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,

مل لله نحمده ونستعينه » وتستتفره ؛ ونتوب إليه » وتعرذ باللهءن شرور
إن الح

أنفسنا وسيئات أعمالنا » من مد اللهفلامضملله » ومن يضلل فلاهادى له »
نا محمدالذى بعث رحمةلامالممين ؛ وعلىأصابهالذينكائوا
والصلاة واللام علىسيد

أعلام المدى » متدى لبجم ويقتدى بم كا قالعليه الصلاة والسلام

و أصمابى

كالنجوم ب مهماتتديم اهتديم ١؛.
أما يعد ع فقك طلب إلى أن أكتب كتاياً ق المذاهب الإسلامية » أزرشتى
يه السهولة والتيسير » وتذليل صعب المسائل حتى تكرن قريبة مأارفة  0وظاهرة
ف

مكشرفة  2محيثلاجد عامةالمثقفينعسراًفى استيمانهاوفهمها ؛ رتعرف الأدوار

الفكر المذاهب الإسلامية .
أناخمتلفالانجاء3
وأن اللذاهبالإسلاميةلخم

قخدتلفت سول العقيدة » ولمياكلناختلاث
(لاعتقاد ) ا
فا مذاهبٍ فى ا

»سألة الجيروالاختبار
فى لبا ك

تحلرااك
خرى
اىج
وغيرها املنمسائل الت

علماء الكلام مع اعتقاد الجميم سل الرحدانية » وهو لباب العقيدة الإسلامية »
لامتلف فيهأحدمنأهل القبلة .[1

وما مذاهبُ ى البائة) )#الاختلاف حول اختيار اللليفة » ونذكز

فىهذا الفرق الختلفة » ومباج كل فرقة .

و(مابلامذاهب الفقهية ) التى نظمت العلاقة بين اناس بعضيم معيعض » وبيلت

العلاقة بين العبدوالربق العبادات الى شرعت بالكتاب والسئة » وهكذا ..
وهعات محتاج إلىكتب » ولذلك ستتوخىالإبجاز
ضهذ
وفى
مقول
لال
اصيل
وإن نف
»خصصنا الكتاب الهأذولااملنبحثقسما يبحث احديث عن
املعتهسير والتسبيل »ف
ادام"السياسية والعتدية » وخخحصصنا الكتاب الثانى منهلعرضىثار يخ المذاهب الفقهية5

والله سبحانه وتعالى هو الموفقٌ » وهر المادى إل سواء السبيل » ونضرع إأيه

سبحانه وتعالى أن عنحنا التوفبق كماعودنا © إنه نعم الموولموئعم النصير .

يو

تر

 - ١قى هذا الهيد تبين أسياب انختلاف الناس فآىرانمم حول حقيقة من
الحقائق » ثنمين أسباب اختلاف المسلمين فى مناهجهم الفكرية فى إدراك أمور

حول الإسلام  .وإذاتفتوا فى دقيقته الثابتة المقررة » التى لايسمأحداًأن يتكرها »
ولايسع الناس أن مختلفوا فها . 1
الاختلاف الفكرى بين الناس :
إن هن الحقائق الثابتة أن الناس ممتائفون فى تفكيرهم  .وإذا كان العلماء

يقولون  :األنإنسان من وقت نشأته أخذ.ينظر نظرات فلسفية إلىالكون » فلابد أن
نقول أن الصور والأخيلة النى تشرها تلك النظرات تاف فى الئاس باختلاف
هتاقع عليه أنظارم ومايقيرإعجامهم ؛ وكا شتا الإنسان شتطوات فسىبيل المدنية
والنضارات اتسعث فربجات التلافٍ حى تولدت من هذا الخلاف المذاهب الفلسفية

والاجتاعية والاقتصادية المختلهة ,
ولين -حاولنا أنتحصى أسياب الاختلاف

ونشضعها  حدود لانستطيع »نيهى ق

الحقيقة كثيرة  .ولنذكر بعثهها من غير أن ثاؤل إحصاءها فنا :

عموض الموضوع ى ذاله :
 "٠ب لقّد تصدى الفلاسفة من قدم الزمان لدراسة موضوعات غامضة فى ذاما» 
دتة
عيايليس
مراك
والسبيل لإد

» وطرق فهمها عُتافة » فكل يرى مايقع عليه نظره ؛

ويدرك ماتهديه إليه بصيرته وفكرته » ولعل الصواب يكون ى مجموعها » ولبس
ق الحادها.. 
ولمّد قال  1أفلاطرن (ز:.
«إنالحق

لميصبه الئاس ثيكل وءجوهه و لاأخطئوه

كل وجوهه

4

بل أصاب

كإلنسان جهة  .ومثال ذلك عميان انطلقوا إلى فيل » وأخذ كلهم «جارحة منه
فجسها بيده ء ومثلها ثي ننفسه  ,فأخمر الذى٠س الرءجل أن ثواقة الفيل طويلة مستديرة

الها د

اية
شب
ل بشأصجلرة » وأخير الذىمسالظهرأنخلقتهتشبه الحضبةالعالية » والرابية

لمرتفعة .وأخر الذى م س أذنه أنه منبسط دقيق يطويه ويئشره » فكل واحد مهم

قد أدى بعض ماأدرك  0وكل يكذب صاحيه » :و يدعى علية الحط والجهل فيا

يصفه م
انلافقيل » فانظر إلى الصدق كيف جمعهم » وانظر إلى الكذب واللدلا

كيف دخل علهمحتىفرقهم . ,
وكثيراً ه! يكرن الاختلاف لالخمرض المرضوع فذىاته ب
»ل يكونإن"كلا
احتلفين /يعرف وجهة نظر الآخرء واختلف نظ رهما فق الموضوع الواحد » واذلك كان.

(سقراط) يةول ( :إذا عرف موضعاااع » بطلكل نزاع . )1

اختلاف الرغبات والشبوات والأمرجة :

|

.
و4.م-ن أسباب الاختلاف بن الناساخعلافالرغبات والشروات » فإن رغباته.
انا و
سأمراءمموأنزجنهم معاينة
؛وكل يدر ف
كى عبطتزعا اتلنفسية » ولقد قال

ا(سبيئوزا ) ':
اي)
إ(ذالرغبة هىالى ترينا الأشياء مليحة :تلنابص

ونلى
سةتإذ
ترغب
» فال

علمتياس امسن والقبح فىالأشياء والأفكار :

ولقد قال ( ولم جيمس ) :
(إن تاربخ الفلسفة هو تاريخ لتصادمبين الأنزجةالبشري »ة وهن االاختلاف.

بينالأمزجة لهأيضآشأنفى ميدان الأدب والفن والحكة ) .
اخيلات الائجاه ٠
 6ومن

مج
معلتلك
جله
الاجاه

أسباب الامللاثف بن الناس امرعلافت الامماه  ,فاشماه اناس كَْالحياة

إلى نوع تفكيرايئاسب اتجاهه » وتكون آراؤه سائرة قى هل14

« ولقد ,جاء

ه رسائل إخران إلصها

 ,ى الجزرء الثالث» ف

هذا

المقام :

 ٠التياسات عتلفة الأنواع ك»ثيرة الفنون ك
+ل ذلك تحسب أصول الصنائع
والعلوم وقوانيها م
؛ثال
المنتجيين لا وشبه

قياس

ذلاك أن قباسات الفقهاء لاتشبه قياسات الأطياء  3وقياس
النحرين

ولا

ال متكلمين 2

ولاقياسات٠: المتفلسفعن تشبه

 1قياسات الجدليين و
:هكذا قياسات المنطفيعنلاتشبه الجدلين ؛) ولا تشبه قياساهم
فى الطبييات ٠ ولا الإلميات ! ,..

هاه

وإذا كانت الأقبة الفكرية تختلف باختلاف الاتجاه العلتى لأهل كل علم »

اس
..فإذا كانموضوع الدراسة واداً ٠ فلايد أن عنتلف أقهليكل

مع غيرهم »

ج علمه » ومن ذلك الاختلاف ببن علماء الكلام والفمياء
إذ كل يبعك بتفكير ه مها

ق .موضوع خاق الترآن » فإن الاختلاف بيهم كان سيه الاختلاف فى المباج ١

فالفقهاء أقيسوم تعتمد على الكتابوالسنة قط  .وعلماءالكلام ينطلقون وراء الأقيسة

العفلية الحردة .

تقليد السابقن :
من أسباب الخلاث تقليد السابقين ومحاكاتمم » عن غير أن ينظر5و
المتلدرن نظرة عقاية ث#ردة » وأن نرعة التقليد متغلفلة قى نفوس الناس توجههم

وم ليشاعرون » وأن سلطان الأفكار الى اكتسيت قداسة بمرور الأجيال س

تسيطر على القاوب ؛ فتدفم العثول إلى وضع براهين ليان حسبا وقبح غيرها »

اومن الطنيعى أن يدقع ذلك إلى الاختلاف والمحادلة غير المنتجة لأن كل شخص

يناقش وهو مصند بقيود الأسلاف هحنيث لابشعر | .

وأنه ينشأ عن التقليد النحصبء فإن قدسية الاراء التى بتلدها الشخص تدفعه إلى

التعصب مااع وحيث كان التهب الشديد كان الاختلاف

الشديد

ا

١[..

ضنعف الأعصاب © ينثأ أن عإددمراك الموضوع من
والاعضب كاينعأ م
كل -جرائبه » إلذايفتح تله وفكره إلا على جانب واحد مئه  ...وقليلا مايكون
سيب التعصب قرة الإعان ! 6.

اختلاف المدارك :
لاب ومن أسباب الاختلاف  مثاراه عن تفاوت المدارك » فنهاماينفك إلى
الحةيقة » وما تحيط

.

مهأ ويتهف عنده »

وما

مايسيطر عليه اأوهم »

ومنبا

الأوهام مقصورة على العامة » بل إن العلاء أنفسهم قد تسيطر علهم أوهام تنثى
بصاثر هم 3 .فلايدركون

الحقائق عل وجيها

.

' ولقد جاء فى «رسائل إخوان الصفا » :
:

وإنك نجد كرا من الناس يكون جد التخيل ؛ دليق الفييئ ) بذبم التصور

52

ذكوراً » ومهم من يكون بطىءالذهن أعى القلب ساهى النفس » فهذا أيفساً من
أسباب انتلاف العلماء فى الآراء والمذاهب » لأنإهذا اخختلفت إدراكانهم اختلفت
0

آراقم واعتقاداهم محسب ذلاك ..

وذلاك حق لاريب فيه  :فاختلاف المدارك » وطبائم الحقّول سبب بلاشلك

فة
ار عطليه
عسيط
لً ت
اعريا
ىختلاافماتنبى إليه اهلذعهتقول »يهتلصور أن عقلا شا
فا
انسدته
دفقر ع
يت

»

لموضوع » مععقل منطىرياضى يريط الأسباب بالنتائجريطاً

 75عكا؟ .
الرياسة وحبا السلطان :

م  -وهذه أيضاً من أسباب الاختلاف » وخصوصاً فى المناهج السياسية ؛
فإن كثيرين يمن يرغبون فى اللطان ينتبون إلى آراء تتعلق بالحكم » هملىبعثة
سس رغبامم الخاصة

 4ويئدفعون قّ35للها ده ى ميل اليم أ م مخلصون “في يدعو

إليه ؛  5مها يتولوته هو شن الوق والصواب » وقد تكون العصبة القومية أو
العتصرية

«مبياً ىَّ الاشيلاف

 3وهفى

دائيلة 2:

حب

أأرياسة والساطان

8

وقد يكو ن لخاكع أنصار يدعون إليه ؛ فيندفعون فى نصرتهاندناعاً ؛ ويعلنون
آراءه فى هذا الاندفاع ؛ وقد ممدعون أنفسوم بأن مايدعون إليه هو المق  .وأن

هذا الصنب هو من أخطر الئاس عل الناس ع ولتمد قالالنى يلت فما روى عنه :
و أخوف ما أخياف على أمتّى رجل منافق عاللملسان غير حكم القلب .
يغيرهييفصاحته وبيانه ويضاهم جيله ! ؛ .
انس
لافنبي
اشتل
 - 8هذه بعض أسباب الا

ونضمونعات
مرسو
فيا يد

»

وما ينون إليه مننتائج فى دراسامم و.إن هذه الجملة من أسباب الاختلاف التى
لانختاف بإقلم » ولا موضوع دون موضوع

؛ و* ى ظاهرة فق كل ماعتلف فيه .

وهتا عك أسباب خاصة لانتلاف المسلمين فى آرائهم !

أسيات

إختلاف المسلمين

 ٠إن المسلمين قد اختلفرا إلى مذاهب قى الاعتقاد والسياسة والفقه » وقبل
أن مخوض فىبيانأسباب لكلاف بحب أن نقرر أمرين :
أولهما  :أن هذاالاختلاف ل يمتناوللب الدين » فلميكن الاختلاقق وحدانية

الله تعالى » وشبادة أن محمداً رسول الل#صلى اللهعليهوسلم » ولاثى أن القرآن نزل

منعتداللهالعلىالقدير ») وأنهمعجزةالنى الكبرى » ولافى أنه يروى بطريقمتواتر

»لا فى أصول الفرائض كالصاوات
 .نقلته الأجيال الاسلامية كلها جيلا بعد جيل و

اللمس والزكاة والدج والصوم » ولا طىريق أداء هذه التكليفات  .ويعبارة

عامةلمياكلنلعلاف فىركن' مأنركان الاملام ولافى أمر علممن الدين بالضرورة

كتحريم اللدمر واللتزير » وأكلالمبتة » وال واعد العامةللمبراث و»إنما الاختلاف
فى أمور لاتمس الأركان ولا الأصول العامة .

الأمر الثانى :أن هذا الاختلاف بلاريب شر بالنسبة للاختلاف حول بعض العقائد»
وحول السياسة  .ولذلك روى ١ البخارى ٠ عن « زينببنت جحش »أنها قالت :

استيقظ البى صل اللهعليهوسم محمراً وجيه يقول  :ولا إله إلا الله » ويل

العرب من شر قادقرب '» ويشير النبى صلى الله عليهوسلمإلىم ياجرى بن
المسلمين من خلاف من بعده 3

'ويروى أن النىصل اللهعليه وسلمقال :
و افترقت البود عل إحدى وسيعين فرقة » وافترقت التصارى على

وسبعين فرقة أ

عل

سن قر

لصة
وق كلادا ف

هذا الحديث الذى روى بعذة روايات ختلفة  .ولقد قال المقبل فكىتابه
« العمالشامخ : »٠

و وحديث افراق الآمة إلىثلاث وسبعين فرقة ر واياتهكثيرة » يشد بعضبا

بعضا محيث لاتب ريبة فىحاصل معناه ! ١٠٠ . 6

مدلفتىه شراًفإنهبجحبأن ثقرر أن الاختلاف
جقائ
وإذا كان الافتراق حول الع
الفقهى فىغيرماجاء بهنصمنالكتاب والسنةلم يكنشراً» بلكان دراسة عميقة

]زا
ب

سه

لمعا الكناب والسنةومايستنبطمهما من أقيسة» ول يمكن إفتراقآبل كانخلافة
فق النظرء ركانيستعين كلفقيهبأحسن ما وصل إليه الَقّيه الآخر » ويوافقه
أو مخالفه ! .وكان وحمرين عبدالعزيز ؛ يسره اختلاف الصحابة فى الفروع .

ش

ويقول :

وماأجب أن أسماب رسول اللهمَللامختلفون » لأنه ركانقولاارحا لكان
الناس فق ضيق > وأ:هم أئمةيقتدى مهمءفلأوذ وجل بقولأحدملكانسئة9ع

 10وهنا يسألسائل  :مها اختلف الملمرن بعد الونىَل »وقد تركهم
علالمحجة الواضحة ليلهاكلبازها ؟ وترك فهم ماإن أخذرا به لن.يفسلو أبداً »
فقدترك فهمكتاب الله وسنة رسوله مله ؟.,

والحراب عن ذلك أن أسباب الاختلاف كانت كثرة ؛ والاختلاف قدمان :
انختلاف لميغرق الآمة  2دمبعل يأسها بيئهاشديداً » واختلاف قد 'فرق الآأمة
وأذهب وحدتما» وهوالللاف فى السياسةوششئرئنر الحكم .
ولنذكر بعس أسباب الكلاث بنوعيه .

العصبية العرية :
اف
لباب
لأس
لمن
اهذه
-

بل هو جوهر الللاف الذى فارقلأأمرمة »

ذإن الإسلام قد حارب العصية فى نصوص القرآن الكريم والبنة النبوية الشريفة
من مثل قوله تعالى؛:

 ٠اسأي سانلا انإ مكانقلخنم ركذىنأو و مكانلعج ًابوعشلئابقوراعنلاوف » .

دترل التي يي :

د ليس منا مندإعالى عصبية ١ دقولمول  :كلكم لآدم » وآدممن تراب »

لناضل لعرؤء على أعجمى إلابالتقرى . :

وقد اختفت المصبية ق عصر النىيع م ذه البينات الواضحات واستمر اختغاز ها

عانف باننم ثانمبمشت فق آخر عهددقرية لحبة عنيفة »
إلى عصر الكليفة الشيد و عم
( )1الاعسام كثاطى سع من . 11

2 3

وكان انبعاتها له أثر فى الاختلاف بين ٠ الأموين »و «الاشمين » أرلام

الاختلاف بين و الخوارج ١ وغيرهم » فد كانت القبائل التى انتشر نبامذعب
نقيائل اأربعية » لامنالقبائل المضرية  30والتزاع  2لل
و الموارج  .مال
والمضرين معروف ق العصر ااهل

0
هلإملامأعفا »ه سكي رق ل
اا ا
فلمج

ادلخوارج » .
النازع على الخلافة :

لمن الأسباب الجوهرية الأتحىدئت القلاف اليامى ٠  :نعرف من
 1و
الذى يكوت أولى عخلانة الى يلل ف حكمأمته » وقد انعث ذلاتك النوع من الخلاف

عقب وفاة النى يَيلَوِمباشرة » فقدقال' ا«لأنصار » ':ونح
ننآصوين
رانا فتحن
أح
ملاف
لالخ
اق ب
جال
هةا»وق
نماصنار»
لرة
رون  :نحن أسبق فنحن أحق .وولكان ق
أإب

حمت الخلا »يوظلهر له أأثىر :
»واقلداخشتلدتاقات بعدذلكحول

يش ٠ جمعاء ؛ أيمكون من أولاد
الخلافة  :من يكون أأحقييبكا؟ون مقنر٠

»م يكون من الملمين أجمعين » لاقفرقبببينل وقبيل » وبيت
على خاصة أ

وبيت ؟ فالجميع أمامالله تعالى سواء » والله يمرل ٠ :هإن اكرمكم عند الله

تمىفرى» وهكذا انقسمالمسلسون
لعج
اىأ
ارببىعل
أنقاكم» والنىيقرل  :لا فإفسلللع
إلى« جوارج ؛ و وشيعة » وجماعات أخخر .

مجاورة الملمينلكدرين مأنهل الاياناتالقدعةودخول بعضيم فى الاسلام :
 41س دخخلكثيرون من أهل الديانات القديمة فى الإسلام » فدخل ى الإسلام
ملدينيةالباقية .ن دياتهم
بود ونصارى رمجرس » وكلهؤلاء ق رعرسهم أفكاره ا

القدمة » وقد استرلت علىمشاعرهم » فكانوايفكرونق اللتقائقالإسلامية على ضوء
؛قد أثاروا بين المسلمن ماكانيثارى ديانهم من الكلام ق ار
اعنقادا”مهم القدعة و

:هى شىء غيرالذاتأمهىوالذات شىء واحد ٠
والاختيار  .وصفات الهتعالى أ
وأنه يجب أن نقرر أكنهان يوار هؤلاء الذي"دخلوا فى الاسلام حلصين »

ولكنمازالت فىرءرسهم بقاياذياتهمالقاركق آخعرون دخخلو!ف اىلاسلام ظاهرا :
وأبعلنوا غيره » وماكان دخرهم إلاليفسدوا على المسلمينأمور ديهم © ويبئثوا فيه

الأفكار المنحرفة » ولذا وجد هننشروا بين المسلمينأهواء مردية كا كان بفعل

رفين ١ وى هذا المقام يقول ابن حازلمففىصل :
الزنادقة واغيلرمهمنمحن.

ب

51

« والأصل فىشخروج أكثر هذه الطوائف عن ديانة الاسلام » أن الفرسكانوا
نهم
أى
مسنعة الملك » وعلو اليدعلى جميع الأمم » وجلالة النظرق ألفسيم ح

كانوا يسمون أنفسهم الأحرارو الأبناء و»كانوا يعدون بجميع الناس عبيداً همء قلما
واللة
لاديزو
احنو
امت
مخحطرا  2ات

عبمعلىأيدى العرب » وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس
 3وتضاعفت لدم المصيبة » وراموا كيد الأسلام بانخارية

ا

.أظهر قوم ماهلماسلام »
للك كان يظهراللهالحق ف
ذىك
ف أوقات كثشرة » فن
واسمالوا أمل نشيبعبإظهار بحبة  1لالبيت » واستشناع ظلم٠و عل »؛رضى الله عنه 30

حى أخرجوهمعن الاسلام . 1

وهذا الكلام وإن كانقد اقتصرق المثال على التشيعالمنحرف ء كاإذى كان يفعله .

«السيئية » عاعتبباعدا«لله بنسبأ ؛ فإنه أيضاًينطبقعكلثىير من الطوائف الأخرى »
لناء
هضؤم
فى كل فرقة كان بع

و واللحسمة وق

لبرنا:وندى » فى١المعتزلة » و المشبة »
»اكا

غيرهم.
٠

ترجمة الفلسفة :

تمن الأسباب تلك الأرجمة » فد كان انرجمة الكتب الفلسفية أثر واضح
 6ؤ
فالخلاف »إذ غزا الفكر الاسلاى كثر من المنازع الفلسفية و المذاهب القدعة قَّ

الكون » والمادة » وماوراء الطبيعة المحسوسة » وظورممن علماء المسلمين مننزعوا

متع الفلاسفة الأقدمين وأخذوا بطريقهم  .وظهر اقلعصر العباسبى أقواشمكيون
ا

نلسوفسعا نئينالذي
عون فاشك م ا

ىحقول هذا المذهب أفكار مختلفة و.كان لذلك أثره افلىتفكير الدبى
ققد وين كين بكرو ف القنالاسلامية تفكيراً فلسفياً »٠ اترى ف المولة
الذين هجوا مناهج الفلاسفة فإثىيات العقائد الاسلامية » و أن علمالكلام على منهاج
دومن
ر»
ون
يسرلة
« الم

لما
علهم مان عل
سءن«ة

» هموجموعة مزن الأقيسة المنطقية

والتعديلات الفلسفية والدراسات العقلية الحردة ٠
التعرض لبحث كشير من المسائل الغامضة :

فوعكر
لتشي
اإ
ف

الفلسفى بين علماء المسلمين فى إثبات الفقائد قد جرهم

إلى دراسة مسائل ليس ق استطاعة العقل البشرى أن يصل إلى نتائج مقررةثابتة فها»

ل  861سه

كمسألة إئيات صفات الله تعالى ونفما » ومسألة قدرة العيديجوار قدرة الرب © وغير

»إن البحث فى هذه المسائل يفتتح بواابسعا أمبنواب الاختلاف »
ذلك من المسائل ف

إتخذتلف الأنظار » وتتياين المسالك » ويتجه كل انجاهاًمخالف الآخر» ورماكان

.
أكثر المسائل الى وقعالاختلاف فبعالماء الكلام مهنذا القبيل ! .

١

ش

0

اظلهرقصص قى عهد « عمان » رضى الله عنه و»كرهه الإمام ه على»
رضى

نه حيى أخرج القصاص من المساجد» لاكانوا يضعونه ق أذهان الناس من
الله ع

خرافات وأساطير بعضها مأخوذ من الديانات السايقة بعد أن دخلها التحريف.
وعراها التغيير ؛ وقد كار القصص

ق العصر الأموى وكان بعضه صالكاً»“وكثير مئه.

غيرصالح » ور ماكان هذا القصص

هو اليب

ف كتب النفسير  0وكتب التاريخ الإسلاى

قَّ دخول كثير من الإسرائيليات

 2وأن القصص ف كل صوره

الى

ظهرت ق ذلكالعصر كان أفكاراً غرناضجة تلقى فالىجالس امختلفة » وأن من
الطبيعى أن يكون يسبها خلاف » وخخصوصا إذا شايع القصاص صاحب مذهب »
أو زعم فكرة أو سلطان » وشاع الأتعر غيره »فإنذلك اللدلاف يسرى إلىالقامة »
وتسوء العقى » وكثيرماكانمحدث ذلك فى العصور الإسلامية التلفة .

ورود المتشابه ف اىلقرآنالكرم :
41

متات
حآيا
ممنه
قالتعالى ,( :هو الذى أنزل عليك الكتاب »

»هن أم

هم زيغ فيتبعون ماتشابهمنهابتغاء
للذوينمفى
الكتاب » وأخر متشاءمات ٠ فأقماا

الفتنةوابتغاءتأويلة ٠ومايعلمتأويلهإلا الله » والراسخونف العلميقولون آمنا به»

كل من عند ربنا ومايذكر إلاأولوا الألباب . 70

هذه الآيةثبت ورودالمتشابه فى القرآن الكرم ؛ ليختير اللهسبحانهوتعالى قوة
الإعان ف المؤمنين » وقد كان وروده سبباًىق انختلاف العلماء فمواضع المتشاممات من

القرآن الكرم » وحاول كثيرون من ذوى الأفهام تأويله » والوصول إلى إدراك

حقيقة معناه » فاشختلفوا ى اللأويلاخلانامي ٠ا ومن العلاء من أرادوا أن جعلو!
( )1١آل عمرآن :و

7 3

5

دبا وببم حجاياً مستوراء فا كانرا يؤولورن ع بلكانوا يتوقفون ويقولون  « :ربنا

»هب لنا من لدنك رحمة | و..
يذتنا و
لازغ قلربنا بهعددإ

استنباط الأاحكام .الشرعية ؛

 -الإنبوع الصاق لمذه الشريعة هوكتاباللتهعال »ى وسئةرسوله اصللله

عليهوس  .وإن النصوص تنناهى ولكن الدوادث لاتتناهى » فكانلابدمن استاباط

ادثلةحمونادث
حكم شرعى لكل حا

» والتصوص وإن شملت الأحكام الكلية »

لاتجىء فباالأحكام المزئية بالنص » فكان لابد منالتعرف بالنظر والفحص »© وقد

تمظاام فىمنطقه
تشعبت بين أيدى لادارسين طرق تعرف الأحكام » وكل أاخسذ م
ونظره » وماوصل إليه منحديث أو أثرلضحالق صح عنده .

ونيلباأءنحظ أن اللحلاف الذىنتج عنهاذلاستنباط لخيطسيرا بلإنه

كان محمود العاقبة .حسن النتيجة ؟ إِذْ نتج من مجموع الآراء المختلفة مأ ممكن أن

يستخلص منهقانونمحكم » يعادلأحكم القوانين وضعاً ء وأعدها مبجاً  .وأقراها عل

مسايرة إلزمنمعمساوقة القطرة الإنسانة السليمة .

ْ

مدى الللاف بن المسلمن :
الا

سم

هذه يعض أسياب لكف

».وأن اللللاف داماً ييدو مظهره

ئ

وعوامله

وقدن
ك.و
يريخ
أسباب منت وقديظهربعضهاللباحث  .وقدمبلعتضها فلحة التا
حفرت
السبب الاش لهاحدثاً جزيأوتنبعث وراءة خلافات فى قضايا كلية و»إذا ن

التغوس تفتحت القرائح وتبايفت الأفهام -

|

وإن الحلاف بئ الملمبن كان لمهظهزان  :أحدها عمل ».والآخر علمى ؛:
أما اللعلاف العمل فهو .كالذى وقعمنالشارجين عل ٠ى عمان» رشى اللهعله »
وقع بين «علىبن أنى طالب» والخارجين عليه » وكالتلاف :بن دابن الزبير»
وكالذى

» من قبلهم» فتلك .حوادث التاريخ السيامى
والأمويين » والخوارج معهم ومع وعل

يسجلها » ويوضح أسباها العلمية ويربط يبن الأسباب والنتائج فيا .

ولام الباحث العلمى النظرى الذىيؤ رخ للعلوم وللمذاهب لاللحونادث والوقائع 

إلاأن يسجل مدى تأثر هاذلهوقائم فىالمذاهب الفكرية » ومدى تأثيرالمذاعب فبا »

5

تمثلايمدأن الحلاف بين « على » رضى الشّعنه والأمويين الحارجين عليه البعثعن فكرة

هى  :منلهمحق اخختيار الاليفة ؟ أم أعل المدبنةوحدهم » والناسلهتمبع؛ أمحق
الاختيار للمسلمين فىكافةالإماع؟ .٠ ونتج ععنن هذا الحلا الشديد بين إمامالمدى :على
ابن ألىطالب » والأموبين أن ظهرت فرق مذهبية عختافةهم  الحوارج ؛ و الشيعة  »

؛ وتجمعنظهور اللحوارج انبعاث حروب شتديدة اللجب بيهموبين « على؛

0

ضى اللهعتهأولا» وبيهموبينالأموين ثاني»ا ونم عن ظهور  الشيعة» حروب

بت بقيام الدولة العياسية الى كانت شيعية فى ابتداء تكوين الاعوة .
وهكذا ناجلدتفاعل بين المذاهب السياسية » واللوادث الواقعة» اشتد حبى صار

بأس المسلمين بيهم شديداً .
ْ

 - ١هذا هو اللقغلاف العمى وتفاعله معالللاف النظرى فق الوقت الذى

ول إلى
حلم
تر و
كانت فتيقهوم الملافات بين الملممين عألىساس من الرأى واتلنظ
لاف بين الملوك لمجرد الغلب والموزة» ونكإان اللتلاف الأول هو الدور الابتدائى
لاختلاف الملوك » واختلاف حوزاءبم» وهو الطريق الذى وصا وا إليهلحكيالمسلمين

والتححكم ف رقامبم » وهذا مصداق لقول النى يلتم  « :الخلافة بعدى ثلاثون » م

د
ععتهفى
يه بالنواجذ » إن الدلانات الى وق
لعض
ضاً و» أعىي
وكا
ضمل
عير
يص
ذى النورين«عتان؛ وى عهدفارس الإسلام  عل بىن أنىطالب» هىالى نفكملها
0

الأمر حي صار الحكمالإسلاى ملكا عضر ضاًقد بكرن عادلاء

فأىكثر الأحيان يكون ظالاً .

8

الأمر الثانى من الخلاف الإسلاى هو اللعلاف العلمى النظرى» وأنه كان

فى الاختلاف حول بعض الأمور الى تتعمل بالعقيدة » وافلىفروع  .فالخلاف فبمتاعلق
بالعقائد والفقه » ليمتجاوز الحد النظرى والانجاه الفكرى ؛ فإن العلماء الذين تصدوا

»عة حيامهم العلمية لاتسمح لهم
وحسطامبي
هذا لمبجربهم خلاف أدى إلى امتشاق ال

بأن ينقلوا الخلاف من ميدان القول إلى ميدان العمل » ولم يكن الاختلاف النظرى
ليصل فى-حدته إلىأن مجعلوعهملياً ع وم تظهرالحدةإلفاى أن محكمكل واسحد

عالىآنعرين بالدطلأ أالوابتداع » بل إن الاختلاف ف الفقهلميتجاوز حد اختلاف
يلق
وبجهة النظر » حت
فى إ
رنك
وملاب
االخطأ
ورأى غرن
صمحت

من الختلفين يقول ٠ : رأينا صواب محتملالنطأ »
١
» .
(م؟  -تاريخ المذاهب )

18

-

قلميدان النظلرى إلاأنهأحياناكًانتالدولة تخركه
وماكان الاسجلاف العمل مجال ا

بإتزال الأذى ببعض العلماء» إما لأنها تعلمأنهينبج فى درأساته »هجا فيه تحريض علباء

آرأئه من إثارة الفتنة »

0

س3ىق هذا

2 2
وأحياناً يكون
0فق بعض
لوج عن
 |9راء1خر
يكون وراءه سبب سيامى »تإكذون الزندقةنتضمننمهيداًلدعوة سياسية » كالزندكة

الى ظهرت فىعهد «المهدي» فى الدولة العباسية ؛ فإنه أغرىا ذلاث الليفة العباسى »
وتتبع «الزنادقة » وما كان ذلك إلا لأن الزندقة كانت تمهيدا لدعوة شامسرانية

لىال الفكر الإسلاتى .فحارب
نلحعل
تريد هدم ا حكمالإسلائى و.مهدت لذلك باالعم
« المهدى » تلك اللتارجة فى ميدانين

حارمها مهيدان الفكر يأن سلط علباالعلماء

الذينمحسئون اللددل بإبطال نحلهم ومناقشتهم » ثمحار.بافى ميدان القتال » فنازله
(المقنع الحراسانى) الذى كان وراء تلك الدعوات المنحرفة .
ار
دكن
قي
ميما
" ٠8ب وم

ءوا
سظرى
الخلاف الن

أكان فى السسياسةأم كان ف

العلومالاعتقادية والفقهية -فإنه لمبمس لب الإسلام » ولمنياكلاختلاف أكشارنا فيا
عممنالدينبطريق قطعىلاشكفيه» أوفىأصلمن أصوله الىلامحال لإنكار هاء
والبى تأعدرمكنان الإسلام الى يقوم عاءها بناؤه .

وأنه إكذاانت هناك آراء تمس الاعتقاد » فد نحى العلماء معتنقها عنأن يكونوا

فى زمرة المملمين » فثلا ظهرت فى ععهدل(ى رضى الله عنه)طائفة تعتقد.حلولالله
تعالى فى( على بن أنىطالب ) تسمى'( السبثية) » وأتحرى تعتقد أن السرالة كانت لعلى
رض اللهعن ٠ه ولكن ( جبريل ) أخطأ ونز ل مهاعلى م(حمد ته( وتسمى
ا(لغرابية ) ) ولكن المسلمين جميعاًيقررون أن هاتين الفرقتين ليستامنأهلالإسلام

فى شبىء ٠ كا أانلفنىوارج ) فرقةتنكر س(ورة يوسف ) » وهذه هى الأخرئه

قدأجمع المسلمون على أنماليست من أهل الإسلام .

1

 - "41وننبى من هذا إلى أن المذاهب الإسلامية لها شهب ثلاث :
مذاهب سياسية كمانظلههار عمل »اقحدتدم أوار لحلاف بينها أحياناً.
ومذاهب اعتقادية لمتتعد اللحلاف النظرى قى أكثر الأسحيان .
ومذاهب فقهية كانت خيراً وبركة .

ولنتجه إلى هذه الآنواع  1تبينها واحدا واحداً .

ه؟  -المذاهب السياسية كلها تدور "حول الكلافة » وهى الإمامة الكرى »

»أن .الذى يتولاها يكون الحاكم الأعظم للمسلين »  .-ملف النى
ومعيت خلافة ل
صلى الله عليه وسلمفى إدارة شئون المسلمين» وتسمى الإمامة » لأن الخليفنة كان
يسمى

إماماً 0

ولأنطاعته

واجه

4

لأن الناس يسيرون

وراءه

كا يصلون

وراء

سن

والخلافة النبوية تقتضى أن يكون الإمام قائماً ببن المسلمين » ليرى مصالحهم
فالىدنيا

» وليحفظ لهم ديهم الذى ارتضوا

» وليحمى الخرية فق العقيدة » وق

النفس وى الال فى دائرة الشرع الإسلاى .

وقد قسم 9اب خنخلدون» الملثكلاثةأقسام :ملكطبيعى  وملك سياسبى -وملك
تبوى ©» فقال :

بيعى هو حامللكافة على متتفى الغرض والششبوة والسراسى هو حمل
« إانل١اطلك

الكانة على مقتضى النظر العقلى ى جلب المصساليح الدنيوية ودفم المضار ب»والخلافة هى
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فا#ىل»٠حهم الأخروية والدنيويةالراجعةإلما »
إن أحوال الدنيا تر.جعكلهاعند الشارع إلى اعتبار هاعصالح الاخرة » فهىفىالحقيقة
ونرى من هاذالأحند

الفاصل بين هذهالأقسام الثلاثةهو أساس المكم » فإن

كان الأساس التسلط فهو الملك الطبيعى لما فى الإنسان من سحب السلطان :وما داالمأساس
التسلط فأساس الحكمهو الرغبة الشخصية للملك » وإنكان المنافقون يسمو 5توجبات

عالية » وإن كان الأساس هو حكمالعقل فهو ملاك السياسة » وإن كان الأساس هو
الدين فهو اللخلافة .
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بيك أنهب أن بقرر ى هذا الموضوع أن الخلانة

النبوية فى الإسلام لاتتخىعن حكم العقل » والنظر إلى المصالح » فإنالنصوص الواردة

فسياسة الحكيمحدودةقليل »ة والثابتملباغيرمفصل»فلابدمنحكمالعقلوإدارة

ل

لك

شئون الدولةعل مقتضاه » وعلى أساسه فاىلظشلرع » كا أن المصلحة معتيرة فه
ولكن على أساس أيضاًم نأسس الشرع » حيث تكون ملائمة له » غميصرادمة

لأصل من أصو لهالمقررة الثابتة. .

٠

وإن قيام الحلافة على هذا الأصل الذى ذكره ا
دبن خخلدون » والذى كانت
.تتلاق فايلهأوامر الاديلنيةأمحعكام المصلحية » قتحدقق ى عاصلرراشدين » فقد
كان
رواض-
ى اللهعنهم  مقيمين للحدود منفذين الأحكام الشرعية » -حراساً على
الناس قى تنفيذها » يدعون إلىالدين » وضيوحون ما عساه يكون مهماً عندبعض

الناس و.كانوا معذللعاملين علىمافيه مصلحة الناس» لآن المصلحة الحقيقية تكون
بلاريب

مصلحة شرعية ؛ ومايدعى من مسا|
ا ف
حىمحرمات فهو باطل؛.وهىمصالح

ظاهرة .

وو-جوب إقامة خلافة ديزية مصلحية :قم العدلوتمام الضلم هاوأ
تمفرقت
المذاهب السياسية فى الإسلام  3ولا فرق بن مذهب ومذهب

عليه

» ويقول فى ذ

«دابن حزم » :

 ١اتََىٌ «ججمسيمع أهل السنة وجميع المرجئة و.جميع الخوارج على و.جوب الإمامة, 

وأن الأمةوجب عللماالانقيادلإهامعادل ؛ يقم فبمأحكام الله » ويسو سهم بأحكام,

|لشرع اةلى أ بهراسواللله
ملللعهليوهسلءحاشال
ادجدات م ا
نلخوار .ي فل

قالوا  :لايلزمعلى الناس فرض الإمامة » وإتماعلدبم أن يتقاضوا الحق .
وهذه فرقة

مائرى أنه بىمنهمأحد» وهمالمنسوبونإل  9تجدةبن عو يمر الحنق ) باعامة ع وقول
هذه الفرقة ساقط يكى فى الرد عليه وإيطاله إجاع كل منن ذكرنا عل يطلانه» 

والكتاب والسنة قد وردوا بإنهاب الإعام .منذلك قولهتغالى :و«أ
أطي
طهويا ا
عللوها

الرسول وأولى الآمر منكم ١معأحاديث كثرة داح فى طاعة الآئمةوإيجاب الإمامة. 
"ا ب وإن الإجاع ليس منعقدافقطعلىو.جوب إمامة هى حلافة عنالنبىعلىالله

عليهوس » بل أجمعوا أيضساً علىأنه لابدمن حكمإذا تعذر إقامةإماميصلح أن يكون
حليفة عن الى صلى الله عليه وس

 .ولذا قال « على » رضى الله عنه

الحوارج الذين كانوا يقاطعونه بقوطهم لا حكم إلالله« :
يكلم
رةاحقد

ع

ف الرد على

بااطل » .

دنعم |إنهلاحكمإلالش :ولكن هؤلاء يقواون  :لاإمرةإلا لله؛ وإنه لابد للناس من
أمر » برأو فابحر٠ يعمل قىإهته المؤمن » ويستمتع مهاالكافر » ويبلغ اللهفيا

الأجل » ومجمعبه الىء
او
»ي
لقات
علدبه
و ؛ وتؤمنبه السب »ل ويؤخاءبلهلضعيفمن

التوى » حيستريح براوءيستراح من فاجر » .

آلا سس

ولأنهلابدمن[مرة كايقولإمام الهدى«على؛ رضى لل عهنه قسمبعض
العلماء الإمامة قسمين  :إمامة هىنحلافة نبوة ؛ وهىالى استؤفت شروط الخلافه النبوية
الوسنبينها » ونبين اختلاف العاماء فسا !و.إذا لمتتحقق شرؤط الخلافة النبوية أقيمت
إمامة غير نبوية .وإذا كاننمة متولاتب »ع حى .ممكن إقامة الخلافة النبويةعلىماسئبين.

إن شاء اللهتعالى .
مواضع اختلاف المذاهب السياسية :
 - 8امشختلف علماء المسلمين ق الأمور الى تتعلق بالسياسة  .وهذا الاختلاف

يدور حول أقطاب أربعة» أولها- :جوازإقامةخليفتين » أملابدأن يكون اللدليفة
مرتكبمعاصى قط » أويجوزأن
واحدا ؟ وثانها  :ق كونه قرشياً  .وثالها  :كونهل ي

نيوت قريش دونغيره .م أمجوز أن
ىيت م ب
يكونمرتكها درليها :أنذيكونف بي

يكون منغير
هذه مدا اتالاختلاف  .وعند اكلام على الفرق السياسيةيتين رأى كل
هقةذفهى الأمور وى غيرها  .ثمهناك أمرخخاص يصح أن يلحق بالأمور السابقة؛
فر
وهو طرق انختيار الخايفة » وسنذكره أيفساًعندالكلامفىالممباج الذىيحب اتباعه فى

اخديار الخليفة عند كل فرقة من هذه الفرق .
 - 41هذا  .ومن المقرر الثابت أن اللحلاف حول اللخلافة لمييتدىء مذاهب

من أول الأمر  .لأن المذهب يقتنمى أن يتكون من منْهاج علمى لفريق املندارسين
اكلج طائفة
هن ا
ميكو
الباحثين  .بينونفيهأصولالتفكيرهممتميزة'و اضحة ٠ ثم
أمدورسة تعتنقهذه الأصول » وتدافع علها » وتقومما عوالاة البحث والدراسة .

وأن هذه المناهج  .أو هذهالمذاهب أو الفرقلمتتكون عندأول خلاف »بل إن
الحلاف يبتدى » ثمبعدذلكتتبلور الأفكار التلفة » ويؤصل كل رأى» ويتعرف أتباع
كل واحد من هذه الآراء » فتتكون حيئذ المذاهب .

ولذلك وجب عليناأن نبينأمرين :
أولهما  :أدوار اللسلاف .الذى يم حول الخلافة » وثانهما  :ما اتفق عليسه

فيه فىهذاالدور » ولقد كانذلاككلهفىعهد الراشدين  .ثمجاءمنبعدذلكتكون

الفرق والمذاهب السياسية فى عهد الأمويين ومن بعدهم .
 ٠راودأ فالحلا نأشب ةفالخلا :

1

ننى صلاللهعليهوسلمنصقاطع أو إشارة واضحة إلى من
ايرلدع
 - "٠لم

بتالالاااسه

يكون خليفة من بعده » ومكالورد ى ذالكلأننبى صلى للهعايهوس أمرهأبابكر ؛

أن يوم المسلمين ء والرسول الأمنفىمرض موته ء فاتخذ بعض الناس من هذا

إشارة إلى إمامته العامة للمسلمين وقادقائاهم « :لقد رضيه عليه الصلاةوالسلام لديئتا »
اليس
لما
زم
بوم
أفلا نرضاه لدنيانا! و»لكنه لز

ب لأن سياسة الدنيا غير شئون العبادة

قالا
لتإكوشنارة واضحة »وقوق ذاك فإمنهحلى
دث فىاجماع السقيفة الذى تناقش فيه
ينفهة  أن احتج أاحلدمجتمعين
لم
خون
ليك
اذى
لأونصار فىشأن القبيل ال
ومهااجر
ال
هذه الحجة » ويظهر أنهم لميعقدوا تلازماًببنإمامة الصلاة وإمرة المسلمين  .على أنه

لوكانثمةإشارة إلى« ألىبكر » فهى اشخصه فلاالنمحللاف .

١م  -وهنا يسأل القارىء  :لاذا ليمذكر القرآن الكرم أصؤل الكلافة ؟
أولميبن شروط الخلانة » وأوصاف مينكون خليفة ؟ .
ونقول فىالحجواب على ذلك :

اإلنقرآن الكرم قد وضعلحك الإسلاى أصولا ثلاثةوهى :العدالة و.الشورى»
ة .
علا
اعو
طاسم
والطاعة لأولياء الأمرفياأحبالمؤمن وكره» إلاأن يؤمر بمعصية فل

ءة قائمة لامجالللشلكفىدلالتها القويةالقاطعة .
ون الآياتالدالةعلى ٠ الثعدالبت
طنب
اكا
خذى
عوال
وأما «الشورى » فقدأمرمم النىصلاللهعليهوسلم» وه
من السياء  « :وما ينطق عن الموى

 2إن هو إلا وححى يوحى

»© علمه شديد القوى »

وقد قال تعالى فى أمر البى بالشورى  « :وشاورهم فىالآمر) وجعل الشورى أصلا
عاماً لكل شئون المسلمين فمالايرد فيه نصء فقالتعالى « :وأمرهم شورى بينهم » .

اول(طاعة ) قد ثبتت ينص القرآن الكرم فقد قال تعالى :

«ياأمبالذينآمنواأطيعوا اللهوأطيعوا الرسول وأولى الآمرمنكرءفإنتنازعتم ى

شىء فردوه إلالولاهلرسول إن كنتمتؤمنون باولالهليوم الآخر» .
أن يؤمر ععصية فلا سمع ولا طاعة ) و-بذه الأصول الثلائة بينت الشريعة الدعائم الى

يقوم علبا الحكمالإسلاى  .وإن الشورى الى هأىساس الاختيار للحاكم ومراقبة
سلطاته ومدى ما له منحقوق  -مختلف باختلاف البيئات والشعوب » والأحوال

ا

البى صلى الله عليه وسل ا طريقاً نخاصاً ولا نظاماًثابتاً ٠لاختلاف أمثئلالنغلم
ياختلااف الشعوب 7

,

وليس الحاكمالختار اختياراً شورياً » مطلق
حاًكفى
ه » بل هو مقيد أولا ,
بالأحكام الديني »ة وأن تنفيذهاأول مقاصدالحكركانوهناءوهوثايامقيدبالشورى »
فلابدأن يكون نجواره منيشيرعليه .بل من يلزمه جانب الصواب .
الل هتذقهدمة نقول :
؟'"ا .لس بع

إن السلمينبسيبذلك
قا
دختلفواعقبوفااةل ص
ىل للعليه
وس فلى شأن

مخنلفه فولىاية أمر الملمين .
نه الأنضار» رأوا أن يكونالقليفة»همهلملاهممنفقيلةالإيواء والنصرة »
فهم حاة الإسلام ونصراء الرسول » ولميرواأن اانىصلىالله عليهوسل خصها يبلن

من بطون العرب » ولابقبيلة هنقبائلهم ! .
وفريق آخر عل رأسهم أ
«بو بكر » و وعمر» رأوا الأمر للمهاجرين لآم

السابقون إلى الإسلام » ولآن العرب لا تدين إلا لقريش .
اا أذنة ف «ى بىهاثم» وهم أسرة الى صلاللهعليه
لأو
خلث ر
لثا
اريق
وف

وسلم و»نادوا  بعلىبنأنىطالب» لامتيازه علىكل٠ بنىهباشامل»سبق إلى الإسلام
والدفاع عانلهمفىواقف الوجلاىل
فلع
»وا
قله.ى الدين ! .
ولم يدم لحلاف طويلا  .فإن فريقألىبكروعمرهوالذىانتصر رأيدى اجماع

سق
سيف
اةعبىدة

وبويع أبوبكر رضى الله عنه .وتمت بيعته بالإجاع إن اسئثنينا رجلا

من الأنصار ؛ وهو سعد بن عبادة » وذهب الرأى الأول قىاح التاريخ » و
يمدع

إليه مذهب مانلمذاهب من بعد  .وأما الرأىالثالث » فقد سكن حرى آآخر عصر

الخليفة الثالث .
سم ب سكن الخلاف فى هدة ألى بكر وعمر وأكثر شخلافة ذى النورين ع
رضى الله عنيم ؛ لأنشخصية أنىبكروعمر وماأنيذ عمرالمسلمين به منعطف
وعدل

وحزم كانلهاالآثر ى مئعالفتنه ن أن تظهر » والللافات م ٠ن أن تلبثق >

وفوق ذلك شغل المسلمون بالجهاد ى سبيلال »ل والتعاون ق تدبير الأمور لتلك

ا

رظيخ
امحف
لاكتلم
الذ
الفتوح الى اتسعت برهقاعة الحسكر الإسلاى ؛ و

شيئاً من.

الجدل حول اللحلافة طوال مدة أى بكر وعمر وشطرامنخلافة نيانحبىحجاءت
لدغة
دعه
لفق
افن
ال

ال“شبيد عمان رضى الله عنه.

يىر
تلب
خة ا
اليف
4و"ق-بل أن وض ق بيانأسبامبا نذشكر طرق انختيار الد

 5أولنك الدلفاء الثلائة  :لقد سلك الصحابة ثلاثة مسالك لاختيار الخلفاء .
المسلاك الأول

لردق

انتسّاب

أبى  5الصديق »وقد

كان

راق
طل

الائتخاب

المياشر من المسلمين  .وقدحصل ذلاسريعاًفى سقيفةببىساعدة 000

اللهعنه» إذ اختاره أبوبكروعهد إليه» ثمأنخلالبيعةله منالمسلمين- .
رون مممبنيهم واحداً يتقدم
والمملك الثالث ي أرنشح المحليخفةتعداداً
الملمونلمبايعته ٠ وذلك الذى فعله عمرعندما ضرب وهو مشرف على الموت » فقد

جاعللآمر بن ستة يتفقون علىأنختيارواحدمهم ٠ ويتفقون عليه » ويشقدموته
لجمهور المسلين ليبابعوه  .فاتحتار السبة و عمان » رضى الله  . 235ورشحوه
فيأيعوه

وصهم من بايع ول

لريق
الف
لأاف
لعلى
خيعة
االب
تمنع

نفسه شىء

2

همالعامة

«كالمقداد ابن الأسود  0وقد وافق هذا

.

دما  #وعبذا ت امختيار ذى النورين ه عمّان ».وى عهده ابتدأ الللافقويا حاداً.
وظهر ذلك لحلاف فق فتن كنوج البحر و.كانت هذه الفئن اللختطلوة الأولى للافتراق
السياسى بين المسلمين و
.كذلك كانت اللنطوة الأولى لتكوين المذاهب السياسية .

والأسباب قى هاذلهفئن » أو فى ظهور الحلاف الحاد ى عيد عمان كثيرة :
( )١وأول هذه الأسياب سماحه لكبار المهاءجرين والمجاهدين الأولين
“لا
بالذهاب إلى الأمصار فإن أولئك انسابوا ى الأقالم الإسلامية بعد أن كان « عر 0

رفى الله عنه قد منعهم من الدروج من المدينة إلا لولاية يتولونما أو لقيادة جيش

يقودونه وكان منعهلحمسيبه أنه يريد أن ينتفع هم ؛.واحشية أن يفن الناس مهم »

وأن تقدوا الحكام عالحممنسابقة » فأبقاهمعندهلينتفع هو بنقدهم .

ي[ه
ا ©
لم

فلما أذن لحموعمان » رضى الله عنه كان منهم نقلسالخليفة ونقذْ للحكام .وانظر إلى
.ماكان يقوله « أبوذر الغفارى »  :فيإرنهوىأنه كان يقول بالشام و«الله لقد حدثت
أعمال ماأعرفها  . .واللهماهى ى كتاب الله.ولإسنة نبيه . .إفىلأرى حقاًيطفأء
وباطلا نميا » وصادقاً مكذبا » وأثرة بغر أى  +ومالا مستأئراً به 6

هرىذفه
وت

العبارات القوية الجارحة نقداً قوزاً صارسا من صمالى جليل ؛ وأنه

مامكم » ولميتعودوانظاما.
بلاشلك لهأثره ى نفوسن إلعامة؛ وخصوصاً منيتململون ن
س»د
فذر
مبا
ل«أ
ولذا قال وحببب الفهرى » لومماوية »  :إن

عليكر

الشام ع

فتدارك أهله إن كان لكفيه حاءجة» فشكا ٠ معاوية » « أباذر » إلى« عمان» فأحضره

إلى المدينة » ثنفماه إلى الربذة .
اشك » وإذا كان ه أبوذر » قد تدورك
لرة
وإن ننى ماثلهصذحاالى لبهأث
فى الشام » فلا شك أن غيره أثر فى غير اشام » وأن فى السامعين أقواماً حدبى عهد
سماعون لهم .

لي-س فى ذلك
وابته
لاط س ( )1ومن الأسباب أشبار سيدنا «عمان » محبه لقر
وكانيستشيره ,فىكثيرمنشئون الدولة ٠ رايهم

همم
ملاه
رنه و
قولك
وم-
[نمولالو

منليس أهلاللثقة .و بمقدار الإإكثارمناستشارنهملميكيرمناستشارة عليةالصحابة :
وكعلى بنأنىطالب » و ه سعدبنأبىوقاص»)و وطلحة وغيرهم مكنانو! من

الخاصة الذين يستشير هممر .
وأولئنك الأمويون الذين كانوا

قرابة عمان محاواون القبقن تلى ناصية لأدور 1

رنو.ى
ياقدي
وكانوا مخ ضون عمانعلىعدمالالثفات إلى لوم اللاتمين »و نقد الن

قف

لركووو«نة »
ذلاك أن عمان لأماحاط باهلذين تألبوا عليه » واجاءوا إليه٠في ٠امس
»صرفهم  +وأشار
استعان علىبن أنىطالب رضى اللهعنهفى صرف المصزيين ف
عليهبأنيكلمالناسبكلام يسمعونه  ».ياشبلدله علىمافى قلبه من التزوع والإنابة
فتكل بكلام ٠ فرق له الناس .

وبكى كثير ون مهم

 (0وارئدت

القلرب

األشاردة

وكادت القضيّتعود إلى أجفانها و.تموت نوازع الشر فى خلاياها » ولكن  5مروان
هبأبىأنتوأى  . .و الللهوددت أن مقالتك هذهكانت
ابن الحكمهجاءإلي »ه وقاكل :

5

وأنت ممتنعمنيع فكنت أول من رضى مبا  5وأعاناث علمها » ول
مكناث
اق
قلت
ات

حاين
حبل
زغام الط
وبيين
ب()1
ل»
غ االسليزلبى(؟) » وحين أعطىااللحذطلةيلةالذليل»
والله لإقامةعلىتخحطيئةيستغفرمنباءأجملمن توية توف علهاءوإنك إن:شاتتقربت
بالتوبةول تمقر بالحطيئة » وقد اجتمع إلياك علىالباب مثل الجبال هانلناس  ..فقال
«عمان » فاخرج إلمهم» فكلمهم ؛ فإنى لأستحى أن أكلمهم  .فخرج ه مرواث ؛ إلى

الباب » والناس يركب بعضهم بعضا » فقال  :ماشأنكم فقدا :بش معم كأنكي ابجتمعم

لهب » شاهت الرجوه » كل إنسانآخذ بأذن صاحبه » جثم تريدون
عا
ملكنا أميندينا » اخرجوا عنا » واللهلأن رمتمونا ليمرن عليكممناأمرلايسركم »
ولانمحمدرا غب رأيكم  . .ارجعوا إلىمنازلكم » فإنا والله ما نمحغنلوبين على

مأايفدىينا() .
 "48ا م ولقد كانمن نتائج توليته ولاة من أقاربه  6أن حرك عوامل
الاممهامباخخاباة » وبعض «دؤلاءميكونوامن ذوى السبق فى الإسلام ؛ وبعضيهم كان النبى

#لى اللهعليهوسلمقد أباحدمه :إذ ارتد بعدإعان ه كعبداللهبنسعد بن أنىالسرح »

.قد أذ هذا يؤاب الناس على؛ عَمان ؛ بسبب ذلاك
وقد ولاه بعد دحمرو بن العاص » و
حى كيانقول

»انتشرت بتولية..
« :والله إن كنت لألبتى الراعى فأحرضه عليه و

ن3
«عبل الله قالة السوء عنه » إذ أخذ الناس يتحدثون عنه » وهو الرجلالذى آم *

كر  :ثم كذب على رسولاللهصلالللهعليهوسلم.
يكانفسىته كيساً رحيا كعاوية » بل كان غليظاًقاسيآ وجريثاً فىخالفة
وسلمي
عمان و
:قد جاء فى كتاب الإمامة والسياسة  :ذ«كروا أن أهلمصر جابوايشكون

ابن ألى السرح عاملهم » فكتب إليه عهان كتاباًيتهدده ءوينهاه فأى ا«بن أنى السرح »

أن يقيلما نهاهعنهعمانو ضرب بعضرمن أتاه من قبلهعمّان» منأهلمص رحى قتله» .
ولاشك أن فعل مثل هذا الوالى من شأنة أن يثر النقمة علىأمير المؤمنن سيدنا

عمان رضى الله عنه » وقدكان » فإن المصريين كانوا أول الناس انتقاضاً وذهاياً
إلىالمدينة » لمحاصرة سيدنا عمان رضى اللهعنه .فإن فعل ابنأنىالسرح هبذ!عل
رام الطبيين مثليضرب للشدة .
الغ
(غم الطاء وكسرها ) سلة التدى ؛ وب
( )1الى ب
(؟) الزفى  :المرتقمات مانلأرضس .

(م) الطيرى به س١١ ١ .

م
ل ]ا
لد

والقتال  4إذ الشعور بالعدل هو الاجر الخصين دون الفين .

و"

()4ومن أسباب اللحلاف لسييندنا عنان.ر ضىلعلنهه

وم يكن يعضهم .عدلا ب مجعل الناسبِنْسون معندلة

نع مال.-

» فلميكن كمير حازماً مع

ر أن أعزلليوم
»خصوصاف مىعامتيمللرعبة وكاشنمامرر خ ل
ولائه و
واليآًمنأن أبى واليا ظالماًساعة منزمان .
ول يكنعهانرضى اللهعنهحازماًمعالذينثاروا عليهوهاجدوا داره :وحصبوه

واهولعملىثر » وثوأنه أخذ أولئلك العصاة بالشدة عندما نحركت رءوس بالانتقاض
مىوا أن الفتنةايست وسيلة املاجثمبعدذاك يرد الحقإل تىصابه »
عنةلحب
يلفت
وا
الخلاف  .ولقد كان عظماء الصحابة على استعداد لنصرته » وكاما وا تحمل السلاج

اح
لحمل
لل
اعداد
تبطهم » وبقول الرواة  :تإمنائمائة كانوا على است

 .وكلهم

من بقايا السيف وبقايا السيف أبى عدوا وأحفظ للبيضة  .ومقندعهم سيدنا عهان
إبكاراًللعافية  .ومنعاًللقتل والقتال بين المسلسين  .فكان هورضى اللهعنهأول فداء»
ذت تموج كاولجبحر .
ختنة
أب ف
ماءين » وفتح با
ل بل
سداء
مهابت
لتل
لانق
وك

( - 4٠ه) ومن الأسباب و.هو أعظمها  وجود طوائف من الناقين
علىالإسلام » الذينيكيدون لأهله » ويعيشون فى ظله » وكان أولتك يلبسون لباس

الغغرة على الإسلام » وقد دخلوافى الإسلامظاهراًوأضمروا الكفرباطنا ف»أنمذوا
يشيعون السوء عن ذى الئورين عمان »

ويد كرون عالىبن أنىطالب رضى الله عنه

بالخمر » وينشرون روح النقمة فى البلاد ٠ ويتخذون ما يفعله بعض الولاة ذريعة
لدعايتهم » وكان الطاغوت الأكير لمؤلاء «عبد اللهبنسبأ» ٠ وقد قالفيه ٠ ابن

جرير الطيرى ٠ :

ش

كان « عبد اللهبر سب » -بودياً منأهل ص«نعاء » » أأممهة سوداء فأسمزمان
دعيان  0ء ثمتنقلفىبلدانالمسلمين ٠ محاول ضلاهم » فبدأ ببلاد ٠ الحجاز » »؛
ثم«البصرة ء ثم«الشام ٠  :فلمدر على مايريدعندأحدمنأهلالشام ٠ فأخمرجوم

حى أتى ٠ مصر ؛ فتاللهم ذمايقرل

عجب من يزعم أن «! عيدى )يرجم

»©

سم رأ سه

ع
ج»
رحمد
ي٠م
ويكدب بأن

» وقدقال اللهعزوجل و إن الذى فرض عليك القرآن

لرادك إلىمعاد» ثم و محمد أحق با
سنى
عل ج
يعةم

ى
إنهكانألف نى ولكل تى وصى » وكا
صلى
ون ع

 . .ثمقاللهمبعدذلك :

محمد » ثمقال محمد تم

النبيين وعلى ناتم الأوصياء .

تمقالبعدذلك :إن عمّانأخذها بغيرحق » وهذا وصى رسول اللدصلاللدعليه
وسلء فامهضو! فى هذا الأمر فحركوه ؛ وأيدوه بالطعنعلىأمرائكم؛ وأظهروا الأمر
بالمعروف والبى عن المنكر » لتستميلوا الناس  . .فبعث دعاته » وكان ماكان ما استفسد

فىالأمصار  .وكاتيوه » ودعوا فىالسرإلىماعليهرأمم  :وأظهروا الأمربالمعروف

والبى عن المنكر » وجعلوا يكتبونإاللىأمصار كتبايضعونها فى عيوب ولاتهم »
ويكاتهم [خوانهم تمثل ذلك  .و.أوسعوا الأرض إذاعة ؛ وهم يريدون غير ما
٠

يظهرون ويسرون غيرمايبدون .

.

وهكذا نرىشيخ المؤرخيين الطيرى » يبين كيف كانت مؤامرة هؤلاء لإفساد

أمر المسلمين ؛واتخذوا من الشكوى منبعض ولاة عمانذريعةالاعرة إلى الانتقاض »
وبث للأفكار المنحرفة المفرقة .

ش

 - ١تضافرت هذه الأسباب» وكل بعضبا بعضاً »حتى انتبت باقلتخلليفة

الشهبدذى النورين عمانبنعفان » وفتحبانبٍ.الفئن فىعهد الإمامعلىرضىاللهعنهء
وقيام اللحلاف المستحكم فىالسيامةالأسلامية ونثأت المتاعب المتلفة فى ذلك . +

وى ظلهذه القننبت«المذهب الشيعى » وإن كان « الشيعة» ومعهم غيرهم
يقولون أن جذوره تمتدإلىوقت وفاةالنىصالىله عليهوسلم ٠
وى صدى هاذهلفين الى'ستمرت طوك عهد الإمام على كرمالله وجهه نبت
مدهي « الوارج » أيضاً .

1

وإذا 7أنعصر الخليفة الثالث قاندنبى بوجود  :الشرعة » وه التوارج :وهمامذهبان
متعار ضان ذاهو الواضح مماستبين إن شاء اللهتعالى »  -فقّد و-جد بدبما المعتدلون

الذين ماهمالتإيرخ أهل السنة » أو اللواعة .

المذاهث

ةه الاسّلامية ديليه
السماسين

" - 4وإنه يجب التنبيه إلى أن لحلاف السياسى »:أو المذاهب السياسية قد ابتدأت

سياسية تنزع منزعا سياسياً » ولكن طبيعة السياسة الإسلامية ذات صلة بالدين
وهو قوامها ولما » ولذاك كانت المذاهيه السياسية الى نشأت نحوم مبادتها حول

الدين» فتقترب منه أحياناً » وتيتعد عنه أحياناً يتتخريحات فا اانحفراتعن مبادثه .٠

وأن المذاهب السياسية ذاتها فى اتجاهاتها تعرضتلببحوث أخخرىنتعاقبأصول الدين
حول الإعان والاعتقاد » فكان لها رأى قائمبذاته فى الاعتقاد والإيمان .

ول تقف عندحدالاعتقاد ب تلجاوزته إآلرىاء ى الفروع » فكان للمذاهبالسياسية
راء فق الاعتقاد ومذهب
محوث كاملة قى الفروع  :إذ جد أن المذهب السياسى مآعه

فاقهلىففى
روع » لعله أببى أثراًفىالتاريخ من « المذهب السيامى » .

»ونلههماج
«لشيعة » لهم نحلئهم السياسية » وهى تقترب أو تبتعد عن الدين م
فا
باين
نك
قى دراسة العقائد ق»اقرديوا فيه بعض الفرق الاعتقادية أواتحدرا ٠عسها

»

وكذلك « الموارج » » لهم مجوار آرائهم السياسية آراء فى الاعتقادوالإعان » ولعل
تفاعل هذين النوعينمن الآراء هوالذى أوجدٍالفرقة ى شدكها وعنفها .
ومع هذين النوعين من التفكير كان الأثر اللحصب فى لفقهءققأدثرعنالممتقين

لمذه اذاه السياسةفمقهفجييدد يقرب فى كثر هالنأحيان مع ققهالذاهبالأربعة
'وفقهاء الأمصارعامة » فن الباقية البى يرد وردها الداسورن لمذاهب الفقه الإسلاتى
والفققه اللتعفرى هو ( المعه الزيدى  7وإماع المذهب الأول هو ة الإمام متعشر الصادق »

«حمد الباقر » رضى العلههما
أبن م

يىن
زعل
» وإمام المذهب الثاتى مه و زيد بن

العايدين »رض اشعهما .
وقد أثر عن مهب

الخوارج و فق الإياضية  3وهو فقه عد دقق شارب

فته المذاهب الأربعة أىكثر الأحوال » وسنذكر ذلك-عند الكلام فى المذاهب
الفنقهية إن شاء الله تعالى .
0

ىى أصوفاثلا:
اتك فلى المذاهبالسياسية» وه ف
هذ ن
بيان
.بعد
 - 64و

« الشيعة واللنوارج ؛ ؛ و «أهل السن ؛ة أو «الفقهاء ؛ » و «انحدثون».

التعريف الإجمال ممم
 - 44و الشيع»ة أقد املمذاهبالسياسيةالإسلامية» وقدذكرنا أنهم ظهروا
عصر عا
عذهيف آثعر

اى الله
»رض
ه وتم وترعرعفى عي ودعلى
رض اللعن »

عنه » إذ كان كلما اختلط بالناس ازدادوا إعجاياً عواهبه » وقوة دينه وعلمه

فاستغل الدعاة ذلك الإعجاب ء وأخشوا ينشرون آزاءه فيه» ما.يين رأى فيه

مغالاة » ورأى فيه اعتدال .
ولمااشتدتالمظلم علىأولادعلىفى عهد الأمويين»؛ وكر نزول الأذىسم ثار

دفائن انحبةلهموهم ذرية رسول الله صلىاللهعليهوسم ورأى الثاس افنهم ار
الظلمفات.منطاقالمذهب الشيعى » وكثر أنصاره .

3

ىقدنت :ة .
اكردهاينخلدوقف م
رذ
وقوامم لذبهم

» مكناو

ع

لاع

م ز لبيإفقاطا وتقريض

ر من النى
واللليقة تا »
فق« الشيعة»علأنو علبن أى لاب» ه و
حفر

وس »ل وأنأهفقملالصحابةرضوانالقتهباركوتعاقعليهي .م
ل اللعهليه

.

ويرك أنذ نامانلصحابة من يرى رأى الشيعة ى تفضيلهءلى اكللصحابة وقد ذكر
ن أى الحديد » الشيعى المعتدل أن من الصحابة الذين فضلوا عليا عن كل الصحابة

1

بن ياسر هاء و«المقداد اينن الأسود»  3و« أباذر الغفارى » ,و ١ سلات

القارسى ) و «وجابر

بن عبدالله و «أى بن كعب

و دأيا أيوب الأنصارى

» 4و

وحذيفة وو

» و و سبلبن حنيف » و « عمان بنحنيف

» و

بريدة

0

 1أبا الحيم

ابن التموان؛ » و ١ أياالملفيل عامر بن وائلة » » و « العباس بن عبد المطلب ) وينيه 2

2

ا

ووابى هاشم»كافة » ويقول «ابن أنىالحديد   :و

ابن الزبير؛ كانمنالقائلن به ٠

قى
بدء الأعر »» ثمرجع عنه » كا يذكر أن بعض « بنى أمية» كائوا يروك هذا
الرأى ومنهم « سعيد بن العاص » .

 - 54وايكنالشيءةعل دىربجةواحدة»بلكانمممالذينغالواف تقدير
الصحيم
ة شب كر

أحد

ون

شر

يشيف
ر

ةي

0

البشر » ولقدقال « ابن أنىالمديد» فىالمعتدلينمهم :

وكان أصابنا أسماب النجاة والخلاص والفوز ىق هذه المسألة لأنم سلكوا

طريق مقتصدة» قالوأانهأضلالخلقف ا
ىلآخرة»وأعلاممئزلفةى النة؛وأنضل
الخلقف الدنيا» وأكثرهمخصائص ومزايا ومناقب » وكل من عاداه أوأبنضه فإنه

عدوللهسبحانه وتعالى؛ونخلدفىالنارمعالكفار والمنافقين » إلاأن يكون ممنثبتت
تو
وبته
ما
»ت على 'توليه وحبه » فأما الأفاضل مالنمهاجرين الذين ولوا الإمامة
قبله ع فلو أنكر إمامهم وغضب عليهم وسخط

فعلهم» فضلاعنأن يشبرعلهم

السيف أوويدعوهم إلىنفسه ء لقلناأنهماملنهالكين كمالوغضب رسول اللهصلى
اللهعليهوسلموآلدءلأنهقدثبت أن رسولاللهصلاللهعليهوسمقال :وحريك

خرن ع وسلمك سلمى » وأنه قال  « :اللهم وال منوالاه ؛ وعاد مزعاداه » )
وقال له :ولامحبكإلامؤمن » ولايبغضك إلامنافق» » ولكنارأنناهرضى«إمامتهم

و
بايعهم » وصل خلفهم » وأنكحهم وأكل فيئهم » فلميكن لناأن نتعدى فعله

ولانتجاوز مااشهر عنهء ألا ترى أنه لمابرىء من معاوية برثنا مئه » و ذالعنه لعناه »
ولا حكم بضلال أهل اللث
شام ؛

ومنكان نيهممن بقأيا الصحابة و كعمرو بن العاص »

د عأ
د
له ابن وخ ضاءكنا بصلا والخال
نا ت
مل بيوي
هن

النبىصلىاللّدعليهوسلمإلراتبة النبوة» وأعطيناه كلماعداذلك من الفضمل المشر لم

بينه وبينه» ونلطمعن فى أكابر الصحابة الذينلميصح عئدنا أنهطعنفنهم()١ .
الموطن الذى نشأوا فيهوزمان نثأتهم :

 -قامت الشيعة ظاهرة كاقلنافىآخخر عصراللتليفة الثالث ه عمّان» وقد يمث) (١شرح تهج البلاغة لابى األحديد, 

ال

؟"”"#اس

مليعلئىها » ولكن
نعم
وترعرحت فىعهد على رضى اللهعنه » من غير أتني
مواهبه كاقلناهى الى دعت إليه » ولاقيضه اللهتعالىإليه » تكو نت الفكرة الشيعية
ىلتا
مذاهب » ممهاكان فيه مغالاة وما ماكان فيه اعتدال لما نوهنا » وهى ك

سدمت بالتعصب الشديد لآل البيت النبوى .
تق
الها
حا

وقد كان العصر الأمرى محرضاً علىالمغالاة فى .تقدير على رضى الله عنه »

ويين حتى عهد «عمر
مفه
أخل
اهولمن
نبن
لأنمعاوية سنسنةسيئةفىعهدهوفىعمهدا

ابنعبدالعزيز» » وتلك السئةهىلعنإمامالمدىعلىبنألىطالب رضىاللهعنه

عقب مامالخطبة و»لقد استنكر ذلك بقية الصحابة ونوا معاوية وولاته .عذنلك »
حى لقدكتبت « أمسلمة» زوج رسول اللدصلى اللهعليهوسلمإليهكتابا هاه ونقول

فيه « إنكمتلمنون الله ورسوله على منابركم » ذلك أنكمتلعنون على بن أنىطالب ومن

هقد
عه ى
أحبه؛ وأشهد أن رسولاللهصلاللهعليهوسمأحبه » وفوق ذاث فإن

يزيد قتل« الحسين بنعلى» الذى هووأنخوه سيدا شباب أاهللجنة ك؟ما ورد ى
الآثر -قتلةفاجرة وذهب دمه عبيطاً ) من غير أن ترعى حرمة دين  .وأخذت

عابونية
»بايا إلى يمزيد
بانالتح٠سين ع وبنات وعلى س

صلاللهعليهوصل » والعترة النبوية الطاهرة .

» وهم بنات ابنة الننى

رأى الناس ذاك » ولميستطيعوا تغييرا ولاتحويلا » فكظموا غيظهم وكبتوا

دةيىر
قخالا
تىالم
نفرسهم » واشتد ألمهم » فاتدفعوا إل

أولئك الذين غالى الأمويون

إفيذائهم » وهكذا يدنع الكبتالعتلى والنفسى دائماً » فإنه يدفع إلى البالغة قه .

التقدير » إذ العطف والإشفاق يدنعان إلى الإكبار والتقدير .
 - 84والشيعة نشأت فى مصر ابتداء فىعهد وعمان ؛ إذ وسجد الدعاةفها أرضاً

دنةيث
حللس
لهدا
ام
وجاذ»
وسائر  :مدائن الح

» و « الشام» مهدا لنصرا* الأمويين فقد

كان العراق « مقاماً اشيعة » .

ولماذا كان العراق مهد الشيعة ؟  . .لد تضافرت عدة أسباب .فجعلته كذلك »

تقدبره » ,ولميعلنوا الولاء بقلو-هم للأمويين قط » فرماه ه معاوية'؛ فى خحلافته

لوظله

كك

قهض»ى عاللىمعارضة أن تظهر » ولكنه لميقتلم -جذورها من
فأبي
ب«زياد بن
«ياد » استمر ابنه على حكنه من بعده فى عهد ي«زيدبنمعاوية »
النفوسءولما مضى ز

لأمبرن«ى مروان »فم
وصار  :العراق » أول النتقضين على الأموين حبى استقر ال

عهد وعبد الملك بن مروان » فرماه :,بالحجاج » فاشتدف اىلقمع؛ وكلمااشتدقعه
قسيه
معى
ااشتلدم«ذهب الشي
نفو
ع»
تق ن

والعراق فموقلذلتاكنى حضارات قدعة » فعفيلهوم ( الفرس ) وعاوم(الكلدان).
وبقابا حضسارات هذه الأمم » وقد ضمت إلىهذافلسفة اليونان » وأفكار الهنود » وقد

امزجت هذه الحضارات وتلك الأفكار فى ( العراق ) فكان المنبت الذى ينبت فيه

أكثر الفرق الإسلامية  :ونخصوصا مياتصل فها بالفلسفة» ولذلك اميزجت بالشيعة
آراء نفلسفية كثيرة تتلاءم معبيئةالعراق الفكرية .

وذوق ذلك فإن العراق كان مهد الدراسات العلمية وف أهله ذكاء » وفههم
تعمق  .وقال فهم ابنألى الحديد » .
«ومماينقدح لىفىالفرق بيندؤلاء القوم وبين العرب الذين حاصروا رسو لالله

صلى الله عليه وسم وآله » أن هؤلاء من العراق ©» وساكى الكوفة ؛وطينةالعراق

مزالت تنيت أرياب الأهواء » وأصعاب النحل العجيبة والمذاهب البديعة و»أهل.
ويحث عن الآراء والعقائد » وشبه معثرنى المذاهب
رتدقيق ونظر
أهلبص و
الإقلم

وفل كان مهمع أيام الأكاسرة مثل («الى ) 2وإديصان)

وليست طينة الحجاز هذه الطينة

ا
هرىذمن
ون

و(مزدك)

»

وير هم )

ولا لأذهان أهل الميجاز هذه الأذهان .

كما»ن لبالد
فنقد
أن العراق كان مزدحم الآراء والمعتقدات م

أن تنشأ فيه المذاهب السياسية والمذاهب الاعتقادية فلا غرابة أن تنو الأفكار
البشيعييةثفتىه .
أئر الفلسفة القديمة فاىلمذهب الشيعى :
(لسيغية ) الذين أهوا
 لاشك أن الشيعة فرقة إسلامية إذا استبعدنا مثل ا0

ةو أحادي
بتصوصقرآي أ
تعلق
<اتقول
كل
فى
« علينًا؛ ونحوم  .ولاشك نا
منسوبة إلىالتى صل اللهعليهوس

دو لكن مم ذلك

اشتملت آراؤها على أفكار
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دىرها مالنمذاهب الفلسفية والديئية السايقة
صباإل
ملغر
فلدنمية أرجعها علماء العراق وا
عالىإسلام » والحضارة الفارسية الى انتبت بظهور الإسلام .
فبعض العلماء الأوربين » مهم الأستاذ « دوزى » يقررون أن أصل (المذهب

راثة
ولك
انابا
بيئو
الشيعى ) نزعة فارسيةء إِدْ أن العرب تدينبالحرية» والفرس ويد

له
ف البيت المالك » ويلعارفون معبى الانتخاب لاخليفة » وقد انتقل النىالصل
عليه وسلمإلى الرفيق الأع|لىولميرك ولدا » فأولى الناس بعده ابنعمه على بن
أى طالب © شنن أذ الخلافة كأبى بكر وعمر وعمان ؛ فقد اغتصب

اللخلافة من

مستحقها » وقد اعتاد الفرس أن ينظرؤا إلى الملك نظرةمفعهانى التقديس»فنظروا

هذاالنظرنفسه إلىعلىوذريته » وقالواإن طاعة الإمام واجب » وطاعته طاعةالله
سبحدانه وتعالى )(١ .

ية
دمن
وخذت
ه»أ
ليعة
االش
باءيين أن
رعلم
و ال
أعض
لر ب
اقر
 .وي

أكثر مأماخذت

منالفارسية » ,مستدلابأنعبداللهبنسب »أ أول منأظهرالدعوةإلىتقديس علىكان
بًق»رر هؤلاء أنهمعتلكالاثار البودية فىالمذهب الشيعى فالمذهب الشيعى
وديا
مو
كان مباءة للعقائد الأسيوية القديعمة كالبوذية وغيرها(؟) .
٠ه

ولعل هذا القول الذى قرر أن هذا المذهب الشيعى استى مالنهودية

بعض مبادثه ع قالستقاده الأور بون م أقوال ١ لاشعبى ' وكلام ه لابن حزم
الأندلسى » فقدكان « الشعبى » يقول عن  :الشيعة ؛ أنم مود

هذه الآمة)» وقال

«ابن حزم » فى الفصل :
سار هؤلاء الشيعة فى سبيل الهود القائاين  :إن إلأس عايه السلام  4وفنحاس

ابنألعازاربن هرونعليهالسلامأحياءإل اىليوم» وسلكهذابعضالصوفية » فزحموا

«لحضر » و «إلياس » علهما السلام حيان إلىالآن () .
أن ال

اتقلدشأينعة قتأدثروا بالأفكار الافالرسميةل .كحوولالوراثة»
وق الحى » أنا نع
) 00راجم فذىلك

نجر الإسلام للأمجاذ المرحوم الدكتور أحد مين .

() اليادة العربية .
١
٠اس
 8)1د
(ع) الفصل ؛ من

.

0ل

2

.يزكى هذا أن أكثر أهل
والتغابه بين مذههم ونظامالماك «الفارسى ؛ واضح و
فارس إل الآن من الشيعة م وأن الشيعةالأولين كائوا من فارس

.

وأما البودية فإذا كانت توافق بآعرضاتهم ؟ .فلأن الفلسفة الشيعية اقتبست
من نواح مختلفة » وكان المتزع فارسياً فى-جملته واإسنتندوا إلى أقوال إسلامية .
والشيعة الخاضرون وأكثر المعتدلين ينكرون أن يكون مثلعبد بن اللسبأ مهم»
لأنه ليس مسلماً ق نظرهم فضلا ع عن أن يكون شيعياً » ونحننوانقهم كلالموافقة .

فرق المذهب الشيعى :
 - ١قلانالفتىعريف الإجإلى بالشيعة أنهحل امم الشيعة نغاسالقودا» 
وناس قد اقتصدوا  4وناس بس هؤلاء وأواتنك٠ 

فالغلاة المتطرفون قدرفعوا ٠ علا» إلىمرتبة الألوهية ومْهم منرفعهإلىمرتبة
النبوة » وجعاوه فىمئزلة أعلى من والنى »؛ صلى اللهعليهوسلم » وانذ كر بعض
هؤلاء الغلاة الذين خرجوا عغالامهم عن الإسلام  4وينكر الشعة الخاضرون نسبمهم

.من هؤلاء :
إلىالشيعة » ونحن ننكر نسبهم إلىالإسلام و

السيشة :
اهدو

أتباع « عبداللهبن سبأ» » وكان مبودياً من أهل واليرة » أظهر

الإسلام » و ل سوداء » ولذلاث يقال عنه وابن ااسوداء » » وقد أشرنا إلى أنه
كان من أشد الدعاة ضد سيدنا وعمان » وولاته .
تدرج ق نشر أفكاره ومفاسدهة بن

المسلمين ؟َ وهوضوعها

؛نأى طالب
دلىب

رضى الله عنه أخخف ينشر يدن الناس أنه وجد فى«التوراة » أن لكل نى وصيا 3
أن محدداًشيرالأنبياء »ثمإن مدا
وأن علياوصىمحمد » وأنه خيرالأوصياء » "كا

ولاشول

:يقول
سير جع إلىالحياة الدنيا و

 :عبجبت أن يقول برجعة المسيح 2

0

ملىشدء
رشىللهعنه»ولقدم ع
بألرحيةعلى

إلاىلمدائ .ن
عليك أصمابك » وأنت عازمعلاىلعودة لقثال.أدلالشا .م فنفاه
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ولماقتلعلىرضى اللهعنهاستغل ابنسبأمحمبةالناسله كرم الله وجهه وألمهم
لفقده » فأخذ ينشر حول موته الأكاذيب الى تجود مهاقريحته إضلالا لاناس وإفساداً

ارس فى
نصو
ل 'ت
لاناً
لمم ف.صار يذذكر الناسأنالمقتول لميكنعلياًوإنماكان شيط
صورته » وأن عليا صعد إلىالسماء» كا صعد إلها  ابنمريم » عليه السلامء وقال:
كاكذيت البود والتصارى فى دعواهما قتل عيسى بنمرم » كذلاك كذبتالحوارج

فى دعواها قتلعلى رضى اللهعنه  .وإنما رأت الهود والنصارى شخصا مصلوباً
شهوه بعيسى © كذلك القائلون يقل علىرأوا قترلايشبهعليافظنواأنه على » وقد

صعد إل اىلسماء » وأن الرعد صوته » والرق تبسمه » ومن سمع ماانسبثين صوت

الرعد يقول  :السلام عليكياأميرالمؤمنين » وقد روى عمر بن شرحبيل أن ابن

سبأقل له:إن علا قدقتل» فقال  :إن جنتمونا بدماغه ى صرةلمنصدق بموته؛
لاموت حى يْزلمنالمماء ولك الأرض محذافيرها )(١ .
وإن من هؤلاء السبثئة منكات يقول  :إن الإله حلفيهوف الأنمة مبنعده »
وهو قول يوافق بعض الديانات القدعة الى كانت تقول محلول الالهة فىبعض البشرء

.ا كان يقول المصريون القدماء
وأن روح الإله تتناوب الأثمة إماماآ بإعمدام ك
فالىفراعنة .
ومن السبئية أيضا طائفة كانت تقول عن على : إن الإله قد مسد فيه » وقالوا
له :وهو أنتالله ؛ وقدهمبإحراق هؤلاء كابينافىصدر كلامنا عن ٠ السبئية ».
0

الغرابية :
وهى فراقةلغهلناة » وهذه الفرقة لمتعؤللهياً ؛ كما فعل السبثية
هم -
ولكذباكادت تفضله علىالبىصلىاللهعليهوسلم» فزعموا أن الرسالة كانتلعلى رضى
اللهعنه» ولكن جيريل أخطأ فئزل على محمد بدل أن ينزل على على رضى الله عنه »

وسموا « الغرابية » لأنهمقالواأنهيشبهالننىصلاللدعليهوسلم"كمايشبهالغراب الغراب .
) (١الفزى بين النرق لامبلدقاحر اللنداديى, 

ست لاإ اندم

وإن ذاللككلام الهراء قدأدحضه العلماء ومنهم « ابنحزم » » قى كتابه
« الفصل » وف الواقع أن هذاالكلام جهلبالتاريخ » و-جهلبالحقائق » فعلىعندالبعث

تنحمل فاهلارسالة » باللكاتنافسعة
المحمدى كان غلاما » وما كان فيىس

ع

وهى ليستسنالتكليف » فضلاعنأن ستنكءوانلتبليغ » وأماكون هذا الكلام
يتضمن جهلا بالوقائع » فلأن «عليا» فى رجولته لميكنمشاماً البىصلىاللهعليه

كنل مهما كيان جسمى خاص على ماهو مدون فى
لكا
وجسسفمىه » بل
حلد
ا لك
وسمية
الصفة الج

منهما .

وعلى فرض أن التثابه الجسمى كان بينبما كاملا بعد أن استوى كل مهما

رءجلا » فإنه من المؤكد أن ذلا التشابه حديث خرافة وقت البعث المدى ء لأنه
ونن التشابه ثابتاًبنغالالمتفاىسعة » ورجل مكتمل فىالأربعين »
كنأ
ليامك
وبريل ؛ بين رجل وغلام؛ وكيف بكرن التشابه بينهما بالقدر الذى
فكيف تخطىء ج

يشبه به الغراب الغراب .
شجةبععنة
لخار
اق ن
فر

:

 - 46هذه الفرق وأشباهها من
االم
لتحر
افيعنتفى
قاد لايعدها الشيعةمن بيهم »
ويقولون عدبم الغلاة » ولايعدون أكر هؤلاء.من أهل القبلة » فضلا عن أن يكونوا

مهم » ولذلك نقول  :إن هذه الفرق حملت اممالشيعةفىالتاريخ الإسلاى 2

وح
امل
لكثي
كرون
ت مانب الشيعةأوزارهم ٠ يوتهبرءون منهم اكللتبرؤ  .وعلى
أى حال فليس لهذه الفرق البى شخرءجت عانلإسلام وجود ظاهر بايلنشيعة الان ٠

فليس فمهم يمظنهر أمامالناس تأليه الأثمة  .كفنايليهسم يمدنعون أمامالناسخطأً
«جريل

؛ ق الرسالة

.

الكيسانية :

هوه  -هه أتباع« المختاربنعبيدالثنبى »وقد كان خارجياً » ثصمار من

ي»
ل
قكيسان
«لكيسانية ٠ نسبة إلى
«الشيعة » الذين يناصرون (عليا) » وسعيت ا

إنهاسمامختاروقيلإنهمولىلعلىبنأنىطالب أو تلميذلابن ٠ه محمدبنالحنفية» .
قبينل؛ منقبل
علم
«لكوتة » حين قدم إلا ه مس
وقد قدم « الختار » إلى ا

ا

« الحسين بن عل ؛ رضى اللهعلهما » ليتعرف أحوال «العراق » وءمّدار ماعند أهله

نمصنرة الحسينابن بنتالننىصلىاللهعليدوسلم » ولاعلم«عبيد اللهبنزياد أمير
الكوفة بوجود ١ انمتار » قبض عليه وسحاسه وضربه » واست.ر فىمحبسه إلى أن قتل

الشبيك أبو الشهداء الحسين رف اللهعنه » فشفع لهزوج أخته وعبداللهبنعمر»>
لد
اىب(ن زياد ) فأطاق سراحه » علىأن مخرج من الكوفة ؛ فخرج إلىالممجاز »>
وقد روى عنه أنهقالفىأثناءمسيره :

سأطاب بدم الشبيد المظاوم المقتول سيد الم.لمين ؛وابن سيد المسلمين الحسين بن,

على» ذوربكلأقتلنبقتلهعدةمنقتلعقدم محبىبنزكريا» ثملمقبابنالزبير»

وكان هذا يستعدللاستيلاء علىالحجاز وما والاه ءن بلاد الإسلام » وبايعه علىأنه
يوليهبعض أعمالهإذا ظهر» وقاتلمعهأهلالشام» ثمرسجع إاللىكوفة بعد موته

يزيد وتفرق أمر المسلمين ؛ وى هذه العودة ادعى أنه مجاء إلمها م
منق
حبملد بنالحتفية
أخىالحسين وولى دمهليثأرمنقتلةالشبيد» وسمىمحمدبن الحنفيةالمهدى الوصى» .
وقاللاناس :

و لقدبمثى المهدى الوصى » بعتىإليكم أميناًووزيراً  .وأمرنىبقتلالملحدين » ْ

والطلب بدمأهل بيته» والدفم عن الضعفاء » .

ْ

وأخل يدعوباسممحمدبن الحافيةلأنهولىدم الحسين كا نوهنا ولأآنه «كان ذه

متزلةبانالناس» قدامتلآت القلوب محبتهوتقديرعلمهوفضله » فقدكانكثيرا!

غزير المعرفةرواد الفكرمصيب النظر فىالعواقب » قدأخيره أبوهأمير المؤمنين

علىرضىاللهعنهأخبارالملاحم» .

1

 5و
لاستمر ينادى باسم هذا الإمام الجليل » وأخطينشر أوهاما بعد ذلك +

فأعلن ابن الحنفية البراءة من الختار على الملا من الآمة » وعلى مشبد من العامة عندما
بلخته
أهوامه وأكاذيه ؛ وعرف خبى ء نياته  .واكن مع تلك البراءة تبعه بعص

أتصار العلويين اشدة رغبهم ف الانتقام اتتلالحسين رغى اللهعن .ه ولقد كان يسجع

سجع الكهان » ويدعى أنه مخراعلنمستقبل » ومنسجعه قوله  :أ
(ما وربالبحار»

والنخيل والأشجار ؛ والمهامه القفار :واللملائكة الأبرار » لأقتلن كل جبارء بكل

لدن خطارء ومهند بتار  . .حبى إذا أقت عمود الدين » وزايلت شعب صدع

3

_-

لضن

11

المسلمي »ن وشفيتصدورالمؤمنين» ل يمكمعلىزوال الدني .ا ول أحفلبالموتإذاأقة.

لاه  --أخذ امختار فى محاربة قتلة الحسين وأعداء العلوين وأكثر من القئل
اتل »
بهم» ول يعل أ
من أحداًاشترك فى قنلالحسين إلق
الذريع ف
ه نحببه ذلك فى نفوس
ع »
و
» وخعدوصاأشعف
قلم
بوق
حول
هحت
ه
لأسن
ةاقوا
هصعب
هائوا
حاطرا

هىية الأنمة من آل البيتكايقول
وعل
لوم
 (أ) وعقيدة الكيانية لأاتقالسبئية » بل
أتقو
سم عل
اىس أن الإم
مامقشخص
دس يبذاون له الطاعة » ويثقون
ثقَة مطلقة » ويعتقدون فيهالعصمة عن الخطأ » لأنه رمزللعلمالإلمى .
(ب)

ويديئون كالسبئية برجعة الإمام » وهو لق نظرهم بعد على والمسن

والحسين ») ماحملدحبننفية

©» ويقول بعضهم إنه مات وسير جع » وبعضهم وم

الأكارون يعتقدون أنه لىمت ؛ بلهوحى نجبل رضوى عنده عسل وماء » ومن
حؤلاء » كثير عزة إذ يقول :

يش  2ولاة الحى أربعة سواء
رمن
قنمة
ألا إن الأ
«على» والثلاثة من بنيه هاملأسباط ليس مهم خفاء

فسبط سبط إيمان وبر

وسبط غيته كربلاء

تغيب لايرى علتهم زمانا

برضوى عنده عسل وماء

وسبط لايذوق الموت حبّى 2يقود اليل يتبعه اللواء
() ويعتقد «الكيسانية » بالبداء وهو أن الله سبحائه وتعالى:يغير مايريده
ج
تبعاًلتغير علمه » وأنه يأمر بالشىء ثميأمر مخلاله » وقد قال «الشبرستانى » فى
ممحمادث
«لختار » إلى اخختيار القول بالبداء؛ لأنهكان يدعى عل
هذا  :إثما صار ا

ام » فكان إذا وعد
مبل
لةإمنق
اسال
من الأحوال إما بوحى يوحى إليه » وإما بر
أصحابه بكون شىء و.حدوث ححادثة » فإن وافق كونه قوله جعله دايلا على دعواه؛

وإن لميوافققالقد بدالربكم » وإن ذلكبلاشك ضلالمبين » وفمادف الاعتقاد .

د() ويعتقدون أيضاً بتناسخ الأرواح » وهو ختروج الروح من جسد وحاوها

فى جمد آخر »٠ وهذا الرأى مأخوذ منالفلسمة الهندية .٠ فهم الذين يقولون ذلك

ه
ن 94
دم

ونىت»ثب بانتقاها منحى
القول  :ويقواون إن الروخ تعذب بانتقالما إلى حيوان أد
إلىأعلىمنه» ولميأخذوا بالمذهب كله » واكهم أخذوا بهفهايتعلقبالأئمة فقط .

(ه) وكانوا يقواوت « إن اكل ثىء ظاهراً وباطناً » وإن لكل شخص روحا »
ولكل تازيل تأويلا  . .واكل مئال فى هذاالعالم حقيقة » والمنتشر فى العالم من |

والآسر ار مجتمع فاىلشخص الإنساى وهو العلم الذى آثربه علىعليه اسل اابه محمد
4ه ل وثرى منهلاأثييعقوارنبالسبةللرسول قولا يناى معبّى الرسالة »
تجدى كلامهم
وإن كانواقرنواتعصيهملأبناءعلى'مايقربهممنمرتبةالنبرة» ولم

ماعس ينزه الله تعالى ووصفه بيغرلمراق به إلاقولهمبالبداء » واكنهم قرنوا كلانهم

يءة
فآرا
سم ب
لسلا
ففىالإ

هم بأناكل شىء ظاهراً وباطناً »
قسخو»
وتنا
كقوهم بال

وقوهم بأن العامبمفايهمناللدكموالأسراريلنىفى شخصالإنسان » وإن علمذالئه
كان عند على كرم اللهو.جهه » واشختص به محمد بن المنفية فورث ذلك عئه ونحل,

فبيهعمدنه .

ول يكن للكيسانية أتباع يذكرون ف الأقالم الإسلامية .

الزريدية :
اىعة الإسلامية وأكثر اعتدالاء
جعةمإل
للشي
اق ا
رىب فر
قه
أرقة
هذه الف

وهى لتمرفع الأتمة إلى مرتبة النبوة » بل لمترفعهم إلى مرتبة تقارسبا بل اعتيروهم,
كسائر الناس » ولكنهم أفضل الناس بعدرسو ل الله صلىاللهعليهوسلم .

هم
يًعمن
بخصاوصا
يوكمفروا أحدآ أمصنماب رسول الله صلى اعللهيه وسلّ» وخ
«عل ارضى

اللهعنه » واعيرف

بإمامميم

وإمام هذه الفرقة زيد بن على زين العابدين » وقد خرج على هشام بن.
عابلدملك بالكوفة فقتل وصلب » ويقول المسعودى .فى سبب “خحروجه  :كان زيد

دخل علىهشام » فلمامثلبينيديهل يمر موضعاً مجلس فيه » فجلس حيث انهى به
( )١الملل والسل للشهرستاق.

ب 1١سه
اميرالمؤءئين ليس أحديكثر عن تقوى الله ولا يصغر دون تثوى
المجلس وال  :ي أ
لافة »
لكخق
الله » فال هشام  :اسكتلا أملك  2أنت الى تنازعك نافس

بكا
الل
جينوإن
ؤمنوأنت ابن أمة» فقال  :ياأميرالم

إن أحببت أجبتك به » وإن

.ال إن الأمهات لايقعدنبالرجال ٠
أحببت أسكت عنه » فقالهشام: :بل أجب » ق
كن بيعثلهل ني 0ا
ذل أ
معد
عن الغايات  3وقد كانت أمإسماعيل أمة لأمإتعق ؛فل
وجعله اللهسببّحانه وتعالى للعرب أبا ؛ فأشترج من صلبه شير البشر و محمد! ؛ صل
اللهعليهوس

» فتقوللىهذا وأنا ابنفاطمة وابنعلى » وقاموهويقول :

 63الحوف وأزرى بسه

كذاك من يكره حر الحلاد

إن محدث الله له دولة2

يرك آثار العدا كالرماد

لقرأاءشراف  .فلماقامت الخرب
وفة » وخرج علها وومعاهال
فاُضلىكإل
البزمعنهأصمابه » وبق فىجاعة يسيرة » فقاتلمهمأشدقتال وهو يقول متمثلا :
أذل الحياة وعز الممات 
فإن كان لابد من واحد_

وكلا أراه طعاما وبيلا()١
ضسيرىإلى الموت سير مجميلا

وانهى الأمربقتله .

 - ١وإنه يستفاد مهنذا الخير أن الإمام زيدا رضى الله عنهكان ملزمآ

الطاعة لماخرج من اللباعة ونلااف» وهذه اهلىحقيقة ؛ فقندكانمنصرفا إلىالعل »
«اصل بن عطاء »
كانت لصهلات وثرقة بعلماء عصره فأخحذوا عنه» فقد اتصل به و

وأنبويفة » وأخل عنه » وكان ميل هذاإليه » ويتعحصب
وأخل عنه » واتصل به ح

له » ويقول فى نخروجه لقتال اجلنأدمويين  :ضاهى نخروجه روج رسول الصلهلى

اللهعليهوس ؛ يبودمر» .

والإمام زيد إوماممفتقيكهلم » واللهففىقه كتاب المجدوع » ونتكم عنهفى
المذاهب الفقهية إن شاء الله تعالى .
٠
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.

سم ل إل

؟>  -و« الزيدية » لايؤمنون بأن الإمام الذىأوصى به النىصلىاللعهليهوسل
»ع وإن الأوصاف الى عرفت تجعل.

وصف
لئه
اعر
قدعيتهبالامم والشخص »ببل

الإمام عرليضى الله عنه هو الإهام دن بعده' » لأن هده الأوصاف لمتتحقق فى أحد

عقدار نحققها فيه و.هذه الأوصاف تورأجنبيكونهاشما ورعا تقيا عالاً ميامرج
طمة »
فدةا «
داعياًلنفسه » وم عن يعدعلى يشترط أن يكون فاطميا أى مذنرية السي
رضى الله تعالى عبا .

وقد شخالفه ق شرط

الحروج وأن يدعو الإماملنفسه كثيرون من شيعتهومن آله

وعلى رأسهم أخوه « عمدالباقر » فبروى أنهقالله« :على قضية مذبهبك والدك
ليس بإمام ؟ فإنه لممخرج قط » ولاتعرض للخروج » .

وإن الإمام زيداً يرى -جواز إمامة المنضول » فالصفات الىذكرها للإمام
ليست هى الصفات الواجب توافرها لصرحة الإمائة » بل هى صفات

الإمام الأمثل

الكامل » وهو أولىمامنغنرة » فإن اختازأهل الحلوالعقدفىبالأمة إماما لميستوف
بعس هذه الصسفات ويايعره يون

إهامته واز مث

بيعته .

وعلى ذلك الأصل أقرالإمامزيد إمامةالبشيبخ:ين ألىبكر وعمرولميكفرأحداًمن
.قال ق ذلاث  :و إن علبىن
الصحابة و

أى طاب أنضل الصحابة إلا أن الخلافة

فوضت لأنى بكر لصلحة رأوها » وقاعدة ديئية راعوها من سكين ثائرة الفتنة »
وتطريب قلوب العامة؛ فإن عهد الحروب الى جرتق أيامالنبوة كان قريياء وسيف
أمير المؤمنين على عليه السلام من دماء المشركين لم بحف » والضغائن ق صدور

اقوم
ال
لمن
ثطل
أبر كناهى » فا كانت القلوب تميل إليهكل الميل » ولاتتقاد
لهالرقاب كل الانقياد » وكانت المصلحة أن يكونالقيام ذا الشأن لمن عرفوا يالان
والتودد » والتقدم فىالسن » والسبق فىالإسلام » والقرب من رسول الله صلى الله
عليه وسلم » 1

ينعة
لينش م
اير
وقد كان هذا الميدأأيغماسيافى خروج كث

عسافا إلى السبب

الأول  .فقدجاء فى كتاب « الفرق بين الفرق » لابغدادى  :لما أستحر القتال يبن زيد
صارك
نإن
توا
دين بوسفدبن عمرو الثمّى قال

على أعدائك بعد أن شخيرنا ,برأيك ى

أنىبكورشمر اللذين ظلما جدك على ؛بن أى طالب .تال :إلى لا أقول فبما إلا

ب

" #14لس

اغالرومادعليىنة
خويرإات»ما خخر.جت علىبنى أمية الذين قتلوا -جدى المسين وأ

يوم الرة » ثمرموابيتاللهحجر المتجنيقوالنار .نفارقوهعندذلك .

ومن مذهبالزيدية جوازمبايعة إمامين فقإقليمين '»محيث يكون كل واحد
مهما إماما ق الإقلم الذى حرج فيه مادام متحليا بالأوصات الى ذكزوها )

ومادام الاخمتيار كانحراًمنأولىالحلوالعقد » ومن هذا ينهم أنهم لامجوزون قيام
إمامينفىإقلمواحد » لأن ذلك يستدعى أن يبايعلنا لسإمامينوذلكمبىعنه

يصحيح الأثر .

والزيديون يعتقدون أن مرتكب الكبيرة لدفىالنار»مالميقبثوبة نصوحا»
قدججواف ذلكدوجالمعيزلة ؛ وذلك لأن زيداً كانت له صلة بواصل بن
وهم

عطاء رأس المعتزلة » وقد كانت تلك الصلة سببا ى بغض بعض الشيعة لهمضافا إلى
الأسابالسابةة ! إذ أن واصلا كان يردد أن على بنأنىطالب كرم الله وجهه

قىحروبه البىجرتبينهوبينأصماب الجملوأصاب الشامماكانعاللىاق فيا
رنيأحقدين مهما كانعلى اللطألابعينه .
فوأ
اقيلن»
بي

ويظهر أن كراهية الشيعة إن كانت فإنما هى لشخص واصل » لاامعتزلة
كلهم » فإن رأى الشيعة بشكل عام 'ى العقائد يتفق مع منهاج المعتزلة ويلتافق
مع رأى الأشاعرةوالماتريدية .
85

ىىفقتل ق آخخر عهدل الأمرين
م 9ححبب
منبعدهي
 -وبعدمقتلزيد قام

 4ثمقام

حسن الذىكانأستاذاً لألىحنيفة
دلبن"
ابا
الإما»م وإيرا هم ينع
د خمد
من يعل ع

»تخروج محمد بالمدينة » ويسبب نخروجهما
وكان خخروج إبراهم بالعراق و

أوذى إمامان جليلان هماأبو حنيفة بالعراق» ومالك بالمدينة » فإن أباحنيفة ماكان
و يوعر
حرش عليأ
ه
قبل كان
مىالعرا»
الإمف
إبراهم
مناصرة
الخروج
ينبىعن

الأمورإلىماكانت عليهأأحصى عليه أقواله حبى وبجد فرصة من بعدذلك للتنكيل
اريد
يه » وهىحملهعىالقضاء » فإن امشنعأنزلبه م ي

 .ماسنبين ق المذاهب الفقهية .

اراد على
مأ
» وقد كان

 44سه
وأما مالك فقد أفى أنل
هي ل
سلستكرهعن

“وقد
زع ا
ملكثيرون
ما
نلكاربين

مع محمد النفس الزكية » أن البيعة للمنصور أخذت كرها » فاممْنوا متنلك
الفتوى الى هى نص الحديث ذريعة للانتقاض » وروى أن الإمام مالكاسلعن

هذا الحروج » فقال إن كان علىمثل عمر بن عابلدعزيز فلايجوز » وإنْلم يكن

علىمثله» فدعهم ينتقم اللهمنظالمبظالم» ثمينتقم اللهمنكاءهما .

وتلخمفلعنه أي
ىضا
جعي
عنف
أر المأرصدة» فأ
انزللأبه
ذى الاشدليدموداليىنة »
م ادعى منبعد ذلك أبوجعقر أنهلميأمربه» وسنشر إلى ذلك إشارة أوضمم عند

الكلام فىحياة الإمام مالك رضى اللهعنهعندمانتكلمفىالمذاهب الفقهية .
5

-

ومن بعد ذلك ضعف «المذهب الزيدى » و «المذاهي اكشيعية » اللأخرى

قل غاليته ؛ أوطوته » أولقحته ببعض مبادئها » ولذلك كان

الذهب من يعدم١
يجوزود إمامةففرا 0 3

الذين حماوا اسم هذا

م0

ارزيدية الأولىأبرزخصائصا .
وعلى ذلك نقول إن الزيدية قسمان  :المتقدمون ممم  3وهم لايعدون رافضة
ويعر فون بإمامة الشمخِين ألىبكروجمر

؛ والمتأخرون

وهميرفضوما ويعدون

رافضة.

والمذهب الزيدى الآنقائمبالمن .وهو أقرب إلى المذهب الزيدى عندااتقدين
الإمامية « الاثنا عشرية) :

5
أكر مذاهب
باكستان 3

هذه الطائفة الى تحمل اسم ٠ الشيعة الإمامية » يدشخل فعمىومها
الشيعة القائمة الآن فىالمالمالأملاى فىإير ان والعراق
6ت

البلاد الإسلامية  (2ويدخلف

لدي يالكرورة ؛ وطوائفأ
الإسلام عى

0

امراف

شديد

4

و سخشر

وما ورا ءها من

مومهطوائف

١ تنحرف

أخضت اعتقاداما » وأعمالها
إشارات

موجزة

إلى هذه المذاهب .٠

لمؤلاء ضِ ماتدل عليه النسمية بعبارة  0الإمامية 00

1ف

هج
د

بالشخص

د

» فعين الإمام علىمن الننىصل اللهعليه وسلم » وهو يعين منيعده بوصية

املننبى صلاللهعليهوؤسلم» ويسدون بالأوصياء » فقد أجمع الإمامية على أن إمامة
ى صلىاللهعليهوسلم صا
لمن
اذات
علىرضى اللهعنهقدثبتتبالنص عليه بال
ظاهراً » ويقيناً صادقاً منغير تعريض بالوصف » بل بإشارة بالعين قالوا : :وما

كاانلفدىين أمر أهممنتعيين الإمامحىيفارقعليه.الضلاة والسلام الدنيا على .

فراغ قلب منأمر الأمة»فإنه إذا كانقدبعث ارذع الخلاف وتقرير الوفاق» فلاجوز
أن يفارق الأمة ويترك الناس هلا يرى كل واحد منهاطريقاً » ويلواائقه عليه
غيره » بل يحب أن يعن شخصاً هو المرجوع إليه» وينص على واحد دوالموثوق به

والمعول عليه()١وعلى هو الذى عين بنص نبوى بذلك .
لنى
ار ع
لمذات ببعض آثا
بهاعن
ويستدلون على تعين على رفى الل

صالله

عليه وسلميعتقدون صدقيا » وسحة سندها » مثل :ومن كنت مولاه قعلمولاه »

اللهموال من والاه » وعاد من عاداه ؛ ومثل ١ أقضاكم على» وعالفوهم يشكون فى

نسبة هذه الأخبار إلى الرسول صلى الله عليه وسل .
ى
انتلمن
ويستدل الإمامية أيفساً باستنباطات استنبطوها ٠ن وفائع كا

صلى

الله عليه وسلم ٠ ومنها أن التبى صلى العلهيه وسلميؤمر عولىعلى ؛ أحدا من
هير  .مخلائ
الصحابة قط » حيما انفرد عن رسول اللهفىغزوةٌ أو سرية كاالنأهو

»اً تكون
أنىبكر وعمر وغيرهما منكبارالصحابة » ف“إنكهامنوا أحوياأنآحأميرااءن
الإمرةلغيرهم» وليس أدل علىذلكمنجيش أساءةالذىأوصى بهالنبىصلىالله

»م يعتقدون أنالصنلبىىالله عليه
نره
عليهوسلممن بعدهفقدكانفيهأبوبوكرأوعم
لامكةي؛لا ينازعا عليا فىالخلافة الى أوصى” ا قه
وسلم قد بعلهما فجىيش « أس
اعتقادهم .

ويقولون أيضاً عندما جعل أبابأكمريرا لاحج » ونزلت سورة براءةأرسلعليا

ليتلوهاعلىالناسفى«وسم الحج» ولممجعلذلاثلألىبكر» معأنهكانالأمبر.

/ا  -وهكذا يستدلون على تعيين على بالذات بأخبار اعتقدوا مها » وبأعمال
) (١الملل اولنحل للشهرستانى. 

اقعدتقدوا أنما فىمعبى النصعلى إمامته رضىالولهشعخنها»لفهم الدمهور فىصمة
الأخبار » "كاقدخالفوهم فىسعة استنباطهم من الوقائعالمجمع علما '.
وكااتفق الإمامية فيابهم علىأن علياوصى النى صل اللهعليه وس » بالنص

قاررلواأ أونصياء من بعدعلىهمأولاده من فاطمة » الحسن ثمالحسين رضى الله
عنما وهؤلاء همالمجمع عليهم » وقد اختافوا من مدذلكعلفرقعناف فةى الأئمة
مد أخطفو ٠ابعد ذلكعلى أكثر م عن سبعين فرقة  .وأعظمها
لل نه ق
دؤلا»ء ب ق
بع ح

وية
ل
وو
عةي
اعشري
سنا
إالاث
ل»٠
اتان
فرق

:
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ومن بعده لحمد الباقرثملأنىعبداللهجعفرالصادق بن محمدالباقر » لثامبنه موسى
سن
لادى
حثم
الكاظم اثم
للعرلىضا » ممحمد الجواد ثم لعلى الم
ا»

العسكرى »

ثملمحمد ابنه ؛ وهو الإمام الثانى عشر »؛ويعتقدون أنه دخل سرداباً فىدار أبيه
وبسر من رأى» ولحيعدبعد ع ثماختلفوا فى سنه وقت اتختفائه » فقيل كانت سنه

إذ ذاك أربع سنين وقيل ثمانى سنوات ٠اوخكذتلك
لفوا فىحكمه ٠ فقال بعضيم .

إنه كان فى هذه السن عالماًممابجب أن يعلمهالإمام ؛ وأن طاعته كانت واجبة»وقال
ترون  :كانالحكملعلماءمذهي .ه

وأن هذا الرأى الأخمر هو الذى يسير عليه الاثنا عشرية فى هذا الزمان .
رىاق
لعةعف
الشي
 - 45والاثنا عشرية يو.جدون الآنفى العراق » فا
كثير يقارب النصف

» وهمعدد

ع بسيرون عل مقتضى المذهب الاثنا عشرى ق عقائدهم 0

ونظمهم فى الأحوال الشخصية والمواريث والوصايا والأوقاف والزكوات والعبادات
كليا ٠ وكذلك أكثر أهل إيران » ومهم من ينبثون ف بقاع من سوريا ولبناك وكثر

من البلاد الإسلامية » وهم يتوددون إلى ءن مجاوروتهم ءن الستيين ولا ينافرو”هم .
وإن الإمامية الاثنا عشرية كسائر الإمامية يفرضون فى الإمام سلطاناً مقدسآ
يأخذه بإيصاءعن الننى صلى الله عليه وسلم » فككا أن ولايته أمرالأمة كانت بالوصاية»
فتعسر فاته كلها مشتقة من صاءحب هذه الوصاية وهو الى صلى الله عليهوس » لذلك
جب أن نذكر سلطانه وحدوده ق القوانينوالأحكام .
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ل

ا اهتزلة الإمام عند « الإمامية » :
يقر الإمامية  -بالنسبة لسلطان الإمام فى التشريم والتقنين

أنالإمام لهالسلطان

الكامل فىالتقنين وكلمايقوله منن الشرع » ول بامكنأذيكون منهم ماخالف الشرع»
ويقول فى ذلكالعلامةالشيخمحمدحسينآل كاشف الغطاء :

يعتقد الإمامية أن للهتعالىفى كل واقعة حكاً  . ..ومامن
أعم
علممن
ال
المكلفين إلاوللهفيهحكمممن الأحكام الخمسة اورجوب 0
والكراهة »
والندب » والإباحة  . . .وقد أودااللهسبحانه جميعتلك الأحكامعندنبيهخاتم
الأنبياء» وعرفها النىبالوحىمنالل»ه أو بالإهام٠. وبين كثيراًمنها » وبالأخص
لأصعايه الحافين به الطائفين كل يوم عرشحروره ليكونوام مين لسائالرمسلمين
افلىآفاق ه لتكونوا شهداء علع الناس » ؤيكون الرسول عليكم شهيداً » وبقيت
ة
أحكامكثيرة
اللممبحصولاعث لقيامها  . . .وإن.حكلة التدرج اقتضت بيان-جملة
منالأحكام وكجان جملة» ولكنهسلاماللهعليه أودعها عند أوصيائه» كل وصى بعهد
باإلىالاخخرلينشرها فى القتو المناسب لا نحسب اللكة ٠٠ن عام عخصص أو مطلق

مقيد » أو مجملمبين إلىأمئال ذلك » فقد يذكر النىلفظأ عاماً ويذكر مغخصصه
بعد برهة من حياتهورا ل ي
اذكرهأصلا» بل بودعهعندوصيه إلىوقنه(ا) .
هذا كلام السيد الجليل الذى اقتيستاه منه » ويستفاد من هذا الكلامرمن غيره
أمور ثلانة بالنسية للتقندن والأحكام

:

أول هذه الأمور  :أن الأنمة دم الأوصياء استودعهم الننىصلىاللهعليهوسلم
»بين
أسرارالشريعة ء وأنالننى صلى اللهعليهوسلممابينهاكلهابل بين ن|با ف
مااقنضاهزمانهوتركللأوصياء أن يبينو!للناسماتقتضيهالأزمنةمن بعده » وذلك
بأمانة أودعهاإياهم.

وثانيها  :أن يمقاوله الأوصياء شرع إسلاىلأنهتتمم للرسالة فكلههم فاىلدين
شرع و
»هو مزلة كلام النى صلى اللهعلبهوس لأنهمنالوديعةالى أودعهم إياها»
فعئه صدروا » وبا خصهم بهنطقوا .

) (١أصل الشيعة وأصولا مي؟؟. 

نة

هم

المطلقة .

١

وإذا كان الإمام لههذهالمأزلة بالنسبةللتقنين » فقد قرروا أنه يكون

لاًخعطنأ
اصوم
مع

والنسيان والمعاصى »فهو طاهر مطهر لاتعلق به ريبة» وقد أجمع

ريف
ش«
لال
اد ق
ل ذإلمكا«مية » » وصرءحت بذلك كتب «الاثنا عشرية » وق
عالى
المرتضى » قى كتابه الشاق :

وقد ثبت عندنا وعند مخالفيناأنهلابدمنإمامفى الشريعة يقود بالحدود وتنفيذ
الأحكام  . . .وإذا ثبت ذلك ونجبتعصمته لأنهلولميكنمعصوماً وهو إمامفهاقام
يىن » ولكنا إذا وقم اللتطأ منهمأمورين
دهف
لمن
اإطأ
جا-ز وقوع الل
لديى
يه من ال
ىعل»هوهذياؤدى إل أن تكومأمورين بالقبييح على
اتاعهفي»هوالاقندابءه ف ف
ونجوه
لم
اجه
وم

نكون مأمورين بالقبييحوجبت عصمة من أمرنا
» وإذا فد أن

ياباعه والاقتداء به فى الدين » )(١ .

ويقرروتن أن عصمته ظاهرة وباطئة  :وأنها قبل أن يكون إماماً » وبعد توليه
الإمامة » ويقول فىذلك « الطوسى » وهو شبخ منشيونخهم  «:إنه لا بحسنمنالحكم

تعالى أن يولى الإمامة اتلقىتضى التعظم والتبجيلى ءمنوز أن يكون مستحقا اللعنة
واللراءة فىباطنه » لآنذلكسفه» وكذلك إنمايعلمكونهمعصوماً في تاقدممنحاله

قبل إمامته » بأنيقول إذا ثبت كونه حجة فيايقوله » فلابد أن يكون معصوما
نكقماول ذلك قى
قابلل حإاملامة  :لأنهلولميكنكذلك لأدىإلىالتنفرعنه»

الأنبياء علب السلام . (0
 -وإن الإمامية مجوزون أن نحرى خوارق العادة على يد الإمام » لتثبت

إمامته » ويسمون الكارق للعادة الذى بحرىعليديه معجزة » كمايسمى اللخارق الذى
ىمامة الإمام مانلنأثمة وجب أن يكون
ويقولون  :إنه إذا ل يسكننص عل إ
) (١الغاق لشريف المرتفى صس0.4؛ طبع حجر بقارس. 
( )5سيخلت قاثلا ىموطلل م19نم ' .
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مه

إثبات الإمامة بالمعجزة » ويقول و الطومى »اشلبطخائفة عىقصره  :العلمبه (أى

ودن
ك)ق
يإمام
بال
طع
قجه
مين و

بالنص تارة وبالمعجزة أخرى ع فى نقل الناقلون النص عليه
العذر فد حصل الغرض » ومتى +ينقلوه وأعرضوا عنه و»عدلوا

زًاً يبينهمنغيره و-بمزه
جما
ميعهعا
إلىغيره » فإنهيجبأنْيظهراللهتعالىعلىيد

عمّنعداه

» ليتمكنالناسمنالعلمب وهالقبيزبينهوبينغيره(. )1

بالإمام عندالإماميةقدأحاط علماًبكلشىءيتصلبالشريعة كاأشرنا
- 8/9و
وبالحكم الذيعهدبهإلي »ه ويقولفىذاث الطوسى * إنهقدثبتأن الإمام إمام فى
صائر الدين ؛ ومتولى الحكمفىجميعه » جليله ودقيقه » وظاهره وغامضه » وليس.

مجوز ألايكونعالماًمجميعالأحكام؛ وهذه صفتهلآنالمتقررعندالعقلاء قبحاستكفاء

الأمر وتوليته من لا“نعلمه » م,
بلفاعللإلامكان » ولا بالاجهاد » أى أنهعم
وإن ذلك العلمامحيط ثابت با
»ا هلولشأن عند
لدنىثابت » لاأنهممكن أنيعلم ويقفى أو ينهدفيعم ويقضى ك

غيره من العلماء » وذلك لأن إمكان العلم الاجنبادى هو من قبيل العم الناقص فهو
جمولاز
يإما
جهل ق الابتداء ثمتعلموعم فى الانتهاء » وال

أينكون مجاهلا بشىء

من أءور الدين والشريعة فى وقت هن الأوقات .
والحكميأنعلمهمعلمإحاطةنتيجةمحتميةلقولهم  :إن الأوصياء أودعوا العم عن

لدن للرسول عا يكفل بيانالشريعة ؛فعلمهم وديعة نبوية » وهم معصوءوذمن اللنطأ ه
 - 4وإن الإمام ليس وجوده ضرورياً فقط لبيان الشريعة وتتمم مابدأ
غ فه
تاع
يالضي
الرسول ببيانه » هبولأيضاً ضرورى للفظ الشريعة وصياتها من
هوا

.محافظ علها
شامر عيلىعة باعلدنى صلىاللهعليهوسلم و
للقو
اوا
ومحمها » وه

ويصوبا .ونع عانهلاتحريف والزيغ والضلال » وأن تتحكم فيهالآراءالمردية+
إذ هو حجةاللهالقائمةإلىيوم القيامة » كناقالعلىبنألىطالآب » كر اللهوجهه :
ولامخلق وءجهالأرض منقائم للهنحجة إماخفياًمغمورا » وإما ظاهرآً مستورا »
( )0تلخيس الثاق الطومى ص7١١ طبع قارس عل حجر . .

5

اهب )
ذيخ
(امةل-متار

لم

0إريد
9

وآلوصى عتدهم هو القام محجة الله » وإنه بعصمته الى توسجب طاعته والاقتداء
.يبهكون الدين محفوظاً إلىيوم القيامة .
وإن الننى صل اللهعلية وسلم يقول ١ : لامجتمع أفىى على ضلالة وعدم

ولذىيمعلالديمنحفؤظاإليىوم القيام .ة ويقولون إنه من
اجتماعالأمةعل اىلضلالةه ا
المواز العقل يجوز أن جتمعالأمةعلىالضلال » ولكن المعصوم :وهو الإمامالوصى

عندم  هو الذىيرشدها » وبهدسا ويقيا .من أن تاجتلمعضعللىالة » تأهل
الأحيانالأخرى قد اجتمعواعلىغملالةلعدمواجود المعصوم عندم» ولآن شريعهم
صوم
عجود
منوت
لم
اايد
ليست خاكم الشرائم ظ أما شريعةمحمد فهىشناكمالشرائع » ول

ليحمها ويقهامن الضلالة إلىيومالقيامة )(١ .

امعمندرة الاثناعشرية » وبظهر
لزلإةالمإما
اىمئ
هلا  .هذهإشارات مورجزة إل
أن الإمامية جميعاًعلىرأمم ف :هذا النظروليس مام الإمام ومقاربته لمقام اعلبنىدهم

موضع خلاف » فإنبم يصرحون تصرمحاً قاطعاًبأنالوصى لايفرقهعن النىإلاشىء
واحد » وهو أنهلايوحى إليه'.
وإن القارىء لهذاالكلام الذى اشتمل علىدعاوى واسعة كبيرة لشخص الإمام لم
قم دليل على ته

لديلقالمعلى بحللائه » لأن مدا أنمبيان الشريعة فد قال

ك دينكم ) وأو كان قد أنبى شيئآًفا بلغرسالة ربه وذاك
تعالى ( :اليومأ كلتلكم
مستحيل © ولأنهلاعصمةإللاب  2وم يقمدليل علىعصمة غيرالأنبياء .

(عيلية ) :
االإلماإميسةما
لل

والإسماعيلة طائغة من الإمامية كماأشرنا ؛ وكى منيئة ى أقالممتفرقة

ن البلاد الإسلامية » وبعضها فى -جنوب أفريقيا ووسعلها » ويعضبا فى بلاد الشام»

وكشر متها ق اطند ٠ وبعضبها ق يكاستان .وقد كانت لاق الإسلام دولة »

فالفاطميون فىمصر والشام كانوا هنهم » والقراءطة الذين سيطروا وقتا علىعدةأقالم
:

إسلامية كانوا “نهم .

ل وهذا المذهب ينتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وهو يتفق -مع
53

) (0أشار إلى هذا

القفاة .٠

المرتفى ف عدة موامع من

ا'شريف

1

أكتابه الشاق الذي

رد به عل قانى

4

18.ت

١لاثنا عشرية فى الأثمةإلىجعفر الصادق؛ومن بعدمجعفر الصادق ابئه موسى الكاظم »

أما الامماعيلية .فيقررون أنا
الإم
لام ب
صعدج
اعفر
دق اإبسنمهاعيل ق
.واقلدوا إن ذلك

كانبتصٍمن أببهجعفرولكنهماتقبل»ه ومعأنه ماتقبلأهتملو!النصعلىإقامته
من يعده » وكان إعمال هذا النص؟ ب
»أن تبق الإمائة فى عقبه » فإن إعمال النص
الذى يقوله الإمامأولى٠نإضاله  .ولاعجب فى ذلك » فإنهميعتيرون أقوالالإمام

كتصوص الشرع' عام » يجبإملها» ول ياسوغإمماله »ا وقد انتقلتعنطريق
إسماعيل إلى ابنهمحمدالمكتوم وهذا أول الأعد المكتومين » أالومستوررين ذاه
يقررون أن الإمام يصمح أن  ,ون مستو روب

طاعته » ولا عنم ذلاثمن إنامته.

ومن بعد و محمد المكتوم ؛ ابئه -جعفر الصادق
وبعده ابنه و محمد الحبيب» » .
وبعده ابنهعبد اللهالمهدى الذى ظهر قى شال إفريقية وهلكالمغرب » ثمكان من

أعقبه من أنشأالدولةالفاطمية بعصر .

 - 8وقد نشأذلاكالمذهببالعراق كشيره منالمذاهب الشيعية » واضطهد
كا اضطهد غيره من المذاهب الشيعية ٠ وقد فر المعتنةون لدبتاثير الاضطياد
إفلى
ارس

» ونخراسان وماوراء ذلك مه ن الأقالم الإسلاميةكالمئد والتركستان »

وهنالاك خالط مذههم بعض آراء من عقائد الفرس القددمة » والأفكار الهندية »
وتحت تأثيرذلك انتحرف كثيرون منهم » فقام فهذموو أدواء  .ولذاك حمل اسم
الإسماعيلية :طوائف كثيرة  3بهمل عخرجواعندائراةلإسلام
ويضيمرف

بما انتحاوا دن نحللايتفقمااشتمللتعليه مع المقرر الثابت ٠ نالأحكام الإسلامية ي
فإن هؤلاءق ادتعصلوابرامةمنودواافلاسفة الإ*راقوينوالبوذيين ؛ وبقلا
وغير ها .فبعضهأ
مخذ من كلهذه

شارف

» وأوغل في»و
هكا مقداإي
رغالهبعده

عنالإسلام»عولقد كانت السرية 3بى أحاطوا أنفسيم ممامدعأة لانقطاعهم عنجاهر
الآمة

.فلميستأنسوا ع كان عند السنوين  43وكلما اشتد الكهان أشتل معه البعد .

د مم لكان حرة أن او يكبن الك وبار سال ول يرن
همق بغ
عن أسماء كاتبها ٠ فرسائل إخوان الصفاء الى اشتملت علىعلمغزير » وفلسفة
حميقة همالذين ؟تبوها ء ول ي ر
هف العلماء الذين اشيركوا فى كتاينها .

ه
س986
ل

انس
نع
لفاء
استخ
/4ا  وقد سموا الباطنية أوالباطنيين » وذلك لاتجاههم إلى الا
الذى كان وليد الاضطهاد أولا  ,ثمصارحالانفسية عند طوائف مهم .
ومنهم الذين كانوا يسمون بالحشاشين » وقد ظهرت أعمالحم فى إبان اروب
الصايبية وإبان حرب التتار  .وكان بعضها سوءاً على الإسلام والمسلمين .

ومن أسباب تسميتهم بالباطنية أنهم قالوا ى كثير من الأحوال  :أن الإمام
بلاةللحممغرب » ثامنتقلت إلى
ئنت دو
شىأ
ن إل
أوراً
| مستوو » فقد استمر مست
مصر  .:ومن الأسباب أيضاًأنبميقولوت أن للشريعة ظاهراً وباطناً » وإن الناس
ل بباطانطن
اده
يعلمون عل الظاهر » وعند الإمامعلالباطن » بل إن عن

 .وأواوا

علىهذا ألفاظ القرآن تأويلات بعيدة » بل أول بعضهم بعض الألفاظ العربية

تأويلات

غريبة© واجعللوتاأهوذهيلات هى » وماعندالإمام من أسرار  -علم ياطن » وقد
شاركهم الاثنا عشرية فىهذا الجزء الخاص بعلم الظاهر والباطن » وأخذت علهم
اائ
طو
لفصمونفية ذلك .
وق

المحملة كانوا يسترون كثيراً من آرائهم » ولايعلنون إلاما تسميح الأحوال

بإعلانه » ولا يكشفون كيلرمتاثونحى فق الوقت الذى كانت هم فيهدولة وساطان
غقرب
وشر
ق

.

أكثرها الاثنا عشرية :

1

1

أولاها  :الفيض الإلهى من المعرفة الذى يفيض الله به عل الآتمة » فييجعلهم
بمقتضى إناءتهم ذوق الناس قدراً » وفوق الئاس علماً » فهم قد اختصوا بعلم

ليسعندغيرهم» وأن عندهمعامابالشريعة قدأوتوه قوق مدارك الناس .
خفياً مستوراً ع وهم ذلاث تب

ل
جهريفى
يظ

طاعته
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وأنه

مانلأجيال »©فإنه.لا بدظاهر » وأنهلن تقوم القيامة حبى يظهر وغلاً

الأآرض عدلا كا مانت جوراً وظاماً .

الثالثة :-أن الإمام ليس

«مثولاأمامأحد من الناس ولي لأحد من الناس أن

مخطته مهما يأت من أفعال » بل يجب عَلهم أن يصدقوا أن كل ميفاعله خير لااشر

"همه
فبه ) لأن عئذه منالعلممالا قبللأحدععر فته  0ومنهذأ

قرروا

أنالائمة ««وهونٌ

4

ملعانى أنبملراتيكبون الخطايا الى نعلمها » بل علىمعنىأن ءا نسميهنح .ن خطايا
قديكون عندهممنالعمماينيرالسبوللهمفيه » ويكون سائغاًلهم » وليس بسائغ
لسائر الناس .

الحا قية والدروز :
تقكدون
امم ”

بعض نواحى التفكير الى ذكرئاها عن الباطنية ليس فها

مايصح أن يعتير كفراً صربحاً » وأقصى مناقول فا » أنمالميردباكتاب ولا
سنة » ولكن قىظلهذا التفكير الذىلممرج عننطاقه كثيرون متهموجد آآخخرون
خاعوا الربقة» وقدكانت السرية الىتعدطريقة هذهالفرقة وىظلها تفرخ آراؤهم -
سبباً ق أن وجد الا كية وم مأنولئك الغلاة المتطرفين الذين تجاوزوا «حدود

الإسلام » ولقد غالى بعضهم فىمعتى الإشراق الإلى ححى أخل ينظرية حاول الإله
فى نفس الإمام » وذعا إلى عبادته » وأنه كان على رأس هؤلاء الغلاة الحاكم بأمر
يله
االللهفاطمى الذى ادعى أن الإله قفدح

» ودعا إلى عبادته .

وقد اختثى ثم مات أو قتل على اختلاف الرواة » والراجح أنه قتله بعض
أقاريه » وقد أنكر مريدوه » وأتباع ملمهبه الذى ظهر ٠ن بعده ا عوتهء وزتحموا
وهذه العاائفة سيت والخا ذية .

أنه يعيش مستخفياً  3وأنه سيرمجع

والدروز الذين يكترون بالشام هم صولثةيقة بالحاكية » ححبى أن بعض

المورخين يقول إن الذى وسوس إلى الماكمأن مرج على الناس مرذه الآراء المغالية
رجل

فارسى اسه حمزة الدرزى

ق

ولعلهم ياسيون إليه

 4وأحوال الياقين فدرم

الآن فى فاء يستخفون بأعمالهم واعتقادهم من مجاور مو عشر اهم و»اللّسبحانه وتعالى

أعمماهم .

كحياة فى الشام طائفة خاعت الربقة » وإن كانت لتانسب
 - ١ويجوز ال

نفسها الإسماعيلية واكلها تلاق مع بعضبا فق الخالفة واتحلال بعضها واخلاعه عن

الإسلام وهذه الطائفة هى النصيرية » يوهى التأمسبنفسها للإسماعيلية واكن تربت

فى أحضان الذين خلعوا الربقة »لها .

لم  88لم

لممفاضى كالهاكمية وكانوا مع الاثنا عشرية أو هم
اشا
وإن هؤلاء سكنوا ال

يدعون الانتساب إلبم ؛ ويعتقدون أن1لالبيتأوتوا المعرفةالمطلقة » ويعتقدون أن
عليال مت » وأنهإلهأو قريب من الإله؛ وهميشتركون مع الباطنية ى أن للشزيعة

مدة :إذ أن إمامالعصر هو الذى أشرق عليه النورفجعله
أهاثعن
لاطن
ان ب
ظاهراً وياطناًوأ

يفهم حقيقة هذه الشريعة وياطها لاظاهرها فقط .
رق
ليةففى
اغال
وف الحملة كانت آراء هذه الطائفة مزياً مالنآراء الم

المأسوية

الشيعةوالىيأتيكرثأرهم نبا فأخذوا عن السبية الكافرة المنقرضة أاوهية على
وخلوده وراجعته » وعن الباطنية كون الشريعة لها ظاهر وباطن .

م ب خلع أولئك الغلاة ربقة الإسلام واطرحوا ٠عانيه ولم يبقوا لأنفسهم
منهإلاالاسم ؛ وقد اتسععملهمفى عهدقيام الذولةالفاطمية عصر والشام » ولقك

وجدوا منالداكمبأ ر .اللهمن يتلاق معهم فى أهوائهم ؛ ولذلككان ظهورزُعيمهم
عهدالحاكمبأدر الله » وقد أشيل ,ش+ر النن ضد
( الحسنبن الصباح ) فىفارسفق
الدولة العياسية فى ااوقتالذى كان الخاكم يدعى فيه الألوهية  4وقد بثك الحسن
دعاته ىق الشام يدعون إلى نحلته .

وقد كثر بعد ذلك أولئك( الغلاة)فىالشام»واتْذوا لهممقراً هو-جبل (السمان )
(بل النصيرية ) وكان بكغتضراتمهم يسهوون مريدهم بالتخدير
الذى يسمى الآن ج
الشامية ومن ورالها البلاد الإسلامية مالنوا الصلييين ضد المسلمين » ولا استولى

أولئك على بعض البلاد الإسلامية قربوهم وأدئوهم » وجعاوا لهي/مكاناً مرءوقا .
ملكايودافتك يكرااءلمسلنوقوادماملعظام إن
عنالأعين» واقتصر لم علق ا

أمكدبمالفرصة وواتاهم الزمان .
لعشلىام مالأهم أولئك النصيريون كما مالثوا
ولا أغار التتار من بعد ذالك

ا.لصليدين هقنبل » فكنوا للتتار هن الرقاب » حهئ إذا النمحسرت غارات التتار
قبعوافىجبالهم قبوع القواقع فىأصداف لينتبزوا فرصة أخرى.

د
ل688
د

م

ل

هذه كامات

عل الحادة  43ومن

«وجرزة عن الفرق الىمحمات

أنخرفوا عن الطريق

اسم اأشيعة سن ع ناستقاهوا

قَ ورءن شحاءوا ربقة الإسلام

 43وهن

كان

لهم من التشيع لعلى الاسم » والحقيقة أنرم كانوا حرباً على الإسلام والمساءين .

ولتنتقل من بذعدلك إالفرقة الى عاصرت العّيمة فىابتداء الوجود » و'هى
الحوارج .

©  -اقترن ظهرر هذه الفرقة بظهور الشيعة » فقدظهركلاها كفرقةفى
عهد على رضى اللهعنه'» وقد كانوا من أنصاره » وإن كانت الشيعة فكرتها أسبق

منفكرة اللتوارج .

ْ

ظهر الدوارج ف -جيش على رضى الله عنهعندما اشتد القتال بن على ومعاوية »

فىصفين وذاق معاويةحرالقتال » وه,بالفرار » حتىأسعفته فكرة التحكيم فرقع

جيشه المصاحف » ليحتكموا إلى القرآن » ولكن عايا أصرعلىالقتال » حبىيفصل

ايلنلْههما » فخر -جت عليه خا
رججةيمن
شه تإطللي
به أينقبل التحكم » فقبله ضطراً

لامختاراً » ولااتننممخصوءه على أن محكما شخدين ألحدههما من قبل على والاتخر
منقبل «عاوية اختار ٠عاوية عمرو بن العاص وأراد على أن ممتار عبد اللهبنعباس
ولكن الدارءجة حملته علىأن مختار أبا ءومى الأشعرى » وانهى أمر التحكمإل الهاية
الى انهى إلها » وهى ععزل
لى وتثبيت معاوية » واشتد مبذا التحكم ساعد البغى
الذى كان يقوده معاوية  .وهن غريب هذه اللخارجة الى حملت عليا على التحكم

وحملته علىمحكمبعينه  أن جاءت هن بعدذاك واعتيرت التحكمجربمة كبيرة »
وطلبت إلىعلىأن يتوب عامارتكب » لآنهكفربتحكيمه كاكفروا هموتابوا .

وتبعهم غيرهم»ن أعرابالبادية  5وصار شعاره ,و لاحكم إلالله؛ وأخذوا يقاتلون
عليا بعد أن كانوا يجادلونه » ويقطعون عليه القول .

 - 5وهذه الفرقة أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عنمذهها » وسياسة لآرائها »

وأشدالفرقتدينانى جملها وأشدها تبوراً واندفاعا وهمف اىندفاعهمونبوره مستمسكون
بألفاظ قأدخذوا بظواهزها وظنوا هاذلهظواهر ديناً مقدساً » لانحيدعنهمؤءن »

وقد استرعت ألباهم كامة ولا حكرإلللاه» فاتخذوها ديئاًينفادكونابنهوا كلما.

وأوا علياًيتكلمقذفوه بذهالكلمة كاأشرنا.

1

هاس

اكام الظالمين
وقداسهوتهمأيضاًفكرة البراءة ءنسنيدا عمان » والإمام عولى
من بنى أمية » حى احتلت أفهامهمواستوات علمداركيماستيلاء تاماً » وسدت
عليم كل طريق بتججهه م اوصول إلىالحق؛أو ينفذون هته إلى معان الكامات الى
يرددو نا ع بل إلى»عانى حقائقالديئ فى ذامها » شني تبر هن عيان عل وطاحة.

والزبير » والحكام الظالمينٍمن بنأميسةلكوفه ججمعهن» وأافوا اع إلسىايم
وتسامحوا معه فى مبادىء أخرى من «بادنهم » ورمما كانت أشد أثرا .

ولقد ناقشيم اناكم العادل عمر بانلعبعدزيز » وكان هن الحلاف بينهوبينهم أنه

يلعملن البراءة منأهلبيته الظالمين مع إقرارهم أنه خااف عن سبقه هن ببى أمية
ومنع استمرار ظلمهم بل رد المظالم البى ارتكبوها إألهىلها ولكن استولت عاءهم
فكرة النطىق بالتعرؤ » فكانت هى اللائل بيهم وبين الدخول فىطاعته واادعر ى
لواء الراعة الإسلامية .

 - 4وأنهم ليشهونٌ-

ف استحواز الألفاظ البراقةعلىعةولمبو«داركهم ت

اليعقوبرين الذين ارتكبوا أقسى النظائع فى الثورة الفرئسية » فقد استوات على هؤلاء

ألفاظ الحرية والإخاء والمساواة  .وباسمها قناوا الناس وأ»هرقوا الدءاء » وأولتك

استولت علمهم ألفاظ الإمان ولاحكمإولاالللتهعرؤ ءن الظالمين » وباسمها أباحوا
دماء المسلمين؛ وخشضبوا الأراضىالإسلاءية بنجيم الدعاء وشنوا اأغارة كفلى' :كان *

-ولم1تكنالمياسةوالكساك بظواهر الألفاظ وحدهها هاامتاز نيه ناوار

بل هناك صفات أخرى منبهأ احلبفداء والرغبة افلىموت والاسهد افلخالطرٍ هن
غير داع قوى يذفم إلى ذلاك » أوربما كان ٠أشؤه هوساً عند بعهموم » واضطر ايا
فلات التصارى الذ؟ن كانواتحت حكم
فى أعصاءبم لآمجرد الشجاعة وامم ليشبون ذ

العرب الأسداس .إبان ازدهارها بالحضارة العربية » فقد أصاب ذرية]” لهم دوس
جعلهم يقدءون علىأسباب الموت وراء عصيرة »جا دة » فأراد كل وأسحد هنهم 9

مسمبد(اً) وعموت»ء فتقاطر وا فى ذاك أذواباً أفواجاً
يذهب إلىمجلس القضاء لي
حتىعب اللرجاب من ردهم » وكان القنضاء يصمون آذائهم 3حبى لاحكطوا بالإعدام "0

والمسلمون مشفقونعل هؤلاء امسا كان ويظنوتهم عامنجانين()1١ .
) (١الإسلام شواطر وسوانح لسكونت دى كاسترى ترجمة المرحوم فتحى زغلول. 

سا6

مه

وقد كان دن الخوارج ءينقاطع علياً فىخطبته » بيلقهانطعه فى صلاته .

ومن يتحدى المسلمين بسب عولعىهان  .ور أتباعهما بالشرك  .ولقد قتالوال علبده

ابنخباببنالأرت وبقروابطنجارئته» فقالحمعل كىرم اللهوجهه .ادفعواإلينا

قتلته » فقالوا كلنا قتلتهء فقّاتاهم على حىكاديبيدم  .ول منغذبلاقكيتهم ءن أن

يسيروا سيرهم ؛ وينبجوا مناهجهم » ويتبعهم من هنعلىشاكلهم »ن أعرابالبادية
الذين اعتراهم مثل ذلك الحوس الفكرئ' .

8

وإنه من الحق أن الإخلاص كاالنكسمثةيرين منهم  .واكنه إخلاص

يصاحبه الانجياز لناحية معينة قادستوات على مداركهم  .وإنانقص بعض قصصهم

ليتبينمقدار انحياز تفكيرهم ومقدار إخلاصهم :

يروىأن عبداللهبنعباسلاوصل إلمهممنقبلعلىوناقشهم رأى مهم جياه

قرحةلطول السجود » وأيدياًكثفنات الإبلعدبم قص مرحضة )(١ .

هإذاخمظلهر
امصنهم؛ ومع ذلكفالتحيز يسيطر علهم فقدرأيناأنهمقتاوا

عيداللهبننجبابلأنهليمقللمم :علىمشرك :وأبوا أانيلأخذ
نوا
صترمر
ائى بغير
تمن» وإليك القصةكماجاءتفىالكامل للميرد  9منطريف أخبارهم أنهمأصابوا

مسلماً » ونصرانيا فقتاوا المسلم» وأوصوا بالنصراى خويرقاا»لوا ا:حفظوا ذمة
نبيكم » لقيهمعبد اللهبنخيابوى عنقه مصحف ومعه اءرأته» وهىحاءل» فقالوا ' :

إعنال
نذىققاىث ليأمرنا أن نقتلك  . . .قالوا  :فتاقول فىألىبكر وعمر ؟ فأئى
خيراًقالوا :فاتقولفىعلىقبلالتحكم وفىعمانفىست سنين ( أى السنين الأولى

للدلافته ) فائبى خيراً» قالوا :فا تقولفىالتحكم ؟ قال  :أقول علياً أعلمبكتاب
اللهمنكم» وأشد توقياعلى دينه » وأنفذ بصعرة ؛ قالوا  :إنك لتستتيع الر.جال

عألسمىاتهم ق
.ثرمبوه إلى شاطىء التهر فذحوه  ...وساوءوا رجلا تصوانيا بتخلة

فقال :هلىكم .فقالوا  :واللهماكنالنأخذها إلابثمن  .قال:مأاأتعجقب ه
تذلاون
عثل عبداللهبن خباب ولا تقباون هنانخاة . » ! 1

 4٠ولاذا كانت هذه الصفات المتناقض.ة : :وى وإنتلاص والحراف وهوس
() أى طادرة  -السكايل البرد اك 1اس. 43
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التىهم
و:تشدد وخشونة وجفوة وبور فى الدعوة إيلعمتاقدون وحمل للآئارس ع
المحر فة المتحزة بالعنف والقسوة » من غيررذق » ومحال لاتتفقمعسمماحة الدين »

ولا مع يمباعثه الإخلاص والتقوى هالنرحمة فى القاوب ؟ .
السبب ق هذا فياأعتقد أن اللحوارج كانأكثره من عربالبادية » وقليلمنبم

رديدبل الإسلام » ولامجاء
ىق ش
من كان من عرب القرئ » وحؤلاءكائواف ف
فيتهم بلأوائها وشدتباوصعوية
الإسلام لم تزذ حالتهم الماديه حسنا ) لأنهم استمرزوا باد
الحياة فها .وأصاب الإسلام شغاف قاومم مع سذاجة ف التفكير وضيق ق التصور »
وبعدعنالعلو .م فتكون*ن مجموعذلكتفوس «ؤمنة متعصية اضرق نطاق العقول »
ومسبورة متدقعة

لبا تابعة من الضحراء » وزاهدة لأنهالم تجد ؛ إذ النفس الى

لانجد إذا غمرها إعان ؛ ومس وجدامها اعتقاد تييع انصرفت عن الشهوات المادية

اةن»جهت
وحيا
وملاذ هذه ال

يكلءما إلىنهم الآخخرة .

ولقدكانتهذهالمعيشةالىيعيشونما فىبيدا:نهمدافعة لممعلى الأدشونوهالفسو

ة ع
الف » وار أنبعماشواعيش رةافهة اكي أ
والعنف  إذ انفسصورة ل تأ
أو ق نوع منه للفف

ذلكمن عنفهم وألان صلابّهم » ورطب شدمم .

جدة
لالنبأس
يروى أن زياد بن أبيهباغه» عنرجل يكنىأباالحدرمونأاهل
أنهعلىرأى اللتوارج فدعاه فولاه ورزقه أربعة آلاف در هم كل شير؛ وسجعل عمالته

:ا رأيت شيا خيراًمن لزوم الطاعة
فى كل سنةمائةألف » فكان بأو احيريقول م
يزلوالياحى أنكر منه زياد شيا
والتقلب بين أظهر اللراعة » فلم

فتثمر لزياد

فحيسه » فلممخرج منمحيسه.حى مات()١ .
انظر إل النعمة كيف ألانت من الطباع وهذبْت من النفس وجعلت من هذا
الرءجل محا رقيقاًبعدأن كان متعصياً عنيفاً.
١

0

) (00الكامل ب ؟ أخبار المرارج .٠

0

خ روجهم  3فليس معى ذاك أنه

'االسدااة؟

ده

لخروج غيرالم الذى اعتقدوه  أنهمكانواحسدونقريشاعلىاستيلائهم علىاليلافة

واستبدادم اوه ال >
ى كيلعل للك  3رم م ل
نقيالرجي التىقائت
بك ق
لوتها ل بقيتمهاأثارةغودقليلمستمكنة فى"لتفولى »)وقد نظرفىالآراء
والمذاهب  0ن حيث لابشعر المعتنن لالمذهب الاحل يالرأى ' 4وأن اللإتسان قل يسيطر

عنلفىسه هوى يدفعه إلىفكرة معينةمخل إليهأن الاخلاص رائده » والعقل وحده
بديه » وهذا أمر واضح فى أمور الخياة كلها » فالإنسان يتف
رلة
فر ه
كن ك
اقرنت مما يؤلمه و.إذا كان ذاث كذلات فلابد أن نتصور أن ا
«لسوارج » »
وأكثرهم ربعيون رأوا الخلفاء ٠ن«مضر» فنفروا من حكلهم وانجهوا فى تفكرم
نحو اللحلافة نحت ظل هذا النفور من محيث لايشعرون ؛ وظُتواأنمايقولونه هومحض

الدين » وأنه لادافعلهمإلاالإخلاص لديتهم .

 - 54واللنوارج علىهذاأكثره,من العرب ؛ ولميكن فهممنالموالى إلا
عدد قليل  .معأنآراءهم فىالكلافة منشأنهاأن تجعلللموالى الحق فى أن يكونوا
خلثناء عتدمأ تتوافر شروطها ؛ إذ الدوارج لايقصرون

الحلافة على بدت

من بيوت

العرب ؛ ول
بلى
قاع
يقبي
للم
هنم» بل لايقصزونما عالىلجنأسم
جنناس ؛ أو فريق

مالنناس م

وا
السب
لبمفى
ونفاوولى ممذنهبم أل
أهنم ه
قمسبم مع هذه الآراء ينفرون
مونال
يموتألى
عص
»بون ضدم » وقد روئ ابانلأن
حىديد أن رجلا من الموالى »
خطب

اءرأة من الدوارج فقالوالها :نضحتنا .٠ . .ورا لتوركوا

تلك العصبية

لتبعهم كثيرون منالموالى .
 - 5ومع أن الموالىفىاللتوارج كانوا عدداً قليلا نرىلهم اثرأ فى بعض
فرقهم .فالمزي بةل وهم أتباعيزيدبن أألنىيسة اللدارجى ادعوا أَنْ الله سبحانه وتعالى
يبعث رسولا من العجم ينزلعليه كتاباًينسخ بشرعه الشربعة المحمدية » وذاك بلاشاك
رأى فارسى ؛ إذ الفرس همالذينكانوايحتون إل :ىنى من قوعهم .
و١ الميموية 1

أتباع  1ميءون

العجر دى  (0أباحوا تكاج ينات الأولاد وبنات

لاسا

,

خةموات ء وتلك آراء فارسية فالفرس المجوس هم الذينيبيحون
للإأخمو
اد ا
ولا
أو
تاللكأنكحة .
المبادئء الىنجمع فرق الخوارج

:

 - 4منالكلام السابق عرفنا عقلية الحوارج وقبائلهم » والآن نريد .أن نعرف
مبادتهم و»الحق أن ميادمهم «ظهر واضح لتفكيرهم وسذاجة عقولهم ونظرامم
السطحية » ونتمهم على قريش » وكلالقبائل المضرية .

(أ) وأول هذه الآراء -وهومن بين آراهم السدديدامحمكم  أن الخليفةلايكون
إلابانتخاب حر حيح » يقوم بهعامة المسلدين » لافريق مهم » ويستمر خليفة

مادام قَائماً بالعدل مقيمآ لاشرع ؛ مبتعداً عن اللدطأ والزيغ ف»إن حاد وجب
عزله أو قتله .

فة
يون
ل يك
دأن
لص ب
امخت
آلرهاء أن بيت من بيوت العرب لا
(ب) وثاانلى ه
فيه » فليست الحلافة فى قريشض كا يقول غيرهم » وليستلعربى دون أعجمى :
والجميع فهاسواء » بل يفضلون أن يكون الخليفة غيرقرشى ليسبل عزله أوقتله إن
شالف الشرع وحاد عن الحق » إذ لاتكرن لدعصبية نحميه » ولاعشيرة تؤويه »

وعلىهذاالأساس اختاروا ميم عبداللهبنوهب الراسبى  » 6وأمروه علبيم وسبره

«أمير المؤمنين » وليس بقرشى .

|

(ج) وإن النجدات ؛ من اللنوارج يرون أنهلاحاجة إلىإمامإذا أمكن الناس
ق
حلى
لع
الهم
ر فأإنوا أالنتناصيف لايمإلابإمام » محم
أن يتناصفوا فهابذهم »
فأقاموه -جاز ء فإقامة الإمام فىنظرهم ليستواجبة بإيهابالشر»عجبالئرة و.إذا
وجبتفإنما تجب محكمالمصلحة والداجة .
رد ويرىالحوارجتكقير أهلالذنوب »ول يفرقوا يبن ذنبوذنب »بل اعتهروا

ابف نظرهم » ولذاكفرواعلرياضًى
وجه
صة و
لائ
اىمخ
رىأى ذتباً إذا أدى إل
لأف
الالمط
ابلالهلعتنحهكم

»م معأنه لميقدمعليهمختاراً » ولوسل أنه اختاره فالأمرلايعدو

أنهجاه قد أ

إانلكاتنحكم جانب الصواب » فلجاجتهم ف تكفيره رضى

اللهعنهدليل عألنهم يرون اللنطأ فى الاجتباديخرجمنالدي »ن كذاك كيانشأن

1

والزبير » رضى الله عنما وغيرهم من غلية الصحابة الذبين :خالفوهم
طولحة؛ «

فى جزئية -مجنزئيات كانت نتيجة لاجنهادم
٠.

ُ/

ه 4 وأن هذا ال-مدأ
جهعوال
لذى
هم مخ
مرججوناعهلى
ير المسامين ».ويعتعرون
 .الىاتخذوها محجة لقوطم » وهذه الآدلة قدساقها « ابنأن الحديد » ىكت
شابه
ح
ر«
 1بجالبلاغة» وهىأدلةكثيرةساقها؛ وإنهالتدلعل مدئ تفكبرهم.

مهاقولهتعالى  « :وللهعلىالناس حج البيتمن استطاع إليهسبيلا »ومنكفر .

فإناللهغغىعنالعالمين » فجعل تارك المجكافراً » وترك الحج ذنب » فكل مرتكب
|
|
:
للذنب كافر .
مقهواله تعالى  :ذرمنلميحكمبماأنزلاللهفأولتك هم الكافرون» وكل
مرتكب الذنوب فندحكملنفسهبغيرماأنزلاللهفيكون كافراً » وقد كرر سبدانه

مثل هذا النص ف أكثر من آية .

:

ومها قوله تعالى ١ :يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » نأما الذين اسودت

وجوههم أكفرتم بعدإعانكم» فذوقوا العذاببماكنتمتكفرون  :قالوا والفاسق
لا تجوز أن يكون ممنابيضت رجوههم فؤجب أن يكاونسمم
ؤندت وجوههم »
ووجب

أن يسمى كافراً .

'

ومنهاقولهتعالى١ : وجوهيومئك مسفرة» ضاحكة مستيشرة » ووجوه يومئذ علبا

غيرة ء ترهقها قنرة » أولئكهمالكفرة الفجرة ؛ والفاسق علىوجههغيرة فوجب
فنرة .
أان ي
لكركن م

ومنهاقولهتعالى « :ولسكن الظالمينبآياتاللهجحدون » و.بذاثبتأن الظّم
مجحواد وكفر ؛ ولاشك أن مرتكب الذنب ظالم)(١ .

.

وكل هذه الدلائن تملك يظواهر النصوصح » وأكثرها كان الحديث فيه عن
ل»ك1هفر
.ة المج ليس الكفر وصفاً أن لامماحج
آمي
ىه
وصاف
مشركى ٠كة فهى أو
فهالمنأنكر فريضة الحج .
) (١ملخمن من تهج البلاغة انحل لقال ملا م  6ه. 02

ا
ا

 40ولأمبم يتمسكون بظواهر الألفاظ نرى «عليا» عندما اهم فىهذالم

بجادهم بالنصوص » لآنهم لايأخذون إلابظواهرها » بلكانيناقشيم يعمل الرسول
صلىاللهعليهوسلم» ومن ذلكقوله مخاطهم ' :

«فإن أبيتمإلاأن تزجموا أنى أخطأت وضللتء فتلضملون عاممةحأم:ةد صلى
اللهعليهوسلم ظ وتأخذونهم مخطى »؛وتكفر وهم ينون ( سيوفكم على عوائقكم ؛

لقمط»ون
خالس
ترءو
ولب
تضعونها مواتع ا

م:ن أذنب يمنلميذ ) وقد علممم أن

ردول اللهصلىاللهعليه وسلم رجم الزانىالمحصن » ثمصلىعليهثمورئه أهل »ه وقئل

القاتل » وورث طيرائه أهله » وقطع يد السارق وجلد الزائى غيرالمحصن ثم قدم
علهماال ءى » ونكحاالمسلمات» فآخذهمرسولاللهصلىاللعهليهوسلميذنومهم ع

وأقامحق اللهفم» ول بممنعهمسهمهممنالإسلامولمخرجأسماءهممن بين أهل »ه م
ونرىق ذلك الكلامالم رداًمفحماًلهمفل يمستطيعوا أنماروافيه ولقدعدل

اهلعانهحعتنتجاج بالخصوص إلى الاحتجاج بالعمل الذىكانعليه النى
رضى الل
صلىاللهعليهوسلم :لأنالعمللايقبلتأويلاء ولايفهمإلاعلىوجهه الصحبح »
فلا يكون فيه مجال لنظرا”نهمالسطحية » وتفكيرهمالذى لاايصيب إلاجانباًواحداً »
ولايتجه إلاإلىانجاه جز » وق الاتجاهالميزثئىفىفهم العبارات والأساليب بعدعن
مرماها ومقصدها » وق النظرة الكلية الشاملة الصدواب وإدراك الحق من كل ثواحيه .
اعتلاف اللموارج فياليلهم :

ا

ما أش*رنا إليه ه-ؤجملة

المبادىء الىه اتفق أكثرهمعلها » ول يتفق

أكرمف غير ه »ابل كانواكيرىالثلا .ف يشجر اللحلاف بيهم لأص” الأمور »
ورا كانهذاهوالسرفىكثيرمن |مراماهم مع قوة شكيمهم فى القتال :
وكان المهاب بن أى صفرةالى نصب لقتالهم من قبلالأمرين يتخدذ اللملاف

بيهم ذريعة لتفريقهم وخضد شوكوم  3وإذا لم:جلدم عتلفين دةفعإلهم *ن يثير
الخلاف بيهم .

نجوارج..
م ال
حكى « ابن ألىالحديد » أن حداداً منالأزارق-ة وهطملقة كيرة
كان يصنع نصالا «سمومة فير هاأصداب المهلب فرفم ذلك إلىرالمهلب» فقال :

أكفيكوه إشناء الله تعالى .فوءجهرءجلا مأصنحابه كابألدرفم إل سكقطرى

يه

 1009االحدنا

بن الفجاءة قائد الحوارج وأميرهم » فقال له  :أاللهكذاتاب ومعه الدراهم ى

المعسكر  .واحذر على نفسك » هُنى الرجل وكان اقلكتاب  « :أمابعدفإن نصالك

قودصلت إلى وقد وجهت إليك بألف ذينار فاقبضها وزجنا من النصال ؟ فرفم الكتاب»
إقلىط«رى » فدعا الحداد  :فقال :مهذاا الكتاب ؟ فلقااألدرى !! .قال تهمن
ذه
الدراهم ؟ قاللا
أعلمما 5فأمربهفقتل  .فجاء ه عبدريهالصغير  6مولى « ابنقيس

اثبعنلية» فق
رال
جقت
للتاعل غيرثقةوبينة إقالقطرى فااح
لاأللف؟ قال جوز

أن يكون أمرهاكذبا» ومجوزأن يككونحقآ .فقالقطرى :إن قتلرجل فيهصلاخ

ألمرهغميعرتجمانعكةروللإمام أن بحكمبيمراه الحا » وليس للرعية تأعنترض عليه » فتذكر
معه » وإن لميفارقوه .

وبلغ ذلك الحلاف المهلببنألىصفرة.فأرادأن يؤرث الخلاف » وأن يزيدثاره ؛

احتداماً » فدس إلهم رجلا نصرانيً جعللهجعلا بيرغب فمثله وقالله :إذا رأيت
«قطريا» فاسجد له » فإذا نهاك فقلى إنما سجدت لك » ففعل ذلا النصرانى فقإل
ت
وطرى »6إتاملاسجود لله » فال النصراق  :مساجدت إلااك » فقال رجل من

اللوارج إنهقدعبدك من دون الل »ه وتلاقولهتعالى ( :إنكموماتعبدون مندون الله
حصب جهمأنتملماواردون ) فال ق
«طرى » إانلنصارى قد عيدوا « المسح عيسى

ابنمرم  :فاضرعيسى ذلك شيثاً» فقامرءجل من الحوارج إلىالنصرانى فقتلهفأنكر
قطرى ذلك عليه » وأنكر قوم من اللحوارج علىقطرى إنكاره .
وبلغ المهلب ذاك الحلاف أيضاً » فأراد أن يزيد الأمربينهماحتداما فوجه إلهم

رجلا يسأهم  *,فأتاهمء وقاللهم :أرأيم رجلينحرجا مهاجرين إليكمفات أحدها

افلطريق » وبلغالآخخرإليكم» فامتحنتموه » فل مجزامحنة»ما تقولون غبما ؟ فقال
يعفهم  :أما الميتفن أهل الجنة » وأماالذىلمبجرامحنةفكافرمحى.يزامحنة» وقال

قتومرون  :هم
ااكا
لفرا
انش»فك
تثر
لاف » واشتد » ونترج قطرى إلى -حدود
اصطخر » فأقامشهراً والقوم ى خلافهم(. )1
1
1
انظر إلى ذلك القائد العظمكيف كان يع
إملث عالى
رة

التلاف بيهم » ويم لهما

6

سه

»وا
سدم
قشدي
اافناا
وختل
يريد ء ثميلقاه مجنده وقد مزقهم الا

فيابيهم » وإن ذالئه

الاختلاف كان يمبندوافقشىاتهم فها ينهموبينغيرهم؛ وهن الحقعليناأن نعط
القارىء وصفاً لمناقشاتهم » وبياناً لمذاههم التلفة .
مناتشامهم :

 - 4اتصف الكوارج بصفات كثرة جعلهم قوم خصمين يجاداون عن
مذاههم » ويلتقطون الحجج من خصوءهم  .ويستمسكون بآرانهم أاشلداستمساك »
حى تكون نظرائهم جانبية متحيزة  .وليست عاءةمميزة«وازنةبينالآراء الختلفة »
لزهبمانطل .
واضعة المقاييس لضبط الحق وتاميي
وقد اتصفوا بالصفات الاتية فىمناقشاتهم وأقوالهم :
 - ١اتصفوا بالفصاحة وطلاقة الاسان » والعلم بطرق الاتألثبيريافى » وكانوا
ثاببىالجنانلايتحنزون أمام خصوءهم ولاتأخذه حبسةفكرية  « :روى أنعبد الملك

ابنهروان أبلىرجل مهم  .فرأىمنه فهماًوعلماً» وأربا ودهيا » فطلب إليهالرجوع
عمنذهيه فرآه مستيصراً عحققاً » فراد عبد الملكفىطلبه الر.جوع » فال الرجل :

لتغنك الأولىعنالثانية » وقدقلتفسمعت » فاسممأقل » قاللهقل  .فجعل يبسط
لهقول « الحوارج» » ويزين لهمنمذهبم باسانطاق » وألفاظبينة» ومعان قريبة».
افطىرى أن الجنة خلقتلمم  .وأنهم أولى بالجهاد
خقع
فقال عابادلك  :لقدكاديو
معهم » ثمرجعت إلىماثبتاللهعلىمنالحجة » ووقرفىقلى من لمق » فقلتله :
للهالاترة والدنيا » وقد سلطى اللهف الدنيا » ومككن لنافها .وبيناهماقىالحديث »

إذ ذخلعلىعبد املك ابنلهباكيا » فش ذلك عل عبدالملكفأقبلعليهاللخارجى >
ثقال له :دعه يباك  3فإنه أرحب لشدقه  3وأصح لدماغه وأذهب لصوته  3وأحرئ

ألاتأنىعليهعينه إذا حضرته طاعة ربه » فاستدعى عيرته ! ماللهعبد الملك  :أما

يشغلك ما أفنتقفياهل  :مايئيغن أن يشغل المؤءن عنقول اللق شىء .فعأبمدراالك.
محيسه » وقال معتذرا  .:لولاأن تفسد بألفاظك أكثر رعيتى ماحبستك  . .من شككى

وو “نى حبى مالت لى عصمة الله » فغير بعيد أن يسبوىمن بعدى (. )1
ءعحهم يطلبون علمالكتاب وأسنة » وفقه الديث وآثار
صواام
فات
؟ ب وك
( )1الكامل ميرد ج ؟ ه١١ .

١

(م ه  -تازيخ المذاهب )»

لاس
العرب فىذكاء شديد وبدسبة حاضرة » و نفس متوثبة » يروى أن نافعبن الأزرقأمير
الأززارقة كان نجع عبدالله دن عياس

فيسأله . .

سأله ' درة عن

معيى قوله تعالى:

نعم  . .أما سمهتلةول الرااجز
إن لنا قلائصا -حقائقة-

“مستوسقات اؤ مجدن سائما

.لى الله عليه وس مع مخاوله
. ٠وسأله هرة قائلا  :أرأيت نىالله سلمان ص
اللهوأعطاه كيف عى بالهدهد على قلتهوضآلته » فال ابنعياس  :إنه احتاج إل

لهك
للذعن
ناهرها فأ
لما »ء والحدهد فنااءلأرض لهكالزجا١جة يرى باطنها ه ظ

.

فقال .ابن الأزرق  :قف ياوقاف » كيف يبصر مانحت الأرض والفخ يغطى له
بمقدار [صبع منالثراب فلا ييصره حى يقعففيهق؟ال

ابنعباس

 :ونحاث يابن

الأزرق أماعلمت أنه إذا نجاءالقدر غثى البصر .
فهمكانوا محاولون أن يعرفواعل القرآن والسئة من أحهل اللدرة داكن لآن
منتفعوا به انتفاعاًكاءلا .
أنظارهم جانبيةل ي

#8لس كانوا محبون البدل والمناقشة و«ذاكرة الشعر وكلام العربء وكانوا

يذاكرون .عالفهم حى فأىزمان القتال » فقد نآلى ابن ألى الامندليدأعغناق
كان الشراة » أى اللخوارج فى حربالمهلب وقطرى بنالفجاءة بتواقفون ٠ويتساءاون
بيهمعنأءر الدين » وغيرذاث » علىأءان وسكون » فتواقف يوماًعبيدة بن هلال

اليشكرى ه نن الخوارج مع أنىحرابةالآيمىمن -جيش المباعة فقالعبيدة  :ياأيامحراية
إق سانكعنأثيا»ء أتصدقى فى اجموابعنم؟اقا :ل نعم » إن ضمنت لىمثل
.ال  :قفدعلت  .قال  :قل » فسل ما بدالك » قال:تقموالون ى
ذلك ق
قمال
أعوم !قال يبيحون الداملحرام ق.ال»ونحك فكيف فعلهم فال
ا؟
ل جنونه من
ف الي ؟م قال  :يظلمونه
غير حله » ويافقونه فى غير واجهه  ..:قأل فكيف فعلهم
أمثلحؤلاءتتهع ؟
ابحارابة
فى مالهيمنعونهححق »ه قال ومحكثيأ
ونرى من

المناقشة والمناظرة قد
أن سحب
هذا

القتال مع مقاتاهم لإسإتجاوهم الآراء والأفكار.

استولى علهم حى كائوا يقفون

5

 :- 4وقد كان التعصب يسود جدم » فهم لا يسلمون ملصوءهم ولا يقتتعون

حة الصواب » بل ل تازيدهممقوة اللدجة
ضأو
اق»
يفكرة مهما تكن قريبة منوالح
ك استيلاء
لق
ذسبب
عند خخصوءهم إملعااناً فى اعتقاده ,و»معناً عما يؤيده » وال
أفكارم علىنفُوسهم » وتغلغل مذاههم فى أعماق قلوميم » واستيلاؤها على كل
مواضع تفكيرهم وطرقإدرا كيم..وكان فنيم ٠م ذاك لدد وشدة

الخصومة

كثلنزعهم البدوي .ة
وقل كان ذلاك م عن أسباب تيزمإل “جاب ذكر ة 6وأاحدة والنظار إلما من هذا

الحانب وحذه غير معتيرين سواه .

وىل
سعل
راناً
و.لقد دفعتهم شدة رغبتهم فنىصر ٠ذهنهم إلىأن يكذيوا أحي

الله

على الله عليه وس » حى أنهيروى عن اربج تاب أنه دعا الملماء ليأننظروا فى '
وما دليلانسبوا
ينوا
أحاديث رسول اللهصلىاللهعليهوسلفإن« اللحوارج » كا
ج إدذال

للرسول كلاءا .
6

وكاتوا  35أشرنا يتمسكون يظواهر القرآن » ولايتجاوزون ذلاك الظاهر

إل المرمى والمقصد والموضوع ومايظهر لهم بادى الرأى يقفون عنده ولا محيدون
عنه فلل أاة ,

وأنمم كانوا ستخدهءون الظاهر »هن غيرنحر فق دفع الهم عماينُسب إل بعفهم
منجرائم ء يروى أن عبيدةبنهلال اليشكرى الذىذكرنا .دذأه مع ألىحرابة

انما ام ياهرأة حداد » رأوه مراراأيدخل داره بغيرإذنه » تأتوا قاطرى بن الفجاءة
:ن عبيدة منالدين محيث
الذى نصروه أميرألم » فذكروا له ذفاثتم»ال لهم إ

شة  .فمّال :
حلى
اه ع
فقار
الان
انا
علمم » ومن الجهاد ميث رأيم  .فقالوا :إ
.ال :
انصرفوا ! ثمبعثإلىغبيدة فأخيره » فقال  :مباتولنىميؤاأمءيرنين كماترى ق
إلى جاهمعبينك وبينبمفلاتمظم خضوع المذنب » ولاتتطاول تطاول البرىء » فجمع
 5نهمفتكلموا فقامعبيدة فال  :و بسماللاهلرحمن الرحيم» إن الذين جاءوا بالإفك

خصبة منكر لانسبوه شرالكر» بلهوخير لكم» لكل امرىءمنهممااكتسب

ا

ل

|

من الإثنم والذى تولى كيره منهم لهعاب عظيم ٠ إلى أخخر الآيات الكرمات 4

فلما .مععوها بكوا وقانوا إليه واعتثقوه »“وقالوا  :استغفر لنا(-..)١
وبذلك أبعدمبتلاوة الآية عن أن ينظروأ ف قىَضية الامرام  .أهى صادقة فيستحق ,
ا
لعقاب ؛ أم هى كاذبة فيكوّنوا قد توه » ل يمفكرواً فى هذاإزاء ظواهر النص

الكرم منغيير
طأبنقؤة » وبذلك أصدروا الحكم بالنراءة من الفانخشة من غير دليل .

بعد أن انبحوه بها أيضامنغيردليل » وانتقلوا منالنقيض إل النقيض من غيرسبيه

قوى يقتضى ذلكالمدولالسري .ع .

) 0الكامل المبرد ص
ب6
؟ة0؟

1١13 2 .

ظ

فرف اللحوانم
 - 44كانت المجادىء الى ذكرنا آنفاً تجمع اللوارج فى الجملة ولكنهم

تفرقوا بعد ذلك فرقاًومذاهب متباينة » وذاك بسبب كثره الاختلاف فيا ي»نوهمنحز
كل فرقة لما أرتأت » وتجمعها حوله » حتى صاروا مذاهب وجاعات متباينة »
وإن لمتبقعهم حروب إلا نادرأ والأمور الى كانت تميزهم كانتجزئية أحياناً »

وسيتبين من بيان فرقهم الجوهرى الذى فرقهم وغير ابآوهرى .

وها هىأذئ بعض فرقهم':
الأزارقة :
0

أتباع نافع ببن الأزرق الى هان من بى حنيفة وكانواأقورى

اللوارج شكيمة » وأكثرم عدداًوأعزم نفراءوهمالذين تلقوا الصدمات الأول

ينر »
اادلعبزدالبلهب
من.ابن الزبيروالأمويين » وقد قاتل الحوارج بقيادة نافعقو
قلع فى ميدان القتال» ثمتولىبعدهنافع
وقواد الأموييناسع عشرة سنة.نوقادقت
:

ابن عبيدالله » ثمقطرى بن الفجاءة ,.

وق عهد قطرى كان الذى ارب الخوارج من الأمويين داهية قوادم الهلب

فيرهم
اياث
لمم
خقدم
ابنأنىصفرة فكان قبل الواقعة الى يت

» فتحتدم المناقشة بينهم

احتداماً شديداً ) نميلقاهم وه علىهذاالحلاف » ولذا أذ شأن الوارج يضعف
قى عهد قطرئ هذا » لاختلافهم فرقاًمن جهة ولآثر هذا الاختلاف فىمواتفهم ق

عيدان القتال من-جهة ثانية» وتألب المسلمين علهم من -جهةثالئة»وغلظهم فى معاملة
.

عخالفهم من سجهة رابعة 8

دوالتهراهم علىيد المهلب ومن جاءبعده من قواد الأموين حى
وق ت
اتبى أمركم .

١

 -ومبادثهم اتلمىزوا مهاعن غيره مالنخوارج هى :

1

ءلااات

رأ نهملايرون عخالفهم غير مؤمنين فقط » بلينرأونهم مشركونغلدون فه
الثار وحل قتالهم٠وقتلهم .

(ب ) وأن دار أولئكالخالفين .دار حرب يستياح فا ما يستياح فى قتال'
ويباح قتل من قعدوا عن القتال 3

(ج) وآمرنائهم أيضياًألهميقواون  .أن أطفال عتالقهم مخلدونق النار >
أئ أنالذنب الذى أو.جب كفر عخالفييميسرى إلى أولادم  :معأن أولادهم ل
جرتكبوه  .ولكنه اتحراف فكرى من أصعاميم .

م

ومن آرائهم الفقهيةأنمعلايقرون .حد الرجم » ويقواون ليس ف القرآنه

إل
واح
ادا
للجل
زد ل
الزا
ئنىية
من السئة ,

» فحد الرجم ل بجى:فى القرآن » وم يثبتفىنظرهم
1

(ه) ويرون أن حادلقذف لايثبت إلا لمن يقذف عحصنة بالزنى » ولايغبت
على من يقذف الغوصئن من الر.جال  2لخدم أخحذوا يظاهر النص ( 2والذين برمونه

المخصنات ثم لميأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم مانن جلدة ولا تقبلوا هم شهادة

أبداً»وأولئك ه ,الفاسقون ) فلميذكر لحقدذفالمخصتين من الرجال .

( و ) ويرون أنه مجوز علش الأنبياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر()1وإنذلك.

برلياب هن
وقضا
قتنا
أالم
اتلفى
هم » إأذنمم بينايكفرون مرتكب الكبيرة مجوزونها
على الأنبياء » فالنى قد
ييكف
تر ث
ومب » وذاك أخذوه من ظاهر قوله تعالى  ( :إنا
فتحنا لك فتحا مبيناً لياغفر
لل
لكه متاقدم من ذنبك وما تأخر ) .
النتجدات :

ْ

 ١داهم أتباع نجدة بن عوعرمن بنى حذيفة » وقد خالفوا الأزارقة>
فى تكفير قعدة الخوار ج واستحلال قتل الأطفال كا خالفوهم فى حكم أهل الذمة
الذين يكونون مع الفهم ٠ فالأزارقة.قالوا أنه لاتباح دماؤهم احتراما اذءلهم الى
دلوا مهافى أمان أدلالإسلام  .وقال النجدات أنه تباح دماق ممكنا أبيحت دماء من

( )1اللل والتحلللشهرستاق .

لد

الا ند

والئجدات أيضاً يرون أن إقامة إمام ليست واجبا شرعياً بلهى واءجب وبجويا
مصلحياً » ععى أنه إذا أمكن المسلمين أيتنواصوا بالحق فيا بينهم وينفذوه 
لله
لميكونوال حاج لةإلإىقامة
حفن
هجاعى
التقية  .أنيظهر امارج أن ج

حتى بحن الوقت المناسب لإظهارها

ا

 .وى عقيدته

.

وأتباع مجدة كانوا ف الأصل بالمامةمعأنىطالوتالتارجى ولكهم تركوه *

وبايعرا نجدة سنة ست وستين فعظم أمره وأمرهم حتى استولى على البحرين,
وحصرهوت والعن والطائث».

ثم كانوا كشاممم مختافون ى أمور ثانوية يثتمقسمون عذلقكبالاختلاف».
لقداختلفواعلىنجدةأمزهم لأمور نقخوها عليه:

منهاأنهأرصلابنهفى -جيش فسبوا نساء » وأكلوا من الفثيمقةبل القسمةفذرهم .
ومبا أنه تولىأصعاب

الخدود من أصعايه وقال  :لعل الله يسو عنهم  4وإِن علميم

لف المبدأ العاموهو تكفير
اذا
فى غايلرثار » ثميدخلهم اللنة  .ومهوخى ه
مرتكب الذنب »وكأن نجدة هذا يرى أنه إذا كان مرتكب الذنيمن المنتمينالخوارج
نالهلهم ع وأماغيرهم فجنس آخخرلايعثر الله عنه ! .
عفا
'دع
فق
ومنها أنه أرسل جيشاً فىالبحر ؛

البر ؛-
وجيشاً فى

اقلعطاء ,

ىلبر
ففضل الذينبيعنهم ف ا

1

وقد تفاق الاختلاف حول هذه الآمور واشتد » وخرءجت طوائف على نجدة

وأنكروا إمارته  .وقد انقسموا لهذا إلىثلاث فرق :
فرقة ذهيت إلىسجستان مع عطية بن الأسود وهو من ببى حنيفة  أساروة

عالىمبادىء اابىاعتقدوها حقاًمنمبادىء هذه الفرقةٍ المجمع علها مهم .

وفرقة ثانية ثارت على نجدة وقتلته وأقامت متمامه « أباء قدياث » وهى ! أقوئه

الفرق النجدية شكيمة » وقد وضعت

يدها على ماكان تمدةقد استولى عليه » واستمر '

أمرها علىهذه القوةإلىأن أرسل إلها عبدالملك بمنروان » جيشاً قد هزمهم »

2
طنان .
وبعث برأس « أنىفديك » إلىوعبدالملك» وبذلك اتهئمالهذهالسفرقل م
والفرقة الثالئة هى الى شيت
يبفقييتت أمداً من غْرر سلطان

إموالية لنجُدة وعذرته .فها نسب

إلبه  3وقل

'ولكن انه أمرهاء وأزاها التاربخ  3كاأزال الأزارقة .

الصقرية *
سن

وهمأتباعزياد بن الأأصمر » وخمفى آراممأقلتطرفاًمن الأزارقة

وأشدمنغيهرم .

رة»
ازار
وقد خالفوا الأ
لقةكفى
يكب
بمرت

الأزارقة اعدروهمشرك والميكتفرا

مياد
باحك بتخليدهف اىلثار ».بلز
شواأ
رنهي
كعدا > أنا هؤلاءالصفرية فلميتفقوا
علإشراكه » بل مهممنيرىأن الذنوب ال
اها
لىف
جرر
يحفدمق
اوز مرتكببا

سممااه اللهمن أنه زان أو
ذوف
قسار
اق أ

»| وماليسفي حهذ مرتكيهكافر»ومنيم

ميقنول أن مرتكب الذنب لايعد كافراًحتىمحدهااوالى.

ومن الصفرية أبوبلال مرداس وكان رسجلا صاحاً » نرج فأيىام يزيد بنمعاوية

بناحية البصرة:ولم يتعرض للناس » وكان يأسل مزمال ااسلطان مياكفيه إن ظفر به »
ولابريدالحرب » فأرسلإليهعبيداللهبنزياد منقتله .

رانومن الصفرية أيضاً و عم
حطبنان » ش
ءواكاعنراً زاهداًقدطوفق الأقالء

الإسلاءية » فاراً بتحلته » وقد انتخبه هؤلاء الحوارج إماماللمبعدأبىبلال .

وءنأخبار الذين تولوا أمر هذه الطائفة املندوارج نتبين أنهالاترى إباحة
دماء المسلمين © ولاترى ؛أن دار امْخالفين دار حرب ول
تارى

جواز سب النساء

ارزى
والذرية » بلل ت
قتال
أحدغي مرعسكر,السلطان .

العجاردة ».

 - 4.همأتباععبدالكريمبن عجرد أحد أنباععطية ,ابلنأسود الحثى .

الذى خوج على نجدة وذهب بطائففةة منالنجدات إليسجستان »وآندهاملهذا قريبون

ف مجه م ا
نلنجداتإذ مانب
معثوا م
تنحأصللهم

وجملة آراعهم أعهم يتولواثلقعدةمنالموارجإ ع
نرفوا بالتقوى » فهم ليسوا

كالأزارقةيرونوجو التهاد باستنرار » ولا يسيغون القمودعنالقتالقائرنا

شين

5

قبعبود » ولا يرون أن الحجرة هن دار امخالفين واجبة يبرلونها فضيلة »
كاالنس

ولايرون استباحة الأ.وال ؛ ولايباحمال الف إلاإذاقتلولايقتلمنلايقاتل .
وقدافترقالعجاردة فرقاًكثشرةفىأمور منها
مي
اتعاقبالقدر و
»قدرة العيد »

ومنها مايتعاق يأطفال اخالفين » وكان يذبى جدهم إلى الحلاف فينهى الأمر من
الحدل ق مسائل “جز ثية > إل خلاف ف قضايا كلية ؛ تصير مه فارقاًعتتلفة .

ومن أمثلة ذلاك أن رجلا مهم اسمه شعيب كان مديئاً لآخر اسمه ميمون فلما
تقاضى هذا دينه  .قال شعسب  :أعطيكه إن شاء الله» فقال ميمون  :قدشاء اللهذلك

فهىذه الساعة 'فقال شعيب::
ألو
سشاتءلطمع إألاعأطنيكه فقال م:يمون قد أمر
بذاك » وكل ماأمر بهفقدشاء » ومالميشألم يأمر به .فأرسل شعيب وميمون

إلى رئيسهم وإمامهم غبد الكرم بن عجرد فأجاءبم إجابة سيمة وهى إ:نما نقول

ماشاءاللهكان ومالم يشألميكن ولانلحقباللهسرءا .

ولهذا الإسرام فى الإنجابة ادعى كل منهم أن الإجابة توافق رأيه وانقسم الفجاردة
ش

إلىشعيبية و«يموئية .

ويرو
ى أن عجردياً اسمه ثعلية له بنت » فخطها عجر دى آآخخر وأرسل إل أمها

يأها » وي
ؤلافى
سقو
له

:

إن كانت قد بلغت ورْضيت الإسلام علىالشرط الذى يعتير ه العجارد لم يبال
كمكان مهرها .

فأجابت الأمأنها مسلمةفى الولاية سواءأبلغتأم لمتبلغ »فرفع الأمرالىعبد لكريم

فانختار البر 97الوأطنفاخلا»لفه ثعلبة وانبعقت من الفرقة فرقة أخرى اسمها التعلبية.
وهكذا نجد خلافاً جزئيآ رما لايكون له صلة بالسياسة يترتب عليه الانقسام إلى
فرقتين  أو انشعاب طائفة منهمإفلرىقة قانمة يذانها .

الإباضية :

 - 3همأتباععابلدله بن إباض وهم أكثر اللنوارج اعتدالا » وأقريهم
ملعشندلط والغاو » واذلاك بقوا ؛ ولهم فقه
اإللىماعة الإسلامية تفكراً فهمأبعدما

جيد » وفهم عاماءممتازون؛ ويقم طهواف هنهم فى بع واخات الصحراءالغربي »ة

وبعض آخر فىباللازدنجبار » ولهمآراء فقهية » وقد اقترست القوانين .المصرية قى ,

س6مل

شم

المواريث بعض آرائهم » وذلكفى المراث بولاءالعتاقة » فإن القاثون المصرى أخخره

عن كل الورثة حبى عن الردعلىأحد الزوجين

مع أن المذامب الأربعة كلها

تجعلهعقب العصبةالنسبية » ويسبق الردعلىأصحابالفروض الأقارب .
و-جملة آراء الإياضية

:

(أ) أمنالف بممنالمسلمينليسوامشركين ولامؤمنين » ويسمونهم كفارا »
ويقولونعلهمأنيمكقار نعمة » لاكفار فى الاعتقاد وذاك لأعهم لميكفروا بالله »

ولكهم قصروا فى جنب اللهتعالى.
وب

دماء عالفهم حرام  3ودارمدار تو حيد وإسلام إلا معسكر السلطان

3

آنا اينوام حرا :م
مسروفةىأنسوم
املابنذاك»و ي
قن وا

روب

ةلب واة.

ومن هذا كله يتبين؛اعتدالمم وإنصافهم ": 0
خوارج لا يعدون مسلمين :

 ٠١سءقام مذهب اللوارج على الغلو والتشدد فى فهم الدين  :فضلوا
من حيث أرادوا الخير ؛ وأجهدوا أنفسهم » وأجهدوا الناسمعهم » وأن المؤعنئ
الصادق الإمانلممحكوا بكترم » وحإنكوا

بضلاهم ؛ ولذا روى أن عليا

رضى الل
ونه
أه ع
صى أصحابه بألا يقاتلوا الموارج مبنعده لآن من طلب البق
فأخطأه ليس كن طلب الباطل فثاله»'فعلى رضى اللهعنهيكعانتير الحوارج طالبين
للحق و لكن جاشوا طريقه  3ويعتدر الأهويين طالبينللباطل ونالوه .

|

ولكن مع هاذلاعلو نبت ى التوارج نا
ذسهقبدوا ملذاهب ليستمنالإسلام
فى شى ع ء وهى نناقغى ما-جاء فى كتاب اللهتعالى»وماتواةرت بهالأخبار عن رسول
اللهصلىاللهعليهوسلم .٠

عد
تل
وقد جاء فى كتاب الفرق ببين الفرق كر .طائفتن منهم أتوا عبادىء ع

لام  .وها :
اولجاإ عسلى
خر

 ٠هلا سس* 

( )1اليزيدية  :وهم أتباع يزيد بنأئيسة المارجى وكان إياضيا » " 9ادعى أن
الله سبيحانه سبعتك

رسولا 
منالعجميعزل عليه كتاب

يأسخ ( الشريعة المدية ) .

(ب) الميمونية :وهم أتباع_ميمون العجردى الى ذكر او آنام'سىألة اللدلاف
ات أولاد '
بادن»
وأول
حولالدبنومشيثة اللتهعالفىى أدائه » وقد أباحنكابناتال
الإخوة والأخوات  .وقالفىعلة ذاثأن القرآنلميذكرهن مأن#رمات »وروى

ومها مالنقرآن » لأنهاقصة
عهؤنلاء الميمونية أنهمأنكروا سورة ييوسعفدول
غرام فى زتمهم » فلا نصح أنتضاف إلى الله » فقببحهم اتلعلهالى ليسوعءتمقادون .

مذهب الجنهورق الخلافة
 /٠هذه هآىراء الذين انحرف تفكيزهم متحيزين بسبب هذاالانحراف: 
إلى ناحية والمبالغة فى الاستمسالك فبالءعلويون انحرذوا إلى نااحية اعتبار اللدلافة وراثة

نبوية ؛ وإيصاء منالنى لمن بعدهءوالآخرون اتجهوا إلىالانطلاقمن كلقيدفىالخلافة.

والجمهور توسط فى الأمر » واتفقوا فى الجملة علىأن يكون الدليفة من

قريش » مستسكين بماروى عن الى صلى اللهعليهوس أنه قال  :الأثمة فى
قريش  .وقد اعتيروا ذاك الديث أصلا » وقد أيدهالعمل .

إننا لانكتى بهذا القدر مبينان التوسط بين الآراء المتطرفة الى كانت كل فرقة

تأ
بخذطمنه
راف والأخرئ تأخذ بالطرف الآنخخر  .بل لابدمنأن نتبين رأى فقهاء

الإسلام فى أمر السياسة  .وهو المذهب الوسط الذى يتفق مع أخبار الصحابة »

ومع ماكانعليهالعملقبلالافتراق :

- 4لقد أجمع جمهور العلماء علىأنهلابد من إمام يقنم الجمع وينظم
اللهاعات » وينفدذ الحدود ومجمع الزكوات من الأغنياء لبردهاعلىالفقراء » ومحمى

التغور » وي
اف#
لل ب
لينا
يلن
صاسوقى
مات

بالقضاة الذ
وين ي
يعينه
ومح
»د

الكلمة »

وينفذأحكامالشرع » ويلالشعث ويجمعالمتفرق » ويقم المدينة الفاضلة التّىحث
ال
إإسل
قاما عملىها

.

:

عهلى
ذا أبجمع المسلمون » وعلى هذا استقام أمر الدرن فىصدر تاريمه '» ولقداتفق
الجمهور على أربعة شروط ف الإمام لكى تكون إمامته خلافة نبوية » وتلاكون

ملكأ عضوضا » وهذه الشرزوط هى القرشية » والبيعة » والشورى » والعدالة '
.
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قريش » المشيرة إلىأن تكون فهم » ومن هذه الآثار قول النبى صلىاللهعليه
وسل فتيراوئ عنة :
دلايزال هذا الأمر ى قريش ها بى ممن الناس اثنان » وما روى فالصحيححين
من أنالمب صلىاللهعليهوسلمقال  :الناس تبعلقريش فىهذا ||شأنء

لمي م تبع

لسلمهم » وكاقرهم تب لكافرهم » وقد قال البى صل اللهعليهوسلم  :د النانس تبع

لق
اريلشكفنر والشر »  .وروى العخارى عنمعاوية أنه قال:رسموعلتاللهصلى

الله عليه وسميقول :إن هذاالأمر لفاقىربيعشادنهم .أحدإلاكبهالله على وجهه

ما أقاموا الدين 6(١).
 .وإن هذه النصوص بلااريب تشير إلىفضصل قريش » وحسب قريش فنصلا أن
مهم النى صلى الله عليه وسل ؛ء

واكن هل تدل هذه الأداة علىأن الخلاقة تكون

فهم » ولاتكون فى غيرهم » وأن شرط صعة الولاية أن يكون اللدرفة ه.نهم ؟ إن

العمل بلاشك كان على أن الذليفة مأبم»فاجماع سةيفة بسباىعدة انهفهيه امون
الأولون إلىاختيار الخليفة من بين المهاجرين مقنريش» وذل
خاكطبع
بدة أبلكىرء
رضى اللهعله » ولمتين الدعوة إل أىن يكون الخليفةمنقريشعلىنص حديث ]'بل

معلرىين . :
أاء
بن
أرلما .أنفليةالمجْهراَينعلى الأنضار وذكرهم:أ.ولا قى القرآن .؛ وبيات

مقانهغ :من القن علىالبلاء والشدائد ى أول الإسلام ..
للإسلام» وعندظهور'الإسلام فى البلاد
وثاشهما أن قريشا كاثت لما“كانةقب ا

ته
يخر
طفىآ
حنه
خهع
العربية »ولذاقالأبوبكررضى الل

٠ إن العربلاثذينإل لاهذا

المى مقنريش » فهذا النصن بيلابريبن سبب أنضلية قريشن .
2

وإانلأحاذيث الى رويت فى فضل قريش تتجه بلاشاث إلىهذا المعنى » ها غدا
حديث معاوية فإن له«عرئآخر » وهو بياالنأأننمة يكونون ٠ن قريش © وأنه
منأحدأدعاهاإلكاب اللهتعاىإذا كانمن غيرهم ؛ ولكنأنهذا إخبار عن '!لواق 'م
ما

7ا بكنر» أمهو أمر وفرضيةلايد من نحقيقها ؛؟ اإلنواقع إلذى أحنصالإمامة
ك

تتمثل فى الخلفاء الأربعة ألى بكر وعمر وعمان وعلى ك-انت ق قريش -.
( )١منهاج السنة ده ص © لابن ثيمية

6ل ستل

قأولئكالأئمة أعلام المدى كاثوا هن قريش » وفوق ذلك فإن المديث اشترط لكونها
قم أن يقيموا الدبن » ولذاقالوماأقامول الدين » فإذالميقيموه نزعت مهم إلى
مينقيمه ..

وبذلك ننتبى إلى أن هذه النصوص

من الأخبار والآثارلا تدل دلالةقطغيةعلى

أن الإمامةيجب أن تكون منقريش » وإأمنامة غيرهم لاتكون خخلافة نبوية » .
وعلى فرض أن هذه الآثار تدلعلىطلب النىأانلتكإومنامة منقريش » فإها

لاتدل على طلب الوجوب بل يصمح أن يكونبياناً الأفضلية لا لأصل صعة الثلافة »

وَأن هذا متعين إذا فرنمنا أن الآثار تفيدالطلب » فإنه يكون طلبٍ أفضتلية لا طالب
صعة ..لأنه روى ف الصحيحن عن أى ذر أنهقال  « :إن خخليل أوصانى أنأسمع

وأطيع »؛ وإن ول عليكمعبدحبثى مجدع الأنت» » وقد روى البمخارى أن رسول

للهصلىاللهعليه وس قال « .:اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد بشي

كأن رأسه زبيبة» » وق صميحمس عنأمالحصين أنهامعت رسولاللهصلىالله

عليهوسل يقول « :إن استعمل عليكمعبد

أسود مجدع يقودكمبكتاباللهتعالىفاسمعوا

وأطيعرا» .

فبجمع هذه التصؤص مع حديث :و إن هذا الأمر فىقريش» نتبانأنالتصوص
فى مجموعها تلساتلزغ أن تكون الإمامة فى قرئيش وإنه لاتصيخ' ولاية غيرهم بل إن

ولاية غمره ,صميحة بلاشك » ويكون ححديث ١الآمر فى قريش » مزقبيل الإخبار

وحلافة بعدىثلاثون ثمتصيرملكا عضوضاً »
كقول البى صلىاللهعليهوسل' :.ال

أو يكون هن قبيل الأفضلية اللاصحة .

ببى قول أنىبكر والصّحابة مفعنهءقول إنه معالبالتقوى ف قريش وشوكهم »

فإذا تحتقتاقى غيرهم » وم تكونافيهمفإنه عقتفى منطق الصديق الذى وافقه عليه
م لآأنهإذا كانت القوة والمئعة والتقوى هي المناط ع
الصحابة تكون الولاية.ى غير ه »

اإلنلحلافة تكون حيما تكون هاذلمهعانى .

وهذا هو النظر الفاحص لدأ «الإمامة فى قريش» وفما وزدق شأنه مآثنار
صماح :ومدى ما تدل ء والمناط الذى انعقد عليه الاججاع اىختيار أبىبكر خليفة»
رضى الله عله ,

هللات
*  -البيبعة :

١بابعة» 
 ١١الشرط الثاق الذى يشترطه الجمهور لاختيبار الخليفة هاول

عحلقد
الى
مونأو
لال

» أى أن أولى الخل والعقد واللبنود وجاهير المسامين يعتلون

الحليفة عهدا على السمع :والطاعة فى المأشط والمكرهءمالم تكن معصية » ويعطهم
العهدعلىأن يقم الحدود والفرائض 4

ويسار على سنة العدل

وعل مشتضى

كتاب

اللهوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وعلى هذا المهاج كان الصحابة وأقخدحذوه
اعلنتبى صلىاللهعليه وسلم فقد بايعوا البى صلى الله عليه وس نحت الشجرة كما

قال سبحانه وتعالى: 
« إن الذينيبايعوننك إنميابايعرناللهيداللهفوق أيدبمأن نكث فإئما يتكشثعلى
نفسه 2ع ومن أوق بماعاهد عليه اللهفسيؤٌتيه أجراً عظيا » » وبايع النى صاللىله

عليه وسلم األهملديئة عندما هبمأن مبااجر إلمها  .وباي أهلءكة عندما فتحها ودثتل
أهلها فى طاعته عليه الصلاة والسلام وهنهم الأساء فقد قال تعالى  « :يا أنباالنبى

إذا جاءك المزمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيعا ولا يسرقن ولا يزنين ولا
يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدمين وأرجلهن ولا يعصينك في

معروف فيايعهن واستغفر لن الله إن الله غفور رحيم » .
وقد بابع الصحابة أبابكر الصديق رشي الله عنه يعد أن بين فضل المهاجرين
اديكعك» فتتابع المثاسون على بيعته وأبوبكر
على الأنصار » فقال لهعمر  :اأمدبدي
عندءا عبهادلأمر من بعده لعمر بن اللنطاب » أخذ الوبيتغةتلاهبع المسلمون على
»اك فعل عمان عندما انتبى أمر الستة الذرن عهد إلدهم عبر مختيار الخليفة ٠
بيوعتكهذل

»كذاك بابع
عن بيهم إ-لى اختيار عمان فقد بايعه األهملدينة فىالمسجد البوى و

أادللمديئة علياًرضى اللهعنه.

وإستمر أمر الييعة حى العصر الأموى » والخلفاء الأولين انلبعىباس .
وقد كانت البيعة فى عصر الصحابة تقوم على الرأى الحر » وااتزام الطامة
اختياراً و أمافى العهد الأموى فقد صارت .لفرض الحكم » والإجبار على الطاعة »
وقداخترع الحجاج وأشباهه صيغآ تلفةللمبايعة » فكان حمل الناس على أن يقواوا
بفيىعتهم » عبيدى أحرار ونساث طوالق » إننخرجت عن طاعة الخليفة » وذلك

لد

وشم

ليخمل الناسعلى الطاعة المطلقة .ولقد كان الأولون من ببىالعباس يلزمون الناس

بالمبايعة وإن لمنكن بتلكالصيغة المحرءجة التي كانحمل الناسعلبا الحجاج وأءثاله .
ولقد انهم الناس أيا جعفز المنصون بأنه األنبيعة كرهآء ولذلاك'منع والى المديتة 
الإمام مالك من أن يفنى الناس يأنه ليس لمستكره بمين ,ولا طلاق لمكره حى لا يكون.
ذلك سبيلالتحلل الناسمنبيعتهم للمخليفة .

 - 0١وأصل البيعة هيذتافق مع نظرية العقد الاجماع ا'لفىرضها علماء
العصر الحديث فىأصل الدولة » فققدقررمجان جاك روسو ء الفرنسى » وهوتر واوك

الانجليزى بأن الأصلفىقيامالدولةهوعاقلدبحيانكم وامحكوم على أينقو 1الخاكم
انئب
رة ه
ضكوء
تمصلخة الرعية ق نظير طاعنها والنزامها ما تفرضه الح

» وإن

اختلفوا فى مدى ذلكالعقد فالتزام الام والمحكوم مابين مشدد فى التزامالماكم »

زىام امحكوم  .وأن علماء المسلمين فىظلالفطرة المستقيمة » والنظم
وامشلددت ف
ام قادنوا إلىهذا العقد وقد جعلوه واقعة غملية » ول
لفى
سررة
إالق
لمية
اسلا
الإ

يكن فرضاً مفروضاً » إذ كانوا يعقّدون ذلك العقد الاجماعى النظاى فعلا » ولم
كوم
يكتفوا بفروضه فرضاً  .وقد كان الالتزام فيه على الها كمأقوىاملنالنزام عالى
وأوثق وأشد ٠ فيلم
فرض أن وجود الحاكمف ذائه مصلحة '©6٠ كا فرض :بعض

الكتاب الإنجليز » بل فرضوا وجوده نقمة إذا ليلمنزم بواالعلدملصلحةوالرفق»
والقيام حق كتاب اللهوسنة رسوله صلىاللهعليه وس » وإقامة الفرائض وتنفيك
الخدود ومتع الفساد قى الأرض .
“" الشورى* 

 هذا هشورط البايعة  .أما الشرط الثالث  فهو أن يكون الاخختياربشورى المسلمين و»الأصل فىذلكهو أن الحكمالإسلاى فىأصل وضعه شورى :
لقوله تعالى ١ : وأمرم شورى بيهم » ولقولهتعالىآمراًالبى.صلىالله عليهوسلم:
« وشاورهم فىالأمرع ؛ ولالنزام البى صلى العللهيه وسلمالشورى فى عامة أءوره
الى كانت ممم المسلمين :ولم يتزل فواحى » فكان فىالخروب وف أعقامها وف

شئون الحكميستشير المسلمين فغىير موضع النص »٠ وكذلاك فعل أصحابه منبعده
عندما كان الأمر إلى الراشدين رضوان الله تعالى علمهم .

إم

م

وإذا كان لفك الإسلامى قى أصله شورياً فلابد أن يكون الاختيار شوريا
مغروبحكاملورائة؛
أبضاء لأنلهاعكنأن يكونالحكشموري»اويكونالخيفة
إذ أن الوراثة والشورى نةيضان لاجتمعان فى باب واحد .

اخذ علىمعاويةأنه حولالمكمالإسلانىإلىحكمورائى» وإن لبس
ومنأشد م أ
لبوس .البيعة  30فقل فقلت .اليعة معناها  2إذ فقدت عتنصر الاختيار الذى هو جوهرها
معاوية
ولبها وءر ماها  .ولقدقالالحسن البصرى فى حكم معاوية  :؛ أربع خحصالفق

لوم  5ن فيه إلا وامحدة لكانت سو يمة :خخ روجدعلهذه الأّآمة بالسفهاء حى ايز ها

سوكهوير مير يلبس الخرير ؛ ويضرب
غير «شورة مهم » واستخلافه يزيد »

«لولد امراش وعاهر
بالطتاير  .وادعاؤه زياداًوقدقال الى صلى اللهعليهوسلم ا
الحجر » »؛وقتله حجر بن عدى فيالهعن حجر وأصاب حجر
ولقدقالعمربن اللفطاب فى وجوب
0

©

أن تكون الببعةعنمشورة  :دمن بايع,

هو ولا الذى بابعه  1وهكذا ثرى الإعام عمر

ى الله عنه بحرم من حق الإمامة من يفتات على الآمة فيبايعم رجلا لميكن لا

اخارفيوهلاإزادةلهفىا أن يكونعلبإاماما.

1

ْ

 -الشورى إذن شرط لابدمنه» والبيعة تكونبمشورة المسلدين » واكن

.اب
لعةم؟و
لباي
االم
وهل
املاطريقة للمبايعة ولاشورى » ومن همأهلالشررى وأ

عن

ذا أن القرآن أمر بالشورى» والسنة الْرْمها » واكنلمتبينطريقة الشورى ولامن,
همأهلها ٠ وترك للناس تنظيمها وتعرف طريقها » وذلك لأنما تتاف ياخقلاف
صار
ءور
ألعص
لا
الاف
واخت
الجماعات وب

 .فايصلح فىعصر رمالايصاح فىغيره؛

ومايصاح عندقوم رعا لايصايح عندغير » فاللهسبحائه وتعالى أهر بالشورى »
كا أمر بالعدل »

لتحفيق
ترتيب أطل طريق
للناس
وترك

ولقد كان للمسلمين طرائق

هنين الممنيين الساميين .

نه لاختيار الخليفة عن «شورة قد أششرا إلا من

قبل ونذ كرهاهنابتعصيللى نسبى :
ختيار حر عن مشورة من غير عهد من أنحد ٠ وذلك يتحو
الأولى  :ا
ف

اختيار ألىبكر الصديق رضى

الله عنه )2

فمهد اختاروه

اختياراً حرا من غير

معهدإليهالنىصلى الله عليه وسلم ٠ ولقد روى أن النى صلى الله عليا
عهد ٠ فل ي
3

(م - 5تاريخ المذاهب )

دلكلم

د

لبئعضاس أن الصحابة قد
اهم
وس اخختاره لاصلاة فىعرض مرتهعليهالسلام » فف
اختاروه لهذا ؛ وقالوا قد اختاره لأمر ديننا فأولى تأمنختاره لأمر دنيانا » وإن صح
هذا الاستنباط » فهو لايعد عهداً » وإن كان فى-جملته يوىء إلى لفأضلى باكلرصديق

اقالمهصبحينابة رضوات اتلعلهالى علبم » ولايصي أن نفهم أن ذاك عهد
وم
بالحلافة  .وليس فيه تصريح ا ولا دعوة إلها .
وفوق ذلاث فإن الحديث عن إمامته فىالصلاة لمبجر فى سقيفة ببىساعدة الى م
قها اختياره خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( ورعا كانت إماهته لاصلاة
داعية لتتابع الناس على بيعته ورضاهم به عندما مد عمر يذه |ي|ه هبايعاً .

ومهما يكن من اعتبار فإن الإنجاع علىأن بيعةأقىبكر رضى اللعنهمتكن
بعهد النبى صلى اللهعليهوس :

الثانية  :أن يعهدخليفةمنيليهإذا ل تكنلهبهقرابة » وهذا الذى كان ى
عهد أنى بكر إلىحمربن اللطاب رغى اللهعنه » فقد كان العهد عثابة اقتراح ٠ن
أى بكر الصديق ولميإكلنزفياهم»فقد كان المسامون على مقربة من -دال الارتداد

الى أصابت البلاد العربية وقد خرجت ايوش الإسلامية مجاهدة » فخشى أببوكر
دة
عبى
اب
سيفة
الاختلاف فق شأن الليلافة كا اختلفوا قىسق

© فاقترح عمر الذى لم

يكن لهبه نسبولاسبب » بل الإخلاصنلدينهوللمؤمنن هوالذىدفعهلأنمختار
م وقد بايع اهلمؤمنون طائعين عختارينبعد أن اقترحهأبوبكر » وناقشوهفىانختياره
لم »
منائكة قاحخصة  .فلماعلمواأن الحق فيااخختارأقد.وا #تارين غير كارهين .

والثالئة  :هى طريقة العهدإلىواحد منثلاثة أو أكثر يعدون أفضلالقوم »
فقدرأى عمر أن النىصلىاللهعليهوس لميعهد إلىأحد » ورأى أبابكر قد عهد
إليه  .فال  :إن تركت فقدترك من هوخير #ى وإن عهدت فقد عهد عن هو

»توسط فاىله ر » وجعل الأمر شورى إلىستة » ممختارون همسن
خير *ى ف
وقد انختاروا عمان فبايعه الناس » فكاتت الشورى ى هؤلاء الّة شورى
يديم »

اقتراح » لاشورى تعرين ؛ واو أن المسلمين ل يبايعوا ما كانعمان رضي اللهعنه
خليفة  :لأن مجردالاقتراح لايكون به إمامآ بل الإماءة ثبعت بالمبايعة البى كانت

مظهر الاختيار الحر الصحييح الذى تنمبه الولاية ويتحقق به معنى الإمامة .

ل"مالم

سه

الأايفة » اجوزأ تدعطريق غيرها
0
الصحداية 3
م

ذا 7

ارتضوا هذه الطر ا
قلثلاث فهو اذ

0عل جاع
1

العصور المتلفة فلها أن تار نمالطريق ما 705

اا

لإمامها الذى يقمال1دود.
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 هذا هو.النظام الذى اتبعه اأا.دا
لبةش ف
وىرى بشعبه الثلاث  .واكن,

هنا يرد سؤالان :

الأرلك  :من هأمدل الشورى فى عهد الصحابة .
نلجب طاعته إذا نت الموافقةعليه 4
:ذا قام الإمام من غير شورى فه
والثالى إ

وإن الإجابة عن هذا السؤال الأول توجب علينا أن نرجع إلى فعل المحابة
وما انبوا إله ؛ فنقول :
إن الذياختاروا أبا بكر همأدل الممدينة .وهمالمهااجرون والأنصار » وكذلاث
الذين بايعوا عومارلذين بايعوا عمان رضى الله علبم » فالمدينة كانت فى هذا تشبه أثينا
فىعصر بيركليس وأهاهاوحدهمهمالذينمختارون الإمام» وقدكان اذاثك مريارته» .
فإنها عش الإسلام » وأهلها هم حاة الدعوة الإسلامية '» وغيرها هناللبهات
العربية لميكن الإسلام قد استقر فنا » بدايل حركة الردة اابىكانت عقب وفاة
انصفدلىىالله عليه وس » نقد ارتدت العرب جلهاوبقيتالمديئة ومكة  .وءا كان

مر
اكرلونأفى
للمسلمين وهميف

بعدانتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى أن يشركوا

معهم ف اعبارأولئلك الأعراب الذين يفكر ون افلانتقاض » وخلم ربقة الإملام .
ولاءجاءعمروعمان كان العرب قدنخرجوا مجاهدين ماربين فى الأقالم
قلبيعة هذا الإقلم  .ويشيرك أهله
كانوا اقسدتقروا بعد ق إقلممنبا ء» حىيشالد ا
ق اخخيار الخلينة حىحبىن ,إذجااء

د ور

نخضعىى الله عنه كان

ااأعربعر

قد استقمرروا ق

ام م طائفة ك ببييرةرةهنهانلعارلبعرب »62ووكان قاللبشصبرسةوالكوفة
لشفى
اان
الأقالىم » فك

و صر

طوائف من العرب » واك عن لين اخختارواعلي »ا هرأهل المدينةوحدهم »٠ وقد قبل

4

سه

رفى اللهعنه مضطراً ليحفظ أمر المسلمين"  2وارتفى أن يكرن أهل المديئنة

وحدهم

أصماب الاششيار » ولعله لذاحظ
لق
اىك أن.العرابلذين أستقروا افلأمصار

كانأكثرممنبقاياأهلالردةغوقوق ذاك لميك.ن حك الإسلامقد استقرقبا
اشتقراراً ائيء» وأن الاخيالدمكن أن ركز ب
ةن عل
ولدنوأ ميان
' اللداهلية قد ابتدأت تنبعث افها وأنه لابد فى الاختيار العام هننظام جامع يدخل

في اهلموالىوالعرب » فا موالىكاتواعدداًكبيرافى المد نائنالإسلامية وكان لابد هن
التفكرا فسىهتذاقيع
ردار الأموروتمامالبيع »ة وهدوءالخال» حبى.يمكن رد

بىه .
كنلأ
صمارإل
ولكن ١عاويةلمبمهل إمام الحدى حتى ما ابتدأ » إل حارب الإيعةوانتقض عل
المس
لين ( وام مبأيعيه  4وو١جدل من مبايعيه دن التق عليه  8وهكذا ابذعة الأهر

واضطرب .
 :ولعله كانهن الأءور الى نحركت“ فىقلرب بعض العرب هو الاقتصار فى

الاختباربالمشورةعلىأهل المدينةوحدهم ؛ وفىالمقأن م سااككهالإمامعلىكرمالله
ومجهه كان لامناص منه ؛ ثكاان مها
نلمعقول وقد كانت المديئنة محاطة جوش

خارجة للفتنة أن تنتظر لأخل رأى كلالعربفى مصروالشاموالعراق وفارس »

وما كان منن المعقول » وقد عمالاختيارأن بحرممنه المسلمون من الموالى » ولكن

كاالنمتبايعة من عربا هذه الأقالممغنيةعن شوراه هذه الضرورة .وقد .جاءت

الببعة م:ا
نلكبللاد ماعدا الشام .و«كاعناعل
وىية أن مخضع لمصلحة الإسلام ورأى
الكثرة الكيرى ؛ وهكانة على رضى اللاعنهغ فقد كان إمام المسلءين ذ
قلات الوقت
غير منازع ٠ أوكا يعبر بلغةالعصر كان رجل الادعة  .ولكن تحركت المطامع نحو
الملك ع؛ والعصبيةالعربيةوالإحنالماهلية  ولاحول ولقاوةإلباالتهعال.ى

6

 وللاإإج
لابة
سع
ؤنال

الثانىوهو قيامالحكم من غي
ور ش
طور
اىع»ته

نقول  :أن -جمهور الفقهاء قدقرروا أنه إذ ناغاب متغابعلىأمر المسلمين وم
5كن لهمإمام وكان ممن اس
اتو
لقإشر
موط
امة

وأقام ى الناس العدالة » فارتفوه لهذا

وبفايحإوهن»ه يكون إماماً و.لقد سج
االءفمىكدتا
ابركه ق
:ال ابن ناقم ا:ن>مالك
يرىأن أدلىالحرءين إذا بايعوالزعت البيعةأهلالإسلام » وأن هذا يعدل
لى رأى

.الاك فىأاهلالختيار .ومالاث كانيعتير فى عصره المثلالأعلى للإمام عمربنعيد العزيز
ولمايخكنتيازه بطريق الشورى ولكن بعدذا أقامالعدل ورد المظالم فكان إمإماً
اسالبقبعيلعة لبيشسرط عند مالك » .والبيعة نفسها ليست
حقا”  ".فالاختيان ال
يشرط

 .بل يكى الرضا وإقامة المق .

والشافعى رضى الله عه كان يرى ذلك الرأى » وهو الاكتفاء بالرضااللاحي »
كقدروى

عنه تاميده حرملة أنه قال  9كل قرثشى غاب

على الخلافة بالسيف

واجتمع

عليه النامن فهو خطيفة » فالعرة عند الشاذعية بالقرشية وإقاءة العدالة » ورضا

الناس » سواء أكان الرضا سابقاً لإقامته أمكان لاحقالإقامته 
قول :
والإمام أحمد رضى اللهعنهقدصرح ذا فىإحدنى رسائله » فيهو
«ين و لالخلافة فا.جتمع عليه النادس ورضًوا

يه  (2فهو شايقة .وين

غامهمبالسيف

حى صخالريفة فهو نليفة » والغزو عاض م الأمراء إلىيوم القيامة البروالفاجر »

نناس
ويقول ١ : ومن ترج على :إهام من أنئمةالمسلمين » واقدلكا

قل ااجتمعوا عليه »

وأقروا لباهللدلافة بأى وءجية كان الرضا أو بالغلبة فقد شىهذا اللخارج عصا اللماعة.
وثدالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسم » فإن ءات الدارج عليه مات ميتة

مجاهلية ؛(.)١

 - 5هذا نظر -جمهور الْفقَهاء » ويجب أن نقرر أن خلافة المتغاب تكون
خلافة نبوية ى نظررههم إذا استوى شروط الإماءة كلها و.على رأسها العدالة ع

وبحب أن يضاف إلبا شرطان آخران لابد أن الأئمة الكدامقد لاحظوهما عندما
قرروا إمامة المتخلب إن تمعليه الرضاءن

بعك :

أول هذين الشغرطن  :ألا يكوت هناك إمامتعر م لأنه إذا كات هناك إمام
عدل عرضئ أحن .الناس 1يحون الثاتى واغياً عب
عليهوسميقول 0 :نن
الله

ى
قجاله بل يجب كتا4ع إن ا ى

رجل
ر
جاءكم وأركم على

صلى

واحد فاقتاوه» .

الشرط الثافى  :ألايكن *أفمةرصة الاختيار والانتعذاب » بأن يكون ئمة حال
كو:جباسرعة البت  :كأن موت الإهام فى مدال حرسولا فرصة للاختيار والانتخاب.

( )١بقانملا نبال ىزرملا ص * 0.1756

لام نه

لكن هذه الأحوال الى تسوغ الانصراف عن البادىء الإسلامية مشورة
وإذا ت

المسلمين  فإنه يكون آعا بتغلبه ختارءجا على الميادىء الإسلامية العادلةٍ » ولوفتتج
البابلكل «تغلب منغيرعسوع لهدءت الشورى » ولأدى الآءر إلى تنازع الحكام 6
وضياع أمر الملمين غ كا حصل فى إللماضى .
* العدالة+ 

 - ١والشرط الرابع الذى تعوبافره فىالخلافة التبوية دو العدالة وهو
 7جوهرها ولها  34والعدالة الى تطلب هن الإعام الأعظم  4لتشمل أنواع العدالة التعلفة »

نحيث يكون هوعدلا فىذاته » لايؤثر قرابة » وألحايدقادمًلموئ » -ويلؤاثر
لى
اال
عق
تمّد
ذاغعبة » ولا بعد ذا بغض » ول

:

نمنوكاونواقوانينبالقمطشهداءلهولعول أىنفسكأموالوالدين
يأهاذب آ
روا فاته أولى مبما » فلا تتبعوا الموى أتنعدلوا »
يا أ
قني
فن غ
والأقربن إن يك

وإن تلووا أتوعرضوا إن اللهكان ماتعملرن خبيراً » .
وعدالة الإمامتوسجب عليه أن يولىالأدور منيصلم له .ا وبوسدها لآهل العدالة
ولقد شدد النى دلى اللهعليه وسلمفىاشتيار الولاة وقال ادن ولى من
والرئق +

أنبى شيا نأمر أحدآً عاباة نعليه لعنة الله والملائكة والناءى أنجدعين » لا يقبل الله
منه صرفاً ولاعدلا ؛ وقال عليه الصلاة وااسلام  :ومن استعول راجلاعلى عصابة
وفموم ءن دو أرضى للهفك شان الله ورسوله والمؤمئين

. (7

ومن عدالة الإمام أن يعامل الأعداء بالعدل » فالعدالة الإسلامية تم ولا نخص »
تعم الوواللىعدو على سواء » ولذا يقول التلعهالى :
د ولابجرسكر شنآن قومعلىألاتعدلوا » اعدلوا هوأقربللتقرى » .
وألعدالة الإسلاسية تشمل العدالة .القانونية الى يطبق فيا الحكم الإسلاى عل

الجسيع » حتى أن النفهاء أجممين قرروا أن الإمام الأعظم نفسه لوارتكب بجناية

اتتص منه  :وإن ارتكب حداً قرر جمهور اافقهاء وجوب إقامة الحد عليه » واتفقوا
' ل أن الولاة الذين يكونون دون الليفة الأعظم إذا ارتكوا جر مةفمبا“حل أو

لمم
ل

-

والعدالة الإسلامية تعم العدالة الاجماعية الىتنظم التكانل الاسجماعى والعدالة

الإقتصادية الى تمكن كل قادر .ن العمل » وها يكون تكافؤ الفرص » ولذاامتنع

عمررضى .اللهعنهعنتملياكأراضى العراق و«صر والشام لاماتمين لكيلا تكون
ملااك األنمعادن تككون ملكا للدولة ولا تكون
دولة بين الأغنياء » وقرر الإنامما
ملكا لأحد

 .-1 6ولقد طلب حمر بن عبد العزيز منالحسن البصرى أن يدف لالهإمام
من

العادل فكتب إليه :

|

ام
ععل
إدج
« اعمي أاميرالمؤمنين أانالللهق

العدل قوام كل مائل وقصد كل

جر ( )1وصاتح كلناس  2دا ل ل » ونصفة كل

ل

ذا أب المراعى » ويذودها عن مراعالك  2اومحسياءنبع يكباأ

الخروال ر()1و الإمامالعدل ياأديرالمؤءنين كالب اللدانىعلىولده ؛ يسعىلممصغاراً
ويعلمهم كباراً» يكتسب لهم فى حراته ويدخخر لمم بعدمماته » والإءام العدل ياأمير
المؤمنين كالأم الشفيقة البرةالرفيقة يولدها حماته ووضعته كرهاً وريته

طلا

تسكن

يسك نه ثر ضعه تارةوتقدامه أخرى »وتفرح بعافيته و نهمبشكايته » والإمام العدل
ياأمير المؤمنين كوصى اليتامى ونخازن الما كين يرلى صخيرهم عون كبيرهم  .والإمام

العدل يا أمير.المؤمننن كالقلب بين الجوانح تصاح الجوائح بصلاحه وتفسد بفساده ع
اميرالم.٠ين هو لقانميمن اللهوبين عباده يسمع كلام الله  4ويسمعهم
والإمام العملي أ

)

اميرالمؤءنين كعيد ائتمنه
اكن ي أ
ىللوهيقودهم ء فل ت
ىللوهيريهمويتقاد إلا
وينظرإل ا

سيده واستخفظه ماله وعياله » فبددالمال وشرد العيال » فأفقر أدله وفرق ماله ,

واعم يا أميرالمؤمنين أن الله أ::زل الحدود ايزعماهلاعخنبائثث والفواحش » فكيف
إذا أتاحممن يلما » وأن اللهأنزل القصاص حراة العياده » فكرض

يقتص
إذا قتلهممن

ودأهت:صارك
نلموت وعا بعده » وقلة أشراعاث عن
لحم  .واذكر ياأديرالمز»نيان
اءيرالمؤمئين أن لاك ملا
منالفزع الأكر » واعامي أ
عليه ؛ فتزود لهولمابعده ن

غيرمزلك الذى أنت فيه  2يطول فيه ثواؤك » ويفارقك أحياؤ ك ' يسلمونك ق
يصحباك :
بما
اقعرهفريداًوحيداً » فتزود له

) 00أى هو الذي يحمل الجائر عل القصد وعدم الظلم

ايوم بغر المرء منأخرهوأمه وأبيه

 59البردلشدي.د

سه ؤبثلم ع

ك؛ز
ذيه
اه و
وحيت
ؤصا

دور»
ألصما
ا.حص
ىو
فبور
ياأميرالمؤ١نين إذا يعبرمافىالق

فالأسرار ظاهرة 2؛ والكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلاأحصاها  3فالآن ياأمير

المؤمنينوإنك ف مهل » وقبل حلرل! لأ.جل » وإنقطاع الأمل -لاتحكميأأميرالمؤمنين
حك الجاهلين » ولاتسلك  2فى سول الظالمين » ولا تلط المستكيرينعلى .
المستضعقن »٠ فإتمميلراقبون ف٠قؤمن إلا ولاذءة » فتبوء يأوزارك وأوزار مع
أوز ارك » وحمل أثقالاث وأثقالا ٠مأثقالاك » ولايغرناث الذينن يعون مافيهبؤساك 2

ويأكلون الطيبات ف دنياهم بذهاب «إيباتاك فى آخخرتاث » لاتنظر إلى قدرتك اليوم »

ئىل
ار ف
بأسو
حنت م
ولكن انظر إلى قدرتاثغداً » وأ

الموت » وعوتف بين يادلىله

“فى مجمع الملائكة والنبوين والمرساين .ووعنت اأوجوه الحاىلقيوم» وإف ياأمير

بلوى
لهأو
ابلغ
المؤمنين » وإن لمأبلغبعظى ما

من قبل لمآل ٠ شنفقة ونصساً ]

فأترلكتابى عايلك 5لداوى محبيبه سةيه الأدؤية الكرممة » .لا يرسجو له هن العافية

والضّحة  .و.السلام عليك ياأميرالمؤمئين ورحمةالله وبركاته » .
8
العادل

 وئرى من ذلك الكتاب القمالذي ذكر فيه ذاك التابعى التى الإمامضبوع
حموم صقة العدل » حى ششلت العدالة القانو.:ة ااى تو-ج

الحاكم

للأحكام الى شرعها القرآنوبيتها السنة فيلعإبى الإمام هانلخد إن ارتكب ما
دل,ى » .وعلى ذاك أبجمع بجمهوار
أتدحى ع
:لا يعنى من القصاص إن اع
بوجبه و
الفقهاء ٠ كما شمل العدالة الاجماعية » ابى تنظم أساس التكاذل الا-جماعى » وكاشمل
العدالة الإدارية البىتورجب أن.يكون الولاة خاضعين للعدل » ولا يتسلطون ليخضعوا

:وا
ورقيابذا
ال

المسامين ؛ وقد شمل الكتاب أيضهاً الإشارة إلى تصريف موارد

الدولة بالأمانة وحسن التدبر فى أءواها  . .وهكذا كد االكتاب قد تعرض لصفات

الماك العدلكلها بالعبارة تارة » وبالإشارة أخرى .
شنروط
لع
ارج
الخاكم إذا خ

:

 3إذا شرجاللماكمعنهذه الشروط بأن كان توليه يغبر رضا المؤمتين 0

سواءأكان الرضا سابقاً » كا هو الأصل أمكان الرضا لاسخقا اولايته » كا سو
اكالأممة الثلائة مالكوالشاقعىوأحمدببا.ةواردة عنم » أوكان من غيرقريش

»ق
علرأ الاو » أوكانت المبايعة غيرحرة » أو خرج عن حدود العدالة ف

هذه الال قرر -جمهور الفقهاء أن ولايته تلعاتير خلافة نبوية » وأكنها تعتير ملكا..

 48سم

دنيوياً » ولذا قالوافى ولاية يزيد بن معاوية أنهاولاية هلكلاولاية نخلافة » وقال
فذىلاك أتبنيدة ١ :يعتقد أهل السئة أنه «لك على جمهور المسلمين؛ وصاحب

 .السيف ؟ا كان أمثاله منبنى أءية» ويقول أيضاً  « :يزيد » فوىلايته هوواحد من

لفين
استخل
هؤلاءالملوك  ماوك المسلمين الم
أف
رىض» .

0

 - ١وهؤلاء نجبطاعتهم أملانجب ؟ إن .ه  .إكذاان هناك إماماقسدتوق
بة
اةجله
وطاع
شروط الولاية » والتف حوله -جمع من اأتاس وبايعوه مبارعة حرة فإن ال

يلاريبٍ ؛ لأنه الدليفة حقاً ويعتير هذا الذى تغلب عالىل|ك واتخذها مقايكصأرياً
أو كسرو باغراٌيِب قتأه أو جيله على الحق وهعاونة العادل عليه لقوله تعالى :

( وإن طائفتان م انلمزمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى
ىىء إلىأاملرله ذإن فاءت فأصلخوا بينهما بوالأعدقلس»طوا .
تغىفحت
فقائلوا التى تب
إن اللهيحبالمقسطين ) ,
وإذا لميكن هناكداك عدل سواه ٠ أو تنممله ببعته رغباًأو رهباً فإن الطاعة
واجبة لهذاا الكالذىلميستوف شروط اتلافة وقدقالالحسنالبصرىفى وجوب
طاعة٠اوك بنى أءية مانصه  :هميلون من أهورنا نخمسة  :اللومعة » واللياعة » والىء »

والغور »والادو »ه لياستقمالديإنلامهموإن جاروا وإن ظلموا » واللهلمايصلح
الله ء بمأكثر ما يفسدون  .وكان يقول رضى الله عنه  « :دؤلاء امللوك وإن رقضت

ءلناس أعقامم فإن اذللمعصية فقاىومهم  إلاأن الحق
مهمالطمالياك( )1؛ ووطىاء
»ا «ن اللفروج عليمما وأبر نا أن نستدفم بالتوبة والدعاء
عمن
نعته
ما طا
وءن
ألز
عصرم

. 1

 - 7ولقد نقلىفىشالرمحوطأً أ أن رأى الإماممااثورأى جمهور هأل السنة
أنهإذاظلالإمامفالطاعةأولىمن الروج  .فقدجاء فى الموطأعندشرح بيعةالنبى

صلاللهعليه وسلم » :ا“لجىاء فها  « :وألاتنازع الأمرأهله ٠منصاه :
قال ابن عبد اليز  :واختاف فى أهله » فقيل أهل العدل والإحسان والفضل
والدين ٠ فلايتازعون »لأنهم أهله»أبأادل الفسق واللور والظلمفليسوا بأهله»
) (١الحاليك اليلوالبغال بزينتها إذ تركب تفاهراً وكبرياء, 

5

ألاتر ى إلى قوله تعالى :
ين
ولاال عهدىالظالمين» وإلى منازعة ااظلم الدائر ذهبت

طوائف منالمزلة وعامة التوارج ٠ أماأهلالسنة فقالوا  :الاتختيار أن يكون
الإلافماضلا عادلا محسناً » فإن لميفكانلصير علىطاعة الجائر أولى مانلخروج.
عليه » المفايه مناستيدال اورف بالأءن » وإهراق الدءاء وشئ الغارات والفساد »

وذلكأعظم من الصيرعلىجوره وفسقة » والأصول تشهد والعقل والدين أن أقوى

المكروهين أولى بالثرك . )6(1
ول
اتق
لدإصمرح
ام ,أحمك بوءجوب الصير عند اكور ونمبى ع
عنناللحروج والاثمار

يا صرئآ » ولذا روى عتهأنه قال « :الصير تحت أواء السلطان عملىاكان منه
م عدل أو جور ع ولا خرج على الأهراء بالسيف وإن جاروا » )(١7 .

 71١س هذا هوالمنقول عن أئمةأدل السنةمالك والشافعى وأحمد وهوالمشهور» 

ولكن ابن تيميةيذكر أن اللايفة إذا اختير على أنه عدل وكان اختياره بمشورة”
المسلمين ,؛ ثمتبين أنهفاسق قد اختلفوا فى طاعته  :فيل طا عته واجبة وتستمر» 
لآنب.عته فى الأعناة١٠ 
وهو الراجح عند

واجبة ودو

اللمهور» وقيل أن بيعتهتنقفى وطاعته غير

رأى غيراللدمهور, 

اما الذى لامختار اختياراً بحرا ويبايع » فقد ذكر أنهماختافوا فيه على ثلاثة
أقوال :

أولها _ -أثايرهجبيع أده63

الوارجولق يرجح
وثانهما

ادر
لس ران

لبي

وهوق أقواها وأعلاها وعليه الأكرون أنهيطاع ف الحق ولاايطاع

ق معصية أخذاً .نالحديث  :ولاطاعة لوق

اليا

لاق طا ععة ولاق ده .٠ ولايته

ق معصية اللدااق ».

أنه لو كان الذى تولىبغير الاختيار قتودلى هنصب الإمامة العظمى

فإنه يطاع ق الطاعة  :ولايملاع فياهو ٠عصية  :وإن كان ليس دو الماولى ٠تصبه ,
( )1شرح الموطأ تزرتال ب م صس؟ةم.
( )5المناقب لابن الجوزى س . 71

ب الةاس

دل
على
لىا
اردف
وه ي
الإمامة » باللأحودلاة فإن

 .وقد عابلوبا انلتافرلقةمتغلبعل

لم»تغلب على مدوانمها » بأن الأول لامكنتخريره إلابفتنة»
ارى
وكي
الإمامة ال

ة
اىعفى
سفوض
فبواضى » واا
والفتنة تاكولن ف

نحدث فبهاماناظم مالا محدث ى

نرير؟ من غير فتنة ) وخصوصاً
فندون هذا المنصب لمك تغ
استيداد سنين »وأما ٠

إذا استسن من جلس.فىمنصب الإمامة الكرى
فلظم » وقد
يرمابينة االلأىوسط ؛ وهوالطاعة فالىعدل والعصيان ا
تختا
وم
اتفق المسامون على أنه لاطاعة مفعصية قط » وإنما خلانهمقحال الحق والعدل (١).

عبة
اتح
طبوية
لالن
اافة
 - 41وتنتهى من هذا كله إلىأن الخل

المطلقة فباوأن

اغتار لاخلافة التبوية إذا فى شخرسجت شملافته عن معنى الكلافة الثبوية وصارت

خلافته ملكا عضوضاً » ويستوى عم هن لممخيروقد اتفق اللممهور بالأسبة لعهلى
ثلائة أمور :

أونا -

عدم

الموج

عليه حى

لايؤ دى

الممروج إل

فتنة يضيم نها الحق

ويغلب الاشلحمطاع » ويتبم الموى .
إثانها

أنهلايطاع فمىعصية قط » فقّد قال عليه الصلاة وااملام فماذكرنا

فعللمىرء المسلماللسمس وعاللعةفيا أحبوكر ؛ة فبإمأعمصرية فلاسمع
مقنبل ا
ولا طاعة » .

الها  -أنكلمة اميق واجبة عند الحاكم الظالم » لأن النى صلىالله عليهوسلم
وقد قالعليهالصلاة والسلام  :وأنضل المهاد كلمة حي عند سلطان جائر » ٠
|

وأنه إذا لميستلع أن يقول اق يستطيع أن ينكره بقلبه» وذاك أضعف الإعان ؛
وسلمقال :وسيكون أمراء »
وقدروى عن وأم سلمة» أنرسولاللهصلىاللعهليه

فتعر فون وتتكرون؛ فن عرف برىء © ومن ألكرسمو.لكن مرنضى دقع4
ق:الوا' :أفلانقاتلهم يارسول الله؟ قالدلا
؛ن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيحين ١الإسخارى ٠ اسلع
وارولىصح
( )١منهاج السنة ب ع عن؟لا  4لإهاه

(ا9ل)م.راد من رمى وتابع يكرن عنهم .

اهب

أنه قال « :إنكم سترون بعدئ أثرة » وأدورا؟ تتكرؤنمها ء الوا  :فا تأمرنا .يرس
اول

اعلللهيه؟ قواضل  ::توؤدون احتى الذى ليك وتسألون الله الذى لك» وقال أيضا صلى الله
من وعلى
ليه وال.قرآة يأق شيا من معصية الله » فلركره مايألىمن

معصية ويلنازعن يد عن طاعة . 6

اللهم أصلح الراعى والرعية » وأقم عمود الدين » ووسد أمور المسلمين .للأقؤياء

الصالحن » ووفتنا لاهداة الراشدين .

المذاهصت الاعتقادية
هيك :
ت كان المؤمنون الأولون ٠انلمهاجرين والأنصار » والذين اتبعزبإ
يحسسانتق
ون عقيدهم من القرآن الكرم » ويعرفون مياليق بذاته تعالىومايزه عنهجل وع
آلا
ياهتنة » تعالت كاماته » ولذا ليمكن بيهم جدل فشىأن ٠ن

شئون العقائد» ولقدقالالمقريزى فىخططه  « :اعمأن اللتعالىمما بعث منالعرب
نبيه محمداً رسولا إلىالناس «جميعاً وصت لهم رمم سبحائه وتعالى بماوصف به
نافلسكهريمة فى كتابهالعزيز الذىنزل بهعلىقلبهالروح الآءمن » وما أوحى إليه .

ربهتعاللى» فيلسمألتهصصا اللهعليه و
اسلهعنرب قرومم وبدومهم عن ٠عى شىء

من ذاك » "كا“قائو! يسألو نه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والحج »
وغير ذملمكالله سبحانه وتعالى فيه أمر ونبى » وكا سأاوه أعحنوال يوم القياءة

وامنة والنار » إذ لوسألهإنسانمنهمعنشىء من الصفاتالإلمية لنقلكما نقلت
الأحاديث الواردةعنه صلىالعللهيه وس فى أحكام الحلال واللحرام »وق الترغيب

والترهيب » وأحوال القيامة والملاحم والفن » ونحو .ذلك ما تضمنته كتب

الحديث معاجمها ومسانيدها وجوامعها » ومن أمعن النظر فى .دواوين الحديث

النبوى ووقف على الآثار السلفيةعلمأنهلميروقط.من طريقصعيحولاسقم عن أحد

الصحابة رضى ال
الهعخنهم
تعل
لىاف طبقامهم وكثرة عددهم أنه سأل رسولالهصلى,

الله عليه وسلم مععننى شىء ماو
سصف
ب احلرابنه وتعالى به نفسه الكريمة ى

القرآن الكررم » وعلى لسان نبيه صلىاللهعليهوس » بكلهم فهموا هعنى ذاث.
وسكتوا علىالكلام فىالصفات» نعمولافرقأحدمنهمبين كونهاصفةذات أوصفة

فعل » وإنما أثتبتو
عااللهى صفات أزلية من العلم والقدرة'والحياة والإرادة والسمم
والبصر والكلام واطلال والإكرام واللتود والإنعام والعزة والعظمة » وساقوا الكلام .
سوقاً واحداً » .٠

 -ذكلكلام المقريزى » وهوينطيق تمامالانطباق علىالمهاجرين والأنصار

لب

#4اه

والذين اتبعرهم فى إمان صادق ع أماغيرهؤلاء الذذين أساموا وجوههم للهتعال»
فقدكانمنهأمسثليةريدونبه الننة » وقد حكىال ,تعالى.حالهم فى .وله تعالت

ت :ه ( فأم الذين فى قلويهمزيغ فيتبعرن ماتشابه منه ابتغاء الفتنةوابتغاء تأويله

 0يعام تأويله إلا الله » والراسخون قى العلم يقولون آمنابهكلمن عند ربنا
وما يذكر إلا أولوا الألبابه ربنالاتزغقلوبنا بعدإذ هديتنا » وهب لنامنلدنك
إةن؛ك أنتالوهابوك)ا.نت المسألة الى أثر متسهأىلة القدز
برحم
القدر :

شات مبألةالقدر وهى
قعض
اري
ناتث
مان
لأحي
انت
يظهر أن المسألةالتى كا 7و
المألة الى شغلت أصعاب الديانات القدمة » وقد تكلمبالقذر المشركون وألقوا عن

(يقول الذين
أنفسيم مستولية الشرك بالقدز » وقد قال سبحائه وتعالى عنهم س
 » .,كذلك كذب
باىمن
ثمن
أشركرا لوشاءآللهماأشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حر

القذربنلمنهم حى ذاقوبأسنا » قلهلعندكم مفنتعلخمرجوه لنا » إن
ير هذه الاية  :ولم
فسىسف
تتبعون إلا الظن وإن أنتمإلا تخرصون) ويقول التألو
لنام 5
يريدوا بذا الكلام الاعتذار عن ارتكاب القبيح إذ ليعمتقدوه » قبح ا أ

وهى أنعىلم بل همكنطاقت الآييةحسبونأنبيمحسنونصدد  ً.وأنْهميعبدون
الأصنام لتقرمبم إلى الله زلنى» وأن التحرم إنما كان من عند اللهع وجل » ومرادهم

يذلاك الاحتجاج على أن ماارتكبوه حق ومشروع ووضىالاعنهبناعءلأىن المشيتة
والإرادة تساوى الأمر » وتستلزم الرضا » فيكون حاصل كلاءهم أن ما ارتكبوه
عن الشرك والتحريم وغيرهما مما  00مبشهيئة اللهتعالى وإرادته وتكعللماقتت
به «شيثته وإرادته فهو مشروع ومرضى عنه » .

ظ

وترى هنهذا أن أولئك المشركين إنمايرون مسألة القدر » ومحتجون معالى

البى صل اللهعايهوسل .م

00000

ى
نصر
لىع
اهرف
-وقد كان يظ

١
امت
روسل
اليه
ثلهع
مىال
صل

أخرى .

ثربتعالم قدعة  .قالالشبرستائى فىالمالل والتحل ٠و:اعتعر
غير القدر يثيرها من تا:
سوال طائفة جاداوا فىذات اللتهعالىتفكرافى جلاله» وتصرفافى أفعالهستى منعهم

شناء وهم جادلرن قالله ,
ول الضواعق فيصيب ببيام
ر:
يعالى
وله ت
س
وتخوفهيم بقو
وهر شديد اخال » فهذا ماكانق زمنه عليهالصلاة والسلام » وهو على شوكته وقوته

لمأش#هة

ا

وصعةبدنه» والمنافقون مخادعون فيظهر ون الإسلامويبطنون التفاق>وإم ؛ايظهر نفاقهم

ف
وكل
قت

باعبر اض على نحركاته وسكناته » فصارت الاعتراضات كالذور »

وظهرت مها الشبات كالزرع .

ومهما يكنفىأمر هذه المسائل الى كانت تثار  ف
كأقو
اى م
نسأل
تةهى مسألة
القدر » وقد مبى النبى صلى للهعليه وس عن الحوض فيهمع وجوب الإبمان به  .فقد

ورد فى حديث سؤال جبريلللنى صل اللهعليهوسلمأنجبريل عالليسهلام قال :
أخيرنىعن الإمان  قالأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليرم الآخرء وتؤعن
بالقدر خيره وشره » والإقرار بالقدر نوع م ن الإذعان لله ٠ والإقراربإحاطة عامه

بكلشىء وتقديره فى الأزلكلماهوكائنعل مىقتضى سحكة اللتهعالى.ولذا حث

النى صلاللهعليهوس غلىالإعانبه ؛ ولكنهنبىعن الخوض .فيه » لآن الحوض
فيه مضلة للأفهام ومز لة الأقدام» وحيرةللمقولفى مقطرب من المذاهب والآراى

وذلك يدفع إلى الفرقة والانقسام» ولآن إثارة الددل فيه إثارة فى أمر ليس فسىلطان
المجادل الإقاع فيه » وليس بيد أحل من الأدلة العقلية هاحسم به الكلاف 2

ويقطم فاىلموضوع .
4

ب ولا انتقل الى صلىاللهعليهوسلمإلىالرفرق
االلأعملىسوااختا
مطون.

بخيرهم من

الأمم وأصماب

الديانات

القدعة

,

وفمهم م ن

بتكل فى القدرومن يكنته.

ومن ينفيه  ايتدأت لمناقشةفيهتأخلشكلالايتفقم أاملرننى صالىله عليةوسلم
بعدماللموض فيه » ويروى فقذاك

سر
فقتقا
؟ل

أن عمر بن الطاب ألى سارق

» فقال ل

 :قضىاللهعلى » فأقامعليهالحد » ثمضربه أسواطاً ٠فقيل لفهى

ذلاك » فتَال أميرالمؤمنين  :و القطع لاسرقة واليلد لما"كذب على الله تعالى » .

وزعم بعض الناس أن الإمان بالقدر ينائى الحذر» فقيل لعمر عندما امتنم عن
ون:
دخول مد
عها
طيناة ف

أفرارا ٠ ق
ندر الله » فقال الفاروق عمر :نف
«ر ٠قندر

الله إلى قدر الله » وهو يشير بهذا إلى أن قدر الله تعالى مخيط بالإنسانى كلالأحوال»
وأنه لمع الأخيذ بالأسباب »؛ وإن ذات الأسباب مقدورة » فيجب علينا الأخذ
ماوالسير فطىريقها » إقامة للتكليفات ونحملا لتبعاث الأشياء 010

وزعم بعض الذين اشتركوا فى قل الإمام الشبيد عمانرضى اللهعنهأنبمما قتلوه.

ل

684ال

ذوى يرميث  غقال.عهان .
اشلد ه
ما قتله الله» وحن -خصبوه قاللهيعضوم:
وكذيم ؛ع لورمانى الله ماأخطأنى».:

وما كانت هذه الظئؤن إبلعاضى ما١ذرعة أهل الليانات .الأخسرى قى
تفوس المسلمين .
#٠

إذا أثرت مسألة القدر ثارت حولا عجاجة ء فقّد اضطريت فبا

العقول » ووجدت فبا يدانا للمناقشة والحدل ءوانجه الناس فيه اجاهات فلسفية
أشبعوا هاماعندهم من نهمةعقلرة؛ولكنبم أوقعوا الناس ف حيرة واضطاراب فكرى
» ووجد يعضاللتينليسللدين حريجة فى نفوسهم فى القدر .اعتذاراً من

'ولق .ى

 + 00ً2فساروا فما يشبه الإباحية وإسقاط التكليف  .ا فعل
ماهم وتريرا
وكات اكلام القديرشعدكلماالتتنعطاق النين ؛ واذا كان الكلام فيه
عهد على أشد وأحد » جاء فى بج

وشح
بلاغ

لىالخديد ١ نصه
لابأن

:

 ٠قامشيخ إلىعلاىعللسيهلام فقال  :أخيرناعن «سيرناإلى|!شام أكانبةضاء الله
وقدره

3

ثثال الإعام  :واللى فاق ألية وبرأ النسمة 1

اننا

هناواد
وطنولا

إلايتضاء الله وقدره  .فال الشيثخم :فعندالله أحنسب عناى » ماأرى لى من الجر
شيئا  ً.فتمَال الإمام :

عظم اللأهبحركمفى «سبركم وأنم سائرون»
خ لتقد
هما الشي 2
مأ

وك المصر فكم وأنممنصرفون»وم تكونوا ثى عه نأحوالكم  2رهن ولاءضطرين

ا؟
ل
فانا
قتال الشريخ  :وكيف والقضاء والقدر ساق

»

الاعام  :ومحاث ! .ل.علاك ظننت

قعاء لازماً وقدراً حتماً » واو كان كذاك ابطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد
والأءر واللبى » ولمتأت لائمة م عن الله لمذنب ولا محمدة للحغسسنن (

ول يكن اسن

نلمسىء  .ولا المسى أولى بالذم من اوسن».تلك متّالة عباد الأوثان
أول بالمدح م ا
شيطلان ٠وشبود ازور أدلل العمى 0
وجاوق زعخ إل

هذهالأمةو عو سباء»

إن اش أءر تخييرا ونبى محذيراً » وكلف تيسيراً  .وم بعص »اويا » ولميطعكار مآع
ول يرسل

الرسل إلى خاقةه عبثاً» ولممخاق السموات

طن الذين كفرواقوريل

للذين كفروا من النار

والأرض وما بينهما باطلا »

شي
 43فقال اللث

:

فا القضاء

ذلك

والقدر

تلقوله
ولأممنر اللهتعاقوالحكر»ثم
:ها
اللذان )س١٠رنا إلامما؟ فقاالإمام و
صبحانه  :ووقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه ؛ فنبض الشيخ ٠سروراً » .

دالاو د

هذامانقله« ابنألىالحديد » و «الشريف الرضى » عنعلى رضى الله عنه ع
ول سحتالرواية لتكونن دليلاعشليىوع القالة فىالقدرفىعصرعلى رمى العلنهه

شيوعاً حاول البإهمامأن بنع الحوض فيه بطريقةإعادةالأمر فاإل النصوص الظاهرة.
مرتكب الكبيرة :

م وجهادل
ىر لل
فىعهدعلك
 - ١وقد وجد

مسألةرعاشمسألة

القدر » وهى مألة «مرةتكب الكبيرة »٠فإن الخدلق هذه المألةأثار :ه اللموارج »
بع ادلتحكم» إذ'حكوا بكفر من رضى بالتحكم ؛ باعتباره كبيرة فى نظرهم ١
وهق»د جر هذا إلى المناقشة ى
وكفروا عليا رضى الله عنه » كا كفروا من مع

اىر يوم القياءة ؟ أم
لخلند ف
اوع
شأن ه رتكب الكبيرة  :أهو«.ؤءن أو غيرمؤمن ؟ أد
يرجى له الغفران وأن رحمةالله وسعت كل *بىء وأخذ الجدلقاينموليزيد

أ

ئل
سلةس راأس
اخثاف العلماء فىذلك اختلافاًكبيراً » ويمدبعض العلماءهذه ال٠مسأ
المعمزلة البى عنوا ما  .حبى كانت السبب فى تسمامهم المعيزلة
ةل

ك
ذدافى
ولا -جاء العصرالآءوى واضطربت أمور السياسةقأوها وج

المضطرب السيابى جدل فكرى لايقل عنفاً عن هذا المضطرب بل كان كلاها يتغذى
من الآخر ويستمد منهسحياة وقوة .
التفكير الفاسفى :

1+

وقد ابتدأت فى هذا العصر الاراء الفاسفية تنتشر يمناأساءين باختلاطهم

بالفرس واليونان والرومان»وكل هؤلاء كان لاعاوم الفلسفية عندهم منزلة كبيرة »
وكان بالعراق هدارس فلسفية » كما كان بفارس قبل الإسلام مثلها » وقد تعلم
الفلسغة بعضٍ العرب ق هذه المدارس :كالدمارث بن كلدة وابنه النضر »ولما
جاء الإسلام وفىتلك الأصماع وجد هسنكاما ٠من مجيدون العاوم الفلسفية؛ و٠نهم من
.يروى ابن
كان يعمالمسلمين مبادتهاء وكان اسريان العمل البارز الظاهر ى ذا و

خلكان أن خالدبن يزيد بن معاويةكان من أعلمقريش بفنونالعل »م ولهكلامفى
صنعة الكيمياء والطب » وكان بصيراً كين العلمينمتقناًلمماء وله مسائل دالة على
معرفتهوبراعته  :وأخد الصفة عن رجل همن الرهبان يقال لهمريانس الروى ؛ وله

(م - 7تاريخ المذاهب )

3

ني د
اش رسائلنخست إحداهام ج
ارىأدي م
عرءياندى' المذكور وصورة تعلمه
منه والرموز الى أشار إلها.
وأنه يدخخول هاذلهفلسفات المختلفة وجدت محوث قلسفية كثرة حول العقيدةٌ »

فتكلمبعف .العلماء فقكون صفات التلعهالى الم
اللك
لورقة ف
رىآن غير الذات » أم
هى والدذات شىء وأحدء وهلالكلام صفةاللتهعالى»وهلالقرآنعخلوق» وهكذا
تكائرت الموضوعات الى جرى فها الدلاف 39 5جمدم الكلامف القدر و
»انئجه إلى

إرادة الإنسانء أيعد الإنسان فاعلا تار قادراً علىما يفعلأميعد فيا يفعل كااريشة
قُْمهب الريح » ليس لا

إرادة نحركها » وتوجهها التوجيه الذى تبتغيه » وبذاثك

تسللت الأفكار والآراء » وصازلكل -جاعةمنالعلماء مجموعة ءن الآراء العلميةجعلها
ذات مذهب علمى صالح للدراسة والفحخص و جرى الحدل فيه وسوله  2وبذاك

تكونت المذاهب الاعتقادية .
انقسام المذاهب القدعة :
ونكرر هنا مقلاناه هن قبل » وهو أن اختلاف المذاهب الاعتقادية ليس قى

لب العقيدة » ولكنه فعىسائل فاسفية لانلمهس اب الاعتقاد »ودو الوحدانية والإعان

بالرسل واليوم الآخر » والملائكة » وأن ما سجاء به الصنىلى للهعليهوسلمحق
لام
اجالل
للشلك
افيه
خ »و
ت٠سائ
للاف
تدور حول احبر والاختيار » ومرتكب
الكبيرة وسدكره ؛ وكون القرآن مخاوقاً أو غير لوق » وقد اتقسمتالمذاهب القدعة
إلىجرية ومعتزلة » وهرجئة » وأشاعرة وما تريدية وحنابلة» ولتتكلم فى كل مذهب

من هذه المذاهب بكلمة «وضحة » وإن كانت غير مفصلة .

الجرية :
و  -خحاض العلماء فى حديث القدر وقدرة الإنسان مجوار قدرة الله سبحانه
و
تعالى ى عهد ببى أمية  15أشرناء وقد كان فريق: :العاماء زععموا أن الإنسانلا عاق ٠
أفعاله » وليس له
إما
لينس
يبه ه ن الأفعال ىع ) 2فقوام هذا المذهب وهفىالفعل
حعيقة ع ا
نلعبد و
:إضافته إلى الرب تعالى  :إذ العيد لا يوصف

بالاستطاعة > وإما

هو مجبور ى أفعاله لا قدرة ولا إرادة ولا اخختياروإن
»ما مخاقاللّدسبحانه وتعالى الأفعال

فيه على حسب ما ئخاق فى سائر اللهادات » وتنسب إليه الأفعال مجازآ كا تنسب إلى
المادات  .وكايقالأثمرت الشجرة أو جرىالماء ؛ ونحرك الجر وطاعت الشمس

 449د

وغريت» وتغيمت السماء وأ
ومط
ارتزد
»هرت

الأرض وأنيتت إلى غير ذاك »

والثواب والعقاب جر فالتكلييف أيضياً كان سيرا ؛()١ .
وقال ابنحزم فقححجتبم ؟ « احتمجوا فقالوا . :لماكانتعالىفعالالايشبهه شىء

خملنقه وجب ألايكون أحد فعالا غويرقها.لوا أيضاً  :معنى إضافة الفعل إلى
الإنان إتما هو كا تقول مات زيدءوإنما أماته الله وقامالبناءوإنما أقامه الله تعالى ع ى.
وم

ب

وقد شخاض الم رشحورن 2

بيات أول من

تكلم مبذّه التحاة وأكاروا

4

واعتقدوا أن النحاة الى تصير ٠ذهباً هن الصعب تعرف أولءن نطق ما » ولذا
يصهب أن تعن مبدأ طركم الفكرةء أو أن نك كر أول من قاماء ولكنا تجزم بأن القول
ّفى ادر شاع فىأول العصر الأعوى

وكثر حبى صار هلهبا فىآخخره ٠

وات

أبدينا

رسالتان لعالمينجلياين عاشافى أول العصرالأعرى » ذكرها  المرتضى  0فق كتابه
والمنية والأمل » .

إحداهما و لعبدالله بنعباس » مخاطب جيرية أهل الشام » وينباهم عن هذا

يق»رل فيا :
اق
وول
« أمابعد  :أتأمرون الناس بالتقوى » وبكم ضل المنتون ؟ وتنبون الناس عن
المعاصى ؛وبكمظهرالعاصون»ء يأأبناءساف المنافةين وأعوان الظالمين وخران «ساجد
الفاسةين  . .هلمنكم إملفاير عالىلله » جعل إجرامه عليهسبحائه » وينسبه
علانية إليه. :

والثانية رسالة ا
«مسن البصرى ؛ إلى قرم من أكل البمرة ادعوا الخير وقد
جاء فبا:
ومن لم يؤه عن بألله وقضائه وقدره فقد كفر

وه ن حعل ذنبه عل ريه ففل

كفرء إن اللهلايطاع استكر اها ولايعصى اغلبة ؛ لأنه الملياك لا ملكهم » والقادر
ل با رممع 3
ل فإن حماوابالطاعة ل يمل ينو و
مبان ١
فعاوا  6قاد عماوا

أجرالاق عل الطاعة لأسقّط عنهم الثواب
على ذلاك )١ فلو

) (١1المللوالتديل الشهرستاق. 

 2ولوأجيرهمعلى

وهأ

مه

المعاصى لأسقط علهم العقاب» ولو أهملهم لكان عجزاًفىالقدرة » ولكن لهفيهم
المشيئة الى غيببها عنّهم فإن عملوا بالطاعات كانت له المنة عليم ؟,0

ْ

وق هذاالكلامتصريح بأن ناساًقالوابالدر» وأن 5ن عباس والحسن يردان
قال :وكنت
ىلمسألة»ولقد روى ابن عبدالل بهن عباسأنه
علِهمويبيئانالحقف ا

جالساً عندأىإذ جاءرجل تقال  :ياأبنن عباس إنهاهن قارماًيزمون أنهمأتوا ٠ن
ملىالمعاصى» فقال :أو أعلمأنهاهنامهمأحداًلقبضت
هع
قبل اللوهأناللأهجير
عحللقه

فعصرته حى تذهب روححه عنه ؛ لاتقولوا أأجير الله على المعاصى ©

ولاتقولوا لميعلماالللهعماياد
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فاعلوه )6(١ .

وقد تبين مما ذكرنا أن تلك الاحلة ابتدأت تظهر قى عصر الصحابة »

بل كانت تحرى على ألسنة المشركين كنا ذاكلرقرآن الكرم فماتلونا آنفاء ولكن

الذى امتاز به العصر الأءوى بالنسبة لها أن صارت نحلة » وه1هياً له ناس يعتنقونه
ويدعونث إله  3وبدرسونه ويدئونه للنأاس .

وقد قالوا أن أول هن فعل ذلا بعض المبود فقد عاموه بعفى المساءين وهؤلاء

أخذوا ينشرونهء ويقّال أن أول هن دعا إلى هذه النحلة هن المسامين :اللعد بن در هر»
وقد تلقاه عن مبودى بالشام ؛ وأكمره بان الناس بالبصرة  5ثلقاه عنه « الجهم بن

صقوان » وقد جاءفىسرح العيون ق الكلام علىالمعدبندرهم :
 1تعلممله الهم ؛ن صشّوان اقول الى سب إل 4الريمية ( )7وقللى أن اللهد

أخحذ  7عن أبان بن معان وأنعذه أبان عن طالوت بن أحصمالمودى )(") .

ولكنا مم ذلك القول لناقول أن تلك النحلة انفرد ببذرها المبود »الآلنفرس

»كانت هنالبحوث الى طرقها الزرادشاية
كانت تجرى بدذبم مثل هذه الأفكار »ن قبل ف
والمانوية وغير هم؛ وقد جاء ى كتاب المنية والأءل  :عن الحسن أن رجلا من فارس
جاء إلى النى صلى العلهيه وسم فقال له  « :رأيت أدل فيارتسك١حون بتاخهم
( )0المنية والأمل 
( )0أى الجر .
() سرح العيون فى ربالة ابن زيدون ٠

د ؤأه أ -

وأخواءمهمفإن فيل لحملمتفعلون ؟ قالوا قضاء اللهوقدرهء فقالعليهالسلام :و سيكون
ف أن

ل
س لك
قوذ
ميو

با“ ١

م

أن
جوس

ولك

تبى ذلاك المذهب الجهم بن

صقوان

واستعر آخذاً ب 4يدعو

إأيه

4

واللجهم بن صفوان خراسانىمن ٠والى بربىاسب » كان كاتباً اشريح بن الحارث ٠
وخرج معه على صر بن سيار

ىروان .
وقتأه “سم بن أحوزالمازنىف آخرعهدبب م

اامقتخلذ أتباعه
ااوقمدحل مكاناً لدعوته شر اسان وه حولهاوانتشر فا » ول
د اوتد» مقاما
الماتريدى فها »

» واستمر الملهب مله اليلاد إلىأنتغلب عليه ملمدب أبىمنصور
ماسئبين إن شاء الله تعالى :

 - 81ولميكن مذهب بجهم دو القول بالمير فقط بل إن جهماً كانيدعو إلى

'(  ) 1زعامهل أجننة والنارتفنيان» وأنه لاشبىء من الأشياء يكونخالدا .والداود
لورق فرىآن هو طول المكث وبعد الفناء » لا مطاق اليقّاء .
امك
ال

عورفة » وأن الكفر دو الجهل  .وعلى مقتفى
اإعلانم ه
(ب) وزعمه أن ال
ظاهر مذهبه يكون الهود الذين عرذوا أوصاف الننى صلىاللهعليهوسلممؤمنين »

وكذاك المشركون الذين -جحدوا مها واستيقتّ! أنفسهم  .ولكنه يقول أن الإذعان
يتبع المعرفة » ليست المعرفة البى تعتير إماناً مهجىرد التصورءيل إنهاالمعرفة الدوية

(ج) وزعمهأن كلام التدحادث وليس بقدم وقد انبى علىذاك القول ماخلاقرآن
لضماء وإن كان للمسألة نآظآرخر» ستبينه ٠فوىضمعه إن شاء اللهتعالى .
لرعبع
فانظ
وم

ولى يصف الله تعالى بأنهشى »ع 41ولا بأنه حى  4ولايالعلم  4وقال لاأصفه

دث
اعلى
واقه
ح إطل
افلمجوز
بوص
(و)
وه

.

وقد نى رؤية الله تعالى يوم القيامة .
د وقلء .ذبعة قَْ هذه الآراء كثير ون )غير أن الاحلد الى ظهر و اللهمية

دشورسم وصارت لنخاصة عم نعى الققولباجير» وأن الإنسان لاإرادة له ولا فعل )

05

1

جه

وأمالاآراء الأخرىفإن غيهر ي
مشاركهمفيه»ا فخلق القرآت قاله المعتزلة» ونى صفة
الكلام قالهالمعتزلة أيضساً » وهكذا .

وقد تقدم السلف واللخلف للرد على هذه النحلة  .وقد نقلنا لك رد الحسن البصرى ء
ومن تبله ابن عباس وكذلك أنكر فكرة ١ الخير » طائفة كبيرة من علماء الكلام 4

والنتهاء والحدئن .

١

 - 41ولقد وضح ابن القم» فى كتابه «شفاء ال
فعلل
كر
»ة أهل الطير
ووجه تخالفها لا جاء به رسول اللهصىاللدعليهوسلم فى مناظرة تصورها بين جرى
وسنى ء وقد-جاء فىهذهالمناظرة .
قال « الجيرى »  :اقول بابر لازم لصحة التوسحيد ولايستقم التوحيد إلابه 2

لأناإن لمنقل باللدرأثبتنافاعلالالحوادث غير اللهممأن اللهإن شاء فحلوإن شاء لم

يفعل| » وهذاشركظاهرلامخاص منه القولبالمير.
قال والسى »  :بل القول بالدر .ناف للتوحيك » فهو مئاف لاشرائم ودعوة

ال
ورساللث
»واب » والعقاب » فاو صح امير لبطلت الشرائع » ولبطل الآأمر
والهى » ويلزم من بطلان ذلاكبعللان الثواب والعقاب .
قال ا«لجدرى ؛  :ليس هن العجب دعواك منافاة الجر للأمر والْبى» والثواب

والعقاب » فإنهلميزلقال » وإنما العجب دعواك منافاتهللتوحيد وهو من أقوى
«ظاهر التوحيد  .فكيف يكون المصور لاشىء المقوى له منافياً له.
قال والسى »  :هنافاته للتوحيد هن أظهر الأهور » ولعلها أظهر ممنافاته
الأمر والْبى » وبيان ذلاك أن أصل عقيدة التوحيد هو شهادة أنلإاله إلااللوأن محمدآ
رس
وولاال
لله.
د.ر ينائى الكلمتين  .فإ
انا
للإملهسهو
تحق لصفات الككمال المنعوت

بنعوت الجلال » وهو الذى تؤههالقلوب » وتصمد إليه بالحب واللوف والرجاء »

 .فالترحيد الذىجاءت به الرسل هو إفراد الرب بالتأله الذى هو كال الذل والمضوع

والانقياد له  6مع كال احبة والإناية وبذل اليد فى طاعته ومرضاته » وإيثار رجه

ومراده الديرى ع
»لى #بة العبد ومراده » فهذا أصلى دعوة الرسل » وإليه دعوا

الأمم» وهو لتوحيدالذىلياقبلال ملنه أحسادين سوا »ه لا
منالأولن ولا من

الأخترين  5وهو الذى أمر به رسله » وأنزل به كتبه ؛ ودعاإليهعباده؛ ووضع

سد كا و دس

لم دار الثوات والعّاب لأسجله  2وشرع الشرائم لتكقيله ونصيله »؛ وكان منقوللت,

أسهاالبرى أن العبدلاقدرةلهعلىهذا ألبتة ولاأثرله فيه »
فولا
عه
لوه » وأمره
مبذاأمر ما ليلايق » بألمر باتجاد فعل الربء أو أن الله سبحاتهوتعالىأمره يذلاك »

وأجيرهعلى ده » وحالبينهوبينم أ
امره ب »ه ومتعميمته وصدهعنه» ول شبحل له

صبيلا بوجه ءن الوجوه فلا تناله القلوب بامحبة والود واأشوق والطلب وإرادة وجهه. .

والتوسحيد معبى ينتظم من إثبات «عبى الإلهية وإثبات العبوديةفرفعت.منى الإشية بإنكار

كونه محبوباً مودوداً تتنافس القلوب فى محبته وإرادة وبجهه والشوق إلى لقائه 

ورفمت مع العبودية بإنكار كون العبد فاعلا وعابداً وعباً . .فضاع التوحيد بن

امير وإنكاريحبته» فوإنصكفته يأنهيأمرعبدهعالاقدرةله عفلمىله ويئباه عما
لايقدر على تركه » بل يأمر يفعله هو سبحانه وينهاه من فعلههوسبحانه » ثميعاقبه

أشد العقوبة علىماليفعلهألبتةيبعلاقبه أعفلعاله سهبوحانه.وصرحت بأن عويته

علىثركماأمره» وفعلمالباهعنزلة عقوبتهعلىترك طيرانه إلىالسماء وترك تحويله

للجبال عأنماكها ونقله مياه البحار مضنعمو
هاا.و عئُزلةعةوبته لمهعاللىا صنع
لهفيهمن لونه وءن طوله وقصره  .وصرحت بأنه جوز عليه أن يعذب أشد العذاب

منلميعصه طرفة عدن  2وأن حكته ورحمتهلاتامذا » بل هذا جائزعليه »ولو

أخير عننفسه أنهلايفعل ذلك » لم
عتنزههه؛ وقلت أن تكليف عباده بماكلفهم

إياه عنزلة تكليف الأعمى الكتابة » وتكليف الزمن الططران ٠ فبغضت الرب إلى

من دعوته إلىهذاالاعتقاد » ونفرته منه» وزعمت أنكتقر بذاك توحيده وقد قاعت

شاجلرتةوحيد من أصلها » وأما منافاة الجير لاشرائع فأهر ظاهر لاضفاء بهءفإن »بى
الشرائع على الأمر والنهى » وأمر الآهر بفعلنفسهلايفعل المأمؤر ونبيه عن فعله
لاآف
لعملبى عبث ظاهر » فإن متعاق الأمر والبى فعل العبد وطاعته ومعصيتهء فن
لاف
يعلتله
صكيف
ور أن يوقعه بط
ماععةصأوية  .وإذا ,ارتفعت حقيقة الطاعة
والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب » وكان مايفعله اللتهعالىبعباده يومالقياهدة هن

النعم والعذات أحكاما جارية "علهم عحض المشيئة والقدرة » لأانها يأسباب

طاعيم ومعصيتهم .

قلل و اطيرى »  :إذا صدر عالنعيد حركة معينة فإما أن تكوت مقدورة لارب

وحده » أالوعبد وحده  :ألموا » ألولارب ولللعابد » وهذا القسم الأخير

هل

سه

باطل قطعاً» والأقسام الثلاثة قد قال بكل واحد مها طائفة  .فإن كانت مقدورةلارب
و.حده فيو الذى تقوله » وذلك,عين المير» وإن كانت مقدورة لاأعيد وحده فذاللك

إخراج ليعض الأشياء عنقدرة الب تعالى » فلايكونعلىكلشىء قديرا» ويكون
العبدالضعيى الوق قادراًعلىمالميقدرعليه خالقه وفاطره ء وهذا هوالذى فارقت

به القدرية التوحيد »؛ وضاهت به المجوسءوإن كانت ممدورة للرب والعبد لزءعت
الشركة » ووقع ٠فعول بن فاعلين ومقدور بين قادرين دأثربن مؤثرين» وذاك
اء بكل
مكل
 .محال؛لآن المؤثرين إذا انجتمعااستقلالا علىأثرواحد فهو عَمنىبعن
مهما » يكومحتاجاًإلهمامستغنياً عنهما .

قال  ٠السبى »:قد دل الدليل على شلمقودرة الرب سبحانه لكل ممكنمن الذوات
والصفات والأفعال  :وأنه لاخراج شىءعن «تمدوره ألبتة :ودلالدليل أيضاًعلىأن العبد

فاعل لفعله بقدرته وإرادته»وأنه فعل له حقيقة ممدح ويذم بهعقلا ووعشرفرأءا فطرة
الله الى فطر عله العبادحى الحبوان البهم » ودل الدلل على استحالة مفعول واحد
بالعين بعس فاعلين ٠ستةاين  :وأثر واححد بين ٠ؤثرين فيه علاىلسبايسلتقلال» ودل

الدليل أيفاً على امت<الة حادث هن غيرتحدث»ورجحان راجح هن غير مراجح »
وهذه أمور كتهااللهتعالىفى القول او حجج العةلى لاتتنافض  2ولاتتعارض »

ولا بحوز أن يغرب بعضها ببعض»بل يقالسبا كلهاءو يذهب إل#ىوجيا » فإنها يصدق

بعفها بعضاءوإنمايعارض بها ضهعنفت بصيرته وإن كثر كلاءه وكثرت شكركه»

والملىأمرآخيروراء الشكو
كءالات
اكل»
إووشرا

؛ وهذا تناقض اللصوم ء

والدواب فى هذه المألة أن يقالتقع الخركة بقدرة العبد وإرادتهالتى “جعلها اشافيه»
فالله سبحانه وتعالى إذا أراد فعل العبد خاق الالهقدرة والداعى إلىفعله »ء ويضاف

الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى سببيه ويضاف إلى قدرة الرب إضافة الخاوق
إلى الخال ؛ فلا كتنع وقوع «قدور بين قادرين أحدهما أثرلقدرة الآخر وهى -جزء
سبب  .وقدرة الاآخبر مستقلة التأثر وا
:لتعبير عنهذا المعى ممقدور بين قادرين
تعبير فاسد وتلبيس «فإنهيوهم أمهماممتكافئان قىالقدرة » كا تقول هذا اثوب بين

هذن الرجلين ؛وهذه الدار بين هذين الشريكين » و[نما المقدورواقع بالقدرة الحادثة

وقوع اليب بسبيه والسببٍ والمسيب والفاعق والآلة كلهأثر القدرة القدعة »
ولا تعطل قدرة الرب سبحانه وتعالى عن شوها وكالها » وتناولها لكل مكن وليس

.مده
الوجود شىء مستقل بالتأثير سوى

د

شدئة الرب سيمحاته وتعالى »وقدرته ؛ وكل

ماسواه مخاوق له » ودو أثرقدرته ومشيئته » ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خااق
سوى الله سبحاته » أو القول بوجود لوق لاخااق له .

قال « الجيرى ؛  :ضلال الكافر وجهله عند القَدوّى مخلوق أه .وجود بإبجاده

واختياره» وهذا ممتنع » فإنه لكوان كذلاك لكان قاصداً له» إذ القصد ءن اوازم
الفعل اختياراً » واللازم متنم » فإن عاقلا لابريد لنفسه الفلال والجيل فلا يكون

فااعخلاتيلاهراً .

ش

ون فاعلا للكفر وااظلم »
اً لاكأمهااديرى » تزه اليعبدكأن
قال العستجى.ب*:
ومجعل ذلك كلهلله» ومن العجب قرلات أن المعاخقلتلاار لنفسه الكفر والهل »
وأنت ترى كثراً من الناس يقصد انفسه ذاك عناداً وبغياً وحسدا.م عامه بالرشد
والحق خقلاقه » فيطيم دواعى هواه وغيه وجهله ) ومخاابف دواعى رشده وددام »
ويسلك طريدٌ الضلال » ويتتكب طريق المدى » وهو يراهما مجميعاً .

(أصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير
قال أصدق القائاين  :س

الحق »' وإن يروا كل آبة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتعخذوه مبيلا»

وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا » ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنهاغافلين)

وقال تعالى  ( :أمالمود فهديئاهم فاستحبوا العمى عاللىهدى ) ؤقال تعالمعن قوم
قرعون ( فاما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر همبين ٠ وجحدوا بوهااستيقنبا

(زينفم الشيطان أعماهم فصده ,عنالسبيل»
قًا)ل تعالى ؛ و
ولوا
أنفسهم ظلماً وع
ل تعالى  ( :ولقد علموا من اشئراه ماله فى الآخرة من
قينا)
وبصر
وكانوا مست
)ل تعالى  :ب(ثسما اشتروا بأنهفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغي أن
قا
واق
خل
ينزل الله منفضله على من يشاء منعباده ) وقال تعالى  :توكلفرود بآبات الله

ناتم تعلمون)
أون
وكتم
قل وت
حباط
وأنتم تشهدون ء يأهل الكتاب لتملبسون الحقبال

وقال تعالى  :ي(ا أهل الكتاب لمتصدون عن سبيل الله آممنن تبغ نوهاعو جأوأنتم
شهداء ) وهذافىالقرآن كثشريبينسبحانهفيهاختياره ,الضلالوالكفر عمدأ علىعل»
هذا وكممنقاصدأمراًيظن أرنهشد وهو لال وعمى(٠ )1
در والمكة وبالتعليل ٠
ئل الاقضسلاءقو
سلافى
( )1داجم المناظرة بأكملها فى كاب شفاء المملي
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لس

الفسدرية :

 - 1١نخاض المسلمون ى القضاء والقدر فآىخخر عصر الراشدين وعصر
الأمويين /كاذكرنا » وقد بينا أن فريقاً غالى فننى أنيكون للإنسانإرادة فييفاعل »
علل للإنسان هو
وهؤلاء هم الميرية » وهؤلاء القدرية غالوا أيضاً  .فتالوا إفنك
إرادته المتقلة عن إرادة السلبهحانه

وتعالى » ومن هؤلاء المعيزلة  وإن كانوا قد

»لذاث عد الاعتزال
عرفوا بالكلام فىعسائل أخرى  :وهذه إحدى مسائلهم و

يمقف
مذغيا قائماًبذاتهغير«ندغم فىهذا المذهب » ول

دؤلاء القدرية عند هذا

الحد الذى يشتركون فيه مع المعتزلة » بل كان هنهم»ن غالىأكثر هن ذلاك.فتى عن
اللهتعالى « القدر » معى العموالتقدير  .وقال ق ذاك ٠ الأمر أنف» فيروى أن معيد

ابن تعالد الحهى ودو مهن رعوسهم نعم مينتعلل ف المعصية بالقدر »فقال فى الرد

عليه  :ولاقدر والأمر أنف » أى أن الأمور يستأنف العمما » وتستأنف بالتالى
إرادنا و»كأنة مبذانقىالإرادة الأزلية وى العم الأزلى القدم »٠ وذاك ليخرج

انق
طع
ننسان
فمل الإ

قدرة الخلاق العلم .

 - 5وقد دهش بعض المؤرنين من تسميئهم « بالقدرية «لأنهمنفاةلاقدر
فكيف ينسبون إليه؟ فقالقوم إنهلامانع م نأنينسبوا إلىضدمايقولون» كماتسمى
قيتو
ماعب
ودا لذلاك
الأشياء بأضد ادها » وقال قوم [نْهم نفوا القدر عن الله » وأث
سه ل

قدرية » إذ -جعلوا كلشىء لإرادة الإنسان وقدرته فكأتما أعطوا الإنسان سلطاناعلى
القدر » ويل بعض الكتاب إلى أن هذا الوصف ذكرهم بهمخالفوهم لينطبق عليوم

الأثر  :والقدرية مجوس هاذلهأمة » .

وقد ذكر المرحوم الأستاذ الشيخ عصطى صيرى أفندى شيخ إسلام تركيا
السايق علة أخرى لهذه النسمية » وتلات العلة هى «تمارية رأمملبعض عقائدالمجوس ..

فالمجوس ينسبون الير إلى الله » والشر إلى الشيطان  .ويقواون إناليلهرليآده ٠
 - ١4#وقدنخاض المؤرون فىبيان أول من دعا إلىذاث المذهب » وق أى
فاكار اتلشىيع ونتناتشلرصءعبالوصول
أين
اإلنرأ
ن.و
أما
عرع وث
تنربت
أورض
إلى مبدنبا على وبجه اليزم واليقين هن غير حدس أو نحمين » وكذلاك الشأن فىهذه

الفكرة » غير أن جل الباحين ذكروا أن هذه النحلة كان أولظهور هالاإسلام

لبالارأ اسه

ف البمرة فى متناحر الاراء و٠ضطرب الأفكار ومزيج النحل » والعراق كله كان
موضعاً لذلات التناحر ؛ولقد جاء ى كتاب و سرحالعيون»  « :قبلأول سن تكلم فى

القدررجل منأهلالعراق" كاننصرانيآء فأسلثمتنصر ء وأخخل عنهمعبد الهى

.من هذا نرى الفكرة دخيلة فى الإسلام » وراجت بين المسلمين
وغيلان الدمشبى و
من عنصر أجنى دعاإلهاياسم الإسلام » وهو يضمر غيره ؛ .

 - 4وقد تصدى لهذه الدعوة الرجلان الاذانأخذا عتهءوهما »عبد الجهيى

وقدتولىالدعوةفىالعراق » وثانهما غيلان الدمشى » وقد أخذ يدعو إلى المذهب
بدمشق » فأما معيك ققدأل يدعو إلها زمناً غير قصير »حى كانت فتنةعبداارحمن

االبنأشعشثعثفانضم إلبه .ا ولماهزمابن الأش ثعث كانهوممقنتلهمالحجاج باعتباره
سن دعاة هذه الفتنة وأنصارها » وهكذا ثراه يحب ويضع 'ق كل فتنة تثار
حى دق علقه ,

وأما غيلانالدمشئى فقد استمر داعياًلحابالشامءوقد ناقشهعمر بانلعبعدزيز ع
وكتب هدو إليهكتبا يدعوه فبهاإلىالقَسك بالعدل » ودن هذه الكتب كتاب أرسله

إلىعمرسجاء فيه :

«أبصرت ياعمر وماكدت » ونظرت وماكدت » اعم ياعمر أنك أدركت

من الإسلام خلقاًباليآءورسماعافياً .في مايت بم الأموات لاترىأ:ثرأفتقبعولا تسمع
سىئة » وظهرت البدعة ) أخرف العالى فلا يتكلم 2
صوتاً نتنتفع » طاغىلعل

ولايعطى اللشاهل فيسأل » ور ممايحتالأمةبالإمام » ور ما هلكتبالإمام » فانظرأى
الإمامينأنت فإنه تعالى يقول  :و وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا» فهذا إمام هدى هو
ومن اتبعه شريكان » وأما الأتحر فقال تعالى  :و وجعلناهم أئمة يدعوت إل النسار
ويوم القيامة لا ينصرون » ول .ن نجد داعياً يقول ت:عالوا إاللىنار

باعه
ينتل
» إذ

أحد » ولكن الدعاة إلى النار اهلمدعاة إملعىاصى السلبهدائه وتعالى »فل وجدت
ياحمرحكيماً يعيب مايصنع أو يصنع مايعيب » أويعذب على ما قضى ع أو يتَممى

ما يهذب عليهءأم هل وجدت رححيماً يكاف العبادفوق الطاقة :أو يعذمءلى الطاعة»

امللناس على الظلموالتظالم ؛ ودل و.جدت صادقاً حمل
أم فلو.جدت عدلا ح

النااس على الكذب والتكاذب » "كبتبيان هذا بياناً » وبالعمى عنه عمى)١(: .
()١منية والآمل المرتفى ,
| ال

3000000هذا ماكتب به إلى «عمر دن عبد !١لعزيز » أو بعض ماكتب يه إليه » وروى

أنعمربن عبدالعزيز دعاوهثاقشفهى نحلته » وقطع ته  .فال غيلان لهياأمير
المؤمنين ء لد جئتك ضالا فهديتى  3وأعمى فبصرتى  7ومجاهلا فعلمتى  8والله

لاأتكم فىشىء م نن هذا الآءر .ولكن يظهر أنه عاد إلىدعوته يعد عوت أمير

المؤمنن  .ويروىالمرتفى قالمنيةوالأهلأن عمر بن عبدالعزيز قلاغليلان  :أعبى

على ما أنا فيه » فقاللهغرلان  :ولى بيع اللنزائن ورد المظالم قولاه » فكان يبيعها
ل:
وينادى عل
عقائ
الا
تبا
وا إملتىاع اللحونة ت»عالوا إملتىاع الظامة» تعااوا إلىمتاغ
من خاف رسول اللهصلىاللهعليهوس فىأمتهبغيرسنتهوسيرته .. )6(1
|
 - 4وقد عاد غيلان إلىدعوته بعد .وت همر ؛بن عبدالعزيزمحى-جاءهشام
انلعب
اب
مدلك » وقد كرت هذه النحل ٠ وصارت فارس وتخحراسان صدرهما
الذى تصدر عنه » وأحس بالحطر بجىء على دولته من هذا المكان » قحل غارب
كلشىء نبب رنحهمنهماءوقد رأيناواليهمخراسان يقتلالجم ؛دبن داهملقولهأن

القرآن لوق » فكان لابد أن تيع غيلا ن وألا يتركه يستمر فق دعايته » وأكنه
ون غ
ليار ح
لايريد أن يقتلهه
بجرةهان

» ولذلاك دعاه لمناقشة فاقياهشام الإمام

الأوزاعى فناقشه حبّىقطعهكاجاءفى العقدالفريدوسرخ العيون » وقدزوى هذه

المناقشة صاحب كتاب محاسن المساعى فمىناقب ألىعمرالأوزاعى» وقال إنها ذناقشة
مع قردىء ويظهر ه«ونازتها مما ءجاء فى العقد وسرح العرون أن القدرنى دوغيلان
الددشى وها هى ذى المناقشة"كانجاءت فى محاسن المساعى ومقّدمها هى
كان ءالىعهدهشامبن عبد الملكر-جل قدرى » فبعث هشامإليهفقالله قد

تاداى
ر المؤمنين » اد عفنيشج
كبر كلام الناس فيك » قال  :نعميا أميير

اث
تفقد
نلك
كى بذ
.عل
أكت
أدر

» فإن

من علاوى » فقال هشام  :قدأنصفت  .فبعث إلى

ظرر لناهذا التدرى .
ااعم
الأوزاعى » فاما حضرقال له هشام  :يناأب
قال الأوزاعى مخاطياً غيلان ا:ختر »إن شئت »ثلاث كلمات وإن شئت أربع
كلمات » ؤإن شوثتاحدة

) 0نوس

المسدر

0

.

اال4ءدؤ مه

فتَال القدرى ( غيلان )  :بل ثلاث كلمات .

ل
جعز
ولله
فقال الأوزاعى  :أخحرنى عن ا
عسندى
فقال القدرى غيلان  :لي

هقلفى علنىبمىا؟

ق هذا شي

فممال الأوزاعى  :هله واحدة » ثمقال  :أخرى عن الله عز وجل أحال
دون

ماأمر

فقال القدرى  :هذه أشد ءن الأولى » ماعندى فىهذا شىء .

فاقلاألوزاعى  :هااتثاننتان ي أاميرالمؤمنين » ثمقال :أخمرفى عانلله عز
فقال القدرى غيلان « :ذه أشدمن الأولىوالثانية » ماعثدى فىهذا شىء +

فال الأدزاعى  :باأمبدالمزءنين هذه ثلاث كلمات .
تثلامثا 6ل
اه لكا ا
لل
لشاملزاع ,فسر
م قا ه

م أب

المؤعنين » أماتعليما أميرالمؤمنينأن اللتهعالىقضىعلىم ناهى ؟ نبىآدم عنالأكل
من الشجرة ثمقضى عليهبأكلها؛ نأكلها  .ياأامليمرؤمنين  :أم تاعلأمن اللتهعالىسوال
دون ما أهر » إذ أمر إبليس بالسجود لآدمثمحالبيئهوبين!!لسجودء أما تعلمياأمر
المزمنين أن اللهتعالىأعانعلىمامحرم» حرم الميتةوالدم ولم اللمئزيرءثم أعانعلها
بالاضطرار  . .قال هشام  :أخمرنى عن الواحدة ماكنت تقول له» قال كنت أقول
له  :أخيرفىعنالله عزوجل حيث خخلقك  .خلقك كا شاء » أوكا شت

يرل  :كاشاء» فأقول له  :أخمرنى عن الله عز وجل » أيتوفاك إذا شئت

؛ فإنه ْ

»ع

أو إذا شاء » فإنهيقول إذا شاء » :أقوللهأخمرنى عناللهعز وجل » إذا توفاك
أين تصير » أحيث شئت أ حيث شاء »© فإنه “كان يقول -حىث شاء .ياأميرالمهؤنين »
سنخلقهولايزيد فى رزقه
أن بح ن
ممكنه
لب
من

» ولايؤخخر أجله؛ولا يصير نفسه حيث

شاء » فأى شىء ق يذه م نن المشيثة يا أميرالمؤمنين

 4إن القدرية مارضوا

بقورل

الله تعالى؛ ولابقول الأنبياءعلهمالصلاة والسلام » ولابقول أهل الدنةولابقول

5
أاهللنار » ويلاقول الملائكة » ولابقول أخحهم إبليس  .قأماقرل اللهتعالى :
و فاجتباه ربه ,فجعله من الصالحين » وأما قولالملائكة فهو  1لاعلم لناإلذ
ماعلمتنا »6وأماقرول الأنبباء فقال شعرب عليه السلام  :ووما توفيى إلابالله عليه

توكلت وإليهأنيب » وقال إبراهم عليه السلام :لكبن  /دف رفىلآأكونن دن القوم

الفمالين » وقال نوحعليه السلام  :و ولاينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم

إن كان الله يريد أن يخويكم هوربكم) أما قول أهل المنة »فإنهم قااوا :اولحمد
لهلها
دأ
اىنا لهذا » ولمانكهناتدى لو
دلذ
اننا الله» وأما ول أدل النار فهو
هلا
هددلاونا اهلدليهناكم  0ء وأ
إمابقلوليس  :فه
أوغور
وبيمتاتى » .
5

اانم عندنا من قبونها ) ايدست
 -وإن هذه الناظرة إذا صمت (مول

مناظرة تساوى الطرفان فباءيل كان أحدها حراً طلإيقا
»خر
لًقفاىء الوأسائلةلآ

لبسلهإلأان يجيب منغيراستفسار » فإماالإجابةوإماالسيف و.بظهر مسيناق
سإعد
القرل أن الحكمبال
لكن
بامققهدا ف»كانت تير لإعدامأماامنا »م و ت

صببه وباعثه  .ومثله كثل ه ٠ن غى؟مم يسمع الشبادة لأجل تنفيلك الحكم  .لالأجل

يوة
إصدار الحكم»؛ثمإن الأسئلة كاي انث تت
غجهانح

واحدة تبلغمالنإسهام حد

الإلغاز ح
»بى إن
فاما
يهش
هلم
م السؤال فى الأصل » وأو كان يريد الحقلاستفس عن .-

المنىقبل أن يقتل »
انت
بفكا
لأش
ئأحا
سال
أبه ب
لجىةمنه
»اولم تكن إمذنناقشة  .بل
كانت تعلةتتخل ذريعة لاقتل الذى تقرر قباها 
ومهما يكن الأمر ف هذهالمناقشة » فإنهابلا ريبتدل على عم الأوزاعى الدقيق
بالقرآن ال>
كرم ؛ وعلىأنهكان على استعداد لهذه المناقشة قبل وقوعهاء وأنه أخذ الأهة 2

وقد ساق فهاآيات قرآثية كربمةتدل بظاهرها عيلىنمااق القدرية .
ش

ق1تل
41

غيلان فهل مات المذهب عوته؟والحواب عن ذلك أنهلمبعت

ولميذب ق غيره » كا قال بعض العلماء » إذ زعم أنهذاب فى مذهب الموتززلة ف:إنه
قد دام بعدذلاكبين أهل البصرة قروناًطويلة » فرخ فباءبل تحولعندطائفة ٠نم

إل ما
ذهه
ميشب
«ب الثنوية الذين جعلوا العالممحكوماً بقوتين » النور والظلمة »
وجعاوا اللسر إاللىنور » والشر إلىالظلمة » فأوائك نسبواللهفعلاحير » ولأنفسهم

فامللشر هن غيرأن يكونةلله إرادة » بل معاندينذلاث إسرابدتحهالناهوتعاك عيا

يقرلونعلواًكبيراً؛ .

باأأا-ه
[
مجادلة بن قدرى وسى (١):

 - 4وقد صور ابن القم مناظرة بين قدرى 'وسى عفبا حنج فكلريق

لمذهبه » فهى تصور المذهبين مع تررجييح السى عالعقدرى »ونحن نثبت هبناعض
:

هذه المناظرة ؛

القدرى  :قأدضاف الشتعالىالأعمال إلى العباد بأنواع الإمنافة العامة والخاصة »
فأضافها إلبم بالاستطاعة تارة كقوله تعالى  :وبمسنلتمطع منكم طولا أن ينكح
ومؤبمنااتلم»شيئة تارة أخرى » كقوله تعالى  :ومن شاء منكم أن
المحصنات ال
يستقيم »وبالإرادة تارة كقول اللحضر :م فأردت أعببها» وبالفعل والكسب والصنع »
كقوله تعالى  :و يفعلون » و بماكنم تكسبون ) «لبثس ما كانوا يصئعرن » .

وأما الإضافة الخاصة كإضافة الصلاة والصيام » واللتج » والطهارة » والزى ؛

عةاسالئرحم إليم »
فاف
والسرقة » والقتل » والكذب » والكفر والفسوق »أوإض
وهذه الإضافة تمنع إضافها إليه سيحاته دونهم ولا إليه سبحانه معهم » فهى إِذْنْ
مضافة إلهم دونه ,

الى  :هذا الكلام مشتمل على حق وباطل ؛أماقولكإنهأضاف الأفمالإلييم
فحق لاريب فيه » ولكن قولك هذه الإضافة منع إضافيا إليه كلام فيه إجال

وتلبيس ف
»إن أردت بمنع الإضافة إليه مع قيامها به » ووصفه با » وجريان
أحكامهعل »يهواشقاقالأسامءهل فنعمءهى غير مضافة إليه بش
هىءذمن
ه
الاعتبارات والوجوه » وإن أردت يعدم إضافها إليه عدم إضمافها إلى علمه وقدرته
سلوبمةحلاهنه وتعالى » القدرة له
علبها ومشيثته العامة وخلقه فهذا باطل » فإنها مع

مخلوقة » وإضافتها إلهم لتمانع هذه الإضافة كا
»لأموال فإنهاعغلوق ١ة سبحائه»؛وهى
ماكه حقيقة قد أضافها إلهم » فالأعمال والأموال خلقهوملكه » وهو .سبحانه
يضيفهاإلعبيد »ه وهوالذىجعله مالكباوعامليا» فصحتالنسبتا »ن وحصول

الأ.٠وال بكسهم وإرادتهم كحصول الأعمال » وهو الذى خلق الأموال وكاسببها
والأعمال وعاملهاتأمواهموأعالهمملكهوبيده"ك أان أجاعهموأبصارهم وأنفسهم

ملكه وبيده » فهو الذى جعلهم يسمعون » ويبصرون ويعملون » فأعطاهم

حاسة

:السمع والبصر وقوة:السمع والبصرء وفعل الأسماع والأبصارٍ “وأعطاهمآلةالعمل وقوة
فق المناظرة كا

ررها ابن القيم ى كتاب شفاء المليل ف مسائل القضاء والقدر والمحكة والتعليل ٠

111
ب

م

العم )ل ونفس العمل » فنسبةقوة العمل إلىاليدوالكلام إلىاللسان كنسية قوة المع

إل الأذن » والبصر إلى العين .ونسبة الرؤية والسمع اختاراً إلىمحلهما كنسية الكلام
والبطش إملىحلهما » وإن كانوا اهلمذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع » فهل,
محلهما وقوى المملوالأسباب الكثيرة الىتصلحمعهالارؤية والسمعلهم>أمالكل

خلقمن خالق كل شبىء » وهوالواحد القهار .
القدرى :لو

٠

كان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لأفعالهم لاشتقت له مها

الأسماء » وكان هو الأولى بأسمامهم منهم » إيذعلا
قل الناسعلى اختلاف لغاتهم
وعاداتهم ودياناتهم قاماًإلامنفعلالقيام»واكلا إلامن فعلالكل » وسارقاً إلا

مانلفسعلرقة » وهكذا -جميع الأفعال  :فقليمأثمالأم»ر وقلبمالمتقائقفقلم من

قل ذه الال حقيقةلايثاق له ن ا
ام+م1بتق ماالأنعاءأ م
نيفعلابم

محدلها » وهذا خلاف المعقول واللغات وما تعارقهالأمم

السى  :العبد فاعل لفعله حقيقة » والله خالقه»ونمااق آلاته الظاهرة والباطنة »

ونا نشتنالحا لمفنعلتلكالأفعال» فهرلقائومالقاع »د والمصىوالمارق»
والزاق حقيقة  .نإن الفعل إذا قامبالفاعل» عاد حكمه إليه»ول يعدإلىغيره » واشتق
لمنله ممه اه م » ول يمشدق ممنلم
يقمبه » فهناكأربعةأمور :أمران معنويان()١ ق

الى والإثات»وأمرانلفطياننبم »2ا فلماقامالأكل والشرب والزنى والسرقة بالعبد

عادت أحكامهذهالأفعال إليهواشتق
ا
متهله

الأسماء وامتتع عود أحكاءها إلى

الرب » واشتقاق أسماتها لهء ولكن من أين عنم هذا أن تكون معلومة للرب سبيخانه

مقدورة لهمكونة لهء واقعة من الع
وباد
تبقد
كرة
يهمنه
ورم
القسرى  :لوكانٍ خالقها للزمته هذه الأمور .

؟

السى  :هذا باطل ودعوى كاذبة » فإنه سبحانه وتعالى لايشتق له الاسم هما

كمع شيره
ولي
اعود
حكنهعلي عه وإمي
اق

الاسمان قام به ذلاتث فإنه سبحانه

خخاج الألوانوالطعوموالروائح والحركات محالها ولم يشتقها اسممنها ولا عادت أنحكاءها
إليه» و.مبى عود الحكمإل الحلالإخبار عنه بأنميقوم ويقعدويأكل ويشرب(؟) :
)(١
الممنريان  :نى الحكم ٠ أو”إثياته لله » واللفظيان ؛ عردة الحكم نفياً أو إثباتا إلالمبد» 

واشتقاق الاسم له

(؟) را
كجم
تفاىب

شفاء المليل نفيه المناظرة كاملة٠ 

١

5 0
4

وثرى ابن الهم ف هذا يبور مذهب السئةيا! رأى الذى يرأه هو وشرمخه

اين تيميةإذ يقرر أن أفعال العبد تسند إليدء وأن اللدااق لها دو الله تعالى لأن الله تعالى
ياسند إليهم أفعال علاقة
تحاق فيه القوة الفاعلةقع ولآن التثاول من العيك» فعلاقة العيد م

المنتاول لما شخاق سربءدائه » وإن ذلك التناول نقسهإنمادو القوة البى أودعها الله

|

تعالى إياه .

ولذلاك لا يعتير ابن القمرأي الأشعرى ف هذه المسألة دو رأىالسنة بل عتير هم

منابدبرية » وسأبين اهب السترين فى هذه المألة عندما تكلم عنهم

المرجئة
60

هذه الفرقة نشأت ى وسط شاع فيه الكلام ق مرتكب الكبيرة 6

مؤءن أمغير مىمن؟فاموارج قالوا كاف »روالمستزلة قالواغير

مسلا

والحسنالبصرى وطائفة هن التابعين قالوا!:إنه منافق ؛لأن الأعمال دللى على القاوب >

وليس الاسان دليلا على الإعان » وقال التمهور هالنمساءين  :هومؤهن عاص أمره
بيد اللهإن شاء عذبه بقدر ذابه» وإن شاء عفا عنه  .وق وسط هذا الاختلاف جيورت

.ءنالمتين
هلهافرقأةن لإيض مرع الإمانذن »ب كالاينفعمالعكفر طاعة و
إلمهم من قال أن أاملرمرتكب يرجأإلىاللتهعالىيوم القياءة » وهؤلاء يتلاقون إلىحل

كبير مع طائفة كبيرة مجنمهور العاماء السنْرين  .بل إنه عند التحرص يتبين أن

آراءهم هى آر اء المبمهور .

 - ١والبذرة الأولى الى نبتت «نبها هذه الفرقة كانت قى عصر احلمابة

فى آخخر عصرعمان رضى اللهعنه» ذإ القالةفىحكمعمانوعمالقد شاعتوذاعت»

و.لأت البقاع الإسلامية »و ظهرت الفين الىانبت بقتله» وق أثناء ذلاك اعتصءت

طائفة منالصحابة بالصمت وتجملت بالامتناععن الاشتر اك ى :لاك الفنن الى عرج
المملمونفبامرجشديدا »ً وتمسكوا محديث أنىيكرعن النى صلىاللهعليهو سلمء
إذ قالعليهالصلاةوااسلام  « :ستكون فتن  :القاعدفبهامر من الماثذى ع والماثى
فهاخير هن ااساعى » ألافإذا نزلت أو وقعت » فن كان لهإبل فلياحق بإباه٠ ودن
كانلهغنمفلراحق بغنمه» وءن كان له أرض فلياحق بأرضه  فقال رجل  :يارسوله
(م -8تاريخ المذاهب )

١١4
لمتكن لهإبل ولاغم ولاأرض ؟ 
من
الله

قال عله الصلاة والملام:يعمدإلى

:

سيقفيدقعلىحدهمحجرملينجإن استطاعالنحاة و.

امتنعت تلك الطائفة عن الخوض ثاىلفين الى حدثت فق عهد عمان وانهبت

بقتل .ه ثمللامتدتأعقاسبا إعلهىد علىكرم اللهوجهه اساتممروتانعلاىعهم ولم

يعنو ب]إبداء رأمبمفى الحروب الى وقعت بين أمر المؤمنين عولعىعاوية »و من هؤلاء
سعد بن ألىوقاص  .وأبو بكرة راوى الحديث » وعبداللهببنعمر » وعمران بن
الخصين

.

وببذا أرجتوا

الحكم فى أى الطائفتن أحق » وذو ضرا

سيدانه و تعالى  .وقد قال الدنووى قف ذلك :إن القضايا كانت

أمورهم إلىألله

بين الصحابة مشبة حى

إن جاعةمن الصحابة تحبروا فا فاعتز لوا الطائفتين ٠و يقاتلوا.وم يتيقنوا الصواب .

05

منهذ الإرجاء فى الحكم وتأخيره هن بعض كيار الصحابةساد الشك

عكنشدشرين من الغزاة » ولذاك سمام ابن عساكرفىتار ممه( الشكاك ) أى الذين
يشكون فق وبجهَس فى هذا التلاف» ويقول أنهالشكاله الذين شكواء وكانوا ثى

المغازى » فلما قدموا « المدينة » بعد تل عمّان ؛ وكان عهدهم بالناس © وأهر

واحد ليس بيهم اختلاف » فقالوا  :تركنا كم
 5وأمركمواحدليس 7

اخعلافت

)

وقدءنا عليكم
وأنم عتافون ) فبعضكم يفولقتلىعمان ماو ماً.وكا نن أولى بالعدل هو

وأصحابه ٠ وبنشييقول  :علىأولىبالحقوأصعابه » كلهم ثقة » وعندنا مصدق

©

فنحن لاتبمنبم
ولتاعنم والا نشهدهم »
ا ونرجىءأمهما
إللق
ى » حتى
يكون

اله تعالى دو الذى كم بيبما .
“ا ١56

ولا اشتدت

الاختلافات بت المسلمين  0وم تقفعندالحكمفى قضية

الحلافات ع وانضمت إلمهامسألة مر تكب الذنب  -وجدت طائفة تنج سبع الإدجاء
الذى مبعجاه بعكمى ااصحاية فى هذ ا
هلمألق
ةقرروا
أذمرتكبالكبيةرةيرجأ أدره
ويفوض

الحكمفيه
إلىعلام الغزوب

وامتنعوا عن

الموضنك

أمره
هر تكب

4

فامتتعوا

عن اللموض

الذنب لأنه انبعث أيشاً ٠

ق

د

|الملدفت

ياي

اف

كان أساسه تكفبرالكوارجلخالفهمجميعا »ً وقالأولئكالمرجثفةىالتلفين ! :

.إ
لذ

يشبدون أن لا إله إلا الل وأن مدا رسول الصلهلى اللهعليهوسلم » قليسوا|75
كنارأولا مشركان
بل مسلمون نرجى ع 8أم رهم إلى الله الذى بعر ف سرائر

.وتحاسهم علها .

الناس

|

١6آآ سه

جام لاشك فى ذلك « وهو ألامخوضوا فى خلاف»وأن يرجئوا
“م با س
أمر مرتكب الكبيرة إلىاللهيوم القياءة » فعسى أينكون ءن المرتكب ما يكفر
ذنويه » ويبدل سيئاته حسنات » واكن خلف مبنعد هؤلاء خاف لميقف من,
مرتكب الكبيرة ذلك الموقف السلى » تبجلاوزه وقرر أنه لايضر مع الإعان ذنب »
فمالوا إن الإعان إقرار وتصديق واعتماد وهعرفة ءولايفير.مدله المقائق محصية )»

فالإبمان متفصل عن العمل بل»نهم*ن غالىوأفرط وتطرف  .زعمأن الإعان اعتقاد
بالقلت « وإن أعلن الكفر بلسانه » وعبد الأوثان أو لزم البودية والنصرانية فى دار

''الإسلام » وعبد الصليب»وأعان التثليث فىداالرإسلام » وءاتعلى ذاك فهو٠ؤءن
عزوجل ومن أهل الجنة )(١ .
كامل الإمانعندالله

بلإن بعضهم زعمأن لقوال قالئأعلأمناللهقدحرمأكل اللمتزير ولاأدرى»

اهللكتزير الحذرىهه هو هذه اأشاة أم غيرهاكءاثنْءن » وأو قال أعلأنه قد
فرض الحج إلى الكعبة » غير أنى لأادرى أبن الكعبة ولعلها بالمند كان مؤمناً »

هكذفىه الأمور »
ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإعانلاأنهشا

فإن عايقلساتلجايز عقلهأن رشكفىأن الكعبة إلىأىجهة هى ٠ واألنفرق بين

الحتزير والشاة ظاهر(؟) .

|

ويظهر منهذا أنهم تجاوزوا الحد فى الاسسباتة بالعدلل » ٠ن حيث اتصاله بأصل
الإجمان » ومن حيث أثرهفى دتخول اللدنة إنصكانللاً ودخول النار إن كان غير

صااح بل كان إنمآمنفيآ_فاستهانوا أيضا بأصل الإعان فحرفوا حميمته » و جعاوه
جرد الإذعان القبىوإن خالفته الجوارح » كانت اكللظواهر منهتدلعلى أنه 10

يدخل قلبه إعان وإذعان» بل تجاوزوا ذاثإلى القولبأن الإذعان القبى الذى اعتيروه '
وسحده رركن الإعان » إلى الشك قى حقائق هن المعلومات البيدهية » علىأ:ب ليست هن

جوهر الإبمان » فادعوا أن الجهل بالكعبة غير ضار بالإعان» والحهل محقيقة النزير

غير ضار  :وأن القسم الأخير قد يكون غيرضار بالإيمانحوةل]كءنه ضار بالمقل .

 - ٠وف وسط تلك الأقوال غير السليمة وجد من المتعقبينلهذا المذهمب
( )1الفصل فىالملل والتحل عند الكلامعل الرجئة ٠

() الملل والنسل الشهرستاق ٠

 511ل
من يسهين محقائق الإيمانوأعمال الط
ياعا
ستت»و
بمن
ين بالقضائل » واتخذه مذهبآ له
كل مفسد مستبتر » حى لقد ذكر فيه المفسدون » واتخذوه ذريعةلمانمهم » ومنهلا
مفاسدهم ؛ ومسايرا لنياتهم الدبشة  2وصادف هوى أكر المفسدين .

وهر-جثيآ اختصها » فجعلا الحكم بدبما أول ميلنقاهما » فلمهما أحد الإباحيين ٠

فالا لأهل:هما خايلرشءيعى أمالمرجىء ؟ فأقاللا:إن أع
ولاى
أشي
سعىف»ل مر-جنى .

 وإنهيستخلص من كلماسبق أن المرءجئة كانت مذهباً لإحدى طائفتين :إحداهما متوقفة فىالحكمعاللىلدلاف الذى وقع بايلنصحابة » واللدلاف الذى وقع

بعده :فىالعصر الأ.وى » والطائفة الثانية هىالىترى أن عفواللهيسع ك
شلىء »
ونحكمبأنالليهعفرعنكل الذنوب ماعداالكفر » فلايضرمع الإيمان معصية كما
جئة
سأب
رن «
محس
لنال
اىب
ننعل
مدب
أزي
ربيل
ةلك.فروقد قال ى هذا الق
لطاتنافععمعا
الذين أطمعوا الفساق فىعفواللهتعالى »  .وقدمجعلت هذهالطائفة اسم المرجئة من
الشنائم الى كان يسب با العلماء والطوائف .

وإن المعتزلةالذينقالواأن مرتكب الكبيرة مخلدفالثاركانوايطلةوناسم المراجئة
علىكلمن لايرى ذلك الرأىمادام يرىأن صاحب الكبيرة ليس مخلداًف ا
ىلثار »

ولو كان يقول أنهيعذب عقدار » وقديعفواللهتعالىعنهويتغمده برحمته  .ولهذا
كانوا يطلقون علىكثيرين منأمةالفقهوالسنة وصف المرجئة » وقدأطاقعلىالإمام
ألىحنيفةوتلاهيذه ألىيؤسف ومحمد وغبره اسم« المرءجئة ) ذا الاعتبار » ولد
حال ف هذا المقام « الشبرستانى » :

«ولعمرى لقد كانيقال لألى-حنيفة وأصعابه « مرجئة » ولعل السببفيه أنهلما

كان  :يةولالإمان التصديق بالقلب » وهولا يزيدويلناتقص»ظنوا أنهيؤخخر العمل

والرجل مم محرجه فى العمل كيف يفبى :يرك العمل »؛وله وءجه أخخر وهو أنه كان

يلقبون كل من خالفهم فىالقدرمرسجثيا » واكذلاكدو
«ارج » فلابد أن اللقب إنما

 ١98ب
لا

وقد عد هن المرجئة على هذا النحو عدد كبر غر أى حنيقة وأصابه منهم
قن ألىطالب و سعيدبنجبير» وعمروبن مرة»وتمارب
الحسن بن حمدبن عل ب
بن ثأر» ومقاتلبن سليان» وحادبن أبىسليانشيخ أنىحنيفة»وقديد بن ججعفز0
ا

ودكؤللاء من أئمة الحديث لم يكفروا أصعاب الكبائر » ونلمحكو | يتخليدم
الثار .

6

ولقد قسم عض العلماء المرجئة إلىقسسين « :رجئةالسنة» وههالثبن

قرروا أن هر تكب الذنب يعذب عقدار١٠ أذنب ولامخلدفى الثار»وقد يعفر الله عنه

وبتغمده برحمته» فلا يعذب ألا » وذلكفضل اللهيؤتيه*ن يشاء والله ذو الفضلى

العظم » وق هذا القء م يدخعلأكثرالفقهاء والمحدثين © والقسم الثافى «٠رجثة البدعة
باسم الإرجاء ,عاد الأكر ين ؛ وهم الذني يستحقون
وهؤلاء هم الذين اختصوا

مقالة السوء هن اللبميع ,

يىشلتارك
وعنئدى أن الأولى إبعاد وصف الإرءجاء عن الأثمة الأعلام ؛ ح
عهم ألالاسمأوائك الإباحيرن  5واللهسبحانه وتعالىأعليالصواب .
س

 - ٠5نشأت هذه الفرقّة فى العصر الأموى  .واكها شغات الفكر الإسلااى
وتتاف العلماء فى وقت ظهورهاء فبعضهم يرى أنْها ابتدأت فى قوم مأسنماب
00
دسة
1سيا
علدضىللدعن اهعتزلوااأ

ا

وكا!ل

الحسينعن اللملافة

اا
هسلع
ليا
عل
بوع
ع لسن
عنده) بيه
أيزااوفك
سر
وم

ا
العبادة
ب و

.٠

لة
زأس
تنر
عىأ
م عل
لرون
اأكت
وال
مجلس الحسن البصرى

ء
طلىابن
عواص
هو

» ونّدكان ممن حضرون

العلمى  .فثارت تلك المسألة ابى شغات الأذهان ى ذاث

العصر.وهى مسألة ٠رتكب الكبيرة.فقال واصل عتالفاً الحسن  :أنا أقول أن صاحب
م اعتزل مجلس الحسن  3وانخل له ماساً آخخر قَْ المسيجد .

والمعيز لة ف كيم يرون أن مذىم بمأقدم قُْ زشأته سن واصلى فيعدونهن رءجال

مذهيم كثيرين من آل الببت  2ويعدون منمذههم أبضاًالحسنالبسرى ؛ فقدكانه
فى أفعال الإنسان مقالة القدرية
شرل د

4

وهى

مقالهم قاسنبين

3

ويقول كلاماً فق

مرتكب الكبيرة يقارب كلامهم وايس مناقضاً أه” ٠ إذ أنه يقول أنه منائق  .ويذلك

لايتباعد منهم ء إذ أن المنافق علد فى الثار  :ولا يعد من أحلى الإمان .
«ضى
وقد ذكر طبقائهم طابقلة طمبقرةت
والذى

«واصل
ثرأة أن المذهب أقدم .,ن 0

» فىكتابه المنية والأمل .
 (0وإن كثر؛ان » ن آل البيبت قل مجو

ه١١

 .عمثسلبجه » كز
ايدلبنع
ذلى
ى

كان صديقاً لواصل ؛ ووإانصلا هن أيرز الدعاة .

 ,4ولاذا أطاق هذا الاسم على هذه الطائفة ؟ واللبواب عن ذلك أنه مشتق

من نشأتهم عند من قالوا ممم نشتوا عتدءا اعتزل واصل مجلس الحسن .

ولقد قال بعض المستشرقين ألم سوا معتزلة لمم كانوا رجالا أتقياء متقشفين
ضارى الصمّح عن ملاذ هلله الحياة»وكلمة عر لة تدل على أثالمتصفين با زاهدون

فى الدنيا » وى الح أنه اس كل المنقدبينلهذهالفرقة كا نعنهم » بل كانمهمالمتقون»

ومهم المتهمون بالمعاصى » همهم الأبرار » والمم الفجار .

وقال المرحوم الدكتور أحمد أ٠منفىكتابه فجر الإسلام  « :ولنافرض آخر ى
تسميتهم المعتزلة لفتنا إليه ها قرأناه فى خولط المقريزئمن أن بمنالفرق البودية الى
كانت هنتشرة فى ذاث الاصر وما قبله طئفة يقال لها الفروشم؛وقالإن معناها
لمعن لة  0وذكر

يعضوم عن

هه

الفرقة أنهاكانت نتكلفىالقدر 2

وتقول أيس

الأفعال كلها خلقها  .فلا يبعد أن يكون ذا الافظ قد أطلتهعلل المعتزاة قوم أسلموا
اعلنهود لمارأوه بين الفرتين منالشبه » )(١ .

وأن التشابه كبر بن «معتزاة البود » ووءعتزاة الإسلام ؛ فعيزلة البود

يفسرون التوراة علىمقتفى منطق الفلاسفة » وَالمعتزلونيتأولون كلمافىالقرآن من

أوصاف ع«لقىتضى من
قطقا
الفل
اة أ
لاسف
لرضا
»وق
مًق
رديزى

فى ١ الفروشم ا
»لذين

سعاهم المعز لة« يأخذون عافى التوراة ع«لحىتى ها فسره التكماء من أسلانهم .)9(:
هذهب المعتزلة :

 - ٠قال أبو الحسن الخراط » فى كتابه الانتصار » وايس أحد يستحق
اسم الاعتزال حبى مجمع القول بالأصول المسة « التوحيد والعدلو اوعد وااوعيد »

والمزلة بين الممزلتين » والآمر بالمعروف والنبى عن المتكر ؛ فإذا جمع هذة
الأصول فهو معيرٌ لى.6©8

هزه هى الأصول الجامعة لمذهب العيز لة » ذكل دن يتحرف طريتها » وسلاث

) (١أذ بتسرفٌ مكنتاب نجر الاسلام٠ 
) (١اللطط المقريزية ا*٠

سد

ل8د]9

غير سبيلها » فليس ٠ لبهمويلتاحماون إنمه  :ولاتلق علهم تبوعة
لقو
تلتهك
»لم فه
كل أصل من هله الأصول بكلمة موجرة

التوحيد :

|

.

1

 - ١والتوحيد هو لب مذهبم  .وأس نحلهم » وقد صوره الأشعرى.

فمى كت
قاب
اهلوات

الإس
ذلامي
ل
ان »

:

ش

إن اللهواحد أحد ل
»يس كثلهشىء ودو السبيع البصير » وليس ممسم.
ولاشبح ولاجثة ولاصورة ولالحم ودم » ولا شخص ولا جوهر ولاعرض

»©

وبلا
ذى لون ولا طعمءولا رانحة ولا مجسةءولا بذىحرارة ولا برودة ولا رطوية

ويلباوسة » ولا طول ولاعرض ولاعمق  :والجاماع ولا افتراق » ولايتحرك.
ولايسكن ويلتابعض » ولا بذى أبعاض وأجزاء » ولا-جوارح وأعضاء »وايس
بنى بجهات » 2ولابذىبمينوشمال وأءام وخلف وذوقونحت ولاحيط بهمكان »

وجلراىعليه زمان ء ولاتجوزعليه المماسة :ولا العزلة » والالداول فى الأماكن »

ويلاوصف بشىء ءن صفات الباق الدالة على حدوثهم ولابوصف بأنه متناه»

ولايوصف عمساحة ولا ذهاب ىق البيات  .وليس ممحدود وولاالد ولامولود >
لنايط به الأقدار ؛ ولا جيه الأستار ولا تدركه الحواس » ول
باايقلاستاس »>

ويلشابه الحلق بوجه هن الوءجوه.ولا تجرى عليه الأوقات» ولانمل به العاهات »

وكل مامخطر بالبال ويصور بالوه فغير «شبه له » ول
سمرازل
بأو
قلا
اً » متقدمة
للمحدئات» موجوداً قبل الغذلوقات »ول يز ل عالماًقادراًحياً.ولايزال كذلاك » لا تراه

العيرن » ولا تدركه الأبصار ولا نخيط به الأوهام  3ولا سمع بالأسماع ) شبى هم
لاكالأشياء »عام قادرحى » لكاالعلماء القادرين الأحياء  :و إنه القدم وسحدهء ولا قدم

غيره » ولا إلهسواهولاشريك لهفىلمكهولاوزير لسلهطقاتهءولا »عينلهعل
إنشاء ما أنشأ وخاق ماخاق » لممخاق الخ
ملقثعل
اىل سابق  وليس نحاق شىء

بأدون عليه من خاق شىء آخخر  +وبلأاصمب علره منه  :ولاموز عليه الجترار

المنافع » ولاتلحقه المضار » يونلاله السرور والقذات ولايصل إليهالأذئ والالام ب
وليس بذى غاية فيقناهى .ولا موز عليه الفناء » ولايلحقاه العجز وال
تنقص
قد
:س

ملامسة النساء  .وعن احا التساءحبة الوأأبناء(.)١
( )١مقالات الإسلايين للأشيرى قسم الممتزلهاء

عن

1

١5١

-

 5#وقد بئوا علىهذا الأصل استحالة رؤية اللّسبحانه وتعالى يوم القيامة»
لاقتضاء ذاك الدسمية والجمهة كا بنوا هعألنااصفات ليست شيا غر الذات(»)١
اكً أن القرآن مملوق لله سبحانه
ض ذل
يعلى
أنوا
ماء ى نظرهم » وب
لاقتعددد
واإل
وتعالى ) لنعتعدد القدماء » ولنى كشرينمهم صفة الكلام عناللهتعالى:

العدل :
ىتاب مروجلشي م
ىقتضىنظارهمف ك
ب والعدلقد ين اهلمسعودىعل م

راو
من م
أعلو
فقال وهو أناللهتعالىلا حب الفساد » ولامخاق أفعالالعباد » بل يف
به ونبوا عنه

وركيهام
همم
بالقدرة الى جعلها اللل

ااد» ول
إلاعأر
» وأنه لاأمر

ب «وبرىء عنكل سيثةهى عله وم
كل حسنةأدر
امكارهءوأنهولى
هلم
ينإ

وذى
إيأه:ا
ولاسط إلا بقدرة اللهتعالى الى أعطام

اذا شاء؛
المالاك لما دونهميده إ

ولو شاء لخر ادا على طاعته » ومنعهم اضعطراراً عن معصيته » ولكنهلايفعل »
إذ كان ق ذلك رفع للمحية » وإزالةلابلوى » أه .

وقد ردوا ذا الأصل على ري

ق إن العبدفى أفعالهغير تار »
لان د :

فعدوا العقاب على ذاك يكون ظاماآ إذ لا معى لامارلشخص

يأر.ادو مضطر إلى

أمر
غالفت »ه وبيهعن
هو
مضعارإلى فعله .
ومع ألهم بنوا على ذلا الأصل أن الإنسان خااق لأفعال نفسه لاحظوا ق ذلاك
تنزيه اللهتعالى عن العجز » فقالوا إن هذا بقدرة أودعها اللهتعالىإياه وتخلةها »

طى وإنما أسل مأال ل اكلي هف
أبعمن
المععطى » واللهقدرة التاءة على سل
الوعد والوعيد :

 4لس وهم يعنتقادولنوأعد والوعيد نازلان لفاومحعادلةه»بالثواب واقع»

ووعيده بالعقاب واقع أرضا ؛ ووعده بقيول التربة النصدوح واقع ١أبفاً »وهكذا فن

أحسن بجازى بالإحسان إحساناً ومنأساء مجازى بالإساءة عذاباً أليما »فلا عفو عن
) (١ليس هدا مإحجلاعهم إنما هو قول الأكثرين مهم٠ 
)ا0م(ستدلرا على هذا يقوله تمالى  :وها أسابك منحمنة فين الله » وما أصابك من

5
كبيرة من غير توبة » كلمااسحرمان *ن ثواب لمنعمل شرا » وأن هذا فيهردعل

المرجئة الذينقالو| :لايضر مع الإعالا معصية » لكااتتفعمعالكفر طاعة » إذ لو

صح هذا لكان وعيد اللتهعالىفىمقامالاغو» تعالىاللهعمايقواون علواًكبراً.
المتزلة بن المترلتين :

- 6والقول يأن المسل العاصى ى منزلة بين المؤمن والكافر قد بينه

« الشبرستانى » فى الملل والنحل » بقوله  :ووجه تقريره أنه قا
ول(:
اأى
صل بن
عطاء)  :إن الإعانعيارة عنخصال خير » إذا ااجتمعت سعىالمرء«ؤمتا وهواسم

ملح  .والفاسق ل يمستككل ختصالالير » والساتحق اممالمدح ء فيلنامى مؤمتاً »

وليس .هو بكافر أيضاًلآن الشبادة وسائر أعمالالخير «و-جودة فيه»لاورجه لإنكارهاء

لكنه إذا اخرلجدمننيا علىكبيرة من غير توبةقهومن أدل النارخالدا فه »ا إذ

ليس فىالآخرة إلا الفريقان » فريق فى اللدنة » وفريق فىااسعير » ولكئه تمقف

لثار عليه » والمعتزلة مع اعتقادهم أن العاصى ١ن أهل القباة فىمنزلة بين المنزلتين

يرون أنه لامانعمنأن يطاق عليهامم المسمتمييزاً له عن اللهرينءلا مدا وتكر م .ا
وأنه افلدىنيا يعاءل معاملة المسامين » لأن التوبة له مطلوبة:والهدابة مرجوة» ولقدٍ قال .
فىذلك « ابن أنىالنديد » » وهومعتشيعهمن شيوخ الممزلة  :إ
ونا وإن كنا

نذهب إلى أن صاحب الكبيرة لياسمى ٠ؤمنا ولاءساماً » نجيز أينعاق عليه هذا

اللفظ إذا قصدبه تم يزه عن أهل الذمةوعابدى الأوثان » فيطاقمع قريئة حال أو لفظ

مخرجه عن أن يكون مقصوداً بهالتعظم والثناءوالمدح » .

الأمز بالمعروف والنهى عن المنكر :
 7هنذا هو الأصل الحاهس ٠ن أصول المعتزلة المتفق علباء فقدقرروا

ذلك
على الممدن أجمعن © نشرا لدعوة الإسلام وهداية الضالين» ودفعاً لمجوم الذين
محاولون تلبيس

المق بالياطل

 40ليفسدوا

عل
ى الملمين أور ديهم  30ولذلاثك

تصدوا

لللود
عن ادقائق أمامسيل الزندقة الى اندفعت ف أول الحصر العباسى م»هدماللبقائق

الإسل
امية » وتفكاث عرا الإسلام عروة عرؤة » وجردهم المهدى اذلك كماسنبين»
كا تصدوا
أيضاً لمناقشةأهل الحديث والفقه واولوا اهلعهمتعنلىاق آرامهمبالحجة

”!ا
ب

ب

نانش.ر إذللىك عند الكلام فى سألة خلق
سسلط
ووةال
والرهان ' .أو بالغدة وق
القرآن  .هذههىالأصول اللخمسة الىأجمع علا المعتزلة » ولايستحق اسمالاعيزال

منميؤمنبهاكله .ا
طٍِيقعوم قُْ الاستدلال على العقائاد :

ىالقضايا العقلية
 - 51/كاتاويعتمدون اق الاستدلال لإثبات العقائد  عل |

نسائلهم يعر وا عل العقل » فا
م م
الشرع كل سألة
رنضره

 4وقد سرى إلميمذاك

النحو من البحث

ل

العمل :

 - ١من مقامهم فى العراق وفارسءوقد كانت تتجاوب فبما أصداء لمدنيات

؟ ل وسملنائلهم غير العربية إذْ كان أكثرهممنالموال ,ى
© ب ولسريان كثير من آراء الفلاسفة الأقدءين إلبملاختلاطهم بكثيرمنالمبود
والنصارى وغبر هم» ممن كانوا حملة هذه الأفكار ونقلهاإلى العبري,ة ,

 -وكان مآنثار اعيادهم المطاق على العقل أنهم كائوا محكون بحسن

الأشياء وقبحها عملا » وكانوا يقواون ٠ المعارّف كلها معقولة بالعقل واجبة بنظر
و االسلمعحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن
»ود
العقل » وشكر المنعموجب قبل ور
والقبح ؛()١ .

«كعلصية كان يجوزأن يأهر الله سبحانه
ولقدقالالجبائى شمرنوخهم  :م
ف فهى قبيحةللبى » وكل ٠عصيقلا جوز أن ييْحيها الله سبحانه »فهى قبرحةانفسها

كابلهل به والاعتقاد مخلافه » وكذلاك كل ١٠ جاز إلا أيأنمر الله سبحانه به فهو
ههو حمسنلنفسه. )6(8
محسن للأمر به» وكلمالم مجزإلاأن يأر الله
يف

وقد بنوا على هذا ما قرره من أن فعل الصلاح .والأصلح واجب ل تلعهالى إذْ
( )1الملل والتسل لشهرستانى ٠
( )0مقالات الإسلاميين ٠

م

4871

ذسانقى وقبح ذ»اقفىستحيل أن يأهراسللبهانه وتعالىبفعل
أنهم داام فىالأشياء ح
ماهوقببيحاذاقه» وينبى عنفعلماهو-حسن لذاته ::وأن الهسبحانهلايكرك الأمر
الحسنلذاته » وإن ذلكمايسمى فعل الصلاح » وقد قرر ذاللكمبدا جمهورتم >
فقال إن اللهتعالى لايصدر عنه إلاما فيه صلاح » فالصلاحٍ واجب له » ولائىء»
يفعله جلت قدرته إلاوهو صاليح  3ويستحيل عليه سبحانه أن يفعلغيرالصالح.
أخذهم عنالنلسفة اليونانية وغيرها :

 - 4فآىثخر العصر الأموى والعصر العبابى تواردت على العمل العرلى.
النلفة الهندية والفلفة اليونانية»رقد «جاءت إلىالملمين أرسال الفلسفة-الونائية عن

طربقالقرس ل
»أن الثقافة الفارسية قبل الإسلام كانت متأثرةبالفلسفة اليونانيةء كا

جاءت عن طريق السريان  :لأونهرمق
ثدوا الفلسفة اليونائية » وألبسوها لبوسهم
الديى » ومسوحهم

اللاهوتية

الملمين كان يجيد اليونانية

وقا

عل
تأثر المع

»

وعن طريق اليونانيةأنفسهم » لآن بعة

6

.٠

عله الفاسفة

ف آراتهم

نظهرت فىأدلهم ومقدمات أقيسهم .

٠

وأحذوا

عنبا كثيرا

استدلالهم

|

وقد دفعهم إلى دراسة هله الفاس.ة أمران .

أحدهما  :أنهموجدوا فهاما يرضى “همهمالعقلوىشغفهم الفكرى » و-جعلرا

فهامراناًعملياًجعلهم ياحنون بالحجة فىقوة .
وثانهما

 :أن الفلاسفة وغيرهم لاهاءجموا 0عض البادىء الإسلاءية » تصدى

حؤلاءلرد عليم» واستخدهوا بعض

رقو

ليستطيعوا أن يتالواالفوز علهم »
مها

فكانوا مق

دفاعهم عن الاسلام . :
اولاا ب

ف انروالجل 4وتعلموا كثيرآ
فلاسفة

المسلمين .

0

دخل الإسلامطوائف منلبجو والبود والنتصارى وغغثر هؤلاء

ن تعالمجرت ف نفوسهم جرى
معبكل ماق هله الأدبان»رز
وأالك ور مومهم

دزوى

 4وإما بقصد الفساو
دالأفساد 2وظال”الماع ) وقدأخلذلاك الفررقيشر

89

سه

بينالمسلمينمايشككهم فىعقائدهم » وظهر تمار غرسهم فى فرق هادءة للإسلام
ولورائضة »
نحمل اسمه ظاهراً وهى معاولهدهء 4فى الحقرقة» نظبرت « المجسمة  42ا

ض
عىجسم
بهف
الى تقول تحلولالإل

دقدى
ص»و
تادقة
الأئمة » و « الزن

للدفاع عن

الإسلام أمامهؤلاء فرقة درستالمعقول وفهمت المنقوك » فكانتالمعتزلة » نجردوا .
للدفاع عنالدين » وما كانت الأصول الحدسة الىتضافروا علىتأبيدها » وتازروا
على نصرها إلا وليدة المناقشات الخادة الى كانت تقوم بيهم وبين غثتالفهم.والتوحيد

الذى اعتقدوه عالىلشكل الذى أسلفنا كان لارد على المشبة والمجسمة » والعدله
كانلارد على الجهمية  .والوعد كان للرد علىالمرجثة» والمزلة بن المزلتين ردوا به

علىالمرجئة واللنوارج .

000

وافلعمههددىظهر :المقنم اللحراسانى م وكانيقولبتناسخ الأرواح » واستغوى
ااء
طائفةمنالئاس وسارإلىماوراءاللهر .فلاق «المهادى » عن
ل فتىغلب عليه .
ولذاك أغرى بالزندقة والزنادقة » فكان يتعقهم ليقضى علهم سيف

السلطان »

ولكن السيف لايقضى علىرأى » ولا ميت ملمهياً ) ولذاك شجع المعبز لة وغيرهم
أرد على الزنادقة وأخذهم بالحجة » وكشف

نرين
ا غي
ولاث
.ذ

شهامم وفضيح ضلالامم 3 .قضواق

.ء

مناصرة بنى العباس لهم :
الظمهعرتزلة فىالعصر الأموى أكسالفنا فلمجدوامنالأمويينمعار ضة؛لأنهمل يمثيرواشغباًعلهمولاحرباً» إذ أنهمكانوافرقةلاعملهاإلالفكروقرح
»وزن الأمور مقاييسها الصحيحة » ومع أن الأعويين لميعار ضوهم فهم
الحجة و
معاونوهم .
أيضاًل ي

ناا وجد
ر كم
شقة
أزند
ولما بجاءت الدولة العباسية وقد طم سول الإلحاد وال
خلفاؤها ف اىلمعتزلة سيفاً«سلولا على الزندقة » لميفلوه بلشجعوه ,علىالاستمرار

فىنبجهم » فلماجاءالمأمون » ( وقدكانيعتيرنفسه٠ن علساء المعتزلة) شايعهم
وقرمهم وأدناه » وجعل مهم حجابهووزراءه ؛ وكان يعقد المناظرات بيهم وبين
ه4
وة 1١1
هت سن
الفقهاء لينبوا إلىرأى متفق » واستمر على ذاك حى إذا كان
ى

السنة النى توق فبا» انتقل من المناظرات العلمية إلى الهديد بالأذى الشديد بل

2
اتزالهبالفعل» وذاك برأىوتنبيروزيره وكاتبهأحمدبن أندؤاد المعتزلى» وإنبا
لسقطة ما كان لمثل المأمون أن ير ضى أن تقع فى عهده ) ققد كانت فيه الحاولة

بالقوة لحمل الفمهاء وامحدثين علىرأى المعتزلة  .و ماكانت قوة الحكملنصرالآراء

ن
يفى
داه
للإكر
ارم ا
وحمل الناس علىغيرمايعتقدون » وإذا كان من المح
ول
اقد
يدل حمل الناس على عقيدة ليس ى عاافها اتحراف عنانلدينح» ت

» فكيف
أن حمل

لنقواء علىالقولبأن القرآنعخلوق » فأمجابهبعضهمإلىرغبتهتقيسة ورديا لا إبعانة
رايعتقدون.
واعتقاداً.ول ترون العنت والإرهاق والسجن الطويل :وم يقوأوا غي م
وامتمرت تلك النتنة طول مذلة المعتصم واأوائق وذلاك لوصية اللأمون بذلك » وزاد

- .اجلامءتوكل رفع هذه المحنة »
لا
وتزلة
الواثق الإكراه علىننى الرؤية كرأى المع
وترك الأدور تأخق_سير ها ؛ والآراء تجرى فىمجارمما»بل إانضهطهد الممتزلة ولم
ينظرإلبم نظرة راضية .

منزلة المعترلة ق نمظعزاصر.وم
؟1 / شن|! نقهاءوالمحدثون الغارةعلىالمعيزلة .فكانوا بين عدوين » أكلاها

والمشية والمجسمة وءن على شاكلبم من ناحرة  :والفقهاء و امحدثون
:ادقة
قوى الرن
.إناث لتّرى فى مجادلات الفقهاءو اشدثينتشدعاً على المعتزلة كلما
من ناحية أخرى و
قة » وإذا سمعت الشافعى وابن حثبل يذعانعلمالكلام؛وءن يأخذ العم
رهم
ال
بحت
لا

على طريقة المتكلدين » فإنما المعتزلة وطريقتهم أرادوا بذءهما .

ولككن ' ٠١سر فىكراهية الفتهاء والمحدثين لممحتى قبل الحنة البى أنزها المأمون
تأدداً لآرائ.م ؟ يظهر لى أن عدة أهور تشافرت فأوجدت تلك العداوة » وهذا
يعشى مها :

( أ ) خالف المعتزلة طريقة الداف فى فهم العقائد » لقد كان القرآن الكرم

الورد المورود عند الساف يلجا إليه وإلى السنة كل من يريد معرفةصفات الله تعالى »
راون
د»ل
صائد
يعقق
إبعان بههن
ليج
واما
يقهيون العقائد من آيات الكتاب » وهى

عن غيره ء ولايطمثنون لسواهء كانوا
بينات  .وما اثايهعليهم  ,حاولوا فهمه

بأساليب اللغه وهم ها خيراء ء وإن تعذر علهم توقةوا وفوضوا الأهورللغهيمربتغين
.لاررأغين فىزيغ .
قتنة و

.

ب ١597مه

وقدكان ذلكملائماًللعرب لأنهم فأىصلهمليسوا أهلعلوم ولامنطق ولافلسفة»

عت
ساوم
تالع
ارت
وماكث
فل

:ا
كو
حيج
وكال
علوم الفلسفة جاءالمعتلزة وخالفوا ذا

العقل ى كل شىء » و-جعلوه أساس محلهم » وساقهم _شره عمّوهم إلىمحاولة اكتناه

كل آمر.
كان ذلاك المهاج المديد ق دراسة

مألذوها
الدين طر بقة مجديدة لافقهاءوامحدئينل ب

فى دراسة الدين » فجرد علهم أولئنك سيوف نقدهم  3وأشاعوا ع بمقالةالسوء ٠

عاذ ب رب ) شغل المعيزلة عمجادلة الزنادقة والروانض والثنوية وغيرهم 3
وكل مجادلة نوع من اللزالءوامخارب مأخوذ يطريقة مخاربه فى القتالمقد بأساحته

ل
ك.
واهيه
ملتعلرخفططهع دارس لمر
هعضجه
اه ي
نعن
مذا
آخ

ذاثمنشأنهأن مجعل الخصم «تأثراًمخصمه »

» فالمعيزلة قد سرى اليمبعض من تفكير .تالفس »م دإنم

جوهم دن الإسلام»أ ينقص
يكن جوهرياً » وليس من شأنه يأغنير عقيدتهمر أ
هن جهادهم ى

مئاقشة

المهاجمين » وها أحس٠نماقاله

إخرابه
برجفى مطيمة

لكتاب

الانتصار « من نازل عدواً عظيماً فى٠عركة فهومربوط به مقيدبشروطالقعال

وتثلب

أحواله ويلزءه أن يلاح عدوه فى حركاتة ومكتاتة وقياءه وقعوده » ورا

تؤثر فيه روح العدو وحيله » كذلكفى»عركة الأفكار .

وف الجملة فللعدو تأثثرفى

تكوين الأفكار ليس بأقل ممن تأثر الحليف فيه » حى أن بعض النايلة قد شكا
طدعرا
قق
نبه
اصحا
أن أس

إلى !!رد على الملحدين انقطاعاً أداهم إلى الإلحاد .فغلارو إذأ

رأيت شذوذاً فىآراء بعض المعتزلة لنأثرمذه المجادلة » .
4/1

(ج) كانت طريقة المعيزلة فى معرفة العمقائد عقلية خااصة» وإن كانوا

محاولون ألامخالفوا نصا قآرنيا »ً وإن بدا خلاف فى ظاهر النتصوص بن رأى يشرونه
مخرجعن «عناهولاعخالف رأمهم .وإن هذهالطريقة
لا
ونص يقرعونه » أولوا النصما

أساسها الثقة بالعقل » وللعقل نزوات وعرة .لذلاشوقعوا ى كشر من الهنات دفعسهم إلمبا

نزعهم العقلية الخالصة كازوم الحبالى  وهو من أتمبم  القولٍبأناللهتعالى عطيع
للعيد إذا أجاب دعاءه و»كان سيب هذا اللزوم أن أياالحسنالأشعرى سأله قائلا :
:وافقة الإرادة.وكل من فعل ٠ر اد غيرهفقدأطاعه؛
ما معبى الطاعة عندك ؟ 0فقال م

فقالأبوالحسني:لزمك على هذا الأصلى أن يكون اللهمطيعاًلعبده إذا فعل مراده »

مام؟!

.0.

ولو جاز علىاللأهن يكونمطيعاًلعيدهبداز
نأخنياكو
ضنعاً له» تالاله
عنذلك

علوكبيراً)(١ .
لألهلنة غر ري لأنبم
اإن
ومنذلك أيضاًقولأنىالهذيلمن أنمنهم  :و
لوكانوا مختارين لكانوا مكلفين » والأتحرة دار جزاء لادار تكليف » وق ذلك
شطط عمل » لاألناختيار لايستلزم التكليف و
»ذكر الحياط أنهرءجع عن هذا

القرل(. )1
ومثل هذا التوع من الشذوذ الفكرى الذى كان يع من بعضهم ؛ فيسير بدنالناس

عن كلم » ومعه قالةالسوء فهم .

 8ل (د) خاصم المعتزلة كثيرينمنرءجال كانت لهم مئزلة كبيرة عند
الأمة » ول ينزهوا كلامهم قى نخصوءتهم » وانظر إلى قول اللاحظ وهو من
وأصعاب الحديث م العوام همالذينيقلدون
متهم رفءجال النقه والاديث  :و
ولا ممصلون ولايتخرون » والتقليد »مر غوب عنه فى سحجة العثّل منهى عنهق المرآن »

إلى أن قال  :وأأممااقوهم النساك والعبام منافعباد الحوراج وحدم أكثر عدداً من
على قلة عدد الدوارج فق جنب عدد

عبياد

أصعابني وأطيبطعمة
 .علىأ:بم

لدتمكنسب» وأصدق ورعاً » وأقل زياًوأدوم طريقة » وأبذل للمهجة»وأقل
ابع
وأ

جمعاً ومنعآوأظهر زهداً و-جهداً . )"(:وحؤلاء الذين قالفبيمالجاحظ تلكالأقالة لمممقام عندعامة الشعب وكثر ين

نمخناصته» فكان هذا الطع.ن المرسبباًفى.صرف بجمهور الناسعلهم»وإن كان لمم
مقام عند طللاب الممائق المجردة .
ك١

-

وكان كثيرون من ذوى الإسلداد بحدون ق

المعتزلة عشاً يفرخون

عقاصدم ١وآرامهم » ويلقون فيه دسهمعلىالإسلاموالمسلمين

حى

فيه

إذا ظاهرات

أاغضرهم أقصام المعتزلة علهم » فابن الراوندى كان يعد ٠هم وأبو عيسى الوراق

( )1الفرق بين الفرق البقدادى .
( )١الانتسار فى الرد عل ابن الراوئدى ء
94

الفصسول المختارة الماحظ

٠

5 0

وأحمد بن حائط وفضل اللدق كانوا ينتمون إلجم» وهؤلاء أظيرواآراء هادمة

اللبمسعلضمينالم.قرفركااتن الاإنسملاءاميهةؤل» وكانمنهممن انهم بأنه استؤجر للبود لإفساد عقيدة

اء فى أول أمرهم » وإن قصلوا علبمعندظهور شنائعهم

سبباً فى أن ينالهم رشاشمالطخوا بهءوإن أقسمشيووخ المستزلة أمهممنهم براء فالاتهام

ما زال عالقا » لأنه أسبق إلى الأذهان من البراءة '.

 ( - 1/11/و) وكان من بى العباس من شايع المعزلة وناصرهم واعتنق

مذاههم ؛ وتعصب الا » فأراد أن حدل الناس على اعتناقها » فآذى الفقهاء وامحدين
ذرنا
وابتلاهم » وأتزلمم امحنةفصيروا و»قد أش
اقّد
ل إالىك » ول
قوليمكاء
لصي
فر أ
هذه

سبب

الخنة

4

فرءجعت الام أوانك

الأتقياء

عل المعيزلة ويالا قَْ هم

ل

وخصوصاً أنه كان من المعتزلة من أيد 'إنزال ذاك البلاء بالدفاع عنه فى رسائل »
ذلك قول اللراحظط ف العرير إيذاء الدلفاء للمقهاء والددثين :

ودن

و«بعد  :فتحنلمنكفر إلامن أوسعناه

حجة  ولم»تحنإلاأدل التهمة » وليس

كشف المهم من التجسس ؛ ولا امتحان الظنين من هتاث الأستار » و لوكان كل
كشف هتكا وكل امتحان نجساً لكان القاضى أهتك الناس وأشد الئاس تتبعاً
لعورة :(١).
وإن المزام الآراء الى تناصرهأ القوة أمر توم

 4أن القوة رعناء دومجاء من

شأنها

الشطط والخروج على الدادة»وكل رأى يعمد على القوة ق تأبيدهتتعكس عار هالأ.ور ؟

لأن الناس يتظننون فى قوة دلائله » إِذ لوكان قويا بالدلل ماحاتاج فى النصرة
إل 2

.

5

اتهام الفقهاء والحدثن هم :

ل امهم المعتزلة الفقهاء كما رأيت إلىكلام المماحظ ؛ واعشر مأثلحمد
ابن .حتبل مهما فى دينه و فكان من الضرورىأنيرد الإمهام ماه؛ وقدكان امام المعتزلة

للفقهاء والمحدئين من وقت أن صارت لهم قوة فى الدولة العباسية » فكان لابدأن
( )1الفصول المختارة لاسا ٠
(م4

تاريخ المذاهب )

5 0
يكون رد الاتام مثله ٠ن وقت وجوده » واذا انهم الفقهاء وادثونالئزاةبكل
احريجة دينية .٠
حى أن الإمام أبايوسف صاحب ألى «حنيفة عدهم مالنزنادقة »
والإمام مالك والشافعى قل أفتيا بعدم قبول ذهادهم ؛ والاءعأم 0

بن الحشن

الشبياقأفى بأن من صلى خلف المعتزلة بعيد صلاته»وسرت «قالات السوء إلى من
ينتمى إلى هؤلاء الأئمة الأعلام

حى أعهموهم بالفسىق » وانهاك المجرمات ,

وف الح أن كل خصومة تؤدى إلىالملاحاة لابدأتنؤدى إلى المهائترة ويرى
الخصم خصمه باحقو بالباطل » وكثير نالهم الى وجهت إاللىمعتزلة لمتكن متبعثة
عن نظر غيرمتحيز .
بل كان التحيز باعنها ؛ والتعصب ارأى دائعها » وكل تعصب»
يسيك مداخل الإدراك

ناحية منتواحيه»ولاشك أن المعئزلة_أخطتوا أو أصابوا -

لم حرجا عن الدين خط -؛ وهم ثواب فيادعوا إليهءوءا دافعوا يهدعن الإسلام 3

ولحم فى ذلاك سابقة فضمل  .فقد تفرق أتباع واصل ف الأقطار الإسلامية رادين على
أهل الأهواء » وكانعمرو بن عبيد صاحب « واصل » حرباً عاللىزنادقة ي
»صادق
أهل الحق » وعخاصم أدل الموى » لقد كان صديقاً لبشار ببنرد الشاعر ٠ فاما علم
منه الزندقة لمعنعه تلاك الصداقة م ٠ن أن يسعى ل نفيه هنبغداد ) فنى ها ول بعك
بعدوفاةعمروفى عهدأىجعفرالمنصور .ولقد كزاانهذداً ء وتال فيه
إلهاإلا
موحل متعصياً أه  « :إن عبادته تق بعبادة عامة عباد الفقهاء واحدثين )ا .
كنا
جليل »٠ن أجيالهمطائفة اتسموا بالعبادة والزهادة فى الدنيا “ولقدكا
وكان ؛ف ك
مهممن يد فعهزْهده إلىعدم الأحذ من مال الدولة معشدة اللااجة © بروى أنااو
قاللأحمد بن أنى دؤاد وزيره  :للم تول أصمانى أى المعتزلة القضشاء كامول
غيره :
م فققال ::ياأمير المؤمنين إن أصدايك عتنعو ن عن ذلاكء»وهذا جحفر بن يشر »

وجهث إليه بعشرةتآلاف درهم فألىأن يقبلها » فذهبت إليه ينفسى واستأذنت» فأنى
أن يأذن الى فدخلت من غيرإذن 2 .فسل سيفه فى وجهى »وكال  :الآآنحللىقتلك2

فانصرفت عنه ء فكيف أولى القضاء مثله  .وءن الغريب أن جعفرا هذا حمل إليه

بعض أصحابه درخمين فقبلهما » فقيل له ك
:يف تعرد
شرة آلاف دره وتقبل
درهمين فقال  :أرباب العشرة أحق باهى و
.أنا أحقمرذين الدرهمينلخاجى إلببهما »
.هذه نفس قوية
وقد ساقهيما الله إلى من غير مسألة ف

» اشتبه قى مال الساطان اظنه

أنه جمع من غير |لطرق اغللة فرفض العطاء » وقبل درضين حلالا طيياً .

مناظرات المعازلة
4

 -تكون عل الكلام منناظرات المعتزلة مم خصومهم » سواء أكانوا

الأشاعرة والماتريدية» فهم «ركز الدائرة » وقطب الرحى » شغاوا الفكر الإسلااى
عناظراهم نحوقرنين ازدحمت
فبا الآراء؛وتجاوبت
أو هندية :وقد

د
فيا يجالى

فنا أصداءالفكر

فى جدطم
امتازوا ؛

الأمراء والوزراء والعلماء » وتشاربت

الإسلائة  4وق

زات

واتدهوا

ئة فارسية أو يونانية 4
زين در ف ة

مخواص جعات طملوناً خاصا »

وملة خاصة لا يلف قَْجماسماعتما دعا !! 4الدين وإن تيايثت طر قاستنياطها  :وثقالفت
مقدمامم قُُ الاستنياط

عن مشدمات

|در الآمة الاسلامية ث
غر هم  62بج ه

وى أو ضح

مميزام فى البحث والناظرة مايأق 00
) أ ( مجانييم التقليدو امتناعوم عن اتباع غيرهم ٠ن غير بحث وتنقيب

ووزت

سوا ولادةرقةلا للقائل»و اذلاكلم
للأدلة وممفاسة اللأمور  3والاحيرا  8عندهم للآر اءلا اك

يقلد يعضبم بعضا  .وقاعد“.همالىيسيرون علماأن كل

يوادنه إليه الجرراده ىُّ ا

مؤمن مكلف

معطالب ما

الدين  .ولعل ذلك هو اليب قُْ افر اقيم إل

فرق كثرة :

نا « الواصلية » وهم الذين اختاروا آراءواصلبنعداءأظهر رجال هذا المذهب,
وعنها «المذيلية » وهم أصعاب ألى الحذيل العلاف .شيخ المعتزلةقالقرن الثانى .
ومها  0النظامية » وهم أتباع إبرأاهم بن سيار النظام تامي أى المذيل العاف

ودنبها م الخائطية »

3

وهمأبكداب أحمد بن نحائط .

«رية » » وم أصماب بشر بن المعتمر .
واهلابش

وعلما المعمرية » » وهم أتباع معمر بن عباد ااسلمى .

ومنها «المزدارية » » وهم أصحاب عيسي بن صبيح المكتى بأنى ٠ومى الملقب
يالمزدار .

وءمبا د العامية » وهم أصعاب مامة بن أشرصس الذرى .

ومنها « الحشاءية » » وهم أصماب هشام بن عمر الفوطى .

ل"ا
#

سه

ومها و الماحظية » ؛ وهم أصراب الياسحظ الأديب الماممور » فقد كان مع أديه

عالماًمعزليا.
وها اولخماطية ؛ وهم أصراب أى الحسن الخياط .

ومنها ا«للبائية »» وهم أصماب ألىعلى الحباى أستاذ أنى امسن الأشعرى
الذى كان شيخ المعتزلة فىالقرن الثالث .

ومنبها ؛ البشمية ه » وهم أصحابألىهاشمعبدالسلام ؛ن أف على البيالى شيخ
واللحيائية و.
(ب) ومن خخواصيم اعهادهم علىالعقل فىإثيات العقائد ».امخذوا ٠ن
القرآن مدداً» حىلايذهب بم الشطط إلى الخروج عن بجادته  3ولمتكن معرفهم

بالحديث كبيرة » لأنهم ماكانوا يأخذون بهفىالعقائد وملحاتجون يهفيا.

"وقد كان اعادهم على العقل باعئاًلممعلى الأخذ من العلوم العقلية الى ترجمت
فىعصرهم » فتدضربوا بسهمفىتلك العلوم » ونالواهنبامايساعدهم فىالاحنبالحجة

ومقارعة اللصوم .
وقد انهم الهم لهذاكثيرون من المتفلسفين ؛:إذ رأوا فى آراء المعتزلتمايلانمهم ؛
لأنها كانت جامعة بمن الروح الدينية المى تظاها » وفكرة التئزيه البى تسيطرعلبا »
رفلسنية ابى ترضى الأبمة العقلية » ولذاك كان بين رجاها تشرون ٠ن
والأفكا ال

الكتاب الممتازين وااعلماء المرزين » والفلاسفة الفاهمين .
١

(ب) وقد امتازوا بالاسن والبيان ؛-فتيد كان ييحن راجالا خخطياء

رونسقودا
ماظر
مصاقع » ومن

باللتدل » فعرذوا أفانينه » ويروا طرقه؛ودرسوا

ارلعوننصوم ويلوون علبمالمقاصد» وهذا واصل
كيف يص

بن عطاء كبيرهم »

خخطيب علم مخواطر التفوس » حاضرالبدبة » قوى الارتجال  .وهذا إبراهيم بن

سيار النظام هنشيوخحهم» كان ذكياً بلغا حاد الاسان أريباً شاعراآء وهذا أبو عهان
عمرو لظ الذى يقول فيه ثابت بن قرةااصابى  :أبو عمان اللماحظ ء خايبه
ح المتكامين غ ومدره المتحصدثين
المسلمين وش خ

إث ا م حجى و بان عاق

اللاغة » وإك اظرصارع و النظام ) ف اليدل ؛؛ شيخ الأدب ]اسان العرب  8كتبه

رياض زاهرة ؛ وعسائلة أفنان مثمرة » مانازعه منازع إلارشاه آنفاء ولاتعرض له
ضع استيقاء ؛
اله
ودم
تلا ق
لإ
اعرض
مت

ا
خصومة المعتزلة فى المناظر ات :

)١( - 71جادل المعتزلة المجوس والثنوية واللرية وأدل البدع )1( .ورجاداوا

الافقحهاء
دث
وين  )( .وجادلوا الأشاعرة والماتريدية » ونتكلٍ الآن فى جدلمم مع

أهل الأهراء والبدع والكفار » وجدلمم مع الفقهاءءوالمحدثين بالنسبة تداق القرآن »
مذاههم :
جدهم مع أهل الأهواء والكفار :

/

 قلنا  :فىآخخرالعصر الآدوى وصدرالدولة العباسية كثّرالزنادقة واندسبينالمسلمين منكانوا محملون فىقلو.هم الديانات الفارسية وغيرها » ومعها أحتاد
ترس مهم  .وقد كجالنهم على ذلك النحو  فكانوا أشدنكابةوأعظم خطراً ع

لاغعرار بعضالتاس مهم » فاتصلدىممطمزلة » وصارعودم فىكل ٠إذان ظوًا
أعهمحاربون الإسلام فليها.قثم
وا الثنوية والدهرية البارزين غمرا لمستورين وجهاً
لو
فجه
قق.د فرق واصل أصحابه ق الأمصار نحاربة الزنادقة فها  ودافع بنفسه» وءن

«ؤلفاته كتاب أ
ولف مسألة » للرد على « المانوية ؛ وهى «ذهب فارسى جمع بين
المسريحية والمجوس
ية ') وكذلاتك فعل خلفاؤه “ن

بعده

.٠

وكان جدهم بفوة وحسن دليل  2ونصاحة وبيان وقدرة علىالإخناع اكتسبوها
من علاوههم
وممار سهم اسليدال  2حى أن بعض خصوههم 4ن

غر المسلمين كانوا

يسلمون بعد مناقشهم  .ولقد قال مؤرخو المعتزلة  :إن أياالمذيل العلاف أسمعلى

يديهأكثرمنثلاثةآلاف رجل من المجوسل4ذقه وبراعته ف اىلمناظرة وقوة مايدعو
إليه وضعف مايلعون إليه .
وقد جاءفق الانتضار ما روى عن بعض هذه المناقشات © وما

مناقشة

مايروى

دن أن

حصلت بين «مانوى » )١
و(
٠ع
وزلى » هذا تصبا :

()1
المانوية طائفة من اموس » أشذوا من المجوسية والنصرانية وتد كانوا ككل المجوس
يتقدرن أن للخير إلهادو النور » وأن للشر إلها هر للظلمة ٠

("4

-

إن المائرية تزعم أن الم وااكذب متضادان » وأن الصدق خير وهو مانلنور
والكذب

شر

وهو

من

الظلمة .٠

(امو  5المثيل ) حدثونا عن إنسان قال قولا كذب
كال إبراهمالنظام ت
فيه عه ن الكاذن ؟ قالوا ا:لظلمة ق.ال إبراهىالنظام ذإن ندم بعدذلك على مفاعل
منالكذب » وقال  :قد كذبت وأسأت منالقائل قد كذبت ؟ فاختلطوا عند
ذلك »ع ول يدرواءا يتواون » تقال النظام  :إن زعم أن النور هو القائلةل 5كذيت
وأسأت ذقد

يقعالكذب منه ولا قاأه  4والكذب ش
كنب  :لأنهلم

 4فد

كان هن

الور شر ؛ وهذا هدم اقواكم ٠وإن قامم إن الظامة قاات قد كذبت وأسأت فقد
صدقت

» والصدق خر » فقد كان ءنالظلمة صدق وكذب وها عحْتاان خحرآ

وثرى *ن هله الماقشةاستقراءوتقي» وأخط الطريق علىالمناقش محى ينقطع .
ويحكى ص احب سراح الوون عوادية أخرى

بان النظام هذا

وبن

صالح

بن

قأشياء» ذإن صا
 ,عبدالقدوس الذى كان فسسوطائياً يشاث فكىل شىء:ويك حقائاقل

ادت له ولد  .فض إلبهأبوالهذيل العلاف » والنظام معه ودو غلام حدث
ما ق
هذ
كالترع له» فرأى أبو المذيل صديقه السوفسطائى محترقاً » فقال له أبوالهذيل  :لأادرى
لير عك وسجياً إذا كان الناس عندك كالزرع (أى أن كلبما ستمد أثره من عندية

الإنان لا من حقيقته لأنه يشاك فى حقيقته ) فقال صااح  :يأايا الحذيل إنما أجزع

عليه » لأنه لميرأ كتاب الشكوك » فتال أبو الهذيل و:ماكتابااشك كرك؟قالكتاب
و ضعحتهة

كانحى يتوهمأنه لم يكن ؛
منقرأه شك فيا

يكن حى
لم
وفها

يأوهم

أنه كان » قالالنظام :فشك أنت فى هوت ايناث » واعمل على أنه لى عت وإن
مات  .وشك أيضياً فى أنه قرأهذا الكتاب » وإن لميكن قد قرأه» .

وإن هذه القصة الأخمرة وأشباهها تدل على أن أوائلك المعتزلة كان هم من سعة
الآفق ورحابة الصدر ما أمكلبم به أن يعقدوا مودة بهم وبين غير المسامين الذين
يحاداو ميم أو المنحرفين الذين رادها أن يقفوا انحرافهم عوتلك أحلاق العلماء تنسع

مموادةعالفوم ف الاعتقاه حبى ليم الله سواء السيرل .
صدوره ل
6
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ولا شرك هذا المقام من غير أن نسجل مناقشات جرت

وبين الرنادقة والمر تدين  3وإليك بعضببها :

بان المعيز لة

لهم"ا!

مه

مناظرة الأمون للمرتد الخراساق :
4

 -يعتيرالمأمون معرّراياً » ولذلك كان يعيرعنال ملزلة يقواه أ:صحابنا »

اجهم :وقد ارتد قى عهده خختراسالى » فحمل إليه حى
مهنعهلى
ولهذا كانت متاظرت
وافاه » وجرت المناقشة الآنية :

:أن استحييك مق أحب إلى ءن أن أنتاك عق »٠ لأن أقبلك
قال المأمون ل
م كنت مل بعل أن كنت نصرانياً إءفوكنت
بالعراءة أحبإلى من أن أدفعك اله 5
فهاأتيحوأيامك أطول »فاستوحشت مما كنت به انس » ثممتلبث أن رجعت عنا

وكنت نافراً » فخير ناعن الشىء الذى أوحشك هن الشىء الذى صار لات هإنلفاث
القددرم  2وأنسك الأول » فإِن و-جدت عندنا

دواء داثاث تعاللت به » والمريضمن

الأطباء محتاج إلى المشاورة  .وإن أخخطأكالشفاءو نبا عناالدواء كنت قد أعذرت
نفك
و ثر جع علىنفسك بلانمة وإن قتلناك قتلتاك يحكمالشربعةء أو آرجع أنت فى
إلى الاستيصار والثقة  .وتعلم أناث م تقصر قلق اجماد © ول قفرعل ف اللدخول

فى باب الخرم .
قااللمرتد  :أوحشنى كترة مارأيت ٠٠ن الاختلاف بيكم .

قال المأموث  :لنا اختلافان أ»حدها كالاختلاف فالىآذان » و كبر البنائرء
والاختلاف فى التشهد » وصلاة الأعياد؛وتكبّر التشريق» ووجوه الفتيا وما أشبه

ذلك »٠ وليس هذا باختلاف إنما هو تخر وتوسعةوتحخفيف دن المحنة » فنأذن مننى

من أذن مثنى وأقامفرادى لممحوبءلا يتعايرون ويتلعااييون »
وأقام «ثنى ل»ميؤوثر
أنت ترى ذلاث عياناً وتشود ذاك تبياناً »  .اولاختلاف الآخر كنحواختلافنا فى تأويل
الآية من كتابنا » وتأويل الحديث عن نبينا » »م إجاعنا على أصل التنزيل » واتفاقنا

على عين الخير » فإن كان الذى أوحشاك دذا حبى أنكرت هن أجله هذا الكتاب
فيقندبغى أن يكون اللفظ جميع التوراة والإنجيل متفقاً على تأوياه كا يكونءتفقاً على
تنزيله » ولا يكون بين جميع النصارى والبود اختلاف فى ثى ء .نالتأويلات وينبغى
لك ألا ترجع إلا إلى لغة لااختلاف فى تأويل ألفاظهاء واو شاءالله أنمجعل كتبهء وجل
كلام أنبيائه وورثةرساهلامحتاجإلىتفسير لفعل ء واكنا لمنر شيئآءن الدين والدنيا
دفع إلينا على الكفابة واو كانالآءر كذاك اسقطت الباوى وانحنة وذهبت المسابقة

:منافسة  :ولح يكن تفاضل» وليس على هذا بىالالهدنيا .
ال

5-2
قال المرتد  :أشمهد أناللهواحد
عبد

صادق

؛

لاثك لهولا ولد

» وأن المسيح عبده »

وأن

» وأناث أميرالمؤمنين حقاً.

محا كة الآأفشن :

 581ب نثبت هناهذه امحاكة كما.جاءت فى تاريخ ابن -جرير الطرى لأنها
تصور

ما كان يددكة أعداء الإسلام  4 4ولأن المعيز لة دم الذين تواوها “ولانما ق»جملها

مدول
كانت مناظرة كاشفة عن حال رمجل وصلى ى ال
رةتإلبىة القائد  .ومع ذلك

استمر مخى فى نفسه الكفر ويلباديه فى قوله وإن كشف عنه عمله .
وقل سارلدحااكة نذكر شياً عالنزندقة الى سرت فى الشرق مانلديار
الإسلاءية سر بين الماعات الفازسية الى أرادت الاك الفارسى »وبين عباد الأصنام
ا
فلشرق الذين ُرادوا إحياء مبادميم الدينية فى داخخل الدولة الإسلامية» وتغائرت
اطهرةم ي
نقل هاه الذو ا
للى قوض

الإسلام أركاتما لإحلغاء نوره وقل عنجزوا

عن

إعادة ملكهم القديمعن اريق القوة؛فلم يبي إلا أن يعماوا علىإضعاف قوتدىقاوب

أهله » وإحياء الديانات القدعة ونشر ١ بيهم » فالفرس عماوا على نشر مبادىء
:ما » الدامعة بن مبادىءمسيعوية و«يادىء مجوسية ورا بعض آراءهندية. .ونشر
آراء « زرادشت  الى نظمت المجوسية » ودعت إلى القوة ومبادىء « ديصان »

ودءرقيون» وغيرهما » وانجهرا إلى إحياء مبادىء «هزدك» البى كانت ترى إلى

شيوعية الأدوال والنساء ولا يكون أحد مختصاً بغنىء »قأطرادوا بذلاك تخريبالدولة
الإسلاء ية كا خرب المذهب ديار فارس عندما انتشر فها.وقد ظهر « يابلك اللترى »

يدعو إلى هذا المذهب وينشره » وقد ظهر فى عصر الأءعون » فماومه بالسرف »وقاوم

تفكير ه بالمجادلة الىتولاها ه
وومعه أكحابه مالنمعتزلة أمثال موحمد بن عيد الملك
الزيات ؛ و «أحمد بن أى دؤاد » وغيره م
ممن كيار المعيز له الذني كان هم سلطان ق

الدول »ة أ يكن لهم سلطان أمثال « بشر بن المعتمر » ©6و« «جعفر بن هبر 6
و والطاحظ  ,وغيره .م

ش

وأوصى اللمأمون » أخناه ا معتصم عن بعده أن يقاتل أتباع ياباك الخرمبالسيف»
وقد نفك المعتهم الوصية » و'جرد لباباث هذا قائداً ٠من أعظم قوادهالممتازين)وهو

الأفشين فقاتله هذا.حبى قفضى عليه .

5

واملنغريب أن الأنشين هذا لميكن مؤمياً » بلأظهر الإسلام وأبطن الوثنية
حسلام
نكير
اكلى
دلالإ
قدقب
ورقن
ه»ل سم
انت ديته ودين الأ
و»
أبن
كم بعد نصره »
هاا
اه كم
لكت
وحا
تذه
وه

انلتممرسنوااظرةءوكشف
اثنان مانلمعتزلة البذي

الحسجة؛وقوة

الاستدلال وهاهى ذى الما كة كما جاءت ف تاريخ إبنجرار الدللهرى وهذا نصبا:

لاما

ف ادن الشديد  3تأحقيرقوم *ن الومجوه
أقى بالأفشن و يكن بعد

همد
لب»مونكاانظر لمح
ارات
لتبكيت الأنشن ماهو عليه » ويلممرك ءن أصاب الم
ابنعيد الملك الزيات  :وكان الذبءن أحضروا « المازيار وصاحب « طبرستان » »
ا و والموبك ؛()١و «المرزباتبنتركش

» وهوأحد عاوك اأسقد(؟) ورءجلان ٠ نأدل اسفد

فدعاعبد الملكبالرجاين وعلهما ثياب رثة فقاللما محمد بن عبد الاك :ماشأتكما ؟
»هى عارية من اللحم .
رها و
هاوعن
ظشف
فك

فقال مدبنعبدالكللأفشين ت:عرف هذين ؟
قال الأفغين  :نعم هذا ٠ؤذن وهذا إمام نيا ٠سجداً بأشروسئة » أضربت

كل واحد ميبما أف سوط » وذلك أن بينى وبين لاك ااسند عهداًأن أترك كل قوم
بىيت كان فيه أصناءهم «أحل ؛كرو سنة »
على دينهم  .وما همعليه » فوئب هذان عل

فأخر مجأ الأصنامواتخذاه «سجداً » فضربهما على هذا فا علعبماوهنعهما القوم
مبينعهم .
التهب والجوهر واد يبفايجهاكفر بالله ؟
بدك
هعن
ةب
فال موحمد » :زمايكتا
قالالأفشين  :هذا كتاب ورثته عنأنى » فيهأدب ٠ن آداب العجم »وما ذكرت
فيه مانلكفر ع؛ فكنتأستمتعمنه بالأدبوأترك ما سوى ذلا » وواجدته > إ؟ فلم

»اب كلراةودءنة وكتاب
كت
كله
تضطرنى الحاجة إلى أخذ الحاية منه » فتركته على حا

مزدك فقمنزاك » فاظننت أن هذا مخرج عن الإسلام .

:ن هذا كان يأكل الأنوقة و:محمانى عألكىاها »
 9تقدمالموبذ » فقال إ
ويزعم أنها أرطب لحماًاملنمذيوحة » وكان يقتل شاة سوداء كليوم أربعاء يضرب
دىخقدات
وءلىا :إل
يال
وسطها يالف “ثم عشى بين نصفها » ويأكل لحمهاء وق
) (١المويذ  :هفوتيه المجوس٠ 

) (0أماكن بسمرقند» 

مه

اما

ؤلاء القرمفى كل *ىء أكرهه » حى أ 5لت الزيت وركبت اللجمل:وليست النعل »
عَبمر أفى إلىهذه الغابةلمتسقط ٠؛ى  .شعرة « كناية عن أنه ل مممتين » :
فتمال ا
لأفشين :أخمرنى عنهذاالذىيتكلم.مدا اكلام ثم هو ؤديئه ؟  1وكان
امو م زا
اك علمىجوسيته» وليمسم إلف
اعهةالمتوك )ل ؛
قالوا :ا لا

قال الأفشين :فامعىتبواكم شبادة منلاتثقون به ولاتعدلونه .
ث
مأقبلعلىاموي فمال له  :أكان ببن مثلىوزاك بابأو كوةنتطللعععلى مها

وتعرف أشبارى ؟ قال ل:ا .قال أ:فليمى كنتأداث مز و
لأبنك برىوأخلر

بالأعجمية ميل إولبإالى أهلها ؟ قال :نعم ق.ال  :فلس
دتبا
يلثقة
نف
اىٌ

»

ولابالكرم فى عهدك » إذ أفشيت علسراأًكررتهإلي .ك

ثمتنحى الموبذ» وتقدم « المرزبان بنتركش » .

نقالوا للأفشن  :هل تعرف هذا ؟

نال الأفشن ل:ا  . .فقيلللمرزبان أ
:تعرف هقذا
ا؟ل  :نعم .

الأنشن ٠ قالوال :ه هذا المرزيان !
ق المرزيان له  :يا
تمر
دق ك
ارف
فع

عن نفساث وتموه ؟

قااللأفشين  :يطاويل اللحية متاقول ؟

نقال المرزبان  :كيف يكتب إليك أمحمللكتك ؟

قااللأفشين  :كا كانوا يككتبون إلىألىوسجدى .

قال المرزبان  :فقل . . .

قااللأنشين  :لأاقول . . .

١

٠

فقال المرزبان  :ألهسوا يكتبون إليك بكذا وكذا ب(الأشروسينية ) ؟

قال الآفشن  :بل ! .

قال المرزبان  :أفليس تفسيره بالعربية إلى الإله من عبده فلان ابن

نلان ؟ !
قال الأفشن  :بل

قالمحمدبنعبدالملك :والمسلمون محتملون أن يقاللهمهذا ٠ فهاذا أبقيت

لفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى !

5لل 5
ا
لم لأبىوجدى » ولى ة_لى أانلأدإخسللام »
َال الأفشين  :كانت هذهعادةا و

فكرهت أن أضع نفسى دونهم ؛ فتفسدعلىطاعتّب .ع
يادر
حي
نمعب هانلخاضرين :
٠ص
فقاللهإبعاق بن إبراهم ب

؛ كيف نملف بالله

لفناتصدقك © وصدق ميل »ك ونجريكجر المسلني ؛نوأنتتدعى !:ادعى فر عون
م تقدم «ازيار صاحب طيرستان .

فقالوا للأفشين  :أتعرف هذا ؟
قال  :ل ءا فقااواللمازيار  :تعرف هذا  . . .قال  :نعمهذا الأفشين  :فالوا :
هاذلامازيار .

قال  :قد عرفته الآن .م .

قالوا ك“:اهتلبته ؟
قال  :لا .

قالوا  :للمازيار هل كتب إليك .؟
قال المازيار  :نعم كتب أنحوه نخاشن إلى أنتى قوهيار  :إينهكلنمينصر هذ1
الدين الأبيض غيرى وغير ك وغير بابك  .فأما باباك فإنهمحمقه قتلنفسه  :ولقد
جهدت أن أصرف عنهالموت » تأى حتفه إل أان دلاهفياوقع ةفي »ه فإن خاافتفم

ءإذوجهت
يكنللقوم من يرعوناك به غيرى و٠عي الفرسان وأدل النجدة والبأس ف
إليك لم ببق أسول حاربنا إثللاائة  :العرب والمغارية والأتراك » والعرى معزلة

الكلب  2اطرح لهكسرة  2م اضرب رأسه بالدبوس » وهؤلاء الذئاب يعبى

(المغاربة ) إنماهمأكلة ررأس  .وأولاد الشياطين » يعنى «الأتراك» » إما هى
.يعود
ساعة حى تنفد سهاءهم » ثمتجول الحول علريم جولة ٠ فتألى على!أخخرهي و

الدين إلىمالميزلعليه العجم .

ا

نقالالأفشين  :هذا يدعى على أخيه وءلى أنتى دعوى لانجب عل »واو كنت

كتبت مبذا الكتاب إليه لأستميله ويثقيناحيبى كان غيرمستئكر» لأى إذا :سرت
الدليقة بيدى كنت بالخيلة أخرى أن أنصره
بهعنده كناحظى عبد الله بن طاهر عند الذليفة .

م نحى«الازيار» .

لاشحل بقفاه وآلى به إلىاللخليفةلأحظى

ا
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ولما قال الأفشين للمرزبان الركشى مقاال » وقال إحق بن إبراهم ما قال..
د الأفشين » فقالهذا  :يأابا عبدالله وك طياسانك بيدكفلا تضعه
الى
ؤبن
در ا
زج

ععلاىتقك حى تقتل بجهاعة .
مىتان  -أنت .
أفقالابن أنىدؤاد  :أ مطهر ع
للأفشن  :لا .
تاقا

2

انعكمنذلكوبهتمامالإسلام .
فقالابن أىهؤاد  :ف م
ققال الأفشين  :أليس فى دين الإسلام استعال التقية ؟
قال ابنأى دؤاد  :بلى .

سندى
جم
«عضو
قال الأفشن  :خفت أن أقطع ذلاك ال

فأموت .

سبيف فلاعنعك ذلك من أن تكون فالىحرب
لضر
اح وت
برمم
قال  :أنتتطعن بال
وتجحزع من قطع قلفة .
قااللأنشن  :تلك ضرورة تعنينى نأصير علبها إذا وقعت » وهذا شىء
أستجلبه فلاآم معهخروج نفسى » ولمأعلمأن فى تركها الخروج علىا الإسلام .
ىؤاد  :قد بانحكرأمره » م أمربه فحبس .
قالابنأل د

هذه قصة محاامة الأفشن ومناظرته » وهى تصور كيف وقف
الممتزلة » م#اسبين كلمن يهمبالزيغ والضلال ؛ وتصور لناحالالعصر ن دخول
لسبت إلى
ام ن
قوم ف المل ظررا » وح يعوو غره »وان حتاله
( الأنشين ) فإن هذايدلعلىأن أولئك الذين ف قلومهم مرض » هنهم من وصل إلى

مرتبة القيادة والقرة .
اهقة
خلي
نل ع
اتد
ما

:

وإن ما تدل عليهالحااكة بالنسبةلمانسبإلىالأفشين ينمهىبنإالىثلاثةأمور :

أولها' -أنه مما لاشلك فيه أن الأفشن ليدخخل الإعان قلبه وأنهكان جنديآافيه بطولة
وقوة » وأنه لايؤمنبالأوثان كالايؤمن بالله»ولذا لمتكنهمتهإلاأن يصل إلىأعلى

مراتب الدولة » ولذلك لماعهد إليهقتل بابك الخرئى يلتلكأ ويلتمردد حبى قشى
عليه لتكون لهبذلك الزلى لادلىخليفة .

002

ثانبما 

أن الذين كان سبمهم أن ينتصر بابك اللدرى غاظهم صليع الأفشين

قوشوا بهوكشفوا أمره  6وهذا بفسر لنا أنالشبود جميعاً كانوا من باعل ديب

ش اث »؛ لأنه لابد أن يتشاءل القارىء ا:ذا ندمعولا |إءللشباد عةليه ع 0

من كلاه .

ئ

ننم»حنق عل العرب»
كلأافشي
الأمر الثالثالذى تدل عليه الخاكمة هو أن «ا

وكان قاسياًعنيفاً غايظاً وإلاما عاالقبمؤذن والإمام ذاالكعقاب القامىالغليظ الذى
لايصدر إلاعن'رجل تجردمنالإنسانية والإعان .
خلق القرآن
واا
كة»رنم
ذعتزل
األلةقخلرقآن بتاريخ الم
 - 8اقترنت مس

إلا سبقت إلى

الذهن تلك المألة » لمهم الذين أثاروها فى العصر العبامى »وبرأمم حاول الدليفة
المامىحملالفقهاءوامحدئينعلالقوليب»اوثزل ببعضىأولئاكلفهاءما نزل من

فناء ببى عباس ؛اللمأمرن»
لم
خثة
ور ثلا
عاسصفى
شدائد » وقد شغلت أفكار الن

وا معتصم » والواثق  :اضطربت فها النفوس والعقول وأزهقت فها حريةالعقيدة »

وأوذى المتورعوذق ألفاظهم »والمتوقفون فىعلمهم »عند حدود النص إيذاء شديداً»
لةه اصللىهعليه
ووسن
سالى
رهتع
ولاذنب لممفى ذلك إلاالعكوف على كتاب الل
وس ء خشية أن يضلوا ى نزعات الفكر وزيغ العقول .

وهذه المسألةأسبقفىالوجود من عصراللخلفاء الثلاثة الذين ذكرناهم » ققدقالها
لبعد بندرهم » وقتله خخالدبنعبداللهالقسرى والى الكوفة هذه المقالة  .وقال

مثلهذه المقالة لبهم بن صفوان » فقد ننىصفة الكلام كماذكرنا عندالكلام ى
هىم»
مف
حدث
زحوا
الميربة » وكان هذا التى نزمهاللهسبحانه وتعالى معشناءبة ال

وحكم بسبب ذاك بأن القرآن لوق له سبحانه وليس بقددم .
٠4١

ولققد-جاء المعتزلة من بعد ذلك » ونوا عناللهتعالى صفات المعالى» 

وهى القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام » وغيرها من الصفات المذكورة

افلقرآن »-رأولوا ماذكر فىالقرآن على أنهأسماءللذات العلية» وليس وصفاً لها ,
وبنضهم صفة الكلام ى ضمنمانفواأنكروا أن يكوناللهتعالىمتكلما و ورد
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افلىقرآن الكرم إمسنناد الكلام إسلبيحهانه فىمثل قوله تعالى  :و(كلٍ الله مرسى
تكايما) » أولوهبأناللتهعالىخخاقالكلامفىالشجرة » كامخاق كل شىء .

وعلى هذا بنوا قولهم  :إن اكلام ماوق لله سحانه وتعالى » وأن القرآن
مخلوق للهسبحانه وتعالى » وخعاضوا قىهذه المسألة فى العصر العبابى خوضاً شديداً »
وشاركهم فىخو
قضهم
ر بع
لضى عن الفقهاء » فقد كان بشر بن غياث المريسوعلى
كي
ار مح
للهف
مىال
صفقه
رمن
ين على القول بأن القرآن لوق » وقد ناه أبو يوسف

شيخه وتلميذ أبى حيفة » فلمينته »فطرده ٠ن مجاسه .
وكان ابتداء الحرض الشديد فى عهد الرشيد؛ولم يكن ممن يشجءون' اللموضن ى

العتائد » والجدل فب
أاع
قلىض
ووء
ال

الفلاسفة » بل يروى أنه حبس طائفة من

المجادلينىْالعقائدومنهم المعتزلة » ولذا ليمشجع الكلام فى شأن القرآن  :أهو

مخلوق أمغيرمخلوق » ولابلغتهمقالة( بشربنغياث المريسى ) فى القرآن قال :

لن أظفرفى الله به لأقتلنه  .فظل بشر عنتفياً طوال خخلافة الرشيد .

أبلغالإكرام » حى أنهيروى أنهكان إذا دعخلليه أبوهشامالفوطى من المعتزلة
نحرك لهحى بيكاقدوم » ولميكنيفعل ذلك مع أاحلدنمانس»والسبب ف هذا

األنمأمون كان تلميذاًلأىالهذيل العلاف فى الأديان والمقالات » وهو من أنمة
المعتزلة » فسكان الأون ذه التلمذة وباستمراره على الاشتغال بالعلم مدة خلافته

يعد معتز لي] .

ولقد كان يعقّد المجالسلامناظرات قى المقالات والاعحل »وكان فرسانهذا ا'سباق
المعيز لد  43وكانوا السابةشن قَْ محليلها لما عنوا به من

دراسات

عقلية واسعة .٠

وقد أحس المعنزلة مزلم فى نفسه » وخصوصاً لما اختار نخاصته مهم ء

واختص أحمد بن أنىدؤاد بالقرنى حتى أنه عندما حضرته الوفاة أوصى به أنحاه
المعتصم وقال لوهصفى
يته  :وأبو عبد اللهبن ألىدؤاد فلا يفارقات » وأشركه ى
كل أمرك

 3فإنه «وضم

لذلاك مناث

.

ويذلك الاتصبال العقلى بدنه وبيهم والقربمنه قَُ خاصة أدوره وعاءسا استطاعوا

أن يزينوا له.إعلان القول مخاق القرآن فأعلن ذا سئة 1١7 من الهجرة النبوية »

5 0
شى مجلس مناظراته » وأدل فما محسجتهوأدلته» ولكنه مع
غمن
يشأن
وناظر ق هذا ال
ذلاث ترك الناس أحراراً فى عقائدهم وآراتهم فملحماهم على رأى لم يروه )

ولا على فكرة يلساتسيغون اللوض فها .

ًا بدا له بوسوسةأهل الاعتزال
فىهتو
ولكن فسىنة 84١5 ه وهى السنة ال
أن يدعو الناس بمّوة السلطان إلى اعتناق القول مخاقالقرآن  .بل أرادأن حملهم على
ذاك قهراً وغلية  .وابتدأ ذخلاث بإرسال كتبه » وهو بالرقة إلى إتماق بن إبراهم
نائبه بفغىداد » بامتحان الفقهاء والنحدثين ايحملهم على القول مماق القرآن » وابتداً
محمل الذين لهم شأن فى مناصب الدولة أو لحم صلة  :بالحكام أو الأحجكام ؛

ولوكانوا شهوداً فىنزاع قردفع أمره إلىالقضاء فد جاءفىآآحر كتابه الأول إلى
إعحاق بن إبراهم :أجمع من محضرتاك من القضاة واقرأ علهم كتاب أمير المؤمنين

فابدأ بامتحانهم وتكشيفهم عما يعتقدون فى خخاق القرآن وإحدائه » وأعلمهم أن أممير
المؤمنين غير مستعين فى عمله »ولاوائق فيمن قلده واستحفظه هأنءور رعيته عن
لايوئق بدينه » وخطلوص توحيده ويقيئه » فإذا أقروا بذاك ووافقوا أامليمرؤمنين

هم
رن
ضص ٠
حبن
مهم
لسحولدى والنجاة » فر
فيه » وكانوا عالى

هن الشبوة عل

الناس ومسألّهم عن علمهم فى القرآن وترك شهادة من رمأينقالقرآن ماوق محدث»
ضاثاعنة
قياأتي
ولم يره»والامتناع عن توقيعها عنده » واكتب إلىأميرالمؤمنين نم

أمر لحممثلذاك » ثأمشرف علهم » وتفقدآثارهم»
أمل عملك ى موثالذلاك
حى لا تنفذ أحكام الله تعالى إلا يشبادة أهل البصائر فى الدين والإخلاص للتوحيد.

ونرى من هذا أنه لميضع عقوبة أن لميقل ذاث القول سوى الحرمانمنمناصب
الدولة » وعدم.سماع شبادته إن كان شاهدا » وى الكتاب الثانى أذ 'فإلى ذوى

المناصب ف الدولة والختصلين ها المحدثين والفقهاء سوكل من تصدى لافتوىو التعلم
والإرشاد ».قأمر بامتحانهم وإرضال إجابتهم عن «سألة خلق القرآن .

وقد أرسلإحاقبنإبراهمإجابتهم » وكثير منها كان بالتوقف والامتناع عن
المزم فى القضية :

ْ

 -وقد جاء الكتاب الثالث » وفه العنف"البين » فد مف إجايات

المتوقفين وجرحهم » وسلقهم بقارص القول » ولميكتف بذلاك» بل قرر العقوبات
ومن ويرمجععنش ركه ممن ميت لأميرالمؤمنين
الصارمة » وجاء فى هذا الكتاب ( :

44اس

فى كتابك وذكره أمير المؤمنين لاك » أوأءساث عن ذكره فىكتابه هذا  . .فاحملهم

أجمعين موثقين إلى عاسلكمرأؤميمرنين بع عن يقوم محفظهم وحراسهم فىطريقهم

حى يؤدى إلى عسكر أميرالمؤمنين ويسلمهم إلى من يؤهنتسايمهم إليه ليتصهم أمير

المؤمنين ٠ فإن لميرجعوا ويتوبوا حملهم «جميعاً علىالسيف إن شاء اّتعالى ولا قوة
إلا بالله ) ,

ونرى من هذا كيف ترق هن عقوبة اللحرهان إلىالإنذار يعقوبة الإعدام .

وقد سارع إسماق بن إبراهم إلى تنفيذ طلبه من غير مراجعة » فأحضر الفقهاء

والحدثيئ والمفتين » وأنذرهم بالعقوية الصارمة إن لميقروا بياطلب ميهنمط»و
قوا
عاسئلواأن ينطقوابهو؛محكموابالحكمالذىارتآه المأمونمن غيرتردد ولامراجعة »
فنطقوا جميعآ مما وطألعبلنوا اعتناق ذلك المذهب .

ولكن أربعة ربط ال
قللهعل
وىمم » واطنأنوا إلىحكاللهفىأمرهم » فأصروا

ع«لوىقفهم إصراراً جريثاً ,وهمأحمدبن حتبل ؛ وتحمد بننوح » والقواويرى »

وسجادة » فشدوا فى الوثاق » وكبلوا بالحديد وباتوا ليلهم مص
افد
لين
أغفى
لال »
فلماكانوافىالغدأجاب أحدهموهوسجادة ما يدعون إليه» فحاوا عونأهطلقوه من
قبوده واستمر الباقرن على الهم .

|

اولفيوم التالىأعيد المؤال علهم » وطاب اللواب إلهم فخارت نفس

القواويرى وأجامم إلىماطابوا ففكوا قيوده وبق اثنان » امللعههما فس
ايقلاحفدىيد

ليلتقيابالمأمون فىطرطوس وقداستشهد ابن نوح ف الطريق .
0
والذين أجابوا طإللبهم أن يواجهوا المأمون أحراراً » وقدموا كفلاء بأئف
قو
ليوافوه بطرسوس .
 - 91وبينا همفقالطريق نعى الناعى (المأءون ) ولكنه عفااللهعنهلميودع
هذه الدنيا حبى وجدت وصية يوصى وفها أخاه المعتصم بالآّساث عذهيه فى القرآن»

ودعوة الناس إليه بقوة السلطان » وكأنه فهم أن تلك الفكرة الى إستحوذت عليهدين

' واجب الاتباع » وفرض ليارأ نه حى يو ديه ويدعو إليه ومحمل الناس بافلضقلوة
عليه .وقدجاءنىهاذلهوصية  :يااتأبماماق ادن منى » واتعظ ما
بترى
س»وخ
رخل
ة

أخيك فى خلق القرآن .

ل9ه6852
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ولهذهالوصيةلمتنقطعالمحنةبوفاةالمأهون » بل اتسع نطاقيا » وزادتويلاها »

وكانت شرا مستطيرا على المتوقين املنزهاد والعاماء والمتفقهين والحدثين وأهل.
الفتيا فى الدين

4

 وقد استمر فىالبلاء أحمد بن حتبل ونزهقجسمه بالرسياط
اوه
ضو.

بالبلاء غيرمسبين بعقيدته » واستمر فى الحبس نحوتانية عثرشبرأ
ح استرثسوا
منه»وعلمواأنه لا يجرب.

|

أمطلق سر احه فعادإلىماكان عليدهنالإفتاء والتحدث [لىأذمات( المعتدم ) .
ولماآل الأمر إلىالوائق سار علىسنة أبيه وعمهفى هذه المسألة » وأز.زلاخنة كن.
لايراها » ولكنهلميرد أن يتزل ( بأحمد) أكثر ممانزل » فنفاه ومنعه هن افيا
وقال له  ( :لامجمعن إليك أحدآءولا تساكنى فى باد أنا فيه) .قأقامو الإمام» غنتفي”
لامخرج إلىصلاة ولاغيرهاحبى مات ٠ .

 - 0والملتفكنتنة فى عهدالواثق مق
اصو
لرةإ عملى
ام أحمد بل تجاوزته.
إلى غيره » فقد كان فتهاء الأمصار يساقون إلى بغداد ليختيروا فى هذه المسألة 05

ويفتش عن خبايا قلوهم .
وممن نزل به ذلك يوسف بن ميححببىىالبويعى الفقيهالمصرئ صاحب الإنامالشافعى )

فقد دعى إلىالقول ما يقؤلون ء فامتنع فحمل هيد ٠ا«خلولا حتى مات قى أصفاده.
محتسباً ذاك عند ريه .

ومنهم نعبمبن حادفقدماتفىصجن ااوائق مقيداً .
ومنهم أحمد بن :نصر اللنزاعى قتلهالوائقوصابه لامتناعدعن الحوض في ماخوضةون.
فيه  .وقد قيل إ
:ن ثمامة بنأشرس المعتزلى هو الذىسعى بإهليه » ويروى أن.
الواثق ندمعلى قتله » وعاتتٍ ثمامة وكل من أشار عليه بقتله .
 - 5فىهذه الفتنةالصماءالىشفت فباصوت الحككة و
»فى هذهالشدة الى
سكت فبهاصوت الرحمة عاش العلماء سنين  .وكان التورع عن الخوض

لآيعذر فيه مؤمن  2لسابقعملأو صلاج » أحوسن

كبر

سيرة أو احيرام الناس له

وقد تفاقم الخطب » واستمرت الياوى حي سم الناس هله الخال بل حى سثمها
القائمون مها وحى صارت هزلا لد
اىليع
نضاس

» فإنه يروى أنه دخل عل.

(ا
ملوا
ضثقح)ات لهاسمهعبادة فقال  :ياأديرالمؤهنين أعظمالألجهرك فى القرآن .
( م٠١  -تاريخ المذاهب ),

 54ب1

فقال الواثق  :ويلك القرآن موت ؟  . . .قال  :ياأدير المؤ
دمنين
لك
ولق

يحوت » بالله أيمار المؤمنئ من يصلى بالناس التراويج إذا مات القرآن .فضحاك
« الواثق »  .وقال  :قاتلكالله» أمسك أ.دء

ويرى الاميرى فى كتابه ( حياة الحيوان ) أن الواثق رءجع فآىخر -حياتهعنإنزال

انحنةعنلايرى هذاالرأى » إذ دعل عليهشيخممننزلتبهم انحنة» فقاللأحمد
ابنألىدؤاد الذى تولىهذهالخحاكة  :شىءلميدعإليهرسول اللهصلىاشمعليهو سم

ولاأبوبكرولاعمر ولاعمّان وتلاع
دلعىو أنت الناس إليه» ليس ملو أن تقول

علموه أو جهاوه » فإنقلتعلموه وسكتوا عنهوسعنى وإياكمنالسكوت ماوسع

القوم و
»إن قلت بجهلوه وعلمته أنت » فيالكع بلنكع بجهل الّنى صلى الله

عليه "وسل والخلفاء الراشدون رضى اللهعدبمشيثئاًتعلمه أنتءفلماسمع الواثق ذلك

وثب من مجلسهوأخط يرددتلكالكلمات » وعفاعن الشيخ» ورجع عماكانيفعل
كنا روى عنهابنه « المهتدى » ,
موضع الخلاف فى هذه المسألة :

 - 71كان الحلاف فىهذه المسألةبين المعتزلة منجائب » والفقهاءو المحدئين

منمجائب آخخر ع ولايصحأن تنسينالحاجةالعنف  الموضوعفىذاته؛وموضع

الخلا و
ءلعل رأى الإمام أحمد رضى اللهعنههو الذىيتفق مع رأى الفقهاء
واحدثين » وهوالذى يصوره » فبيانهبيانلهمفالىكملة .

وقيل أن نبينرأى الإمام أحمد ووجهة نظرالمعتزلة فىعنفهم نقرر أ(العلماء

الذين يوزن همرأى ومنهم الإمام أحمد بنحتبلقد اتفقوا على أن تلاوة القرآن ٠

محدثة » فالنطق بحرونه محدث ؛ لآنه وصف للقارىء أو عمل مأعنماله » وأعماله

محدثة لاشك فى ذاك  .وكذلك قد اتفقوا على أن الحروف المصورة بالمداد فى
المصاحف محدثة بلاشك » واقلدقاقلرواآأننالكرم ينظر إليهنظرين :أحدهما إلى

عصدره » وهو أن الله تعالى متصف

بالكلام وأن هذا المقرآن الكرمم كلامهصبحانه

وتعالل » والنظر الثانى هو النظر إلى هذه الحروف وتلك الكلمات المكونة منها »

والمعانى .الى تدل عاللهاكلمات والى تفهممن العبارات » وهذان النظرانٌ همامحز

لللاف .

041

فأما الأول  :فقد ناىلم'ستزلة صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى » لأنها من
صفات الحوادث » وما أمند إليه من أنه تكلم فلأنه خلق الكلام فى الموضع الذى

صادر
لع
اكللامشفجىرة
كنلهام فكلاءه موسي مملةه ال

فقمنهاء
لزلة
 .وغير الامعت

والمحدثين أثبتوا صفة الكلام لتعلاهلى » وبناء على ذلك يكون القرآنكلام الله على

رأى الفقهاء والنحدئين  .فيكون غر مخلوق كسائر الخلوقات » وقال المعتزلة  :هو

كلام خلقه الله سبحانه وتعالى ٠و»أتزله بالوحى الأمئْن عملحىمد خخاتم النبيين .

وبالندبة انظر الثاتى وهو الخروف الى تدرأ » والمعانى الى تفهم فهنا المعتزلة
علىطريقتهم يقواون  :مختاوق
عةالل
لهى » والإمامأحمد وءن ورائه أدلاسنةيقواون

أنهاغرمختاوق
عةالل
لهى  :لآنها مظهر لكلامه سرحانه » ولكن هل هى قدعةبقدم
ألذات العلية ؟

:

وإن المستقرىء اكلام الإعام أحمد ير أنه كان يتوقف أولا ء ثجممر برأيه ؛
خقد روى عنه أنه قال ( :ءن زعم أن القرآن ماوق فيو مجهدى

دهن زعم“أنهغير

مخلوق فهومبتدع ) فهو يرىأانلهبندعة اللدوض ى هذاه المواضع .

ولككن لما عمت البلوى صرح برأيه» وهو أن ألفاظ القرآن ومعانيه غيرمماوقة )
وقد صرح بذاك فى رمالته ابى كتها إلى المأوكل فقدجاءفبا لق
«ّد روى غير
واخد من عشى من سلفنا نم كانوا يةواون المَرآن كلام اللهغيرمخاوق» وهو الذى

أذهب إليه » وألا
رى الكلام فىشىء عن هذا ء إملااكان فىكتاب اللهء أو ى
حاديلثنعبنى صلىاللهعليهوسلم » أوعن أصحابهأوعنالتابعين فإن الكلام قيه
غير مجمود .6

ونتبى من هذا إلى أن الإءام أحمد بعد التوقف أسداً قرر أن القرآن غر
حاوق  .ولكن معقوله هذالميعرف عنهقط أنهقالأنه قدم » بالستمر فىهذه

القضية عتلوىقفه ؛ لأنها مسألة من صمم عل الكلام يوهو ليمكن صاحب كلام .

 - 6وبعد هذا الاستقراء نكون قد بينا الرأى الذى كان يناقض رأى
المعترلة الذى حاربوه » وقد بينا رأى المعتزلة  .والممهاج الذى روه لأتفسيم فهم

يرون أن القرآنمخلوق » وأنه محدث غيرقدم .

|

يهته
ذانك نظران » كمنلهما له وج
كو
فلار أحدههما » ولكن لاذا انتقل
للطهمان» مالنمناقشة إلى البديد والأذى » وهم أهل نظر
المسزلة عندءا صسار
ا

خ!88
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وجدل؟ : ..لندع المأدون والمحتصم والوائق تأولثاث كانوا مظاهر ؛ والرأى رأى

المعمزلة بل إن الكتب والوصايًا كلها كانت بقن أحمد بننأف دؤاد وأعلهاستغل ضف
كتب ماكتب ؛وأمر باسعمهعاأمربدليل أن الاضطهاد
المأمون فى ٠رضه الذىمات فويه
والكتب المشتملة عليه كانت كلها والمأءون خارج بغداد وقد كانت وهو مريقى .

؛لعسن لمم الأعذار » أو نقول
ضلع السؤال المعتؤلة أنفسهم ون
ونع
مذلك
| ول
أن  0أعذاراً قد نحخقف اللوم  2ولكن لاكرأ تكورن مرراً للأذى والاضطهاد
فإبماأ رأث لا يسوغان ا للأتقياءأمثالتأحمد بن حمل .

وإن الأعذار الى نراها عتلقة لإثمالمعتزلة أو ٠زيلة بعض الاوم..هى أنقول أهل
المنة أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله قد يؤدى إلى القولبقدمه » وأن ذا قد

كان يتخذه النصارى -حجة أو ذريعة اتشكياك و-كدلى المسامين على اعتةادأن المسيح
قناب
إله أو قدم قدم الإله.وقد كانوا يبثون ذلك بين جاهير ال«ملمين» فقك عجاء ك

تراث الإسلام عن يوحنا الددشىالذى

كان ق خدهة الأمويين إلى عهد هشام بن

عبد الملك أنه كان يلقن بعض المسيحرين ٠ بجحادلون به اللمسكدين أيفسدو ااعتقادهم 3

سبح ؟  .فقل إنه كلمة الله  .ثم
فيقول  :إذا سألكالعربى  :ما تاقوللمفى

حى
امشليحقفرىآن » وليرنض أنيتكلمبشىء 1
ليسأل -النصرانى المسلم  :م سمى ال
يىأونل  :إنماالمسيح عيسى بن .ريمرسول الله0
جيبه المسلم فإنهسرضطر إل
ألقاها إل ٠د»رم وروح منه  6فليسأله عن كلمة اللهوروحه أعداوتة ه ى أم غير معاوقة

فقإنال

متلوقة فليرد عليه أن اللهكان ولمتكن كامة ولاروح  .فإن قلت

ذلك فسيقحم اأعرى.لأن من يرى هذا !١لرأى زندبق ق نظر المسلمين 5
85
عن

-

هذا

أعين المعيز لة

الكلام كان ببث
ي
الذن

كائوا

بين المسلءين

 43ول يكن شحافيا قُْ جواهظره

يجاداون أدل الديانات

الأخرى

والزنادقة)

وهم

هذا يعامون أن مهي
نقول :القرآن غير ماوق قد بدويه إلى أن يقول أنه قدم »

ويذلك بمد النصارى نحجة مجاداون  » 8فوجب أيلاقال دذا القول حر لايكوت
حجة على الإسلام؛ ولكيلا يفتح ثغرة أيننالون منه » والمعتزلة مع ذلاث يعتقدونت
أن المق الذى

لو شاك

فيه هو ما يتمرروث

مايضاهى قول النصارى قَْالمسبح 2

لحدئين ثقوآه بيؤدى
 .وبءن قال معالة ام

وإلى الحكم يتعدد القدماء

ع

إل

وجءلل الشران

الذى يقرؤه الناس قدعاً كشأن الله سبحانه وتعالى » وإذا كان ذلك بعضص نظر

ب ١44ل

 1المعتزلة فهو موةف لامخلومانلغيرة الإسلامية » والدافع إلإممان سام .
فإذا كان أحمد بن حثيل وإخخوائه دن الفقهاء ودين محتاطون لديهمفالمعز لة

أيضاً محتاطون لديئهم فيسدون الأبواب بالحق على كل من يريد كيداًبالإسلام؛
وم يكونوا بذاك خارجين عنالدين ن.عم كان الأولى ألا مخاض فى هذه المسألة
قط "كماكانيريد الإمامأحمدوءن معه » واكن الدّين لايريدون بالإسلام خرآ
لمسل أن يدافع عنللإسلام » ويذكر الليقيقة كا
كل
أذاعوا بهونشروه فحق على ك
هى 0ح ويدعو إلا م

 - ٠ولقد صرح المعزلة بذاك فى الكتب انىأرسات على لساف اللمأمون
و.ساقوا فسا الأدلة لبعللان قول هن قالوا أن القرآنقدم بالمشامية 'بين قولهم وزعم
التصارى بالنسبة للمسريح عليه اسلام » فقد جاء فى أحد هذه الكنب  « :وضاهوا
به تول التصارى ؛فى ادعاهم قُ عيسى ابن “ريم أندايس عخاوق .وإذ كان كلمة

الله » وإن هذا القول يدل على أكمهامنوا بلاحظون ما تمكن أن يسعخد.ه التصارى ؛
له مما جال مخاطر أولثاث الممتزلة أن
واماتهع)
من نص القرآن بأن ا«لمسيح » »٠ (ك
ترويج فكرة قدم الدرآن أو الول بعدم خلقه الى تؤدى إلى القول بالقدمباعتباره
كلام الله تعالى فكرة مسحي ؛ دست بان ج هر المسلمين فهاكان يلس فوم *ن
أفكار » وقد تلماها الحمهور بالقبول ٠؛ الماقهاءن تقديس للقرآن الكرم »؛ وقك

كون كلام
ذكرنا أن التصارى قاسدتعخدهوا نعلا فكرة الاءتناع عن اللموض ك

الله فدعاً أو ديثاً لإفحام المسلم » فيلنااقش ى كون « المسيح » قدعآءوله مقام
سمى (النصارى ) » وهو
الألوهية عندهم  .ولقدأشارالباحظىقرمالته اتلى

معتزلى » إلى أن الكائدين للإسلام يرتضون القول بعدم نخاق القرآن » بمقالة
الفقياء وامحدثين » ويتمنون أن تروج عند المساءة الذين يسيرون وراء أولئك

الحدثئين .
 وإنه اواستبعدنا علاقة الدس الذى كان يدسه أمثال يوحنا الدمشىبموضوع الاضطهاد لو-جدنا الكتب صرمحة فى أن القول يؤدى إلىما يقرلالتصارى؛
فقد صرحوا بأن القول بقدم القرآن بؤدى إلى القرل يتعدد الآغة » وذاك لأن
التصارى سلكوا ذاك المسلك فادعوا قدم « المسيح» ثمعبدوه » وامخلوه إلا » ولقد
خشى المستزلة فشو ذلاكعند العامةوقبول حشو الآمة له © ومرذا يجىء جيل يعيد

م
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لام » ونخصوصاً أنهميرون ما رأوا م
القرآن كما ججاءيل عبد المسيح علايه
غ مباى إليه .
فون
يوقع
ثاقَلةناس بالمحدئين والفقهاء الذين قالوا ذلك القول ويت
 - 7هذامانظنهميرراًمخفف الملاممماارتكب المعتزلة.وإن كان لا يذهب
بأصلالملام » ولكن هل أنتج الاضطياد ما أراد الممتزلة » ومن نحملوا وزره
معهم ؟ .

لقد أدى الأمر إتلكىبير المضطهدين » ونشر تفكير هم » ومبالغة الناس ق

أقوالهم » ولميكنمايسوغ الاضطهاد » فقد كان ابنحنبل تنم عن القول بأن
الحروف والكلمات الىننطق مهاقدعة»وامتنع أحمد ومن وراءه عن هذا القول +
انعم إنالمسمألةعوخصدترست بعد ذلاث مانلأخلاف :ورأى الكثر ونه ن٠فكرى

الإسلام رأى المعتزلة» ولكن لميكن ذاث نتيجة للاضطهاد» بلكان نتيجةلمناظرات

العلماء وما نشره المعتزلة من رسائل  .واو ترك الآمر عرلسىاه ٠ن غير اضطهاد

لانتشرت فكرة المعتزلةأكثرممالتشرت ومالوثتمارهم بذلك الاضطهاد .
7

 -هذه صغائت منتفكبر المعتزلةوآر اعم ودر امامهم و مجادلامهموإنهايبدو

ش

مها ثلاثة أمور واضحة بينة :

أوها  :أن هؤلاء يعدون فلاسفة الإسلام حت »لأنهم درسوا العقائد الإسلاءية:
دراسة عقاية مقيدين أنفسيم بالحقائق الإسلامية غر منطلقن قٌّ غير ظلها » فهم
يفهمون نصوص القرآن فىالعقائد فهمافلسفياً ويغوصون فىفهم الحقائق الى تدل
اتحالينم عن التصيوص
عليا» غيرخالمينللشريعة » ول م

لممرعروف والهى ع انلمنكر »ورد كيد
الأ
ثانها  :أنهم قاءوا عمققالإسلاممبنا

الزنادقة والملاحدة وال كذةار فى تحورهم » وكان لابد مونجودهم ليوقفوا تيار
الزندقة الذى طم فى أول ظهور الدولة العباسية » ولذا كان الخلفاء الأول فن
الدولة يشجعونيم  0وقد ناوأهم الوشيد زماناً واعتقل بحضهم » ولكنه اضطر

هذه

لإطلاقهم لاعلمأنهمالذينيستطيحون منازلة الوثتيينمنالسمنية وغيرهم .
ثالها  :أن لهمشذوذاً فى الفكر ؛ وشذوذاً فى الفعل و»ذلك محدث كثراً
عمن يطلق لعمّله المنان  :واو ى ظلال النصوص

١

| الأشاعلة |
فقيه معروف 1
عدث
وتأرئت

مشهور

3

ع ا
يلناس

وصاحب

العداوة » حى نسب٠ى الثاس شيره »
م فأسوا دفاعهم عن

0

للدموالمن

الإسلام وبلاءهم فيهء

وتصدمم للزنادقة وأهل الأهواء » نسوا هذا كاه » ولميد كروالممإلاإغراءهم
الخلفاء بامتحان كل إمامتى » ومحدث

ميعدى

.

ولا -جاء ااتوكل وأبعدهم عن حظيرته »

وأدلق خصو مهم » وفك قبود

العلماء» بحر د لمناز لم سجاعة من الفقهاء ومن مبجرا ف السنة ف د
ىراسةالعقائدع

فبعض العلماء الذينأأجادوا طريقة المعتزلة

المجادلة يلأمخذوا بارامممفجادارهم

بلسان عضب ومن ورامم العامة يؤيدو مم  .وبعض الخاصة يرافقومم والتلفاء
يناصر و مهم

وظهر فى آنخر القرن الثالث رجلان امتازا بصدق البلاء :أحدهماأيو الحسن
الأشعرى ظهر بالبصرة » والثانى أبو منصور الاتريدى ظهر بسمرقند » وقد

جمعهما مقاومة الم
اعنزل
خةتعل
لىاف بينهما فىالقرب املنمعتزلة والبعد عنهم»
ولتتكل علىأنىالحسن الأشعرى » ثنمثى بالكلام على الماتريدى .
6

ولد الأشعرى بالبصرة سنة

هوتوق سنة ثلاثين وثلاعاثة ونيف"

يعدالحجرة  2شرجعلاىلمثزاة
فع
ىا
لكلاموتدة يهمف عصرأ عل
ولكن الأشعرى وجد عن نف
يسه
يم
عاده ع ن المعتزلةفى تفكيهرم مع أنتهغذى
8ن «وائدهم  4ونال من ثمرات تفكبرهمثموجد ميلاإلىآراء الفقهاءوامحدثين »
مع أنه لميخشمجالسهم ولميدرس العقائد على طريقسهم .

(095#

سه

مذهب الأشعرى ورده عل المعتزلة :
6

-

عكف الأشعرى فى بيتهمدة وازن فبا,بعن أدلة الفرقدتن وانقدح

له رأى باعلدموازنة » فخرج إلى الناس وناداهم بالانجياع إلبه» فرق امثير يوم
للمعة المسجد الجامع بالبصرة  4وكّال':١

« أسهاالناسمنعرفىفقدعرفى » ومن لميعرفى فأناأعرفهبتفسى » أنافلان
انل الشر
فارع»وأ
أأأبص
ابن فلان ؛أكقتتول مخلق القرآنءو أن الله تعالى لا يرى بال
أنا أنعلها » وأنا تائب مقلعمتصدلالرلدمععلىتزاة مرج لفضاتحهم  .عاشرالناس:,
؛لم يبر جح عندى
ما تخييت عنكم هذهالمدة لأى نظرت فتكافأت عتدى الأدلة و

*لى شىء» فاسّهديت الله تعالى فهدانى إلى اعتقاد ماأودعته كتى هذه واتخلعت
شى ع

لع
خاء
نهذ
الى
من «جميع ماكنت أعتقد كامتاخلعت هونثو
و دقع للناس هاأكتبه علىطريقة أسلياعة  0ن الققهاء وادثين

من ثوب كان عليه .
.

وقد بين مذهبه ومآنخذه على المعتزلة إجالا فى «٠قدعة كتايه ١الإبانة #وقد جاء
انهايعد محمد الله والثناء عليه .

وأما بعدفإن كثيراًمن المعتزلة وأهل القدر مالت مم أهواؤهم إل التقليد
لرؤسا”مهمء ومن مفى منأسلافهم نتأولوا القرآنعلىكراتم تأويلا لمينزلاللهبه
أامين »ولا عن السلف
اقاو عهن وسولوي الع
اوضح به برهان »ا ول ث
سلطانا»ول أ
المتقدمين ع فخالنوا رواية الصحابة عن نى الله جمد صل الله عليه وس ق رؤيته
بالأيصار » وسقجداءت فق ذلك الروايات من اللهات الختلفة » وثواترت الآثار

وأخأبانرك»روا
وتتابعت ال

شفاعة رسول اللهصلىاللهعليهوسلم» وردوا الرواية

دعين
قلف
تلس
لعمنا
ااث
قّ ذل

» وبجحدوا عذاب القر » واألنكفار ى قبورهم

يعذبون » وأقدجمع على ذلك الصحابة والتابعون » ودانوا مخااقلقرآن نظيرآ
لقول إخوانهم ممنن المشركين الذينقالوا :وإن هذا إلا قول البشر» فزعموا أن
القرآن كتول اولبأشرثب»توا وأيقنوا أن العبادمخلقون الشرنظيراً لقول المجوس .
الذين يثبتون خالقى  :أسحدهما ما قوَ اللهروالآخر مخلقالشر» وزعموا أن اللهعزوجل :
يشاءمالايكون» ويكون مالايشاء » خلافالاأجمع-عليه المسلمون منأن ماشاءالله

ل

امآ

به

كان » ومالايشاءلايكون » ورداًلقولاللهتعالى :و وماتشاءون الاأن يشاءالله»
ولقوله تعالى  :و ولو شثئنا لأتينا كل نفس هداها» ولقوله تعالى  :وفعاللمايريد»
ولقوله تعالى نير عنشعرب أنهقال « :يومكاون لنا أن نعود فيهاايلاشأن
اء

مذه
أه
لوس
اوم
تى
اللرهبنا» ولذاسماهمرسولاللهصلىاللعهليهوس :

ء

لانم دانوا يديانات المجوس » وضاهوا أقوالحم  .وزعموا أن لاشرواللدر خالقين»
كا زعمت المجوس » وأنه يكون من الشير مالابشاء اللهكماقالت المجوس ٠ وزعموا

أنهمعلكون اواضلرنفع لأنفسهم رد لقولالله تعالى :دقل لاأملكلنفسي فونلعاضاراً
إلا ها شاء الله » وانحرافاً عنالقرآن وعما أجمم عليه المسلمون.وزعموا أنممينفردون
بالقدرة علىأعماحمدون رمم وأثبتوا لأنفسيم غى عن الله عز و.جل؛ ووصفوا

أنفسهم بالقدرة على مالم بصفوا الله بالقدرة عليه » كا أثبت المجوس اشيطان

املنقدرة عاللىشر مالميثبتوهللهعزوجل » فكانوامجوس هذه الدآماةنإوذا
راسحممنة
يديانة المجوس ونمسكوا بأقوالهم » وهالوا على أضالياهم ؛ وقنطوا الن
صىاة
لاععل
اكو
اوللآهي»سوهم من روحه » وح

بالنار والداود خلافاً لقول الله

تعالى » و«يغفر مادون ذلك ليمشناء » وزعموا أن مدنخل النار لممرجمهاء»
ءت بهالرواية عنرسول اللهصلىاللهعليهوسم » ١ إن اللهعزوجل
اما
جً ل
خل.افا
تاخرلجنمانر قوماًبعدماامتحشوا فبها» وصماروا حمما »  .ودنعرا أن يكون لله

ق وجه ربك ذو الخلال والاكرام »وأنكروا
:و
ولىب
عوزجل وقجهوملعه تعا
أن يكونللهيدانمعقولهتعالى :و لماخلقتبيدى » وأنكروا أن يكوذللهعيبنمع

وىنعيفىو)ا ماروى
قوله تعالى  :ت(مجرى بأوعيتقناو)له تعالى  :و(لتصنع عل

عنرسولاللهصكىاللهعليهوسل  « :إناللهيتزلإلىالسماءالدني »ا وإ أذكرذلكإن

شتاءعالالهلى بابابايا» وبه المعونة والتأبيد » وءنه التوفيق والتسديد .
فإن قال قائل :قأندكرتم قول المعتزلة» والقدرية؛ واللهمية» والحرورية »
والرافضة » والمرءجئة » فعرفونا قولكم الذى تقولون وديانتكم الى مها تدينون »
يل ل:قهولنا الذى نقول وديانتنا.الى ندين مهااهلىسك يكتاب الولسهنة نبيه صل

سه
وهعلي
لل

» وماروى عن الصحابة والتابعين وأثمة الحديث » ونحن بذلك

جلل
ورا
ههه
معتصمون » وعا كان عليه أحمد يحنثبل نض

ورقع درجته وأجزل

مثوبته » وعمن نخالف قوله مجأنبون » لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذى

 ١084سا

ههاج ج؛وقع ببهدع المبتدعين»
أباناللهبهالحم عند ظهور الفملال» واأولضمم ب
وزيغ ازائنين » وشك الشك
اين» فرحمه اللتهعالم
لن إمام مقدم » وكبير مقهم ]

 3٠7ل وببذا يتبين أنه جاء لإحياء آراء الإعام أ.حمد فى نظره إِذَ يعتر

منباجههومباجه » ولذايقولفىمنباج الإمامأحمد الذى اختاره  (:وجملة قولتا
أن نقربالله وملائكته وكتبه وزسله » وماءجاء من عند الله» وما رواه الثقات عن

رسولاللهصل اللهعليهوسلملانرد من ذلك شيئاءوأن اللهتعالى واسحد أسحد فرد
له
وده
سً عب
رمدا
ونمح
صمد لاإله غيره » لميتخذ صاحبة ولاولد » وأ

» وأن

»أن
ور و
بفي
قمن
لعث
اهيب
»أن الل
اسونةوالنار حق » وأن الساعة آنيةلاريت فبا و

لله استوى على عرشه » كاقالتعالى ( :الرحمن على العرش استوى ) وأن له
تعالىوجها كماقالتعال  ( :ويبى وجه ربك ذو الخلال والإكرام ) وأن لهيدا
وهطتان ) وأن له عيئاً بلاكيف كقاال تعالى :
اللى ( :هبيل يسدا
كتاعقا

( تحرىبأعيتنا )وأن للهعلماًكاقالتعالى  ( :أنزله بعلمه ) ونثيت للهقوة كماقال
تعالى  « :أو يروا أناللهالذى خلقهم هوأشد منهم قرة » ونثيت لله السمع

والبصرءولا نننى ذلككانفتهالمعتزلة واللحهمية  .ونقول إن كلامه غيرعخاوق » ولم
مخلق شيئاًإلاوقد قال لهكن فيكون » وأنه لا يكون فى الأرض ثشىء شر ولا خمر

إلاماشاءالل »ه وأن الأشياءتكونمشيثةالل»ه وأن أحداًلايستطيع أن يفعل ا
قب ألن يفعلهاللوهل ناستفىعناللهو»لا.نقدرعلىالتروجمنعل اللهء وأنه لاناا

إاللاله »وأن أعمال العباد مخلوقة لله ومقدرة كا قال تعالى

ول خلقكموما

لعالى ( :أم
قا ت
تعملون ) وأن العبادلايقدرون أن عذلقوا شيئاًوهممخلقون »كما
حعلقوا منغيرشىء أمهم الخالقرن ؟ )و هذافى كتاب اللهكثير » وأن الله وفق .٠
المؤمنين لطاعته» وللف -بمونظ رهم »؛ ولو أصلحهم لكانوا صالين » ولو هداهم

لكانوا مهتدين ك»اقال تباركوتعالى  « :من يهك اللهفهو المهتاء » ومن يضلل

ه
و»
لشره
حره و
فأزلئكهمالحاسرون اوإنا نؤمن بقضائه وقدره خي

وومرنهع؛لم

أن ماأصابنا ! يكن ليخطثنا » وماأخطأنا لميكن ليصيبنا  .ونقول إن القرآن كلام

خغيلروق » ون قال مخاق القرآن كان كافراً به» وندين أن اللهتعالى يرى
مله
ال
وجااءتيات
انل»كرنا-
بالأبصار يوم القيامة كااليرقىمر لايلةبدر؛ يراه المؤهنو

ل1م686

هه

عرنسول اللهصلىاللهعليهوسم و»نقول إانلكافرين عنه جوبون » كا
قال الله عزوجل :و كل نهم عن ربهم يومئل امحجربون اوارى ألانكفر أحدا
ن
أهل القبلة يذنب بي رتكبه كاازىوالسرقة وشر بالكمر

كادانت بذلات الخوار  2

وزعمواأ:نهمبذلك كا
فرون » و.نقول أن منعمل كثيرة م نن الكبائر مستحلا لما كان
كافرً
إن
كان
غي م
رعتقل م ربمها  .وثقولإن اللم
هرجمن
الثار
قوما
بعد
م ا
امتحشوا

يشفاعة محمد صل اللهعليه وس و»ن؛ؤمن بعذاب القير » وأن الإعان قول وعمل يزيد
ويتقص

.

وندين حبالسائه الذذينأخت

ارهملصحبةنبي»ه ونفى
علومم أ
اثت ا
ىه

بهعلهمونتولاهم » ونقولإن الإمامبعدرسولاللهصلىاللهعليهوسلم» أبوبكر
رضن الله عنهوإن ال
لهأعز به الذين » .وأظهره علىالمرتدين ثمحمر بن
الله
عنه
معما

اللطاب

ننضر
اللهومجههقتله
قاتاوهظلماًوعدوانا » ثمعلى
بن

رضصى

أبىطالب »

فهؤلاء الأئمة بعد رسول الل
هصلىاللهعليه وسلم » وخلافتهم خلافة النبوة» ونشهد

للعشرة المبشرين بالجئة
الذيينشهدلهم رسول الله صلىالله عليه وسلم ( ونتولى سائر

أصعاب رسول الله صلى اللعهليه وسلموتكف عما شجر بيهم » وندين السأن الئمة
الأريا
رأشدونمهذبون
ى

نضلاء لايوازممق الفضل غيرهم .ونصدق

أثنها أكل لتقل المعروفون

0

لأغة المسامين بالصلات
'-ح والإقرار

مجميع الروايات
بإماموم وتضالى

الروج علهم إذا ظهر مهم ترك الاستقامة » و
»ندين سرك

الخروج علوم

بالسيف » وكراك القتال قى
الفتنة »ونقر رواج الدجال » ونمر بعذاب المعر ومنكر
ونكر »ونصدق

محديثالمعراج » ونصحح كثيرا٠ ن الرؤيا
ف المنا »
م وثرى الصدقة

عن#وق المؤمنين والدعاءلم »م ونؤء نن أن لليهتفعهم» ونقول أن الصالمينجوز أن
اللهبآياته  .. .وقولناى أطفال المشرككيين :إن الل عهز وجل يؤججلممناراً فى

الآخخرة *م يقول اقتحموها كا جاءت الرواية بذاك وثرى »خارقة كل داعية لفتنة »
ومجانية أهل الأهواء  . .وسنحتج لماذكرناه من

4

-

قولنا ع .

تقلناهذاالكلامبطوله»ولأنهبتحريره بيخس
نخنالاصة

دقيقة مذهيه

وما أختاره » وخلاصة ماتدل علها :

 3ذأ ) أنيهجوأزذ تكولنلصالمينآي»ةوخ اىلتىاسطلحالماعللىى تسمينها
مم الكرامة ير لهاعن ا
لمعجزرة  43وأنه ار جواز الدشاء للمرتوالتصدق عليه »
0

1

ل

كه

-

( ب ) وأنهيرى أن يؤخدبكل ما جاءت به السنةمنعقائدلافرقى ذلك بين
سنة «توائرةوأنخبار آحاد » ومحتج لكلمااشتملت عليهالسن ٠ة ن عفائدبكلوسائل

»د أعلن اعتقاذه لأمور تيت أسحاديث الاحاد.
الاحتتجاج وق
انصلوصآفيقات الموهمة للتشبيه هن غير أن يقع ق
بهظأوخذاهر ال
( ب ) أن

جاه
واًا»ل
كوءجي
التشبيه فىنظره » فهو بعتقد أن لله

العبيد » وأن لله يدا لاتشيه يد

اللوقات .

(د) وأنهيرى أنمايعتقده هورأى الإعامأحمد » ويعتيره الإمام المقدم ع
العالم المنهم .

4

جر
س ورمع اتفاق المذهب الأشعرى » ٠م آراء الفقهاء والمحدثين فشيا

ينهم"دبين المعتزلة من خولاأفن»خءذه يظواهر النتصوص أخمذاًمطلقالايعتمد فيه إلى

أى تأويل ك-ان بعيداً عن أهلى الأدواء بعداً مطلقا » وفى الحقيقة أن آراءه
كانت وسداا بين المغالين » بين التى والإثبات .والمتجاذبين لأطراف التزاع عن
المتزلةوالحشوية والجدرية  2إن الدارس حياة الأشعرى ند أن الذى يتفق مع

اطلاعه هو أن تنتار مذهباً وسطاًبعيداًعن المغالاة على أى شكل كانت المغالاة »
وكتايه ( مقالات الإسلامين ) هذه الآراء » وهو قد اختار ذلاك الوسط قى الاراء

الفلسفية الى لها صلة بالقرآن » وإن كان يتفق مع بعض الفقهاء فىأكملرورد فيه

أثر أو قرآنولايصعب علٍ المتقصى أن يثبت ذلاك التوسط فىكل فكرة من أفكاره.
فرأيه ف الصفات وسط بيانلمعتزلة ومعهم الدهمية »وبين الحشويةوالمجسمة»

فالأوراون نوا الصسف تات الىوردت ف القرآن » ول يثبتوا إلاالو:جود والقدموالبقاء

والوحدانية » ونفوا السمع والبصر والكلام وغيرها من الأوصات الذاتية»وقالوا :

ليست شيئاً غايلزذات » وقالوا أنهافىالقرآن أسماءللهتعالى كالرحمن والرحم
ل والحثم ة و «المجسمة ٠ شهوا ذاتهتعالى فىأوصافها بصفغات الوادث تعالى عن

رفآىن
قلها
لك
ادت
ذعلاكو" كببرا» وجاء الأشعرى فأثبت الصفات الى ور
والسنة » وقرر أنها صفات تليق بذاته تعالى»'ولا تشبهصفات اللوادث اتلسىمى
باسمها

فسمم اللهتعالى ليس كسمم الوادث » وبصره ليس كبصرم » وكلايه

لكيكسلامهم .
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ورأيه ف فدرة الله تعالى وأفءال الإنسان وسط بايلنجيرية والمعتزلة » فالمعتزلة
تقالوا إن العبد هو الذى مخاق أفعال نفسهبقوةأودعها اللتهعالى|ياه »واطيرية قاأوا

إن

وريشة فى مهب الريح »
الإنسان ليساتطيم إحداث شىء ولاكسب شىء بل كهال
فقال الأشعرى إن الإنسان لا يستطيع إحداث شىء ولكن يقدر على الكسب(.)١
ى»
رعالى
يه وت
احان
للهسب
وبالنسبة لرؤية الليوهم القيامة» قالالمعيلزة  :ال

وأولوا

النصوص القرآنية ولم يأخحذوا بالأحاديث النبوية لبا أخبار آتحاد » وقال المشبة :

إن الله يرئ يوم القيامة «كيفاً محدوداً » وسلك الأشعرى سلكاً وسطأً فال :
يرى من غير <لول ولا.حدود .
وبالنسبة الألفاظ الى وردت «وهة اتشبيه فى القرآن والحديث مثل ويك الله

هم » وقال الحشوية» (أى
قلى
رهعا
فوق أيديهم » قال المعتزلة  :المرادساطانالفلت

العامة مالنمنتسبين لاعلم ) بده بد «جارحة »وقال الأشعرى يده زد تلوق بذاته الكربم
و.ليست يد «جارحة كأيدينا » بل يده يد صفة كالسمع والبصر » وهذا عا جاء فى

»ون يظهر
كهك
اشير
كتاب الإبانة فإنه قد صرح بالتفويض بأن فوض اليد » ونى الت
أنه قدرجع عن هذا الرأى الذى أبداه متحمساً لمناقفضة المدتراة» إذ جاء فىالع أن
قددرة كافعلالمعتزلة وغيرهم .
للي
بويال ا
قرر تأ

وبالئسبة للترآن قال المعتزلة ا:لقرآن عناوق محدث خلقه الله تعالى » وقال
أبلاوان الى يكتب با ٠
المشوية :الحروف المقطعة والأجسام البى يوكتابلعل
وما بان الدفتين غير مخلوق(؟)ثسلاك الأشعرى طريقاً وسطاء وقال :القرآت كلام

وةان
لقطع
أ الم
لروف
االح
وأءا
اللهغير مغر ولا لوق ولاحادث ولامبتدع ف

و الأجسام والأصوات فخلوقات ممرعات
وبالنسبة لمرتكب الكبيرة قال المعتزلة  :إن صاحب الكبيرة هم إيمانه وطاعته

اولقاملرجئة هن غيرأهل المنة  :من
إذا لميتب عن كبيرته لامرج دن النار»
أخلص لله سبحانه وتعالى وامن به فلا قضره

كبيرة ههما تكن ع

( )١تبين كذب امتزلة فيما نسب إلى ألى المسن الأشعرى
نفع الككتاب المذكور ص

٠6١

قسلك الأشعري

ايةؤ
ب

لم

طريماً وسطا  6وقال  :المؤعن الموحد الفاسق هو فى عشيئة

اللهتعالى إن شاء عفا عنه

وأدخله اللدنة » وإن شاء عاقبه بف
أسق
دهحثم
له الجنة .
02

وبالنسبة لاشفاعة قال الإعامية إن لارسول شفاعة والأئمة «ثلهاء وقال المعمز لة:

لاشذاعة لأحد دن العبادء فسلك الأشعرى مساكاً وسطاء وقال إن لارسول صلوات
الله وسلامه عايه شفاعة مقبولة فى المؤمنين المستحقين لاعقوبة » يشفع لهم يأهر الله
وإذنه ولايشفع إلالمنارتضى » كمنائر الرسل صلوات الله وسلاءه علهم أ:جمعن.

وهكذا نراهقدسلك الطريق الأوسط لك
اىليباعدنعحنراف » وسنبين آراءه

موازنة بغيرها عندالكلامعلىالماتريدية :

ىلاستدلال على العقائد ٠سلك النقل ومسلك
 - 61وقد سلك الأشعرىف ا
و يثبت ماءجاء افلىقرآن الكرم والحديث الشريف منأوصاف التلعهالى
فتله»
الع
ورسله واليوم الآخر والملائكة والحساب والعقاب والثواب» ويتجه إلى الأدلة العقلءة

والعراهين المنطقية يستدل مهاعلىصدق ماءجاء فى الرآن والسنة عقلايعدأن وجب
لتصدرق ا كاهىنقل »
ا فهو لايتخدط منن العقل حاكا على
التصوصليؤوهاأو.

عقى ظاهر ها ء بل يتخد العقل خادماً لظواهر النتصوص يؤيدها .

ضلاكيا فلسفية » ومسائل عقلية خاض فها الفلاسفة
قذ
بيل
وقد استعان ى سب
كه
سالس
اببوفى
وسلكها المناطةة »و

ذلاك المسلك العقلى :

) أ ( أنه نخرجعلىالمعتزلة » وترلى على «وائدهم الفكرية» فتا ع
لن مشروم

وأخلاه ن متهلهم » واختار طريقتهم فى الاستدلال لعقائد القرآن ؛ ولميسلك طريقهم
قْ نهم نصوص

القرآن والمحديث» وقل سالك المعيز لة قَْ طريقهم ىق الاستدلال

مسلك المناطقة والنلاسفة .
لدأحنن
ياب
تنهصقددى لارد على المعتزلةومهاجمتهم » فل
( ب ) وأ

مثل

حجهم » وأن يتبعطريقنهم فى الاستدلال ليفاجعليهمويقطع شّهانهمويفحمهم با
فى أيدسهم ويرد

حجلهم علهم ..

(بج) وأنه قد تصدى لارد على الفلامفة » والقرامطة »٠والباطنية وغيرهم

1

ع

4ه1

لناء لا يفحمه 'إلاالأقيسة المنطقية » وءنهمفلاسفة لايقطعهم إلا
ؤم
هثر
وك
دليل العقل 

- ١وف الحق أنهقدضعف شأن المعتزلة .فىالقرنالثالث والقرن الرايع
اطجرى )وقد كاثوا متصدين للرد على أدل الأهواء:وعلى الذين مباجمون الإسلام»

وأباوا فى ذاك بلاء حسنا » فلما ضعف شأنهم كانلابد أينكون بين علماء السنة
من يتولى ذلك العمل الكببر اللطير » لآنه تلميذ المعتزلة » وعرف بلاءهم فىهذا
الأمر » ولأنه صار إمام السنة المعروف قذلك العصرء بعد أن زالت دولة المعتزلة.
وقدنالالأشعرى لذلك مئزلة عظيمة وصار لهأنصار كثيرون:وانى هن الحكام
تأبيداًونصرة » فتعقب نخصومه من المعتزلة وأهل الأهواء والكفار وبث أنصاره ق

الأقالم محاربون خخصوم اللواعة وغخالفها ولقبهأكثر علماء عصره بإمام أاهللسنة
واللواعة .

انهي:ن حزم يعده من
فلفو
 ولكن مع ذلك جاء من بعده علماء مخااليرية » لأن رأيه فى أفعال الإنسان لايثبت الاختيار للعبد فىنظر «رابحنزم » ()1

رفتىكب الكبيرة (.)1
لهمرمنجئة لرمأيه
اعد
وي
ثبر مخالفيه فىلجمة
كد ذا
أك ق
وقدتعقبهفىغير هاتين المسألتين  :ولكن مع ذل
التاريخ الإسلاى » واشتد ساعد أنصاره جيلا بعد جيل » وقويت كلمهم وحلوا
حذوه » وقاموا بماكان يقومبهمنمحاربة المعتزلة والملحدين » ومنازلته لهمف كل

ميدان من ميادين القول » وكل باب من أبواب الاعتقاد .
من مخالفه وإن كانوا عدداً قليلا » وسجاء من الحنابلة من خالفهكا*سئبين عند الكلام
على الفلسفين .

( )١ءزجلا ثلاعلانم لمتلا نم . "86

( )0ءرجلا عيارلا نم لصفلانص . ٠١4
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المذهب بعد الأشعرى
 - 17كان لمذهب الأشعرى أنصار كثدرون كنابين »ا واعتير فى العراقه
وما والاه منمجهة الغرب مذهب أل السنة والجاعة كاوهنا » ولقد جاء رءجال

متازون قووا الآراء الىانهى إله الأشعرى » وقد تعصب بعضهم ري الأشعرى»

لاقف النتائج الى وصل إلا فقطع بل تعصبله ق المقدمات الى ساقها الأشعرى >

وأوجب اتباعفهى المقدموةالثيجة:٠ وعلرىأس هذاالفريق :

أبو بكر الياقلال سنة  04م :
"4

وقد

كان عالاً كبيراً نح حوب الأشعري » وتكل ف مقدمات

البراهين العقلية للتوحيد » فتكلم ف الجوهر والعرضء وأنالعرض لايةوم بالعرض»
وأن العرض لايبى زمانين إلى آخخر مهاثالاك

علىماوصل إليههننتائج كاأ؟مرن
ذاك
»بل
ر

» ول يقتصر فه
ىلمهب

الأشعرى

أنه لاجوز الأخد بغيرما أشار إليه

ممنقدمات لإثبات تل ا
كتاج ؛ فكان ذاك مغالاة فى الاتباع والتأبيد والنصرة »

إذ أن المقدمات العقلية لمجىء مهاكتاب أو سنة » وميادين العقل عتسعة وأبوايه
متفتحة » وطرائقه مساوكة» وعسبى أن يصل الئاسإلى دلائل وببينات هقنضايا

العقول ونتائج التجارب والقرائئح لميتعجه إلها الأشعرىءوليس من شير فى الأخذ
مهامدامت لمنخالف ماوصل إليهمن نتائج ومااهتدى إليه هن نمرات فكرية
الغزالى المتوق سنة  6:06م :

 - 56ولذلك جاء الغزالى من بعده » فلميسلك مسلك الباقلاق ويلدمخ

لمثل مادإعلايه » بل قررأنه ل ي
الز مممن
ا تخ
لالفة
ا الب
ساقل
تانى
دفى
لال

بطلان النتّجة»

وأن الدين خاطب ااعدول «جميعاً » وعلى الناس أن يؤمنوا مبا-
اجلاءكتاب وااسنة »
وأ يقروهبهياشاءون م ٠ن أدلة.

وف الدقيقةأن الزالى ل؛يكن تابعاً لأى الحسنالأشعرى أو لألىمنصور الماتريدى»
بل إنه نظر نظرة حرة فاحصة » لانظرةتابع مقلد ء فذوافقهما فأىكثر

ماوصك

إليه» ونخالفهما ثى بعض ما ارتأياه واجب الأتبا .ع ولن راماه كثيرون من أنصار

5١أا

م

الأشعرى بالكفر والزندقة » واقرأماقالهىقرسالته ( فيصل التفرقة بين الإسلام
والزندكة ) » فقد جاء فها :

«إنى رأيتكأماالأخالمشفق والصديق المتعصبه موغر الصدرمنقسم الفكرء
اىأمسرا
عة ف
مصنف
لما قرع سمعك من طعن طائفة من الحسادعلىبكعتضبنا الم
لرات
الدين » وزعم أن فبا معاخالف مذهب الأضماب المتقدءين» والمشايخ المتكلفين .
وأن العْدول عانلمذأهبشعرى  :ولوفىقيد شعرة كفر و»مباينته» ولوفى شىء.
نزر ضلال وخسر ء فهون  أما الأخ المشفق التعصب  علنىفسك » ليضايق,

بدصدرك » وفل من غرباك » واصير على ميقاواون » واهجرهم هجراً جميلا .

ذاف » واستصغر من بالكفر أاوللال لايعرف »
قد ول
يمحس
واستحقر من لا
غ وقد قالوا أنهيخترن من المجانين »
ايد
سن س
رل م
مأعق
لل و
اعأك
ين
فأى دا

وى كلام أجل وأصدق من كلام رب العالمين» وقد قالوا أنه أساطير الأواين »

نداطي نفسك وصاحيك وطاليه محل الكفر » فإن زعمأن محد الكفر مامخالف»لمهب».

الأشعرى » أموذهب المعتزلى » أموذهب اللاتيل أو غيرهفاعلمأنهغبلريد » قد
قيده التقليد » فهو أعمى هن العميان فتلاضيع بإصلاحه الزءان » وناهماك حجة ق
إف<امه مقابلة دعواه بدعوى نخصوءه » إذ لآيجدبين نفسه» وبعنسائر المخالفين له فرق

وفصلا » ولعل صاحبك يل من بين سائر المذاهبإلى الأشعرى» وعيزخعاملأفنته فه
كل ورد وصدر من الكفرالمنل » فاسألهمن أرنثبتلهأن يكون للقوقفاعليه.حتى
»ذ خالفه فصىفة التبقاعءالللهى » -وزعم أنهليس وصفاً لله
قفى بكفر الباقلانى إ
تعالى زائداً على الذات » ولم صار اباقلانى أولى بالكفر من الأشعر ى »“مخالفته
(باقلانى ) » و لماذا صار المق وقفاً على أحدهما دون الثانى ؟ إن كان ذلك من أجل
ال

مان » فقد سدق الأشعرى غيره منالمستّزلة » فليكن المق السابق عليه .
االسلبزفى

أملأجل التفاوت فىالفضلوالمل » فبأى ميزإن ومكيال قدرت درجات الفضل »
حى لاحلهأنهلأافضل فى الوجود من متبوعه ومقلده » فإن رخص لباقلا فق
محالفده فلمحجر عل غيره ؟ وما مدرك التخصيص ممه الرخصة | !وإن زعم

تفظ
لىن
ح لقايق
أخنلاف الباقلانى ي ءرجع إل

وراءه » كا تعسف بتكلفه بعض.

؛للدلاف ى أذناك يرجم إله
ومد وا
جوا
ولىد
لن ع
اافقا
التعصبن زاعياًأنهما متو
الذات » أو إلى وصف زائد عليه » عغلاف قريب لايوجب التشديد » فاباله يشدم
ش

(١١- تاريخ المذاعب )

ب

ات
ننىفيه
صف
لّزلة
اىالمع
القول عل

ا51ة
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ومات »
ليع
لممميطعمجم
الم
 .وهو معبّرف بأناللهعا

قاحر على جميم الممكنات  .وإئما مخالف (الأشعرى ) فى أنه عالم قادر بالذات»
أو بصفة زا
ائدلةففارق بين الخلانين ؟ » !

وثرى -ء*ن هذه الرسالة كيف كان الغزالى ينظر إلى العقائد نظرة مجردة خخاليةمن

التقلرد قيلقالد إماماً » ويلتابع مذهياً من المذاهب المقررة فى العقائد » واإننمى
إلىقرمب مما اننهى إليهالأشعرى .
5

 -ولقد جاءبعدالغزالى أئمةكشيرون اعتنقوا مذهب الأشعرى فنتانجه »

وزادوا على دلائله» فلميدعوا إلى التقيد بالمقدمات بل قيدوا أنفبم فقط بالتتائئج <
ان مناظراً مجيدآ» وإماماً متعبداً »
و1كه
وءن هؤلاء البيضاوى المتوق سنة ١7
وفمباً مدقماً » وله ق علمالعقائد كتاب الطوالع .

ومن هؤلاء اليد الشريف الجرجانى المتوى سنة  518من الهجرة النبوية
وقد جاء من بعد هؤلاء ومن قبلهم علماء أعلام وأتمة أفذاذ أحادلوا بالمعقول
والقول

» وقد دونت دلائلهم  2وردو دهم علىالمعيزلدوغيرهم »

وكاث سجل ذلك

مناظرة بين الأشعرى والحبا'
م

 -ولنخم الكلام فىالأشاعرة؛ مناظرة أثرت » كانت بين ألى الحسن

ج فى
وب
واظرة
الأشعرى ٠وشيخه ألى على الجبالى المعدزلى » وكان موضوع المن
:
لهى .
تأصعلحالل
ال

قال أابلوحسن الأشعرى  :ماقولك ى ثلاثة  :مؤمن » وكافر ؛ :وصبى؟

قال الجباني  :المؤمن من أهل الدرجات والكافر من أهل الاركات()١ والصى
نلجاة
مانلأه

.

) (١الدرجة  :الأزلة الرفيعة ٠ والدركة  :المئزلة الى بهبوى فيا مانيها أ النار. 

ثا؟ؤ
ل

-

تده
قال الأشعرى  :فإن أراد الصبى أن يرق إلى أهل الدرءجات (مأىوبع
صبياً) هل عكن ؟
االللمهإؤنمن إنما نال هله الدرجة بالطاعة و ليس
فال الجبائى  :لا » بل يق

لمثكلها .
حوسن
لأب
قاال

انلقتاقلصير ليس متى »أفحايويتنى كنت عملت
 :فإ

الاطاعلاتمكعزملءن .
قالالجبائى :يقول الل:ه كنت أعلأنكأو بقرتلعصيت » ولعوقبت » فراعيسته
مصاحتات ©» وأمماك قبل أن تدّمى إلى سنالتكليف .

ا فعهلياته
رله
قال أابلوحسن  :فلقوال الكافر  :علمت الى كا علمت حا
مصلحى مثله ؟

فكت المبائى و-لجمموحارباً - .

الماتريدية
 أسبة للماتريدى وهو « محمدبن ملا بن محمود  المعروف بأمننىصوره-
وتريد
ى
الماتريدى » ولد با

محلة بسمرقند فويرااء البر  -وقد ثيتأنهتوق

رة النبوية ٠ وتقلدى العلمفى الثلث الأخير من القرن الثالث
جعد
لاثمالب
سانة“
المجرى » أى فى الوقت الذى كان المعتزلة فيه ينالون غضب اشبيب واستكاره

جأزاتءرملاوا بالفقهاءوالمحدثين ف الثلث الأول من هذا القرن نفسه .
ولايعرف على وجه القن هولده » ولكن الظاهر أنه ولد حول متتصف القرب

طثعبتاً أنه تلبى علوم الفةه الى وااكلامعلى نصر بن محبى الباخى
الثالث » وققد

المنوق سنة  457ه .

ش

وقد كانت هذه البلاد مواطن المناظرات والمجادلات فى الفقه وأصوله » وكانت

نت
ا.
كعية
وشاف
تجرى المناظرات الفقهية بن الحنفية » وال

الماتم تحيا بالمناظرات ى

المسسجد.

نجرى فى عارالكلام ؛ كما كانت نجرى فى الفقه وأصوله؛وقدعاش الماتريدى فىتلك
ناقت فاهئايج الفكر والعقل » وكان حتى المذهب » فكانت له
لسب
الحلية الى كان ال

جولات ف الفقه وأصوله » كا كانت له .جولاتق أصول الدين» وفما ناظر الفقهاء

لاف كلها  :عسلىنمبادن إن شاء الله تعالى .
 - 9ولقد قرر الكشرون من علماء الحنفية أنالتتائج الى وصل إلا تتفق

تمام الاتفاق مممقارره أبو حنيفة رضى الله عنه فى العقائد » فقد كان رضى اللهعنه
لجهولات فأىصول الدين » 2وبلغ فق هذا العلممبلغاً يشار إله بالأصابع فيهء كاحكى

عنه أنه قال ذلك © وكانت له رحلات إاللبصرة لامناظرة فى العقائد باغت نمو ائنتين

يةذكمكار الرواة »وذات كاه قبل أنياصرف اتصرافاً كلياًإلىالدراسة
وعشرين ر

6851

سه

تنن الفكرية
فاأ
لوص
اخص
الفقهية» ويظهر أنه ماكان بمكنه أن يقطلع دراسته القدعة» وخ
قىعصره كانبثشرها الذينيريدون حلالعقيدة الاإسللام
زيةن م
اندقة وغيرهم ,
وقدأثرت عنألىحيفة رسائل صغيرة ف هذا العلمثبنت صمةمجموعةالمءلومات
الى اشتملت علها من نحيث ندبتها إليه » وإن كان التصتريف والتأليف ١مو ضع
كلام بس العلماء .

.

.

ومن هذه الرسائل الفقه الأكير » والفقه الأبسط » ورسالة ألى حنيفة إلىعهان
الببى ووصيته رضى الله عنه لتلميذه يوسف بن شخالد السمبى » وكتاب العم برآ

ش

ومحراً وشرقاً وغرباًوبعداً وقرباً .

ومن مجموع هذه الرسائل يستتبط رأى قائم بذاته فى كل اكان يثارءئ كلام

فى الصفات وحقرقة الإبمان » وهعرفة الله » أهى واجبة بالعآل » أمهى واجبة

بالشرع ؛ وهل للأفعال حسمن ذاتى وةبح ذاتى»وأفعال الإنسان ومقدار نسبتها إلى
درة العبد من غير معائدة لسلطان الله تعالى عالمىخلرقات كلها » والقضاء والقدر؛
وغر ذلك 0.

ش

 وقد تبين من الموازنات الحلمية بين هذه الآراء الى أثرت عن الإءامأى حنيفة شيخ ققهاء العراق:والآراء الى قررها أبومنصور الماتريدى فى كتبه-
أنها متلاقية فى جملة أصوها  .واذلاث قرر العاماء أن آراء أنى حديفة فى ااعقائد هى
الأصل الذى تفرعت مآنرهاء الماتريدى » وإذا كان علماء العراق وءن قارمهم من

الشامات وغيرهاقدعنوا بالتفريع علىآراء أنىحنيفة افقهرة » ويلعمنوا بدراسة

آرائه ف العقيدة !كتفاء ما نشر بيهم مآرناء الفقهاء و امحدثينأولا مبآراء الأشاعرة

أخيراً

فإن علماء ماوراء اذبر كانت لمم مع العناية بالنفريع الفقهى .عنارة

آراء ألى حنيفة فى العقردة والتعليق علها وتوضيحها » وتأبيدها بالأدلة
خاصة بدراسة
العقاية والأقسة المنطقة :٠
١
وإن الماتريدى لايركنا نتحرى ونبيحث فى مقدار الصلة بن آرائه وآراء

ح«ثأينفة ؛ بلإنيهصرح بروايته لكتبأى حنيفة  :ا٠لفقهالأبمطهر ه رسالته إلى
ذه
ولوعالم والمتعلم » ووصيته ليوسف بن خالد » فيذكر أنه روى ه
الببى  » +ا
انق اللمورجاى»
ند ب
اأحم
«لى نصر أحمد بانلعباس » وو
الكتب عن شيخه أ

2

و«نصر بن نحى البلخى » وهؤلاء رووا عن  :أنى سلوان ٠ومى اليورجا » تامي
« محمد بن الحسن الشيبالى » وهذا روى عن شيخه محمد هذا رضصى الله عنه .

م:اوحتقّرقيدى
ويقول صاحب إشارات المرام )(١ فى عتام هذا الاإستلاد:
تلك الأصول فى كتبه بقواطع الأدلة وأنقن الافاربع بأوامم البراهين اليقينية »
ويقول صديقنا المرحوم الشبخ الكوثرى فق مقدمة كتنب وإشارات اأرام »

وكانت بلاد مورااء ابر سايمة من الأهواء والبدع ل:لطان المنة -لى اانفوس هناك
ار -جيلا عنجيل إلىأن جإا٠ءام السنة فوهرااء
آ تثلك
لاقل
ايتن
ممننغيارزع »
المر أبوصصدور

عمد

الماتريدى .المعروف

بإمام المدى

 43فطرع

لعحقيق عسائلها

وتدقيق دلائلها ف»أرضى عؤلفاته جانىالعقل والشرع (. )5
ار بذا يتببن أنأبا منصور الماتريدى أقام نظرياته فى العقائدعلى اللأثور
عن ألىحنيفةفىهذه الرسائل الىا

تفريعات ب  2د

البت

لمجال لشك فب .اة

وقد ألف فى الموضوعات الى تصدى لدراسها كت كثيرةما « كتاب تأويل .
القرآن » و«كتاب مأخحل الشرائع 6و «كاب الندل
مو
الدين او وكاب المثالاات ف الكلا

و وكتاب الأصول قَّأصول

حيدوكتاب  0ردأو اثلالأدلة
كتاب لتو

لأىمحمد الباهلىوورد كتاب الإماءة لعفناأرواففن ودار  3عللقراءية:,
راً لكتاب الفقه الأكر المنسوبه
وقد نسب إليه بعض العلماء أنه وضع ششرح
ل

لت
ف رشى ا ع

قلعامىثبتأن ذاك
نالتعقيا
» ولكب

( )0من ملاء.
 6مقدمة اشارات المرام ص ٠ 5

الشرحلأنىالليث

5
منهاجه

وآراؤه

منهاجه

:

وف

عاش أبو منصور الماتريدى وأبو المشئ الأشعرى فى عصر واحد

وكلاهما كان يسعى لاغرض الذى يسعى إليه الآخخر » بيدأن أحدهما كان قريباً من
معكر الحصم وهو

بحس

الأشعرى ٠

ققل

كان

بالبضرةة موطن الاعبزال  4والمندت

الذى

منةه ) 2وكانت المعركة عن النمهاء وامحدثين وبن المعز لة ياأعراق الذى كانت

منعمورطنكة»
لً ع
البصرةإحدى حواضره أما أبومنصورالماتربدى فى كان بعايدا
ولكن تردد صداها قى أرجاء الأرض الى بسكا ء» فكان قى بلاد ما وراء المر
معيز له يرددون أقوال معز لة العراق 35وقد تصدى طم الماتريدى .

ولانحاد الحصم الذى كان يلقاه كل من الماتريدى والأشعر ى تقار بتالنتائج »

ولكن م تتحدد » وقد كان كشرون يعتقدون أن الحلافبينالأشاءره والمائريدية

لكبييسراً  .عتىأن الأستاذ الشبخ محمدعبدهقرر فى تعليقهعلىالمقائدالعضدية
أن اللدلاف بن الاتراديةوالأشاعرة ليتجاوز

عشر مسائل  2الخلاف فياافتلى .

واكن عند الدراسة العممّة لآراء المائترئدى وآراء الأشعرى فآىآخر ماانهى
إليه نجدئمة فرقاًفى التفكر وفياانتبىإلياهلإمامان.وإنه بلاشاككانكلاهمايحاول

إثبات العقائد الاتىشت تل علهاالقآرن بالعقل واليراهين :لمنطقية » وإن كامهما كان

يتقرد بعقائد القرآن » بيد أحندهما كان يعطى الحقلسلطاناًأكثرممايعطيهالآخخر »

فالأشااعرة يعتعرون  -مثلا معرذةاللهواجية بالشرع بين الماتريدية  -اتباعاللذباج ألى

حزئة يروما مدركةالرجرب بالعقل » والأشاعرة لايعترون للأشياء حسناًذاتياً
يدركه العقل من غير أمرالشارععوالماقريدية يقررون أن الأشياء لهاحد.ن ذانى يدركه

أيضاً ..وهكذا تمدخلانا كثيراعلىهذاالنحو .
ولذلك نقرر أن مهاج الماتريدية » لاعقل ملطان كبير فيهمن غيرأى شطط

لو إسراف والأشاعرةبتقيدون بالنقل و يؤيدونهبالفعلحىأنيهكا ادلباحث يقر أرن
الأشاعرة »افلىخاطعبيتنزال و.أهل الفقه والحديث » والماتريدية ى خط بين
المعمزلة والأشاعرة » فإذا كان الميدان الذى تسير فيه هله الفرقالإسلامية الأرع

ا

ط,؟ؤ

-

والى لاخلاف بين المسلمين فىأنهاجميعاً منأدل الإعان » ذا أقسام أربعة » فعلى,
»على الطرف الآثخر أهل الحديث؛وق القسمالذى إلى المعتزلة
تزلة و
طارلفممعئه

الماتريدية » وف الرابع الذى إلى المحدثين الأشاعرة .
“ 17ب وأن الماتريدى يعتمد على العقل بإرشاد من الشرع فهويوجب النظر العةلى,
من النقلب
لواب لت .
اد عل لخ
بوجبود الاعماد
ودين اللينق
وكالت يذلاك لفقهاء

سيد

ل

وإن هذامن خواطر

الشبطان ووسومته» وليس لنكرى.

النظر دليل إلا النظر » وهذا بلزمهم القول بغمرورة النظر»وكيف

ينكرون النظر >

وقد دعا اللهتعالى عياده إلى النظر وأءرهم بالتفكر والتدير » وألزمهم بالاتعاظ
والاعتيار

 90وهذا دليل على أن النظر والتفكر وصلدر من ٠ دادر العلم» .

ونراه يفصل فىمحز الحلاف ق طلب عل العقائد

3

هل له مصدر

واحدوهو

النقل فقط » أملهمصدر آخرغيرالنقل » وهو الفعقلنىج؟ده  :يعترف بأنه
النقل مصدر ء والعقل أيضاً مصدر .

ولكنه معإقراره أن العقل مصدر منمصادر المعرفة مخشى عليه الزالى» نوخشيته
»ما فمل الدثون والفقهاء» بل تدفعه إلى الاحتياط
نمظنر ك
اىملنعه
الزلل لتادفع إل

واتخاذ الوتاية من الزلل بالاعماد على المنقول بحوار المحقول » ويقول « :أمننكر

ألر)اد اكتناه ماساتير عنالعقل وقصد الإحاطة مجميع
ذاك ( أى الاحتياط باولنق

حكمة الربوبية بعقله الناقص المحدود بدون إشارة منه  أى الرسول  -فهو يظل العقلي
ومحمله ١الاتحتمله » .

الف الشرع فشإخنالف الشرح
ايا
فيل
والنيجة ذا القول أذبمكاملمقل

9 4و-إن هذا المبدأ وهو واجوب النظر مم الاستعانةبالتصوص هو رائده
فتىفير القرآن الكرم » فتهوففسىير لقرآنيحم اللمتشابمسل لمحكم» فيؤوله
المتشايه على ضوءمايدلعليهالمحكم» فإن لمتكن عندالمممن الطاقة المقليةللتأويل
فالتفويضس أسلم “فهو يفسر القرآن بالقرآن مااستطاع إلى ذلك سيلا » لآن القرآنه
لايضرب

بعضيه بعضأ » « ولوكات من عند غيرالله لوجدوا فيهاختلافاً كثيراً» .

 . 54وقد أداه ذاك إلى أن يوافق المعتزلة فى بعض مناهجهم العقلة عوخالفهمق كثير »
فهويوافقهم فى ضرورة النظر » ومعرفة الله تعألى بالعقل » وق التحسين والتقييح

العقليين علىنحوماأشرنا منقبل .
آراؤه :

هه

قلنا آأرناء الماتريدى أقرب إآلىراء المعتزلة منها إلى آراء الفقهاء

والمحدئين الذين انبعث الللاف بيهم وبين المستزلة فى أول القرنالثالث الهجرى »
لديقنالمرحومالكوثرى٠ : إن الأشاعرةبينالممزلةوالمحدثين 2
قو ص
ولذاكان

5ا»دقاً » وإن كل رأى عن اأساالل البوهرية
والماتريدية بن المعتزلة والأشاعر ص

ييهالنظر العقلىمجوار النصالنةلى؛ وقد
دار ف
قد
مم
دا نص مهد تفكير
الىم يرذ

تفق فى كثر مننتائج ماوصل إليه معالأشعرى كانوهناولكنهخالفهفىغيرها»
00

« 2بينين *وضع الحلاف وموضم الوفاق فماتذكره .

نأجنيودرءكها العقلى» كما أمرالله
و
 - 5يرى الماتريدى أن »عرف الله“كن
؛هو سبحائه وتعال يأمر
نيات الهرآن لكريم ف
سبحانه وتعالى بالنظر ف كثير م آ

الناس بأن ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ؛ ويجيهمإل أن الل ار له اتام
مستقما خالياً منالموى والتقايد اوصل إلى الإتمان بالله تعالى و٠عرفته » وذاك إعمالا
للنصوص القرآنية » وترك النظر يكون إهمالا لما » وعدم اعتبار العلل سبلا لمعرفة

عرفة
الله تعالى يكون تعطيلا للنتائاجلبى رتنها سبحانه وتعالى على النظر »تفالولكمان

لاثرتبعلالنظرلكانذاكقطا انجالىقرراللهتعالىأنهانتائج لانظر .
ولكن مع أن العقل يكن أن يستقل عند الماتريدى ععرفة الله تعالى ».لكنه

لا يستقلبمعرفة الأحكام التكليفية » وذلكهورأى ألىحنيفة » رضى الله ثبارك
وتعالى عنه .

وهذا قريب من رأى المعتزلة » ولكن هناك فرق دقيق » وهو أن المعتزلة

كل
وان
يجوب
رنفة اللهتعالى كن أن يدرك العقل وجومها » ولكن الو
عأ
مون
ير
معمنلك الإنجاب وهو الله تعالى .

 2 1الماتريدية يرون أن للأشياء قبح ذاتيآً ٠ وأن العقل

5

2

أن يدرك حسنبعض الأشياء وقبيحها » وكأن الأشياء عندهم أقسام ثلاثة » أشياء

قل العقل البشرى بإدراك الحسن فا » وأشياء يستطيع أن يستقل
سعتأن
يتطي
يس
بإدراك القبح فبا » وأشياء قد يستهم وجه الح نسن فمهاوواجه القبح » ولا يعرف الأمر
فها هن حيث اللسين والقيح إلامن الشارع » والعيزلة يقسمون ذلات العةسا2

كا نقلناعن« أنىعلى الوالى » شيخ أى الينة الأشعرى واكن مع ذلك لميرتب

ايولاتعلقىسم أن مايدرك العقل
الماتريدية علىالتقسم مارتبه المعتزلة » فقد رت
حسته يكون واجب الفعل بتكليف العقل  :وم أادرك العقل قبحهيكرنمنبياًعل »ه

«والماتريدى » لم يسر فى الخط ذاث السير» بل قال تبعاً للإعام أنى -حنيفة إنه واو

ن أينستقل
»قلكلا
»أن الم
أن العقل يدرك فتلكاليف إلا بالشارع الحكم ل
بالتكليف الدبى قط » إذ امار في التكليف الدببى هو اللسهبمحانه و تعالى .

وهذا الرأى الذى اغصاره الماتريدى لا يوافق علبه الأشعرى  3لأنهلايرى للأشاء

حا ذائياً » بل إن التحسين بأعر الشارع والتقبيح بنبى اشارع » فالحسن حسن

لأناللهأمربه » والقبيح قبييم لأنالتلعهالى نمىعنه .
وبذا نرى الماتريدى توسط بين المعمز لة والأشاعرة .
4

وحتاك نقطة ثاائة يفير ق مها المماج الماتريدى عن الممهاجالأشعرى

' اولعمنعتزلى » وذلاث بالنسبة لأفعال الله تعالى » فالأشاعرة يرون أن أفعال الله تعالى
لتاعلل ؛ لأنه لاسأل ما يفعل ونم سألون  .وقال المسسزاة  :إن الله تعالى يعمل

الأعمالمعالة مقاصد وأغراض » لأنه حكم لايصدر عنهفعل جزافاًقبدلر كل
0
شىء

ثيمعلون من هذا إلى القول بوجوب الصلاح والأصاح » فإنه

بى أن لأا لها حسن ذاق

وقبح ذانى ) و عتتفى أن الله تعالى ليافعل إل

كن حكمة  .فستحيل أن يأمر بغير الصالح » وينهى عالنصاايح ؛ فيجب له
الصلاح » ويجب له الأصاح  .وناجلدماتريدى ينظر نظرة تخالف نظرة الفريةين »
فرى أن الله تعالى مئزه عن العبث » وأن أفعاله سبحانه وتعالى تكون على مةتضى
صف نفسه » والله سبحانه وتعالى فىحكمه التكلى
وكا
الحكة ,لأنهالحكم ابعل »
رق أفعاله التكوينية قأدراد هذه الحكة وتصدها » واكنه سبحانهوتعالى قصدها غغر
مجيرعامها ولاملزملأنهمختارمريد فعالليلرايد

» فلا يقال أنه يجب عليه فعل

الصلاح أو الأصلح لأن '١لوجوب ينا الإرادة ويستلزم أن لغيرهحقمًاعلية .والله

آالاةا

-

سبدانه وتعالى فوق عباده ولا يسأل عما يفل » والوجوب عليه يقتغفى أن يسأل
عيافعل » تعالىعنذلك علواًكبيرا :

وف الحأن اللحلافبين الماتريديةوالمستزلةفى هذه القضيةليسخلافافىجوهر
الفكرة » واكنه ق التعبير عنها » لآن جوهر الفكرةذ أن أفعال الشتكون لحكة قدرها

وأرادها ولا “م نكن أن تكون عبثا» ولكنعمر الممتزلة عذناك بالواجب واستبعد
الماتريدية ذلاكالتعبير » لأن الواجب يقتفى أن بسبق الحكمالعمل » والحكم عوافقة

الفعل [احكمة إتما كان متلساً بعد وقوع الفعل لاقبل وقوعه .
وأما لحلاف بين المعتزلة والأشاعرة فهو“وهر

اثلاث
الفكر» وهو مبى على

اسن والقبح أذاتيان أم غير ذاقين .

 2وأله قل ترتب

على يلاف

عن الأشاعرة والمائريدية ف تعليل

أفعال الله تعالى وتامس الحكة اختلاف بينهما ؟فىمسائل فرعيةغيرواتعرة » فأجاز

.فلاكتاكنايف
الأشاعرة أنهكان وز أن مخاق الله تعالىالناس » ولايكلفهم شيئاًا

مسنبهحائه إلا إرادة » وبجوز أن يريد غيرها » وقال الماتريدية إنه أرادها الحكمة

اختارها ولايريد سبحانه غير الحكمة الى قررها وأرادها  .وأجاز الأذاعرةبفرض

على لا شرعى نالى ) أن الله سبحائه وتعالى وز لهأن يعاقب الطائع ويثيب العاصى»
فلى رحمته  :وعقوبة العاصصى محص إرادته ؛ ولاءعةب على ما
لأن إثاية الطائم بف

يقعل ومايريد» ويقول اللائريدية أن واب الطائعأوعاب العاصى لحكة قصدها

وإرادة أرادها واللهسبحانه حكم عام ؛ وكثشر| ماذكربعدالعقابوالثواب وصغه
بالحكة م5ثولله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بكمسابا نكالا
فانلله ؛ والله عزيز حكم 2.

0

وأجاز الأشاعرة أن مخلف الله وعده إجازة عقلرة شلراعية» ودنع الماتريدية
ذلاتك لآنه سيدا نه وتعالى وعد عقنضى حكته

كاف
ها
 4وقد قال تعالىن  :م إن اللل

فىالوعيد.
الميعاد» وعلىذلاكفلا خلاف فق الوعدولا

.م

وبعد هذه المسائل ننتقل إلى مشكلة المشا كل وهى مشكلة احبر

والاختيار » ونجاذب أطرافها بين المعتزلة والأشعرى والاتريدى .

901

ل

قد علمنا رأى المعتزلة فى الماضى وهو أن العيد عخاق أفعال نفسه »حتى مكن أنه

عخاطب وينم التكلرف  .وأن هذه اللقدرة اللى با مما أفعال نفسه هى من خخاقالله
تعالى الى أودعها إياه .

1

والأشاعرة قالوا إن الفعلماوقتلعلاهلى والكسب عن العيد  .وبالكسب يكو

التكليف  .ويكون الثواب ويكون العقاب .
والماتريدى فى هاذلهقضية يقرر أن الله سرحانه وتعالى نااق الأشياء كلها

فلا شىء فىهذا الوجودإل واهو ماوق لتلعاهلى لا شرياك له سبحانه » وإثبات اللفاق,
لغره إثبات اشرياك » وذاتك غير معقول ودلقابول» ثم يقول أيضاًأن حككةالله
تعالى فى ألبياكون ثواب إلا وللعبد اختيار فما يستحق عليه الثواب» ولا عقاب

بالأولى إلا فهايكون اعيد اختيار فيهءوإن ذاث فوقمأقنهتفى الليكة هو ٠ةتفى
العدالةأيضاً.

وعل ذات تكون أعمال العبادمذاوقةلل تهعالىتطيقالقوله تعالى ٠ : واللهخلقكم
وما تعملرن » وهنا تشع الزاوية بمن الماتريدى وبين المعتزاة إذ هميقررون أن
أعمال.العبادمخلوقة للهبتوةأودعها لله إياهم"كباينا..

ولك نن كيف يوفق يبن اختيار العبدوبين كونالفمل بقدرةاللهسبحانه وتعالمه

وعخلوفاً له سرحانه ؟ يقول فى ذلك ما قاله الأشعرى » أن العيد له الكسب وهو
ممتارفيه » و-بذا الكسب يكون الثواب والعقاب  .ودنا يتلاق مع الأشعرى » ولكن
لايلبثان أن يفترقا » فالأشعرى يقرر أن ذا الكسب هو الاقتران بين الفعل الذى
هو عخلوق لله تعالى واختيار العبد ٠ن غير أن يكون اعبد تأثيرفى هذا الكسب »

وعلى ذاثيكون الكسب عاوتا لله تعالىكالفعل نفسه» .وت قرر العلماء أن ذلاكه
بى لاختيار أثر للعبد فيه محال من الأحوالء ولذلاعه
يؤدى إلى لسر ملحاالة » إمذعلا

يقولون أنهالجير المتوسط » ويقول ابنحزم أوابن قيمية أنه الجبر الكاءلل علىما

سلبين ع

اكلام ؟ىهقلمهب اسراف .

هذا هو الكسب عند الأشعرى وما يففى إليه » أها الكسبه عند الماتريدى
فإنه يكون بتدرة أودعها الله سبحانه وتعالى العبد » فالعبد عند الماتريدى يستطيع

أن يكسب الفعل بقدرة مموقة فيه ؛ ويستطيع ألايكسره ذه القدرة » فهو حر.

/#اآ

سم

اللهى وإن.
عل
توق
تار فى هذا الكسب إن شاء فعل واقترن بالفعل الذى هو عا

شاهنو »وبذلكيكونالعقا »ب وسحينئذلايتنئق كوناللهخالا لأفعال العبادمع .

بمدرة أودعها الله تعالى العيد والأشاعرة

قرروا أن لاقدرة اعد ق الفدلى

:

ولكن له الكسب والكسب لايكون إلابالاقنران لابتأثثر عن العيد » واماتريدىة
قررأن الكسب بقدرةالعبدويتأثيره .
التأثيرفى الكسب ويظهر
وهذه القدرة الى يكون مما

أثرهاعندوسجود الفعل,

هى الاستطاعة الى هى مناط التكليف عند أبى حنفة .٠ وتبعه فا « المائريدى »

وتكون عندالفعل ل»أنبها القدرة المتجددة اللحادثة  .فلايلزمأن تكونقبل الفعل .

'لمعتزلة قرروا أن الاستطاعة تكون قبل الفعل لأن التكليف والخطاب بيهكون.
وا
قابللفعلر

4

الصفات

 1لت

:

المترلةالصنفات"كقاررن »ا وأيهالأشعرى » وقالرا إنهاشى ء»

فأسماء لذاته تعالى .
ل وي )ولك)رسيموي هى
عو
داق
لولم
قث س ق

ولقد مجاء الاتريدع فأثيت هذه العفات

) واكنه كال ليستت شيا غير الذاتع

فؤى لبت صفات ققاامبةذاها ولا منفكة عَنانْالذات فليس لا كينوئة مستقلة عن

الذات » حى يقال أن تعددها يؤدى إلى تعدد القدماء .
وإنهمبذاالنظر قدقاربالمعتّزلة » أو بالأحرى يكاد يكون متفقاًممع المعيزلة »>
فلا خلاف بين المسلمين فى أن اللهتعالىعلمقاردسميمبصيرمريك وإثها لدف فىأن

هذ أشياء غير.الذات لهاكينونة غيرها» فالمعئزلة نفوا هذا » والأشاعرة قالوا إلا
.لماتريدية إذ يقررون أممارليست شيئة -
اا
شىءغيرالذات» وإن كانتلاتقوم إلام ف

مغاير للذات يكادون يتفقون مع المعتزلة.

ْ

بل/إ١
4

دم

؟  وبالنسية اصفة الكلام وكون القرآن اوقا أو غر ماوق ء فالمعيزلة

الذينأتكروا أن يكونللتهعالىصفةاها الكلامتكونمستقلةعن الذإت أو غبرهاء

قالوا إن القرآن لوق » والأشاعرة مرجوا منهج الفقهاء وانحدثين فى هذه القضية
مصرحوا بأنقهدم 2
وقالوا  :إن القرآن كلام الله تعالى » وهو غير محاوق» وإن ل ي
قجزرار أنكلام الله تعالى هو المى الم بذاتهء
فاللن
تخطى
ااتءريدى؛ ون
لدم ج
والق
سيداته وتعالى » وهو هذا صفة من :صفاته متصلة بذاتهء قدمة ِقَدْم الذات العلية»

مولف هن حروف ولاكلمات  3لأنالخروف والكامات محدثةلا تقومبالقدم
اَي الو.جود

لآن الحادث عرض « والعرض لا يقوم بذاته سيحانه وتعالى .

وعل ذلك تكون الحروف والعيارات الدالةعلىهذاالمعبىحادثة -:والنتجة لهذا أن

القرنآن ااكر املذى هو حرزوف وألفاظ وعبارات دالة عاللىمعنى القدم يكون

لانبتلامقع المعتزلة » ققد وصف القرآن يأنمحادث عو إن ل يصفه يأنه
حادثاً وبذ

لوق

وإذلك تكركعندناعبارات ثلاث وصف ما القرآن الكرنم » فالمعتز لة

وصنوه بأنه ماوق » والأشاعرة مع الفقهاء وللحدثين وصفوه بأنه غيرمخلوق 5

قدم » والماتريدية وصفوه يأنه محادث » و يكوه بأنه غير حاوق »
و يعاموه بال
ذا هو موضع الحلاف  2ولا جدوى فيه لأنه كا يبدو انفلى .
وه

لمائريدى مع قبوله لكل عاوصش الله به نةسه من صفات و أحوال»
,#؟  وا

وتقريرها هن غير تغير لأصليا بالتى يقرر تنزيه اللهسببحانه وتعالى عن المسمية ٠
وعن المكان والزمانءويةف من الآيات ااأبى تشتمل علىأوصاف خيريةلكر

ف المؤول ويسير على
ت-
وره
٠ىآخ
أسنبللحهانه وتعالى وجهآ ويد » وعيتا إل
ذ»و ح.ل المتشابه من القرآنعلى اللحكم ؛ فيفسر
وبل
رلذنىاه ٠نق
قدئره ا
مب

رىش
لوىععل
ااست
قتوعلاهلى  « :ثم

» بأنه محشمل أن يكون قوصخدلإلقيههسوياً

رليد
وحب
مسعقهامستقراً » ويفسر قوله تعالى ٠ : وتحن أقرب إلايهلمن

»٠ يأنه

لدرتهءوهكذا يؤول كلخم فريه بوهمالنش أيو التجس
وكا ق
إشارة الممسللمططاانه

أو اللكان أو الزمان وهو بذاك يتقارب مع المعتزلة يأووافةهم .

أ الأشعرى فقد روى عنه رأيان  :أبحدهما :ذهكاره فى الإبانة  من أنه

ادوق إذ يةول سبحانه
مهي
لايزول » بل يقول إن للهيدا لاتعلمها ولكنبا لاتشب
:ليس 5ثله شىء ٠ .
وتعالى و

2

| 03

ورأى آخر ذكره فى الامع » وهو تحمل هذه الآيات الى فهامايوهمالتشبيه
اذلك الماتريدى
علىامحكم"ك س

 4ويظهر أن ذلاك آآخر آرائه

لأنالأشاعرة يعتتقو نه

هن المشهة» وأن ذاك الرأىالأخيريتفقتمام
وج م
أو
هد
لي
نقول
وعكونبأن م ي
الاتفاق مع رأى الماتريدى

رؤية اللهسبحانه وتعالى :

 - 483وردت نصوص قرآنة تثبت الرؤية مثل قوله تعالى  :و
«جوه يومئك

ل ذماكاأث
ريدى كاأثيت الأشعرى رؤية الله
ناضرة  .إلىرما ناظرة » واعل
تبت

تعااللىقييومامة و»قد نفاها المعتزلة  .لأن الرؤيةتقتضى مكانآ للرالى ومكاناً
لمر فتقتضى لامحالة أن يكون للهتعالى مكان » واللهسبحانةوتعالىمنزه عن أن
يكون فىمكان » وأن يعتريه تقاب الزمان .

والمائريدى الذى أثبت الرؤية يوم القياءة يقرر أن رؤية اتلعلاهلى يالوقمياءة مى
تدص علمالله تعالى بكيفها وأحوالها »
خق
ايامة
أدحنوال القيامة » وأحوال بوم الق
فلانعمعنهاإلاالعبارات الثبتة لهامنغير كيف » وفوق ذلك فإن المسزاة يقيسون

رؤية اللتهعالىعلىرؤية الأجسام  .فيقيسون رؤية ملايس سم عرلؤىية اللسم »
افر أركانه » وقياس الغائب علاىلشاهد يجوز إذا كاالنغائب
وذاك قتتاتسولا

هن جنس الشاهد ء أما إذا لميكن مجننسه القياسلابأررفكانه » ولانيت
قلييواممة » ياولمحساب
لوا
يةق»رر أنباءناأح
دعائمه » وعلى ذلاك يقرر الورؤي
والثواب والعقاب» ومن البيجم القرل بكيفيتها » ومن حارل ٠عرفةكيفيتها سباً

أو إعاباًفقد تعدى حده » وطلب ماليسلهبه علم»ع والله نعالى يقول ٠ ولا تقفه»
ماليسلك به علم »اإلنسمع والبصر والفؤاد أكوللئك كان عنه مسولا ») .

ش

مرتكب الكبيرة :
 - ٠80إالنمؤمن اللاتخنلدافىر ؛ على هذا أجمع علمااءلمسلمين» ولذاك
اختافوا فيمن هو المؤمن الذى ملخالد فى النار » فاعتير الخوارج مرتكب الذنب
اسلماًولامؤهناً » وقال المعتزلة
صغيراًكانأوكبيرآكافراًفلايعدى نظرهمل م

ر
افى
نلد
ل مخ
اكنه
سيلعدما » ول
مرتكب الكبيرة لايعد«ؤناً وإن كمان

له
ولله
سنبا
ريؤم
ولم
توبةنصو حا ويكون عذابه أخف من عذاب من

مالم يتب

.

بآ(

سه

عنتحظيزةالإعان
اخرج
لع
نلعا  .ولثلك
جزمم ا
اعدونالعمل
والماتريدية ل ب
منيرتكب المعاصى » وإن كانلهحساب وعقاب  .وقد يتغمده اللهبرحمته..

ولذلك يرى الماتريدى أن مرتكب الخبيرةلاتلد فىالثار ولو مات من غير
توية » ويقول قى ذلك

:

ئة إعلثالها فال
يلى
سع
لزى
فلقرآن الكرم أنه لاابج
ْ د إن اللهتعالىقدبين ا
شك أن عن
تعالى ٠ : وهن جاءبالسيئةفلانجزىإلامثلهاوهملايظلمون » ولا

لايكثر باللهولايشرك بهيكون ذنبهدون ذنب الكافر والمشرك » وقد جعل الله تعالى

التخليد عقوبة الشرك والكفر » فلو عذنب صاحب الكبيرة مع وجود التصديق مثل”
عذاب الكافر » لكانت عقوبته زائدة علىقدر ذنبه » وهذا خلف قىالوعد »
ف الوعد» ثم المساواة فى الزاء بين الكافر والمؤهن العاصى
خلا
ماد و
والله لايظلم العب

م عاخالف حكة اللتهعالىوعدله» لآن المن العاصى قد جاءبماهوأعظم اير » وهو
الإعان » وم يأتبأقبح الشر وهو الكفر ؛ فاوخخلدهاللهى آأثارأبداًبإدءلجزاء أقبح
وبدالب أفضل الهرات .و.مقتضى العدل والمكمة الخزاء بابلماثلللزايادة
ثشر
ال

إلاف الثواب» .

1

1

ثيمقول رفى اللهعنه  :ووالحق فى أصعاب الذنوب م انلمؤمنين تفويض
»إانء عفاعلهمفضلامنهوإحماناً ورحمة » وإن شاءعذميم
أمرهمإلاىللهتعالىش

بقدرذنهم » فلامخلدون فىالنار  .فيكون أهل الإعان بين الرجاء واللعوف» فيجوز
الحلفوكعبنيرة كا قالتعالى : :إن اليلهغلفار
ل تهعالاىليقابعل الصغيرة وا

أن يشرك به» ويغفرمادونذلكلمنبشاءومنيشركباللهفقدافترى إثماعظها» .

 5ل هذه جملة آراء الماتريدى ف المسائل اتى شغلت الفكر الإسلائى ىق
القرنين الثالثوالرابع » وكانت ٠وضمعالتحام فكرى بين العلماء» وقد اختلفوا على
لللقبلة » وإتماكان مو ضع الخلانت هو فى أقرما
أه ا
أن الدلاف فهالا 7أحدامن

»أسلعها وأقرما إلى
إلى باج الصحاية والتابعن رضوان الله تبارك وتعالى علهم و

النجاة » :وأبعدها عنالشبات الى أثارها من لايرجون للدين وقاراً» وكقادنت

.لله أعلم.
آراء الماتريدى أقرب إلى المعتزلة وقالوا إنها تفصيل لآراء أنىحنيفة وا

نرف © نقصدبالسلفيينأولتكالذيننحاوا أنفسهم ذلك الوصف »وإن كنا
سنحيث كولها مذهب السلف » وأولئك ظهروا فى القرن
م:سنناقش بعض آرائهم م

الرابع المجرى » وكانوا عن الحنابلة » وزعموا أن «جملة آرانهم تنهى إلى الإمام
أحمد بن حثيل الذى أنحيا عقّيدة الساف وحارب

دونها »٠ ثمتجددظهورهم فى

الَرن السابع المجرى » أحياه شيخ الإسلام ابن تيمية وشدد فى الدعوة إليه »

يوأضاف إليه أهوراً أخرى قد بمثت إلىالتفكير فنبهاأسحوال عصره » ثظمهرت تلك
الآراء افلىيزيرة العربية ى القرن الثانى عشر الهجرى أحياها محمد بن عبد الوهاب
فى اليزير ةالعربية  -ومازال ||لوهابيون ينادون مبا» ويتحمس بعضالعلماءمن

المسلمين ها » ولذلك كان لا بد من بيانها ..
وقد تعرض هؤلاء الحنابلة اكلامفى التوحيد » وصلة ذاث بالأضرحة  .تكلموا

فىآباتالتأويل وللتشبيه » وهى أول ماظهروا بهفى القرن الرابعالمجرى :ونسبوا
كلاءهم إلى الإمام أحمد بن حدلل» وناقشهم فى هذه النسبة بعض فضلاءالحنابلة »
وقد كانت المعارك العنيفة تقوم بدنهم وبين الأشاعرة» لانم كانوا يظهرون
سحيث يكون الأشاعرة سلدلان قوى لا ينازع » فتكون بان الفريةين الملاحاة الشديدة »

© وقد بينا هذهب

الأشاعرة ى

وكل فريق نحسب أنه يدعو إلى مذهب الساف
ذاته» وإن كنالم نين «قدار صلته بالآراء الى أثرت عانلساف »وى

هذا

ثيةنفاىء عرضنا لتفكير هؤلاء الذين محملون
ابلزء سنتعرض لمحيص العقيدة الأسلف

أنفسم ذلاك الاسم » ٠وازنة بين الاسم والحقيقة .

مباج هؤلاء السلفيين :

 -- 4علمنا أن « المعتزلة » مبجوا فىبايلامنقيدة الإسلامية منبجاً فلسفياً قبسوا

غيهمن منطق اليونان وهن طرائق الفلاسفة فى الوبادللمناظرة » وقد كان مانصبوا
ا يلنأبنجوا ذاك المبج وسجاراهم فى
عامت.-
اإسل
بنال
أنهسهمله واهلودفاع ع
(م؟١

تاريخ المذاهب )

سه
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ذلك المسهاج الفلسى الأشاعرة » والماتريدية » وهؤلاء الأخيرون قاربوهم فى أكثر
ماانهوا إليه من تتانج » وإن ناقشوهم الحساب .

ولقد مجاء أولئنك السلفيون فخالفوا ذلك المباج » وأرادوا أن تعود دراسة
العقائد إلى كماانت عليه فى عهد الصحابة والتابعين» فلا يأخذو هاإلامنالكتاب والسنة»
فيأخذو | املنقرآن الكررم أصل العقيدة » و الدليل الذىبنيت عليه العقيدة» و منعوا
العلماء من أن يفكروا فى أدلة القرآنالكريم » وإذا كان لباقلانى قدسوغ لنفسه أن
يقيد الناس بأدلة الأشعرى قأولى *م أولى أن يقيدوا الناس بأدلة القرآن الكرم
قل قسم ابن تيميةالذى ضبيط مباجهم

طرائق العاماء ف فهم العقائدالإسلامية

إلى أربعة أقسام :

| القسم الاول  :الفلاسفة » وهؤلاء يقولون  :القرآن الكري سجاء بالطريقة
الخطابية » والمقدمات الإقناعية الى تقنع الجمهور  .ويدعون أنهم م أهلالعرهان
واليمين » والعقائد طريقها البرهان واليقين .
1
والقسم الثانى  :المتكلمون  .أى المعتزلة» وهؤلاء يقدهون قضايا عقاية قبل
النظر فى الآيات القرآنية » فهم ,أخذو ن بالنوعين منالاستدلالواكنيقدمون إلنظر
العقلى على الدليل القرآلى  6فيؤولون على

عقائد القرآن:-لكريم .

مقاضى العللوإن كانوا لابحرءجون عن

00

والقسم النالث .ط
:ائفةالمعنلماء تنظر إلى ماق القرآن الكرمم من عقائد
للعققل فتؤمن به ' 2.وبا فيه منأدلة » فتأخذه لاعلى أنه أدلة هادرة مرشدة موجية
العقل ليلتمسٍالمقدمات من بيبا بل على أنهاآيات إخباربة جب الإمان يم اشتملت
عليه من غر أن يتخل مضيمونبا مقدمة

للاستنياط

العقلى .ويظهر أأنه عل من هذا

اسم الماثربدية إذ يستعياو ل بالعقل ليبرهنوا على عقائك القَرآن الكرم .
والقسم الرابع :

من

بالأدلة العقلية مجوار ا م

بالقرآنالكريم -عقائدهوأدلته  -ولكنه س ,اعن

؛ ويظهر أنه يقصد من هؤلاء الأشاعرة .

 4/91له

 0تيمية أن  0الساف ليس واحداً منن هذهالآربعة»
وبعد هذا لتم قر
التصوص”  2فوؤلاءالسلفيون لاؤمنونبالعقل لآنه يغضل» ولكيلمتوباه

اىحى به إالنىبى صلى اللهعليهوسلم.
أنهووح
وبالأدلة الى يوىء إلماالنص ء لأ
' ويقررون أن تلك الأساليب العقاية »ستحدثة فى الإسلام » ولم كن معروفة
قطعاً عنك العحاية والتابعين ٠ فإذا قلنا أ:با ضضرورية لهم العقائد فمؤدى ذلك أن
ماكائو| يغيمون العقائد على وسحهها

مؤلاء السل

3

ولايدركون

عل الومجه الأكل

:قولو" إن لميكن الرسول صلى اللمعليه وسلم
أدلها ؛ ويقول فذىاث ابن تيمية ي

يعرف معنى مأانزل عليه من هذه الآيات » ولا أصحابه يعلمون ذلك » بل لازم
وهم

أنهلميكن يعرف

معى

تكلم بك
ما

م

احاديث

الصفات

6

بل يتكلمبكلام

يلعارفه .
 - 45وينهى من هذا إلى أن السلفين كنا يصورهم ابن تيمية يرون أنه لا
صبيل إلى معرفة العقيدة والأجكام وك
يلتمصال ها إجالا وتفصيلا » واعتقاداً
واستدلالا  إلا من القرآن الكرم والسنة اللبينة له :والسير فى مسارهما » فايقرره
القرآن الكرم وماتشرحه السنةمقبول لايصح رده خلعاً للريبة » فليس للعقل سلطان
كى تأويل القرآن الكرم وتفسيره أو تخرجه إلا بالقدر الذى تؤدى إليه العبارات »

وماتضافرت عليه الأخبار  .وإذا كان لاعقل سلطان بعد ذلاك فهر فى التصديق
والإذعان  .وبيان تقريب المنقول مانلمعقول » وعدمالمنافرة بينهما .فالعةل يكون

ك ول
شاه
يداً
وان حاكاً  .يكون مقرراً مؤيدا ولايكون ناقضماً ولارافضاً » ويكون
موضحاً لمااشتمل عليه القرآن الكرم من الأدلة .
هذا هو منهاجهم .وهو عل العقل سائراً وراء النقل يعززه ويقويه .ولا يستقل
.ل يقرب معانى النصوص  :وقد درسوا الوحدانية والصفات وأفعال
بالامتدلال ب

:الصفات والآيات الى توهم
الإنسان  :وكون القرآن اككريم علرقاً أوغير مخلوق و
التشبيه وهكذا .

الوحدانية :
٠

 -ينظر هؤلاء السلفرون إلى الوحدانية على أنْها الأمساس الأولللإسلام» 

دا .م1

-

ك سحق لامجال فيهللريب » ويفسرون-معنئ الومحدانية تفسيراً ف جملته يتفق ومةآ
وذل
مسلمون أجمعون» ولكن يفرضونأن أموراًتناق الوحدانية لايقرهم جمهور
#رره ال

المسلمين علهاءمفثهلما يعتقدون أن التوسل إلى اللهبأحد ععنباده:الذرن مضوا إلل»
نااهافه
هقيل
رمهم مناف للوحدانية » ويعتقدون أن زيارة_ الروضة الشريفة مست

إقامةشعائحول الروضة الششريفةمنافلذلاك » وأن التوجه
للوحدانية » ويعتقدون أن

بالدعاء إلى الله تعالى» مستقبلا ضريح نى أوولىمناف لاوحدانية » وهكذا .
مذهب المتلف الصالح »وأن غيره بدع يقدح ق معى التوحيدج
ويعتقدون أن ذلك «

والوحدانية كما'يقرر علماء المسلمين لا.شعب ثلاث» وحدانية الذاتوالصفات»
ووحدانية الاق والتكوين

4

ووءحدانية المعيود 5

وحدانية الذات والصفاث :
 - 1وقد اتفق المسلمون على أن الله تعالى واحد  :ليس كثله شىء وهو

لفظ التوحيد والتلايه والتشبيه والتجسم ألفاظ قد دخلها الاشتراك سببه
اصطلاحات المتكلمين وغيرهم » فكل طائقة تعبى مهذه الأسماءمالايعنيهغير هم »
فالمسزلة

وغير هميريدون -اي

الصفات و بالتجسم والتشبيه

'والتيرزيه نى وت

إثبات شىء مسا » حبى أن م نن قال أن الله يرى  (2أو أن للهكلاماًهوعندهم بجسمء
وكثر م ن الطوائف المتكلمة ق صفاته بريدون بالتوسحيد والتنز  4نى الصققات الممرية
بالتجسم والتشبيه إثياما أو بعضباأ » والفلاسقة تعى بالتوحيد ماتعنية
أو بعضما()١ و
المعيز لة وزيادة.حى أنهميقواون ليس له صقة سلبية أو إضافية :أو مركية منهما (؟- )7

والمراد بالصفات السلبية مثل القدم والبقاء » لأن معناهما لاأول لهولا اننهاء 4

والمراد من الإضافة مثل رب العالمين أو شخااق السموات والآأرض وفاطر السموات

والأرض » والمراد من المركبة الخالفة للحوادث .

2

( )١مثل وك الله مومى تكلما ».ومثل « مالك الماك » وغير ذلك من الصفات

الى تبينه

أحوالا خاصة تليق بالرب سبسائه وتعالى » وجاء با الغبر والقرآن الكريم .
( )0نقض المطق لابن تيمبة صن 58م

, :

/

314

لعلماءء ف هذه المعانى يقتضى أن يكفر فريق الآخخر .لأنهاختلاف
 :نو إن اختلاف ا
 .لا اختلاف حقيقة ) ويلكافر السلفيون أحداً من عخالفهم ولكنهم يوحتمم
نفلن

اون بزيغ الفلاسفة والمعتزلة والصوفية الذين يقواون بالانحاد
م أهل الزيغغ » فيحك

والثناء فى الذات ',
السافية والأشاعرة :
ع"

كان هؤلاء الذين ذكرناهم من أدل الزيغ ق نظر السلفيين
وإذا

الذين وضح ابنتيمية رأموم  :فا هو رأى اساف الذى لزايغ فيه فى نظره؟

مية أن مذهب الساف هو إثبات كل-ما نجاء اىل.قرآن الكرسم والسنة
يقزر أنبين

من'ضفاك وأشياءوأخار وأحؤال » الله سبحائه وتعالى يقول  :و الله لا إله إلا هو

الحى.القيوم » و.قول و قلهواللهأحد » اللهالصمد » لميلدولميولدولميكنله

»ر والعلم”
.كفواً أحد )  ..ويقول وهو العليم الحكيم ) » واوهو السميع البصير » '

القديز « . ». .وهوالعزيز الحكم »» و وهو الغفور الرحيم »» « وهو الغفور الودود»

وذو العرش المجيد » » فعال لما يريد » » « وهو الآول والاخر»والظاهر والباطن».
شى علم » وهو الذىخاق السموات والأرض ف ستةأيامثماستوى
ووهو بكل

»ونمزاك املنسماء ومايعرج
علىالعرش يعلم مايلج ف الأرض ومامخرجمنها ي

ينما كنتم » والله عا تغملون بصير و)يقول «ذلك بأنهم اتبعرا .
فيها » وهو معكم أ

ل
ر»
قلهم
يغما
وبط أ
مأاسخط الله وكرهوا رضوانه فأح

سبحانهو رضى العلنههم

ايه ولعنه )ويقول سبحانه و لمقت الله
ورضوا عنه ) ويقول سبحاته و وغضب العله

أكبر من مقتكم ) ويقولسبحانه م هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظمنلاللغمام

وم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأض ائتيا
والملائكة » ويقول سبحانه ث

اً » قالتا أتيناطائعين ) .
كعارًهأو
طو
"4

كذا يشبتون كل ماجاء قى القرآن الكرمم أو السئة عن أوصافه
وه

ونه.فيثيتونلهانحبة» والغضبء والسخط والرضاء والنداءء والكلام؛
سبحانه أو شئ

»لاستقرار عاللىعرش ع والوءجه واليد
باتلغوامنا
والنزول إلىالناسفىظوليلثمن

ويل ولاتفسير بغير الظاهر ء بيد أن هذا لايسلكحشأونادث ؛ فليست
من غيرتأ
»لا نزولهكازوهم » ولا وجهه كوجوههم » فإنالسلبهحانة .
يادلهكحيودادث و

آثما هس

وتعالى مزه عن ذلات.ويعتم .ذلك المهاج هو مهاج الساف ااسالح»ويقول فى ذات :

 ٠والصواب ماعليه أنمةالمدى » وهو أن بو صف الله تعالى عا وصف به نفسهءأو وصفه

ربسهوله صلى الولهسعلليهرء ليتاجاوز القرآن الكرمم والحديث » ويتبع فى ذاك
سبل السلف الماضين ٠ أهل العلى والإعان  :والمعانى المفهوءة عن الكتابو السنة»
لاترد بالشهات » فيكون هن باب ريف الكلمعن هواضعه .ولا يعرض عنها »

فيكون من باب الذين إذا ذكروا بآيات رسيم لممخرواعليا صما وعماتاءو يترك

تدبر القرآن الكرمم فيكون ٠ن باب الذين ليعالمون الكتاب إلا أمانى .
فهو مبذا يرى أن مذهب السلف يثبت لله اليد ٠ن غر كيف ولا تشبيه »

والوجه من غير كيفء والفوقية والنزول وغير ذاك من ظواهر النصوص القرآنية»
ويقصد الظواهر الحرفية » لالاظواهر وملجوازية » وهو بعد ذلاك المذهب ليس
مجسماً ولامعطلا ويقول فى ذلك :
«ومذهب السلف بين التعطيل والتثيل » فلا عمثلون صفات الله تعالى بصفات
خلقه كمالاعثلون ذاته بذوات خخلقه» ولا ينفون عنه ماوصف به نفسهء أو وصفه

ربسهوله صل للهعليهوس فيعطاون أسماءهالحسنى وصفاته العلي»ا تاحلفركوتلم
اىء اولآلهياته؛ وكل واحد من فريى التعطيل والقثيل
مف
سون
ألحد
ع«نواضعه » وي
جامع بين التعطيل والتثيل ؛ ويكرر هذا المعنى فيتقول هو كداً أناليلتهزل ويكونق

فوق ونحت من غير كيف .
وليس فىكتاب اللهتعالى» ولا ى سنةرسول الله صلىاللهعليهوسَلم » ولاعن

أحد هن سلف الأمة ولا من الصحابة والتابين» ولا عن الأمة الذين أدركوازءن

الأهواء والاختلاف » حرف واحد مخالف ذلك لناصاً ولا ظاهراً » ولم يقل أحد
منهم أن اللهليس ف السماء » ولاأنه ليس على العرش » ولاأنهىقكملكان »
ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ءولا أنه داخخل العالم ولا شارءجه ولا متصلى

وملنافصل » وألناه لتاجوز الإشارة الحسية إليهبالأصابع وعوها »(١).
 - 52وعلى ذلك يقرر ابن تيمية» « أن هذهب الساف » هو إثبات
( )١ةعومجلا يربكلا ىف ةعومجم لئاسرلا ىريكلا نع . 4٠4

"اما

كملا:ءجاء فى القرآن الكرمم منفوقية ونحتية واستواء على العرش »ووجه ويد ومحبة
وبغض » وما جاء فى السنة من ذلاث أيضاً ن غيرتأويل وبالظاهر الحرقى  :فهل

هذا هو مذهب الساف حقاً و؟نقول فى الإءجابة عن ذالك  :لقد سبقه مبذا المنايلة

فىالقرن الرابعالمجرى كما بينا » وادعوا أن ذا مذهب السلف  :وناقشهم العلماء؛
قلك الوقتوأثبتوا أنه يؤدىإلالتشبيه والمسمية لامالة.وكيف لا يؤدى إلهماء
ذ
والإشارة الحسية إليه جائزة » آذا تصدى لم الإمام الفقيه الحنبلى اللنطيب ابن

الجوزى»ونى أن يكون ذاك مذهب ااساف » وتى أيضاً أن يكون ذلاث رأى الإمام
أحمد » وقال ابن الليوزى فى ذلاك :

«رأيت مأصنعابنا من تكلم فى الأصول عا يلصااح  . .فصنفوا كتبآشانوا ما
المذهب» ورأيتهم قدنزلوا إلى مرتبة العوام .فحملوا ااصغات على «قتضى الحسء
لًذعلاىت»
فسمعوا أن الله خاقآدم على صورته» فأثبتوا له صورة ووجهاً زاائدا
وفاولهوات وأضراساً  :وأضواء لوجهه ٠ ويدين وأصبعين وكفاً وخنصراً وإماماً .
وصد راًوفخذاً وساقين ورجكن .وقالوا :ما سمعنا يذكر الرأس .وقد أخذوابالظاهر

فالىأسماء والصفات ف»سموها بالصئمات تسمية مبتدعة » ولا دليل لهم فى ذاك من
التقل والا
لمعنقل» ولح يلتفتوا إلى النصوصالصارفة اعلنظلواهز إلىالمعانى الواجبة
للهتعالى» ولاإلىإلغاءماتوجبه الظواهر هصنفات اليحدقوثتن
»و
علوأن يتواوا
صفة فعل » حبى قالوا صفة ذات ٠ ثأمثلمباتوا أنها صفات قالوالا نحملها علىتوجيه

اللغة » مث
رةة
ول يد
قعلى
دنعم

» ولايجىء وإتيان على «انى بورلعلف » ولاساق

عل شدة» بل قالوا  :محملها على ظواهرها المتعارفة »والظاهر هو المعهود هن نعوت

الادمين ؛ والشىء إنمامحمل على حقيقته إن أدكن ؛ فإن صرف صارف +عللى

المجاز » ثيتمحرجون من التشبيه  .ويأنفون من إضافتهإلهم» ويقولون نحنأدل
السنة » وكلامهم صريح ف التشبيه  :وقد تبعهم تاقمنالعوام ؛ وقدنصحت التابع

والمتبوع وأقصلتحايياناء نّمأصماب وأتباع » وإماءكم الأكبر أحمد بن حتلى رمه
ايللقهول وهو نحت السياط  :كيف أقول مالميقل  :فإياكمأن تبتدعوا ٠ن «ذهيه

هلايس منه » ثمقلم :الأحاديث خىلى على ظاهرها ؛ فظاهر القدم اللوارحة  :وءن

قال استوى بذاته المقدسة فقدأجراسهبحانه مجرى الحسيات» وينبغى ألا بل ما يقبت -
بهالأصل وهو العقل ؛ فإعنارفبهنا اللهتعالى» وحكنا له بالقدمء فاوأنكمقاتم

 ١858سه

تقر الأحاديث ونسكت ماأنكر أحد عليكم » وإنماحماكمإياهعلىالظاهرقبيح .
قتداخلوا فى مذهب هذا الرءجل السلى ما ليس فيه 6(١).

وقد استفاض ابن الحوزى فى بيان بطلان ما اعتمدواعليه ٠نأقوال» ولقد قال
فى ذلائالقول الذى ينقده ابن الجوزى القاضى أبو يعلى الفقيه الحنلى المشهور المتوق
سنة لاه؛ ه» وكان مثار نقد شديد وجه إليهء حى لقّد قال فيه بعض فقهاء اللتنابلة :

لقد شانأبويعلى الخحنابلة شينا يلغاسله ماء البحار » » وقال مثل ذلك القول من
الحنابلة ابن الزاغوني المتوق سنة 8ه ه » وقال فيه بعض الحنابلة أيضاً « :إن فى
قوله من غرائب التشبيه ماحار فيه النبيه »» وهكذا 'ستنكر اللننابلة ذلاث الانجاه عندما

شاع ف القرن الرابع والقرن الخامس » ولذاك استتر هذا المذهب » حى أعلنه ابن
تيمية ف-ىجرأة وقوة » وزاد آراءه انتشاراً اضطهاده بسبها » فإن الاضطهاد يذيع

الآراء وينشرهاء ولذلك كثر.أتباعه بسبب الاضطهاد وكشب الرأى ذيوعاوانتشاراً'.

 - 8ونرى هناأنهجب أن نذكر أن ادعاءأنهذا مذهب السلف موضع
نظر  :وقد رأينا رأى ابن اطلوزى فى ذلاك الرأى عندما شاع ى عصره .

ولناأن ننظرنأظرخةرى و
»هى مالنناحية الاغوية » لسقبدقحال
انه و يد الله
فوق أيديهم )وقال « :
إكل
لثى
اء ه
جكهه
وال

» .

أهذه العبارات يفهم منها تلك المعانى الحسية » أمأنه تفهم منها أحور أخرى

تليق بذات اتللعهالى  .فيصح أن تفسراليد بالقوة أو النعمة» ويصيم أن يفسر الوجه
الذات »ويصح أينفسر الزول إلى السماء الدنيا معبى قرب حسابه » وقربه
سبحانه وتعالى من العباد» وإن اللغة تآسع هذه التفسرات» والألفاظ تقبل هذه
المعاى ؟ ,

١

وكذلك فعل الكثيرون من علماء الكلام » ومن الفقهاء والباحئين» وهوأولى
يلاشلث من تفسيرها معانها الظاهرة الحرفية والطتهل بكيفياتها » كقوهم إن للهيدآء
ولكن لانعرفها » وليست كأيدى الحوادث وللهنزولا :وليس كازولناء إلىآخره »
( ( )١دقع التشبيه ) لابن الحوزى

68م

هه

فإن هذه إحالات عملجىيولات لانفهم مؤداها ولا عاقبتها » بيما لو فسرناها معان

تقبلها الاغة وليست غريبة عنها أوصلنا إلى أمور غريبة فما تنزيه» وليس فها مجهيل»
ا.لأويل والنفويض: .
0

54؟  -إن هذا يؤدى عانبدن تيمية إلىأن الأسلٍ .هو التفويض الذى يدعيه

وينسبه إلى الساف الصاح »

بظواهرها الحرفية  :ويعلقها على

فيأخول الألفاظ

معانها الظاهرة ى.أصل الدلالة ء ولكنه يقرر أنها ليست كالحوادث  :ويفوض
افابعدذلك » ولايفسر .٠ ,ويقول إن محاولة التفسير زيخ >و:يعتمد على قوله تعالى :
»ر متشابهات »
أبخ
وكتا
مل
م هوااذى أنزل غليك الكتاب منه آيات محكمات هن أ ا

قأما الذين فىقأوبهم زيغ فيتبعون متشاابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم
تأويله إلا الله » والراسخرن فالعلم يقولون آمنابه» كل من عند ربناء وما يذكر
إلا.أولرالألباب » .
ن تيمية يحتقل أنه ذا هم بان التفسير والتفويض.س ع فهو يقفدسر بالمعى الظاهر »
قاب

وييزه

والتزول وغر

 0بشو قُ الك ديفوالوصف  +فهو يرق أن الصحاية كائرا

ذلاكء ويعلمومها على معانها الظاهرة .ولامحاواون تعرف كيفها

وحقيقها ا لانحاولون معرفة حقيقة الذات .

«نذتيهميبةاً الساف  :وملكخنالف ى ذلك الغزالى فيقرر
قمراره اب
هيذا
فى كتابه « الام العوام عن علٍمالكلام » :أن هذه الألفاظ الى تجرى ف العبارات
الوقراآنليةأحاديث النبوية لها'٠عان ظاهرة:وهى اللسية الى نزاها .موحهاىلة على

الله تعالى و:معان أخرى مجازية مشهورة بعرفها العربى من غير تأويل:ولامحاولة

تفسير » فيقول قذفلك رضى الله عنه ١ : التقديس معناهأنهإذاسم اليدوالأصيع
وقوله صلى اللهعليه وسلم  0 :إن اللهحمرآدم ببده )  :و « قلب المؤمن بين أصبعين
من أصابع الرحمن 6

فينيغى أن يعمأن هذه الألفال تطلق على) معنيين(أحدهما)

وهو الوضع الأفلى  .وذو عضو مركب م ن لم وعظم وعصب  .والحم والعظم
والعصب جسم

صوص

وصفات

#تصوصة

ر 59عن معدار له
 43وأعى بالجسم عبا ة

طول وعرض وعمق عنع غيره من أن يوجد نحيث هإولا أنيتنحى عانلذماكان»

6م81

-

وقد يستعار هذا اللفظ أعبى اليلدممبىآخخر ليس هذا المعنىأ ي
صسم
لا » يكقاال
البلدةفى يد الأمير» فإن ذملاقثهومء وإن كان الأمر مقطوع اليدمثلا » فعلى العانى

وغيرالعانى أيتنحقق » قطعاًويقيناًأن الرسول صلى الله عليه وسلملميرد بذلك
جسماً هو عضوا مءركب

ومهوقعندهس

من لهم ودم وعظم »
ذوأ
لنك

فى حي الله تعالى محال »

» فإن خطر يباله أن اللجهسم هركب هن أعضاء فهوعابدصم »

فإن كل جسمعملوق»وعبادة امخلوق كفر»وعبادة |!صم كانت كفراء لآنه مخلوق .
وترى من هذا أحنو
جة

الإسلام الغزالى ) يبين معاتى هذه الألفاظ مجازها المشهور

الذى هو واضح فا كل الوضوح » ولا شا أن ااساف الصالح الذون يفهمون

مجازى اللغة وحقيقمها كانوا يطلقون هذه الألفاظ على معانها المجّازية المشهورة الى

كانوا يهست,عملونهاء فهل يتصور أن الذين يبايعون النبى صلىاللعهليهوسلمتحت

الشجرة عندما يتاون قوله تعالى  :إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » بد الفلهوق

أبديهمفمننكثفإنماين
نكثفعسله
ف»
ه-
عظ
ييا
مرن

» ومنأو بماعاهد عليهالله فسيؤتيه أجراآً

أن اليدهنايدليست كايلدخاوقات » ويلا
فهدون أن المراد

سلطاناللهتعالى وقدرته» بدليلمافنبهاهمنهديد أن ينكث بأن مغبة النكث تعودعليه.

جح «لهاجالماتريدى ومنهاج ابن الموزىو مهاج الغزالى ونرى أن
احن
رن
نذلك
ول
الصحابة كانوا يفسرون بالمجاز إن تعذر إطلاق الاقيقة قا يفسرون باللاقيقة
فى ذانا .

خلق القرآن الكريم .

دوخاض
قم »
لكر
 - >14و-قجدرالكلام فىالصفات إلى الكلام فىنناق القرآن ال
ودا
رروق
قاضر
فيهأولئك السلفيون  كماسمواأنفسهم فى الماضى » وف العصر اه
أن القرآن الكرم هوكلام اللتهعالى» تكلمبهوأوحى به إل نبيه الكرم » والقراءة
هى صوت القارىء الذى يسمع » وهى على ذاث غير القرآن الكرم بل هىتلاوته؛

حد من المشركين
أما القرآن ااكرم فكلاماتللعهالى » ولذاك قال تعالى  « :وأإن

استجارك فأجره حبى يسمع كلام الألبهثلمغه مأمنه » وقال النبى صلى العللهيه
قرأ » فقا
:ي«نوا القرآن بأصواتكم » وقد سمعأبا «ومىالأشعرى ويهو
وسلم ز
لهأبمبووسى  :لو علمت أنك تسمع لحيرته لك نحبيرا » .

لاثما

لس

ويقول ابن تيمية ممذا مقالة الإمام أحمدى  وقد أثيرنا إلمها آنفاً :ا«لسلف

قالوا لميزل اللهمتكلماً إذا شاء بالعربية كاتكلمبالقرآن العربى وها تكلمبه فهو »

وليس مخاوقاً متفصلا عنه» فلا تكون الخروف ابى هى أسماءالله الحسى وكتره المازلة

مخلوقة » لأناللهتكلمسا. 2
ولايرى ابن تثيمي5ة أن نمة تلازماً بن أن يكون القرآن كلام الله غيرماوق »

وأن يكون قدعاً» بل يرى أن القرآنكلاماللتهعالىوغيرماوق » واك نن لاشمكمبأنه

:ل«ساف اتفقواعلىأن كلام لله مزل غير مخاوق  .فظن
قدم » ولذلاث يقول ا

بعض الناس أن مرادهم أنه قدم العين » م يبن أن القرآنأيس صفةالكلام القدعة
:س«دينئك فكلاءه قدم همهم أأنهنهيتكلم عشيئة وقدرتهى
القائمة يذات اللهتعاى » فيقوال و

اهدى بصوت ويتكل يصوت لايلزم *ن ذلك قدهالصورت  .وإذا
وإن قييلنإن
كانقدتكم براآلقنالكرم والتوراة والإتميل لمعنموا منأنيتكم بالياء قبل 'سس» )(١

وإن هذا الكلام يستفاد منه أن صفةالكلام قدعة » وأن كلام الله الذى خخاطب

بهخلقه كالةرآن الكرمم والتو راة والإتجيل لايعدمخاوقاًلله» ولا بعدقدها ً.
 - 4هذه نظرات أولثاث الذين سموا بااسلفرين ٠ وادعوا أممع ون
آراء السلف الصالح ٠ وتلك آراؤهم ف وسحدانية الذات وتفربعات أقوالهم .

ذ
رضى
تبن فى ثنايا كلامنا مقدار الصحة فى نسبة هذه الآراء إلى الساف الالحر
الل عنهم » ولننتةلى إلى بقيةة آرامهم ق الوسددانية فتكل فى وحدائرة التكوين .

ًا

0002

ذ"اآا.
فك1ه
ذ640
مض ]| )5

وتحدائية اللتكون

 - 4والأساس-ى هذه الشعبة املنتوحيد أن الله سبحانه شالقالسموات
والأارض ومابيبهما.؛ ومافهما» ,ولاشريك له فخىحلقه»ولا منازعف سلطائة و لاإرادة

مخلرق تنازع إرادة المالق» أو تشرك معهاتفكىوينثبى :اءلمأنشياء » بل كل الأشياء

ا.لوأفعال منه سبحانه وتعالى » وإليه تعود .
الجير والاختيارٍ 3

«لجر الاختيار » وقدتبين:فما سبق من قول
وقد ثارت فى هذا"المقام مسائل ا
رْأى «اطللهمية » ورأئ «المعتزلة » ورأى«.الماتريدية » ..ف.اهو رأى السلفيين الذين

ريصرر آراءهم ابن توبمييةتب»عونه فى هذا الرأى هيصنفونأنفسهم ذا الوصف الآن؟
 .لق و-جدنا ابن تيمية مخالف :الأشاعرة وجاهر مخالفهم ويعتيرهرجيرية :وقد أخد

علهم تفريقهم بن الفعل فى ذاته والكسب.فاعتيروا الفعل علوقاًللهتعالى؛ واعتيروا
الكسب لاعبد» ويقرر أن الكسب إن كانمج در اقتران فهولايصاح مناطاً لتحمل
المسثولية واستحقاق العقاب والثواب » و إن كان فعلالهتأثروتوجيه وإبجاد وأحداث
وصنع وخمل » فيو مقدور اعيد وفعل أه  .فإنقلت أنه (أى الكسْب )لل تهعالىفهو

يد
علت
لوإلن ق
أخل باطدرية »

فهو اعيزال

.

وينقد أيضاً مذهب «المعتزلة » وإن كان يمرىذأهنصهم ف هذا المقام أقرب
إلى العقل من مذهب الأشاعرة .

« - ”6ولقد قرر اتبينمية أن مذهب الإلمف هو الإعان بالقدر خيره
وشره  :وشمول قدرة السلبهحانه وتعالى وإرادته  :وأن اللهسبحافه وتعالن خلق

العيبدريفشعلاء
من ا
العبد » وكل ما فيهمن قوى » وأ

بقدرته وإرادته » ويقول ى

ذلك  :وما يزخى أينعم أن ذهب سلف الآأمة دو قوم  :الخلاهلق كشلىء ؛
وأن الله خلق العبد هاوعا إذا مسه الشر جعزاوء وإذا مه اللمير م:وعاء .و أن العبدشاعل

'نحقيقة له مشيئة وقدرة وإرادة » قال تعالى  :و منشاءمنكم أن يستقيم » وماتشاءون
إلا أن يشاء الله » .

481
ب

-

وهويقررقدرةالمتعالىوعمومهاوثموهاءويقررقدرة الغبودإحساسهبالتبعات »
يوأنعمومقدرة اللهتعالىليست ببالتص ٠» كن أان قدرةالعبدو.إرادتهثثببتعتبالنص

والإحساس والاختار الحقيى » :و-بذا يقرر ابن تيمية ثلاثة أمور

أولا  > .أنال-لسهبحانه وتعالى خااق كل شىء » وأئهلا شنىء فى الكون بغر
دى إرادته » وهوف هذا يبتفق مع اطرية .:
اتاعهأح ف
إوادته » وأنهل ي

قلة
يفاع
قعبد
ثانها :حأنال

وله مشيئة زإرادة كاملة تجعله مسثولا عمايفمل »

وهو فىهذاالقدريتفق معالمعنزلة .

ثالما :-أن اللتهعال بىدبسر فعل المر ويرضاه ويحبه » ولاييسر-فعل الشر
هذًيافارق:غن الممازلة.
فى
ب وهو
ولا ح ء
وه"

-

ولكن كيف

براق

ابن

تيمية

بين تلك الحقائق

التعارفة ؟

وكيف

براق بان عدله سبحانه ق عمّاب المسبىء وإثابة المحسن 2وأن الأفعال كلياله سبحانه؟ .

والحواب عن ذلك أنه يظهر أن ابن تيمية يرى أن أفعال العيد تنسب إليه لقدرة
شه  .وتنسب إلى الله باعتيار أنالله اق هذه القدرة فهومسبب ,الأسباب  .ويقول

قْ ذاك ابن تيمية ( إن الله تعالى شالق الأشياء كلها بالأسباب الي خلقها ٠ والله

اعله  فإن لعبدفاعلبفعلهحقيقة » فقول أهل
تعالىمااقلعيدقدرةيكون م ف

كلقلهو*هم إخىا:ق سائر احوادث
بلد بإرادة وقدرة دن ا
عفع
فاىخللق
ا  .فأفعال العبدتسندإلىاتلعلاهلى من حيث إنه نخااقسبباو.هو قادلرعةبد

الى خلقها سبحانه فيه » وأنه هذا الرأى يتلق إلىحدكبيرمع'المسيزلة  “:ولذلاك

صرح هو بأنمعأقرب إلىالحق من الأشاعرة » ولكنه مخالف المعزلة ف أمرين :

0

أحدهما  :.فى عدمالتلازمببن الأمروالإرادة؛ فالمعتزلة يرون أن هناكتلازماً بين

مار بشىء إلاإذا كان "يريده  :ولاينبى
أه ل
يالل
.أمر الله سيحانه .و تعالى وإن ادته ..ف
عن شىء إلاإذا كانلايريده» فاللهسبحانه وتعالى لايريد المعاصىوتلذلك لايأمرمباء

أما ابن تيمية فبرى أنه لتلاازم بين الأمر والإرادة » فالله سبحانه وتعالى يريد
ا ولايريدالمعاصى .الى تمع منبيآدم وينهى عماء  :وإرادته
الطاعات ويأمرج »

نمعا
لل
اصىحمينة إراأدسةياما .
الأمر الثانى ::الذى يفترق به-ابن تيمية :عن المعتزلة أنه يفرق بين الرضا

- 1948

والنخبة» وبين الإرادة» فالإرادة قد تقع على ما مخالف أوامره ونواهيه» واكن
ابصى
الله
لتعا
ندتعواللاىهويه »فا
المحبة والرضا هى الى تتفقمعأوامر الل
ماح
ملىل
ولايرضاها » ولكن يريدها » وهو ذا يتلاق مع الأشاعرة فيقول :
و جمهور أهلالسنةمعجميع الطوائف » وكثيرون منأصءاب الأشعرى يثرقون
»

بن الإرادة والمحبة والرضا » فيقولون إنهوإن كاانليمريعداصى سبدانه لباحها
ولاي ضراها » يبغضها ويسخطها وينهى علها » وهؤلاء يفرقون بن مشيئة الله ومحبته »
وهذا قول السلف قاطبة 6(١).

١

ونحن نرىمذهبهفى هذاوسطاًبين الممتزةلة والأشاعرة وهو فى جملته 'قريبه

ممنذهب الماتريدى ق أنالسلبهحانه وتعالى خخلق قى العيد قدرة يكون بهاالتأثير

فى الأشياءء بيد أن ابن تيمية يرى أن التأثير فى الأشياء يكون بفعلهاء أماالمائريدى
قدرى أن التأث.,؟ف الأفعال الذى يكون بذءالقوة المودعة لا يتجاوز التأيرفى الكسبه

للفعل .
تعليل الأفعال :

ع»ل اللهتعالى
فلى
أهتعا
 --وقد ياشليعرلماء فى هذا المقام تعليل أفعالالل

مافعل و نخلق ماخحاقالغيرباعثبعث ؟
لقد قال الأشاعرة إن الله سيحانه وتعالى اق الأشياء لالعلة ولالباعث لآن ذلك
بقيدإرادة الله» واللهسبحانه خالق كل ثبيء وفوق كل شىء » «لايسأل غما يفعل»

وبهسمألون . .
القل الثانى » أنالله سبحانه وتعالى خخلق اللحلق » وأمر بالمأموراتونهى عن
ومةدة
محك
حت ل
مبيا
الم

ل
قولوهو
» وإن هذا الق

الماتريدية كا قررناء ويقول ابن

تيمية إنه قول السلف » فيقول  « :هذا قول المسلمين وغير المسلمين » وقول
طوائف من أممراب أى حنيفة ومالك والشافعى وأحمدوغيرهم 2وقول طوائف

من علماءالكلام» .

وأصاب هذا القول لايقررون أن اللهسبحانه وتعالى تتغر إرادته مبذه الاكة »
م١١نار)
ل٠
اص
ع)(سه
بائل
طلمس
(نباج المثة ) ب ١ س ( 5852مجموعة الرسائل وا
( )1م

وا
فهى ليست أمرأ ملزماً لهسبحانه وتعالى واكها تتفقمع وصفهالحكم الذى وصف
به نفسه » فهى بيان لككال غناق الله وأوامره ونواهيه » لالإلزامه سبحانه .

وإنه ليختار هذا القول ويبين أنه مذهب الساف .
القول الثالث  :هو قول المعتزلة :أن الله سبحانه وأتعفاعلىافلىهوأوامره

ونواهيه لايفعل إلاالحسن ولا يأمر إلا بالحسن ومجتنب'القبح ولا يأهر بالقييح »
وأساس هذا أن للأشياء حسناً ذاتياً وقبحاً ذاتياً عندهم » وأن الله سبحانه وتعالى

لايأمر إلابالحسن » ولاينهى إلاعنالقبيح .
ضمه
ت ول
رقول
يك ال
وان اتبينمية نى ذل

» وذكر أن قول السلف خخالفه

مخالفة بيئة » ويقول فىهؤلاء :

« أخذوا يقيسون ذاث على ماحسن من العبد ويقبح » فجعلوا يوجبون عاللىله
سبيحانه و تعالى مايو.جيون على العبد ؛ و نحرهون عليه سببحانه ما حر مونه على العيد 3

ويسمون ذلك العدل والحمة مع قصور عقوطم عن معرفة .حكمته » فيلثابتون
له مشيئة عامة؛ ولا قدرة تامة ؛ فلايجعلونه سبحانهعلى كل شىء قديرا » ولا يقواون

ماشاءاللهكان » ومالميشألميكن ؛()١ .

#اهم؟  هذه نظرات ابن تيمية فمسائل العر والاختيار وتعليل أفعال الله
حنابة
للحص م
اصا
صبحانه وتعالى » وهو يسئد داكا مايراهإلىالسلف ال

لبلب

“ةا

()١مجموعة

الرمائل والمائل جح ه ص ١91 .

والتابعين ٠

اقدة
يف
عنية
لدا
اوتح
ال
 - 5والوحدانية فى العبادة ٠عناها أيلتاعجه العبد بالعبادة لسواه ء وذللئه
يمتهى أمرين

أحدهما  :ألايعبدإلاهو وحده ؛ ولايعترف بالألوهية لغيره.سبحانه» 'ومن,

أشرك ف العبادة معاللهتعالى شخصاً أو شيئآًفقدأشرك » ومن سوى بين المخاوق..
عدل
مبادة
ج فق
والخالق فى شىء من الع

كى
مالق
رإن
الخ
ش» ذ

ممع اللهآلمة أخرى » وإن كان يعتقد بوحدانية

العرب كانوا مقر؛ أن اللوهحادهنهخوااق السموات والآأرض»

كا قال تعالى  :م ولئن سألتهم من خاق السموات والأرض ليقوانالله» وسعوا

مع ذلك مشركين لأمهم يعبدون مع الغليهره '.
|آمر النانى  . :أن نعبد اللهسبحانه مماشرعهعلىألسنة رساه ءنولعايد اللهإل
ال
بواجب أو مستحب أومناح قصدبهالطاعة وشكر الله تعالى ؛ ويقول اتبينمية
و(الدعاء من -جملة العبادات فاندخعلاوقين من الموتىوالقامين» واستغاث بهمءكانة

مبتدعاً ف الدينمشركاً برب العالمين متبعاً غير سبيلالممنين» ومنسألاللهبامخخاوقن »
أو أقسمعليه با خلوقن » كان مبتدعاً بدعة ما أنزل اللهمهامن سبلطان )0(١ .
ونه"

وقد بى ابن ثيمي 5ة حامل لواء ذلاك المذهب الذى اسم بسحة السلفين

ثلاثة أمور :
أولها  :منع التقرب إلى الله تعالى بالصالحين والأولياء .
وثانيها  :منع الاستغاثة والتوسل بالموى وغيرهم .

1

وثالثها  :منع زيارة قبور الصالدن والأنبياء للتيمن والتقديس

منع التقرب بالصالحين :
 - 5لقدرر اتبينمية أن لبعض الناس كرامات ء وأن بعضهمجرى الله ٠
( )1داجم ف هذا « قاعدة -جليلة فى الترسل و الوسيلة » لابن ثيمية ,

14#

على يديه خوارق العادات :واكن ذلك ليقاتضى أن هؤلاء معصومون المننطأء
بلم عباد اطبون بالتكليف مجخرى علهم أحكامه » وأن الكرامة ليست أفضل من
.لله تعالى أن هبه الاستقامة ولا عبيه
الاستقامة » ولذلاث كان بعض الصا مينبطلبمن ا

الكرامة» وينقل ابن تيمية فى ذلاث -كلمة أى عن المورجالى ا حكيمة وهى: :كن
طالباً للاستقامة لا طالياً لاكرامة » فإن نفسك منجبلة عاللىكرامة » وذلاك يتطلب منك
الاستقامة و()١ .

اهنهو تعالى»
سيبلةحلل
وإن تلك الكرامة لتاسوغ أن يتخذ الرجل الصاح وس

ببىى صالىله عليهوسلمعنأن
لم
الاث
إذ أن التوسلإلىاللبهعبادهغير-جائر ء ولذ
يلستلغفمرشركين "كماقالتعالى :و ماكانللنتى والذينآمنواأن يستغفروا المشركن
ولوكانواأولىقربىمن بعدماتبين لهمأنهم أصحاب الجحم » .

نلى
اقدلقا
ول

صلىاللهعليهوس  :دياععشر قريش اشتروا أنفسكم عن الله

فإفى لاأغنىعنكممن الله شيئء ياعباس بن عبد المطلب لا أغتىعنلك من الشليهئء
بمةن»ت
(فاط
ياصفية ( عمة رسول الله) لاأغبى عناث ه ٠ن اللهشيئاً» ويا

رسول

الله ) سليى من مالى ما شئت » لا أغنى عنك من اللهشيئاً » .

ولقد كان الصيحابة يستسقون بالنى صلى الله عليه وسح ححياته »فدل هذا
على أن التقرب إلى اللهتعالىبعلر,ق التوسل بغيرهلا جوز » ولكن الدعاء مانلحى
بالرحمة بجوز .

الاستغاثة بغيرالله :
/اه؟ ل الاستغاثة بغر اللهعندأولئلك السلفيين ممنوعة إطلاقاً »وقد ذكروا
أن الى صلى الله عليه وس منع الاستغاثة به» فقد ذكروا أن الطيرالى روى اق

معجمه الكبير أن منافقاً كان يؤذى الى صلى الله عليه وسلم » فقال أبو بكر :
قوموا نستغث برسولاللهصلىاللهعليهوس ٠ فقال النبى صلىاللهعليه وسلم :
« إنه لايستغاث فى » وإتما يستغاث بالله » وإن ذلك واضح » فإن الذى يستغاث به
هو القادرعلىالتغيير

وذات ما اختص بهالله سبحانه تعالى .

) (١مجموعة الرسائل ب ١ص* 
رم١١ 

تاريخ المذاهب) 
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-

.ا.لكااسأتنغائة لاتكون إلا بالله » فالمغفرة مئه سبحانه » فلا جوز أن يقال

ى ويتقل أبن تيمية عنأن.ىيزيد البسطاىأنه كانيقول :
ىو أغن ؛
لأ
هراللاهغفر

مستغائة الخلوق بالخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق » » كيمناقل عن أن عبداله
وا

بالقرشى قوله  « :استغاثةالخلوق الوق كاستغاثةة .المسجون بالمسجون » .

وكا أده لايتقرب إلىاللهبعباذه الأحياء ولايستغاث لهم ٠ له يتقرب بالأمرات
ث مم » ويقول فى ذلك ابن تيمية  :و إنناليسلنا أن نطلب من الأنبياء
ولايستغا

والصالدن شيئاًبعمدوتهم> وإنذكانوا أحياءى قبرومو إن قش أنيميدعون للأحياء

لأحد أن.يطلب مهم ذلك» .ول يفعل .ذلك أحد من٠السلفء لأن ذلك ذريعة إلى
عُلِيس
أحدمفى حياته »٠ فإئه ليافضى
الشرك » وعياضيمنن'دون إن لافالطلبمن

إاللشرك »..

.وإذا كان التقزب أالواستغاثة بالصا مدن غير '.جائزين :ق اللحياة وقالممات :

«والدعاء بجوز ق الحياةدوناللمات فإنهلاامموز النذر للقبور أو لسكان القبور »
و العاكفين علىالقبور » فإن ذلك حرام» إذأنه رشبه اانذر للأوثان سواء أكان نذر
زيت أمكانغيره» ويقول فى ذاك  « :ومن اعتقد أن للقبور نفعاًأو -ضرا فهوضال

-جاهل ) :

'< ويقرر أن ذاك نذثر فى ٠عصية © ويقول ( :وإن »عن يعتقد أن هذه النذور

باب الحوائج إلىاللتهعالى» وأنها تكشف اضر وتفتايحلرزق .وتحفظ المصرفهو ٠شرك
جب قتله)(١).

تزيارة قبور الصالحين وقير البى صل الله عليه وسلم :
 - 4وإن التتيجة المنطقية لهذا كله أن زيارة قبور الصااءنن بقصد الترك
2د اتيدنأو لتقربإلى اللهتعالى ليجاوز » وإن “كان لقعد العظة والاعتبارفهو

واز وذلكلأن النى
جك ل
يتبر
ولذلاك يقررأنزيارةقير النبى صلى اللهعليهوسلملل
مجبوعة الرسائل و المسائل ج إاصض 8ه"
)(20
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فحيرة
ضءحي
لجا
اقد
صلى اللعهليه وس نبئ عنأن يتخد قميشرهجداً حى لايزار .ف
عن السيدة عائشة رضى اللهعنبًاأنه صلىالله عليه وس قالق عر ض موته  :لعن
اللاهلبودوالنصاريء امْخْذواقبور أنبيانهم مساءجد » وأن النى صل اللعهليهوس دفن

اعتادالناسلكيلابنذ قبرهمزارآ» ولقدقالالبى,
ق بيت السيدة عائشة على غثر م ا

صلى اللهعليهوس « :اللهملاتجمل قيرى وثناًيعبد :اشتد غضب اللهعلىقوم,
اهم مساجد» .
يور
أخذنوابقب
ات

ل عبلىى صلىاللهعليهوس بمعادته » وأرادواه
اموا
وإن الصحابة كانوا إذا سل
الدعاء دعوا مستقبلن القبلة » وأن الصبحابة كانوا يتجهون إلى الروضة الشريفة
إذا'أرادوا سفرً أو قدموا من سفر .

4

ولقد الت ابن تيمية بقوله هذا “جمهور المسلمين » بل نحداهم

فىعنفبالنسبةلزيارةقرالمصطفى صلىاللهعليهوسل .م

وحن قدنوافق إلىحدماعلىقولهفىزيارة قبور الصاين والنذر ها » ولكن,

نخالفهمخالفةنامةى زيارة الروضة الشريفة » وذاك لاآلنأساس الذى بعىليه منعم
زيارة الروضة الشريفة بقصد التيرك والتبءن هو نحشية الوثنية » وإن ذاك خوف فق
ات
غير ماف » فإنهإذا كذانلق

تقديس مد » فهو تقديسلنبىالوحدانية0 .

قوديس
ندلىوسحدانية إحياء لها » إتذ ه
وتقديس ا

للمعانى الى بعث ما .

ولأنزيار اةلروضمةالشريفةفهتاذكيرعواقف الننىص ىل/إللهعليهوسلر الصير
والجهاد والنضال» والعمل على رفع شأن التوحيد إلى أن أدال الله مرة لمجهاده بوتأييد
.كانت عبادة الديانوحده  .ولقد روى ابن تيمية
اوللنهصره  -من دولة الأوثان و

نفسهأن السلف الصاح كانوا يسلمون علىالنى صلى الله عليه وسلمكلمامروا على,
الروضة الشريفة .
فلع مولىعبداللهبنحمر» وراوية علمه » كان ابن عمريسمعلى,
اقا
نقد
ول
القير» رأيتهمائةمرة أو أكثر يجىءإلىالقدرورؤى واضعاً يدهعلىمقعد البىصلىالله
عليه وس منالمنير» ثموضها علىوبجهه .
وإن الحديث الى رواه ابن تيمية وغيره  2وهو ولا تشد الرحال إلا إلى ثلدثة
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مساجد  :المسجد الحرام » وهشجدى .هذا » والمسجد الأقصى » يدل على شرف
المسجد الذى دفن نجواره» وقد دفن( ببث عائشة ) الذئ كان أقرنبيوتأزواجه إليه.
وقد كان متصلا بالمسجد وإن لم يكن داخخلا فيه » وإنه إذا أريد منع زيارة

قيره لدفن فى «كان بعبد عن المستجل كالبقيع » وإنالنعجب من استنكاره لزيارة
الروضة للتيمن والاستئناس مع مارواه عن الأئمة الأعلام تمسنليمهم علىالننى صلىالله
عليهوس كلمامروا يقيره الشريف »وكانوايذهبون إليهكلما هموا بسفر » أأقوبلوا
من سفر كرماوى ابن تيمية .

© وليس
حسسن
تيهو
سهعل
مىالل
وبعدفإننانقررأن التتركبزيارة قيرالنبىصل
الترك الذى نقصده عيادة أو قريبمنباءإنما التركهو التددكر والاعتبار والاستيضارء
أىامرىة سبلمعلحيااةلرنموليص اللهعليهول وسيرته هيه وغزواتهوبجهاده»
نه ى هذا المكان “كان يسيز الر.هول ويدعو
ثميذهب إلى المديئة المنورة »* وبلاأعس
ويعمل ؛ ويدبر ومجاهد » .ولا.يعتبرولا يستبصر » أو لا حسبمكانةالنتىصلى الله

عليهوسمن اللتهعالى؛ أو لامز أعطافه محبةاللهورسوله والأخل عا آه ر .والاتهاء
عانى »؛ إلامن أغرض عن ذكر الله  3ألاإن زيارة قر الرسول هى الذكرى

والاعتبار»والهدى والاستيصار » والدعاء عند القير :دعاء والقلب ناشع » والعقل
نخاضع ؛ والننس مخلصة » والوجدان مسايقظ » وإن ذلاك أبرك الدعاء .

مذاهت حديثة
لا

قد ذكرنا المذاهب القدعة الى قامت منل العصر الأموى  +ونبتت

جذورها قبل ذاك » وكيف كانت نتحول الفرقة إلى فرق ثمكيف كانت المقاومة
يلدذة »
اأحلياعنقحو
توسجد فرقة أفروقاً أخرى » وكانت اللجلافات فى أكبر ال
ول تككن فى لباء إلا مإكان يدث منابلعمضنحر فينالذين خرءجوا اعلجنبادة»وغلوًا
لو أخرجهم عنحظرة الإسلاملقدية» كالسيياةلذينالوا علياً  .وكالنا هِيةالذّين
اغتقدوأ حلول الإله فى الخأكم ب مأر اللهالقاطمى » وغيرهمنرى الآن يقايامنهمفى

ان .
تيا
سو
كلهند
إفريقية وا

وإذا كان الفقهوهوعلاج لأسقام المجتمع قودقف الاجماد فيهلتقاصر الحمم ء
ولاءتناع العلماء عن مخالفة السابقين وإعطاء آراتهم معائى تشبه التقلديس ِ-فإن

الاجتهاد فى العقائد أولى بالوقوف » فأكثر علماء السنة وقفوا عأنقدوال الأشعرى
يرددونها ويدرسونها » وقدجهل الأكترون جوارها آراء الماتريدى» وقد وضع الم
ليدأ الياقلاق » عندما أوجب العمل برأى الأشعرى وبأدلته » قلا يتجاوز أحد

اسقطالعقلفمال ماسن .
البراهين الى ساقها حى ل ي

همر فالىفترات الى وليت القرن الثامنالمجرى إلى القرن الثاى
ظل
ولتذلك
عشر مذاهب تدعو إلى -جديد » وإذا كانت توءجد أحياناً نزعات إلى الأشمل يعض

»ا رأينا ف ابناليموشرعخه ابن ثيمية »
آراء الفرق القدعة وئرك رأى الأشعرى "
وكا نرى فى بعضالعلماءعندمايرجح رأياالمعيزلة على رأى للأشاعرة » أو مختار
 .رأى الماتريدى دون رأى الأشعرى » وق اللمملة لقد جمدت اللياة الفكربة» فكان
من جمودها ما بدا فى التقليد فى الفتوى وتقليد الاستدلال فى المذاهب الاعتقادية .

9

 -ولكن إذا كانت الحياة قد.جمدت مبؤلاء الذينعاشوا ؟فىالقرون

الأربعة مع بعض الثاءنوه
»ى القرن التاسع والعاشر والحادى عشر والثانى 3 0
بوكثشر دانلثالث عشر ف.إن الفكر الإسلانى لاممكن أن يستمر نجاءدا على رأ
معدنحولأداة العمقيدة » ولا برهان يقلع بأنهخيرالأدلة والمناهيج » وشص وما9

 ١94سس

العقول قد ابتدأت تستيقظ نتيسجة للالتحام الذى كان بين المساامين وأوريا عا فها »

فإن العمانيين اقتدصلوا بالأوربيين .اتصالا وثيقاً و»تأثروا بالنظم المالية الأوربية »
حبى كان هن علماء الأتراك من كان يمير النحايل فى :الاستدانة ليبيح بعض الفائدة
ردوا فإتوباهافمىباء ومنعوا الأنعذبأقواله
كة ق
تتان
ااءسالاس
الربوية » وإن كان علم
من يعلية .

00

وقد اتسمت العصور الى -جمد فما العقل بتقديس آراء الأثئمة أكشارنا  :وكان
من مظاهر ذلك التقديس تقديسالصامينفى حياتهم وبعد ممامهم »وزيارة أضرحتهم
منت
اا أ
قرذل
والطراف حوها ما يشبه الطواف حول النِيت اللترام » وكان من أث
طائفة تحارب هذا وتشدد ق محاربته متبعة فى ذلاك آراء ابن تيمية وقد أخر-جها من

مرقدها بعد أن طمرثها السنون .

الوهابية
ج.ة .للإفراط قى تقديس
ي»
تية.
98؟  ظهرت الوهابية ى الصحراء النعرب

 .الأشخاص والتيرك مهم » وطلب القرلى من الله بزيارتهم » ونتيجة لكثرة البدعالى
ليست من الدين:ةوقدابتهذه البدع فى المواسم الدينية» والأعمال الدنيوية 
فجاءت الوهابية لمماومة كل هذا » وأحيت مذهنا ابن تيمية .

ومنشىء الوهابية هو محمدينٍ عبدالوهاب المتوق سئة/ا١!/8 مبلادية :وقد درس

مؤلفات ابن تيميةفراقت فى نظرهء وتعمق فباء وأخرجها بمحنيز النظر إلىحيز
مزيدوابالنسبةلاعقائدشيعاً عم -اجاءبه ابن تيمية » ولكنبم
العمل +وإنهم فى اللدقيقةل ي

شددوا فبا أكر ما تشدد  .ورتبوا أءوراً عملية لميكنقد تعرض ها ابن تيميةلأنها

لهخص ذلك فيياأق 2 :
تعهد
يفى
وهر
تشت
1

م يكتفوا مجعلالعبادة كناقررها الإسلام فى القرآن والسنة وكماذكر ابن

قيمية » بل أرادوا أن تكون العبادات أيضاً غير نار جة على نطاق الإسلامفيلتزم
»لذا حرهوا الدخان » وشددوا ق التحرم؛ حى أن العامة منهم
المسلمون ماالتزم و

يعتيرو المدنخحن كااشركء فكانوا يشهوناللخوارج الذين كانوايكفرون ٠ر تكب الذنب.
'كانوا ثأىول أفرم محرعون على أنفسهم القهوة وعهااثلها ولكن
؟ و
يظهر أنهمتساهلوا فنا فمابعد .

م٠ أن الوهابيةل تمقتصرعلىالدعوة المجردة » بل عمدت إلى حمل السيف
محاربة انخالفين لهم باعتبار نهم محاربون البدع» وهى منكر جب مخاربته » وجب

الأنخذ بالأمر بالمعروف واللبى عنالمتككر » وذاك لتحقيق قولهتعالى  ( :كنم خير

أمة .أخرجت للناس تأمرون' بالمعروف وتنهون عنالمنكر وتؤمنون بالله ٠ ولو

آمن أهل الكتاب لكان خسراً لهم ) ولقد قاد الفكرة الوهابية فى ميدان
الليرب .وا!لصراع

محمد

بن سحودء

»جل الأسرة السعودية الحا قة للأراضى

لدااهغ#

لد

العربية ؛ وقد كانصبراًلاشريخمحمدبن عبدالوهاب واعتئق مذهبه ونحمسله » وأخحل

يدعو إلى الفكرة بقوةالسيف » وأعلن أنه يفعل ذلك الإقامةالسئة وإماتة البدعة »

ولعل هذه الدعوة الدينية الى أخذت طابع المنف كانت محمل معها تمرداً عل
العانين » ومهما يكن مفن.قأدمر'.استمرت الدعوة ٠ؤيدة بقوة السلاح »
تلكناتلصمر عالباء ولمتقوعلى القضاء علىقونبا
فجردت الدولة العهانية لا القوة» و
مضجزمد علىلا فانقض على الوهابيين جرشه القوى » وهرّمهم ف
حى -تصبى والى م

عذة معارك ٠ وعندئل .انقبضت القوة المساحة > واقتصرت عاللىقبائل العربية >

وكانت الرياض ومة”.حوها مركزاً لجذه الدعؤة المشتمزة الى كانت تعنف إن وجدته

قوة وتنقبض إونجدت مقاومة عنيفة .

( )4أنبا .كانت كلما مكن.لها منقزية أو عديئة أنت على الأضرحة هدمآ
وتخريباً  6اسحى لد أطاقج علها 'بعض الكتاب' الأوربيين وصف مداايد ولعل

ذاك الوصف فيه بعض الميالغة » لأن الأضر.حة أيست معايد »ولكن يظهر أنهم كانوا

هدمون المسجد مالعضريح أخذاً من اللبير الذى استكر فيه النبىصلى الله عليه
وسلم عمل بى إسرائيلإذ اتخذوا م قنبور” أنبيامهم «سااجد .
( )0ولميقف عنفهم عتد هذ |ا فإمم جاءوا إلى القبور الظاهرة فهدهوها ولا آله
الهم السلاات ىَْ البلاد اللمجازية هدهوا كل قبور الصيداية وسووها

بالأرض 4

لم

يبق مها الآن إلا إشارات توىء إلىموضع القر » وأقندجازوا زيارتما والاقتصار ف.

الزيارة على نحية صاحب القبر » ويقول الزائر «السلام علياث» .
 -5أنبمتعلقوابأمور صغيرة ليس فنهاوثنيةولامايؤدى إلىوثنية » وأعلنوا'
استنكارهاء

مثل التصدوير

الفوتوغراق

 30ولذا

و»جدنا

ذلاتك فىفتاواهم» ورسائلهم,

الى يكتهاعلماؤهم وإن أمراءهملايلتفتون فى هذاإلى أقواهم ويضربون معارض.
الدائظ ,.
لا

أعهم توسعوا قُُ معى البدعة توسعاً غريياً حى أنهم ليز مون أن وضع

وضة ااشريفة أمر بدعى  .ولذلات منعواتحديد الستائر اهفعىلبا » حبى”
رلى
لع
اائر
ست

صارت أسمالا.بالية تقذئ باهلاأعين » ولا النور الذى يضئى على من يكون ف

١و8
ل

سم

حضرة النبىصلىاللهعليهوس » أو محسأنهفىهذاالمكانكان مزل الوحىعلىسيك
المرساين صلى اللهعايه وسلم 8

نْهممن إغد قول امس سيدناتحملربدعةلاوز ويغاون
وإنالنجدفوقذاك م
ى ذاك غلواً شديدة .وق

سيل

دعومهم يعنفون ق القول » 8-3 .إن أكتر الناس

لينفرون نهم أاشلدنفور..
م

وق

الح أن الوهابرين قد حققوا آراء اب

ثيمية

وتحدسوا لهاتحمسآ

شديداً ء وما شرحناه من رَأى اتبينمية عند اكلام علىمذهب الذين مموا_أنفييم

سلفيين قد أخذوا به » ولكنهم توسعوا فمىعى البدعة » فتووا أموراً لاضلة لا
العبادات بدعاً  .مع أن البدع.علىالتحقرق هىالأموز الى يفعلها اأعباد عن أنهامن
ب

ءا أصل دبى » قوضع ستائر على
العيادات * ويتقربون مهإالىاللهتعالىولمنجىم
نا يُعلون
:الروضة الشريقة ثلاميقل أحد أن ذلاث فيه عبادة بأىنوع هن أنواعيا »

رف المسجد النبوى » فكان غريباً
خأنافى
زالش
ظررين َو ينه 'ا.:ك
انس
ننال
ايئلا ه
ذلك تزي

أن يستنكروا تلك الستائر ولايستنكروا تلك الزخارف » لآنهذاتفريق بي انلمهاثلين:
وإنه يلاحظ أن علماء الوهابين يفر ضون ف آرامهم الصواب الذى لايقبل

اقبل التصويب  2إلى1نم يعتدرون ماعليه
الفطأ ».وق آراء غغغييمررهمالليطأالذى ل ي

غير من إقامةالأضرحة والطواف وها قريباً ٠من الوثي»ة وهو هنا حاربون
الموارج الذينكانوا يكفرون متالفهم ويقاتاومم كنا ذكرنا.ولقد كان ذاك
لاضرر من أيامكانوقاابعين فى الصحراءلالاجاوزوباواكن وقد اختاطوا يغيرهملما

آل الأمر ق,.البلاد الحجازية إلىآل سعود فإنالأمر يكون خطيراً ولذاك تصدى هذا

الملك لراحلعبدالعزيزآلمعود وجمل آراءهم لأنفسهم دونغيررهم ؛ وسار فى

هذا شوط بعيداً » حى أنه صنع ستائرلاروضة بدل تلاك الأسمال البالية » ولكنه
مجديدالمسجدالنبوى » وقد مات قبل
أجل وضع الجديد فى موضع القدم » حى ي ت
ذلاك ؛ والمر.جو أن ينفذ شليفته ماكان قد اعتزم .

البسائية
مم
.

ن
إ.
ورية
نشئه من الاثنا عش
هذا مذهب كمان

ذكرنا لذلك المذهب

فى هذا الكتاب لايصح أن يتخذ دليلا على أنهمذهب إسلاتى  ولكن لأنه مذهب
نش بين المسلمين ومنشئه كان  -لمذهب إسلاتى  -وجب علينا ذكره مع
خجروءجه عن المبادىء الإسلامية الى

مع علها المسلمون  2والى 5تر امقومات

الحقيقيةلهذاالدين الحكم .
وإن منشىء هذا المذهب قد ولد بإيران حوالى سنة 1ل ه الموافق سنة ٠0841

ميلادية » وهوميرزا علىمحمد الشيرازى » وقد كان اثناعشريا و.لكنه تجاوز
ملك
لذ
ذهب
ادود
مح

لقةمف
ذهب
احر
» وجمع ينه وبين آراء من

الإسماعيل وفكرة

الحلول الى قَاما السيئيون» فجاء م ٠ن هذا مزيعج واضح البعد عن العقيدة الإسلامية ,

ههأم المستور » فإن الإمامالثانىعشر
لىإفي
اشر
إنه مانلمقرر أن المذهب الاثنا ع
غيب فى سرمن رأ »وهميلتظرون حضوره؛ وإن مبرزاعلىمحمداعتقدهذاابتداء
كنا كان يعتقد .كل الإماميين الاثنا عشريين © وهم أكثر أهل فارس  الذى نشأ فيه

ذلك الشاب » وأقدظهر نبوغاًوغيرةعلىالمذهب جعلت الأنظار تتجه إليه و.قد

كان منصرفاً إلى دراسات نفسية وتأملات فلسقية » فكان تشجيع الناس لهسبباً ف أن
تعرج علىالناسبفكرة أنه وحده الناطق بعلمذلاك الإمامالمستور ء وأنه الباب إليه إذ
أن ذلك الإمام المستوز على مقتضى المذهب كغيره من أئمة الاثنا عشرية أوق عقتضى

الوصاية الى اختص مهاممن سبقه علماً يتبع » وهو مصدر اّداية والمعرفة .

مذا الفرض الذى فرض به أنه أوفىعل الإمام التورانىأصبح عأنتدباعهحجة

فيايقوللامعقبلقوله » كشأن الإمام ماما ف.وجد مأنتباعه طاعة مطلقة وتلقياً

لكلمايقوله بالقبول .
ولقد غالى من بعد ذاك فاطرح فكرة أنه ينقل عمالإهام » وادعى أنه المهدى

المنتظر الذى سيظهر بعد ألف سنئة ٠ن>-غيبة الإمام الذى غيب سنة5١؟ ه  .وادعى

سى
يسى
ع مو
وور
.سبيل لظه
أنالفلهيحهلء وأنه هو الذى بهيظهرالولهأتخنلهقهال

”ا
ل

سم

فآىخر الزمان» فميكتف برجوع عيسى .كاهوالاعتقاد العامبلأضاف إليهموسى

وذكر أنه هو السبرل إلىعودتهما ,.
ولما ادعى لنفسه ماادعى و-جد مصدقين متخذين لا يقول لاتجذامم بشخصه.

ولكن ناوأه عكلماء الدين لافرق فق ذلك بين إماتى وغير إمانى » لأن مازحمه

لنفسه من مئزلة مناقض نمام المناقضة لاحقائق الإسلامية والعقائد الى جاء بها القرآن
الكرم.وم يرعو عناوأة العلماء» بل أنذ ينفر الناس مهم ويرهمهمبالنفاقوالمطامع
الدنيوية وتملق ذوى السلطان » فو.جد مستمعين ليكلقموال» وقد اتبعوه مغنير

أى حجة ولا سلطان من الحق 8

 - 4وبعدأن ادعىلنفسه ما ادعى أخذيعلنأموراًاعتقادية وأخرى عملية :
( )1فانلأمور الاعتقادية إعدعمانه باليوم الاخرء وأن هناك -جنة يثاب بها
المؤمن » وناراًيعاقب ببا» وأن ذااتلبحعدساب » ويعثرف أن مايسمى بلقاء الله

واليوم الآخخر ليس إلا رموزا لحياة روحية متجددة .

((ب) ومن الأمور الاعتقادية الى دعا إلمها الإععان بأنه الممثل اقيق لكل
 ٠الأنيياء السابقين » وأنه تتجمع فيه كل الرسالات الإلمية » وأنه هذا يلتى عنده

كل أهل الديانات.فى البابية» تلتى المهبودية والنصرانية والإسلامية»ولا فارق بيها ,
(>) اعتقاده بالهلول » وحلول الله فيه بالفعل .

( د ) عدم اعتباره الرسالة المحمدية آخر الرسالات » فأقعدلن أن الله قد

لممنحتفكرسه حلول الألوهية .
حفليه » وأنه سيحلفىآخخرين من بعده » فل

حسب لكل حرف من أرقام »
( ه ) وكان يذكر الحروف المجمعة » ومما
ويببى على جميع أرقام الحروف ادعاءات غريبة » وكان للأرقام تأر فى نظره

ولرقم 91بالذات منزلة خخاصةعالية.
وقدادعىأمورا عمليةغبرت وبدلتفىالأحكام الإسلامية والُرائض »ومن ذلك

مايال :

رىاث
مًف
ماما
ارجلل تم
( )1جاعللمرأة فىمرتبة ال

باعلضأحكام القرآئية الصريعة الى يعد إنكارها كفراً

وغيره » وبثتلاك أنكر *

.

:ا9#
د

سم

وأن ذلا فى -جملته يتفق مع الحقائق الإسلاءية .
 2. 6وقد أودع هذه الاداكءتاياً كتبه وسماه البيان .
ال بلنه سبلعلبىن أ طالب»وذلككف رصريح»
عبد
وإسحياء لفهكرة الحلول الى ادعاها
ملدولة فطاردت مير را على وأتباعه  4وشردههم] وأعدمتصاحبه
ولذلاك تصدت له ا

الدعوة سنة ٠581. فهول_ميغمر إلا ثلاثين سنة .
ولكنه مات وكان قد اصطى عن *ريليه انين دم صبح د أزل » والثاق مهاءألله:.
وقد نى كلاهها منفاو فائذ أولهم مان قعرص له مقاما»ً واتذالثاى أدرنة ..وأتباع

الأول كانوا عدداً قليلاً . .وأتباخ الثانىكانو! الكثرة .فى هذا المذهبْ » وئسب المذهبه
إل ماء الله فقيل .المبائية وقد بيننسب إلىالأصل فيقال البابية» وهى الاسمالذى اختاره
صاحب هذه الدعوة » وأن أساس الاختلاف بين الر“جلين هو أن الأول »و؛هو صببح

أزل أراد أن تبى البابية :كنا تركها صاحبها » ويقتصر عل الدعوة إلا » أما الثانى
فقّد أعطى لنفسه ماكان قد .أعطاه ميرزا على لنفسه » بل أكثر » فقرر حلول الإله

فيه  .وأنهالمطهرالكاء .ل وأن أستاذه بشي به .وأن و-جود مبرزا علىكان تمهيداًله.
كنا كان وجود نحى تمهيداً لوجود المسيح فى نظر التصارى » ويقول جولد سهير

«ق شخص نباء عادت الروح :الإلهية اظهور لكى
فى كتابه العقيدة والشريعة ' :و
اعية الذى بعث قيله» قباء اللهأعظم من
تنجز على الوءجه الكل العمل الذنىماهلددله
.قد فضل مباءأن
الباب لأن البابهوالقائم© والمباءهو القروم أى يظل ويبى . . .و

يتسمى باسم مظهر »أو منظر الله الذى مجتلى فى طاعته جال الذات الإشية » والذى
يعكس محاسها كصفحةالمرآة » وهو نفسه سجال الله الذى يشرق ويتألق بين السموات
وورة المنبعثة الصادرة
صهه
لالل
ااء
والأرض كا يتأااىلحجر الكرم المصقول» وم

عن ابوه ؛ ومعرفةهذاابدوهرلاتتأ إلاعن طريقه  .وقد رأى فيه أتباعه أنهكان
٠نالصفات الإطية 6١1 .
فوق البشر ٠ وأضفوا عليهكثيراً ٠

عيد العزيز .

أاسه
ةل ©

 7 5وأنه مادامأساس الاتباع من هؤلاء؛ المفتونين .هو عبادة الأشخاص»
فقد اختارت الكرة م نهماتبلعمهاءهذا ولقد اشتد للتزاع .بن ماء وبس صبح
أزل وكانا قريبين .فهذا فى أدرنة وذاك ىقر صضفت البولةالعمانية مباءإلى عكا 
ةآنالكريم وعارضالبيان الذى
وفى عكاأخذيدونمذههفى الشركفعارضاللقر

ألفه أستاذه » وأخذ يكتب الكتب بالعربية وبالقارسية» وأشبر ماكتب هو ( الكتاب

الأقدس » وقد زعم أن كل ما اشتمل عليه الكتاب موحى به » وأنه قدم بقدم

الذات العلية » وأعلان أن كتبه كلهالا تمثل كل علمه الإلمى » بل هناك ما احتفظ به
أصفوة أضعابه » لآن غيرهمللايطييقق هذه العلوم الباطنية .
واعتس منا يدعو إأيه ديانة جديدة ليست ه ى الإسلام » .وهنا يفتر.ق عن أستاذه »
مخرجعنهءٍولكنه
فأستاذه كان يزعم أنه جدد الإسلام بماانتحل ممن أفكار  3وأنه لم

أصلحنها اشتملعليه»والإسلام فى نظرة دين متجدد » أما هذا الآخخر .فقد أنصف
الإسلام أكثر من صاححيه لأنه أعان أن ما يدعو إليه ديانة جديدة ليست هى الإسلام 3
وبذلاك طهر الإسلام من رجس أقواله »وقد زعم أن ديانته عالمية) جمع الأديان كايا
والأجناس كلها » وهى تدعو إلى محو الإقليمية والوطنية  .فالأرضللجميعووطن
اجدميع. .

وهذا المعنى الععالقمىيفدىته و:لا اتخذه انفسه من مظهر إلى » أرسل كتبه إلى
الحكام فى مشارق الأرض وهغارمبا ؛ وقد ادعى 

هذه الرسائل حلول الإله فيه»

وكان مأ يكتبه سميةه سوراً؛ ك 1تسمى أمجزاء القرآنالكريمسورآءوادعى أنه يعم

الغيب وقد كان يعلن غيبيات تمع  2المستقبل » ويصاد ف أن كان يصح بعضها

فقالأن

حكومة نابليون الثالث ستسقط فسقطت بعد أدبع سنوات » .فكان هذا داعياً
لأن يصدقه الكثدرون يسبب مبالغة أتباعه معأنهلميعين زهن السقوط » ولعل
ذلك فراسة منهمادام لميعين  .وهل صدق فى كل نبوءة قاها ؟ م يدع أسحل

ذلك » حبى أشد أتحباعاهس
'ة له .

وأقندبحاثعه علىتع الاغات الأجنبية لتعم دعوت .
نك

وأهممادغاإليه (الباء» :

ثربط بالإسلام
(  ) 1يذكل القيود الإسلامية  .فأصبح مذهبه مقّتضى هفذارغي

سسا

ذثة78

ند

يأىنوع من أنواع الارتباط .وببذايفترق عنأستاذه ميرزا علىكماأشرنا إذا اعتير
ضى
نةققد
اريع
الش

عهدها .

( ب ) أنهجعل المساواة بينالبشئ مهما اختلفت الألوان والأديان والأجناس 
لب تعالعه » فكانت تلك المساواة هى القطب الذى تدور عليه دعايته؛ وكانبلا ريب

مجتذب الأنظار إليه فى عالم فرقته العنصرية والطبقات والتعصب الديبى .
( ب ) عالج نظام الاألسرمةءق ورخرالافتالإسلامية فباء فنع تعدد الزوجات
وىر
صا ف
إل

.ق هاذهلصور
استثنائية و

الاستثنائية لايبيح الجمع إلا يبن ادن »

ومنع الطلاق إلا ى حال الغرورة الى لمكن أحدالزوجن فيهأان يعاشرالآخخر ظ
وم يعتير المطلقة ذات عدةتنتظرفها فلا تزوج باعلدطلاق حبى تنهى » بل ها
أن تزوج .

( د ) نسسخت صلاة اللماعة نسخاً مطلقاً إلاى صلاة اللزتائز » فالصلاة لايكون
(لافرادى .

( ه ) ليست الاكعلبةقهبىلة البى ارتضاها لأصعابه » باللقبلة هى المكان
الذى يقم فيهاللهاء ٠ لأنه مادام الإله حل فيه» فالقيلة حيث بحل الآله ف.إذا غير

مكانهغيرالبائيون قبلهمتبعآل .ه

( و ) أبقوا على الطهارة المعئوية والسمانية الى أتى لها الإسلام » فأبقوا

الوضوء للصلاة والغسل املنحنابة .

(ز) ألغىكلماءجاءف الإسلام منأحكام الحلا والخرامفى البيوع والأطعمة
وغيرها » وأحل العقلفى الحكمحل الكسرع الإسلا..

ولو أدرك الحقلوجدأن كلماأحلهالإسلام حلهالعقل » وكلماحرمه الإسلام
حر مه العقل » ولفهم كلام الأعرابى الذى قيل له لمآمنت :عحمد فقال  :مارأيت

محمديقولفىأمر افعل» والعقليقوللاتفعل» ومارأيت .محمداً يقول فىأمرلا

توفعالل»عقل يقول افعل.:وولاكلنههيرديمذالسهلدما»حه.المعول فققط » والمعول

اشمىكلء .
(ج) ومع أن« بباءالله هو وأستاذه من قبل يناديان بالمساواة المطلقة بين

ل كللااودسه

»ولعله رأى ذلك ء لأينتهلفاق.
»للايدقرم:قهرواطية فلابيبحخلعالملك '
البشر ا

هل» فلايد
يدس
اإللهأفىشخاص ءإفذ ق
معمذهبه » إذ أن مذهبه يقوم علىحلول ال

لفإبمله » فكان.
شنخاص سلطة قدسية وإن لمماحل
أكو
لني
لاأ
أينفرض مع هذ
متسقاً معمناقه أن بفرمص .أن سلطان الملوك مقدس لامس أو يكاديكون مقدساً ٠

 0:وفالوقت الذى يفرضفيهق الملوك ذلك السلطان الذى يكاد يكون مقدسا يتك رأن

يكون لعلماء الدْن أى سلطة عل النفوسءوإذا كان أستاذه قد .حارب علماء الدين,

الذين ناوءوه وأبطلوا قوله » فقد حارب هو الكهنوتية :كلها عن غر نخصيص,

بالإسلام ل«آن دعو”هم تعم » فحارب كهنوتية الهودية والنصرانية أيضا .
4ة1
1يو8سن
85 7؟ ب ولقد انهىعهد  مباءالله بموته ى  51ما

»وقد خلفه

فى القيام على مذهبه إبنه عباسأفندى المسمى عبد اليباءأو غصن أعظم ولم يعارض

فى خخلافته أحد لإخلاصيم لأبيه » وعباس هذا كان على إلمامكامل بالمانية الأوربية.

والثقافية الغربيةلذلك حورتعالمأبيهما يتقارب معالعقل الغرى ؛ فأبعد منها.فكرة.

الحلول الإلمى » ولم يذع خوارق تجرى على يديهكاادعى أبوه و؛لآنه كانعيل,

اكلميل إلى الثقافة الغربية اتجه إلى الكتب المقدسة عند الهود والنصارى يدرسها ٠
فإِذًا اكلامنعلم الأول هذاالمذهب قد خطا خطوة فى هدم تعالم الإسلام بتاجمدميده:

قبما خطاخطوة
قالتى' وليهأتممابدأبأنأنكركلتعالم الإسلام ونبذها > وأالعذى
الثة  فلميكتف بنبذ الإسلام بل اتجه إلى الكتب البهودية واانصرائية يأخذ منها بدلد
ث
أن يعتمد عاللىقرآن الكرم أيوأخذ منه .
4

الدعاية البائية بن التصارى والبود والمجوس .
وإنة لمذا قل اتسعث

وكثر الأتباع من أنصار هذه الديانات » وليأس عباس وأبيه قبله من أن يتبعهما”

يرون منالمسلمين وجهوا وجهتهم شطر أهل الديانات الأخرى » ولذلك كير
كث

فلنصارى والهود والمجوس »حول فارس والبلاد الى تصاقها »
أتباع هذا المذهب ا
وقد أ

ىلادالأركستان يعقدونفي اهججماعات » وكثرأتباع,
بعض هؤلاءبناءهمف ب

اد الأمريكية وأوريا » ويقول صاحب كتاب العقيدة والشريعة :
هذا المذهب/ق البل

« لقدوجدنىعكا  أى بباءاأللمرفىيكا وى أوريا يكقموالون من يقبلعلى,

ديائته فى حاسة وطفة حبى بين المسيحيين » وأن ماأقملهممن المشروعابته
اعتناق

سا7

-

الأدبية قد ساعد البائية على أن ترسخ قواعدها  :فلها مجلة ن«جم الغرب » الى

در ف تسغة عشدرداً فى السنة » وقدأنشئت سنة ١191 ()١وجعلت أعدادها
تص
تسعة عشر عدداً  2لأنهم يعتقدون أعندد 

عدد
- 91

شديد التأثر  :إذ أن

الأعداد ها قرة تأشرية "كمابينا ف دلمهب «ميرزا على )
ويتقو ل أبضا صاحب كتات العقيدة والشريعة « :قد انتشرت

البائية فى بقاع

واتخذت مركزها فى شيكاغر ؛(؟) .

شاسعة فى الولايات المبحدة 

وذ أوغلوا فى الدعوة إلى دياتهم ف المسيحية» وادعوا أنكتب العهد القدم

اك ة بظهور
بقدم
ا:قلد ت
تير
وال#ديد بشرت.بالهاء وابنه» ويقول فى ذلك -جولد سه

عياس أفندى نخطوة أخخرى فى استعاتها بالتوراة والإنجيل فأسفارهما سبق أن بشرت
ردت
بظهور عباس من قبل » وهو المقنصودبالإمارة والآلقاب الفاتحرة العجيبة اولى

شمعنسيفراء  : :لأنهيولدلناولدِ
التاسع عأشر

اح
صممن
إ5
لد 
فاىعد

ويعطى ابنا » وتكون الزياسة غكلتىفه » ويدعى اسمه عجيبامثيراً يآ أبدياً رئيس
السلام ). 00

ش

 هذه هى البائية كما بينت وأعلنت» ونرجو أن نكون قد صورناهاكا يتصوره أهله أالومتحمسون له ء» وأن الأوربين تقحدمسوا للهأن فيه هدم
للديانة الإسلامية .
وإن هذا المذهب "كما رأينا أوهام فى أوهام»واكنه راج بين الأمريكانو الأوربين
ونادر

إليه ومع ذلاك يدعى الأوربيون أن أتباعهمق
من المسلمين دن ارتد عن ديه

لمسلمين كثيرون .ولكهم يتخذون التقية » أى لياظهرون عذههم أمام الناس
ا

حى لايضطهدو | عوهى

دعوى لا دليل علها لأنالانستطيع الكشف عن الضمائر ©

ا هم أوتوا علٍالسرائر» ولعلهم فها قالوه يعرون عن أمائهم لأنأمانهم هى حل
ول
العقيدة الإسلامية وهدم تعالم الإسلام بين أهله.ولكن أنى هم ذا وهودين الحقيقة
الحالدة إلى يوم القيامة  30ولعونوا بغيظهم .

( )1المقيدة والشريعة ص 0.م *
96

الكتاب المذكور .٠

( )0العقيدة والشريعة .:

الل

-

 ١ب وأنه مما يذكر فى هذا المقام أن القفضاء الإدارى المصرى قد قرر أن
هذه الهائية ليست ديانة سماوية بلليست ديانة.مطلقاًوإتماآهرىاء قصد با هدم

.لذلك قد جاء فىفتوى لمجلس
الإسلام » ونشر الفوضى والإلحاد بينالمسالمين و

لاعم عالدىة الأولى من
آلدولة بشأن توثيق عقود زواج لثلاثة مبائيين » بعد الااطل
القانوناللخاص باللدمعيات الليرية  والمؤسسات الاجماعية » وبعدأن تبين أن تعا
اء الإدارى
ضكة
ق مح
لرته
اتظه
الطائفةالباثية»كماهوظاهر منكتبباوماسبق أن اس

بمجلسالدولة فى حكمسايق .منأنهاترى إلىبثعقائد فاسدة تناقض أصول الدين
الإسلاى وعقائده » وتنهى إلى تشكيك المسلمين فى آيات كتمهم ونبهم بل أمها
نخالف الأديان السماوية » ومن حيث إن محاولة نشر هذه العقائد الفاسدة وإذاعة
كتهها وتعالمها فىبلددينهالرسمى الإسلام » وما يبرئب على ذلك من تكدير للسلم
العاموإثارة الحواطر وإهاجة الشعور » لمايؤدى إليه فعلا من تعر ض للأديان القائمة»

وإثارة للمؤمنين مهامما'يدمغ أغراض هذه الموسسة يعدم مشروعيتها ومخالفها للنظام

والآءن العام » واستناداً إلىمابينته وزارة الداخلية منأنها لتاعترف بالطوائف
المذكورة كطائفة دينية  من كل ما تقدم ترى إدارةالفتوى والتشريع مجلس الدولة

أن ذلك يبعدبالعمذ المرادتوثيقه عن الصحة » ويدمغه بالباطل مخالفة أغراض هذه

١المؤسسةللنظام القائمممصر .

والأصل ف هذه الفتوى كا يبدو من عبارتها أن محامياً تقدم بطلب توثيق
عقود زواج نصوا فبها على أن دياتهم البائية .فامتنع الموثق ليعلم حل هذه الطائفة
و-جود » ود لمانظام للأحوال الشخصية معترف به قانوناًمن الدؤلة » فأجابت
وزارة الدانجلية بالسلب » وقامت ٠صاحة التوثيق ببحث حال هؤلاء » فاتبت إلى

أن الهائية هدم وخصوصاً للإسلام » وليست بدين معترف به من الدولة» وألبا لا

تصلح أن تكون ديان »ة ولذالانظفربالمحاية» ولايمكنمصلحة التوثق أن توثق إل"
ة صابئغةفية تسوغخ التوثرق  .وق كأشارت مضلحة التوثيق إلىأن
إذا كان للهائيةط
توق الطوائف الى ليسها مجالس ملية بالنسبة لعقود الزواج كان أمام اناكم
الشرعيةء ومم.صلحة التوثيقق قائمة مقام اناكم الملغاة فى ذلاك» وقد تولت اختصاصها

الذى مزاال قائماًمتسيزا .
١

(م  ١4تاريخ المذاهب )

اا ءإلا به

ولكن بعد أن دمغوا ذا تقدموا باعتباره- ,جمعية خيرية روحية وطالبوا بتطبيق
ْ
أذياضا .
قانون المؤسسات » وقد كانت الفتوى دامغة .ه

 7 9والحق أن البائية'يشتد نشاطها"فى الذياز الإسلامية فى عهود الدعوى
الانحلالية الى يغذما أعداء هذا الدين » فقويت عقت الحرب العالمية الأولى »

وقوبت عقب الحربالعالميةالثانية» وهى الرآنأترمفمها » ولابذمن قطعه أو

عودته إلى شيكاغو موطن دعايته .

القاديانية
ىالمندإذ فتحها السلطانمحمود الغزنوى » وحكنت

«#وا؟  استولى المسلمون عل
الإسلامية -جملت الحكالإسلاى .
قتضى الفتح  -بالمسلمين » ولكن السمااحة
المند  -ع

مية »
هذية
رلبو
بىا
لده
اهن
وىال
يرك انود وما يدينون » والديانات الى تسيطر عل
سرلام ى عقائد المنود الذين ل يمعتتقوه » حبى أنه
إأث
لقد
' والثانية أكثر عدداً.ا»و
وءجد من المنود من حاول اطدمع بين الإسلام»وديانة المندوك»فأسس تاناك المتوق
سنة 88

بعض السبخ قَْ

د ويهاىنة
م ديانة تعدمزجا منالإسلام والهندوكية .

'

الهند الشمالية ٠

ولقد قال -جولد تسبر ى كتابه « العقيدة والشريعة » ف هاذلامذهب ( :ييلو

لناأنأهمعنصر منعناصر التوفيق والتقريب بين الديانتين كاالنعمل على حو الوثنية
والقضاء علا  .وذلك بانتحال نظرية وحدة الكون الى يدينبامتصوفة المسلمين09:؛

وان كان الإسلام قد أثر فى هذه الديانات الوثنية » فإنه لابدأيتنأثر بعض
1

8

وعبارةأدق لابدأن تسرىأفكار بن المملمين
معتنى الإسلاميبعض تعاليمه ٠' أ ب
م
مادهكلهق
الوه .

وإنه بعدأن استولى الانجليز على الهند » وحل حكلهم فباحلالحكمالإسلتى
فيه عن أن يسيطر علكلالأرض المندية  دخلت الحضارة
الذى وهن السلطان
الأوربية المسييحية قَّ البلاد 4

وإذا

قلل تنصر بعض
كان ق

المنود فإنه لميكن عددهم

يسمح بيأكنون النصارى طائفة ثالثة تتقارب مع الطائفتين الكبيرتين » المسلمين
والمندوك

وفّم السيخ » ولقد أخمذت

الحضارة الأوربية”تخزرو قلوب أولغك الذين

دخلوا فى الإسلام وفهم بقايا هندوكية أأدوركوا الحقائقالإسلامية » ولكنلم
) 06العقيدة والشريعة صن

لاهلا

.

 5١9لم

يؤمنوا با إبمان الصادقين المذعنين الذين أحبوا المبادىء الإسلامية » وإن هؤلاء
(الت الاعراب آمنا » قتلؤلممئوا ولكن
كالأعراب الذين قال التلعهالى فهم  :ق
قولوا أسلمنا » ويلمداخل القإيم
لانوفبىكم ) ..
وكانتالتعالم الأوربية الممزوجة بالمدنية النصرانية تلق قلوب هلاؤعالذب :يعدون

من ضعفاء الإعان مكاناً كبراً جوار ,المبادىء الإسلامية الىأدركوها بى اطٍملة ولم

تسقتولل عولىمم .

ولقد كان الاتجلز الذين حملوا تلك 'المدنية الأوربية إلى البلاد العتيقةيصطفون
املنمسلمين الذين تأثروا امحضارتهم ويدنونهم إليم ب» ومجعلون .مهم حكاماً باسم

ألبمسلمون» وعثلوتأهلاىلإسلامفى تل اكلبلاد..

 - 4لذلك وجدت فى المحند _طوائف متحرفة  .ولعل أظهرها وأقواها
وأكثر ها نشاطاً معقلة عددها  هى طائفة القاديانية » .ومؤسس هلوالطائفة الى

تنتنى للإسلام هو ميرز! غلام أحمد القديانى المتوق فى  7مايو سنة 4041وهو
آن
يلى
دإ
قسوب
من

الى تبعد نحى ستينميلا عن لاهور وقد دفن مباءوكتب على قيره

ممذ
أزا
حغلا
مر

بةول
»وعود
قشريع
احيا
موعود أى أنههوالمهدى المنتظر الم
و يإ
لء ال

يوم القيامة  .أى أنهمبشثر بالمنة .

وأن غلامأحمدهذاقد ابتدأببث نفوذهفىالمسلمين من امنود عندما اكتشف

قبرسارنجار قرب كشمير »ل»ولى من الأولياء يدعى يوسفٍ أساف » وقد قال
أنهقبرعيسى بن مريم» وأن عيسى قد فرمن أمبود .عندما شبهلمم وجا من الصلب »

ي أدركه الموت » ودفنق هذا القير » :وقد
وقدألى عصى ,النسار ق هذا المكان ح ث

ث أبنت مدعاه بالتاريخ » وهو ذا محاول أن يغثبتت جزعاً من حقيقة قررها
يول
حا
تل السيدالمسيح عليه السلام» ولكنه
القرآن الكرم» وهى أن الهود ليتممكنوا قمن
ق الوقت نفسه يقررأنه لميرفعإل السماء» بل دفن ى.الأرض فى هذاالمكان»

وبذلك.مخالف الجمهور من المسلمين الذين يقولون أن المسيح عليه السلام دفع إل

السماء» أخذاً من ظاهرقولهتعالك ':..دبل رنعهاللهإليهو» و»ظاهر قوله تعالى :
ودرافعاك إلى» ولممخالففىذلكإلاعددقليلمنالعلماء.قالواإن الرفع كالته.

بابلراوحللجاسد ه

ولتت
امدلى
يأج
دام
اهغل
قأب
لبتد
اى ا
.واذلك نقول :أإونل رأ
بل و
إل الهاد»

ننه
عد ي

بروحه

ء وأ

يسى
قهوولة :عإن

ن لأرض
هدثوف
جسدم

ادبع

المكان الذى دفن
ف

كت وإنه رهل”هذا الكشف الذى رعه انمه يدعو إلىنحلة جديدة ©.

وقله

ادعى أنه جدد الإسلام فق القرن الرابع عش المجرى » وذلاك لآت الى صلى الله
: إن اللهيبعثطذه
اواه.الإمام أحمد:١
يقول فن ر
عليهوسلم

الآمةعل ر أس كلمائة سئة

رجلا بجدداها أمن دينها»فزعمأنه.هو رجل هذه المائةالأخيرة » .وادعتقد ى'
نفسه مايأق

.:

( أ) أند اكتشف قيرالمسبحعليه السلام » وأنه ياكتشافهلهذاالقير.قد حلت
فيه روج المسيح »

وقوته وأنه المهدى المنتظر ٠ .فهو برح

المسييح وبوضفه المهدى

مجددأمارلدين » ويكون ما يقوله هوالهق » وليس لخد أن يذكره ؛ إذ أنه يتكل .م
عن اللهتعالى,
واب

ولكنه لايكتى أن يكون المهدى  2بلى يدعى أن اللاهوثٌ قد حل ق:

ع2ل
ل)
وه(1١
جسد

ااكلهو
ذى
ذل

يكسق مع قوله أنه قد حلتفيه قوة المبيح»,وهواق

هذا يقتبس من النصرائية الداضرة » لأن النصارى الآنهمالذين يعتقدون أن المسيح

عليهالسلام قد التى فايلهناسوت باللاهو ت .

ياه فقد حدث
( ج) ادعى أن المعجزات الى ظهرت على يديه يتثبتد'كعل م
كسوف للشمس وخسوف للقمر فى رءضضمان سنة  711ه » الموافقسنة  45981م »
واقددعى أنه تحدث ذلك الكسوف على يديه ولأجله  .وأنه معجزته الى تثبت
دعوته أو رسالته .

مر
قسف
له خ
قدجاءفىكتاب له:اول

القمران

سىف
خن ل
المنير » وإ

الدران  6وقد فسره ببعض أتباعه بقوله« :والمنى واضح » وهو أن النىصلىالله
عليه وس إذا كان خسف القمر دليلا عن صدقة فكيف تذكز صدق

وقد خسف

.
)»
؟ران
(القم
لى

(_)1المقبدة والشريعة ص١٠؟ :

( )0الرد هل كتاب المسألة القاديانية 1١1 .

.

:

0

'

-

017

النبين » لأنه يفسر معبى خاتم النبيين بأن كل رسول بجىء .من بعده يكون مخاتمه
وإقراره ونحجى شرعه وبجدده  .ويقول فىكتابه « حقيقة الوحى» :

ذهو

أى النبىصلىاللهعليهوسمالخهأانتمبياء ععبى أونهحده صاحب

اللتملاغير »وليسلأحد أن,حظى بنعمةالوحإسىحلىا

بفيض شامة صلى العللهيه

غلانق فو-ىجهها باب المكالمة وانخاطبة الربانية إلىياولمقيامة
يته
وس ؛ وأن أم
فلآ صاحب للخمالآن إلاهو  وشاتمهوحده ياكلسنببوة الى تستلزم أن يكون صاحها
منأمة محمد صلىاللهعليهوسلْ)6(١ .
ويقول فى كتاب « التعلم» :

 ١والذى يطالبكماللهبهمنحي العقيدةهوأن تعتقد أن الله واحدء وأن محمد
رسول الله وناتم الأنبياء وأفضلهم مجميعاً ؟َ وأنه لانبىبعده إلا 0ن ارتدى برداء

المحمدية علىسبيل الظلية « أى التبعية » ذلك لأناللدادملايغايرمخدومه » ولاالفرع

ينفصل عن أصله ؛(. )5
ويقول أيضاً :
لولم أكن من أمةمحمد صلىاللهعليهوس ولولمأتايع طريقه لماتشرفت

بالمكانة والمحادثة الإلمية حى ولو وازنت أعمالى جبال الدنيا بأجمعها »وذلك لأن -جميع

نتققطدعت إلا النبوة المحمدية » فملشارع بعده .صلى الله عليه وسلم » أما
ابوا
الن
النى غير المشرع فُمكن وجوده » وإا يلبغى أولا.أن.يككون من أمته صلىالله

عليهوسل)(. )7
هأنهنى؛ وأن معج:زاته
يصرح في ب
وإن هذاالمبدأ

وف القمر وكسوف الشمس

وأنه أخير .هم قابل وقوعهما  6وأن كلمةخخاتمالأنبياء لاتناق ذللك .إذ يفسر نخاتم
ليس ععى آخر » بل بمعى أنه لاانبى بعدهإلاختمهأى بإقامة شرعه .

) (١حقيمّة الوحى ص
[ 649ملعتلا ض

1#

لاا. 
.
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ويظهر أن دعوته .كانت تتطور » فهو أولا  ادعى أنهتقمص عينبى » وأنه قد

حالفلياههوت »-ثماكتى بعد ذلك بدعوة الثبوة ق ظل الرسالةالمحمدية؛ ومعجزتة
ماذكرنا » معأن عل الفلكقدتقدمء ونرى علماء الأرصاد مخيرون غن خسوف"
القمر وكوف الشمس قبلهما بأشهر .وق هذه الآونةكانالعممتقدمافلاإعجاز

إفخىباره بذلك إن صح » إذ أن أساس الإعجاز عجز غيره ونحديه بالمعجزة »
وغيزه لميكن .عاجزاً فلاموضع للتحدى .

/5ا؟  وننتهى :من هذا إلى أن آآخر أدوار دعاية منشىء القديانية أنه مرسل
وأنهمخاطب اللهتعالى .وأنه يفسرشر يعةمحمد ويعمل بهاوتحددها » وأنه المبعوث

علىرآس القرنالرابع عشر المجرى بهذاالتجديد بتفسيره »وقدكان تفسيرهما يأل :
مل ) أانلأدهيلانات البى مدحها القرآن الكرم هم القائمون فىهذا الزمان.
فالقرآت الكرمم قد ذكر باللختر اولباولدينةصرانية» ففجعلوا اسمالمهودية والنصرانية
الآن تنطبق عليهمتلكالأوصاف  .ولذلك يوا اللإجاز ويشرف يفضلهمفى اقتد؛
و يعتير الإسلام موجيا لطاعتهم فهو يقول:

اعتقادى الذي دأبت عل إبدائه للناس

المرةتلوالمرةهوأن الإسلام قائمعلىأصلين  ( :الأول )أن نطيع اللهتتباعركاولى .
(لثانى ) ألانبغي عل الحكومات الى وطدت دعام الأمن » وصانت أرواحنا
وا
من اعتداء المعتدين » وإن كانت هنا هى الحكومة البريطانية » .

ويقول أيضاً « :حرام على المؤمنن تجديفهم حتىيغيروا مابأنفسهم » وماكان
لمؤمن وملؤامنة أينعصى فقالمعروف ملكا حفظ عرضه وماله » ويتحاى أهله

؛ا
ذو
خسان
فستح
وعياله » ويفشى الإحسان » ويذهب الأحزان » وينشىء الا
االنلتومىسأهتافتون » ولاتأحذوا يآراء العلماء الذين يفتون بغيرعل » فيضلون
ويضلون ؛()١ .
اعى
(ب) 2وقد اعتير المهاد قد انهى لآنه استنفد أغراضه ؛ قدلا

وينه»و
بعدأن زالت الفتنةى الد
يلق»ول
فقنا
ال

:

() التبليخ صن : 814

الآ
إليه

يننى عن نفسه أن يكون مقاتلا دأاوعياً إلى

اكلالآا-

وأنا ألعاتقد أنىمهدى هاشهمى قرشى سفاح يننظره الناس هن بنى فاطمة ملا

الأرض دماء ولاأرى مثلهذه الأحاديث مصجة؛ بل هى كومة من الموؤضوعاتء
»ترثاً من
يح م
م مسثل
لعاً
يذىش متاواض
عال
يعود
نلعمنأدفعىسى أنتىالمسبح المو
ه ذئ اللعلال بالطريق السلمى والملاطفة » .ذلك الوجه .
جعن
وفاً
القتال والحرب كاش

عى كلماعزاددهم قل عدد
اأن
الذى احتجب عن أ.غاللبأمم ..وأنا مأتأتكديمن

باللجهاد المزعوم » لآن الإمان,لى تسبح ومهدى معناه .رفص الطلهاد» (١)..
القائلين

د اليوم فن بين الكفاز من يرفعسيفهبداعى الدين»ومنيصد المسلمين عنديهم »
ل ببنالمسلمين والأذان ف المساجدع فإن ظهر المسبيح فى مل أيام الآمن.
ومن محؤ
ستخف هذا الأمن » وأراد أن يزفع السيف بمليارر لأجل الدين فإ
هذه » وا

.
»ليس هو المسيح الصادق ألبتة »
أقنمباللهأن مثل هاذلاشيخص كذاب مفتر و

لعصا لا يدخلان الإعان إل القلوب أيدا..و هذا صميح البخارى إفيه حديث
السيفك .وا
اىلأنمح الموعود
حلء فيقول١ :يضع اللترب »أ
و يك
ضوعود
وح الم
يصف المشي
ث للحرب والقفال » ومنثمذ,إذنلك مدعاة للعجب » .إنكم رمن ٠جهة تقولون
أنيبعب
لرىون
خأخ
أهة
تنبج
أن صيح البخارى هو أصح الكتب بعد القرآن المجيد » وم
» كأالنيانبتغعىيروا ألوفا
ح
ووو
ضئحة
بأحاديث تناقض حديث البخارى بكل صرا
من الكتب كهذه اهتامكم  ,ذاك لأن موضوعها لاينافى موضوع ألبخارى فحسب»
بل يناقض القرآن المجيد بكل وضوح '(.)1

مهين إيذعالنموا تكذيبهو تكفيره»
لبآع
سيرأت
مرغ
ليكف
ادلا
نأحم
مام
رج) ؤغل

إن أعلنوا .تكذيبه وتكفيره فهم كفان» وكأنه يقسم الناس بالنسبة لآرائه إلى ثلاثة
ف
أقسام ( الأول أ)تباعه الذين آمنوا بمايقول وهم أهل النظوةء والقسمالثانى  :الذين

وا بتكذيبه أو الإبمان به » ويقول ى هذا القسم « :وجدير بالذكر أن
لميعرف

تكفير المكذين هو من شأن الأنبياءالمشرعين »وأما ماسواهم من الملهمين والمحدئين

هما بلغ عشلأونهم » ورفعة منزهم لدى اللئاب الوإلممىه»ما خلع علهم من
كةففلفار ألحد بإتكارهم » إنه لسىء الحظ ذاك المنكر الذى يكذب
يلهي
المكالمة الإ
غيلبت ةلاسرلا سن . 11
()١
)؟( قايرث بولقتلا ص  2» ١5لا. ١
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حؤلاء المقربين الريانين » لأنه بإنكاره يأخذ قلية يقسو شيئاً فشيثاً حى :يفقد نور
ضندره
الإمان.د

) ؟

والقسم الثالنث  :ألثواث.الذين يعان تكفئره مكذبين له » يمكم بكفرهم منقبل
لنحرتضاعن الحق والصدق
نك م
المعاملة بالمثل » ويقول ى ذاك ٠ : لاشك أنى أعتير

.ملوثاً » .ولكنى ٠لاأسمى الناطق بالشهادتين كافراً مالم يكفرنى هو ويكذبى 'ويكتب
فغل
سىه
نكفر
ال

فنه
رموق
كئمء
عىاهذمهلة كان الْخالفون أسرق منى دا
مف
لذا
اهك
»و

وأنتوا على بذلك فبتكفيرهم :إيبى يصبحون هياملنكافرين تلبعفاتوى الى صل

اللهعليهوس » فأنالاأكفر مهم بل هالمذين يدخلون أنفسهم فق فتوى رسول اللهصلى
الله عليه وس ١١1).

وإنه هذا .عنع صلاة الختائز من أتباعه على مخالفية الذين كفروه أكذوبوه ؛
فيقول ق الإجابة عن استفتاء وءجذ إليهى سنة 7٠491 مانصه ١ : لا تصحالصلاة

نية » وكان من أشد المكذبين * وأما من
ألبتةعلىمن شتمنامجهاراً » وعكفلرانا
.أن صلاة الميئازة فى الحقيقة دعام ٠
اشئبه فى أمره فللا حرج أن يصلى عجلنىازته ل

والانقطاع خير على كل حال ؛ .

أ أن الأولى -عدم الصلاة عليهمادام لميعان الإيمان به .

( د)

اوز أنتتزوج نساءالقديانيات ممنل يمؤعنوا بذبوته
نانم ليرونأنه ل ج

«غلام أحمك  »6وجزون للقاديااىق أن يزوج من  1يؤمن بنبوته»وكأم,م ةىق ذلاك

يعاملون غيرهم معاملةأهل الكتاب »وهذا يدل على أنهم لايعتير ومبم:ساءين ابتداء»
اىت أحد
لف
ذقول
إذ لو كانوا يعتيرونب ما منعوا نساءهم من مزاوءجة امخالفين » وي

فلمذهب لا يانجس أحد الزوجين » ولا الاختلاف
أتباعغلامأحمد « إن الاختلاف ا

ف الدين أيقا » ولوكان الاختلاف منجساً لأحد الزوجين لاسمح الإسلام بزواج
المسلممنالكتابية 5فسراح الإسلامللمسم بالتزوج من النصرانية |اولبودية وعدم
سماحه يزوج المسلمة لدلول بين على أن الاختلاف فى المذهب أو الدين .لا ينجس

أحد الطرفين .إن المأر ف الأضل ضعيفةبطبعها نما محشى علهامن التأثر ذهب زوجها
إن للا إلالفيغطو الإكراه وغير ذلاعمنالطرةق الأآخرىء وهذا ما لايذكر دعاةل4(7؟)
( )١قايرت بولقلا ص

. ١٠

 )0( .لع.درلا باتك ةلأسملا ةينايدقلا ملقب ريم نيسحلا نص دا |:

برا؟
ؤ

هب

/إ/ا؟  هذه هى الآرام الى استقر علباغلام أحمد » ومات مصراً علبا »
ولقد أوصى قوبلفاته فى“امايو سنة04١ 8 بأن يكون الأمر فى املماعة الأحمدية
إلى مجلس منتخب من اللماعة كلها » وأن هذا المجلس ينتخب خليفته وهو الرئيس

ش

الروحى .

وأول شمليفة بعده هو مولاى نؤر الدين » وقد حافظعلى تعالمغلام أحمد
وها
و
ذكثر
وعاونه على ذلك اللباعة كلهأ » وهى تمتاز بنشاط منقطع النظير »٠ وأ
ثقّافات واسعة “ولوكانواممنيقيمؤن الإشلام حا لأفادوه فائدةجليلة»ولكنهليه

عقائدهم الباطلة وأواءزهم :
وإن انتخاب واحد.ليسمن ذرية منشى' الأحمدية جعل المتحمسينمتهم يزحمون

أنه سيجىءء منأسرة غلام أحمد مهدى جديد » وساد هذا الاعتقاد جاعتهم .
ول-كن هل هذه اللراعة عل ماتركها عليه غلام أحمد تلغمبر ولم
د
ودل١؟جلقد
تي

جاعةمنهملايقولون عنغلام أحمد أنه نبىكانلهمعجزات »

بل يقولون فقط أنهكانملهماً ودثاء وقد جاء ثى عبارته هومايفيد أنهكانملهماً
طيه
ورستلاع »
وما زالت «جاعته تعتقد أنه كان نبياًم

من الصفات ما تعطى للتبيين »

فيقال عليه السلام » ويعتقدون أن له معجزات .أثبت مهانبوته .
وبالنسبة للجهاد و.جد فريق ميهقمول ان المقصود بنسخ اللتهاد أو اننهاء حكه
حهرب
لد ب
اقصو
ليس الأهاد الذى يقصد به الدفاع عن النفس » إثما الم

الطجومية »

وإن هذا تأويل لابأس به » ولكن يجب أن نقرر أن حرب الإسلام دفاع » وأن
الدفاع .قديليس لبوس الهجوم .

والمقررات الأخرى ثابتة لهم مجتمعين لمخمتلفوا فها وإن كانت موالاتهم للإتجليز
"قد ضعفت لضعف شوكة هذه الدولة .

4لا هذه هىالقديانية كاتنطقهاكتهم قد كتبناهاكم يانتحلونها لانتزيد
علها» ونصورها كتفكيرهم ؛ وذلك دأبنا نكتب فى االىوالنحل نجبد فى قصويرها

تصويراً موضوعياً .
ها تخالف هأاجمع عليه المسلمبون
والآن أهى تعد فرقة إسلامية.؟ لأانشك

 5١4سا

من عهد النى صلى الله عليه وس من أندآتخر -جزء فى صرح الرسالة الإلمية و»ما
صرح به صلىاللهعليهوسل من أنه لانى يبعدة

وفوق هذا قدءجاءفىآراء إماءهم ما

هو غريب اجداً من ادعاء أنه المسيح أو األنمسيس تقمصه إلىآخر ما جكاتءبفىم»ء
وكل هذه الدعاوى مننبوة أو تقمص للمسيح لادايل علها قط» وأقصى ماادعوه
لهمن معجزة هو تنبؤه باللسوف وا
ولكس
قوف
وق
عبل
هما » وأن ذاك يقع من
علماءالفلكوالأرصاد؛ ويتكرر وقوعه؛ وماادعوانبوةولارسالةلأنه العلموالإدراك
البشرى 4

وخصوصاً أنه جاء بعدتكاءلى نموهذا العلمع فقد كانت دعو ته الدرئية

فآىخخر القرن الماممى وأول هذا القرن الميلادى .

وأن هذا كله ليسإلاأقوالالادليلعلهامن -جهةولانتفقممالمقرراتالبى قام
سنلام فاإلنبى صلىاللهعليه
لهاإ ع
احب
علها الدليل منجهةثانية؛ وهى مخرج صا
وس تركنا على « الحمجةالبيضاء الىليلها كهارها » .ب
وإذا كان هو يتمسك محديث (إناللديبعث على رأس كل مائة سنةلهذه الأمة

رجلا لها أمر دينها » » فإن المجددين قبيلدهلعموا نبوةء ولا أن معهمآيات تثبت
نبوتهم فلماذا يكون هوشاذاًبيهم .
وف الحق أنه يتقارب من أنمة الشيعةفإنهم يدعون أن أنمنهم معصوءونملهمون»
بم المعجزات؛ ولكن لايدعون لهم الوحى ولاأنهميكلمون الله
دلى
يى ع
أجر
وت
فتعاليمه ليست من الإسلام فىشىء .

حدين
ومة
اللهم اجمع #لى المسلمين » واوحلدمكل
والحق ياأرحم الراحمين .

» ووفقهم للعرة والكرامة

الكتاب الشانى

سارغ الززااهلتفشرتيت

رجم
للق
ام
لحم
بس
مقدمة الكتاب الثانى

لك امد والشكر على مأانعمت »٠ ولك الفضل على موافقت »فءإليك
نضرع ولك نوسعنىس.تعين » وماكانمنا من خير فبتوفيقاك وفضلكُ وماكان منا
.رحيم -ينا» وأنت
غير ذلك فُن أنفسئا وسيئات أعمالنا » .وإتك قكىلتا حالينا ال

نتبي 2ه
امصلطىرنحنىمة إلذى لابضلم ا
الغفوالغفؤر » ونصلى ونس.على نبيك .ال

وعلى آله وأصابه الهداة الأعلام ا.توبمعنهم .بإحسان إلىيوم .الدين .
أمابعدفد وفقى الله لأن أكتب مجلدات فأثىمة ثمانية من أثمة الإسلام
الذين نشروا العلم الاسلانى » واستنطوا واجتهدوا فيه » وكان ممنينيعطريقهم
جموع متكاثرة من المسلمين فىباقلاعديار الاسلامية قاصبها ودانها » وهؤلاء القانية
نذكره على حسب سبقهم فى الزمان » الامام زيد بنعلى.زين العابدين » والامام

أبوعيد الله جعفرالصادق بن محمد الباقر » والامام أحبنويفة النعمان ثبانبت ».والإمام

س» والاماممحمدبنإدريس الشافعى »والامامأحمدبنحنبل» والامام
ألكنبن
ما
 ١ابن حزم الأندلبى ع والامام :تى الدينبتنيمية

.

وأن هذه الكتب المانية كان الفقه فهايعلوعلىكثرينمن غين المتخصصن الذين
عكفوا على الفقهيتدارسونه » ولذلك طلب إلى الكشرون أن أسبل صعب هذه
الكتب » وأقرب بعيدها » وأوطىء أكنافها » لينتفعمنباطلابالثقافة عامة » ونجد
لايون
طم
يية
مع ذلك طلاب التخصص فيا فائدة  ,وإن م تكن غا

» وأن تكون

بعبارة يقل فيهاالاأصطلاح الفقهى  :محيث لاتعلوعلى العامة » ولا تنبو عا أذواق

تصغرها الكبير » ولابعسر فهمها على الصغير إن توافرت له ثقافة
اللخااصيةس:

إسلامية وإن كانت محدودة ٠
ولم يكن لى بد من الاستجابة » حى تعم الفائدة » ويعرف غيرا متخصصين

قحار الفقه » لاعدةلمم إلا ماكان من
فضل أسلافهم ؛ ومقدار خوضهم ب

الكتاب والسنة وفقاالصحابة رضى العلنههم أجمعين » ولاسلاح معهم إلافهماً

ب 8959سم
7

أوتوه » وإخلاصا اسئناروا به » وورعا وتى كانا درعهما الى يدرعون ما من
الضلال  3وجتهم الى يقون ماأنفسهم من شر'الهوى ووساوس الشيطان » فاجتمعته

فبم عناصر الانتاج الفقهىإلصحيح»٠ - وهى العزاممصادر” الاسلام الأولى من الكتاب
السلنةصوف
حقهابة
وا

» وبصر نافد إلى لب اسلنقائق الاسلامية ؛ ولايتحرفون فى طلبياء

ولايتجهون إلى غير غايتها » وإخلاص أثار بصائرهم فأدركوا » فإن الاخلاص نور
القلرب »و.هدى العقول ..
ولقذ قمنا بذلك .ونقدشرتبعض المجلات موجزات سهلة كتيناها بعنعضص
مؤلاء الأعلام » ونشررت أخرى نحوثا فوق الختصرات » ودون الموسوعات التى

كتبناها فى المجلدات » وقدكان كلاها بقلمنا » ونحن فى هذا الكتاب نكتب ما هو
دون الموسوعة » وفؤق الختصر » وهو مجمعالكتابة عنهم جميعاً » ولأ مخص بعضيم
ويرك الأخر .

»هما م نأئمة الشيعة » لأنهما
وإن من هؤل١اءمالأعلا املامامين زيداً والصادق و
ياغض من مقامهما
من عثرة الى له » وفضلها مذكور مشهور معروف » فل

يف القاوب وتنقية
لاء
ألهم
ترجم
إن بالغتفقىقىديسهما .بعض إخؤاننا » فكانلابدألننير
«سيرة هذين الإمامين بماعلقمهاهن أوهام .
وإن من أراد الاستفاضة ى فته الأنمة فبين يذيه الكتب القانية » ومن

أراد

الالمام تأمامةهذا الكتاب » ونضرع إليه :أن بى"نفوسناً من شر غرورها » وأن
يوفقنا فى كل مانكتب وما نقول ونمفاعل » وأن بهدينا إلى سواء الصراط .
محمد أبو'زهرة

-

ىو )(#

رتصسجا '

 ١المصدر الأولللفقه الإسلائى النصوصء مكنتاب .الله تعالى وسنة رسوله
ل » فالقرآن هكولى هذه الشريعة الذى يتضمن كل قوإعدها وأصوها »

لس»ئة هى الى فصلت هذه الفروع وأنمته
اها
ووع
وإن كان لايشتمل علأنكىثر فر
بيان الكثير مها » ووضعتث

الأعلام ليبى على هذه النتصوص ما جد للناس من

ينن
ذع
هيعة
أحداث ؛ وليمكن .لأحدأن يفصل  .الشر

الأصلين لأنهما عمودها »

والمرجدعالذىيرجع إليه.

وذلك لأن هذه الشريعة دين يجب اتباعه » وليست تقائمةعلى .العقل المجرد >

و التجربةالإنسائيةوحدها ٠ إنما فى شريعة السماء الخالدة إلى أهل الأرض.
ودا'ا'ئبماً مرجعه الأول إلى النآلى » وإن كان الإسلام موافقاً فقىضكالياه

يقلق»حوتل أعرالى  :إنى مارأيت محمدا يقوك فى أمر افعل» والعقل يقوللاتفعل »
الع
ومارأيت محمدا يقول فى أمرلاتفعل والعقل يقوك افعل .

وإذا كان الأصل افلىدين هو النقل » والشريعة الإسلامية دين » فلابد ألة
يكون أساءها النقل .
 ٠ولاشك أن للعقل عملافىاستنباط الأحكام النقلية و»لكنه يقومفىميدانينه

من ميادين الفكر  أولهما ب تعرف المرائى والمقاصد مجنملة النصوص الشرعية »

بتلتعرف الحكنةفىكل نص شرعى.جاء حكم ؛ ويستتخرج الضابط الذى يصح

أن يطبق مقتضاه الحكم فق كل موضع يشبه » ثمتتعرف مقاصد الشريعة جملة

بط
وبطامن
ضستن
مجنموع ماا

الأحكاح الختلفة » وكل هذا للفكر الإنسانى مجالة

( )1هذا تمهيدنقدمه لييان تطور الاجتهاد الفقهى بإيجاز » ومن آراد البحث مطولا فأمامه كته
الأئمة التى وفقنا الله لكعابتها وقامت بنشرها وتوزيمها جميعا( دار الفكر العرب ) .
(م  61تاريغ المذاهب »

5؟]] له

فلىاستنياط ما وراء النتصوص تفيالم يوما.فيه نص
العمل فيه - .وثانهما ا

لأن الحوادث لتاتناهى والنصوص تتناهى »٠ فكان لابد من استدخراج أحكام
مالا نص فيه ق ضوء ٠اورد النص فيه » وبذلك يتلاق المجالان .

وأن الامنلافهجقهية قدتختلف » والكل مستظل براية اانتصوص » لاخرج عن
سلطانها ولايتجاوز نطاقها .فن الفقهاء امقنتضضر على المقايسة بن أحكام التصوص :
والحوادث الى وجدت ولايشملها النص » والضوايط البى يستنبطها الفقيه من

النتصوص وتسمى العلل ينظر فتطبيقها على الموادث الى لانص على «حكمها فتعرف

طبق ) علبا.هذه العلة»
نها
تحك
نلى
أص ع
لان
ح ويينةظرافلىحادثة الى 'ل
انص
غصلةلال
وهله اللريتةتسى ديق

0

٠

ومن الفقهاء من "أخيل مكنا القياس  » .وأخل معه بالمقاصد العامة لاشريعة »
وهى مصلحةالأنسان 2أجل بالمصلحة الىتكون مناسبة لمقاضد الشرع » وغر

مئافية لأسحكامه » وفبا دقع حرج خخاصص .
انلحكعمقل حيث لانص » والعقل ينبى فىذاته إلىالمصلحة .
ومنهم م
كان لابد إذن من الاجتباد لتعرف أحكام الشزيعة » ومكان الااجباد
هذان الميدانان الاذان أشرنا إلبما * وكان للاجباد مجال ثالث فوق هلين »
وهو تعرف معانىالنصوص من ألفاظها » واستخراج الأحكام مها » لأنه ليسكل
مس قادراً على استخر اجالأحكام مانلنصوص فإلنذاك قواعد ثايتة يدركها أولئنك
موا
لنو
الذين تلقوا عن رسول الله ميرك
اازقد
تمم يفطرهم » إذ كا

||رسول

 2ولمم

'مدارك عالية فى عمكعمرول وأى  » 3وزيد بن ثابت وعيد الله بن مسعود
اس
وعبد الله بن غ.مورعيد الل
عهيبن

» وغير هم من علماء الصحاية .

وفوق كل ذلك ليسبمن كل مشملم على علم مستوعب بالنتصوص
والأحاديث ا الن:بويةحتىبمكنهأن يفى علىعل وسحجة

اثقرانية

دلصحابة 2
ولذلاك كان ف عه ا

وهو العصر الذى كان فيه الاجباد غضاً » والحاءجة إليه شديدة لكيرة الحوادث »

ولاتساع الرقعة الإسلامية  مجدّدون ومتبعون  .كان فهم من يقى » وفهم من
يستفى » فهم من يسأل وفهم من نجيب

وأن الاجتباد الفقهن قدأخذ أدوار؟ أربعة :

ل 79؟ات

الإمتبادفىعص,الدب صلم ليهو
وىد
دق
حكنه
كان اجتهاد ى عصر المتيلل » ول
ماء
كان يانزللسمن

ضيقة » لاألنوحى

» فليس للاجتهاد مجال واسع » وكان الامجهاد يمع من الصحابة

ننى
لع
ادوا
»ذلك إذا يع
رضوان اللهتارك وتعالى علهم و

مله ى سفر فإنهم كانوأ

سارنية
ؤك
قعاص
ال

» وقد أصاممم ما أوجبه

.نبن
ولاأ
ر مث
ملك
عن ذ
جبدون » وم

الاغتسال » ولممجدوا ماء دافتاً » وسجدوا اليمااءرداً يلساتطيعون استعماله » وليس

معهم مايستدفثون به » ولا مايدئ؛ الماءلهم » فتيمموا وصلوا ويلعميدوا © وفعل

غيرهمف« .مريةأخرىمثلهم وأعادوا فأقر النى اَللاجتبادين ولميكنفى اللافيقة

اختلاف بنْبما فى النتيجة » فإن الفريق الثانى احتاط لديته بإعادة الضلاة » وإله

ليكمن مة ما يوجب الاحتياط » فأقرتورعه » .وإقراره للأول دليل علىأنهلاحاجة
لإعادة الصلاة .

ه  -وقد كانعليه السلام يجيد » فقد كان هو المرجع للناس ق شئون ديهم

يستفتو نه ويفتهم » ويسألونه فهايعرض لم منشئون الحياة و»ما يلايسهم من أمور
آلهن ينزله
قمرنال
بحى
تعلق بأسرهم » أو اججماعهم أومعاملاتهم فيفتيهم النىعله بو
أو بوحى يوحى إليه؛ أو باجباده عليه الصلاة والسلام .
وإذا كان باجتباد منالنىمَلِته » .فإن كان خطأ لايقره الله تعالى مادام يبن

ح لاهنه
أصلا شرعياً » بسليببين

وتعالى الحق فيه » كا كان الشأن ى أسرى

بدر » فتقشداور النىمله » فنهم هن أشاربالعنو المطلق » ومنهم أمشنار

بالقتل الذريع  .واختار النبى عله رأيآً من الرأيين .لا هو بالعفو المطلق »

ولا هو بالقتل » وذلك أن مخرج الأسير إلى أهله بفدية يقدمونها » وقد
بايلنله تعالى الحكم بالنسية للأسرى » وهو ألايفتدوا مادامت المعركة لمتنته

بصلح داثمأو مؤقت » فإن المعركة بعد يدر كانت تعتير مستمرة بين المشركين ق
ام الثامن مانلحجرة المحمدية » ولذا
لنعفى
مكة والمؤمنين » ول تنته إلا بالفتح الامبي

:اوكان لنىأن يكون لهأسرى حتىيئخن فىالآأرض» تريدون عرض
قال تءالى م

الدنياء والله يريد الآخرة » والله عزيز حكمء لولا هكنتابللهسبق لسكمفيماأخذتم

7554.

عذاب عظم ٠ فكلوا ماغلمم حلالا طيوبااًت»قوا الله» إن الله غفور رحم ٠

ياأمهاالنىقللمنفىأيديكم من الأسرى إن يعماقللوىبكم خييرؤاًتكم
خيرا ماأخلمنكم » ويغفرلكم » واللهغفور رحم 3 07

فخطأ التىملع لامكن أينرك إذا كان فى الآشريع » أو بعبارة أخرى
إيذاتكعانلق بدأ شرعى » كبدأ الأسرى .
فلشريعة فقال  :إن مايكون باجهاد
حدرف بعض الذين يكتبون ا
نوق
ا-
5
للنىلايتبع » ونقول  :وكبرت كلمة حرج منأفواههم إن يقولون إلاكذبا »

ؤنل
سم
ررعية
لالش
اادىء
ذلك أن تقرير المب

» لاممكن أن يجرى فما الخطأ ل»آنه

هوالمبلغعن ربة» والمباذىء الشرعية قدجاءيتبليغها » فكيف يبلغالناسخطأ».
سواء أكان ياجباد » أكمان بوحى من السماء » لأنه إكذاان اجهادا وأخطأ فيه

فلامكن أن يرك من غيز تصويب .
٠ي-كوقودن للنى خطأفتىغقيررير الميادىء والأحكام الشرعية » فد

قرر هوعليه السلام أنه قد مخطىء فى شئون الدنيا » وقد مخطىء فى غير المبادىء .

فقدثبتأنهوهويستعدلغزوة بدرقدنزلفىمتزلغير خسن » فدههبعضص

الحاهدين إلىامازل امسن غ وذلك بلاريب ليس ف تقرير ميدأ » بل فىتير منازل
القتال » والأمر فماللرأى والمشورة

 5وقد كان هو يستشير أصحابه فها 5

1

وقد استشاره بعض التصدأايةب.يىر الفنخألش»ار بتعأدبميره فلميثمرالنخل »

فرجع الرجلإلالنبى فىذلك » فقال غليهالضلاةوالسلام :أنمأدرى بشئون دنياكم .

وقد حمل بعض ,امنلحرفين.ذلك الحديثغلى:مالاتحتمل » فالسْمْذب مينلها
لتعطيل أحكام الشريعة جملة » .إفذهم أن كل أوامر القرآن وأوامر النى َنم

( )1قيسدأل سائل  :اذا لموح الله إلى النى صل الله عليه وسلم يالحق ابتداء بدل أن ينبهه إلى
ايفتروا بآرائهم ويفرضوا فيها اق الذى ليقابل

المطأ انتهاه و؟الجواب عن ذلك هتعولم الله الناس أل

شكا » وأن يلزموا النامن بتفكيرهم معتقدين فيه الصواب المطلق » فالله سبحائة يبين ل .بذه التخلئة
هم يجواره عليه

رية
شين
امصلطىب ش
أنه لاأحدفوق اللطأ » فهذا محمد ال
الصلاة و السلام .

قديخلىء » وأين يكوئون

4؟؟ لس

والمباديء الشرعية المقروة كتأير النخل » أى أن الناس فمايتعلق بشفونهم الدئيوية من
تشريعوصناعات وزراعاتا ونظموحكم ؛ ونظم اقتصادية واجماعية وأمرية هم

أدرى ما .؛ وأن لهم أن يشترعوا ما.شاءوا شمرنائع تمخعالفة لنصوض القرآن
والندنةوأن لهمأن حاوا وحرهوا .
وذللك افنراء علي الله ورسوله مللآ
ه »؛ إذ نسوا قوله تعالى و
:ل«اتقولوالما نتصيف

ألستكم الكذب هذا حلال وهذا حراملتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون

عل الله الكذب لا يفلحون ؛ )(١ وأن الدديث يتعلق بالصناعات وفنون الزراعة 3

وتثمبر.الأشجار

فهل يتصور هؤلاء أن البى ممكن أن يكون حجة وذا خيرة ف

غنوك الرواعة والتجازة » وصناعة الرجاج والمجلود ونسج الأقطان والحرير » وغير
ذلك ما بتعلق بالمهن الموتلفة ؟ ! إن كانوا تصورون

ذلك » فقد خلطوا لاطا

كبيراً » ولن روا بان رسول جاء بشرع مانلسياء

وضائع ذى خيرة فنية »

وتاجر عالمبالأسواق .

ولا خلاصلهممنتفكيرهمالسقيم إلا.إذا اعثرفوا يأن'الحديث وارد فى مثل
موضوعه» وهو تأبيرالنخلوغيره من الصناعات والزراعات » وتحوهاء شاكان اارسول
حبعوثاً لمثلهذا  3والتشريع افوقهذا وهو الذى جاء به الى وَل .

 -4وقد فرض النىيلكهر أنه قد مخطلىءفق القضاء إذا حكم ببن خصمين »

فاقدلقاصلعل
ليهاة واللا«م
:إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن يكون
خنر  .فقنطعث لهمن أخيه » فإانقمتاطع له قطعة مالنثار » .
احنب
آهم
آل
لحجت
وهذا الفرض لايسلتمنشريع لأن القضاء ليس تشبريعآء ولكنهتطبيق للمبادىء
المقررة التىجاءت هاالشريعة الإسلامية » وفرق بين التطبيق والتشريع  .فالنى

شر ه ن الاسماعللبينات © وافلشرهبعةالمطبقة يتلى منالسماء »
لعبمل
امل
اتلفتطريق يع

أرض وفرق مابين الأمرين عظم .
لهل
بويباغا أ
وقد يعترض

بعض الذين يلبقون القوانين الأوربية ؛ وطًا منطرٌ غير منطق

الشربيعةقائلا إن مبادىء القضاء قد تكون قانوناًمتبعاً

قبادىم ك 1النقغس »

فهى حجة وتكاد تكون قانو نأ متبعاً» ولجييهم عن ذلك بأنهذا وضع البشر» ونظامكم

( )١ةروس لسلا ةيآلا . 1١15

2
يسير علىأن أحكام محكمة النقض تفسير للقانون يتبعه من دونها وتبةمقلدين لها »
لهياست تشريعاً *
لتستقر .الأحكام المتعلقة بالاحاد » على أنهمن المنفق عليه أن

رطئها
ينعخْ
وكم ه
ف»ض
وفبااحمّال اللمطأحى ى تطبيق هذهالقوانين و؛من الحا
كل
الأخذ بأحكامها » وأن أحكامها تختلن أحياناً باختلاف دوائرها » وهى فى
حال لاتعدتشريعاً » بل تعدتطبيقاً » ولايجاق الحطأ بلىقد تقعفيه .

وأن الى يله لانعلأنه وقع فخىطأ فىحكم حكم به » لأنهقد اتصفه
يصفات القاضى العادل عدلاكاملا » فهو أحكم الناس بالشرع الذى يبلغه » وأتاه
ابلصلهيزة نيرة نافذة لحتس القضاة من بعده » وايعم الناس أنهم إذنجوامنحكم
نىيا بقوة الاستدلال الباطل » فياننجوا معنقوبة الله فاىلآخرة »
اقضلاءد ف
ال

باة بالبيان » و«سابقة فى :الاستدلال ©
ازالأنه
غعلم
ملاي
وليتقوا اللهئىالخصومة »و
ولكنبا طالنبلق » فن ابتغى غيرحقه فقد أكل مالالناس بالباطل » وزليون,
محكم القضاء .

١

0

وخلاصة القول هىذا الامقلاملأخنطأ لايتطرق إلى اجهاد الننى فا يقرر من,
أحكام ولمينيه اللسهبحانه بموضع .الخطأفقىوله » أما شئون الدنيا » املنصتاعات.
والزراعات والتجارة وغيرها  :فليس الخطأ عستحيل عليه فا » لأنه مكانيته

رمنالته مثلهذاء بل.هى لتبليغ الشرع » وفرضى أنهقدعخطىءفىالقشماء  وهو
فرض لأيسيبدييننا «ابدل علىأن وهقع .منه وإن كان غير مستخيل ,

151

عم

الابحتباد.ق عصئر الصّحاية
دقل النى مَل إلىالرفيق الأعلى ارلبعالمين » .وقدبلغ رسالة ربه
؟ا
ان
وأداها علىكل وجوهها و.قال اللهتعالى  « :اليوم أكلت لكم ديتكموأتممت
عليكم تعمى ورضيت لكم الاسلام دينا » وكانيلةه يوجه ايوش الإسلامية نحو
الشاميعد أن قتلالروم من أسل.بن أهلها  2فكان لايد من حماية أهل هذا الدين

الحديد

ومنعهم من أن أن يفتنوأ قْ ديم 53

لمَلثَم إلىكسرى يبلغه الادلعوإةسلامية أجاب أن أرسل إلى
َلنى
مسلا
ولما أر
النبى منيقتله » ل أهلكه الله تعالى قبل أن يمماأراد فكان .لابد من رد
الاعتداء عثلة  6وأن يو أجه الى الناس بدعوة الحق يدعوهم إلبا ويزيل المحماجر ات

الى حول دوا

لذلك انساب المسلمون فىهلك كسرى وقيصر بوعفداة النى يليم فاغين داعين

فحياة مستقم » لايستعبدهم حاكم ٠ ولابذهم كبير'؛وقد
إلى الحق وإلى طريق ال
وقف الملوك ممانعين فى دخول الإسلام ديارهم » يقيمون الخصون لكيلا يصل

إلى الرعية » فكان لابد لنشر الدعوة الإسلامية ؛وهى فرض لازم واجب الأداء' على
الأمة عن أن تهدم تلك الأسواز المائعة » فكانت الحرب أمراواجبا » لأنمياؤصل
إلى الواجب فهو واجب .
ولا يتوهمن متوهم أن ادر بكدنت للإكراه على الدين » فإن ذاك باطل »
إئما المعرب كانت لأن الملوك » كانوا ععمنعون الناس من أن يستمعوا لدعوة نجىء
افر ضونه علىللناسمنتقاديس
اتلاءممعم ي
الم » وختصوصاً إذا كانت الدعوةل ت

رهيعة
شهذ
لنا
ابي
لأشخاصهم » واتباع لهمى الحقوى الباطل ؛»

الجديدة تقول :

لاطاعة لوق قمعصية الحالق .وهى تدعو إلى المساواة » وتقرر أن الناس كلهم
وإما
لدين
الإسلامية للإكراه عالى
لآدم وآدم من تراب ع فا كانت ارب
كانت لتحرير الأنفس من ربقة الملرك الظالمن » ونحرير العقول من الآوهام

ل

9ثا؟ عم

المغملةبالنسبةللملوك وقلسيئهم » فإن شئت أن تقول أن هذه الحرب كانت للهاية
الحرية الدينية » ول تكن لحم هذه الحرية فقل .

وإن الدليل علىأن الحرب مكاانت للإكراه هووجود غير المسلمين فىظل,
الدولة تؤدى همحقوقهم كاملة لايظلمون » ولا تمس حريهم فى العقيدة وما يتصل,

ما » حتى لقدقالالفقهاء فى قاعدة مقررة ثابتة لحسن معامالهم 2:أمرنا بتركهم
وما يدينون » وسماهم المسلمون ذديين » لأنلهم ذمة عندرسول الوللهتم >

صأنماه يوم
خاًف
وحث الينلىلم علىمنع أذاهم نقدقال يلع «من آذى ذمي
القيامة » ومن نخاصمته خصمته ٠ 4

٠١لقدكان الفتم الإسلامى » وكان من ورائه الاندءاج طؤلاء الشعوبه
< و

فى صفوف العرب » إما بالدخول فى الإسلام طائعين مختارينغير كارهين » فإلهٍ
اللهتعالىيقول  « :لإاكراه فى الدين قدتبين الرشد منالغى » ويقول تعالى.

و أفأنت تكره الئاس حيكتونوا مؤمنين » وإما بعقد ايلذعمقةدونه بهم وبن.

المسلمين » على أن يكون لهم ماللمسلمين وعلبم ما على المسلمين .

ولقد فتحت قعىهد الصحابة فارس والشام ومصر وثمال أفريقية » وبذلك.
صارت نحت حكنالمسلمين أمم ذوات حضارات عتد عرقها إلى أاقدلمعصور »

وماجت المدن الإسلامية بأمشاج من الأمم » ومرج فيا عناصر متلفة الأقوام
والأجناس » فكان لابد أن تجدى شئون المجتمع أحداث لمنكنفى عهد الرسول.
صلوات الله وسلامه عليه » ولابد أن تأشعب مناهج الحياة قى كل نواحها »
كاا»ن لابد أن العلماء يتجهون إلى الفحص والدراسة والاجماد
ووم
ومختلف ضر

والتفكير فيمايصلح وينفع ٠
'' -لذلاك كان لابد من أن يجنهد كبار الصحابة » والذين اخختصوا بدراسة عم
الرسول والتلقى عنه ”: :وملازمة العمل » فاجتهدوا فى تعرف .أحكام تلكالأموز

»ينبينوا حك الل تهعالى فها » إذ أن شرع الله شامل
التى جدت » وعرضت م ل
«غسب الانسّان أن يرك
عام ٠ نشمل الصور كلها » ولقدقالاللهسبتحاله  :أ
سدى » أى> من غير أحكام يتقيلة مهاوينتفع مبذه الحياة فىظلها .

 #17ام

وقد رسموا الهاج قي الااجتباد » فكانوا إذا عرضت لهم حادثة انجهوا إلى
كتاب الله تعالى لايبغون عنه بديلا إذا وجدوا النصفيه » وإذا اختلفت آراؤهم »

وتباينت اتجاهامم فى أمر مالنأمور © فإذا عيروا على النص القرآنى ٠عادوا
مجميعاً إليه .

- ١ولنضرب اذلك مثلا عندما فتح الله تعالى المسلمين أرض سواد العراق

_صحتابوةزىيع الأرض على الفانمين » فعمر رضى اللهعنه :
وفارس اختلف ال

وهو أمير الأؤمنين ورئيسن الدولة امتنع تعقنشيمها على الفانحين » لأنهرأى أنها
لتادخل ق جموم قوله تعالى  5 :واعلموا أتماغنمم مشنىء

فان للهخمسه

ولذى القرف واليتائى والمساكين وابن السبيل » لآن ذلك فى الأموال
ولارسول

المثقولة » والأرض تفتح ولاتغم؛ لأنهالاتنقل» ولأنهمخشنىإذا قسمكلأرض أن

سد التغور ويحمىالبلاد »
ا إيلى
تجىء ذرارى لاتملك شيئاًمنالأرض» ولأنه محمتاج

.ن اليمقاوتليانفلقوا حمر
لك
وأرض
وذلك يكون من المزية تفرض على هذه ال

ى ضىاللهعنهفىرأبه » وأخذوا يتجادلون فىالأمر ثلاث ليال » وف اليوم اثالث

جاع وذكر همأنهعير على النص القرآفى الذى يؤيد قوله » وهو قول التلعهالى :

د ماأفاءاللهعلىرسوله منأهل القرى فللهوالرسول ولذى الوقارلبىيتانىوا مساكين
لسبيل كيلايكون دولةبينالأغنياء منكم » وماآناكمالرسول فخذوهوما نماكم

وابن ا

عفناةنبوا »وا-تقوا الله » .إناللهشديذ العقاب © .
© فعندما ئلا علليم الفاروق ذلك النص الكريم نزلوا عرنأديه » ووافقوا

عأليجهمعون " .
وإذا ليجمدوا نصا فى كتاب الله تعالى انتجهوا .إلى السئة يتعرفون منها الحكم
الشرعى

» وعرض

3

المؤمنين الأمر عل مجماعمم يسألهم من محفظ حديثاً

فى هذا الأمر » فإذا ذكر الحديث أفتوا عمقتضاه » ومن ذلك مثلا أن أاملأم نجاءت

إل أنى بكرتطلبميرأثهامنابنبنتها » وكانت قدمانت أمهف»قال ها  :لأعالم

لك فكىتاب الله تعالى من شىء غ تماتجهإلىالصحابة يسأهم قائلا  :هلمنكممن
يعمأن رسول القلهفى لا بشىء فقام المغيرة بنشعبة يذكر أن رسول اليلهله
قالض»ى
ماق
فلم
شرهد بمث
وآخ
.ام
سدسء فقال  :ومن يشهد معلك ؟ فق
قبضاىللا

ل

2

بهاالسدس ءجثامءث أمالأب من بعدذلك تطلب نصيبا أ عهدعثرفقالة
لاأعلملكفىكتاب اللهمنشىء » ثمقال :٠ هذا السدس بيتكما ؛.
اب اللهولامسنة رسوله اجتهدوا آراءهم 1
وإذا ليجمدوا نكصاتفى

كذىوه هو الذى أقر ايلَنلىِتْهْ معاذ بن جبل عليه عندما أرسله
لال
سلك
وذ
قند»قال
فلء
قاضيا با

ل
قفىا؟
له  :مم تق

 :يكتاب الله ق»ال رسول الله :

د؟ قال  :فيسنة رسول الله » قال  :فإن لم تجد  :قال ألجتبد رأنه
فنإنجلم
ولاآلو » فال مَِلتُمٍ  «:الحمد للهالذى وفق رسول رسول الله لمايرضى الله »

يهاس » والقياس معناه
للقأن
اأصو
لنممانء ال
عيرو
١الرأى قدفهم كث
و

إلحاق أم
مرغ
نيصروص على حكله بأمر آتر منصوص على حكله لاشتراكهما

فى علة الحكم مع المنصوؤص علحىكه » وهذا يقتضى أينكون الرأى مقصورا 

على ذلك النوع من الاجتباذ » وهذا النوع يقتضى أن يتعرف امْحبد النص المعين
ااذى يشترك الفرع غيز المنصوص على حكله ماعهلفعى.لة » وذلك مثل قياس
كل مسكرعلى اللحمر » إن علةتحريمهاهوالإسكار» فيئبت التحرمم فىكلمسكر .
ولكن الحقيقة أن الرأى الذى كان معروفا عند الصحابة يشمل هذا » ويشمل

عاين
وكل
نان
لدك
افق
الاجباد بالمصلحة فيا لانص فيه +

ثابتاً فىعصر الصحابة »

وقد عرف ابن القم اجباد الصحابة بقوله  :خ
«خصوه بما يراه القلب بفعدكر

تصوا
وتأمل وطلب العرفة وجه ال
تبعمماارض فيه الامارات » .

وأن هذا التعريفليس بجامعاً مانعا» لأنهيكون عندما تتعارض وبجووالأقيسة »
فلا يدري أى أصل منصوص عليه يتجه إليه الفقيه الذى يقيس » والحق أن

الاجنهاد بالرأى تأمل وتفكير فى تعرف ماهو الأقرب إلى كتاب التلعهالى ,وسنة

تأكعانرف ذلك الأقرب من نص معين » وذلك هو القياس »
باء
رسولديل سو

أمالأقرب إلالمقاصد العامةللشريعة » وذلك هو المصلحة .

وقد واجلدصمحنابة من اشتهر بالانجتهاد بالرأى على منباج القياس » ومن

ود » وعل.ة .بن .أنى طالب رضى الله عنه » مع الأخل أحيانا
عبن
مداسلله
هؤلاء عب
بالمصلحة » ولذلك ورث فقهاء الكوفة من التابعين ومن -جاءوا بعدهم من الأنمة
لمحهدين ذلك المهاج من الاجهاد بالرأى .

لاه"

ووجد الصحابة من اجتبد عن طريق المصلحة » وعلى رأس هؤلاء جمرابن

الطاب » وقد أفى وأفنى معهكثر من الصحاية بالمصلحة فى ذامها » فقتل الجماعة

بالواحد لاحظوا فيه المصاحة » وتضمين الصناع لاحظوا فيه المصاحة » وقال

على رفى الىله-ع.نهشأن تضمين الصناع « :لايصلح الناس إلا ذلك » .
لقد لوحظ أن عمر رضى الله عنه ى إدارة شئون الدولةكان بجهد عن
م١ و

طريقالمصلحة فبالا نص فيه» ولكن كان يأمر القتضاء بأن يتجهإلاىلقياس فلهاانص

أمشىعرى١ :الفهم
اب السلهنأةو» فيهقوول فىآخخركتابه إلى أالىلمو
فكيهتمن
الفهم فياتلجلج فى صدرك مما ليسفى كتاب ولاسنة ».اعرف الأشياء والآمثال

واقلسأ-مور عند ذلك » فهإنذا النص صريح ق أنه عندما لامجدالقاضى نصاً

شرعياً يعرف شبيهالموضوع ممايكونفيهنص شرعى ؛ ويقيس عليه.

وهنا يمول مخاطر القارىء سؤال  :لاذا كان يأخذ بالمصلحة فىغميروضع
النص'إذاكانموضوعالاجتهاد يتعلق بإدارةالدولة وتسيير أمورهاءويأمر القضاء بأن
يأخذ بالقياس » ولايتجاوزه » كا هو صريح كتاب القضاء ؟ والجواب عن
ذلك أن إدارة شئون الدولة تقوم على المصلحة ودفع الفسادوإقامة المصلحة قى
الأول » وغالفة ذلك الثانى » ولذا قال سبحانه وتعالى ى ثأن الوالى الفاسد :

و«من الئاس من يعجبك قوله ف اىلخياةالدنياء ويشهد اللهعلىماف قىلبهو»هو

ألذالنصام 8 .وإذا تولىسعىفىالآرض ليفسد فيبا'ء ومبلك الحرث والتسل والله

لاحب الفساد ه وإذاقيللهاتقالألخهذته العزة بالإثمفحسبه جهم وكبئس المهاد» ١
وأما القضاء فإنه تحقيي للعدالة بين اللحصوم » وللانتصاف من الظالمالمظلوم »

»القضاء
اصب للمغصوب منه © فلابدأن يتقيد بنظام ثابت و
لقغمن
ايقو
ورد ال

ف كلالدنياتسنلهالقوانينوترم الحدود » فكانلابدفىالإسلام منأن يكون

«قيداًبالكتاب والسنةغيرمنطلقعنهماقط» فإن ل يجدالحكم صريحآًفهماويسعفه
تغرف من الأشياه ماايلشامركنصوص عليه ق باعلضأوصاف حى كم بأنه

.مثله» ويكون قضاؤه بنص قائم » أو بالحمل علىنصقائم» كمايسيرالقضاء ف كل

زمن » حتى لايكون أمر القضاء فرطاًلاضابط له » ولذللك فإنعمررضىاللهعنه
قضاء بالنتصوص »
لمن
ابد
يفكياندلا
ق»
تبعة
صدر كتابة بقاوللهق:ض(اء سنة مت

535 0
والقياس طريقة مطنرق

فهم النصوص » وباب الاجهاد من القاضى .مقصور

على ذلك .
 41تاوأنهم 0معأخذهم بالرأئ لميكونوا مواء أ مقدار الأحذ به » فالذين-

كانوا يرون إلى الاجتباد اضطراراً » لاممكنهمأن يتوقفوا إذا م يجدوا نصاً من

القرآن أو الحديث »٠فعمر رضى الله عنه وهو يدير شئون الدولة » ويعالج الأمور

فى إبانها لامكنه أن يتوقف و متنع عن الرأى » حى لايقف دولاب العمل افلدولة »

وعلاج ماجد مأنحداث » وهو مطالب يعلاجها من غير تأجيل .
ومن الصحابة كمنان يتوقف ق التحديث» ولا يتوقف فى إبداءاا رأى منعنده »
لأنه إن كان صادق النْهم فقد بن الدين وإن كان عا فى فهمه ٠ فالخطأ منة
ومغيته عائدة عليه » ولا شىء غس جوهر الدين ©» وتوقفه 0 2
خشيته من أن ينسب إلى رسول اه ماه مالميقله »؛ وقد قالالنبى

ين
صبن
حان
عملتعىمداً » فليتبوأ نقعدهمن النار » ويروى أن عمر

سبي

١

ا

ت لأرى ألي لشوئت لحدثئت عن رسول الله  0يومين متتابعين
نإن
كله
«وال
ولكن أبطأنى عن ذلك أن رجالا من أصعاب رسول اللهطلم سمعوا كما سمعت ع"

وشهدوا كما شهدت » ويتحدثون أحاديث ماهى كما يقولون » وأخشى أن يشبه
لىكماشبهلهم» .
ة وقال:
رعد »
هل»اسطله
ي
ل رصرللل
رسولاللهبك » فإذاقال :قا ٠
قال

هكذاأو نموذا .
والحق أن الصحابة كانوا بين حرجين » كلاهما فيه ضيق

شديد

فى نظرهم م

لأمهممخشون التبجمعلى هاذلادين  :أحدالحرجين أن يكثروا مانلتحديث عن:

رسول اللهيلع ؛» لكىيعرفوا أحكام أكثرالواقعات منأقوالهيلي  2وهمفى هذه.
الال مخشون الكذب على رسول الله يله » وثاق الحرجين أن يفتوا بآرامم

فيا

لميعرففيه أثرعن النىعله » وق ذالكمهجم على التحليل والتحرم بآرائهم 3

والمنعوالإباحة بأقوالهم .
»الم يكن
تمانر أن ينسب القول إلىنفسه م
اهيخلم
ومن أصماب رسول الل

"8
ست

ل

حديث واضح يعلمه اثنان فأكثر » فقدكان أبو بكثر لايقيل الحديث إلا'من اثنين4
وكان على بن أبى طالب لايقبل الحديث إلا باعسدتحلاف قائله .

وبذلك إكفثرتاء هؤلاء بآرائهم » أو بالأحرى كانوا ينسبون القولإألنىفسهم »>
»إن.
ذللفىك عبداللهبن مسعود ى إحدى فتاوية « :أقرل هذا برألى ف
ولقد قا

يكن صوابا فنالل »ه وإن يكن خطأ فنىومن الشيطان » والله ورسوله منهبريئات4
وأقفدبى عامرلبخنطاب رضى الملهسفأىلة » فكتب كائبه عقبالفتيا  :همذا
مارأى الله ورأى عمر » فقال عمر  « :بئسما قلت » هذا رأى عمر فان يك صوابا
نله » وإن يلشضخطاأ أن ممرع.
ثال

وأن آراء الصدابة لمامكن أن نعتيرها آراء عقلية تالصسة »ببجلبه

أن نقرر أن آراءعهممقتبسةمنفقهالرسوليلك  .ذاالكأذنين اشتبروا بكثرة
الإفتاء براأليكانوا ممنطالت ضحبتهم مع رسول اليلهِه ك»ألى بكر » وعمر »

وعثمان » ووععلىبذ»الله بنمسعود» وزيد بن ثابت وغيرهممن ففهاء الصحابة».

وأنهيلاحظ أن هؤلاء كانت روايتهم عنرسولاللهيل ل تاتناسب .معطولة

بهم وملازستهم للرسول يله » فلا بد أن تكون آراؤهم أو أكترها بالنقل عن

ونن فنىقلهم
كأ
يشية
ايلَنىِته ٠ ولكلبم المينسبوا' إليهيل مايقولون » اش

نحريف فاىلعبارة »'أاولفكرة > وسئبين' ذللكيقليل من ألبيان :عندالكلام عن
الاجتباد فىعصر التابعين » والذى تقرره هنا أن رأمهم ليس كله رأياً» بل فيه

النقلالكثيرولكنلمينسبوه إليهلك خشيةأن يتقولوا عليهمالميقل» أو يشبه
علمهم .ف نسبة القولإليه .
ولا بدهنامن "أن نصحح حطأين :

أولمما  -أن بعضالناس فهم أن الصحابة كانوا يتركون الحديث الذى ثيعته.

صحته» ويفتونبآرائهم » وقدادعوا ذلك علاىعدمرع؛بولا عليهأنه كان يرك
لةل»كه
ذلح
ولمص
بعض نصوص القرآن الكر.م معتمدا فىذلكعلى رأيه » أو أخل با
حكد
أتر
خطأ وقع فيه من لمممحصوا الحقائق » قا

دن الصحابة نصاًلآرائهم 0

أو لمصلحة .يرونها » وأن المصالح التى كيافنتى الصحابة بالأخذ مالم يكنفيا

قيطعماارض نصاً » بتلطكابنيتقاً حسناً للنصوص » وفهما سايما لماص

حاا/؟؟ -

رناف
الشريعةانمحنغي

ها
ص من
وى نص
صة لأ
نعخااف
 +ولا

» وارجع إلىالأمثلة

ليسىوقوتما ٠ فإنك برلايت واجد ألما ترجع إلى أصل من الأصول المقررة من
جز من نصوصها » وقد ذكرنا لك مسألة أراضى
غير غالفة لأى نص
سواد العراق » وهى مانلمسائل الى ادعوا فها أن عمر رضى الله عته شالف
النص للمصلحة » فقد رأينا أنه فهم صائب للنص الكريم  « :واعلموا أنماغنممم

هن شىء فأن لتدخمسه وللرسول »ولذى القرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل »

فقولات الى تغم»ولايشمل ذلك النص الأرض الى .
ققد نهمأنالنصواالردمن
تفتح »؛ وثبت رأيه بنص صريح فىالقرا الكرم ( :ماأفاء اللهعلىرسوله من
أهل القرى فللهوللرسول ولذى القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل » .

وثالى الخطأين أن بعضالقانونيين قال ان الذينتمسكوا بالأثر ؟ ولم يفتوا إلايه

محافظون من أهل المّسك بالتقاليد » وأن أهل الرأى مجددون وغير متمسكين

بالتقاليد ».وذلك قول بعيدعن التحقيق العلمى » .لأنكلا الفريقين متمسسك بالدين
وباانصوص الإسلامية » أن فريما مهم توققوا عن
ن أن يمتوابغير ما ورد به نص من
الارعزيما لأنفسومعنأنينسيوا إلى الشارع ما هو من آراتهم ع وهذا الفريق

مخنتلهمروا بالحكم وشئون الدولة مما يضطرهم إاللىبت فالىأمور » وللم
بجدوا نصا » ول يكن نمة ضرر ق توقفهم عن الإفتاء  3وامتناعهم عن الموض
في الرأى وتعرف وجوهه

.

كم
حره
لأكث
اتلى
بداب
وأماالفريق الآخر فق

 +فكانلابد أن يجهد برأيهويبت ى

الأمور » وليس من المعقول أانل.لمحلليفة أمراً يتعلق بإصلاح الناس إذا ل بجد

اد '» والمتكم أساسهالإصلاح ظ
سإلى
فلك
لذ
اؤدى
نصا » فإن سير الأمور يقف » وي
وهو فى النصوص »٠ فإن لتموجد كان الاتجاه إلى المقاصد الشرعية العامة » الى
تتضافر علىتقرير هامجموعة النتصوص ٠

ملوابالدكممن أهلالرأىكانوا منشون علىأنفسهم منأن يكذبوا
والذينل ي
على رسول ال مهَكبعْإذا اتجهوا إلىالنقلفقط .فكانوا يفتون غير خارجين على
مافهموه من الرسول من غير أن ينسبوا إليه » بلينسبونإلىأنفسهم » فإن كاث
خطأ فنهم  40وإن كان صوايا فُن توفيق الله تعالى

5

 وأنه يجب أن نقارر
لهصناحأن
ابة الذيناجهدوا بآرانهمكانوا حريصين:
عل أن تكون آراؤهم سائا هتبعة » تتبعلذامها من غيرأن يرجعوا إلى أصلها »

وألاتكونتلك الآراء دينا يعتنق» بل لقدصرجبذلكالإمامعمررضى الله عنه »

فقّد قال رضى الله عنه وجزاه عن الإسلامخيراً:
اي
لاأ
نمهااس إن الرأى كان
من رسول اللهملق مصيباً

لاألنله تعا
يلى
ركا
ينه

» وإثما هو منا الظن

والتكلف »© ويقول رضى اللهعنه  ( :السنة ما سئه اللهورسوله ؛ لا تجعلوا خخطأ
ال
لرأى
لس
أنة
مة » .

فهؤلاء الذينكانوا مجتبدون بآراتهم كانوا ينظرون إلا عألمىها ظن رجج.
عندهم » وهى تقيلانط والصواب ذلديأصح أن تتبع لذاتها » ولكنسنجد بعدذلك
أنكثر الفقهاء قرروها ؛  2خالفوها » وإن شخالقوا بعضها وافقوا بعفنها
الآخر » فلا مخرجون إعن أقواك الصحاية ق مجموعهم » وإن خالفوا بعضهم

فياتباع لبعض آخخر .

المصادر الفقهية ق عيد الصحابة :

- 8ينبن مماسبق أن المصادر كانت عند الصحابة ثلائة  :الكتاب »
والسنة  .والرأى بشعيه .

ولم تكن السنة قد دؤنت وجمعت » قجىملها و»إذاكان بعض صغار

الص
أحاب
خةخقدل

يكتها ى عه
يد ا
للن
يىو كع»بد اللهبنعمرو بنالعاص فقد ثبت

أن النىيلد قددأذن لباهلكتابة فى آخر عاصلرنبوة عندما أمناللبس بينْها وبين
لقرآكالكرم.
ولكن ماكتبهعبداللهبن عمرو وغيره » كان مذكرات عندهم لمتعلن
كمدون يقرأ عاللىناس » وماكان الإمامعمررضى الله عنهليسمح بذلكٍ ؛ علىأن

ذلك المكتوب لميبلغ درءجة أن يكون مدؤنا .

ولعدم وجود مدون للسنة مجموع كانوا يعتمدون”ق روايبا على ماوعته عقول

الرجال وحفطته صدورهم » وكانوا يتحرون الصدق عندما ينقل إلهم حديث »
فكانوا يتثبتون عمايرون من طرق التثبت » وقد كانوأ جميعاً عدولا فههاابيهم وكانت

طريقة الشيخين ألى بكر وعمر .رضى الله عنبما ألا يقبلا الحديث إلا إذا شهد

انه  47سم

بسماعه عن الرسول يلثم اثنان»ء وكانعلى رضى اللهعنهملف من يروى الحديث »

ليكطىمئن إلىصدقه .
طارجقبادهم :

 5 9وقداختلفت طرق اجهاده » نهم كما بينا عن كياجنبد ى حدود

د
هان
جنك
لبم م
الكتاب والسنة ليعادوهما » ومن

بالرأى إن لميجدنصاً ) وأوجه

هد
الرأى ممتلفة » فبم منكان مبجاهدلقياس كعبداللهبن مسعود ومنهم مينكجان

بالمصاحة فىغير موضمع النص .
دنا بالنسبة لتفكيرهم  :أما بالنسبة لوقائع الإفتاء » ,فإن آراءهم أحيانا تكون
أحادية

لأن موضوع الرأى جز  3يسأل أحدهم عن حكم محادثة جزئية » فيجيب

صاحيا و»رأيه فىهذا أحادى بجر ٠ لأينشهلامركه غايرلهإفنىجابة » ولأخ
موضوع السؤال جز » وقديكون شخصيا من كل الوجوه .

وأحيانا يكون الاجتباد فى موضوع غير شخصى » بل ق موضوع يتعلق

هالكافة أو يكون فيهتةرير قاعدةعامة» ويكون ى اجماع عام » أواجتماع اص
يفتهاء الصحابة ».وذلك لأن إلخلفاء .الراشدين رضوان الله ثيارك وتعالى عنهم
كانوا كلما مجدأمرمأنمور الدولة لأهثر نفظىام الأمة جمعوا الصحابةواستشاروهم

فيه » فيتبادلون الرأى » ثينمتبون إلى أمرتقره جاعهم .

ولقد كان لعمر .رضى العلنههنوعان مانلشورى » الشورى الخاصة » والشورى

العامة  .وشوراه اللماصة تكون لذوى الرأى من علية الصحابة من المهاجرين
صار السابقن » وهؤلاء يستشر هم قَْ أمور الدولة الى تحتاج إلى وجوه
والأن

النظراغتلنة ؛ سواء أكانت من صغرئ أمور الدولة أم كانت مكبنراها .

وأما الشورى العامة فإنها تكون لأهل المدينة أجمعين  .وق الأمور الخطيرة

منأمور الدولة » التتقىرر قاعدة عامة تسير
المتررات الثابتة .

مستقبل الأمة ؛ على أنها من
ش

فإذا جد أمر مهنذا النوع جمع أهل المدينة فىالمسجد الجامع ؛ وإذا ضاق

مبهجمعهم نخارج المدينة ؛ وعرض علبم الأمر الخطير وتناقشوا فيه » ومن ذلك

استشارتهم فى أرض :.سواد العراق » فقدكان من راألىغزاة قسمها بينهم ؛
رأى عمرعدم قسمتها » وأن تترك .فى أيدى أهلهاالذينكانت

ومن

أيمهم علمبا و

وأقشدرنا إلىذلك مقنبل » وقد تناقشوا يومين أو ثلالة » وات الذي إلى
وىله
رلهسعل
عوافقة عمر عندما ساق لم قوله تعالل  :وما أفاء ال

هن

أهل"

القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » .
وقد كان سكان المديئة فى هذا يشبون سكان أثينا عفهىد بروكليس »

ل هذه المديئة لهرأى فىشفئون الدولة .
أصهمن
إكذان كل شخ
وإن الرأى الذى يكون فى اجماع ويوافق عليه ماختمعون يكون أقوى من الرأى

الأحادى » لأنه يكون نثيجة دراسة للموضوع من كلى نواحيه » وتبادل أوجه النظر
امختلفة » ولذلك كان هذا الرأى الجماعى هوااذى تسير على مقتضاه شئون الدولة +

ولقد مجاء الذين خلفوا الصحابة والتابعينوامحتبدين وسموا ذلك الرأى اللهماعى 
إمجماعا » وعدوه مصدراً رابعاً ؛ وصارت به المصادر عندهم أربعة  :الكتاب ©
والسنة » والإجماع  3والرأى .

وقد تبين مسابق أن الصحابة كانوا مختلفون فى اجتبادهم وآرائهم» 

٠

وقد ينبوب بعل المناقشة إل رأى يستشرون عليه » فيكون ذلك .إجماعا

وذلك

مسقائل العامة. 
لون
ايك
كر ما

وقد يستمر اختلانهم .
ويصح أن نقسم أسباب اختلافهم إلى قسمين ؛

أحده|  اختلاف حول اانصوص ء كاختلافهمف فىهمالحنمصباسلبهبمعنرين
ه
ل فى
وروء
قالق
لافوا فى مدلول لفظ
أو أاكثخرءت ك

تعالى  :و«المطلقات يتربصن

بأنفسبن ثلاثة قروء » فإن لفظ القرء يطلق على معنيين :
أة .
لينم عرند
احيض
أحدها  أنهقديرادبهالطهر الذى يكون بين ال
وثانهما  -أنهقد يراد به الحيضة نفسها .
وقد

فهم عبد الله بنمسعود

وغمر

رضى

اللهعنهما أنهيراد به.الحيضة »

ولذلك كانت عدة المطلقة عند هؤلاء وهن اتبعهمم ٠ن الأئية ثلاث حيضات.. .وتهم
) م  51تاريخ المذاهب )

بت أنهيراد من القرء فىهذا النص الطهرالذى يكون بينالحيضة والحيضة »
رثيدابن
وعلى ذلك تكون عدة المطلقة ثلاثة أطهار .
وقد يكون سبب اختلافهم حول النتصوص هو تعارض ظواهرها » كاشختلافهم

فعىدة الحامل المتوق عنها زوجها » فقد وود فسا نصان قد يبدو بادى الرأى أن

بيْبماتعارضا » والنصان هقواله تعااللىأ«وحأوملااتلأجلهن أن يضعن حملهن »
وقوله تعالى  :و«الذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشراً » فالاية الأولى بعموم لفظها يستفاد منها أنبا تشمل الخال المتوق عنبها

زوجها  .والمطلقة  .والاية الثائية يستفاد من عموم نصها أنْها تشمل المتوفى علها

زوجها » سواء كانت حاملا أو غير حامل » فكانت الحامل المتوق علها زوجها

يتعاورها:نصبان يبدو التعارض بنبما » ولذلك اختلف الصحابة » فقال عيد الله بن
مشعود  :إن قولهتعالى٠« : وأولات الأحمال أجاهن » أخرج من قولهتعالى:

«والذين يتوفون ٠نكم » الحامل  ».فتكون عدةالحامل المتوق عنها زوجها

وضع اسهمل مقتصى النص الأول » والإمام علىكرماللهوجهه أعمل النصين »
وىضع الحمل بشرط ألا تاقللمدة عن
فاعتير عدة الحامل المتوق عنها زوجها ه

أربعةأشهز وعشرة “أيام ؛ أى أنباتعتد'بأبعد الأجلين  .وضع الحمل أو أربعة

أشبر وعشرة أيام:

ومن اختلافهم حول النصوص ما يكون بسبب الرواية بأنيفنى واحد مهم
برأيه » لأنهلميصح عنده ق الموضوع حديث © ويقى الاآخخر بالحديث

لأنه

صح عنده. ©0

والقسم الثاتى  -من أسباب الاختلاف اختلافهم بسبب الرأى » فإنه باب .
واسع » ولكل مجبد نظره وانجاه فكره »

وقد يرى ما لايرى الأخر ويظهر أن

كيرة الاحتلافات كان منشؤها ذلك .
وقد رويت مسائل كشرة قد الختلفت فهاأنظارهم  .ومن ذلك اشتلاذ

األبإمعخوة والأخوات » فقدكان رأى أبى بكرأن اليد
فى ميراث الجد ؛ أنىال
( )1راجع هناى كتاب أعلام الموقعين لابن القم ب ١ ص 48١

 »٠وكتاب تاريخ التشريع

س7م 714سه
محجهم من المراث ؛ فلا يرئون معوجوده شيئاً»»٠كالأيرثون مع الأب شيعا »
ومبذا الرأى أخذ أبو حنيفة رض الله عنه و
»قدتوقل عمر حى أل الصحابة ُ
تأزي بدن.ثابت بأنه يعطى نصيب أخ ولاتحجب الإخمسوة  2حى يصير ثالث

لك
ذ»
لثلث
» أى أنه يأخذ نصيب أخ فى المراث .بشرط ألايقل عونال
ىبنأبى طالب أنه يأنحد
اوضعه منكتاب الفرائض » وقالعل ؛
ففصيلمين ق م
كأخ بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس .

لرسميناق التارغى
اظه
وقد أجخمذهور النقهاء برأى زيد بن ثابت » وي
أن عمر رضى اللهعنهقد اتتاره .

ولقدكان اجتباد الصحابة فى الفروع رائده الإخلاص » لأن فقهاء الصحابة
كانوا صفوة المؤمنين ف؛كانوا يطلبون اللحقيقة الديئية فيايفترن؛ ويطلبون الصواب

أنى يكرن .
وأنهم بهذا الاجتباد والاختلاف فى الفهم أقفدادوا .الأجيال منبعدهم
نفاحيتين :

أولاهما  أمهمسنواللناس الطريقالقريم للا
اجته
لادا»و
خبيئ
توالأنافق طالب
قذول والأفهام »
اكنله ي
الحقيقة ما دام رائده الإخلاص لايؤثر فى الوحدة ؛ ول
عشح

اينل
ويوصلإلىالحقالمب
أيدر
لمن
مسر

من وكجلوهه ,

ثانيتّبما أن-هم تركوا تركة مثرية الففقه تمحزضعالنبحث وتذبى اعلنجمود »

وتفتتح باب التيسير » وأنهم فى وفاقهم واختلافهم قأفدادوا الاجهاد من يعدهم.
قوائد جليلة .

بل إن الإمام الشاطى يرى فكتىابه « الاعتصام أ؛ن :اختلافهم كان رحمة
بالأمة » فقدجاءفيه :راولىقعناسم بمحنمد أنه قال «:لقد نفعاللهباختلاف
عىمل
أصواب رسول اليلهلامل ف

٠ لايعمل العامللبعلمرجل منيم » إلا لأنه رأى

أنه ى سعة » وعن ضمرة بن رجاء قال ؛ اجتمع عمر بعنبد العزيز والقاسم
ابن محمد » فجعلا يتذاكران الحديث » .فجعل عمر بجىء بالشىءالف فيه

عال
ترف:ل
القاسم »٠ والقاسم يشقعليه ذلك »حبى يتبينفيه » فقال عم

عمرم
تح
لفهم
اتلا
باخ

» فياسرق

» وروى ابنوهبعن القاسمأيضاًفقال ل:قد أعجبى قول

عمر بنعبد العزيز:ماأحبأأنصعاب رسول اليلهكم ملخاتلفون » لأنهلوكان

44أاع

بذقرجولل
+لو أخ
قرلاواجد؟ًلكان الناسفىضيق » وأنهم أئمة يقعدى مبم ف
أبحدهم  .إكانسنة و؛معبى .هذا أنهمفتحوا للناس الاجتباد » وجواز الاشتيلاف

فيهلأنهم ليفولتحوه لكان النهدون ف ضميق » فوسعاللهتعلى على الآمةبوجود
الحلاف الفروعى فبم » فكانفتحاًللأمة للدخول ىهذهالرحمة )'")
ونل
س,ع
رثور
١ول-قد أثر عن الصحابة مجموعة فقهية أضيفت إلى المأ

الله

ان ينسب .لرسول الله يله يسمى
له » وكان مجموعهما يسمى السنة » وكما

»كان
الخديث » وعلى ذلك.تكون كلمة الحديث أخص فى معناها من السئة و

لأقوال الصحابة اعتبار ى تاريخ التشريع الإسلائى من بعسد » فإجِنمر بن
عبد العزيز كانيعتيرها سحجة »٠وأراد أن مجمعها .فتكون للناس قانونا متبعا »

يرسله إالأىقام الإسلامية » ليحملالئاسعلىاتباع .ه

صور
نفر
مجع
لبى
اىأ
ولقد تضمنترسالة عبداللهبنالمقفع هذا » عندما اقترح عل

اوال
بة
ح أق
ص من
لتارآ
اك مم
أمنجعل الدولة قانونا تحكمب »ه ويكون ذل

»امتافقوا

»ما انختلفوافيهمختار من أقوالهم مايكون أصلح للناس.:
عليهيؤخل به و
فور نفسه عندما :طلب مانلإمام مالك أن يدون
عأب
جهاج
ولقد مبج:ذلك الم
ب »
طرةللما
المأثؤر من السنة ليغل .مقناهنونا متبعا © واستتجات إمام دار الحج
ولاتمفىعاهلدمهدى رغب الإمام عنأن يتخلقانونا » لآنهجمعمرويات المدينة »
وقد سبقالناس سأنشرى عندما تفرق الصحابة .فى الأقاللم الإسلامية » وكإن
ان
بالمدينة أوفر عدداً .
ومهما يكن من الأمر فقد اعتير أقوال الصحابة ححجة جب اتباعها والاجباد

نفطياقها  علىماسنبين إن شاء اتلعلهالى .

4ن ١١ ع
( )١راجع الامتسام الشاطى ج ص

١

الفقه قعص التابحين
7خرج على الصحاية تلاميذهم » وسموا التابعين يتسمية القرآن الكرمم”
م

لهم » إذ قال سبحانة  :و٠السابقون الأولون منالمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم,
باحسان » فهىتسمية اتللعهالى لمم » وذلك شرف ليس فوقه شرف .
ولقد جاء التابعون فوجدوا ثروة من الرواية وثروة من الاجاد الفقهى »
فكانلحم عملان ' :

أولمما  جمع هاتين الثروتين » فجمعوا المروى من أحاديث رسول اللهيلج 2

بل هذا أتناكبلعى كان تلنيذا لصحابي
ومعوا أقزالالصحابة واجتهادهم » وسقد
أو أكثر ينةلغلمه إلىمنبعدهم  .ومنالصخابةمن كانلهتلاميل فعبداللهبنعمرتحرج
عليه كثيرون » مهم سعيد بن المسيب » وناقع مولاه وسالم أبنهوغيرهم

وكان

لصكلما ممنمتص بنقل علمه » وأكثر هاؤللاتءلاميذ كانوامن الموالى » ولح
يكونوا من العرب » وكان التابعرن عمقتضى هذه التلمذة ومقام الصحابة فىالتلى عن

رسول اللهيعتعرون أقواهم حجة .
وثاث العملين  -أن مجنهدوا فيالميعرف عانلصحابة رأى فيه » وليس فيهنص
من قرآن أو سنئة » فكان لهم اجهاد وراء ماينقلرن من أنحاديث وفتاوى ولاغفرج عن

مهاج الصحابة الذى رععوه هم 3

ومن جاءوا يعل.هم .٠

مهبيللية» فقد تفرق
لتمكنهمة ببن أيدمهمفىجمع أحاديث رسولالل
والم

ل العراق مقاماً » ومنْهم مناتخلالشام له
اهمممن
الصحابة ىقالأقالمالإسلامية » فمن
مستقراً » ومبم من ذهب إلىماوراء ذلك » ولكن سبل الأمرعلهم أن كلتابعى
فاية عن الصحابة الذين الى مبم » وأنه فى أول العصر الأموى عاد
لررو
اتص
اق
أكثر الصحابة الذين انتقلوا من المدينة إأمما »وعادتالمدينةمشرق النور» 'كاابتدأت»

فنها انيثق عل الصحابة وأكثر التابعين .:
الأموى لميكن الذين خرجوا من المدينةهم أكثر
وف الحقيقة أانلهحعتصىقربل

عدداً » بكلانوة الأقل » ذلك أأنمير المؤمئين عمر بالنلحطاب رغى الله عنه

5

احتجز كبار الصحابة فى المدينة » ولم مخْرجهم ملهيانتفع برأ
ومه
لم أأولا
س»
باب

تتعلقمحسن السياسة وتدبير الأمور على أكل وجه ثانياً  ولكن لاات7للعتلافة
إلى ذى التورينعمان بن عفان أذذهم بالمحروج » فخرج بعضيم » ولأمي
ككن
ار
الذين خرءجوا املنفقهاء » ولامن كبار الصحابة إلامينكون قيدحرج فىعهد
الإمام عمر رضى الله عنهبإذن منه » كعيداللهبنمسغود » وأنى موق

الأشعري

وغيرهما
وإنه اقشدنهر اجلمعصحابة بكرة التلاميذ الذين نشروا علمهمكعيد الله بن
مسعود بالعراق » وعبد الله بن حمر » وأبيه الفاروق »وزبد

بن ثابت وغيرهم

بالمدينة » ولقد قالاابلنقم فى هذا المقام :
س اعبنود
معاب
و«الدين والفقه انتشرا فى الأمة عن أص

» وأصعاب زيد بن

ثابت وأضعاب عبد الله بن عمر » وأصماب عبد الله بن عباس » وأما أهل العراق
فعلمهم عن أصنراب عبد الله بن مسعود »6

وينقل ابن القمعن ابن جريرأنه قال :قد قيلأن اوبنسعجبراعة من عاش
واا يفترن عمذهبٍ زبد بن ثابت
نإتم
اتم
كهيل
بعده بالمديئة من أصعاب رسول الل
وماكانواأخذواعن مهال,يمكونوا حفظوا فيهءن رسولاله !, 00
ولاشك أن الإمام اابلنقم إتمايعد بعضاً من الذين تخصصو! للفتوى والفقه
من الصحابة » وإلا فمن الصحابة كثيرون غرهم » لأآرا”نهمالمقام الأول كعللى

»ناهيكد بأميراللؤمين عرميرم
ابن أبىطالب كرم الله وبجهه ٠ وعائشة أمالمؤمننن و

الطاب رفى اللهعنه» وبأنعض هؤلاء الأربعة كانوايروون فقهعمر ؛ فعيدالله
اينه كان يروى فقنهه » وزيد بن ثابت » وأين مسعود » وغير هماكانواينزعون

عقنوس تمر » ويشاركونه فكىثير مأقنضيته وآرائه .
“ ٠وأن التابعين قْ اجهادهم © مهم من كان بغفى برأيه غير متو قل
إذا ل ي
مجدنصآولافتوىصحاق » وميم من لاينطلق فى الاجلهاد » إن لمجدمايعتمك:
عليه من السنة  3أو القرآن الكرم  6وقد كان ذلك النوعان من الاجهاد ف عصر

. أ
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يكنتلضمح
الصحابة رضىاللهعنهم » ول

الفارق بين المهاجين وضوحاً كاملا »

لمعرفة الكثرين من الصحابة بالسئن بالتلى عن رسول -اللهيلثم .

أماى عصر التابعين فإن الفرق بين المهاجين قد اتضح » واتسعت الفرجة
أاسنهم
بينهما » وذلك لأن ريح الحلاف كانت قد اشتدت بين المسلمين »بفك
بينهم شديداً » وسبل علييم يأتنراموا بألفاظ الكفر والفسوق والعصيان » وأن
يئراشقوا بنيال الموت » وأن تشتجر السيوف ,لقد انقسم المسلمون إلى خوارج

وشيعة » والجماعة » ثكمان فهم الساكنون الذين رضوا بالبلاء الذىنزل بالناس »

وبعدوا عالنفتن » فلممخوضوا فبا * وكان الدوارج فرقة متباينة » وش مهم
الشيعة كانوا حلا متباينة

أزارقة٠ ©0وإياضية » ونجدات ع وأسماء أخرقىد د»خلو فيه )» إذ مهم منكانول
بآرائه عن الإسلام » إِنْ كان
ومنهم من خخرج

دخلاء قىالإسلام » أظهروا الدخول فيه لإفساد 'أهلة » فلايبمهم أن يقوم مود
»إهتمماتهم أن ينقضوا أساسه » لتستعيد ملم القدممة قومها أو سلطانها أو
الدين م

ناءط»ىم
عالىأقل يثأرون من أزال شوكنها إ» أاوليعميسشلمون فىظلفمةيطخي
نورالله ق نفوسهم .

ولقد صاحب هذا علىأنه نتيجة لهأن قلت الحرئجة الدينية عاندليعنضاس
فكثر التحدث الكاذب عن رسول اللهيللع ٠ حتىلقدأفزع هكذباار المؤمنين »
وأخخذوا الأهية للقضاء على هله الموضوعات وكشقها ؛ بتدوين .الصحبح .الثابت
المعروف » ففكر عمر بنعبد العزيز رض الله عنه ى تدوين السنة الصحيحة لهذا

اغيلرهأمسنباب اتلتىعلق بتطبيق الأنحكام الشرعية تطبيقا سميحا .
السبب » ول
ل هذا وغيره اتسعت الفرجة بين المهاجين » وانعرجت الزاوية ,
أ-جمن
4
وسار كلفريق فىمدى أوسعمماسار فيهالسابقون منالصحابة رضوان اللهعلم

اية يزيدون فى الاستمساك .بطريقاهم » ويرون فما عصمة 
اذيلن يرؤثورون
فرأينا ال
من الفئن الى ادهمت واشتدت » فإنهم لم مجدوا العصمة إلاالفأىخدذ بالسنة »

والآخرين يرون كثرة الكذب على الرسول يلت وأسباب الكذب » ثميرون بسيب
ما جد من الأحداث أنه مجب البت ببيان الأحكام الشرعية فها .

0
نجدة بعونيمز .

1

سس شر لآ سل

قنه
فن م
لوعا
اد ن
وبذلك وج

» فاقلةزأى وفقه الأثر ».وإشهر فرق من

الفقهاء بأنهم فقهاء رأى » وآخرون اشتبروا بأنهم فقهاء أثر
ونكررهنا ماأشرناإليهمنقبلمن أنهليس أساس الاختلاف فىأصل الاحتجاج
اىر الأنتحذ بالرأى
دف
قساس
مالأ
بالنسئة أوقبوها ولزوم الأخذ مهاإن ثبتت » بل
وتفزيع الأحكام نحت سلطائه أحياناً » فقد كان أهل الأثر لياأخذون بالرأى إل
امنطراراًوق حال الفضرورة فنظ ' يترخصون فىالأخذ به » كنايترخص المضطر
االأهرلأى نهم يكثر ون
فلمسائل » أم
فى أكل لحم اللمتزير » ولا يفرعون ا

»ا دامليمصح .لدبم حديث فى المؤضوع' الذى
املنإفتاء ى المسائل بالرأى م

يجبدون فيه » وكان بعضهم لا يكتتى فى دراسته باستخراج أحكام الواقعات الى
تقع ؛ بليفرضون مسائل غيرواقعية » ويضعون لماأحكاما يآراءمهم > ويسمى

هاذالاتلفققهديرى .
ولقد جرىعلىأقلامبعضالعلاءأن أهل الحديث أكترهم بالحجاز وأكثر أهل
الرأى كان يالمراق » وأساس ذاك أن فقهاء المدينة كانوا يرهوك افقهاء العراق بعدهم

عانلسنة » وأنهم يفتون فى الدين بآرائهم » وفهاء العراق ينكرون ذلك .

والبقيقة أن الرأى كان بالعراق٠ » والحديث أيضاً كان به » وكان بالمدينة
ين
أترق
مانرفى
رأى »٠ جوار الحديث »؛بأيندهما يف

.

أحدها :ك 4مأقنقدار الرأىعندأهلالعراق |كثرمنه عند أهل الحجاز .

»ر
أىك
فلرأ
وثائهما  :فنىوع الاجباد با

اق
رهل
عد أ
ل عن
ارأى
الاجتهاد بال

كانوا .يسرون فيهعلى منباجالقياس و»أما الرأى عندأهل الحجاز ؛ فكان يسير
على مماج المصلحة » وقد تبعذلك أن كرت التفريعات الفقهية ق العراق والإفتاء
اسمى
فهالم يقع » لاختبار الأقيسة » وذلك مي
ول يرج ذلك الث من الفقه بالمدينة

بالفقه التقديرى كما ذكرنا ء»

لأن'الأساس كان المصلحة » وهى لاتتحقق

إلافى الوقائع فلابجىء فباالفرض والتقدير ٠

همانء
فنهقكان
وأ

»كان كثرون فمقنتهاء الرأى
العراق المحدئن الشعبى وغيره و

كعلقمة » وابراهم النخعى »ع وماد بن ألى سليان 5شيخألىنحنيفة ٠ وغيرهم

 4647عم

انس
ينم
قرو
ليكث
انوا
كثر » وكا

» وأمامهومن الصحابة عبداللهبنمسعود رق

أكثر روايهم عنه » وعن علىبنألىطالب وغيرهما من كبارالصحابة
اللهعنه » ف

الذين أقاموا فى العزاق أمداً طويلا .

ه؟ -وأما المديئة فكان .ممامن التابعين الذين أخذوا بالحديث أو السنة والذين

ى عدد كثير أكيرمن عدد العراق » وتكونت بالمديئة مدرسة فقهية
أخذوا بالرأ

»نا تكونت بالعراق مدرسة فقهية أيه]لا خواصها و»كان بمكة
لتمخاواصها ك
تقارب مدرسة العراق أو قريبة مها »بل.إنه قدتكونت مدارس فتهية بكل
مدرسة

.قد قال الدهلوى فى
قطر من الأقطار  .ويذلك ااتسلعفقه وتشعبت مناهجه و
اختلاف المدارشس الفقهية :

لكل عالم من علاء التابعين مذهب عحليىاله » فانتصب فىكل بلدإمام
«صار

يب ؤسالم بنعبادللهبنعمربالمديئة وبعدهماالزغرى » والقاشمى
ماثللسعميدسبن

بن سعيد » وربيعة بنألىعبد الرحمن فبا » وعطاء بأنلى رباح عكة" »
حي
ن
النخعى والشعبى بالكرفة » والحسن البصرى باالبصرة » وطاووس ب
وابراهم

باليمن ء فأظمأ الله أكباداً إلى علرمهم » فرغبوا فبا» وأنخذوا علّهم
كيسان
فتاوى الصحاية وأقاويلهم » ومذاهب العلماء » ونحقيقامهم من عند
الحديث » و

واستفتى فابلماستفتون » ودارت المسائل بيهم ؛ورفعت إللهم الأقضية 6
أنفسهم »

وكان سعيد بن المسيب وابراهم » وأضرابما جمعوا أبوابالفقه » وكانلهمف

ل تلقوها من السلث » وكان سعيد وأصابه يذهبون إلى أهل
كل باب أصو
الله بنخمر ع وعائشة )»

نأثبت الناس ق الفقه » وأصل مذههيم فتاوئ عبد
ا حرمي

وقضايا قضاة المدينة » فجمعوا من “ذلك مياسا لحم » ثنمظروا
وابن عباس
عتبار وتفتيش  ...وكان ابراههم وأصمابه يرون أن غبد الله بن مسعود أثبت
نظرة ا
بدت منعبدالله»وقول أحلنىيفة
ثأح
أوهل
قلمة «.
الئاس افلىفقه » كعالقا

ى  :إبراهم أفقه من سلم » ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقهمن
للأوزاع
»عبك
عبد الله بن بحنمر و

الله هو عبد الله  :وأصل مذهبه فتوىعبداللهبن

اواه
ولفهعتنه
مسعود » وقضايا على رضى ال

الكوفة » فجمعم ممع ذلك مايسره

» وقتهايا سريح وغيره من قضاق

الله © ثصمنع ف آثارم كناصنع

د
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نمه

جوا
تجر كءما
خخر
أل المدينة فى آثار أهل المديئة وخ

ء فخلص له مسائل

افلفقه ى كل باب » وكان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المديئنة  +وكان أحفظهم
لقضايا حمر » ولحديث أنىهريرة » وإبراهم لسان فقنهاء الكوفة » فَإذا تكلما بشىء
من السلف صربحاً أو إماء »
ول ينسباه إلىأحد » فإنهفى الأكثر منسوب إلىأحد ٠

ونمو ذلك » فاجتمع علهما فتهاء بلدهما وأخذوا علهما © وعقلوه وخرجوه»»

أحدها 

أن أهل العراق كانوا فى أقضيوم وفتاويهم ت»ابعين اعيد الله بْن

قتاويه » ولعلى بن أنىطالب رضى اللهعنه ف أقضيته » وغيزرهم ممن
مسعود » ف

أقاموا بالعراقا ,وأن أملالمديئة من التابعينكانواحريصين عل نقل فقه فقهاء
ثانهما_أنفقيهين منفقهاء التابعين كاناأبرز الفقهاءعمظهراء وكلاهما عثلفقه بلده »
ل مدهاه » وهماسعيد بن المسيب ف المديئة » ل
وحمل الجموعة الفقهية الى امبتاز
آرى عكلثٍيرين من الصحابة الذين كانت المدينة “موضع اجمادهم » وثائيهما 1
النخعى » فإليدآوى عمعابلدله بن مسعود » وأقضية على » وغيرهما من 5

القليلين ااذين أقاموا بالعراق .
الاجام وحجية قول الصحان :

. 5كان عمل الصحابة وقوهم حدة عند التابعين  4لآم تلاميذهم الذين
تأثروا خطوامهم وصار

مل

الصحابة

ومحدهة

حجة عند من

سجياء بعك التابعين

43

إلا طوائف من الناس لمتأخذ بعمل الصحابة » منهم الشيعة الإمامية » واللخوارج

والظاهرية » وأن عامللصجاية كانعقلسىمين :
أحدهما  ميتافقون عليه » وكلوان الاتفاق بعد مناقشة  ويلهى إلى رأى
'تلتقىعنده الأفكار كلها » وهذا يكون إجماعا » ودو حجة فى ذاته » وببذا قال

ةفلايلا ىلول هللا ىنولهدلا ص  ٠١١ج: 1١
( )١باتك ةجحسهللا

هت

جمهور الفقهاء » والكل فى اعتبار إجماع الصحابة حجة إلا اللحوارج والشيعة »
أما الظاهرية فاقتّدفقوا املعجمهور على .حجيته .

الصحابة » وإن كان كل

ال
قونوعن
أخرج
وتإذجاملعموا فإنالتابعين كانوا لام

تابعى مختار رأى شيخه غالياً  3أو مختار رأى غيره من الصحاية نادرأ .

ء
ا-
وحاى
سىالص
وأن التابعين كانوا بأخذون رأ

أكان مجمعاعليهأمكان غير

مجمععليه على أنهسنة » لا علىأنهجرد رأى » فأاقلواصلحابة سنةعنده يجب
اتباعها ؛ ولو كان أساسها الظاهر الاستنياط الحرد » وكذلك جاء من بعده ,الفقهاء

امحتبدون » فاعتيرأكثرهمرأى الصحانى حجة جب الأخل با » وذلك لمهم الذين

تلقرا عنرسول الله َل » وما نقلوه عنه نقلوه بالعمل » وإن لم ينقلوه بالقول »

ولأنآراءه مقتيسة من الهدى النبوى » وهم الذين تلقوا الع النبوى » فهم أقدر

الناس على فهم ماجاء به الجنىل » واجتبادهم أقرب إلى التلى منه إلى الاستنباط
انلم ف بيان قوة رأى الصحالى :
العقلى المحرد » وقد قال اب

« إن الصحابى إذا قال قولا » أحوكم محكم » أبوفأفتىيا » فله مدارك
ينفرد مهاعنا و»مدارك نشاركه فبا » أما مماختص به فيجوز أن يكون سمعه من
امَلكنلىبيُةٍ شفاها » أو من صانى آخخرعن رسول اللهيلغ » واأننمفارد بهمن
رضى

الله عنه والفاروق

» وغيرهما هن كبار الصدابة

رضى

الله عنهم إلىمارووه

©

ثى حديث » وهولم يغب عن النىوله فىشىء من
فم يرو عن صديقى الآأمة ما

ن البعث » :يقلبل البعث إلى أتنوف © وكان أعلم
حهيمن
مشاهده » يل ب
الأمةبهيلم » وبقوله وفعله وهديه وسيرته » وكذلك أجله الصحابة » روايجم
قليلةجداًبالنسبة إلىماسمعوهمنتدهم وشاهدوه » واوروواكل ماسمعره وشاهدوه
»قد
لراد عرلوىاية ألى هريرة أضعافاً مضاعفة » فإما به نحو أريع سنين و
ادبى
ح عن
صكان
للو
ائل
»قول القا
كهشر ف
راوىلعن

هذه الواقعة شىء  -قول

مينعرف سايرلةقوم وأحوالهم » فإمم كانوا مبابون الرواية عرنسول اليلهبأ
من البى يه
ويعظموها وف

الزيادة والنقتص  3ونحدثون بالشى ء الى سععره

» ويلاصرحون بالساع » ويلقاولونقال رسول اليلَهلك . .:فتلك الفتوى
مراراً
الى يفى أجدهم مها.لاحرج عن ستة وجوه

:

]هلاب
ب

أ.حدها  أن يكون سمعها من الى .

ان..
هم
ععها
م سم
سون
والثانى -أن يك

والثالث  -أن يكون فهمها مكنتاب الله فهماخى علينا .
والرابع أ-ن :يكون قد اتفق عليه منلؤهم » ولم ينقلإليناإلاقول المفنى
مها.وحجده .

واللىامس  يأكنون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظعلى الورجه الذى انفرد
بهعنا» أو لقرائن -خالية اقترنت باللحطاب » أو لمجموع أمور فهمها على طول
الزمن من رؤية النى 2

» ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرانه » وسماع كلامه ع

نوالعلم بمقاصده » وشهود تثريل الوحى » ومشاهدة تأويله بالفعل » فيكون قد.فهم

عا لانفهمة نحن » .وعلى هذه التقارير الحمسة تكون فتواه حجة علينا .ياجتبباعها .

السادس  -أن يكون فهممالميروه عنالنىيَلي .وأخطأ ق فهمه .
وهذا الفرض السادس وجه من سته وجوه واحمال وقوعه بعيد » وكهنوخطأ

النقل املنثقة عن رسول الله يَلَمِحتمل :الوقوع » وإن ليمكن الاحمال قريباً ؛
ع'ه
ورض
قلىف
وه ع
وإن

فهو .احمال من ستة ووه » .ولا شك أنهإذا كان احهال

الحطأ فرضاً منستة-فروض فإن اجتمال من بجىء مبعندهم لاخطأ فرض من .
فرضين » والأول أولى بالاتباع » والآخر أولى بالتأخير »لذلك كانت :أقوالهملها
المقام من السنة » .

 ١0ونجب أن نقرر هنا أن' من أقوال الصحابة ,يمقابله الأكثرون على أنه

سئة أو حديث نيوى » وذلك إذا أفتوا بفتيا املنأمور التعبدية.التى لا يكون للعقل
َىل
واان
فها مجال » فإنهذه تكون سنةنبويةقطعاً » يراجحبينهاوبينمانقلى عن

لأن الصحانى مكاان ليفى فى أمر ليس للرأى فيه مجال إإلذاا كان قسدمع من

النىيلم .
ولذلك قررالعلماء أنأقوال النىيلقهوما ينسب إليه من أحكامأو فتاوى يؤخد بهء

ويرد قول الصحالي اللى الف .؛لأنه لا يصح أن تأخل بقول الصحاءى لاحوال نسبته

؛ثر لغبه قول الينىلج النابتعنه من غير احمالولم الف أحدهذهالقاعدة
إلى النى ول

إلا إذاكان ماير وعىن الصحانىمن فتوىلا عمكن أن تكون برأيه » إذ لليلسرأى

بم “ ]18ع

فمهجاال » فإن ذلكيكون سنة » وقدكانالإمام مالك يعتيره حديثاًعنالنى

مَوطْيلهرْاجح بينهوبينالمنسوب للنى  +ولذلك كانمالكرغىاللهعنهيكره
القيام بالعمرة والإحرام لامعا .-ى أشهر احج » اتباعاً لرأى عمررضى الله
ك مراوى
لفى
ذالف
عنه فقد روى أن عمر رضى الله عنه لبهىها » ونخ

لىم فضل الجمع بين العمرة والحج » وقال سعد
يالت
عنسعدبنألىوقاص أن
رضى الله عنه :قدصنعها رسول الولهصينِلعناها معه  .ولكن مالك فضل
قمااله عمر» واعتير قوله سئة » وقالعمرأعلبرسولاللهيله منسبعد”" .

عقتدير ماقاله تمرنقلاعن النىمَل » وإن'لم يصرح بالنقل » ويقابل
فاهو
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دهِنَ
تلآبمم
حرا
لهقمعص
الافتق
- 4بجاء يعد التابعين تلاميذهم  2وهم تابعو التابعين » وقد اتصل تار هم

يتكوين المذاهب الفقهية » فقدكان أكيرالأنمة سنآ شيوخحه منالتابعين » فيعتر
منتابعىالتابعين أومنتلاميذ التابعين ء وهوأبوحنيفة » كانشيوخه من بين »

كإبراهم النخعى والشعى  3وحباذ بن ألىسلهان  2وعطاء بن أى رباح وغيرههم من

التابعين كباراًوصغارا ؛ فبعض هؤلاء معأنهتابعى التى بكثير ممن الصحابةمحكم

نأيلىفة
حثل
الولادة والزمان » ولكنه كان أكثر علمه من التابعين كحماد » وم

»تلى عانبئه سالم » وتلى
مالك رضى اللهعنه » فقد تلى عثلناميذ ابن عمر ف

نعانفع » واثللىفعقنهاء السبعةالذين كانوا بالمديئة أو عن تلاميذهم » فمن
اعمنيذه .
تألخل
اقلهإملىوت وم يدركه »
سب
سنيب وهو قرشى ولد ق خلافة أمير المؤمنين
مدب
لعي
والفقهاء السبعة هامس
ق
ونه
تله ع
و ال
الإمام عمربن الحطاب رض

رمكه
دل
يالك
سنة اذ ه » فم

ولكنه

أتخذلمعنيذه اشببناب .
وثانهم  -عروة بنالزير » وهوابن أخخت أم المؤمنين عائشة »نققدل
علمها إلى الأخلاف مبنعدها » وقد توق سنة  44ه .
وثالهم-

أبوبكر بن عبيد إبن التارث وقد أخدذ عن أم المؤمئين عائسشة

وقد توق شلة  51ه .
ورابعهم

هوالقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق

رضى الله عنه » وهو

ابن أنشىأم المؤمئين عائشة » وقد نقل علممههاا » إذ قد احتضتته بعد مقتل أبيه محمد

ابن ألى بكر الصديق » وقد كان فقباًناقلاللحديث ع وكان فيه همة وكياسة »
وقد توق سنة 1١١8ه .

ونخامس هؤلاء  3عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وقد روى عن

ما
وشة
هاس
غواب
عائ
رن عب

يز
امر
لبعنعزبد
» وكان أستاذا لع

تفكيره وانجاهه وقد توق سنة 4ه

.

شهدأثيرد فى
ول

8هللا عد

وسادسهم  سليان بيسنار » وكان مولللىسيدة أم المؤمندن هيمونة بنت
الحارث زوج النىَل ؛»ثم أعتقته بعقدمكاتبة ( بأنيؤدى لامقدار؟ معلوماًمن
المال يسعى فتىحصيله » ويعتق إذا أداه ) وقد روى عن زيد بن ثابت وعبداللهبن
حمر ع 2وألىهريرة» وأمهات المؤمنين ميمونة » وأم سلمة وقد توق سنة ٠١1 ه »

وسابعهم  تتارجة بن زيد بن ثابث فقيه الضحابة فى النرائض » ,وقد تلى
ل باكلفر
ملم
علمأبية » واشتهر بالرأى كنااشتهرأبوه » وك
كانع
الىع
أابنضيه »
وكانيقسمببنالناس مواريتهم علىكتاباللهوسنةرسوله »-قالمصعب بن عيد الله ؛
قمببهما يستفتيات وينهى ااناس
وكان خخارجة وطلحة بن ,عادلرحمن بعنوف ز

هيثلبهنا منالدوروالنخل والأموال » ويكتبان الوثائق»»
أوار
إلى قوهما » ويقسمان الم
ويلاحظ أن هؤلاء الفقهاء السبعة كان أكثرهم ممئ مجمع بن داقلةرواية
ع»
ن
ويتة
وصدقها » والتخريج والإفتاء بالرأى » مأعمهم جميعا كانوا فى المد
ثنر
ككا
يسيب
علمها يصدرون :فسعيد بن الم

مانلتخريج » والإفتاء عملقىتضاه »

»إنه ليدخل يسأل
فلك الزمان و
وقدقالبعض معاصريه :كنت أرى الرجل ذ

لس إلى مجلس » ححتى يدفعإملىجلس سعيد
ماسجمن
عن الشىء » فيدفعه الن
أبن المسيب

كراهية للفتيا و»كانوا يدعونه سعيد بن المسيب اللرىء وى

وكذلك كان يكثر من التخريج والإفتاء بالرأى القاسم بن محمد  6وعبيد الله

ابن عتبةة بنمسعود » وسليان يبسنار » وخارجة  .وحيت كر التخريج يكثر
معه فته الرأى .

ولذا نقرر أن فقه الرأى كان له موضع ف المدينة » وإذا كان أولئك .الفقهاء

لعرلىأى
السبعة ممثلون الفقه المدنى » فإن :فقههم يبين بوضوح مقدار الفقه الامبى
ر فاىق
عاره
لمقد
انب
والتخريج فالمدينة »وإن لميك

؛ ولميكن على مباجه وطريقة .

شنراب
ولقد نقل علم هؤلاء السبعة وغيرهم اثنان هما اب

الزهرى

الللرى

كان يعد هن صغار التابعين » وربيعة الرأى » وكلاهما تتلمذله الإمام مالاك رضى
ألله عدبم أجمعين

( )1أعلام الموتبين ج1١ رص .. 80
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- 9من هذا السياق.التارخى يتبين الإتصال الفقهى بايلنتعصاربعين » وعصر

الأثئمة المحنبدين » واندماج عصر التابعين مح ابتداء عصر تكوين المذاهب الفقهية »

وأن الكذب عن رسولاللهيلقَوٍقدكثر ق عاهلتدابعين بسبب تكؤن الفرقه.
الإسلامية )؛ وسيب

أنه دخل قَْ الإسلام ملنا.ير جو له وقار] » ولا لأهله

استقرازاً عند حقائقة » وقد أشرنا إلىذلكمنقبل » ولكن ل يؤثر ذلكفىعصر
التابعين لوجود أثمةمهم يرجع إلهم  3ويؤخلء عمهم » قد عرفت مصادر عليهم
ومو
اارد
لهم»ف
وكان
رد

غلبالميعتكر » والمصدر نقياًللميدنس .

ولكن فق عصر تابعى التايعين »

ومن مجاء يعدهم كان سيل الكذب عل

الرسول يِه قدطم» وكثرت أسبابه ؛ وقد ذكر القاضى عياض أسباب الكذب على
رسول الله له فال :

ضنع
يم ه
« هأنمواع » مه

عليه مالميقله أصلا » إماترافعا واستتخفافاً »

كالزنادقةوأشباههم » وإما حسبة ( بزعمهم ) وتديئ » كجهلة المتعبدين الذين

وضعوا الأحاديث ق الفضائل والرغائب » وإماإغرابا وسمعة كفسقة المحدثين »
احتج
وإماتعصبآً وا
لاجماًبكد
تعادةعة » ومتعصبى المذاهب » وإما اتباعا لموى

أهل الدنيا فأيراذوه » وطلب العذرلهم فياأتو .ه وقدتعينجماعة منكلطبقة

املنطبقات عند أهل الصفة وعلم الرجال  .ومبم منلياضع من الهديث »
ولكن ربما وضع للمين الضعيف إسنادا صحيحاً مشهورا © وصهم من يقلب الأسانيد

أو يزيد فها و»يتعمد ذلللكإمغارابعن غيره » ولإمرافع الجهالة عننفسه »
ومبم من يكذب فيدعى سماع مالم يسمع » ولقاء من لم يلق » وعحدث بأحاديهم

الصحيحة علهم ؛ ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم » وحكم العربة
وال كماء ؛ لينسها إلى النى لله ل"

ولابمكننا أن نقول أن كل هذه الأسباب قد وجدت ى عصر تابعى التابعين

) 00راجع 'كتاب تاريخ التشريعمالإسلامى لأستاذنا المرحوم الشيح محمد المخضرى صفحة إإلم .٠

قلا

-

وعصر تكون المذاهب الفقهية » ذإن منبها ماوجد من يعد » ولكن مانلمؤكد أنه

كثيرا مها وجد فى عصر تابعى التابعين » والأئمة المجتبدين » ومن هذه الأسبابه
الرندقة » فقد كرت قَْ النصف الأول م نن القر

عرين
بعص
تتاق
اتىلوجد
ال

الثااى » وكذلكالايتداع .اللى مثلته الفرق احتالفة كالخوارج وغلاة الشيعة وغير هم»

حتى أن بعض اللحوارج ممن قد تاب عن هذه النحلة قال  :اتحثوا أحاديث نبيكم »
فإناكل أاردنا نشرأمرذكرنا له حديثاً  .وكذلك كان هوى أهل الدنيا قائماً ى العصر
الاموى

 2فإنمنمحكام الامريين *ن كانوا يقربون العم من أيس للدين معام ف

كون حاءجزا من يبع آحرته لدنياه
قليه ء ولا عتنعم عن الكذب لأجلهم » ويلا

ولدنياهم .
ويم

وبمقدار ما هقله الموجة من خطر على هذا الدين الحكم » وعل الراث.

الإسلاى المير الباق إلىيوم القيامةقد كانت العناية بتنقيته » وتخليصه من الشوائب +
ولذلاتث اتجه العلماء منك ايتدأت هذه الظاهرة إلى الدراسة والفحص » وحماءة الفقه
الذى هو تراث المسلمين هن ذلك » وقد اتجه العلماء اتجاهين كلاهما لماية

الثراث الإسلاتى وتنقيته وتخليصه الأجيال سليماً نيراً .
أحدهما اتجاه العلماء إلى تمحيص الرواية الصادقة واستخراجها من بين الدخيل

عثر»فوا أحواهم  ,وعرفوا
تدي
وأحا
ليتميز الحبيث مانلطيب » فدرسوا رواة ال
وة الفاهم دن غيره  3وجعلوهم ق الصدق م راتب » ثمدرسوا
الأمنالضابطللراب
بالمعروف

دن دما الدين

الأحاديث

ووزنوها

والمستشضة

التى لايشك قى صدقها

بالضرورة

 40فَإِن و.جدوها متنافرة معها ردوها ) 2ثماتجه

منن الأئمة إلىتدوين الصحيح دن الأحاديث
الأعلام م
سقيان

بن

عيينة كتاب

الجوامع قىالسين والآداب

الكبير ق الفقه والأحاديث 4
الآثار رواه

عن

والأحاديث

المشهورة

فدون «ألاك الموطأ  4وجمع
 2وألفسفيان

وجمع الإمام أبو يوسف

صاحب

الثورى الجامع

أنىحنيفة

كتابه

ألىحنيفة .٠

وأخذ العلماء يسندون الأحاديث ليعرف الرواة واشتهارهم بالصدقوالعدالة »

أولهما  ألا يذكر السند متصلا » وذلك كان ى عصر أنمةالاجتباد الذين
(م١7 ستاريخ المذاهب )

رهلا

م

»أبى حنيفة» ومالك رضى الله عنما ف»إمهم تلقوا عن التابعين»)
التقوا بالتابعين ك
ويعدون من تابعى التابعين »
التابعين

) لاامن كبارهم »

وإن كات أخذهم ف كثر من الأحوال عن
فهؤلاء الأئمةكانوالايشّر طونأن يتصل

صغار

السند بالنبى

َل » ولذلك كانوا يقبلون منالتابعى أن يقول  :قال رسول

يله » وإن م
الله

ولاطمئناهم إلى أنه لايرسل

 4أى لابيرك اسم

يذكر التابعى الصحاى

لتقيم به ©

دق النقل » فهم يعتمدو على ثقة من ينقل إلمم »
الصحانى إلاإذا كان مستوثقاً من ص

التابعين كانوأ يصر حون بأمهم يرسلون اسم الصحانلى إذا كانوا
ولأن أولئنك كات من
قد رووا الحديث عن عدة م .ن

الصحابة » فلقدروى

أن الحسنالبصيرى

التابعين كان يقول :إ١ذا اجتمعأرباعلةمصنحابة على حدي

قال تي قلت لكعالق فلاشهلاد

0

» وهومن

ثأرسلته إرسالا» وعنه
قلت :قال

رسول

د روئ الأعمش أنه قال  :قلتلإبراهم  0 :إذا رويت لى حديثاً عن
وق
ثى
دقلت
حذا
عبد الله فأسئدة ف.قال  :إ

فلان عن عبد الله فهوالذى روى ذلك »

وإذا قلت  :قال عبدالله » فقد رواه لى غير واحد ).

ا كير الإرسال عندألىحنيفة » وكان مالك رضى الله عينعهبى عن يأخحذ
ولهذ
»يؤخذ من
نربعة و
عنه » ولابطلب منه الإسناد فكان يقول  :و لارو نل العلم٠أ
حب
صلامن
سواهم ؛ لارؤخد من سفيه » ولا يؤخ

هوى يدعو إلى بدعته » ولاءن

'كذابه يكذب ق أحاديث الئاس » وإنكان لايهم على حديث رسول

الله يَلنم »

يخ لهفضل صلاح وعيادة إذا كان لايعرف ما حمل ومحدث الناس » .
ولامن ش

فإذا اطمأن مالك إلى راويه ولم يكن من هذه الأصناف الأربعة قل النقل
عئه » واعتمد عليه .

ولما ذهب عصر التهدين الأولين كان الكذب يفشو ين الناس مقدار تباعد
الذين تلقوا الحديث من بعدلميتلقوه هن التابعين  3ولاءن تابعى
عهدهم » ولآن
يشر طون لقبول الرواية اتصال السند ق  .المديث ع فكان الشافعى
التابعين كانوا

الذى جاء بعد ااشييخين أي حنيفة ومالك لياقبل المرسل الذى لياذدكر فيه
الصحاى » أو يش السند:فىأى طبقة من طمّاته بإطلاق » بل كان يشترط لقبول

المرسل شرطين :

467

أولمما 

سم

أن يكون التابعى الذى ليملاكر اسم الصحابى وأرسله » منكبار

يد
ع»
سبة
كصحا
التابعين اللين شاهدوا كثرين من ال

وثانهما

بن المسيب .

أن يورجد له معاضد يعاضده » ومن هذه المعاضدات :

ون قأدسئد معناه إلىالن يىََلتُه بطريق آخر. 
ي(كأن
)١
١ب أو أن يكون هناك مرسل آخر غيره قد قبلهأهل الحلموقد روىق بطر يق
آخر  26فإنه يفيل  6ولكته يكون أضعت

دن الأول » إذ الأول مسند ق معتاة 2

وإن كان مرسلا فى لفظه .

(ج) أوأن يعاضد بول الصحانى » فإن ذلك اقوليدل عللىلأمنرسل هذا أصلا
كان مأخخوذاً بهعنديعض الصحابة » وهذه المرتبة دون السابقة .
( د ) أو أن توجد جاعات من أهلالعلميتلقونه بالقبول » ويفتون بهكحديث:
ولاوصية لوارث  4فإنه مرسل تلقاه العلماء بالقبول .
شرطان لا يقبل المرسل » وق حالة استيفمائه لهذين الشرطين
يوجدهذان الث
فإذالم

يكون قىمرتبة دون المتصل السند ف.إذا عارضه مسند » فإنه يردولو كان معه
هذه المعاضدات .

هذا ق عصر الشافعى » فلما جاء بعد ذلك عصر الإمام أحمد © وعصر
المجموعات الكيرى للأحاديث » ضعف شأن المرسل أكثر » فالإمام أحمل قد
كحديث متصل
غ"
موجدا
اعتبره من الأحاديث الضعيفة 3٠ فلايأخ بهإل إاذا لي
التقريب أنه رأى جمهور

الأصول

الفقهاء وامحدئين وأصعاب

 2وقال فى سلب»

وده واعتياره ضعيفاً أنه قجدهل من روى عته إلى الرسول ع » وإذا كانته
الرواية عن المسمى المحهول

مردودة

4

فأولى أن ترد عمن لايسمى

قط

.

وإن هذه السلسلة بالنسبة لامرسل ترينا كيف عالج العلماء أمر السنة لتنقينها
يتعرف الإسناد » وتعرف أحوال الرجال لضكئد رجلا رجلا» حتى لاتقبل
رواية إلا من يون عدلا معروفاً بالصدق والأمانة والإدراك » والضبط بين أهل

عصره  .وقد كان العلاج نااجعاًقاطعاً السبيل على الذين دسوا بين الأحاديث مالم
يقاهيله .

١

35

وم هذا هو الاتجاه الأول الذى ترتعبلى انحراف بعض الذين تسموا

يأسماء إسلامية » أوأعلنوا أنهمدخلوا قىالإمدموهم لايريدون للإسلام إلا
الضياع » فكذبوا علوسول الل » وقد رأيت كيف وضع العلماء المقاييس

الضابطة لمعزفة الزيف من الجياد .

أما الاتجاه الثانى » فهو الإفتاء بالرأى » وأنه لضرورة يوجما العلمالإسلاى »
واذاك قال الشبرستاق » ق كتابه الملل والنحل « :إن الحوادث والوقائع ف
العيادات والتصرفات ملمايقبل التصر .ونعلمقطعاًأنه لميرد ف كل -حادثة نص »
ولايتصور ذل كا أيضاً » والتصوص إذا كانت متناهية » وها لايتناهى لا يضيطه

يمتاناهى  -علم قطعاً أن الاججهاد والقياس واجب الاعتبار » حتى يكون بصدد

كل حادثة اجهاد » .
ولذلك كان للرأى عمال ف عهد

الصححدابة

َ 2م قَّ عهدل

التابعين 4

ومزت

فى عهد التابعن المدارس الفقهية الختلفة » وكانت كل هدرسة فيها الرأى » وإث

اتختلفت المقادير © وثياينت المناهج .

وقد جاء عصر الأنمة أصعاب المذاهب الذى كان متصلا بعصر تابعى التابعين »
خذكثر الاجباد بالرأى » وكان لابد من هذه الكثرة لكيرة الحوادث » وكان
فى المدينة رأى » وق العراق رأى » وها الميدانان الاثءان برز فمهما الفقه بروزآ

واضحاً » وإن كان الفقه ى غيرها » ولكن بقدر دونهما  .وقد كثر الرأى ف

العراق عماهوى المدينة لماذكرناه فن قبل » ونجمل الآن الاختلاف بين الفقه المدنى

والعراق فى الأمور الأربعة الآثية :
أولما  أن المدنيين عندم

1

أقضية أى بكر وعمر وعهان » وفتاومبم وفتاوى

»© وأم المؤمنين عائشة » وروايات أبى هشرير ة وأق سعيد الدرى
بت
ثدابن
زي
وغيرهها  والعراقيون عندم أنحاديث عبدالله بن مسعود وفتاويه » وأقضية علىبن

أنىطالب وفتاويه » وأقضية أنى مومى الأشعرى وفتاويه » وأقضية شريح »
وغير عهؤلاء من الصحابة والتابعين الذين أقاموا بالعراق .

ثانبا  -أن الثروة عند المدنيين من الآثار أكثر » ويكون حيئئدذ الاعماد

ل

0

علبا أكثر » وتكون مادة الفقه الأثرى الذىيتكون من أقضية الصحابة ومسائلهم
أخصب » والآراء المبنية على الآثار أوثن و أحكم

ثالتها  أن التابعين كانت فتاومبم ذاتمئزلة عند المنهدين فىالمدينة » وكان لها
احرامها )» وكانت متبعة ف كثير من الأحيان » وإذا لميكن عسلبىيل الإلزام »

فهو على سبيل الاستحسان  .أما آراء التابعين قى فقه العراق » فإنها لتمكنلما

هذه الممزلة » وإن توائقت فى كثر من الأحيان معها ء فللاتفاق الفكرى الذى
أوجدته المدارس الفقبية لاحرد الاتباع .

أى كان بالعراق على
رابعها  ماأشرنا إليه من قبل » وهو أن الااعهلادرنى

القياش » أما الرأى فى الجاز فأكثره يينى على المصلحة اتباعاً لعمر رضى اللهعنه
غها يحهذ فيه بالنسبة لأمور الدولة

ففّهدالشيعة والخوارج
مننا
اكا
كال.
!"

ه
فهتفى
كل

رفيخ
اعر
لىتفى
ايسم
الجماعة » وهو ما

الإسلامى يفقه السنئة » وأن تلك الفرق الأخرى قد ظهر فها فقه » وله مدونات

تقرأ » وأقضية يعمل بهاو»فتاوى تتبع» ولابدأن وض فى هذه الفرق بكلات
مواجزات » وأننا افلىهإذلهمامة العاجلة لناخص الفرق التى لهافقه » بلنتكلم

عن الفرق جملة » سواء أكانت تتعلق أصوها بالخلافة أم كانت تتعاق بالعقيدة »
لأن الفرق التى ها ذقه مأثور متصلة بالفرةاقلتى ليسلطا فقه » ولا مكن أن
نقتلع الغصن من شجرته »لبالبد

من أن يكون متصلا مله الشجرة » فندر سه

فرق سياسية وأخرى اعتقادية » من
وهو يتغلى منها » ولنقسمها إلى قسمين :
ة
قكل
فثرإن
سحي

فاسة
لتسي
ظاير

لءعفقىيدة
» لها آارا

.

لع8#ا سم
1

الفرقِ السّاسيه
مظمهر ف السسيايسةافرسقية حملت ثلاثة عناوين :
أولها  فرق الشيعة .
وثانها  -.فرق اللتوازج .
وثالا  -الجماعة .

انتكل هناعن البماعة فأمرها معروف مشبور » وهى الأصل فق الآراء
ول

سية » و غير ها لابعد الكثرة الكاثر #منجاعاتالمسامين ى كل بقاع العالم الإسلاى.
السيا
أقدم الفرق الإسلامية » ظهروا مذههم ق آخمر عصر ذعه
والشيعة يعدون

هعنه » ثماشتدأمره فىعصرعل كرماللهومجهه » ويدعئ
النورين عمان رضى أللّ

الشيعة أنهمأقدم ذلك » ويقولون أن نحلهم ظهرت عقب وفاة الينلىتم » فكانه
ة » ولكن عل أى حال فإنه من المقرر أن التشيع ايتدأ كظاهرة
صديق هذه الأم

جه إلىتسيير دفةالدول الإسلامية فعىصر ذى الثورين عهان الشهيد » والتفسير
تن

دائما يؤخذ من الظواهر وإنكان محاول تقصى ابتداء نشوثها .

1

والشيعة فىجملهم يرون أن عايا أاحلقمسلمين مخلافة النى َيِه » وأنه كانه

اللدليفة الختارمنالنىيَلَمُ» ويعتقدون مع ذلك و أن الإمامة ليست من مصالح

امة التى تهوض إلى الأمة » ويتعين القائممهابتعييهم » بل هرىكن الدين وقاعدة.
الع

» ولامجوز لابى إغفاها » وتفويضها إلى الآمة » بل يجب عايه تعيين,
الإسلام
الإمام ثم ).

د حمل ااسلمشيعة فرق ممتلفة بعضها خرج عن الإسلام » ق تقديس على
وق

منون السبثية أتباع عبد الله بن سبأ الذين ألهوا
سم
يلاء
كرم اللهوجهه » ومن هؤ
اً » ومبم الغرابية الذين زعموا أن النبوة كانت لعلى » ولكن جيريل أخطأ »
علي
َنىل لبميناه وبين الينىلت ممشناءبة ؟شاءية الغراب للغراب ©
مىال
ونزل عل

0

30

وقد ظهرت هاتان الفرقتان ى عهدعلى رضىاللهعنه» فكفرهما لأنهما جما
عملقىام النبوة » وأشركت الأولى مهما .
ادمظهرراف
وق

وكفر من باعضلذين يمزوت التشيع لآل البيت غير هاتين

الفرقتين وكان ظهور هؤلاء بعد مقتلى الومام الحسين ,بن علىرضى اللهعلهما»أ

وكان ظهور هؤلاء فى آخخر القرن الأول وأول .القرن الشانى » وأوضح
عؤلاء فرقتان :

»ن يدعى أنه
كا
ويمى
إحداها  البيانية » وهمأتبلع.رجل اسمهبيان بن سمعان الع
الإمام بعدمحمد بن الحنفية أحد أولادعلىبن أى طالب هن غير السيدة فاطمة

الزهراء » وقد ادعى ألودية على بن أى طالب » وكان يعتقدأإنله الأرض غيز

يوعكاانصره رجل اسمه المغيرةبن سهيد » وأنشأ فرقاةسمها المغيرية »
إله السماء .
وكات يدلعى الانماء إلى محمد الباقر بن علل زين العابدين ببنالحسن » وقد كذبه

ذلك الإمام » وقد كان يدعى ألوهية علىبن أنىطالب » والأئمة منأولاد الحسين
عبنعده .

وهناك قرقة ثالثة اسمها الخطابية » وداعيتها رجل يكتى بأى الحطاب الأسدى
واحعه محمدبن زينب

الأسدى  .وقد كان أبو الخطاب

هذا ق عصر

الإمام يعفر

الصادق ومندعاته » فأصابه ١ أصاب المغيرة  3فكفر وادعى النبوة ؛ وزعم أن
مجعفر بن محمل الصادق إله » تعالى الله عن قوله

واستحل انخارم  43ورخص

قهأ

6

وكان أصحابه كلما ثقل علييم أداء فريضة أتوه » وقالوا  :ياأيا الخطاب » خفف
علينا

 2فيأفهررعم ببركها حى تركوا جميع

وارتكبو | المحظررات
الإمام فك

الف رائضص  4واستيحلوا

جميع حارم 3

٠ وأباح لمأن يشهد يعضوم لبعض باازور » وقال  :من عرف

حل له كل شىء كان حرم عليه(

8

وقد أشرنا إلى الفرق الى فكت عرا الدين وتحللت من أحكامه » واستباحت
محر ماتّه لما عاصرت

نشأة مذهيين م ٠ن المذاهب الفةهية الشيعيةوها المذهب الإماى

والزيدى  .ولأنها إن م رج

أصداب هذين

() دعائم الإسلام ص . #31 © 715

لذهبين

عن الإسلام وَل كان ليعقن

 4855لم7

كافر ق الجملة وفيه شذوذ كان قاىتللمكذاهب الإسلامية » فالقوله
يمم
اته
ملارأ
بطية
اوسا
طى أ
خعه
لن نب
اكا
بالحفر الذى سنذكره فىتاريخ المذهب الجعفرى قد

؛

فرق الى لم تخرج بأقوالها عن الإسلام منها القريب من أهل السنة4و"ال
والجماعة » ومنها البعيد عبا » وإن لممرج يبعده عرن دائرة الإسلام وإن كانه
بعش فى أقصى خطوط الدائرة » أى منهم المعتدلون ومنهم المتطرفون  .و
زىين
المعتدلين الزيدية © دهم الذين ينسئون للإمام زيد بن عل

لابين بت الت

وهى ترى أن الحلافة فى أولاد على ٠هن فاطمة رضى اللهعنهالافرق بين أن يكونوا

حةسن أو أن يكونوا من ذرية الحسين »وأن ذلك شرط للأفضلية »
لري
مان ذ

قهامم بالعدلواسلدقفإنه
وليس بلشلرصطلاحية » فإذا ولى الكلافة أحد من غوير

يجب طاعته » ولذلك أجازوا ولاية الشيذن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما
ويروث أن علياًم يعين من قبل النىَلثم  2بل عين بالوصف الذى يشبه التعين.

بالاسم وكذلك كان الآثمة من ذريته هم ا

عرفوا بالوصف لا بالاسم »

وقرروا أنه بحب أن خرجالإمام داعيآلنفسه » فاللتلافة لاتورث عندهم كايوريثه

الملكء ولكن تكون بالاختيار والبيعة وإن كانت فى دائرة قبيل معين » ولكن من,
غتيقريد باهلفخىملة

.

ومن الفرق الشيعية الأخرى ثلات فرق برزت فى التاريح الإسلاىي >

ولايزال أتباع اثنتين مها قاتمين ف البلاد الإسلامية » وهذه فرق الثلاث هى,
الكيسانية » والاثنا عضرية » والإسماعيلية .
ه"  والكيسانية  :م م أتباعتار بن عبيد الثقى » وقد كان نخارجيا م صازن
عن > وكان يدعو محمد بن المنفية  4وظهر بعد مقتل الإمام
من شيع ةة على رضى الله
اللسين

رضى

الله عنة

ل

[ملكه وكان لعو إلى ملذهب أساسه أن النبى عهدك إل على بالإمامة من

يعده »

وهن بعده الحسن م للحسين ث
ممالمحمك ,بن المحنفية .

ننفية
طب
امد
(؟) وكانوا يديئون برجعة الؤمام تو
وأنه ىو

» وزعموا أنهالمهدى المنتظر 3

.٠

( )9وكانوا يقولون بالبداء » ودو أن تتغغر إرادة اللهتعالى تبعا لتغغر علمةه >

"]8

عا

ل الشبرستاق ف ذلك  :و آنا صار الّْتار إلى القول بالبداء » لآأنه كان يدعي
.وقد قا

محادث من الأحوال » إما بوحى يوحى إليه » .وإما برسالة من قبل الإمام »

فكان إذا وعد أصحابه يكون ثبىء » وحدوث حادثة» فإن وافق كونه قولهجعله دليلا
على دعواه» وإذليوافق قال قد بدا لربكم لل"
:رون أن الإمامة تكون فق ذرية فاطمة الزهراء من
وداملاثنا عشرية ي
حد تولى الإمامة بالوصاية عمن قبله » وأن هؤلاء
وناكل
ويسمون الأوصياء » لأ
الأوصياء منصوص

عابهم *ن البىيلم :

وأئمةالاثناعشريةه١ :,  -علىبنأنىطالب ١  -الحسنبنعلى -الحسين

صرادق بن
دينين بن الحسين ه  -محمدالباقر 1ا-لجع
بىز
اعل
للىع-4
انع
اب

محمد الياقر لا

موسى الكاظم بن جعفر م  -على الرضا  - 9محمد الجواد

سن
لدحبن
 - ٠على المهادى ١ الحسن العسكرى ١١ امحم

العسكرى. 

ويقولون أن هذا الإمام الث عشر دل سرداباً فى دار أبيهبسر من رأى »
وأمه تنظر إليه » ولم يعد » وأنه ينتظر إلى اليوم .

وأن الاثنا عشرية فرقة كبيرة العدد يكثرون فى إيران والعراق » وأهتاباع

فىالهندوباكستان وأفريقية و.إمامهم افلىفقه جعفر الصادق © وسلتكلم عنهوعنها
ببعض التفصيل إن شاء اللتهعالى عند الكلام فى المذهب اللتعفرى .
لا" لد والاجاعيلية

الإمامية انتسيت إلى إساعيل بن عقر الصادق (2
 :طائفة من

وتو افق هذه الطائفة الاثنا عشرية فى سياق الإمامة من أولها إلى أن تصل إلى الإمام

جعفر الصادق » ثم تنفرج عنها بعد ذلك » وهى تقول أن الإمام باعلدصادق هوسماعيل » لآأنه قد نص على إمامته *ن بعده » ولكنه مات قبل أبيه » فتمالوا أن
ايئه إ

ثمرة .الوصية تظهر فى أن تكون الإماءة من بعد إسماعيل لابنه » وهو محمد
لأأوثلمة المستورين  :وبعد ماحلمدمكتوم ابنه جعفر المصدق »
المكتوم » واهو
 ١الملل والتحل. 

1#

لد

لله
وعده أينه محمد ابيب  .وهو آخخر المستورين »© ويعده عايد
ي
ملك المغرب » وملك بعده ينوه مصر وهم الفاطميون!؟ .
ْ

و تسمى هذه

الفرقة الباطنية

»

وقد

المهدى الذى
'

انشعيت منبها فرق ممتلفة » وبعضها خرج

بآرائه عن الإسلام  2كالخا فية الذين يعتقدون حلول الإله اف الإمام ع ولا تزال

تطلع على بقايا من هذه النحل اللدارجة عالنإسلام فى أفريقية » وبعض بلاد
باكستان والمئد ,

)1غ( مقدمة ابن خلدون .

ل55/
ب

ل

الخوارج
مذ-ه إشاراث موجزة إلى فرق الشيعة » وى الجانب الآخر من الفكر
ه

الإسلاى طائقةالموارج » وهمفرقع#تلفة » وقدكانأول ظهورهم ف جيش على
كرم الله وجهه عقب قبوله فكرة التحكم فابينهرضى اللهعنه؛ وبين معاوية »

وم الذين حملوا علياًرضىاللهعنهفىقبوله التحكم ابتداء » وبعد أقنبله ونقذ

التحكم وانتهى إل ماانّبى إليه من أنه كان داعا من الفئة الباغية  -ثاروا
عالىإمام على رضى اللهعنه» لأنهأخطأوكفر ؛ كماأخمطثوا وكفرو! بالتحكم »
ولكنبم تابواوأنابوا ؛ وعليهأن يتوب مثلهم ؛ وكانوا يصيحون فوجهه رضي الله

ع»نكهلما خطب  :لاحكم إلالل .ه
وقد بغوا عليه وقاتلوه ؛ وكفروا جماهير المسلمين فى عهده ؛ ومن بعد

عهده ؛ إِذ أنه ل-اجاءت الدولة الأمويةكانوا شوكة ى جنها أقضت مضاجع
حكامها » وتوالى خروجهم علبا .

وجملة آرائهم أنهم يرون أنه لايوجد بيت أولى من بيت ؛ أو قبيل أولى هن
قبل باخلافة 3

وأن الخليفة حختار اخمتيارا حرا من المسلمين  (2وأنه بجحب خطلع

الإمام أقوتله إذا سار بغير العدل » ولو كان اختتياره ابتداء كان وهو عدل .٠

ولذلك يرون أن الأولى ألايكون له عصيية نميه  4لكى مكن خلعه أو قتله .

وهم يكفرون

مرتكب

الكبيرة 4

ويعدرون كل دن عخالفومم من

مر تكى

الكبيرة » وكهامفرون ذا » وبسكوتهم عناللتروج علىالسلطانالظالم .
ْ وهم فرقممتلفةيتفاوتون مغالاة واعتدالا » وإن كان اعتدالهم نسبياً» وأشدهم

غلواًالأزارقة أتباعنافع بن الأزرى من بحننىيفة » وكان يستبيح دماء الخالفين »
.مم
اار
قبيل
ين س
وتدو
حى الأطفال والنساء وااشيوخ اليذيسنتلطايعون حيلةولامب

فى هذه الشدة الصفرية أتباعزيادبن الأصفر ؛ ودومم ف الشدة أتباع جددة بن عويمر

الذين يسمون النجدات .

85-؟ ب

وأقرب هذه الفرقإلى الجماعةالإسلاميةالإباضية أتباععبداللهبن إباض و هو تابعى »
دروك

وهم

حرام

نعمة

أن الفهم كقار

©»

وليسو كقار عقيدة

4

وأن

دماء عالفهم

 4واله يجوز شهادهم .

ولهذا الاعتدال بقيت مهم بقايا ى الديار الإسلامية » شنهم من يقيمون

حىراء الغربية .
صف
لات
اواح
بالزتجبار » ومنهم من يقيمون ف بعض ال
فرق ا همذاهب فقهية :
اخنا هذه

الفرق السراسية

منبأ م له مهب

فمقهوى قائمبذاته

 6ومنهم من

ليس له مذهب فقهى  .ويتبع مذهب طائفة أخرىقريبة منه ى الاعتقاد  .وأن الفرق
ثلاثة هى  :الاثنا عشرية فلها مذهب فقهى مقرر »

ىلها مذاهب ففهية معترة

ولههنطق فكرى وديى » وينسبون مذهبم إلىالإمامجعفر الصادق رضى الله عنه »
وسيكون لبهعض البيان عندما نتككلم عن الإعام الصادق .
والثانية ف-رقة

الزيدية » ولا مذهب فقهى يقرب قْ منطقهمن مذهب أحل

اض
والثالثة  -الإباضية أتباع عبد الإلهببن

» وله فقّه مدون » وللإباضية جهود

قُْ نر ير ملههم .

الف ق الاعنفاديه
د هذه إشارات إلى الفرق السياسية » وهناك فى التاريخ الإسلائى فرق
اعتقادية » وهى الفرى الى أثارت مسائل تتعاق بالاعتقاد » وق كل فرقة سياسية
تممكدانا لهذه الفرق الاعتقادية » فن الشيعة هن هو معتزلى ومن أهل السنة
وال+جماعة من هو مرجت

.

وهذه الفرق الاعتقادية مها المرجثة » وهى فرقة كانت تخلط السياسة بأصول
الدين”»

وهى

تقابل -

قىاعتقادها  الخوارج

 41فالوارج يكفر ون

مرتكب الكبرة 3

ويعدونه علدا فى النار ء أما دؤلاء المرجئة فإنهم قالوا أنه لتاضر مع الإعان

"4

معصية » كا لاينفع مع الكفر طاعة  .ولققّد كان المعتزله يطلمون على كل من
لاحم .بأن هر تكب الكبيرة علد

الثارمرجئى » ولذا قيل عن ألىحنيفة أنه

مرجت » ولقدقالالشهرستائى أن المرجئةقسمان » مرجئة السئة » وهم الذين
يقررونٌ أن المعاصى تس ححق العققان ©» وأن اللهتعالى قد قرر ف كتابه وعل لسان

ثبيه أنه معاقهم يوم القيامة » ولك نن قد يغفرالهمويتوب عليهم ٠ والقسم الثانىى
مرجئة البدعة » وهم الذين يصررحون

يأنه لا عقا على ذاك ما دام قد صح

الاعتقاد » كناأنهلامثوبة على صر إذالميصح الاعتةاد .

ومن الفرق الاعتقادية الجدرية أوالجهمية ؛ وهم الذين قالواأنالإنسان ليست له
يىدى العبد >
إرادة فيهفاعل » والله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل ما يجرى عل

الجهم بن صفوان » ولذا يقال عنماالفرقة الجهمية .

ومن هذه الفرق القدرية » ويهقمولون بأن الإنسان مأخلفقعال الشر » بغر
إرادة اتللعهالى » وهو يفعل الخر بإرادة الله تعالى .
ومن هؤلاء الأخيرين المعتزلة » وقدكانلهم شأنكبيرمن فالفهم الإسلائى »

إذ همالذينكانوا يتولون الرد على الزنادقة » وأهم«رادثئهم خمسة هى :
تىه
اف
ذحد
ر»وه بأن الله سبحانه وتعالى وا
سحيد
فلتو
و( ا
)١
فيلشااركه أحد من اللوقات فىأى صفة » ولذانفوا رؤية الله.

وق صفاته» 

١؟) العدل من التلعهالى » لذا قضت -حككمته سرحانه بأن ملق الإنسان أفعال
نفسه لبكون التكليف والثواب والعتّاب .

اىنه 
حنسعل
إحس
(ل)وعد والوعيد مناللهسبحانه وتعالى » بأنمجازى الم
ا
ومن أساء نجزيه .

فلا غفران مركب الكبيرة

يتب .٠
إذا لم

( ؛ ) أن مرتكب الكبيرة فى متزلة بين المؤمن والكافر » وقد يسمى مسلماً
فاسقاً »ولكن لا سمى مؤمناً » وهو مخلد فىالثار

()6

وحججوب

الأمر بالمءروف والمى عن المنكر  -نشراً للإسلام وهداية

للضالين » وكل امرىء ا يستطيع .

1

اب

هلالا بده

انهبٍ وسبيه ومَناهُ
مفذبي
ااخلتلا
ال
 -١تكونت مذاهب الأمصار » وقد ابتداً الاختلاف قى المدائن بتكوين

ااج ء ثم بالحجاز ث»مبالشام »
كةا»ن بالعراق مدرسة فقمهيةهله
فقهي
المدارس الف
ثمكان الشيعة لهممدرسهم » ثصمار بعد ذلك فى كل مدرسة رجل بارز يلتف
خة»روج
نقهي
حوله تلاميذ يمدهم بالرواية » والدراية الف

المرويات » وينى علبا »

ويدرس الواقعات .وي»عطها أحكامها ف»كان .بالكوفة .شيخ القياس أحبنويفة »
وكان بالمدينة شيخها مالك » وكان بالشام شيخه الأوزاعى » لكانعصر الليث بن
سعد ©

سجاءت الطبقة الثانية فكان الشافعى وأحمد وداوود وتتابع من بعل

الاجتهاد » ثمالانحياز المذهبى » فأصبح المجتيد لا ميد اجبادا مطلقاً » بل نهد
دائرة مذهبه » ثاثمتقل الاجنباد فى دائرة أصول المذهب إلى التفيد يآراء الإمام 1
اكلإتلىقيك
مع الاجهاد فيا َميرد فيه نص ف المذاهب » ثم صار مبنعد ذل

»م إلى الجمود والوقوف عندما اننهى
راءالمسبدينفى اذهب والتخريج علها ث
إليه السايقون » إذ يقفون عيندعهادلواابا .

أن اختلاف الآراء فىالفروع الفقهية لايدل على انحراف فى الدين » 74و

ما دمامخلمرج عالنمقررات الشرعية المجمع علها من السايقين » ومن بجاء يعدم »
بلإن الاختلاف مادام أساسه طلب الحق ي»فتح للزاس باب التوسعة عاللىناس

فيامختارون » ويفتح للعقول الطريق للاخثيار الصحيح » فإنه من وسط انختلافت

الآراء » وتعرف أوجه النظر فا ؛ يبلج نور المقساطعاًبين واضحاً .

ولقد كان كل إمام من أاثملةاجباد حريصاً على أن يعرف أقوال امختلفين »
وكان الإمام أبو حنيفة يقول  :أعل ارلناس هو أعلمهم باختلاف الناس ء فإن العلم
ظر
نلى
لع
ادرا
ينكون قا
بأقوال العلماء ى قضية تنازعها الأنظار يكشف الحق لم
وفحص أساليب الاستدلال ومناحيه » وتعرف ضعيف الدلل وقويه » وهو نظر
للأمر من كل وجوهه ©» ومن ينظر للأمر عن كل وجوهه يكون أقدر على الحكم
فيه بالصواب واللمطأ .

1/0اتمدار الخلاف :
فأىمرممنقررات
 4لم يكن الاختلاف ف الفروفع أصل مجمععلي»هولا
الإسلام الثايتة الى لاجوز الاختلاف .فا » إنماكاالناختلاف

المذهى :ق الفروع

فيا وراء هذه المقررات » وهى ماعلم من الدين بالضرورة ككون فرائض
الصلوات خمساً » وكون الاستقبال فى الصلاة إلى البيت الخرام » وأركان الصلاة »"
وفرضية الصوم والزكاة والليج » ومقادير الزكوات » وغير ذلك من الأمور الى
تعتير إطار الإسلام الذى لايعد مسلماً من ليكن داشخله » ومن هذا المحرمات فى

ثوابت بالقرآن الكرم ثبوتاً
السكاح والمقادير فى المواريث » وغيرها مما ه
لاممال للريب فيه» ولقدقررالعلماء أن هذه الأمور ثابتة بالإجماع الذى مرج من

اللبين من يتكرها ٠
وإذا كان الاختلاف قى غير هله ثمماوضوعه ؟ وماسببه ؟ فنقرل  :إن

الاختتلاف فى الأمور الجزئية البى تتجاذها الأنظار » ولميثبت بدلزلقطعى الحكم
إتباينة »
فها » وكان ذلك ى .موضوعات مختلفة » وق لولحلنت لي م
أ
طلى
خى إ
والالجماد قكىلها ثواب ؛ ,ولو أد

».وقد ورد أن النىمله

د وقد علال82
وا »
« المجنهد إذا أصاب أجر ان » وان أخطأ قلأهجر
محبد يتعرض للخطأً  وهوغيرملامإذااستفرغ المهد » ولم الود فقد
كان عليهالسلام يجهد » وقد كان إذا أخطأ نبهالله سبحانه وتعالىإلىالصواب »
امك أن يقرعلىخطأ» وقد أشرناإلىذاك
لأن كلامه عليه السلام شرع » فل ي

مقنبل <
الاختلاف حاوللكتاب

:

4؛  أصل الاستدلال بالكتاب ثابت لامجال للشاك فيه» وهو عماد الشريعة
ومعجزة النى لي »وحبل اللهالممدود إلىيوم القيامة » وليس فيمااشتملعليه
من أحكام خلاف ق أنها أصل الإسلام » وركنه الذىى قامعليه » وإنما جرىئ

اختلاف حول قوة الدلالات فبىعض ألفاظ القرآن الكرم

إذ أن بعض ألفاظه

الكرعمة مجمل » ترك فهمه للاجهاد الفقهى  .فثلا كامة « قروء » فىقوله تعالى :
« والمطلقات يبرصن  .بأنفسهن ثلاثة قروء » ولا حل ذفن أن يكتمن ماخلق الله

أفرحامهن » فإن الأكثرين منالفقهاء قدفسرها بمعى الحيض » والشافعى فسرها:

ب  9/095سم
ععى الطهر » والكلمة تحتمل الاثندن » ولم يرد عنالثبى مايصيح عند الجميع أنه

«ى
دع
تفسر للكلمة ©» نهم قد جاءعلىلسان الرسوليِه قوله:

الصلاة أيام

ف وقت

الرءإِعا

أن را
تراثولاك

ترك فى وقت الحيض

»

ن

يض

لصلاةرك
ن
» لآا

وقد ورد أن النى يلثم قا :

كىذ.ا
هافع
ليمصح هذا الحديث عند
و الش

وللأمة حيضتان ؛ واكن

هرى حتوفلسير
نجد لعلف ك ج

لفظ القرآن الكرم .
ويجرى الاختلاف

حول دلالة يعض العبارات مع وجود نص من السنة ق

ص
صنة
خن الم
تل كو
موضوعها »مث

ععموم القرآن ألوا» هنا بجرى الاختلاف

بانمقهاء » فنجد الشافعى وأحمد بن حنيل وكثيرين يرون حمل القرآن على كل
مامجىءفى السئةمنبيانموضوعه » لآن السنة مبيئة للقرآن ومفسرة له ©» ومفصلة
مله » لآن اللهتعالى يقول  « .وأنزلنا إليك الذكر لتبينللناس مانزك إلموم » 2

فكل لفظ عامق القرآنإذاجاء فى السنةمامخالف ظاهره خصص عمومالقرآن بالسئة »
وقال أبوحنيفة وبعضالفقهاء أنموم القرآنيسيرعلىمقتضى العموم »و إذا كانت

السنة التىتكون غتالفة لهتخالفة 'جزئية متواترة أو مشهورة » فإنها تخصص القرآن »
وإذا كانت غير متواترة »© فإن القرآن يسير على «قتضى مومه

لآأنه قطعى قى

تواتره » ولابمكنأن تكون أشخبار الاحاد ىمقام القرآن الكرمم الذى لايأتيه الباطل
بنين يديه ولا مخنلفه
ع

» وتعد أخخبار الأحاد التتخىالفه غير صصحيحة بالنسبة

يللمه .و.هنا نجرى عبارتان بين الفقهاء » فالذين يخصصون ظواهر القَرآن
إلى الى ص

بالسنة ور :السنة حاكةعلى القرآنععىأنهامفسرة له ؛مبينةلمدلوله ومقاصده »
لأحنيحستتغىبد ففهىمه
اكن
وهىالمفتاح الحقيقلفهمه » وتعرف أحكامه و»لا يم
للقرآن عنها » والذين يةررون أنالتسنكةولناصحيحة إذا عارضته ظواهر القرآن »

وكانتمن أخار الأحاد » يقولون  :القرآن حاكم على السئة بالصحة أو بالرد .
وهكذا نجد الفقهاءمختلفون .حول -جزئيات فى الاستدلال بالقرآن الكريم » ولو

وسعنا الآفق » واتجهنا إلى الشيعة الإمامية لوجدناهم يختلفون مع السنين فى مقدار
رآراء الرجال فى فهم القرآن الكرم » فأهل السنة يرون أن القرآن يفسر بالسنة »
تمواه من
ون ب
أقرآ
وإذا ليمرد فى الباب الذى يجنبدون فيه سنة اجتّهدوا فى نهم ال
علمبالبيان العربى ٠ وعلٍ بالشريعة فى مقاصدها وغاياتها ومرامها » أما الإمامية »
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فإنهم يرون أن الأثمة الاثنى عشر ه,مفاتيح علمالكتاب الكامل ولا بمكن أن يدخل
ع ويروى الدهاق ع ٠ن أقىعابلدله «جعفر الصادق
الناس أبوابه كاملة إلا هذه لفائي >

رضى اللهعنهأنه قال  « :مامن أمر مختلف فيهاثنان إلاولهأصل فى كتاب الله »
ولكن لتابلغه عقول لجال 00
رإذا كانت عقوله الرجال لاتبلغه عندهم قعتتول الأوصياء الاثنى عشر هى التى
تبلغه » وتعلمه الناس » فمهفماتيح القرآن » وفهمهم لههوفهم منلذن اللهتعالى»

فهم ملهمون فىكل مايقولون © وماحكمون به» بإنلمم معصومون عانلطأ »
وإن كان جبريل لاييزل علهم

الاختلاف حول السنة :

ه؛  «جرى الاختلاف حول السئة » لافىأاصللاستدلال مها»ألأصنل
الاستدلال مهاثابت قائم عند المسلمين » ولميشدّإلاناس بالبصرة » كانوا لايعتمدون
افلىاستدلال إلاعلى الكتاب » ولكهم قوم بور قد مره التاريخ ى بلنجه؛ولولإآن

الشافعى ذكرهم افلىأم معارفهم أحد  .دانمنكر الاحتجاج بالسنةلامكن
أن يكون من المسلمين » لأن السئةتبليخ النىيلير » وهىمفسرة القرآن الكريم ء

وهى بابلهنوراتى الذى تدخلمنه2

فدصل القرآن عن
ع القرآن » فق
فصلاعن

يةراط
ىوال اشلسئ
فى ح
خنتلاف اللحقي
نبيه » والكلناكا

الإسناد وعدم اشير اطه»

قاقلدمرأتينقادمين زمناً من الأمةيمختلفون املعمتأخرين فى قبول المرسل +
ث
حئةيمن
كنا كان الاختلاف فى الاستدلال بالس

وجود مرويات عند بعضهم

لعل مما الآخرون » فكان لابد يأفنتى الذين لميعلموا .بالرأى إذا لم يجدوا
ي
سنة » ويفتى الذين علموها مقتضاها .
ثم كان الاختلاف أيضاً فى السنة » من حيث الفا فى ظاهرها لعمومالقرآن »
أومالفا لمقتضى قواعد القياس» ثمكانبعضص الأئة يرى محل أهل النةمقدماً
رويات
لبمعض
عالى

على ماسئشير إلىذلاتك إن شاء الله تعالى .

' يثجمىء من وراء كل هذا اختلاف الشيعة عن أهل السئة فى معانى اأسنة »
) 20يرثك الإهام جعفر عند الإمامية جم ص

١ طبع  .ينان .٠

 5/095سم

فإن الشيعة الإمامية يذكرون أن أقوال أثمتهمسنةمتبعة » ويذكرو أن السنة لا تروكه
إإلماعانئى » ولاتقبل أحاديث السى إلا بقيود معينة .

 - 5ول مجموعة من السئن تنسب إل النبىعنطريقعلىبنألىطالبرضى:

اللهعنه » ويذكرون أن فقه عولفىتاويه وأقضيته لمترد ى السنة بالقدر الذى
عحياته» فهومن وقت وفة النىيَتهِإلىوفاتهوهوقائمبالدراسة والوفتاء ؛
يتفقم

فللخلافة كيرت فيا
وهو يابمدينة العلم ؛ وفوق ذلكقدمكث حمس سنوات ا
لم الفقهوعلم الدين »
الأخداث وتنوعت فبا الوقائع ؛ فكانت حياته كلهابعد الينى
وكان أكثر الناس اتصالابرسولاللهيلثم » فقد رافقهعليه السلام وهو صى إلىأن
قبشضهاللهتعالى إليه » فكان يجب أن يذكر لهفىكتب الاسنلةرمؤنايات عن,

الرسول ومن الفتاوى والأقضية أضعاف ماهو مذكور فيا :.

وأنه لابدأن يكونللحكم الأذوى أاثترتففىاءكثنر مماآثرعنعلش رضى الله

»أن يتركوا العلماء يتحدثولة
عنه » لأنهليس منالمعقول أن يلعنوه عالىمنابر و
يغلمه » وينقلون فتاوه وأقواله للناس » وخصوصاً مايتصل منها بأساس الحكم ٠ .

ن
ا-
كهه
والعزاق الذى عاش فيه.على كرم الله وج

محكه غلاظ شداد لا كن

أن يركوا آراءه تسرى فوىضط الجماهير الإسلامية »:وهم الذين كانوا يخلقونه

الريب والشكوك حوله حتى كانوا يتخذون م,نتكنية البىيلتملهبأبي تراب
ذريعةلتنقيصه » وهو رضى اللهعنهكانيعيز اكللاعتزاز مبذه الكنية » لآن النىى
ملي قالهاى مقاممحبة"كمحبة الوالدلولده .
ولكن هكلان اختفاء أكثر مرويات على وأقواله وفتاويه سبيلا لاندثارها »

وذهامبا فاىللتحةاريخ إلى حيث لايعلٍ مه أاحد ؟ يقول الشيعة الزيدية والإمامية :

إن علياًكرمالله وجهه قد توركرمانئه ذرية طاهرة كانوا أئمة الإسلام وكانوا
سنين ؛وترك روادالفكرمحمد بن المنفية»
حلجس
له ا
الدي
وكو
منيقعدىبهم» تر
فأودعهم رضى اللهعنهعلمه » ولقّد قال ابن عباس  :أله ما انتفع بكلام بعدكلام

رسولاللهيلم ٠ اكمناتفع بكلام على رضى الله عنه .

ويقول الشيعة :لأقدوقلامئنك الأبناء الأبرار بالمحافظة على تراث أبييمالفكرى »

ه97
ب

م

وهو إمامالمدى فحفظوه من الضياع » وإذا كانت إقامهم بالمدينة » فقد استقر معهم

اية  .فكان البيتالعلوى فيهعلمالرواية
رخلوفهم
بالمدينة  .وكان سلفهم ينبقلاهإللىخ

عن على رضى الله عنه  .رووا عنه ما رواه عن الرسول كاملا ورووا عنه فقنهه

وفتاويه كاملة » ويقولون أن ذلككله كان فىكن ذلكالبيت النبوى الكريم ٠

ودن
كق
يبوا
وإذا قال قائل أنهقد يكون فى الإسناد مجال للتّزيد والتكشر » أجا

اليد مالنذين تشيعوا للبيت الكرم منغير بيئة وقوة دين » ولكن لامكن أن
يكون ذلك من رجال البيتالعلوىنفسه الذين ينسبون إلى الإمام عبد الله جعفر الصادق
نفسه » فليس من هؤلاء الأثمة إلامن يقتدى مهم قىعل الدين والتى والورع
وامحافظة على الَراثْ الإسلاى نتيآ غيرمشوب بأية شائبة .

ولذلك يقولون إنهلميكن غريباًأنتكون ثمةمجموعة عند آل البيت حملها
الإمام على كرم ألله وجهه » ثمحملها منبعدمأولادهم  6ثمأولادأولادم»
أولاد

وقد كانت إقامنهم جميعا بالمديئة» وكانوا يستخفون هاأحياناً » ويعلنوها أحياناً »

ومهما يكن » فإنهم يقررون أن علآل البيت فيه علمعلىرنمىاللهعنه».آل
إلهم هن تركته المثرية .

الأخيلاف حول الرأى :

 4كان الاخيلاف حول الرأى فأىصله » وفى منباجه » افلنفقهاء مقنال
أنه لايصح أخمل الأحكام الإسلامية إلا من التصوض » .وعلى رأس هؤلاء داود

الظاهرى » وجاء من بعده ابن حزم الأندلسى الذى يعد الإمامالثانى للظاهربة فدون فقه

هذا المذهب » وشدد وغالى أكير مانلشيمخذهب داوود .
والذين قرروا الأخذ بالرأىهمالأكثرون من الفقهاء » بليكاد يعقد الإجاع
»لذاك قال
على الاجتهاد بالرأى عند عدم ويجود نص ظاهر يرجع إليهالحكم و

الكثير ون من الفقهاء  :إن نفاة الرأى لايعتد مخلافهم » بينلعقد الإججاع من غير
اعتبار هم » لآنهملايعدونهم من زمرة الفقهاء » وق ذلك الكلام نظر .
جهء نهم من لميعتير القياس طريقاً للاجباد
بافى
متلنفوا
والذين أخذوا بالرأى اخ

صروص
نغي
مأمر
يالرأى » والقياس كاقلناحكم فى

كم بأمر
عليه بإالحالقهحفى

منصوص عليهلعلةمشتركةبينهماهى المؤثرة فوجىود الحكم .
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والذين نفوا القياس هم الشرعة الإمامية » ولكنهم قصروا الرأى على حكم

العقل ارد فىغيرحال النص » والنص عندهم يشمل أقوال النبى ينه وأقوال

الأئمة وا
»لقرآن الكرم » وهم إذ محكون بالعقل المحرد ى غميورضعالنص ينهون
إلى الجكم يمقتضى مايراه العقل مصلحة » لأن العقللامكن أن يسوغ مايراه مضرة
أو مقسدة » ولايسوغ إلاماهو مصلحة مؤكدة لامال للريب فيه » فاللحكم بالعقل

٠

هو فى الحقيقة حكم بالمصاحة التى يراها العقل «صلحة .

وف مقابل هؤلاء الذين نفوا القياس » كأصل من أصول الإفتاء بالرأى -
كان الشافعية الذين قرروا أنه لايوجد مهاج من مناهج الرأى بجوز الإفتاء على
مقتضاه إلا القياس »٠ لآن الحكم الشرعى إماأن يحون نصاً » وإما أن يكون حملا
على نص » فالشافعى يربط فقهه بالنصوص ربطاً وثيقاً » لاألنحكم عنده إماأن
يؤشخل كا قال من عدن قائمة ع أو بالحمل على عبن قائمة

فإذا لميكن نص بين يدى

لذاىجد نصاًفيه
الفقيهيحكم مقتضاه » بحث عن نص فى أمرله شبياهلموضوع ال

ثممحكم بالحكم الثابت بالنص .
والحنفية سلكو | مسلك الشافعى » ولكلهم فتحوا الباب أوسم منه ففتحوا باب
الاستحسان » وهو مالفة القواعد القياسية لأمر اقتضى المخالفة كالعرف » أو
الضرورة » أو المصلحةالتى عكن ريطها بتص ثابت .

وقد توسع المالكية والزيدية وبعض المنابلة فى معنى الرأى فأخلوا بالقياس »

وأخذوا بالاستحسان ع وأنخذوا بالمصالح المرسلةء وهى المصالح الى ثتفق مع
نقاصد الشارع الإسلاتى » ولكن لياشهد هانص خاص بالإثبات أو الإلغاء »
فيهفمتون بالمصالح » ولكن ليناطلقون عن أحكام النصوص » بل هم مقيدون
ا » ولايخرجون عا ولايتقيدون بنص معينكالذين تمسكوا بالقياس دون غيره »

إةثنص
ب[لنهم يبحثون عن المصالح التى تضافرت عد
يوص
اتقفها

» فإذا وجدوا

مصلحة كذلك أفتوا عقتضاها » وحكوا لها » وهم فىذلت يقتدون بطائفة كبيرة

حعلي
لمصمن
من الصحاية منْبم عمر » وعلى » وعمان وغ
ايره
اةبة

وفقهائهم .٠

»هو الرأى فمىوضع النصوص »
هناك أمر اختلفت فايلهأنظار و 4و
اصتراً و»دلالته
ت اولن
وقد اتفقت الآراء على أنهلارأىفىموضنع النص إذا كمان

؟قد
قطعية » ولكن إذا كان النص ظنيآ ء كأخبار الانحاد أيقدم النص أمالقياس و

لبا/ا”آ سه

اتفقوا علىأن إهذا كات الرأى قياس » وعلة القياس منصوصاً عليها » فإنه يوازن بين

القياس والحديث » وقد يرجح القياس إذا كان الخديث لايتفق معأى وجه من"
وجوه القياس » وإذا كانت العلة غير متصوص علها » وقد جاء خصر

الاحاد

مالفا كل قياس » فقد اختلفت الأنظار فىذلك » فبعضهم قرر أن الحديث يقدم

على أيةحال » لأنه لاجاهاد فى موضع النص ء ولأن الأخذ بالرأى إنما يكون
نليىفة
للضرورة لعدم وجود نص يسعف بالحكم » وقد روى ذلك الرأى عحنأ

شيخ فقهاء القياس » والشافعى وأحمد .
وقال بعض الننفية :إذا كان راوى الحديث من الصحابة فكقمعأبد الله بن

زي»د بثانبت » فإن الحديث يقدم » وإذا كان
عباس » وعيداللهبنمسوعود

رأويهغير فقيهكألى هريرق» فإنه يقدم القياس إذا انسد ى الحديث باب القياس »
أماإذا كان يوافق ياعلضأقيسة » ويخالف بعضبا » فإنه يقدم الحديث » لأنه

لابيعد مالفا للقياس » وقد نسب ذلك الرأى إلى أنى حنيفة [» ولكن الصحيح

أن رأيههوماذكرناه .
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وقال بعض العلماء  :إذا كان مقتضى القياس قطعيا بأن كان متفقا معكل .

القواعد الفقهية التى لاريب فبها » وتضافرت عأدحةكام على تثبيته » فيإنقهدم

القياس» وعندى أن ذلك النوعمن القياس لابد أن توجد نصوص تدل عليه  .وفرض

أينوهجد سثحكامبت براألى أالوقياس يكون قطعياًمنغيرنص » فيرضملكان
أن يثبت لمن يعرف مصادر الشريعة ومواردهاء ومقاصدها وغاياما » وإذا وجد

فإن الفقهاء جميعاً يأخذون بالرأى إلا الظاهرية .
وقال المالكية  :إذا تأيد الرأى بعمل أهل المدينة فإن الحديث يرد » ولاتصح
ابتلهنإلبىى لتم » وإذاكان لماخالف عامللأمهدلينة » ولكنه مخالف الرأى »
نس

فإنه ينظر إكذاان لايتفق مع أى قاعدة فقهية مستمدة منالكتاب أو السنة الثابتة فإنه
و حل باللديث » وإلا أخذ مقتضى الرأى .

ونحب أن تقرر هناأنهفى حال الأخخذ بالرأى عندمن يأخذون بهى مقابل
الحديث لياعد الحديث صحيح النسبة إلى النى َل » بل إنبم ينكرون هذه

النسبة » ويعتدرون الكر المروى شاذآ فىمتنه » إأذنه بخالف القواعد المقررة الثابتة

رىة
صرضوبأ
المأخوذة من مقاصد الشريعة العامة ونصوصها اللداصة؛ ولايصح أن نف

لاخلا ب

من صور الفروض ألبم يصدقون بنسية الحديث » ويقدمون فهمهم ف الإسلامعل

قول صحيح النسبة إلىالنى عَلكُمٍ » فإن ذكللكام قوم بورظهروا فى هاذلهأيام »
وظهر أمثالهم من قبل فىأهل الأهواء والبدع والمنحرفين » ومحال أينكون ذلك
من أمة الإسلام الأعلام الذين فتحوا عيون الفقه وعبدوا مشاربه .
الجلاف حول الاجماع :

و
ورهه»
 -هناك إجماع لايساغ لمسم أن يتك

وىل
صعل
أبجاع
الإ

الإسلام

كعدد ركعات الصلاة » وأركائبا وعدد الفرائض » وكصوم رمضان وفريضة الركاة»

لنام
سع
إرج
ليخ
ايث
وغر ذالكلمأنمور المقررة الىتعدإطار الإسلام» مح

من

ايلرععنلهماء بماعلممالندين بالضرورة فانليمأخذ به
يلؤممن لهاء وهذا يع
ش
لايعد مسلماً .
وهذه الأمور الكبىان الإنجماع علمباء تضافرت النصوص » وأقوالالنى 2

عإثليىاتها » وتواتر عن النىوينم فعلها » والأقوال المثبتةلما » وتعددت النتصوص

القرآنية لإثباتها » فكان الإنجماع علبا معتمداً على أقوى النصوص سنداً » ودلالة »

صوص
نلى
لع ع
اإجا
ولذلك قدم هذا ال

الجزئية الى تثيت أحكاماً تخالفه»وأن وجود

نصوص بجزئية ثبت مايخالف ذلك الإجماع أمر فرضى » ولايوجد مامحققه» وقال

ل ععللىماء ألامجعلوا هذه المقررات التىثبت
كل المحققين منالعلماء  :إنه اجب

ذا النوع من الإجماع موضع اجنباد» لأنه فوق الأمور ابى تحتاج إلىمعلاج ودراسةء
وقد قال الإمام الشافعى فىهذا المقام ١ : إن العلم هذه الأمور علم العامة أى العلم
الذى لايسع مسلما أن مجهله » » إأذنه رضى اللهعنهياقلسمعلم إقلسىمين  :علم
الجهل به  4وهو هذأ النوع من العم » والقمم الثانىعلم اللخاصة م 6وهو
لايسع مسلما

العم بالمسائل الىتكون موضع اجهاد » ويسع العامة من المسلمين أن مجهلوها »

ويستفتوا اللخاصة فها .
وقد فهم بعض الذين لامحصون الحقائق أن تقدم هذا النوع من الإجاع على
الع
مك
جقدم
إد ت
التصوص » يفي

لنصوص » وهذا خطأ فى الفهم ولكنه شاع
عالى

حى ساغ لبعض الكتاب مغنير المسلمينأن يقول |وإن الإبجاع مجعل الأسحكام الإسلامية

متطورة يسوغ لجماعة المسامين أن يغيروها إذا أرادوا » ولكثهم لميفعلوا » وذلك

أمر غريب كل الغرابة ىق فهم المعانى الإسلامية  .ونكرر هنا ما ابتدأنا به الكلام »

 ][/4له

أن هذا الإجماع إذا قدم على النصوص المزئية فتهقودم لنصوص مجعملعما ومجمع ,
ولكنه صورة تقدر ق العقل » ولاتثيت ق العمل .
أ

به

فيا وراء

والإجماع

مهاء
عفلفي
قادالختل

هذه

المقررات

الى علمت من الدين بالضرورة

فه
ئفل
اتلا
سلاخ
مثر ا
اختلافاً كبيرآً » ويك

» ويقل حسب

المذاهب فى قرا أو يعدها من حيثالمبج .
وقد اتفق -جمهور الفقهاء  إذا استثنينا اللحوارج والشيعة وبعضالمسيزلة . -
على أن إجماع الصحابة .حجة يجب الأخذ به» وقد وقع » ولادليل علىأنلهايمكن ,
خالف ذاللك إشلياعة واللتوارج كمانوهئا » والأثمة الأربعة والزيدية
وقوعه © ويلم

متفقون على وقوع الإسجماع .
وقد قرر النظام من المعتزلة أن الإجماع فىغيرالمقررات الى وهنا عا غير

ممكن الوقوع » لأن الإجماع هو إجماع المجتهدين » ولا بمكن الاتفاق عملعىى

الاجهاد ثملامكن أن يتفق العلماءفى كل الأقالم الإسلامية المتنائية على رأى واحد .
وقد رقدوله بأن الإجماع على ذلك النحو قد وقع فاىلعصصرحابة » فلاسييل

لإنكار الوقوع » وإذا ثابلتوقوع فقد نحقق الإمكان .

وإذا كان إجماع الصحابة متحققاً ثابتاً » فالجمهور من الفقهاء قد ابحتافوا
فى إجماع بمعندهم  .قيروى أن الإمام أحمد قأدنكر إمكانه فى غير ماسبق »

وكان ينصح تلاميذه بأن يقولوا نلعالم فبها خلافاً » بدل أن يققولوا أجمع العلماء »
وذلك احتياط حسن .

ل عصصحرابة » ولكنه
والشافعى رضى الله عنهكان لايتكر إمكان الإجماع باعد
كان إذا احتجعليه بالإجماع أنكر الإجماع فى الواقعة الى احتيج عليه فا بهمناظره؛

وإن هذا فى الحقيقة إنكار للوقوع ف نحادثة معينةء وليس إنكاراً لإمكان الوقوع ٠
كنان
وغير الشافعى وأحمد ادعوا الإجماع فى مسائل كشرة » وإ
يخالفهم نفحققه .

غيرهم

١ه ثم هناك أنواع من الاتفاق قد اختلفت فكىوا تعد إجماعا يكون حجة
ملزمة » ومن ذلك مابأق :

عملا سه

جلتنبهيندين رأى فى أمر معين »
اولأمنيع
( )1الإجماع السكوقى » وه

ويسكت الجميع بعدإعلان الرأى» ومضى مدة تكى للنظر والفحص والدراسةق أيعد
ذلك إجماعا ؟ لاقتدختلف الفقهاء أصعاب المذاهب فى ذلك اختلافا كبيراء فنهم

منعدهإجماعا يثبت الحكم قطعيا » ومنهم من اعتيره مثيتاللحكم ظنا لقطاعا »
تنيلره
ينهعم م
ومنهم منقال إنهيعد دليلا » ولكن لاايعلدإمجنماع » وم

»

إنمانظرفى الدليل الذى قام عليه » يكناظر إلى الدليل ق أى حكم من الأحكام .

(ب) وإذا اختلف العلماء فى عصر من العصور فى حكم من الأحكام على رأيينأو

ثلاثة مثلا » أبعد ذلك إجماعا على هذين الرأيين لانجوز لمن سجاء بعدهما إحداث

قولثالث » أمأن لهابعدإجاعا؟ وقد اختلف العلماءف ذلك :
١

اكعاً » لأنه لم يوجد رأى واحد جمع
فمُيم مأنكر أن يإكوجنمذل

المجبدين » إثما آراء عتلفة .

؟  -ومهم من قال أنهإجماع ؛ لأن إحداث رأى غير ماارتأوا يكون نخروجاً

[

علييموعلىجماعتهم .

أى » ولكن مجمعون على جزء
ليرفى
الف
*واملهم من قال  :إذا كانوا ت

معينمع اختلافهم ق الرأى الجمى » كاختلافهم ق ميراث الحدمعالإخوة الأشقاء
ديق ورئه كأب » وححجب الأشقاء ألوأب» وعلى رضىالله
لبصكر
ابو
أو لآب » فأ

ثيداببنت »
عونرهلهم معه» واعتيره كأخبيهمبشرط ألايقل عن السدس » وز
ايلبهثعلنث» كناأشرنا من قبل » فالاراء قد اجتمعت
ورثه معهم بشرط ألايقل نص
ياصح لفقيه من بعد ذلك أن
عتلوىريثهء ولكن اختلفت فىمقدار التوريث » فل
بمنعتوريثه » لأنه قدخالف الإجماع » فيللاتفت إلى قوله .
(<) إذا وافق على الرأى أكثر المجتبدين » وخخالفه الأقل أيعد ذلك إجاعا ؟
فقد اختلف الفقهاء ىق ذلك .

١

فمن العلماء من قال  :إن ذلك لابعد إجماعا » لأن الإجماع معناه أن

يتفق كل المجنهدين على حكم من الأحكام؛ وماوءجد الخال فإنهلميوجد إجماع قط.
؟  -ومن العلماء من قال  :إن خالفة واحد أو اثنين ليانقض الإجماع »

وهؤلاء بعض الزيدية » وحجتهم أن منع اغذالف باطلاق غير ممككن » فيلانقض

الإجماع عخالفة واحد أو اثنين .

1

اخ

-

ب ومن العلماء من قال  :إذا كان رأى الخالف شاذا مناقضاً لأحاديث

واردة عن النى ,ملت كمذالفة ابن عباس فى المتعة» إذ أباحهاء وأنكر عليهالصحابة

ذلك فإن مخالفته لاتمد ناقضة للإجماع» ومثل ذلك تخالفته للصحابة فى ربا الببوع »

فجقدوز أن يبيع البر بالير متفاميلا بالنسيئة » وذلك تالف للنصوص » وأما إذا

كانت الخالفة لاتقوم على رأى شاذ ولاتناهض النصوص » كرأى ابن عباس أيضاً

ىول المواريث؛ فعإبنر رضى اللهعنهلرماأى الفرائض زادت أعاها » فثلا إذا
ع
.الزوج النصف ٠
كان الورئة زوجا وأختا شقيقة وأمآ » والآم تستحق الثلث و

والأخخت النصئ » فإن الألة تزيد على الواجد الصحيح  ..فعمر جعل البركة تقسم

ثمانية أسهم يدل أتنقسم علىستة » نأعال المسألة من “ » 8 5وقدأقر العلماء
جميعا ذلك ما عدا ابن عباس ققد قال لا تعال المسألة » ولكن ينقص من كان
صتيكاهنا
نلأخ
ينقص نصبه بوجود عاصب ذكر » ,فا
هى وهو السدس » فيفرض وجود أخ وتعطى السدس .

لوكان معهاأخ » فتأخخذ
ْ

فهذا الرئى الذى قاله ابن عباس ينقض الإجاع » وقد قال فيه الزهرى إنهلولم

يسبق العمل بقول إمام عادل رأىابنعباس ماعدل الناس برأيه غيره .

د() ومن .أمثلة الإجماع التى اختلفوا فها الإجماع على الدليل » فإذا أجمع

العلماء علىأن الدليل ق حكم هونص قرآفى» أو حديث نبوىمعين» أجوز الاستدلال

اهمأجموز  .فقليلون قالوا إن الإجماع عاللىدليل معتير » ولكن ذلك قول
لير
بغ
مهافت عند العلماء لايعول عليه » ولاياتفت إليه .

لقد اختلف الفقهاء فيمنهم الذين يتكون منهم الإجماع» وهنا تتشعب
له و
المذاهب » فالجمهور من الفقهاء قرروا أنه لاينقض الإجماع نفاة الرأى أو القياس»

كا لاينقضه عخالفة الشيعة » لمهم يعدو مهم منأهل الابتداع » وأهل “الابتداع لاتعد

مخالفتهم ناقضة للإجماع » وبالتالى يلداخلون فى ضمن عناصره المكونة له .

والإمامية لا يعدون الإجماع إلا إجماع مهدهم » ولا يلتفتون إلى إجماع
الصحابة أو إجماع عالفهم » ويقررون أن الإجماع حجة عندهم » لأنه كاشف لرأى

الإمام المغيب عنهم ؛ ويقولون إن إجماع الحتهدين فىالمذهب عندهعلى حكم يثبت
ته ع لأنه لو كان باطلا ٠س١كت الإمام المغيب » بل لظهر وأعلن الحق .

ولو أعلن بعضهم رأيا ؛ وسكت الآخرون ء فلابد أن يكون الرأى صعيحاء
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وإلا لظهر الإمام » وأعان الرأى الصحيح :الواجب الاتباع » وكذللك إذا اختلف
علماؤهم فحىكم عرلأىيين »  .فلابد يأنكون أسحدهما صمييحاء وإلا ظهر الإمام ؛
وأعلن الصحبح » وفى الجملة أن الإجماع بكل هذه الضروب يكشف عن رأى الإمام
فى القضية  +ورأى الإمام سنةوااجبة الاتباغ .
“ات .ب ومع هذا الاختلاف الواسع المدى بالنسبة للإجماع » ماجلدذين يتفقون
علىرأى من الآراء فيهمختلفزن فى المسائل الئ انعقد[جماع فبا » 'فتجد الحنفية
يدعون الإجماع فى بعض الأحكام » ومخالفهم الشافعية فى انعقاد الإإجماع فا »
ونجد الأوزاعى مثلايدعى الإجماع فبىعض مسائل السهام افلغنيمة » فيرد عليهأبو

عناب أحننىيفة » مالفا فىذملبكينآ أنهإلجاماع فى هذه المسألة .
صم
أسف
يو
وهكذا نجد باب الإجماع كان متسع الرحاب للاختلافات المذهبية الى لا ضرر
من الاختلاف قرا ء لها ف أمور لاعس جوهر الدين » ولانمس أمر مقررا ثابتاً

فيه »لللاماجاخلتلاف حوله .
إجماع أهل المدينة :

 - 46انفرد مالك من بين الفقهاء بقوله  :إإنجماع أدل المدينةيلزم كل

الأمصار » وقد صرح بذلك ق رسالته الأترىسلها إلى الليث بن سعد وقد خالفه
جمهور الفقهاء فى ذلك » وانفرد هو مذا » وكان الشافعى يتابعه ابتداء ى ذلك »

كاوم
ثمعدل عنه » وناقضه وق
تهافبىه اخختلاف مالك .

ومن العاماء من :قال  :إن الإمام مالكا كان يعتير عمل أهل المدينة حجة عنده »

ول يفرضه على غبرهامن الأمصار » وقد قال فى ذلك ابن القم :
و ومالك نفسه منع الرشيد من ذلك (أى حمل الئاس على العملبمذهبه المأخوذ
منعمل أهل المدينة ) وقدعزم على ذلك ء وقال ( :لقد تفرق أصعاب رسول الله
 2افلبلاد » وصار عند كل طائفة مهم علمليس عندغيرهم ) وهدًايدل على
أن عمل أهل المدينة ليسعنده حيجة لازمة بخميع الأمة» وإنما هو اختيار منه لمارأى

عليهالعمل » ولميقل قط فمىوطثه ولاغيره  :لاوز العمل بغيره » بل هو ير

إخباراًمجرداًأن هذا عمل أهل المدينة » فإنه رضى اللهعنه وجزاه عن الإسلام خمر
دعن إجماع أهل المدينة فى نيف وأربعين مسألة » ثثملهاىثة أنواع :

سا 1لل

أحدها  -لايعلمأن أهل المدبئة خالفهم فيهغيرهم » والثانى مشاالف فيه أهل

المدينة غيرهم » وإن ليعمللى اختلافهم فيه » والثالث مافيه الحلاف بن أهل

المدينة أنفسهم » ومن ورعه رضى اللهعنهلميقلهذا إجماع الأمة الذئ لباحل
١

شلا, 02

وى لمق أن الإمام مالكا قد قرر أن إإجماع أهل المدينة حجة على غيرهم »
اع العلم“ وقرر

تعىافى
يه
كشاف
وقد ناقش ذلك ال

اختلاف مالك » وكىتاب «جم

أنه بالاستقراء الذى قامبهلايجدأهل المدينة يجمعون إلاوعلماء الأمصار جميعاً
يوافقوهمفيأاجمعوا عليه» فعيكاونمإجاماًعا»وذاك فىأصول الفرائض'» عكاير
الشافعى رفى الله عنه .

كمر الفرض الثانى الذى قاله ابن القم » وهو أن مجمع أاهللمدينة
ذل
يذلك
ول

لقجبيمنيع
اتف
علىأمر؛ ومختاف فيهفقهاءالأمصار عابم ؛ واأمخاتإذلافوا » فم

علىأن عملهم لايكون سحجةفىكل الأحوال .
والمذكور فىكتب المالكية أن عمل أدل المدينة يكون محجة عندمالك ذا كان
موىاعلنك أنه يكون 'حجة مطلقاً .
أساسه النقل لاالرأى » ور

ولقدكان الشافعى فىضدر حياته الفقهيةعلى رأىمالك فىهذاء ولقد روى عنه

البسبى أنه قال لمناظر له  :و والله ماأقول لك إلا نصح إذا وجدت أهل المدينة على

»كل ماجاءك وقوى كالقوة » لكننكلم
شىء فلا يدخلن قلباك شلك أنهالحق و
يمد لهأصلا وإن ضعف » فلاتعباً به» ولاتلتفت إليه» .
وإن هذا

الكلام يدل على أن

الشافعى كان قَْ دور

من أدوار اجباده الفقهى

استقر عليه فكتىابه القدم وكتابه الجديد » أن عمل أهل المدينة لايصلى إلى مرتبة
حديثث الأحاد ,

وفقهاء الأمصار جميعاً لا يوافقون الإمام مالكا فى منهاجه » وإنكان بعض

تلاميل أن حنيفة كأىيوسف ومحمد رضى الله عنْهما » قد أخذا ببعض ماتبين
خهم عنعه » وقد

مآنثار الصحابة بالمدينة » مثل قوم بلزوم الوقف الذى كان شري

. ( )١أعلام الموقعين ١ 7ص719
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قرروا مالفة إمامهم » لرمأاوا أوقاف الصحابة الى كانت باقية ى زمنهم :ووجه
أنظارم مالك إلا .
فتوى الصحان والتابعى

ه  -اتفق الفقهاءأصحاب المذاهب الأربعةعى الأخخذ بفتوىالص.دابة وأقواهم»
4

وقد ذكرنا أن التابعين قهدجوا ذلك المباج اقتداء بأساتذتهم الذين أخذوا عنهم »

ن املنتابعين من يستبيح الحروج عألقىوال بعض الصحاية الذينم يأخذوا عنهم»
وكا

ولكهم يلساتبيحدون قط مخالفة أساتذتهم .
وقد كان أبو حنيفة يصرح ذلك » ويقول  :إذ كان لاصحاية رأى واحد
خمذت به » فإن اختلفوا اختئرت مآنرانهم » ولا أخرجعنبها إلى آراء غيرهم .
أ
ان مالك رضى الله عيتعهتبر قول الصحابة سنةتتبع » لآنهم الذين شاهدوا
وك

اهن يأخذ بقول
» بكلإن
ك
لبل
ذن حن
كمد ب
وعاينوا وتلقوا علم الرسول يلق ؛ وأح
ذا لميجد للصحابة قولا » وماكان يتخير منأقوال الصحابة ويراجح بينها »
التابعى إ

ى حكمنقلالاختلاف و»اعتير أقوالهم امختلفة أقوالا ى مذهبه »
بل إن اختلفوا

جدأن طفاىقته يأونازن ببنأقرال الصحابة » إذ أذنا مقام فوق مقامه »
ولا ي
ومحاوزة لقدره .

وأما الشافعى » فإننا نكهيدتاب الأصول دن الشافعية يولون [ذالشافعى كانمذهبه

القدم أخذ بقول الصحانى » وفى مذهيه الجديد كان لا يعتير قول الصحانى حجة »

ولكنا رجعنا إلى الرسالة برواية الربيع بن سامان [الراوى وهىالكىبا أو أملاها ى

يد » أو مذهيه الجديد كا يعبرون  5يقررأن رأى الصحاى
صر » أى ف كتابه أطود

حجة يؤخخل ما إن كان قولا واحدا اصحابة » ويتخير من أقوالهم إكنانت لهم

أقوال » وكذاك جاءق الأمفىكتاب جاعالعلمءفقدقال فى ذلك المقام :
الكتاب والسنة موجودين » فالعذر عسممنعهما
ان
وكما

مقطوع إلا باتياعهما

اودلقع أو واحد مهم » ثكمان قول
فإن ليمكن ذلك صرنا إلىأقاويل أصعاب رس

عمر أوعنان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا » وذللك إذا لميجد دلالة
ألىبكر أو
رب
قلى
أل ع
ف الاستلاف تد

الاختلاف من الكتاب والسنة » فيتبع القول الذى معه

قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس » ومن نزم قوله الناس كان
الدلالة » لآن
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نلفأور
للرج
اى ا
أشهر من أن يف

وف
هىم
باصة
للخ

» وقد يأخذبقتياه أو يدعها » وأكثر المفتين يفتون

ومالسهم » ولاتعنىالعامةبماقالواعنايتهمبماقالالإمام» وقد

تناب والسنة فيماأرادوا أن يقولوا
كمم
لعل
وجدنا الآثمةيبتدئون » فيسألون عانال

؛ايستنكفون أنيرجعوا
فيه » ويقولون فيخيرون نلاف قولهممء فيقبلون من ابر ول
فاىلمو
أضمعانة  .أخذنا بقوهم » وكان اتباعهم أولىبنامن اتباع غيرهم. 611
وجاء ف الرسالة  2قال لىقائل  « :فهمت مذهبك ق أحكام الله > ثمأحكام

رسوله » فا حجتك فى أن تتبع ما اجتمع اأناسعليهبماليسفيه نص حكم الل »ه

ولم حكوه عن النى  .ف»قلت  :أمامااجتمعوا فذكروا أحنكهاية رعنسول الله

كأ
ونن
يتمل
ك 3فكيا قالوا إن شاء الله » وأما مالميحكوه فاح

حكاية له» لآنه

لامجوزإلاأن محكى مسموعاًء ولامجوز أن محمكىشيئاًيتوهم » يمكن فيةغيرماقال.©"7:

تاب والسنة» قالخت|لفوا فيه
ويقرلاختعلندافهم وتخير مايكون أقرب دلااللةكمن
إلا وجدنا فيهدلإلة منكتاب الله» أو سنةرسول الله » أو قياساًعلهما  .ويضرب
أمثلة كثرة يتخير فها من أقوال الصحابة ٠
وقد وجدنا اابلنعم عخالف حمقمانقلهعلماءالأصول عالنشافعى » فيقول :
جحف
للإ
انه
مإ
حظدمنيد

سحرف يفيد أن قول الصحالى ليس محجة؛ وغاية مايتعلقبه

لا لاصحابة وخالفها وهذا تعلق وام جلآءفإن غالفة انيد
اكى
نمقنل ذألكقأنوهمح

يث الجملة »
الدليلالمعين لماهو أقوى منه فى نظره لإيدلعللىإأينرهاه دليلا حمن
بل خالف ديلا لدليل أرجح عنده منه» وقدتعلقبعضهم بأنهيراهفى الجديد إذا
ذكرنا أقوال الصحابة موافماً لإياعبمد عليه وحده » كنا يفعل ى النصوص »
بل يعضدها بضروب من الأقيسة » فهو تارة يذكرها » ويصرح مخلافها » وتارة

بعلضدها بدليلآعر » وهذا أيضاًتعلقأضعف من
يوافقها » ولايعتمدعلها » ي
النى قبلهء فإن تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلقمدماً وحديثاً »

ولإ يدل ذكرهم دليلا وثانيا وثالئا علىأن ماذكروه قيله لايلسدليل”" .
( )1االآلمسابع ص . 747

( )1الرسالة ص ١14 طبع الحلبى إخراجالأستاذ المرحوم أحمد شاكر »
0
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وى الح أن الذينكتبوا افلىأصول» قردأوا الشافعى يرد أقوالبعض ١١لصحابة
ها
بة»رولا
تحاب
عالص
يال
لنص قرآ قن فهمه » أو هديث صح عنده» فظنوه همل أقو
محجة » ونسواأنهيرتب الاستدلال»ولإيضع أقوالالرجال مهما تكن مرتبدهم مجوار
قمول رجل
الحديث » حى لقد روىأنه قال  :وكيف أدع حديث رسول اللهعمللَقل
ماد
لو عاصرته حاجته » » ولابمنعهذا القول من أنهرأخذ يقول الصححاىإن ل م

بينيديه كتايا ول سنة .
وقدخالف.الشيعة والموارجء فلميعتيروأ أقوال الصحابة سحجة » وجاء الظاهرية
عوا »فيكون الإجماع حجة
منيعدهم فقالوا ذأليكضا إلاأن يأكوجامقد
ده وأن الأخل بأقوال الصحابة كان سببا من أسباب اختلاف المذاهبه
من نواح ثلاث :

األنفبعقضهاء كان إذا رأى قول صالى استخى باقوللها-عجنماد»
الأولى :

وبعض الفقهاء اعتيره حجة أمامالحديث المروى عن النى يلتم إذاكان ل يتصور
ال أنه يكون نقلا » والشافعى وكشرون لايروت ذلك مقدما علىالحديث المنسوب

إلى النى صراحة » ولوكانت الثنيجة أنكلهما منسوب إل النى به

الثانية  :أن الفقهاء ختلفون فىالصحاى الذى يتبع » فأبو حئيفة مثلا يرجخ

أقوإل ابن مسعود على أقوال غيره ؛ والشافعيفى كثير من المسائل يرجح أقوال

زيد بثنابت » وبمقدار اختلاف الصحابة فيماببدنهميكوناختلاف الذين يتبعونهم ٠

فعقضهاء قرروا أن الصحابة لواليست حجة .
:ألنب
الثالثة ا

قول التابعى :

/اه .-هذاكلااملفقهاء فى قول الصحابى » ولاشلثأن الذين رفشضواقول الصحاق

على أساس أنه ححجة » لياأخذون بالأولى بقولالتابعى » فالشيعة واللتوارج
الظاهرية لايرون قول التابعى حجة مالايرون قول الصحابلى .

»ع أنهما أخذا بأقوالالصحابة » وإذا اختلفوا لراجان
وأبوحئيفة والشافعى م

م ي-ألخمذا يقول التابعى .-وأبو حنيفة يصرح بذلك فيقول  «:إذا جاء
عن أقواله
الأمر إلىإبراهم والحسن فهم رجال ونحن رجال ؛ .

والشافعى رض اللهعنهلميعرف أنه اععتيررأى نوع من الحجية فىقول التابعى »

لفى
ك
ذول
:نه كان يأخل أحياناًبقولالتابعى » فيق
ويقول ابن القم :أ

 :وقد صرح

لامب
الشافعى فقموضع بأنهقالهتقليداًلعطاء » وهذا منكال علمه وفقهه رضي اللهعنه
انه
فإ
للم
مبجسدفأىلة غيرقو
كاء
فل عط
ا»
ن قوله عنده أقوى ماوبجدفىالمسألة »

ل عطاء :
ولى
قج ع
وقالفىموضع آآخر٠وهذامر

وعندى أن هاذلهعبارة لاتدلعلى أن الشافعىيرىتقليدالتابعى» لآنهيجوزأن
يكون قد نسب رأيه لعطاء » لأنه وافق قياسه ©» أو لأنهتنبهإلىوجه القياس فى

يس لناإلاأن نتجه إلى
ل.
ورأى
تر»شدا فى ذلك بسبق عطاء إلىهذا ال
سية
مقض
ال
ذلك الإنجاه » الأنهليذكرقول التابعين فى مصادرهالفقهية » وقد .حصر طريق
الإستدلال قى أكير م٠ن موضع من كتبه» ول نعيرفى موضع مهاعلى إشارة أوعبارة
تفيد أنه يرى قول التابعى «حجة .

هذا أبوحنيفة والشافعى» أما مالك فإنهلميصرحباتباع قول التابعى علىأنهمحجة»

لوىتاعبنعين أقوالا » ويأخذ مها» ومخصوص
اير
ولكن رأيناه فىالموطأ كثيراً ما

كبار التابعينكسعيد بن المسيب وسالمبن عبداللهبنعمر» وتافعمولاه .

وأما أحمد فيأخد بقولالتابعى كما يأخذ بقول الصحانى إذالميكنهناك قول
قكا
لصحا » وإذا اختلف التابعونلميوازن بين أقوالهم » ويتخير مها » بل
ونل
ك
تل
ابعى قولا عنده و
»يكون الإختلاف بيهم اختلافاً فىملْطيه .

لساخ5ة -
حٍ

الاختلاف المذهى وامثره
مه ا-ختلفت الآراء الفقهية » وتكونت من هذا الإختلاف مدارس فقهية »
ثمتبلورت المدارس فصارت مذاهب فقهية » ونجب أن نشير هإنلاى أنالاختلاف
الا
يكن فى ذات الدين » و
لقشلربيعة

توطفبيق كلايانلهافعل
رىوع

» ولكنه اختلاف ق فهم نصوصها »

؛ وكل التلفين جمعون عتلقىديس نصوص القرآن

والسنة » بلكانوا مفنرط اتباعهم للإسلام لايسمح أكثرهممخالفة أقوال الصحابة

لهم الذين شاهدوا وعاينوا منازل الوحى » ومدارك الرسالة » وتلقوا علالنبوة من

النىيله و»تقلوه إلى الأخلاف » فهو اخختلاف لايتناول الأصل ولكنه اختلاف فى
كلوان دليل قطعى حاسم للخلاف » ومثل .أقوالهم بالنسبة لاشريعة
الفروع » حييث
حهد » يغلى
اعن
وعثت
كثل أغصان الشجرة » تتشعب وتتفرغ والأصل الذى انب
جميع الأغصان المتفرعة .

ليفنهماس
والم

ق ماضيهم وحاضرهم أن أقواهم دميننيتغبعير نظر »

وما دعوا الناس إلى اتباعهم ؛ بل دعوهم إل اتباعالدليل الذى يو صل إلى الحق »

صحسن
وا أ
ل مااا
ولوخخالفٍ أقوالهم ؛ فكبيرهم أبوحنيفة يقول  :و هذ

إليه » فن

رئى خيراً منهفليتبعه » وقد س,أالهلبفعقضهاء  :أهذاالذىاذبيت إليه هالواق

الذى لاشك فيه ؟ فقال الإمام الخلص  :لا أدرى لعله الباطل الذى لا شلكفيه ٠
والشافعى رضىاللهعنهكان مث أصعابه عملخىالفة قوله الذى يكون مصدره .

ك رضى اللهعنه »٠ إذا صح الحديث
ل فى
ذيقول
القياس إذا وجدوا حديئامخالفه و
فهومذهبى » ويقول ى قوة إمان  « :أى أرض ثقلنى  :وأى سماءتظلتى إجذااء

حديث رسول الولهخيلاللمفته » .
رهوقد
ى
وأن

عن مالك مثل ذلك » وكان يأنهصىحابه عن أن يكتبوا فتاويه

كناكانينبى أبوحنيفة عن ذلك» إذْ رأى تلميذه أبايوسف يكتب مايقول» فقالله:

« وبحث ي ياعقوب أتكتب كل ما أقول ؛ إفى قادألرىيرأويام » وأخالفه غدآء

وقد أرى الرأى غدا » وأخالفه بعد غد .
وأن الإمام أحمك بن حنيل يقرر أن لكلإنسان أن يبد » وأن الاجتبادلم يغلق فى

وم
المذهب الحتيل » ولمينبجم أحد فيغلقه كافعل بعض المتأخرين املنشافعية والنفية ؟
وأن هذا الاختلاف قدفاتلحقرائح » فانجهت إلى تدوين علوم الإسلام مجهدة
متبعة منغ-يجرمود» وتركت من بعد ذلك تركة مثرية من الدراسات الفقهية» لانكون

مغالين » ولامتجاوزين المعقول إذا قلنا أنم! أعظم ثروة فاقلهيعةفالىم الإنساى »

ولعل أعظمئروة يدعما الأوربيون هو القانونالرومانى » ولو وزن ماجاء عن الرومان
ماعدل عشر معشار ماتركه الفقهاء هن عيون الفقه ومسائله » وإنها لتشملمن اللوله
الجزئية والقواعد الكلية ما يغتى الإنسانية إن بغتاللميرلنفسهاء وانجهت إلى ما ينفعها

ويعلو .بها .
وه و-لقد راع الناس ذلاث العمل الفقهى اليل بعدعصر الآئمة» وكاذلكل إمام
تلاميذه  :اتبعوه » ومبجوا مبجه؛ ثبمجاء منبعدهم من درسوا تلكالاآراء الحروية»

وهكذا أخل الاتباع يسود التفكير الفقهى » ومنوراء الاتباع كان التقليد  :.فالتقليد
قكلنهيداً جزئيا ابتداء » ثمأخل نطاقه ينسع »
»ول
صاارلمقنرن الرابع اكهلج
ارنىت
حبّى صار تقليداًكلياى آخخر العصور وتضافرت أسباب أدت إلىالتقليد :
أول هذه الأسباب -اتباعالتلاميل لشروخخهم  9 6اتباع من سجاء دهم؛ وتساسل

الاتباع جيلابعد جيل » وكلما جاء جيل قوى اتباع ما قبله  .وكان القدم يضى عل
أقوال السابقين قدرا من التقدير أكثر مكمان فى الجيل الذىسبقه .
وثانى هذه الأسباب -القضاء » فاالنقضاء يستلزم منهاجا يتبع » لاأن يكون
الأمر فرطا منغير ضابط» وإذاكانعصر الصحابة والتابعين والجلالذى وليهم أميكن
فيهتقييد للقضاء » فقدكان ذلاكث لقوة الدين والتتى » وعلو المدارك » علىأنهفى
نيدبقعدثت فكرته » وإن لمتتحةق » فلمانجاء عهد المهدى
هاذلهعصور كان الاتقي

واأرشيد اختص القضاءبفقه العراقيين » ثمصار المذهب الحتى ذهب الدولة عصورا
طويلة » وكان المذهب المالكى هذهب الدولة فى الأندلس والمذهب الشافعى ٠هبه
الدولة وقتا ما ف الشام .

وثالث هذه الأسباب  وجود ثروة فقهية أنتجتها القرون الثلاثة الأولى مجماعل
كاثلرمسائل توجد لا -حلول فقهية .

ورابع هذه الأسباب  -التعصب المدهبى الذق ساد القرون الى وليت القرن
الثالث » فقد احتدمت المادلات بين المذاهب الفقهية » وشتصوصافق المذاهب الى
( م 91١  -تاريخ المذاهب )
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تتجاور ى الأقالم » كالمذهب الحتى والمذهب الشافعى » فإن الجدل بن أهل هذدين

المذهبين كان شديداً .
هذه الأسياب مجتمعة وغيرها اقتصرالعلماء علىمراجعةأقوال السايقين» ثسجماء بعد
ذلك ف العصور المأخرة مأنغلق ياب الاجهاد مكتفياً باجتهاد الآثمة السابقين »
وصار العصر عصر تقليد » واخصيار من كتب السابقين :

وأن المذاهب المختائمةلتمس.تقبل فكرة غلق باالبإجهاد بقدر واحدء فاذا كانت
الفكرة قلداقت فى المذهبين الحئقى والشافعى رواجاً » فانها لميكنلهامثل هذا الرواج

ااذاهب الحنيل ققد قزر فمّهاؤه
فى المذهب المالكى ء وكإنان للفكيرة أثر فيه  .أم

اصلرمعنصور مجننهد» ليستطيع أن يستنيط أحكام مامجدمن أحداث ,
وبجأولا ملو ع
والشيعة الزيدية والإمامية والدوارج أوجبوا اجنهاد العماء عندهم ؛ وكذلك
الظاهرية » وقد تطرف هؤلاء فأوجبوا الاجنهاد حتىعلى العامة » واجهادهم بمقدار

طاقهم ء وهو أن يعرفوا منيفتهم من أينقالمايفتهم به .
والذين أوجبوا الاجنهاد مغنير الظاهرية «جعلوا الاجببهاد مقتصورا عاللىعلماء »
والعامة يقلدون من يستفتون

8

.لآن إلى إعادة فتح الاجتبهاد » أوبالأحرى الدخول
وأنه قد انميت الأذهان ا
لنقه » ومايسوغ لفقيه كائتاًمكانتمئز لته
يسحغد أ
فى ميدان الاجاد ء» فكاان لأ
أن محجر على العقول من أن تفكر .
ولكن إكذان إغلاق الاجبباد أمرآ غير مستحسن  .فالاجتهادمن غير أن يكون

المحتهد أهلا للاجباد ضاز بالإسلام كل الضرر » ولذلك كان لابد أن يكون المتهد
قد تأهل عؤهلات الاجباد » وأن يكون عالما بالمقاصد الإسلامية العامة »
ولهذا وجب عليئا أن نتكل بإجاز فهىذين الموضوعين ٠ مقاضد الإسلام» والاجباد
ومراتبه ٠

مقاصد الأحكام
٠
جاءت

الشريعة الإسلامية رحمة بالناس » وسقدبقحالانه مخاطباً نبيه: 

« وماأرسلناك إلارحمةالعالمين»  .وقال تعالى« :ياأمبا الناسقدجاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما ق الصدور » وهدى ورحمة المؤمنين ؛ لذلك انجه ملمأحكامه إلى
إقامة مجتمع فاضل تسوده النخبة والمودة والعدالة » وذلاك منن نواح ثلاث » ن
كالحية
تنتحه نحو تلك الغاية أأسامية3 

الناحية الأولى  :لبذيب الفرد » ليكون مصدر خمر لجماعته » وذلك بالعبادات

الى شرعها الله سبحانه » ومر
اماها
ل كل
نهات
فبذيب
وس

أولا » وتوثيق العلاقات

الاجماعية ثانياً »فاهىلتش
نىفوس هأندران الحقد والحسد وتربى روح الائتلاف
بين الأؤءن وغيره » ويلاكون ظلمولافحشاء ؛ ولذدا قا
الس
لبحا
صنهلفى
اة

ال
هىى

وأس العبادات ٠ : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ولذكراللهأكبر»
وهى مبيئامما واجماع الناسطا تهذيب فردى واجماعى » وكذلك الصوم وكذلاث الحجء

وهو أوضحمنهماف إقامة مجتمعمتلاق'بانحبةوالمساواة» ومعاختتلاف الألسنة والألوان
والأقالم » باملركاة ليست فمقعناها إلاتعاوناًاجماعيا بين اولغاىلفقير» ولذلك
كان م

يقول عند تكليف الولاةتجمعها  :ونيذها منأغنيا"
هم ور دهاعلى فقراهم»»

الناحية الثانية إ:قامة العدل ا
قلجماعة الإسلامية » وهو يشمل العدل فها بيبا»

والعدل مع غيرها ٠ ولذا قال تعالى «:٠ ويلجارمنكم شنآن قرمعلىأل تاعدلوا 5
أعدلوا هوأقرب للتقوى © .
والعدل ىق الإسلام مقصد أسهى » وهو يتجه فى الجاهات ذات شعب #تلفة »

يتجه إلى العدل ى الأحكام والأقضية-والشبادة » وإلى العدل فى معاملة لزمهن مع
ا
غيره ع بأن بفرض أن للناس حقوقاً مثل حقوقه » وقد بن ذلك الب
عللهب2

بيان» فقالعليهالسلام  :و عامل الثاس بمتاحب أن يعاملوك به » وقال :
لغيرلكملاننحب
فسك

م .

وانجه الإسلام إلى العدالة القانونية والاجماعية » فجعلالناسسواءأمام القانون »
ولا فرق بين غى وفقير» فليس فيه طبقات محيث :ت:تميز طيقة عن طبقة» بل القورى
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ضعيف حتى يؤخذ الوق منه » والضعيف قوى حى ينتصف له » والناس جميعاً من
طبقة واحدة » لافرق بين لون ولون وجنس وجنس » ولذا يقول البىيله :
اضل
 "5كلكم لادم  2وآدم من تراب » لف

لعرنى عل أعجمى إلا بالتقوى 0

ويقول سبحانه وتعالى  « :يااأسلبهناامن إنا خاقناكممنذكر وأنثىوجعلناكم شعوباً

وقبائل لتعارفوا » إأنكرمكم عند اللهأتقاكم »
توعجواهون
اهلمن
أل وج
سنهبفيىل نحقيق العدالة الانجماعية على ك
 - ١وأ

الاجماعى » أوجب الإسلام تكرم الإنسان لذات الإنسان » فهى عالنمثلة ولو ى
بح.احللاهنه وتعالى بالكرامة الإنسانية » فال
سصر
الحرب » وإن مثلالعدو يقتلاناء و
تعالى  :ولقد كرمنا بى آدم  3وحملناهم قَّ البروالبحر وززقناه ,من الطيبات 2

وفضلناه علىكثير من خلقناتفضيلا ٠ .

ْ

وق سبيل نحقيق العدالة الاجماعية » مكن الإسلام إكنلسان يستظل بالراية

حكالد
آبية
الإسلامية من فرصة العمل » وقد أو.جب ق هذا تر
العاملين ليتمكنوا من العمل عقدار مواهههم وكفاياتمهم .

الآمة الإسلامية

افقلهامءاملنكية ى هذا » ولم مخالفه غيره » إنديجب أن يكون
وقد قال بعض ال

سكتانطيم
التعلم عثللىاث مراحل» ق المرحلة الأؤلى يتعلم كلشباب الآمة » فيمن
بكفايته الفكرية الى كشفنها تللك المرحلة أن يدخل الثانية :دخلها وهن وقفت كفايته
العقلية عن الدخول فها » وقف عند فرض كفائى تحتاج إليه الجماعة  إذ الآمة

رىث؛ وإلى
لونحعل
فى حاجة إلى عمال يدويين » وزراع يفلحون الأرض » وياقوم

من بمهرون فى الصناعات اللختلفة التى لاتحتاج إتلفىكير كبير » ولكن تحتاج إلى أيد

ماهرة » كسبت مهاراتها بالقرين والعمل .
والذين اجتازوا المرحلة الثانية بنبوغ يدخلون المررحلة العليا » وهى الثالثة »
ومن وقف دون الدخول فى هذه الأخيرة وقف عند فرض كفائى » فإن اللجماعة

محتاجة إلى ذوى ثقافات متوسطة ليشرفوا على الأعمال » ويديروا -نظامها .
دار قوا
مونق»
برع
ولخي
ومن اجتازوا المرحلة العليا كان مهم قادة الفكر ع وا
الفكرية لا مقدار عددهم تكون قوة الآمة » وعظمبم المادية والروحية » فالاعتبار

فىهؤلاء بقواهم» لابالأعداد الكثيرة .

وأنه لكيلا يخس ألحد حظه جعل الإسلام نتائج الأعمال متكافئة مع ذات
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الأعمال » فن يعمل مرا محصد نتائجه» موقدار مدجهاولشخص وإنتاجه ينكجوزاؤه.

أل وجوهها مع المرأة »فعلها *ن
وقد حقق الشرع الإسلاى العدالة على ك
بذاىلعلمبعنرواف» '
الوااجبات عقدار مالها منحقّوق» كتمعاقااللى (:وطن مثلال
وللرجال عامون درجة ع.

ودكذا كان ق الإسلام كل حق ق نظيره واجب » فكان التلازم بايلنحق

والواجب أمراًثابتاًمحققآ » ولذاك جعلت الششريعة ااغراء عقوية العبد عاللىنصف
من عقوبة الحر فى العقويات الى تقبل التنصيف » 2فقيد قال تعالى فاىلإماء :

« فإذا أحصن فإن أتينبفاحشة فعلدرن نصف ماعلى المحصنات هن العذاب »
ضلك
افىذ
حء
وبب
بوأن الن

لاألنجرتمة ٠هانة؛ وهى أقرب إلىالوقوعممنينظإرليهم

الئاس نظرة مهائة لانظرة دير  3فكانت ادربمة منهمأخف منالجريمة إذا وقعت

من إنسان له مكانته » فكانت العقوبة أنحف » والعوية على هذا تسير ممع أقدار
»تسير سيراً ٠ذمكسا ) فكمنيرت جر نمته » “75عقابه».
الناس سيراً مطردوالا

اونن» فقدكان
مان
لعلرىعوكس ق
الك
ومن صصغغررت جرعتهفصغر عقابه» وذ
يصغر العقوبةعلىالأشراف » ويعظمها إلىذرجة الموتعلى الضعفاء ولوكان الفعل
المادى فى الجربمةواحداً .

ولقد قرر الإسلام أنه لسابيل إلى تحقيق العدالة الاجماعية إلا إذا سادت
الفضيلة والمحية والعدالة» واعتبرت «صلحة المؤمن يدخل ف دائرتها مصاءحدة أنيه ل

ولذاك قااللعلماء  :إن أنجمع آية لمءانى القرآن «١إن الله يأمر بالعدل والاحسان

وإيتاء اذلىقرلى » وينهى عن الفحشاء واانكر والبغى» يعظكم لعلكم تذكرون ).

والناحية الثالئة  :من نواحىالأحكام الإسلامية  هى المصاحة ودفع الفساد »
وتلك غاية عمققةثابتة فكىل الأحكام الإسلامية » فا من أمرشرعه الإسلام بالكتاب
والسئة إلا "كانت فيه «صلحة حقيقية » وإك خفيت تلك المصلحة على بعض الأنظار

الى غشاها الموى » والمصاحة الى أراد الإسلام نحقيقها ليست المهوى » وإتا هى
'المصلحة اللاقيقية ٠ تعم ولانخص .ولمكان هذا الموضوع من الشرع الإسلامى نشمرإليه

يبعض التفصيل مع الإمجاز .

3
المصلحة المطلوبة قى الاسلام

؟"  -وإننا نقرر هنا أن المصلحة اللقيقية الى طلمها الإسلام اهلثىابتةفى الأحكام
الإسلامية الى وردت فا ال
انصلوصق م
رنآن الكرم والسنة الشريفة » ويءاكو

مشاءباًللمصالح الىاشعملت علما النصوص ٠ ومايكون من جنا وليس لفقيه أو
لغر فقيهأن يدعى مصلحة يضى علا الإسلام اسم المصلحة تكون عصادمة للنصوص»
فإن تلك هى الطوى الذى نبى القرآن والحديث عن اتباعه .
لرنتصوص كلها على اعتبارهاء اهلىمحافظة عخلمىسةأمور :
ااف
والمصلحة الى تض

وهى الدين  والنفس » والمال » والعقل » والنسل » وذلك لأن الدنيا اليتعىيش
قبا الإنسان تقوم على هذه الأمور اللحمسة؛ لاتتوافر الحياة الإنسانية الرفيعة إلا سهاء
وتكريم الإنسان هو فىالمحافظة علها .

 - ١فالدين لابد منه للإنسان الذى يسمو فمىعانيه المشخصة له عدنركة

الحيوانية ؛ إذ التدين خاصة من يخواص الإنسان » ولابد أنيسمله دينه منكل

اعتداء » وقد سحمى الإسلام بأحكامه -حرية التدين» ققال تعالى لاكرادق الدين قله

تبين الرشد
منالغى» ونمى عن أإيفتن الناسفىدينهم» واعتير الفتنة الىتتزل بالمؤمن 1

دب
انه
لأشقدمتنل ل
»ذ
وا قال مسبحانه « والفتنةأشدمن القتل » .
وإنه من أجل المحافطة على التدين وحمايته » وتحصين النفس بالمعاى الدينية البى
شرعت العيادات كلها .
؟ و-الحافظة على النفس هى المحافظة على حق الحياة العزيزة الكربمة »وامحافظلة

على النفس تقتضى -حمابها منكل اعتداء علها بالقتل أوقطع الأطراف أو الجرونج

اللسمية » كا أنهمن امحافظة على النفس المحافظة على الكرامة الإنسانية » بمنع السب
والقذف » وغير ذلك من كل ,أمر مس كرلمة الإنسان » ومن المحافظة عاللىنفس

منعكل مامحدمن نشاط الإنساتُمن غير مبرر .ولذلك حمى حرية العمل » وحرية

الفكر والرأى » وحرية الإقامة » وغير ذلك مماتعد الحريات فيه من مقومات الياة
الإنسانيةالكر بمة الحرةء إلبى تزاول نشاطها فدىائر ة اجتمع الفاضل منغر أى اعتداءى

 والحافظة على العقل » وحفظه من أن تنالهآفة تجعل صاحها عبئاًعلىالمجتمع ومصدر شر وأذى الناس ء وهى تتجه إلى أنواع لاه 0:

سا

064ل

أوها  أن يكون كلعضو من أعضاء الممجتمع الإسلانى سليمابمدامجتمعبعناصر
الخير والنفع » فإن عقل كل عأضوعمضناء المجتمع ل'يحسقاً خالصاً ل »ه بل
المجتمع حقفيه » ياعتبار كل شخص لبنةمن بنائه ؛ إذ يتولىبعمله سدادشيلل
فيه 3

فن ىق

المجتشمع أن يالاحفل سلامته

.

الناحية الثانية  أن من يعرض عقله للآفات يكون عيئاًعل الجماعة أ
»كشارنا

وإذا كان عبؤه علهاعند آفتهء فعليه أن مخضم للأحكام' الإسلامية .الرادعة الى

تمنعه من أن يعرض عقله لاآافات .
الثالئة  أن من يعاب عقله بآفة من الآنات ء يكرن' شرا علْ المجتنع »
ش

يناله بالأذى والاعتداء » فكان من حدق الشارع أن تافل عاللى“عقل بالعقاب :الرادع
للوقاية ؛ كاتعملعلىالعلاج » ولذلك عاقبت الشريعة الإسلامية منيشرب اللحمور »

يأتوناول أى مدر يصيب العلل .

 - 4والمحافظة على النسل هى المحاذظة على النوع الإنسانى » وتنشية أجياله على

انحبة والعطف ليأتلف الناس » وذلك يأن ينربى كل ولدببن أبويه » ويكون للولد
حافظ محميه ء واققدتضى ذلك تنظم.الزواج  +واقتفى منع الاعتداء عالحىياة
الزوجية » اكقاتضى منع الاعتداء على الأعراض ءسواء أكان يفعل الفاحشة أمكان
بالقذف ٠ وذاك كله لمزع ال
ااعلتدا
أءمعلاىنة

الإننانية الى أودعها لله تعالىبجسم

الرجل والمرأة » ليكون مهما الفسل والتوالد الذى يمل حياة الإنسان ياقية فى هذه

الأرضء على أن تكون متتآلف
عة قيويشةن عيشة طيدة عالية » فيكثر الفسل » ويكون
قوياً فىجسمه وخلطقه وعقله و
.يكون صاللا للامتزاج والائتلاف بامتمع الذى
ْ
يعيش فيه .
وأمنجل امحافظة على النسل كانت عقوبة الزنى » وعقوبة القذف » وغير ذللك
من العٌويات التقريرية الى وضعت -لحمماية الل

.

ل عسليرهقة » أو النصب »
اداء
ه  ولمحافظة على المال تكون كنعالباعت
أالورشوة ا»لأروبا » وغير ذلك منالآفاتالىتتعلقيالمال » "كماتكونالمحافظة
عالىمال بتنظم التعاهلى بين الناس على أساس من العدل والتراضى ؛ والعمل على

يه

تنميته ووضعه فاىلأيدى الى تصونه ونتحفظه » وتقوم عرلعىايته » فالمال فق

 .أيدى الاحاد قوة الأمة كلهاء فوجبت المحافظةعليه» بتوزيعه بالقسطاس ء ويالمحافظة

كل بينالناسبالباطل » وبغين
ؤأن
ينع
على المنتتجين » وتنمية الموارد العامة » وم
المق الذى أحل الله به الأموال لعباده » ومنحهم حق امتلاكها .
ونع,
مم
بناس
وعلى ذلاث يدخخل فى امحافظة علىالمال كلماشرع للتعاءل بين ال

وإمجارات وإحياء للموات من الأرضين » واستخراج لمعادن الأرض وكنوزها ».
وماأودعه باطنها ونارها من أحجار كربعة .

وإن هذه الأمور اللهمسة هاىلى نر'ت من أجل المحافظة على الشرائع السماوية.
كلها » ونحاول الشرائع الوضعية نحقيقهاء وقدقال الغزالى ى ذلك :

تخلحقصفىيل,
« إن جلب المنفعة ودفع المضرة من مقاصد اللحق » وصلاح ال
مىصلحة
لعن
بناا ن
مققاصدهم » لك

انحافظة على مةصود الشرع » ومقصود الشرع

املنداق خمسة » وهوأن محفظعلومديهم » وأنفسهم » وعوقلتهمسل»هم

وءالهم » فمكاليتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهومصلحة » وكل ميافوت.
هذه الأصول اللحمسة » فهو مفسدة ودفعها مصلحة , 2":
هراتب المصالح

 "8س نرى من هذاأن المصلحة الىنجبالمحافظة علهامنضبطة فىهذه الأصول.

اللدمسة » وقدتضصافرت الأأحكام الشرعية علىالمحافظة عليها .
ذنه
هاأ
ونقرر هن

المصالحليستمرتبة واحدة » بلهىعلى مراتب ثلاث :

وءجمونه هذه
المرتبة الأولى  مرتبة الفمروريات » وهى الى لايتحقق شى

المصلحة الثابتة إلامهافالضرورى بالنسبة للنفس  :الحافظة عالحىياة» ,وعلى الأطرائه
وكل ما لامكن أن تقوم الحياة إلا به » والضرورى بالنسبة للمال مالامكن المحافظة
عايه إلابه» وكذاك بالنسبة للنسل » والدين » وقد قال الغزالى قفذلك « هذه المصالح

وةريات» فهى أقوى المراتب افلمصالح » وهثاله
رتب
ضىر
اللدمس » حفظها وااقلعف
ق,
للى
خت ع
لفو
اا ي
قاتللكافر المضل » وعقوبة المبتدع الداعى إبلدىعته » فإن هذ
( )1١ىفصتسملا ىلازثلا جب ا صا . 789

لاة8؟ ب

» إذ به حفظ النفوس » وإينجاب حادلشرب

ديهم » وقضاؤه بإبجاب القصاص

»

لهعحفقظول الىهى ملاك التكليف » وإيجاب حادلزلى إذ
ابله-ح
إاذب
نفظسب »
وإجابز جر النصاب والسارق » إذ بهمحصل -حفظ الأموالالى هى معايش الناس »
وهم مضطرون إلما . "7

مانه كلام ذا الإمام أن دفعكل مايترتب عليه فوات أصل من
ضم
تصة
يخلا
وخ
الأصول اللنمسة يعد ضرورياً » وقد شدد الشارع فى حماية الضروريات » وقرر

الإسلام أنهإذ ترتب على حفظ الحياة الوقوع فأىمر محظور  -وجب تناوله إذا لم

يكن فيه اعتداء على نفس أحد » ولذا أوجب على المضطر الذى ياف الموت جوعاً
شرب اللحمر .
ل الميتةولحمالحئزير ويأن
أشاكأن
يوعط
"آ
المرتبةالثانية  مرتية الداجى ) وهوالذى لايكون الىكم الشرعى فيه حماية أصل
يلقصد به دفع المشقة والخترج ؛  0الاحتراط طيذه الأصول
من الأصول الخمسة » ب

الخمسة » كتحرمم بيع اللحمر لكيلا يسهل عاللىناس تناولها » ونحريم رؤية عورة
لةأفىرض المغصوية» ونحرمم تلى السلععندمداخبل الأمصار »
اصلا
المرأة» وتحرم ال
ر
غاري»
وحتك
فكيلا يؤدىإغللىاء الأسعار على الناس © ونحريم الا

ذلااكميمتاجه

مةاإليىة أصل المصابحة » بل قصد بهسد الذرائع الىتؤدى إل المضرة»
حاشر
مب
وكامحرمماقديؤدىإلىالأضرار » كذلك يباح مايؤدى منعهإلىالغميق» ومن ذلك
»إباحة المزارعة والمساقاة » والسلم 2
إباحة كثيرمن العقود الىمحتاج إلا الناس ك

ْ

والمراحة » والتولية. ©9

ونقرر هنا أن من الخاجيات المحافظة على الحرية الشخصية فان اللياةقد ثبت
يعقد هذا النوع هن الكيةفى الجملة » ولكن يكون الشخص فى ضيق ١ ومن

( )1المستصفىللتزالى ب  1ص . 0185
( )١المزارعة دفم الأرض أن يزرعها على أن تكرن له حصة فيبا » والمساقاة دفم الشجر لمن
يصلحه عل أن يكو له حصة فاىلثمر

©» والمراحة الببم بزيادة عمااشترى بنسبة مقدرة  :والتواية

البيعبمثلمااشترى ٠ والسلم بيعماليضشبموجود ى ايلدبائع علىأن يسلِمه ى موعدمعين .

2
الناجيات بالنسبة للمعحافظة على النسل مع المعانقة

»؛ ومن

المخافظة على المال حمل

الدائنين عسلدىاد ديونهم إذا كانوا قادرين » وعقامهم على ذلك قال النى عَلِلَه :
د مطل الى ظلم حل عقابه »ومن المحافظة على العقل حرم شرب القايل ميمساكر
منهالكثير .
والمرتية الثالئة

هرتية التحسيئات

 3والكقاليات

 2وهىالأمور الى لانحقق

ن
م»
وهانة
أصل المصالح ء ولا الاحتياط لها» ولكلها تحفظ الكراءة وبمنع الم

ذللك

بالنسبة للنقس حماينها من الدعاوى الباطلة » والسب » وغير ذلك هلماعس أصل
ها
ممس
اا و
رشينه
كن ي
الحياة » ولا مدااجة من حاجيانها » ولك

.

ومن ذلك بالنسبة للأموال » حرم التغرير والغش والنصب » فإلنه
امس المال
ذاته » ولكن عمس كاليا » إذهو مإمسرادة التصرف ق الالعن بيئنة ومعرفة 3

وإدراك تريحلونجوة الكسب واللسارة ق.لا اعتداء فيه على أصل المال » ولكن

ل في
مه عل
تى إرا
الاع
صدة
اتداء
رف

» وممكن الاحتياط له .

ومن ذللثبالنسبة للمحافظة علىالنسل» حرم خخروج المرأة فالىطرقاتيزيتها »

ومنذلكقولهتعالى؛ «وقلللمؤمنات يغضضن من أبصارهن» ويحفظن فروجهن »

بىون
جمره
ولايبدين زينين إلا ماظهرمنها » وليضربن مخ
ينوعل

» ويلبادين

زينسبن إللباعولون أو آبائهن » أو آباء يعولون » أو أبنائهن ع أو أبناءبعولين »

أو إخوانمنإ
نأخوب
وناىنين ٠ أأوخبنوىانين نأسوائهن » .أ
أوم
عامالك
نتهن »
األوتابعين غير أولى الإربة من الرجال » أو الطفل الذينلميظهروا علىعورات
النساء و
»لايضربن بأرجلهن ليام ماعخفين من زينون وتوبوا إل الله جميعا أمبا
المؤهنون لعلكم تذلحون  ,فإن . 1من قبيل حفظ الككال » وفيه شرف وكال »

مةن»ع
ورام
وك

لامهانة والتبذل الذى تقع فيه النساء اليوم .

ومن التحسينات بالنسبة لهاية الدين » مئع الدعوات المنحرفة الى لاتمس أصل.
وعتق
الا
لادك»ن بتكاثرها توجد شكا فى المقررات الدينية » ومن ذلك هنع الاطلاع
عكلىتب

الأديان الأخرى لمنلايستطيع الموازنة الدقيقة ببن الخقائق الدينية »وذللك

أيضاً مجنب النجاسة » وأخمل الزيئة عنادلذهابإل اىلمساجد » وبعض هذه الأمور من
الواجبات» وبعضها نوافل:ولامانع منأن يكون التحسين واجبا فى كثيرمن الأحوال.

14
ومن التحسينات بالنسية مكماية العقل» 00نعالأمرين من إعلان الشرب للمحرمات»
وبيعها فى أوساط

المسلمين 4

ولو كان الشترون مم

تفاوت المصالح فى التكليفات
 "5ندا تبان أن المصالح ٠تفاوتة

فى مراتها

 40فها الضرووى» وهو مقدم على

غيره ) والحابجى» وهو يليه » والتحسيى » وهو آشعرها » فاذاتعارض الخاجى مع

وقد تصدى بعض العلماء لبيان التفاوت فى المصالح فى الأحكام التكليفية »
وتغير أوصاف الأحكام هن حيث طلها تبعا لذلك التفاوت» فقرروا أمناكطللبه

الشارع أو خسرفيه 

مكاان إلالمصلحة متحققة فيه » وأن المصلحة فيه متفاوتة

مقدار الطلب » أو الطلب يتفاوت ممقدار تفاوت المصلحة والمؤدى وواحمدا»حرمه

لىأ»حرى اللهى'
واوبت االأب
إنما حرمهلدفع الفساد » والفساد فيهيتفاوت عقدار تف
يتقاوت عقدار تفاوت الفساد .

ولذلك قسمعالزدين بانلعسبدلام المصالح إلىثلاثة أضرب :
ى
ه»
واده
أوها  مصلحة أوجها الله لعب

متفاوتة الرتب منقسمة إلىالفاضل »

والأفضل » والمتوسط يينهما » فأفضل المصالح ماكانشريفاًفىنفسه » ورافعاًلأقبح
اقسم
المفاسد » جالباًلأرجح المصالح » وهذا ال
فجب
لوا
عل .

|

وان المصلحة فيهأكثروأقوى يكون
ءفم
تاك
وأن الواجبات تتفاوت المصلحة فه
الواجب

بمقدارها  (2ويكون أسبق» فترى مثلا أن الشارع ى كفارة الصيام قم عتق

لزنهكر
مدن يعدم
شهرين
»وجعلصيام
أقوى
نلمفعة
ىيرم 30لأ ا
علخ
الرقية

عن أصوم  285رمضان :ع ويعترالأصلهوالصوم  .ولقدذكر عزالذين بن
عيك السلام أمئللةتقديمواجب على واجب

 3لتفاوت المصلحة فنهما  2فقَال « :تقدم

إنقاذ الغرق على أداء الصلوات نابت لأن إنقاذالغرق المحصومين عنداللهأفضل » والجمع
يذلفريقم يقضى» ومعاومأن مافاته من أداء الصلاة
بأأنن
بن المصلحتين ممكن » ب
لايقارب إنقاذ نفس مسلمة هنالحلاك » وكذلك أو رأى فى رمضان غريقاً لامكن

تخليصه إلا بالفطرء فإنه يفطر ووبتقذه؛ وهذاأيضاً من باب الجمع بين المصالح» لآن

لاف

م
س“يآ

ف النفوس ححتمًا لله وحقنًا لصاحبالنفسء فقدم ذلك عألذىاء الصوم دون أصله”»2
أى دون أصل الصيام » لآنه مكن القضاء .

والضرب الثانى  .ماندب الشارع عبادة إصلاحاً لهم ؛ وأعلى رتب الندب دول
أعلى رتب الواجب » وتتفاوت فى النزول إلى أتننبى إلى مصلحة يسيرة تقربه

١

منمصالح المباح .

والفمرب الثالث -مصالح المباحات » وذلك أتالمباح لاخلو صملنحة أو مفسدة »
ويقول ق ذلك عز الدين« مصالح المباح » عاجلة » بعضها أنفع وأكير مبنعض »
ولاأجر علها غ»فن أكل ثشق كرة كان معحسنا لنفسه عصلحة عاجلة » .

حة»
ليه
صح ف
ممبا
وإنه بلاشك» ال

ولكنبا .٠صلحة جرئة شخصية اذات المتناول»

كلا كلوالشرب والمشى » وغير ذلاك من الأفعال الى فيابلاشل مصلحةء وترك
تقديرهاالشخص » كاتراكللاهشتيار أفنىواعها والاختيار إفيىقاعهاأو إعيدقماعهاء
ولذلك لايقدر الله تعالى ها جزاء من ثواب أوعقاب.
ووب»
دأ
نواجب
مىال
لة ف
اصلح
أما الم

فإنها مصالح ليست شخصية » إذ تعود على

»و واجبة » فص
لدقلتهن بايرس»
الىس» فن تصدق بصدقةغير واجبة أ
لانوعل
احته
صا
ق عدلىار الثواب ق
مان
وأممناط الأذى عانلطريق » فعىمله مصلحة لائاسء وك

الآخرة ؛ واكلاعتقاب-على الثرك إذا كاالنروك واجبا »فن ترك الزكاة المفروضة
أجيره ولى الأمر على دفعها »:ولايسممن عقاب التلعهالى ايلوقميامة .
صبالح ف التكليفات المطلوبة أواغخير منهاء والمصلحة
مات
ابيلن مر
ذا تت6و"به
لقمفبىيات » والوجه فهاأن دافلعفساد يعد.منالمصللحة » ولو أسمهلايية »
احق
تت
بل إن دفع الفساد مقدم على المصلحة الإمجابية » ولذاث كانت قاعدة الفقهاء « در»ه
ىلب المصالحغ) .
مقدمعل ج
الفساد

ويتفاوت الهى مقدار قوة الفساد وذيوعه » فالفساد فى اك رام أشد من الفساد ى

المككروه » وهو متفاوت فى كل هنما تفاوتا كبيرا ممقدار الفساد » فالتحريم فى الزنى
هما
كنلكاان
لايقاريه حرم المعانقة والتقبييل » وإ

ج . 75
.ص
١نام
لم الأ
( )1قواعد المأحكصامافى

-حراماء والتحرمم فى ' شرب الحمر

ؤاءثخ
ل

مه

ليسمثلهنحريم بيعها» وتحرم الدصب للمىن ق قوة حرم السرقة  2ونحريم قطع

العضو ليس فقىوة حرم قتل النفس » وتحريم الزنى بالممزوجة ليس فى قوة تحريم

ال
ازن
لىمبغتير
زوجة» وكل ذلك ثابت بدليلقطعى لاشبة فيه.ويقول فىذلك عزالدين .

 ٠تنقسمالمفاسدإلىضربين  :ضرب حرم الله تعالى قريانه » وضرب كره الله
تعالى إتيانه » :ثميذكر رضى الله عنه رتب كل ضربمن هذين الضربين» فيمول :

« والمةاسد ما حرماللهقربانهرتيتان » إحداهم رتبة الكبائر » وهىمنقسمة إلى

الكبير  2والأكير » والمتوسط بينهما » فالآكير أعظم الكبائر مفسدة » وكذلك

لأسفالأنقص » ولاترال مافلاسكدبائر تصغر إلىتأنننهى إلى مفسدة لو نقصت

قعتفىأعظم رتب العسغائروهىالرتبةالثانية ا(لممنفاسد ) ثم لاتزال مفاسد

ا ترنناقصإلى أن تذنهى إلى مفسدة لونقصت لانتبت إلى أقلمفاسد المكروهات»

ولاتزال تنئاقص مفاسد هذه المكروهات » حبى تنتهى إلىمحدلوزال لكان المباح0ن

ونرى من هذا التقرير وسالفه كيف ربط ذلك الإمام الجليل بين المطلوب فعله
وبين المصالح» وبين أنه مرتب ف الطلب على مقدار قوة مافيه من مصلحة » وكيف

زبط بين امحرمات قىالشرع والمفاسد ريطا محكما دقيقا لامجال للريب فيه » وبين

مقدار التحرم مقدار قوة المفسدة » وبين أن المفاسد متدرجة فىالتحريم نزولا
وصعودا » فأعظم الأشياءمفسدةأكبرالكبائر » ثميئزل مقدار الاثم عقدار نزول

لفساد» حتيىصل إل دىرجة الباحنحيلثابيكونفسا فدىالفعلأو الك .

ويلاحظ أن المباحكاذكرما يتعلق بالشخص واختياره » حيث تكون المصلحة
حة الى يبتغيهالنفسه »
ل لل
ص تع
غميترحققة فىأمرمعين » بل
ايرك
لرف
مشخص
ولكن منالمياحات مايكون مباحا بالجزء غيرمباح بالكل » فيباح للشخصأن يأ كل
لحماأو خيزا بأىمقدار » ولكنلايباحلهأن متنع عنالطعامباعتبارأن الطعام
مباح » وترك المباحات جملة قد يؤدى إلى ضعف الأمة و.قد يكون الأمر مياسا

بآ
وجزء
لك»ن لياكون مباحا بالكل » بل يكون منهياعنهكاللهو البرىء أحيانا
فإنهمباح » ولكن لايصخ للشخص أن مجعل كل وقتهلمواً » ولايصح لجماعة أن

زء .
تجعل كل حياتما لوا » فإن ذلك حرام بالكل وإن كان فبىأص
اله
لمبجاحا
( )١قواعد الإحكام ب ١ » هزالدين بنعبد السلام فقيهشافعى توق سنة ٠ه هم

سد الااءث* م

رفع

ارج

>  -وإذا كانت المصالح هى مقصد الأحكام التكليفية للارتباطالوثيق بيها »

فإن الأحكام الشرعية كلها يلاحظ فيا اعتبار مصلحة الشخص » ولاتيرك هذه

المصلدةء إلا إذا كانت معارضة لمصلدة أكير ؛ أكوان اعتداء على غيره » كن

يأكل مال غبره » فإن تلكمصلحة لابقرهاالشارع » بل همىن الفساد المهى عنهء

لأن ضرر غيره أشد من نفع نفسه » وضرر الأخذ أشد من مصلحة -التناول
بالنسبة للمتناول .
شخصية لها اعتيارها  3فإن من المصلحة رفع الحرج »
وإذا كانت المصلحة ال

ورفع الترج يكون إذا تعارضت المصلحة الشخصية مع ياعلضمبيات

» فإنه ق

هذه الخال يوازن بين ضرر الشخص الذى ينزل بهيسبب ارك » والضرر الذى

عبل
نيسي
ازللبه
ين

» فأى الضررين كان أكير رفم الحرج » وكان ذلك رفعاً

للحرج » ومنعا للتضييق .

ام
لرر
سك ق
إذل
لجل
ان أ
وم

أنه عندما تكون ضرورة» أىعندما يكون الشخص

فى حال نهدد مصلحة ضرورية له » ولاتدفع إلايتناول محظور لاعمس حق غيره »
مجبعليهأن يتناول ذلكالمحظور» ولذاقروا أن الضرورات تبيح اخظورات ؛
إنه

ق

وأنهافىيعض الأحوال توجب فعلالمحظور » ونجب إذالميكن فنااعتداء على حقٌ

أأحدشركانا » أولميكنفىأمر قرر الإسلام ثواب الصير فيه» ولذا قتاعلالى :
و حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الكتزير وها أهل اغير الله به » فمناضطر
غير باغ ولاعاد فلاإثمعلية» فالميتة واللفتزير والدم حرمت لفماها من ضرر »

ها
كنلضرر
أد م
ولكن ضرر الموت أش

أجبكل
لو
اذلك
» ول

» وذلك الضرر

الكبير يدفع الضرر الضغير » وأن ضرر أكل هذه الأشياء مخف بل يذهبء إذا أكله

»إن الجوع بجعل جهاز ممه قويا » ولذالم يبح الإسلام » إلا بمقدار
وهو سجائع ف

ادن
كزا
للو
ميادقع المتوع » إذ

الضرر .

فلنطق بكلمة
نات ا
كاثاإذ
وقد تكون الضرورة غير موجبة للمحظور » وذل

الكفرمثلا » فإنالعلماءقرروا أنهإذا أكره شخص علىالنطقبكلمة الكفر » فليس
»لكن يرخص لهفىأن
بواجب عليه أن ينباق ما » ولوكان سيقتل إيننلطمق و

لاءة "م ده
خ

ينطق من غير إلزام» بل إن الثواب فألقاينطق» لآن عدم نطقهإعلاءلكلمةالإسلام »
وكذللك الأمر بالنسبة لكلمة الحمق » فإنه إذا أكره الشخص على السكوت عن النطق
بالق » يرخص له ق ألا ينطق » ولكن يثاب إذا نطق بالحق » ولذلك قال النى
يَلِتهْ و إن سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قال كلمة حق أمامسلطان
جائر فقتله » .

وليس الضيق والحرج ف حال الضرورات فقط » بل إنهيكونفىحال الداجيات»
فمن كان فق حال ضيق فانه يباحله تناول بعضالحظورات أوالإقدام علهاللحاجة »

لاللضرورة فقط  .فمثلا رؤيةعورة المرأة حرام مظور » ولكن تباح للحاجة »
ى عورة المرأة عند الكشف علها
رأن
يبيب
كأن يكون ذلللكتطبيب » فيباح للط
لتعرف مرضها .
وقد قسم العلماء امحظورات إلىقسمين بالنسبة للترخيص فىتناولها  -أحدهما
مايكون عرما لذاته كأكل الميتة والكئزير والدم » وهذه لتاباح إلللاضرورة »

ته » للايلباضحإرلاورة +
ذحارم
لأن هذه رمة لذائهاء وكذلك أكلمالاللغير
كأن يكون اثنان فبىادية وأخدهما معه زاد يكفيه ويزيد» والآخر لازاد معه »

خايده ولوبالقوة » ولوتقأئلاعلى ذلكفقتل اللبائع
فانهيباحللجائع أن يأخذمأنز
صاحب الزاد فإنه لادية للمقتول»' ولالثم على القاتل » ولقدأفى ابنحزم الأندلسى »

حمعبهله
اان
صاك
أنه لاتباح الميتةأو اللنتزير » إذ

زاد يستطيم أبنياأخلطمقنهوة .

واثالنقىسمين مالايكون محرمآ لذاته » بل يكون رما لخرهء كرؤية عورة
المرأة فانه حرام » لأنهقديؤدىإلىالزنى ء واحرم لغيرهيباحللحاجة» ولايشيرط
لإباحته أن يكون ثمة حال ضرورة .
لاتكليف إلابمايستطاع :

 وقد لاحظ الإسلام لمصلحة الناس فى ديتهم ألا يكلنهم إلامايستطيعونولذا قالاللهسبحانه وتعالى  « :لايكلف اللهنفساًإلاوسعها  »,فلايكاف إلامايستطاع »
وبمكن الاستمرار علىأدائه » فالتكليفات الشرعية فى جملا عكن أداؤها  3ومكن

ون فبامن مشقة» لأن المصلحة الىتتحققفىالتكليفات الشرعية
يىكما
الاستمرار عل
لباتاكولناإسلاتمرار علبا » ولذلك كانت المشقة فها مما يعتاد محمله » وإذا كانت

لع «6

هناك تكليفات ففووقالمشقةالمعتادة ك»الطهاد

سم

فى

اللهفهى ليست

الثاس »

ولي.ت مما يطالبون به ياستمرار » والتكليف فبا درجات متقاوتة .٠

أما التكليفات الدائمة ففضيلها فى المداومة عليها » ولذلك رفع الله عا الموج
وإرادة بءةغس .المحظورات أحياناً  :لعكن الاستمرار على القيام بالتكليقات » فقال
تعالى  :و .وما جعل عايكم ق الدين من حرج » وقال تعالى  :ه يريد اللهبكم

اليسر » ولا يريد بكم العسر » .
وكا الاستمرار على التكليفات الى تكون مشقها معتادة >تملة» مقصدأ من
لهى
مقاصد الشرع » لأن فى ذلك الاستمرار مداومة على الطاعة » واتلطا
ععةالل
رياضة رومحيةة ترلى الومجدات» ونجعله قوياً ياستمرار من غير أن تتمرد عليه دواعي

املوى .وأن الاستمرار علىاليسير السبل :يؤدى إلىالقدرةعلىالكبير » فمن تعود

أن يتصدق يقليل منالمال كل يوم ؛ أو كلشهر » أو كلعام » فانهإذا وجد
ريفقه
طار
داعيالبذل الكثير » أقدمعليه إذا تعود البذل وس

.

ولهذا جاءت النصوص الدينية الكثيرةتدعو إلى طلب السبل الميسر » ونجنب
فدت أم المؤمننٍعائشة النىبيك » فقالت  :و ماخير بين
ص وق
وعب »
الشاق المت
أمرين إلااختار أيسرهما اليكناه وقال و 2و:أحب الأعمال إلىاللهأدرمهاو إن

قل » واقلالصعللايةهوالسلام  :د إن اللهيحب الدعةمنالأعمال » .
 - 8ولد ذاهلبفترعطيد ببعض الصحابة أن أنخذوا أنفسهم بأشاقلعبادات »
ملى م: .
لا
نرك النسافءقال
مت
همتهم من أدام صيام النهاروقيام الليل » ونيم

أرص»لى وأنام» وأتروج النساء ,ولقد أقر
وفط
«إنى أخشاكي لله» ولكنى أصوم وأ
النى قول سلبان الفارسى لأنى الدرداء أخيه فى إخاء الإسلام ؛ وقد أفرط فالتعيد
عليك حقاً ,
كً»
هكلحقا
لكثأعلي
وفسل
على ذلك النحو ؛ و إن ليدنك عليك حقاء ولن
فأعط كل ذى حق محقه ؛ .

ولد بعيانيه الصلاة والسلام أن إرهاقالنفس ولوق طاللبعبادة  لايطليه
طع به
ققد
نو
ييه»
الإسلام ولاير ضباه» لأن مافيه مشقة فوق المحتاد لامعكن المداومة عل

الجهد عنه » ولقد روى أانلى لقال « :إن هذا الدينمتين فأوغلوا فيه برفق »
ولا تبغضوا إلىأنفسكر عبادة الله > 6إن المنبت لا أرضا قطع » ولاطهرأب »

بد © “ا مه

وقال عليه الصلاة والسلام  « :أينشاد أحد هذا ال
غدين
لإل
ياه

» ولكن سددوا

وقاربوا ».

 - 4والننيجة الى تستنبط من هذا السياق أن الأحكام الإسلامية تنجه إلى
نحقيق المصلحة الحقيقية » وتلتاجه إلىسواها » وتايسر
لع
نلى
اس أسباب الطاعة »
والمداومة علها » ليكون التمؤمبنذفى
يب ديبىمستمر .
وعلى هذا قرر الفقهاء قواعد فمّهية مستمدة هن نصوص الشارع » وتحدد

مقاصدهء فقرروا ى ذلك أانلضرر يزال » وأالهليدف
ضع أ
رشد
رين بأقلهما »
وأن الضرر الخاص بحتمل ق سبيل دفع الضررالعام » وأن درء المفاسد مقدم على

جاب المصالح .

وهكذا ممياتبينمنهأنهمأخذوا من النصوص الوقراآلننيبةوية الدعوة إجلىلب
المصالع ودفع المضار » وذلاث باليئاء على الختصوص من غير افتئات علبا 0

وإنه مامن أمر -جاء بالهنص الصريح الثابت إلاكانت المصلحة مؤكدة فيهء ومامن

أمر نبىعنهالنص يآ صربحاإالاك
لاضنفريهرء فليسلأحد أن يدعى أن نصوص

الشارع الإ
اسلا
لىملا
صنحق
لقحة فعىصر من العصورء إذ أمانيدعى من المصالح
الى تعارض النصوص معارضة صبرمحة أدعاء باطل » وأيست من المصالح إنماهى

منقبيلالأهواء النفسية » والانحرافات الفكرية » ومن أخخذبافإنما محكم الأهواء
المردية فاىلنصوص الدينية » ومجعلها حااكلة ع
نلى
صوص

عم
ارد
لعل
رىأ
سصل
الة الحمدية »واللهسبحاته وتعالى أعلم5

باالبق
لاءإألوغاء »وهى

لمالكءم اد

|الاحتهتاد
كان لابدلئاهىذا المهيد من الكلامى الاجباد » ومؤهلاته » لآن
٠
ماحمسنته
لىعاصرن
تكوين المذاهب الفقهية كان بهء ولكيلا يدعيه ق

» وقد وءجدثا

رعت به
ناس محسبون الأمر فرطأ من غير ضابط يضبطه » ولآن الاجهاد هتوافلذى
الفروع فىالمذاهب  3وكان بهالتتخريج » وهو الذى اتسع بهالاستنباط فا 0
راتب ق العصور الحتلفة » وكانلكل عصر دوره الذىسارفيه»
 9تنوع إملى

وقاد أتحذ يتناقص حى اتإلى تعرف ماتدل عليهالكتبء ولابد من بيانذلك يإجال ٠

الككال فىأفعلمن الأثال.
مأدنلها التفصيلية .ويعرفٌ

بعض علماء

ل البتبادأ ملاسو  1اغ
ل

الجهد وبذل .غايةالوؤوسع ع إما ق استخياط الأحكام  .وإما تقطبيقها » وعلى هذا

يكونالاجتوادا يتا -ن إحداه -ناخاصة باستنياط الأحكام دبيام :والثانية
والشعبة الأولى هى الاجتباد الكامل » وهو الخاص بطائفة العلماء الدذين انجهوا
إلى تعرف الأحكام مصنادرها الشرعية » وقد قال بعض العلماءإن ذلكالنوح
من الاجباد قد ينقطع فى زهن من الأزمان» وهوقول الحمهور» أوعلن الأقل طائفة

نلمكما ؛ء وقال العنايلةإن هذا النوع لا يصح أن علو عصر منه » فلايقمه
كبيرةب ا
ن

نهد يبلغ هده ألرئية .٠

والشعبة الثانيةمن امحدّبدين » اتفق العلماء علىأنه لايصح أن محلومنه عصر من
العصور » وهؤلاء همعلماء التخريج » وتطبيق قواعد الأحكام علىالأفعال الحرئية»

هاد الكامل رأىفباء
اينجأصتحاب
لابق
الس
ومهذا التطبيق تتأبحينكام المسائل الى لميعر ل
ف
الاجباد الكامل :

١نت-كلم هنا ى شروط ابد ايلذسىتأهل وصف انيد ااجنهاداً كاملا »
وأنه يشترط ف هذا المحهد شروط كثيرة .

لاه *[ مم
ل

أونها -العلم بالعربية  :فاد ا
لتفأقعل
صماوءل» على ضرورة أينكون على
عاللملذه
غة » لآن القرآن الكرمم نزل !ا » ولأن السنةالى هىبيانه جاءت مبذا
االسان العربى» واقد
لح
غدزدالى القدر الذى نج
اب م
لعر
عفته
رم
بنية

الق
يدر
فالذ
هىم

» فقال ١ :إنه

بهخخطاب العرب » وعاداتهم فالىاستعمال » حى
صم
رز ب
يين
ح

الكلام » وظاهره ومعمله » وحقيقته ومازه  ,وعامه وخاصه » ومحكه ومتشاءبه »

ومطلقه ومقيده » ونصه وفحواه » ولحنه ومفهومهء وه
مذاحلا
صل إلا أن بلغى
اللغة دريجة الالجباد » ,

ومنهذايفهمأن الغزالىيشترطالعمالدقيق والتبحر ف اىللغةحبىيصل فىعلمه
إلى درجة الاجهاد فنها » وإلى در
يجة
ضأ
انهى فى فهمها العربى الأصيل » ولبهح
من شأن العربى أن يعرف بجميع اللغة و»لا يأسنتعمل كالدقا
لئقه
»وك
ماج
تذلك
هد
فىالأحكام الفقهية » فليس علمه علىاستيعاب لمكفلردانها » واستعمالات قبائلها
المختلفة فإن ذلك ليس فى مقدور واحد » إنماعلمالمجنهد جب ألايتقاصر عن

مف
مع
لأسر
لىة وذلك لأن الأحكام الى يتصدى لبيائبا -وعاؤها الأول
ارفة
جارها
القرآن الكريم » وه
كولأداقم فىاللغة العربية وأبلغه » ويلاسبتدلخمرنجالأحكام
مينهكأن
ون علها بأسرار البلاغة ليتسامى إلىإدراك مااشتمل عليه منأحكام .
وأنه على قدر قهم الباحث فق الشريعة بلأسرار الببان العرى ودقائق مراميه

تكون قدرته على الاستنباط » وأن الشاطى ليرتب الباحثين فىالشريعة عقدار م تربتهم
فىفهم الكلام فيقول :

« إذا فرضنا مبتدثاً فىهم العربية » فمهبوتدىء فىفهم الشريعة » مأتووسطاً

ف٠هتووسط  فهم الشريعة » والمتوسط لح يبلغ درجة الهاية » فإذا اتانهلىغإالىية.

افلعر بية»
يىعة
اكان
شذلا
لك
رت ف

» فكان فهمه فها حجة » كماكان فهم الصحابة

اير
وغ
لهمف م
صنحاء الذين فهموا القرآن حجة »٠ فمن لميبلغشأوه فقد نقصه من
فهم اأشريعة عقدار التقصير عنهم » وكل من قصر فهمهلم يكن حجة ع ولا كان
قوله مقبولةع()00
1

) 06الموافقات ب  4ص 4١١ طبع التجارية ,

1

سا٠ؤرء"

له

وإن ذاللككلام معقول فىذاته » لأنالمجهد حجة ؛ يأخذ يقوله غايلرمجهد »
ولايبلغ هذهالرتبةإلامن يكون قد بلغ مرتبة قريبة ممن يفكوهنمهم حجة »
وهم الصمحاية الأعلام» والأنمة المجبدون الذين تلقوا عهم وتوارثوا علمهم » وكانث

ترى من ادعى جهل
فذب
اك
وقد
 0عالماً بالعربية بقدر إمامتهف اىلفقه» ول
يعضهم بالعر بية 3

ها وثان

العلمبالقرآن الكرحم  :وهذا شرط اشترطه الشافعى فىالرسالة

الأصولية الى دون ا علمأصول الفقه » وذلك لأن القرآن الكرم هعومود هذه
الشريعة  4وحبل الله الممدود إلى يدم القيامة ؛ ومصدر هذه الشريعة » غيرأن
عم القرآن الكرمم واسع » فهوعل التبوة» ومن جمعة فقل جممع النبوة بين “جنبيه »

ل»ك قال العلماء أنسجب أن يكون عالاً
ذْهما
للهعن
و ال
كنا قال عيداللهبنعمر رذى
بدقائق آيات الأحكام افلىقرآن » وتهحىمنحسومائة آية » وعلمه مها يوجب أن

ا وبيانالسئةه ءاوأن يكونعام
يكون محصلا لمعانبا عارفلالمخاصوالعامذ »
عانسخت أحكامه مها» على فرض أن فا ناشخا ومنسوخا » وأنه .ع علمه اللخاص

يآيات الأحكام :جب أن يكون عالاً عإلجممآاليا بما عدا ذللك ممااشتمل علياهلقر1ن
الكر.م » فإن القرآن الكر.م غير منفؤصل بعضه عن بعض » وقد قال الأسنوى :
إن ييز آيات الأحكام من غيرها يتوقف على معرفة اللتميع بالضرورة وى
«

.

ولكن هل يشرط حفظ القرآن كله ؟ قاالل بععلضماء

 :لايشرط -حفظه >

بل يكتى أن يكون عارفاً بمواقع آيات الأحكام ححىيرجع إلا ى وقت الداجة»
رظآن الكرم كله .
قحف
لط-
اير
وروى عن الإمام الشافعى أنه اش
ولاشك أن أقصى درجات العلم بالقرآن الكر.م » أن يكون حافظا للقرآن حفظا

لىة
مف
جانيه
للمع
اماً
كاماد » فاه

» دارساً مااشتمل عليه منن أحكام دراسة تفصيلية 5

عالاً يآيات الأحكام علما دقيقا » مليمأاقوال الصحابة فى تفسيرها ٠ مطلعا على
أسياب التزول » يعرف المقاصد والغايات  .وقد تصدى يعض العلماء لدراسة آيات
الأحكام» كأبى بكرالارزى الشهي .ر بالطتصاص المتوق سنة ٠ /اثلاهمع وكأ عبدالله القرطى
فى كتابه أحكام القرآن الكرمم » وغيرهما .

) (١شرح الاسنوى مهاج الأصول ص
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الى كك

وثالقها ا-لعل بالسنة  :وهذا شرط قد اتفق عليه العلماء أيضا »
“ا
فيجب أن يكون المجتبد الجباداً كاملا علاىعلمبالسنة القولية والفعلية والتقريرية ى كل
الموضوعات الى يتصدى لدراسها »؛ وقال بعضهم  :يجب أن يكون عالما بكل الس

الىتشتملعلى الأحكام التكليفية  2بحيث يكون فاهمالهاومدركا لمرامها » ويجب

أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ هنما كالابدأن يعرف طرق الرواية وقوةالرواة »
حيث يكون عالما بأحوال الذين رووا الأحاديث» ودرجاتمم ف العدالة والضبط .
كتتب فى
ادلكتب
وإن الجتهود الى بذطاالعلماء فهىذا السبيلكبيرة وجليلة » فق
أخبار الرجال الذين رووا الحديث ودرجاتهم فى العدالة والضبط .

وجاءت ماح السنة فجمعت الصحيح الثابت الذى يرجح صدق نسبته للرسول
عله ٠ وجاءالشراح فخرجوا الأحاديث واختلاف الفقهاء حوها » وقد رتيت هذه
الصحاح برتيب كتب الفقه » فأحاديث العبادات فىحيزقباذئماته» وكل 5قسممنهارله
سل .
ااب
كتاب مستقل » وكذلك العقود » والسبر  3لكل موضوع يبك

ومبذا الجمعيسهل على المجتهد أن يرجعإل اىلسنة» وأن يستدخرج الأحكام منها.
ولكن لابدأن يدرس السنة بشكل عام  2أن يدرسأحاديثالأنكاءدرامة عميق 4ة

بحيث يعرف ناعها ومنسوخها إآلىخر ماتقتضيه معرفة أحكاءها .
ولايشعرط أن يككونحافظاللسنةالمتعلقةبالأحكام » بل الشرط أن يعرفهاويعرف
مواضعها » وطرق الوصول إلا » وأن يكون عليا برجال الحديث .

- 4ورابعها -معرفة مواضع الاجماع  :ومواضع الاختلاف :وأذذلك شرط

بالاتفاق » ومأوناضع الإجماع الى لشالك فها هى أصول الفرائض كالصلاة »
وعدد ركعاتما » وأوقانما » والزكاة وأصل فريضنا ومقاديرها » والحج ومناسكه »

والصوم ووقته »وأصول المواريث » والمحرمات من النساء وغير ذلك مزن لكام
الى تتواتر الأخبار بالإجماع علباء وهكذا غير ذلك من المقررات الإءلاميةالبىأجمع

عليهاالعلماءمن عصر الصحابه إاللىعأصئرمة المجهدين ومن جاء بعدهم .
وليس المراد أن محفظ كل مواضع الإجماع حفظاً يستظهره فىكل أحواله »

رنف
عاد أ
يلمر
بلا

موضع الإجماع فىكل مسألة يتصدى لدراسا .

س«مإثاسم

ومعالعم بمواضمعالإجماع الى أجمع علبهاالسلف الصالح » حب أن يكون على
عل باختلاف الصحابة والتابعين » ومن جاء بعدهم من الأئمة المجهدين » فيعرف
متهاج الفقه المدلى » ومنهاج الفقهالعراق » ويكون له عمل مدرك .حسن التقديريستطيح

أنيوازن بين الصحيح وغير الصحيح » والقريب»من النصوص ء ولقد أوجب ذلك
الإمامالشافعىفىالرسالة » وقال رضى الله عنه  « :لاممتنع عن الاسماع لمن خحالقه »

وناب
سيه
لتق
اتن
»يرك الغفلة > ويزداد تثبيتاًفي
اااع
صدم
مّاع ل
ليأناهلقدي

» وعليه

فذىلك يلوغ غاية جهده » والانتصاف من نفسه حبىيعرف من أين قال مايقول »

صلير
افيفض
معر
.ى ي
وترك ماييرك » ولايكون ماقال أعبىمماخالف  » .ح
على ماييرك إن شاء الله , ©,

إليه

وكان أبو حنيفة يقول  :أعلمالناس هأوعلمهم باتحتلاف الناس ( أى الفقهاء )
فإندراسة الآ راء المتنازعة تجعلنورالتق يلمع +ن يده»ا وكانالإماممال إكذا التى

بتلاميذ أحلنىيفة يسألم عمايقول أبو حنيفة فى المسائل التى تعرض لها .
وقد وجدت محمداللهكتبا جمعت بين اخختلاف الصحابة » واختلاف فتهاء
الأمصار » وفقهاء المذاهب من أمثال المهذب للشرازى وشرحه للنووى » والمغى

لابن قدامةوالمحل لابن حزم » وبداية المجتهد ونهايةالمقتصد لابن رشد » وفتاوى

أبن ثيمية » وشرح ألحاديث الأحكامء وتفسير آيات الأحكام » وغيرذلك » وبذلك
يسهل الرسجوع إلى الحلاف وتسهل دراسته .

رنف مرايلداجباد بعدأن تقرر
عأ
يابد
معرفة القياس  :ل
ها خامسبا 
قياسأصلامنأصولالاستنياط » أن يعرفمباجالقياسالمل ءم ويكونعندهعلم
صنوصة الى وردت مبينة للأحكام بقدر بمكنه من أن مختار
نم
لبعلة
استن
بالأصول الم
منهذه الأحكام أقريها الموضوع الذىيجيدفيه»ويتعرف سحكله» وأن العبلالقياس
يقتضى العلمبثلاثة أمور :

أوها  :العلم بالأصول من النصوص اليىمكن أن تبنعىدبأاحكامغرها
والعلل الىهاالتأئرفى أحكام هذهالنصوص » والى مكن .تطبيقها علىالفروع غير

المتصوص عل حكها - .
( )١ةلاسرلا ص . 81١١

١اثال

ثانبها  :العلم بقوانين القياس وضوايطه » فلايقاسمثلا عملاىيثبت أنهخاص
ور ف
حماعلينة لتاقاس عَلها »
أوكع
صةاف العلة الىيببى علبا القياس » ويلتحق

بالبناء عليها الفرع بالأصل :

وثالثها  :أن يعرف الهاج الذى سلكه السلف ال
اصاللحعلمنماء فىتعرف علل
الأحكام » والأوصاف الى اعتير وها أساساً لبناء الأحكام عاسبها  2واستسخرجوا مباطائفة

من الأحكام الفقهية .

١

ويقول الأسنوى فى معرفة القياس بالنسبة للمجتبد  « :لابد أن يعرفه ويعروف
شرائطه المعتبرة » لأنه قاعدة الاجنهاد » والموصل إلى تفاصيل الأحكام الى
لا حص لما #لقكاى

1

سادسها  معرفة مقاصد الأحكام  :بحب أن يعرف المتصدى لاستخراج

الأحكام الفقهية مقاصد الشريمة الإسلامية » والغاية البى بعث من أجلها الرسول
الأممنمحمد 2

 2لكيلا ينحرف قى اجتباده عن مقصدها » فقدينحراف فىفهمه

عن غايهاء فلايستطوم أنيعرف أوجه القياس» والأوصاف المناسية للأحكام الشرعية »
ولابد أن يعرف المصلحة الإنسانية الى يعدها الشارع الإسلامى مصلحة »٠فإن معرفة

االملصاإلحنسائية أصلمن الأصول المقررة الثابتة »ع لك
اىليفمرقصبتلنحة

الوهنية

والمضاحة الحقيقية » ومايقره الإسلام من أمورتنفع الناس » ونحماريه منأوهام »

وأهواء وشبوات » وكذلك يجب أن يعرف مايكون فى الفعل منمصلحة ومضرة »
اضار
ويوازن بينهما فيقدم دفعالم
ملى
ل .ع
صجل
يلئىقع
ابلح » ويمنافع المنااس ع
الاحادع

وأن ذلك أساس من أسس الا-جهاد .

ولقد قرر الكشاط
تىافبىه الموافقاث  :أن الاجتهاد يرسجع إلىأصلين -أحدهمات
فمهقماصد الشريعة ٠ والثانى المكن منفهم العربية» وقال فاىلأول  « :إذا بلغ

الإنسان مبلغاًفهمفيهاعلنشارع قصده فمىك
سلائل الشريعة » وفىكل بابمن

أبواها » فحقدصل له وصف هو السبب فىبلوغه مئزلة المليفةللنىيِه ف اىلتعلم
والفتيا والح مارآه اللهتعالى » .

ويقول  :إن العم بالعربية نخادم للأصل الأول وهو العمبمقاصدالشريعة» ويقول
) (١الجزء الثالث » شرح الهاج للاسنوى صن 6٠1 عهلىامش شرح التحرير. 
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ل

ون الأصل الأول وهو الأساس والثانى خادمله » لأنفهم
ذفلىاث رفى اللهعنه  :إ
فة
رغة
عن ل
مم
وخرى
اىجعلبيهباد » والمعارف الأ
لبن
اذى
مقاصد الشارع اهلوعلم ال
لأحكام القرآن تكون نحصيلات علمية» » فلاثنتج استنياطا جديدا » إن ل يكن على
عم كامل عقصد الشارع وهراميه وغاياته .

ونحن نقول  :الأساسان متلازمان » فإن معرفة متاصد الشارع لامكن أن تكرن

لينرصوص » والنصوص لابمكن أن تكون بغيرعل العربية » فهى متلازمات
مانغ

لاينفصل بعضها عبنعض

»© ولايصح أن يقال أن مقاصد الشارع تفهم من غير

نصوص » وإلايكن ذلكتعطيلا للنصوص » ويصح أن يقال تفوىجيه كلام الشاطبى
أن مقاصد الشارع تفهم منمجموع نصوصه لامن نص واحد بعيته »ءوذلك حق »

نمصوص الى تكون الكليات ٠
غمرض فقجزل يتوقف علايهلفه
لفه
اكن
ول
ساب-عها  سعة الفهم وحسن التقدير  :وأن ذلكهو الآداة الى يكون ها
ها » وغلها من
يءدمن
جآرا
استخدام كل الأمور السابقة وتوجبها » وتميز زيف ال
رط الأسنوى فيقول  :ويشترط أن يعرف شرائط المدود
شلك
لذ
اقرر
سميلها » وي

والبراهين» وكيفية ترتيب مقدمامباء واستنباط المطلوب منها ليأمن الخطأ فىنظره »
للمنطق » لأنهالعمالذىيعرفبهالحودالرسمء ويعرفبه
وكأنهببذايشترطع ا
البرهان ومقدماته » وغير ذلك » فن العلماء منلميشترط ذللكالعمبالمنطق » لأنهم
لاوا إليه
صلو
و وص
ادين
مجته
نظروا فوجدوا أن فقهاء الصحابة والتابعين والأثمة الم
يمكن ذلك العلم قشداع فالىعربية و»من المؤكد أنهملم
من الاجتباد الفقتهى » ول
يكوتوا على علم به .

لبلغضهم
إقد
ومن العلماء من قال أنه مكروه ؛ و

» وهمؤنلاء شيخ الإسلام

اببا سماهنقضالمنطق»
اتبينمية » فقدقرر أن العللبالمنطق لاجدوى فيهء فكقدتكت
وألف بعض علماء السنةكتباًى بيان كراهية ذللكالعلم.

ى
رلا
ننا
وإنا قد نوافق على أن العلى بالمنطق ليس بشرط ولك

أمنكهروه

»

بنرلاه ثقاقة عقليةممتازة » وميزاناً ضابطا يفيدعند المناظرة »والدفاع اعلنلحقائق
أمام المنحرفين » وإنلميكن ذا فائدة واضحة فى استنباط الحقائق الشرعية .

ومع أننتاشلتارط المنطق » ونؤكد مااشترطه الإمامالشافعىمن.حسن الفهم
ونفاذ النظر » ليصل الفقيه إالىلكحسقبائق .

اسم له
 ثامنها صحة النية وسلامة الاعتقاد ف:إن النية المخاصة تجعل القلب
' يستدر بنورالله تعالى فينفذ إلى لب هذا الدين الحكم » ويتجه إلى ألحق لابيغئىسواه »
ولايقصد غيره  3وأن اللهتعالى يلى فى قلبالمخلص بالللكمة فمياديه » والشريعة نور

لايدركه إلامنأبشارقلقإلبخهخلاص»

وأما فاسد الاعتقاد بأن يكون ذا بدعة أو هوى » أو لايتجه إلى التصوص

يقلب سلم » فإنهقديسيطرعلىتفكيرهه ماعنعه منن الاستنباط الصحيح مهماتكن
غوة عقله » لأن النية المعومجة بجعل الفكر معوبجا

» ولذلاك ناجلدأئة الأعلام

الذين ورثوا الأجيال منب
نعد ذلك الفقهالعميق كانوامناشهروابالورع قبل أن
يشتهروا بالفقه .
وأن الإخلاص فقطالتبقائق الإسلامية يقر ءا لطالها ف»يأخذها أنى وجدها

ولايتعصب » ولايفرض أن قوله صواب بإطلاق » وقول غيره خطأبإطلاق » بل
يشر ض الخطأ ق اجتهاده  3كايفرض الصواب ق أتجهاد غيره) والأئمة الأعلاميقولون:

« قولنا صواب بحتمل الخطأ ؛ وقول غيرنا شعطأ محتمل الصواب ©١.

وقدنقلنامنقبل آن الشافعى كانيأدريأصح
أابه
خب
ذأنوا باولحد
بيثجإذ
داوه »
ولو خالفمذهبه» بل يقولهم أنه يكرن حلئل مذهى » فيقول «:إذا صح الحديث
فهومذهبى »:وأبوحنيفة كانيقررأن هذا أحسنماو ل
صإليف.ن رأ خرا مهفلتيعه:

والاجباد كا قال الشاطبى سمو فق التفكير » وعلو ق النفسوالعلم ليكون ى

 0لنىيِه » فيبين للناس شرغ اللهكا ذكره القرآنالكريم » وكابينهالنى
عه »٠فهليصل إلى
هذهالمرتيةالساميةمن لم
يسلم
وجههلل »ه ومخلصفى
طلبالتق

قذا الدين
ه

4
هذه هى الأمور الى أجمع العلماء اعشلىتراطها فى المجتهد » وقد يقول
قائل ا
:ملنذى وضع هذه الشروط ء وبجعل نفسه حاكا علىالااجتهاد وطوائفه »
ومن أى شىء أخذها ,

هذه أسئلةبلاريب قد ترد ى ظاهر الأمر » وأقودردها الذين يريدون أن
يهجموا بالاجتهاد منغيرأن يكونبأيدسهم أدواته » ويلؤمتوا مؤهلاته و»الإجابة
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على هذه الأآسئلة أانلتلشكروط إم
تاأ
كنون بدهية تقرها العقول وإ
تماكأونن
من صفات المجتهدين الأولين “الذين سنوا طريق الاجتهاد » ونحن نتبعهم فى الاجهاد
من غير تقصير » فأإن
شيراط الإخلاص وحسن الن
اية
لى
حطقلبيقة » واشتراط
حسن الفهم والتقدير » واشبراط العلمبمعالى النصوص والقواعداابى تستنبط منها لعكن
القياس علها » وكذا اشتراط العلمبمقاصد الشريعة  .-اشتراط هتذا
مكلله
يه البدهيات

العقلية » وعلاارى فهاعاقل » وإلافكيف بهد منليمؤت حسن التقدير » وكيف

يانهلجماعجلتىهاد منلميكنذخانسينةة ع أكويف يتعرف أحكام الشريعة من
لايعرف مقاصدها » ولايدرك القواعد الى تستنيط ما ؟

وأ-ما اشتراط العلمبالعربية والقرآن والسنةومواضع الإجماع » فلأن اللتين
اجهدوا من الصحابة كان عندهم علم ذلك »٠ وهم الذين سلكوا طريق الاجتهاد ى
عهد الرسول يَلِلُهُ» وأقر عليه » فاجهاده هو الذى يعتير حجة » ومسالكهم هى

السبل األقىرها ايَللنِىتَهْ » فاللحروج عليها خخروج على منهاج الاجتهاد » وفوقذاك
فإن الكتاب والسنة والإجماع » «صادر ف الفقه الإسلائى» ب«لصهاىدره » فكيف

مجتهد فيهمنلايعرف مصادره ؟  .وأن الذين يريدون الاجتهاد مغنير أيتنقيدوا
ععصادر الإسلام » لمم أن يجنبدوا كايشاءون» ولكن لايصح أن يقولوا أن مايصلون

إليه أشحىءكاممنالإسلام » بل هى أهواؤهم » ولااحول ولاقوة إلابالله .
مراتب :الاجباد
إن
١

الاجتهاد هاقلناقسمان » اجتهاد كاملل وشروطه هاىلى ذكرناها» 

واجتهاد فاىلتطبيق و نخريج المسائل على مقتفيئ ماوصل إليه السابقو ن فى اجتهادهم»

وهذا يسمى التخريج أوالاجتهاد فى المذهب »وأن فقهاء المذاهب بالنسبةله درجات» 
والامجتهاد بالنسبة لحم مراتب» وكل له مرتبة لايتجاوزها  .والاجتهاد الكاءلل أيضا

مرتبتان » مرتبة يمتنقيد بأصول مذهب معين » ومرتبة من لايتقيد بأصول أى مذهب

إاللاأصول المقررة الثابتة الى لا اختلاف فيها. 

وعلىذلكيكو نالاجتهاد مرا»تبوقد عدها الفقهاء سبعمراتب » منها أربيعدون
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- ١المجتهدون فق الشرع
هذه الطبقة اهلىأولى » ويسمى أصضاءها امحتهدين المستقلين » وهؤلاء
١
يستسخر جون الأحكام من مصادرها » فيأخحذون منالكتاب والسنة » ويقيسورن على

نصوصهاء ويفتون بالمصالح إن رأوهاء ومحكمون بالاستحسان؛ والعقلعند »نيقولبه

وا ىق
لونيماس»
وىير
إذا لميكن نص ء وف الجملة يسلكو نكل سابللاستدلال ال

اختيارهم تابعين لأسحد منأصعاب المذاهب إلاأن يكونوا تابعين للصحابه رضوان الله
تبارك وتعالى عنهم » فقد مدحاللهسبحانه وتعالىالتابعينلهمبإحسان .

ومن هؤلاء فقهاء التابعين أمثال سعيد بن المسيبء وإبراهم النخعى » والفقهاء
أصحابالمذاهب كبجعفر الصادق وأبيه محمد الباقر » وأبى محنيفة ومالك والشافعى

والأوزاعى والليث بنسعد» وسفيانالثورى وغير.هم كثير » وبعضهم لمتصلنا مذاهبهم»

ولكن نجىء آراؤم ثفنىايا كتب اخختلاف الفقهاءء فانلك نآجرداءهم منقولة برواية

لادليل علىكذما » ويرءجح صدقها .
وهليعدأصعابالأثمة الذينتتلمذواعليهم » وتحُرجوا فىالاستنباط منتجا
اقلولإفجىابة عن هذا  :إن بعضهم بلا شك منالطبقة
من همذاهلطبقة ؟ ون
الثانية » وبعضهم اختلف الفقهاء ى عدهم منها » ومن هؤلاء أصماب أ-لحىنيفة

أبو يوسف المتوق سنة  181وتحمد بن الحسن الشيبانى المتوق » 481اوزلفرهبذنيل

ين تابعً لغيره من الطبقة الثانية الآلى بيانهاو»لم
دبن
بما
اده
عدع
المتوىسنة 99١ فق
فقة الثانية  :طبقةالهحهدين فى المذهب كأبىيوسف
يعدهم املنمستقلين فياقوللطب
لة علىحسب
لكاأمدمن
اأح
ومحمدء ساءث أرصماب أنىحنيفةالقاهيرن علىاستخراج ال
القواعد الى قررها أستاذهم

»كنهم
فإئهم خالفوه فى بعض أحكام الفروع ل

يقلدونه ى الأصول, ©2

»إن أبايوسف ومحمداً وزفر كانوا مستةلين ى
عم وهذا الكلام فيه نظر ف
تفكيرهمالفقهى » وماكانوا مقلدين لشيخهم بأى نوع من أنواع التقليد3 ,

وكوئيم

درسوا آراءه وتلقوها عايه » لاممنع استقلالهم و»حرية ة اجبادم » وإلايكون كل
( )0شرح رسالة رمم المفتى ص ١1 .

5-00
من يتلى عن غيره مقلداً ؛ وتنهى القضية لاغالةإلىأن نزل أباحئيفة نفسه عن رتبة
انحبدين المستقلين » وقد ادعى عليه ذلات بالياطل » فانه ايتدأ دراستهيتلقى فقّه إ|براهم
التخريجعليه» وكذلك قالمن
النخى على شيخهحماد بن أبى سليان » وكانكثير
أراد أن يبخس أبا حنيفة حظه من الاجراد ق

الفقه .

وإذا كانت الأصول الى يبى علها استنباط هو لاء ااتلاميذث وشيسخهم متحدة ف

كرها » فليست متحدة فىكلها » وحيسهم تلك الخالفة لتثتطهم صفة الاستقلال »
وأهم إن اتحدوا قى طرق الاستنباط قل ى ذلاث عن اتباع » بل عن اقتناع » وهذا

هو الفارق بن منن يقلد ومن يجهد » وهو القسطاس المستقم .

لةيد ولو فى الأصول »
لعنتهمقصف
اعد
وإن ميندرس حياة أولثك الأثمة يب
فهملميكتفوا ماهر سوه على شيءخهم » بل درسوا من بعدهعلىغيره »
م فأبوا يوسف

حلديث
لازملأه

»م
» وأخذ علهمأحاديث كثيرة » لعل أباحتيفةلميطلععلبا ث

هو قل اتير بالقضاء » فعرف أحوال الناس » قصةلل ما وافق فيه شيءخه بصقل

قضاق » وخخالف شيلخه متسلحاً ماهداهإليهاختياره للحكم والقضاء بين الناس »
ومن التجنىعلىالطقا ىئق أن نقول أن ذلك كله قد قاله أبو حنيفة» واختاره أبيويوسف

من أقواله ٠ كا يزعم بعض فتنهاءالحنفية متعصبين للأستاذ على التلميك .

ومحمد بن الحسن الش
ييبالنىالم
زم أباحنيفة إلامقدلةيلة فىصدرحياته العلمية؛

فأبوحنيفة توق وهوف الثامنة عشرة معنمره » ثامتصل مالك ولازمه ثلاث
سنوات » رعونيهالموطأ» وروايته لتهعد مبنأصحالرو اياتإسنادكٌء فإذا كان مقلدا
فى الأصول فلأى الإمادين » الآنىحنيفة أملمالاك  5أم لمامعاً؟ إن المنطق يو-ءجب
أن نقول أنه لاععالة كان غميقرلد

» وكذلك الشأن فى شيخه ألىيوسف» وق زفر»

فهؤلاء -جميعاً مجهدون مستقاون لايقلدون ف الفروع ولا ف الأصول .

على أنه مجحب أن نقرر أن الأصول لمتكنقل حررت تحريراً كاملا فعىهد
أى حنيقة ضى الله عنه » حت يقال أنهمتلقوها عليه » واتبعوه فمبا ؛ وإنما كانت
الأصول تلاحظ عند الاستنياط ع ولا تلى إلقاء »وإذا كان قد “جرى على لسان
أى حنيفة كلام فا اللزمه ع فهوكلام مجمل قد اتفقت عليه مذاهب الأمصار » وم

متلف فيهأحد .
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و
يغري
قبرأن
ر

اعبانبدين الااجهاد المستقل لكمال الدينباهنام »ولايقرره

للأمةالأعلام .
 48وهنا يثور سؤال وهو  :أبجوز فتح هذا النوع من الاجهاد ؟ قال الشافعية
وأكر اخفية » جوز ذلك» ولكن بعض المتأخرين من المذهبين قد غلقوه بالفعل »

ولكن يظهر أن الذين غلقوه لممحكموا التغليق » فق
ادلقرحرب
نعض
فية أن ابنالام

صاحب فتح القدير قد' بلغ رتبة هذا الانلوعاجمتنبهاد كماأشرنا .
وقد قارب المالكية فىهذا بالمذهين السابقين؛ بيدأنهموإن جوزوا خلوعصر

من العصور من الاجهاد المطلق المستقل » قد أوجبوا ألامخلو عمصنرالهدين فى
ترقلين
مسغي
لهب
امذ
ال

.

أمالحنابلةفقدتضافرت أقوالهمعلىأنهلايجوزأن علو عصرمن نهدمستقل »
وقد قال فى ذاابكن القيم  :ه
«م ( أى المحتهدون المستقلوت )ال.ذين قالالينى
لت
فهم ١ :إن اللهيبعث هذه الآمةعلىرأس كلمائة سنةمن يجددلهاأمردينها»ع
وهم غرساللهالذين لايزال يغرسهم فىدينهء وهم الذينقالفهم علىبن أنىطالب :
«لن تخلوالأرض منقائمللهحجة » .

فالحتابلة يقررون أن باب الاجهاد بكل أنواعه مفتوح» وإذا كانت القوى ممتلفة

والمدارك متباينة » فليس لأحد أن يغلق بابه » وإذا كان الناس جميعاً ليسوا أهلا لهع
بولمكدلاركه » ومايسرله » ليس لأحد أن يدعيه إل إاذا كانلهأهلاء وإن ادعاه

لبيأسهل دقدكذب وافترى» وغره الغرور وص
يارو ل
ثاق به فى دينه » فضلا عن
العلم والاجبهاد .

وأن الحنابلة لميقرروا فقط فتحه » بألوجبوا ألامخلوعصر من مهد من
امحهدين » ولقد قال ابن عقيل مفقنهاء الحنابلة  : :أنهلايعرف حلافبن المتقدمين
فىأنه قديوجد عصر مخلو م ن المبتهد المطلق ٠ فابن حمدان الحنيل يقول ٠ : ومن

زمن طويلعدماله المطل»قبعأناهلآن أيسرمن فهى الزمنالأول7؟ »ولنتممماقاله
ث الفقيه الجليل » يعلل كلامه بقوله :
لآ
«ن

( )1ابن حمدان هذا عاش فى القرن السابع الهجرى ٠

الحديث والفقه قد دونا و
.كذلك

8ط"

هه

ه يتعلق بالااجتهاد من الآيات والاثار وأصول الفقه والعربية ؛ وغر .ذلك » لككن

خامدة ء اكتفاء بالتقليد» واستعفاء

حلجذدر
لارا
اون
ورة»
غيات فائ
ررة
لاص
الوحمامق

ايةل
ختمش
ابالفى
من التعبالوكيد ء وهربا من الأثقال » وأر
ولوبأقل الأعمال » وهو فرض كفاية

» وبلوغ الام(

أدملوه وملوه » وليمعقلزهليفعاوه»""
ق

مه  -والشيعة الإمامية يقررون أن الاججباد أبوابه مفتوحة عند » واعنااندظر
اجياد

نجدأنهميقررون كاأشرا أن بناء الفمّه عنده على كتاب الله  6والسنة

المروية بطريقهم  5أى عن طريق الشبعة » ويعدون أقوال متهم من السنة »

ال الذينأقروالهم بالمضوع ؛ وهم اثنا عشر » كا
مأحدخي
ولإامامعةندل

أشرنا » فقول الإمام جعفر الصادق سحجة فى الأصول والفروع معآً» وليسلحم
أن يغروا فيه» وكذلك أقوال أبيه وأأجداده  2وأقوال أبنائه وأحفاده » منأبعدهم »
إل آنخرالذين اعيرفوا لهم بالإمامة ٠

وإذا غاالبإمام » وهو غائب إلىاليوم مننحوأحد عشرقرناً؛ فإنلهمأن

يجهدا » وم مقيدون فىاجتهادهم يأمرين :
أولمما  أنه ليسلهمأن مخالفوا فى أى فرع مروى عن هؤلاء قل

هم
ع»
سالهم
وىأقو
ا عل
ممجوا
مخر
ا

ب

التخريج »فلم يجدواقراقضايالتق »ل 1
0

ومنها أقوال أمنبم

أنهممقيدون بأصول أْمّهملامخرمجون ممها قدأئلة:
ثائيهما [#

لةسمننة » وليسوا
ل نوظرناإلاىلأمعرتطاقهم» وهواعتبار أقوال الاأثم
وأننا

كأئمة المذاهب الأخشرىء “كذهب أى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد فإن الاجّباد الذى
فتمحوه يكون مطلقاً .

لممكابنظارلجمهور إلأىنماةلمذاهبٍ » فان اع
أمإاذا نظرناإك أ ن

4

كعاب صقة الفتوى و المفى والمستفى المطبوع يدمشق الفيحاء ننة اللا

ب

اص

7١1 .

#04
ىصول
الصادق » فليس اجتهاده علىهذاإل تاخريجاً  <5نهملاامخالفون الأثمة أ
ولافروع » فليسوا فى الطبقة الأولى ولاف الثانية  3 3يكونون فالقثالثة ٠

؟المجتهدون المنتسبون
5

هذه هى الطيقة الثانية » ويسمون المنتسبين » وهم الذين اختاروا ماقرره

رىوع
فف
االلفوه
الإمام "بالنسبة لأصول الاستنباط » وخ

عهم
راوفى
» وإن اتفنهو

إلىنتائجمشامبة فى الجملة لماؤصل إليهالإمام» وهمف الغالبعمن يكونلمبه سصمبة
وملازمة ؛ ومن هؤلاء ف الملهب ا حنق خالد بن يوسف السمى » وهلال »
والحسن بن زياد اللؤلؤى فىالمذهب الحنى » وق المذهب الشافعىالمزتى » وى المهب

لىرعبحدمن :بن القامم وابن وهب» وأشهب » وابن عايلدحكم وغيرهم .
االك
الم

ولم مخلعصر من القرون الأولى الى تاتعصر الآئمة منهذا الصنف الذىيتقيد
بالملواج  0ولا يتقيد ثى الفروع ع كالطحاوى والكرنى » وأق بكرالأصمءفالكرني

خىذ
اذهب
أحتى
خالف الم
ل ال
شف

ااءة
وىاج » وأبو بكرالأصم خخالفالمذهب
الكف
با
زف

الحنى وجمهور الفقهاء فى إثبات ولاية الزواج على الصغار » والطحاوى كان ينيع
المهاج الحثى ء وأحيانا مختار من المذهب الشافغى .
اةلتتمقيهداج المذهبى » ويجبد ف الفروع » وتخالف
والخلاصة أهنذه البطبق

قه ء فتستهد فيااجتهد فيه ومالم يجيد » وسعى هؤلاء منتسين »
اامفأو
ولإم
فتهاا
لآمهم منتسبون لمذهب معين » ويإتنقليمدوا بفروعه » .
مل-مجبدون ق المذهب
ا
م

هذه حىالطبقة الثالثة» وهم الذين يتبعون إمام الملذهب فياأثرعنه من

فروع وأصول » ويتبعون ما اننهى إليه » ولاعخاليفونه أصلا  2وإعا اجهادهم فى
استنباط أحكام المسائل الىلميردعنإمامالمذهب رأى فها وهؤلاء لايجوزأن

خارهم عصر منالعصور ) وليسلهم أن جتهدوافى ٠سائلنص علبافى المذهب إلافى 

دائرة معينة » وهىالى يكون استنباط السابقينفم مابئيآ علىالعرف » أو علىملاحظة

أمرءن أمور العصرولاوجود لها إلافى عرف المتأخرين » ولؤ رأىالسابقون ما يرى

5
الخاضرون لرجعوا عقماالوا » ويقولون فهىذا وأشباهه أنه اختلاف زمان »
وخلاصة الولع أن دين ف هه الطبقةينحصر اجبادهم ف أمرين :

أولما استخلاص القواعد الى كان يلتزمها الأثمة السابقون » وسجمع الضوابط
اسة
الفقهية اتلىتكرن من علل الأقي
سا
تلخىرجها الأعة .

وثانهما استنباط الأحكام الىلميعنلصما فى المذهب .
حررت انهالمي ,
الى
وهذهالطبقةهى
والتخريج علبها »

ووضعت

سس اللراجيح
أ

وهىالى وضعت

»

الأسس لثمو المذاهب

والموازنة بين الآراء لتصحييح

بعضها » وتضعيف غيره » وهى الى ميزتالكيان الفقهىلكل مذهب .

:ل.مجبدون المرجحون
ا

م

هذه هى الطبقة الرابعة ٠ وهؤلاء يستنبطون أحكام فروع لممهد الأئمة

فهاءولهيبينوا حكمهاء فلايستنبطون أحكاممسائللايعرف حكمها » ولكنيرجحون
بين الآراء المروية بوسائل الترجيح الى ضبطها لعهملاء الطبقة السابقة » فلهمأن
يقرواترجبيح بعض الأقوالعلىبعض يقوةالدليلأوالصلاحية للتطبيقبموافقةأحوال

العصر » وتحر ذلك ممالا يعد استنياطا جديداً مستقلا أو غير مستقل .
وأن الفرق بين هذه الطبقة وسايقها دقيق ٠وقد عدها بعض الأصوليين طبقة

لببحعيقدٌعن
يقة
واحدة وليس ذالك

سوز
اقل
لا ي
تنآنعبناط

» لاألنتر.جيح بين الآراء عقتضى الأصول

أحكام الفروع الى لمترد فها أحكام اعلنأثمة » وأن

رى
ح
شدين
ناهعلمىا طبقة واحدة » وابن عاب
أره
النووى فى مقدمة الجموع ذك
رسالة رسم المفى عدهما طبقتين » واقوللنووى أدق ٠
ا
8و4هذه

ه  طبقة المستدلين

حير
جلا
رين
الطيقة اللامسة © وهم العلماء الذ
ون

قولا على قول »

مادت عليه » ويوازنون بين الأدلة مغنير
تم
عون
ابين
ولكن يستدلون للأقوال وي
ترجيح للحكم ؛»

فيقولون

مثلة

هذا أقيس من

فيقتولون هذا القول أصخ من رواية ذللك .

ذاث»

ويرجحون

أيضاًبين الروايات »

5
واألنتفرقة بينهذه الطبقة وسابةها ليست واضحة أيضاً » وأنه لكى تكو
الأقسام متماز ةة متداخلة 2

يجب سولف

طبقة من هذه الطيقات الثلاث الى ذكر ها

أبن عايدين  4وهى الثالثة والرابعة والخامسة  4واعتبار هذه الثللاث طبقتين اثنتن :

إحداهماطبقة الخرجايلنذين يستحخرجون الأحكام لمسائل لمترد فبا أحكام
عد
الى
وع
قبناء
من أصحاب المذاهب الأولين » وتحخُريجهم يكون بال

المذاهب المقررة

الثابتة الى استنبطها من قبلهم .
»لأقوالالمتعار ضة
قة المرجحين الذين يرجحون بين الرواياتاتختلفة واالثانية طب
ليبينوا أقوى الروايات ويمزوا أص

الأقوال » أو أقرها إاللىسنة أوأوفقها قياسه

أو أرفقها بالناس .

 5الطبقات المقلدة
4٠ذا
ه

دنها
ديك
عما
طليقات السابقة مه
» واإنلك

احدة مها
» لوكل

لدففرىوع
اها
ضرب من الاجبهاد ٠ فالأولى لهااجتهاد كامل موفور و»الثانية للها اج
مطلق وليس لا ااجتهاد فاىلأصول» والثالثة ويدشخل فماالرابعة لهااجتهاد فاسىتخراج
العلل وأسباب الأحكام » والأخيرة منها لها اججتهاد محدودفىتايلرأقوال ؛ وتخر
الروايات وهى في القيقة مقلدة » بيد أن لها تفسيراً فى المذهب »٠ ونشاطاً عقلياً
منواعد بالترجيح .
اررجلها
فيهمن غيرأتتنجاوز إطاره » ونجوز أن نق
أما الطبقتان الاتيتان » فهما مقلدتان » ليس هما اجهاد فقهى إلا الجمعم
والتدوين

١

74

2

وهما

:

طقة الحفاظ: 

هذهالطبقة كاأسلفنا ليست من طبقة المجهدين » ولكنهم محفظون أكر

أحكام المذهب »ورواياته » وهمحجةف اىلنقللاقالاججهاد » فهم حجة فىنقل
أوضح الروايات ق المذهب

2

واقوى الاراء عند المرجيح » ويقولفهم ابن عابدين :

« إنهملقادرون على التميزبين الأقوتى والقوى والضعيف » وظاهر الرواية وظاهر
المذهب » والرواية النادرة

كأصعاب المتون المعتيرة ؛ كصاحب الكنز و صاحب الدر

اتختار » وصاحب الوقاية » وصاحب الجمع » وشأنهم أيلناقاوا كعتهم الأقوال
(م  - 5١تاريخ المذاهب )

لم
ا؟

»والروايات الضعيفة » وعلى هذا لايكون عملهم لجتيريح ولكن معرفة
المردودة أ

مارجح » وترتيب درجات الترجيح علحىسب ماقام يه المرجحون » وقد يؤدى

ف ترجيخ المرجحن إلى الحكم بينهمء فقد يرجح بعضهم رأي لايربجحه الآخر»
ثعر
وىل المذهب »
صعل
أداً
فيختار من أقوال المرجحن أقواها ترجيحاً » وأكثر هااع#

أوميكاونساحبه أكثر حجةفاقلمذهب .

قائرة ضيقة » ولقد قال الحير
وهؤلاء لهم حق الإفتاء كالسابقين » ولكن د

الرعلى فتىاويه :

اشك :أن معرفة راجح انلف من مرجوحه ومراتبه قوةوضعفاً هوماية مال
ول
ضى التغبت فق اللواب » وعذم
افتى
قالم
اضلعل
ومفرو
يىل العلم » فال
صف
حرين
تستثم
الم

از فةفيه خاولفاامفنيراء على اللتهعالم :يتحريم جلاله أو ضده . "'6
؟ا لقلدوت :

9

بقة
سامع
شقةتمرعاكها فى الاتقلليد
اظي
هذه ال

اعرلفةممتارقجحدهمون
تصرف ؤم

» إلا أن السايقة لهانوع

» وترتيب هرجات السابقين أحيانآً » أماهؤلاء

جيح
رلى
للتل'ع
اتم
فليس لم إلافهم الكتب الى اش

» فلا يستطيعون الرجيح بين

الأقوال أو الروايات .6ول يؤتوا علما'برجيح المرجحين » وتمييز طبقات الترجيح

وقد وصفهم ابن عابدين بقوله  « :ليافرقون بين الغث وااسمين» ولاعزون الثمال

املنيمين » بلمجمعون مامجدون كحاطب ليل » فالويللمنقلدم كل الوبل ل
وأن هذا الصئف الذى ذكره ابن عاين قكدثر فالىعصور الأخيرة » فيهعمكفون
على عبارات الكتب لياتجهون إلإالا

يملاتقطون

» بيلكتفون

رف
عير
» والالتقاط مها غ متن غ

لدلديل

» بأن يقولوا » هناك قول بهذا » وإن لميكن له

وجه عن الشرع معقول .

وقدكان هذا الفريقله أثر فى البيئات والطبقاتالبى نحاول أن تجد مسوغا اتفعل»)

) (١الفتاوى الليرية ب ؟ من 18م لايع الأميرية. 
(؟) رسالة شرح رمم المفى. 

ا

فيسارع هؤلاء إلى قول » بجدونه أقياكائنله » وأياً كانت قيمته » وأياًكانتقوته
فى المذهب » وليس له دليل واضح » أو تفكر راجح ثم ينثرون ذلك نر ق

امخالس » فالويل لهؤلاء » والويل لمن اتبعهم » والويل أن يشجعهم .
99

وقبل أن نترك هذا اضمووع » نقرر ماأسلفنامن رأى الفقهاء الذين قرروا

ح
يواصلا
أن ياب الاجهاد الكامل ليمغلق » وشخصوصا رأى الحنايلة » إذ قال

أن

مخلو عصر من مهد قد استوفى شروط الإ«جهاد الكامل » فإبه بذاك يصان الدين »

وحمى من افتراء المفترين » ويكون افلإمكاذبيان جوهره صافيا نقيا ى كلعصر
من العصور بالرجوع إلى مصادره الأولى من غير حواجز تحمول دون ذلك » ويمكن 1

بذلك تطبيق أصوله من غير انحراف عن منباجها » ولاتزيد على أحكامها » ولاخلع

للربقة الدينية .
ولايسوغ لأحد أن يغلقباب فتّحه الله تعالى للعقول » فإن ققاالئل ذلك »فن أى
لذتلغكليق قل أبعد الناس
دليل أخذ » ولاذا حرمعلىغيره ما بيحه لنفسه » واأن

طوا فى
أعفضرمن
اعلنكتاب والسئة وآثار السلف الصالح » حتىلقدساغلب
التقايد يأقنول فى مجلس علمى » إن دراسة القرآن الكرمم والحديث لا حاءجة إلا
يعد أن أغاق باب الالجباد » ولا حول ولا قوة إلابالله .
4

جزئة الاجتباد

 54هل تحب أن يكون الاجتهاد عاما غميقريد » ععنى أن من استوق شروط

الإجنهاد يجبأن يكون مهدا فىكل الأحكامالشرعية العلمية » لأن الإجنباد درجة

فقهية من وصل إلا فقد أحاط علماً بالأصول والمقاصد » ولا يقتصر اجهاده على

موضع دونموضع » ولآن الشريعة متصلة بالأجزاء فلايجبد ق جزء مها إلا من

حيط علما » إذ همتىاخية متصلة » فلايستطيع فهم المعاملات إل من يعرف العباداته

احلتمعرفة » ولأن الإاجتباد بعد استيفاء شروطه يصير عند المجهد كالملكة الفقهية »

ينفذ بهافلكمرجتبد فىكلمسائل الشريعة ٠

١

ومبدذا النظر أخذ «جمهور الفقهاء» فالاجهاد عندهم لايتجزأ »فلايقال أن المحيد

يجبد فى الأنكحة وبقلد فى العيادات ٠ أو يجبد فى العبادات ويقلد فى الببوع

أو الأنكحة » » فإن ذلك جمع بين الضدينى » إذالاجتهاد والتقليد معنيان
«تضادان لمجاتمعان فىشخص واحد » وهل يتصور أن فقها يكون عالما بمناهج

غلم
القياس السلم غيرقادر على تطبيقه قفأحكام الأسرة » ويستطيع تطبيقه فى المعاملات

مالية » نعمقد يكونعلمهمجميع الآدلةق بابدون علمهفى آخرمنالأبواب 2
ولكن ليس معنى ذلك نزوله عنمرتبة المحبد إلىمرتبة المقلد )

هه ولقد قال بعض الالكية » وبعض الحنايلة كماقال الظاهرية :إن الاجهاد
يتجزأ  2فن عم دليل مو ضوع من امو ضوعات

 3وأحاط به خرا  2وكان على

»لإيتاق
علمبأساليب العربية »؛وفهم النتصوص »© يصح لهأن يجبد قى هذا الحزء و
أصلا من الأصول المغررة .

ولامورد للاعتراض بأنهيصير مقلدا ومجهدا معا»لأنهمهد فمايعرف هن أدلة »

ش

ويأخذ برأىغيرهمع القهموالدراسة والفحص » في لاايعلمأدلته .

والذين أجازوا :تجزثة الإجبهاد يقررون أنه يجب أن يكون اسهد ولوفىجزء
علىعلمبكلوسائل الاجنهاد » وعندهأهليته» ولكن ربمياكونقد عل بمأدلة بعض
عم
م بالدليل فاىلموضوعات الأخرى » فيفى ذا
عنه
لع
اغيب
الموضوعات ٠ وي
دليله »وما ل يمعلمدليلهمع وجود كل المؤهلات الأخرى يتوقف فيهحبى يعلم »
وكذاك كان كثيرون من الأمة يجيبون بقولهم « :ولاأدرى» إذا ل يعلموا الدليل »
وهذامالكرضى اللهعنهقد أمجابفىستوثلائين مسألة بقوله  :ولا أدرى »
وما قال ماقال إلا لفقده العلمبالدليل  2ول يزل عنه وصف

قا
دقا
صح
وجرة
إمام دار اله

الإمامة » .بل إنه

.
الإفقاء
م -

 - 54الإفتاء أخص من الاجهاد » لاألناجتباد هو استخراج الأحكام الفقهية
«نصادرها » سواء أكان فسا سؤال أملم؛ ن » ماكان يفعل أبو حنيفة فى
عئتفر بعات المحتلفة » ويفرض الفروض الكثيرة .
خروسهعتلماكانيفر ا

ند السؤال عن حكم واقعة وقعت » أو بصدد
أما الإفتاء » فإنه لايكون إعلا
الوقوع ؛ ومعرفة حككها .
والفتوى الصحيحة الى تكون من مجهد
معها شروطا أخرى»

تقتضى شروط الاسجبهاد » وتقنضى

وهى معرفة واقعة الإستفتاء » ودراسة

حال المستفى » والجماعة

3-

ا

ا

#بى يعيش فباء ليعرفالمفبى مدى أثرهاسلباًوإجاباً » حى لايتخل دين اللههزواً
ولعياً  2ولايتخل الفتوى ذريعة عند بعضص النفو س لاستباسحة #أحرم الس يدانه وتعالى .٠
ولذلاك شدد العلماء ق شروط
قال فى دُروط المفى

المنفى ٠ وقد روى

عن الإمام أحمدبنحنبل أنه

:

و لاينبغىللرجل أن ينصب نفسه لافتيا حى يكون فيه خمس خختصال :
أولاها  أن تكون لهنية » فإِنلم تكن لهنية لميكن عليه نور » وعلالى
نور

كلامه

والثانية  -أينكون علىعلموحم ووقار وسكينة .
يوه » وعللى معرفته .
أن يكون قوياً على مفاه

والثالثة 

والرايعة  الكفاية » وإلا مضغه الناس ٠
واللنامسة

سم

«عرقة

الناس 4

ونرى من هذا أن الإمام أحمد يوجب على المفى أن يلاحظط نفسية المستفى »

كا بجي أن يكون للمفنى سمت -حسن عند الناس » كمالابدأن*يكون لهبصيرة نافذة
يدرك ها أثرفتواه
كف

3

وانتشارها ين الناس »

فإِن رأى أثر الفتوى قد يكون سيئاً

 6وإن رآه حستاً تكلم .

ا

الفأنه هاادد مرشدء وأنفتواه عدار الإصلاح لناس» وقد قالالإمام

ق بالجمهور»

0

 0مهممذذهب الشدة ولإعيلسهم إلى طرف الانملال(00

ذاك رضي الله عنه بأن الانجاه إلى أحد الطرفن ارج عن نطاق العدل

ف
طرررأن
منحرف إلى ناحية الظلم  .ويق

لكة
ل إبلى
ادى
الشدة يؤ

» وطرف

التسامح يؤدى إلى فك عرا الإسلام .

أن باب الرخص الى سبل اللهمهالعباده كإباحة الفطر فىرهضان »و و

(0

الموافقات

ب

857
 4ص

.

52-2

له
ضومافى
مكالص
رداء
حال الناس » إذا رأى أن الأخذ بالعزائم » وهى ماشرع ابت
مثلا  قد يؤدى إلى الخرج والضيق  -واألنله محب أن تؤتى رخصه » كحايه
يق
ضلى
لة إ
ازعم
انهلفخىال الى تؤدى فما الع
أن تؤتى عزائمه » فإ

تكون الرخصة

أحب إلىاللهمنالعزبم »ة لتأنعالالهلى يريد اليسر يعباده » ويلرايد العسسمهم .
 - 4هذا وإذا كان المفتى ليمبلغ ذروة الاجتهاد بأن لميستوف شروطه »

قل له أن مختار من أقوال المذاهب مايكون أيسر للناس »ع ”ا كان اختلافه
الصحاية سيا لمنعاضرق » بأن تار المفبى من أقوالممايراهأيسر ؟ .
لاشلك أن المفنى إذا كانلقهدر من الا-جماد يستطيع بأمنيز ببن الأدلة » ويتخر
تهعأنخر فى فتواه مايراه أنسب » ولكن
ينل
من المذاهب على أساس الاستدلال » فإ

ألا مختار قولامتهافتاًفى دليله » بحييئه
رهوط ثلاثة  :أولها
بيدشنفس
يق
ايراه صلاح
تف
خون
الطولع صاحبه على أغدليةره لعدلعنه-و.ثا-نها  أانيك
للناس » وسير مهم فىطريق وسط لايننجه إلىطرف ااشدة » ولاطرف الإتحلال -

وثالا  أن يكون حمسن القصد فى اخترار مامختار » فملخاتار لإرضاء حاكم ء

أو لوى الناس.ويتجاهل غضب الله تعالى ورضاه » فلايكون كأولئك المفتين الذين,

يتعرفون #٠اصد الحكام قبل أن يفتوا » فيهفمتون لأسجل الحكام » لالأجل الحق .
ولقد رأى الناس من بعض المفتين أنهيتيع مواضع التسامح بالنسبة لاعداكم ولنفسه »

 .ومواضع التشدد بالنسبة للناس » فيختار لنفسه من المذاهب أيسر الآراء » ومختارلغيره
آراء مذهبه الذى يتبعه » ولو يغلغ
اية الشدة .

ومحكى الشاطبى ف كتابه الموافقات قصة فقيه كان يفى بالأندلس » حجر

عليه فى الفتيا » لأمور أخذت عليه » واستمر ممنوعا املنإفتاء إلىأن حدثت واقعة
وى لماك ٠رضاة له» لا مرضاة لل .ه
فنىتفا
أف

وخلاصة هذه الفتوىء أنه كان نجوار قصر الناصر أمير الأندلس  وقف كان *
يتأذى من منظره » إذا نظر إليه من قصره

ء إكذان مقابلا لامتيزه الذى تزه فيه »

»يضمه إلىالمتذزه » وأرسل إلىبقىبنمخلدكبير المفتين
فرأى أن يعوض الوقف و

»هو ١
قف و
لنعوبيع
اىم
والعلماء » فجمع العلماء ليجمعوا على رأى » فأجمعوا عل
مذهب الإمام مالك » ويظهرا نهمطووا فى نقرسهم أمراًآخخر» وهو أن يفطموا نفس

لالد
واامن
هففو
شونخ
ته
الأممر »

» فلما أعلنوا فتواهمتيرم با » وعل الفقيه امحجور

»خذا من
عليه » واسمه محمد بننحى لببنلبة » فأرسل إلىالأميريبح لهماأراد أ
مذهب الحنفية الذى يسوغ بيع الموقوف

واستبداله» فجمع الأمير ذٌلاالفقيه بالعلماء »

وعقدت الشورى بننْهم » فأصر الفقهاء على رأعهم ف:قال لهمالنقيه المتسادل لأجل
الحاكم مخاطبا العلماء :
ع
 /ناشدتكم اللهال ظم  2ألمتازل بأحدمنكر ملمة لحقت بكم أخذثم فا بقول
»ال :فأمير المؤمنين
اىصة أنفسكم  2وأرخصم لأنفسكم ؟ قالوا :بلى ق
نلكخ ف
غير ما

أولى يذلك » فخذوا بهماتحذدى

يوولامنفقه من العلماء » وكلهم
» وتعلقرا بق

الفقيه » وعوض البوأقضفعافكثير ,"(6
 48وجب حينئذ على من يتخير المذاهب أن يلاحظ الأمور الاتية كإانن قد
أولى النية الحسنة :

أولها  :أنياتلبقول بدليله » فلا مختار من المذاهب أضعفها دليلا » بل مختار
أقواها » ولا يقبعشواذالفتيا » وأن يكون علىعل مناهج المذهب الذى ممتار منه »
وأن ذاك يقتضى أن يكون مهدا فأىى رتبة من مراتب الاجهاد ولا يتزل إلى رثبة
التقليد »ومن هذا النوع ابن تيمية قى اختياراته » فإن لتمكن عنده مقدرة اجبهادية
فأولى به أن يقتصرعل «لمهبه الذى يعلمه إكنان قد باغ دررجة الإفتاء فيه .

وعلنى
ثانمها -أن يجيدفىألايرك المجمع عليهإلى المختلف فيهء فثلا إذا ستئل

المرأة عقد زواجها بنفسها يلفاتى بقول أحننىيفة الذى انفرد به هن بين التمهور؛
يل يفى بقول الجمهور » لأن العقد يكون عرسا بإجاع الفقهاء » ولامانع من أن
ين قول أبىحنيفة ؛ وينرك للمستفى اللوار مع بيان وجه اختياره رأى الجمهور »
يب
باعتبار أنها مسألة دقيقة فى الحلال والحرام يؤخذ فها بالاحتياط .
وإذاكانت المسألة نخلافية » احتاط لاشرع واحتاط لامستفى هن غير" خخروج »

ثلا إذا سأله رجل يريد زواج امرأة قد رضعت من أمه رضعة واحدة أفتاه

ذهب ألى حنيقة ومالك الاذين يعدان قليل الرضاع محرهاً ولو كان مصة » وإن كات
) (١القسة كلها فى الموافقات ج؛ ص.1١59 

لل
7

ا

است»
عى خم
ضإل
رصل
السائل قد وقع ى البلوى وتزوج امرأة بينهما رضاعة لمت

ولمتعل الواقعة إلا بعدأن أعقب مها أولاد » فإن الاحتياط للأولاد يسوغ له
الإفتاء بالحل متارا ذلاك من مذهب الكمهور » ولكن شرظ ذلك أن تكون الآدلة
اطعلاًمقوىضوع .
قدتراجحت لديه » ولا يرى واحداً مها قا
الآمر الثالث  ألا يتبع أهواء الناس  .بل يتبع المصاءحة والدليل » والمصلحة
مصاءحة العامة » وماتؤدى إليه الفتيا بين تخليل ونحرم » فهذًا الفقيه الذى
ا معتيرة هى

اختار رأى الحنفية الذى يسوغ بايلعموقوف مسايرة للأمير واعتير رؤية وقف غير
أتمير كان الأولى بهأن يشيرعلى الأميربإصلاح الوقئه
بماة نلزل
محسن المنظر مل

رغبة الأمير إلى أقصى مداها .

ينر
الأ
س بد
ييلا
ليكون منظره جم

 ٠٠هذا وقدأجمع العلءاءعلىأن المفىيجب أن يأخدبماينىبه؟ فإنهإذا
اهلة » إلا إكذاانه
لاعك يدفقد
ان ذ
كان يرخص لنفه بأمور لايبيحها للناس » فإ
ححاجى » لوتوافر فىغيره لأفتاه مثلمايرخص به لنفسه,.
صبى
خبسب
شخيص
الئر

وجب أن يتأنى ولا يتسرع  .وأن يتفكر ويتدبر ف الأمر وى نتائج الفتوعه

أكشارنا قمنبل » ولا عيب عليه ى هذاالتأنىمالميكنمتثبتاًمنالحق » والأمر
ويف
سجيل
تلتأ
لعها
اوغ م
ويس
لا

.

ى,
يحقىأفنه
ولقدكان إمامدار المجرة مالك رضى الله عينتهأنى فىفتياه ؛

ل,
الةئمن
سسأ
ل عملى م
اردت
أيامافىدراسة مسألة منالمسائل  .وقال فى ذلاك « :ربما و

ه ياأباعبداللهءواللهماكانكلامكعند
تمنعنىمنالطعاموالشراب والنوم » فقيلل :

ن
وأن
كحق
يمنأ
»ال :ف
الناس إلانقرةعلى الحجر ء ماتقول شيئا إلاتلقوه منك ق
قن.
أنهم
تهم
لرأو
اا ا
هكذا إلا من كان هكذا  ,أى ماتل الناس كلامه بالقبول إل

وعدم الخبط يط عشواء .

وف الحق أن المفى الآمين قائم يعمل هاولعأمنلبياء » فالأنبياءكانوا يقومون يبيانه

وسهه»و
الس فى #ل
بى ٠ فجهو
نرع
لوش
اه
الس ما
ننق
لنى ي
لالمف
ماحل وماخرم »و
وارثهفىبيانشرعهللعامة » فلامجعل لهواه موضعا  .ويتوقف حيث لابجب التقدم >

وينطق بالحق إن بدت معالمه » لمإخشى فىالللهومة لاثم » اللهم جنينا الزلل »>

.نك يا رب العالممن سامليعدعاء : .
ت مممنعون القول فيتبعون أحسنه إ
سلنا
يسجع
وا

ة85ه

ع

جمس ءودهع
-

دشل الإسلام خراسان وفارس  .واستولى على كل أرض 8

»أسر من أكيرم نبلا وممتدا وجاهاً  -كثيراً من الرءجال .
وماوراءه و

قى أولئك الأسرى رجل من الأثرياء ذوى النيل » فارسى الأرومة » شريفينبم
اسمه » زوطىء ولقد كان منسماحة المجاهدين الأولين أن عنوا يدل أن يسترقوا ».

ون استرقوا سلوا سبيل الإعتاق » أخفاً بأوامرالدين الحنيف واقتداء بالمدى
المحمدى الشريف » وكانوا يؤثرون انحبة والمودة على الاستعلاء والاستكبار .
ولذلك ل يستمر زوطى كثيرآ فىأسره أو رقهء بل أطلق سراحه حرا منبعد
أن ١سر أو استرق  .وقد كان من بعد ذلك ولاؤه لبى تموبن ثعابة © وهم قبيلة من

العرب غير العيميين من قريش .وذ

ناخريعةى اك لجل الكريم
دب
هم
نلق
كاا

قد منعليه سبحانه بنعمة أجل وأعظم » وهى نعمة الإسلام  ...فقدأسلم وحسن
خ

رلىب
ق»إ
أابل
إسلامه » وانتقل من بلده الأصلى «ك

المواضر الإسلامية من

غارس » وهى الكوفة .
واقلدتى » وبهاولكوفة » بإمام المدى علىبنألى طالب كرم اللهوجهه ؛
وكاذله به مودة ظاهرة ©» وقد أهدى إليه كرماللهوجهه « فالوذجا فىعيدالنيروز »
وهذا يدل على قوة صلته بالإمام العظيم » وعلى أنه كان ف سعة الرزقٌ » وعلى أنه

تعلق ببيت النى الكريم .

صىال
وقد ولدلهعلىالإسلام ولده ثابت » فكاانتعل

بالإمامعلىكرمالله

واجهه كأبيه من قبله  .وقد ذكرت الروايات المتضافرة أن على بن أنىطالب إمام

ينبارك له ق ذريته .
التى دعا لثابت بأ

وأن الله تعالى قد استجاب لدعائه » فكان منه النعمان بن ثابت فقيه العراق »

اس أمن حنيف »ة يذهالكنية
قلتاريخعليه
الفتقهعيالعلى أنىحنيفة »  .وقد أطل ا
ذاع واأشهر  4وتناقلت الأجيال » جيلا بعد بجيل 3

اسمه وعلمه وفكره

نشأته :

وفة
لحنكيفة
ايو
 - ٠#نشبأ أ

ه
لفى
ونجه
أد ا
» وعاش أكثر حراته فبا » ولق

حياته إلى استحفاظ القرآن الكريم » كماهو شأن المتدينين فىهذا العصر » ولقد

كان بعد أن حفظه حريصاً علىأيلناساه » ولذا كان من أكثر الناس تلاوة للقرآن

كهان عم القرآن مرات كثيرة فرىعضان  .وقد جاء من عدة
حى أنه يروى أن

طرق بروايات مختلفة « أنه أخد القراءة عن الإمام عاصم » أحد القراء السبعة ؛ »
وبعد أن حفظ القرآن الكرم نفشىأته اطلع على السن الى يصحح بهادينه .

بيت من بيوت التجارة
ولقد كانت نشأة أبىحنيفة » رضى الله عنه » ق

اذبلهتمجحوارة
بالكوفة » إذ كانت أسرته تتجر فى الز » ولهذا كانت تج

» ومع

ماكانت عليه حال أسرته » كانت فيه نزعة عقلية تتجه إلى الدراسات العقلية »
وكان أبوه ونجده من قبله  باتصالهما بالإمامعلىكرم اللهوجههلما متزع حى

تعرف الإسلام ذللك الدين الحديد الذى مل ضياؤه آفاق الشرق والغرب م هو
كان بالكوفة » ا ولد » ومهانشأ» وها عاش » وهى إحدى مدن العراق العظيمة »

بلثانية اثنتين هماالمصران العظبان فيه ى ذلك الوقت
“٠1

بل
قارعلاو قمن

الإسلام ومن بعده

كانت فيه المالى والتحل٠. 

أشأولم
دشروي+ه
إذ كانموطنالمدنيات وحضارات قليمةكان اليا
قا
بع ادلإملاممزنجامنأجناسعختلفة » كانت فيهآراء تتضارب قى السياسة52 
العقائد 02
أى حنيفة -

فيه الشيعة» وق

باديته االتوارج

تابعون مجبدون اللتىمم

4

»

وقيه المعنز لة .

قلهم كن
ومن

وكان فيه

اق

عصر

هبد الله بن مسعود
في ع

ميعامهم الفقه » ويبديهم للسبيل الأقوم  . .ثمكانفإيمهام
الذى علهمر ني ل
المدى علىبن أبى طالب كرم اللهوجهه. 

نفىحنيفةفرأى معالنزع اةلتجاريةفى أسرت »ه عل املعراقوآثار
فتحتاعي أ
الصمحابة فيه ؛

قت ينابيعفكره » قأخخد بجادل معالمجادلين >
وأشع عقله ء فانبث ت

د

5

ونازل بعض أصماب الئحل بماتوحى به السليقة المستقيمة  .وكان ذلاث فىبكواير

شبابه » أو فآتىخر صباه  ...ولكنه مع ذلككانمنصرفا فىالجملة إلى التجارة حرفة

أسرته ومرتزقها » ويظهر أنه ماكان ليختاف إلى العلماء إلا قليلا ى أوقات فراغه»
وقد كرحسياته علىأن يكون تااجراً كأبيه  .وإذا كان للمال مغرياته للعلم نوره
واجتذابه » ولذا كان يشيع مبمته العقلية بقدر متاسمح به حياته التجارية .

إلى العلمى والعلماء
اسومرت

66

هله دحاله  -بى اسبرعى ذكاؤه أنظار العلماء » فشبئوا على

التجارة أن يكونطابكله» فكانو| حر

ضونه على العلموالاتجاهإليه والاخختلاف إلىالعلاء.

ررت يوم علىالشعبى » وهو سجالس فدعانى » فقّاللى :
مو
يروى عنه أنهقال :
/اختلاف إلىالسوق»
إلى من تختاف ؟فقلت :أختلف إلى السوق » فقال ) :أعنال
عنيت الاختلاف إلى العاماء » فقلتله  :أنا قليل الاختلاف إلى العلماء » فةال لى :
لاتفعل » عليك بالنظرفىالعمومجالسة العلماء» فإلى أرى فيك يقظة وحركة  ...قال :

لتعقم » فتفعى
اخذ
قوقع فى قلى منقوله » فتركت الاختلاف إاللىسوق » وأ
آلل :ه بقوله ©

انصرف أبوحنيفة إل العفمى أ كثروقته » وترك الاختلاف إلىالأسواق كثيراً ؛
فانصرف
غقد علمها » وسير أغوارها » وب العلم» فسير أغواره  . . .وإنه لعميق .

أبروقته» وأصبح لامختافإلىالسوق إل قاليلا.فليس ماعنىصرافه للعلم»
إليهب ك

.يظهر هن الأخبار أنه كان يدير تجارته بالإنابة فا مع
ارة و
تجعن
اقطلاعه
ان

از
دلا
قإ
مسوق
بىال
»كنمشاير إن شاء الله تعالى ف»كان لاممتاف إل
الإشراف علما س

حرايعرف

به سير متجره.:

جنه
تد أ
ايع
و

إلىالعلملميجد مابلا نزعة الجدل الى مرس بها صغيراً إلاعلم|

»اإلذين يتكلمون فىالعقائدوالدحلالتتلف »ة
الكلام الى كان يجادل فيه المعتزلة و

ولد كااتنجاهه إلىالكلام » فأخد يذاكر العلماء ى شئون العقائد » ويقوم
لاعندم »م وجادل الحوارج)
لات المخفةإل البصرلةيجادلامولة وتع م

ل قنلبيهر
اكن
ويتعرف فكرهم  .. .وهكذا استمر يتعزف ماعند الفرق امختلفة » ول

كان يثور أحياناً كشرة» لأنهيسير علىغير ممهاج السلف  3وأنه يشغل نفسه عايشر

ل

الجدل ولايفيد  .وقد تلفت فوسجد «حلقات الفقه الى عاؤها علماؤه يفيدون الناس..

فأىمور ديهم ويعلمولهم الناقع العمل » لاالحدل النظرى .
إلى الفقه :

»لنتركه
 - ٠راجع أبوحنيفة نفسه فى أمر العلمالذى يتبى إليه قرآه الفقه و
يذاكر حديث تفسهء فقد قال « :راجعءت نفسى » وتديرت» فقلت إن المتقدمين

»كانوا عليه
من أصحاب الينلىيه والتابعين » ليمكن ليفومهم شىء مماندركه نحن و
عهين وملجاادلين »
زفي
ابوا
ننتص
ملمي
اقدر ويه أعرف ؛ وأعم محقائق الأمور  .ثم
ولم مخوضوا فيه» بلأمسكوا عن ذلك » ونهوا عنهأشد الهى  .ورأيت خوضهم فه
.ا
اان.و
كاضو
الشرائع وأبواب الفقه » وكلامهم فيه  :إليه تجالسوا » وعليه نح

ون ويستفتون .وعلى,
ته»
ففي
يتمم
وغيو
يعلمونه الناس » ويدعوبم إتلعىلمه ؛ وير
ذلكمفبى الصدر الأول من السابقين » وتبعهم الناسعليه  .فلماظهرلىمنأمورهم :
هذا الذى وصفت » تركتالمنازعة والمجادلة والحوض فالكلام »واكتفيت ععر فته» ٠
ننتحل
ورجعت إلى ماكان عليه السلف» وبجالست أاهللمعرفة » وإنى رأيت أين م

الكلام ويجادل فيه» قوم ليس سياهم سياالمتقدمين » ولامنها بهم مجماالصالحين ..

رأيتهم قاسية قلوبم » غليظة أفئدتهم »٠لايبالون مخالفة الكتاب والسنة والسلفه
الصالح» ولميكنلممورع ولاتى ).

 -اتجه أبو حنيفة إلى الفقه'» وقد درس .عل الكلام وهو الذى يتصدى

لبيان العقيدة » ويثبت -حقائق التوحيد بالآدلة العقلية  . .وكان قد -حفظ بعض
ب»
وديث
دنحو
لعرف
الح
أ ال
ا :و

وقد استفاد من هذا كلدثقافة واسعة غذت فكره

نىة من الأمر » وبصر
ولما اتجه إلى الفقه والحديث بقلبه وعقاه وبكله كبان
يعل
يالحقائق  .ومع أنهابتدأ حياته متكلماً » كان ينبى أصحابه وبئيه عن أن يجادلوا فيه »
وقد رأى فكىيره ابنه مادا يناظر ى الكلام » فاه » فقال الابن لأبيه الحكم :
سنا
ولى
ءع
رأن
و كنت تناثلر فيهوتثبانا عنه»  .فقّال « :نكننااظرء وك

أن يزل مسحينا » وتأنتامظرون » وتريدون زلة

صاحبكر

 .ومن أراد أن يز

صاءحه نأقرداد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحيه , "07
( « )1متاقب أفى حنيقة » لابن البزازى ج 1ص 113

الطير محافة

الام
فق هيدان العم والفقه :

نصرف أحبنويفة فى دراساته العلمية إلى الفقه واستخراج الأحكام ٠١ا
املنكتاب والسنة والبناء عدهما » وتتبع آثار السلف الصالح » وتعرفا مواضع

تلفي
اهفهم
خرى
ااج
اتفاقهم  .وم

.لكن تار من ينها ٠ .
؛ لامخرج من أقوالم و

ول
أكنخعم
خنذ الف
لقهق؟
لهسوهؤذاال
د سائل

» فأجاب  :كوينت فىمعدنالعلم

.معدن العم الذى يشيرإليه
والفقه » فجالست أهله » ولزمت فقباًمفمقنهائهم » و
هىالكوفة » فقدآل إلهاعلمعلىبنألى طالب؛ وعلمعبدالله بن مسعود » وطائفة
من كبار الصحابة » وتبعهم فى ذلكعلقمة التابعى » وإبراهم النخعى » وكان فا فقه

القياس والتخريج .
والعيارة الى قالها ذلك الإمام الحكم تنىء عن أن انعملايستقيملهالعمإلا بثلائة
أمور  :أن يكونفى بيئة علميةيعيش فهاويستتنشنوشق عيرهسباوءأن يسجالسالعلمام,

ويلتى بكل أنواع الإنجاه الفكرى فعىصره ٠ وأن يلزمإشيخا من الشيوخ بييصره
بالدقائق» وينبه إلىاللي » حبى يسير فىكلشى ء علىنور»فلايضل وملاخزى ..
وقدعاً كان العلماء يقولون :منلايتلى عنموقف لايكون ناضجالفكر مستقم النظر.

رىاسات الفقهية »
ايقلتهد ف
وكان ابننخلدون يعيب على احبنزم الأندلسى طر
ويتسب ذلكأنهلميقلق العمعلى موقف .

انت مثاية عل الفلسفة
وقد آتى األبلاه.حنيفة ذلك كله » كان بالكوفة اكلى
ها فىعلم
ولغ:
أمتي
شذال
والعقائد  .وكانت تناظر .المدينة فالىدراسات الفقهية » وإ

ه
فاينص
ردت شوطا بعيداً فالىبتاء على النصوص » وقياس مال
افق
سثار
الآ
.كان إبراهم التخعى وتلاميذه من بعده يستخرءجون الأسبابه
لافنيهص و
اىم
عل
والعال الىبنيت أحكام القرآن والسنة علها» وإذا أدركوا علةالحكم طبقوه فكىل

ههذه العلة » ومختبرون أقيسهم » ويناظرون . .وق هذا الجو الفقهى
متاثبت في
عاش أبو حنيفة ق أثناءطلبه الفقه » وق أثناء باوغه ااشأو فيه» وبعد أن صار شيخ

الكوفة وفقيه العراق .
 - ١وقادتصل

© وهو طالب للفقه ٠ يشيوخ من نحل عتلفة وفرق

متباينة » فلميكونوا جميعاًفمقنهاء الجماعة » ويلكمونوا جميعامن الفقهاء الذين

5

لقياس والرأى فى الدين والفقه  .فقد تلى عن طائفة من التابعين الذين
يستبيحون ا

ميذ ابن عباس فقه
لاعن
تلق
والحديث ولا يتجاوزون ذاك» وت

يافولنآعنثدار

لقرآن الكرم » حى لقد كاناعببناس رضىاللهعنهماأعللالصحابة الذين عاصروه
ا

حى لقد قيل عنه :ترجمان القرآن  .وقد كانت إقامة
القرآن الكريم وفقهه »

ذاللكعام الجليل » ابن عباس © عكة » وقد أقام مهاأبوحنيفة رضىاللهعنه
تلاءيذ
منفياً مضطهداً » فكانت فرصة انبزها لدراسة فقه الآثار » وفقه
نحو ست سنين

القرآن » فوق ما درس بالكوفة مفنقه القياس .

وأبو حنيفة كان بإقامته الأصلية فى الككوفة  -الى روى عن بجعفر الصادق أنه

عتدرهامدينةعلىبن أنىطالب  -متصلابفرق الشيعةامختلفة» فكانمتصلا بالزيدية
ا

وإنل يعرف أنهنزع منازع مؤلاء » إلا ق محبته لال الى 2
والإمامية» 09

واعتلرأتطههار » وكانمغلهتفلىقيه عن أهل :العراق » وأهل مكة وغيرهم »
تمثلهذه
لمنازع المختلفة  قثل من يتغذى من عناصر #تلفة » ثمي
وجمعه بن ا

كموان قوام المياة  ..وكذلككان أبوحنيفةيأخل
يها
العناصر كلها » فيخرج من

منكل هذهالعناصر » ثمفرجمنْهابفكر جديد» ورأى قويم» لميكنمن نوعهاء
ها
رفيه
صان
وإ
خن ك

,

 - 48وكان فىطلبه العلمودراسته حريصا على أن يطلع على أربعة أنواع
املنفقه  :فقهعمر المبنىعاللىمصلحة » وفقه ع:اللىمبنى على الاستنباط والغوص قف
انس
علٍباب
ود المببى عاللىتخربج » وع
سهعين
مالل
حقائق الشرع » وعم عبد
اطللذىب هو عل القرآن وفقهه  .ولقد سألهأبوجعفر المنصور  -واقدلبملكغانة العليا

من الفقهاء   :ويانعمان » عمن أبحذتالعم ؟» قال رضى اللهعنه  :م عن أصعاب

مر عن عمر» وعن أصعاب على عن على» وعن أصعاب عبد الله( أى ابن مسعود)
ع

أعلممنه ٠ قال

رهض
أوبج
للى
ااس ع
عن عبد الله» وماكان فىوقت ابنعب

أبو'-جعفر  « :لقد استوثقت لنفسلك » ٠
أزم شيعخا من شيوخ العلم :

٠

١

جالس أحبتويفة العلماء فى البيئات الختلفة » وأخذ عطنرهامئقهم» 

استفاد من المو العلمى الذى كان يعيش فيه » ولزم عالماً من العلماء آلت إليه
و
”1١17

رفعج قداصلا » مهمو انثالا ةيررشع » نوعديو نأ مهتمنأ انثا رشع» نأو قاثلا
( )١مهعابتأ

>1111000 ١للب'©-أبسبللاباب_
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مشر مغيب ينتظر ظهوره .

ل

5

رئاسة الفقّه ى عهد أى حنيفة © ذلك العالم هو-حماد بن أبىسليان » وقد كان

تلىن»بى ولاؤه إلىالأشعريين » كااننبىولاءأبىحنيفة إلىالتيمرين-»,
اموا
مونال
حدمتلاىد هذا
ابود هذا مولى لإبراهم بن ألىموسى الأشعرى  .وق
منأ
إحذكا

ريح القاضى » وعلقمة بن
فقهإبراهم اتخعى وفقهالشعبى » وعنبما أخذ فشقه

قيس » ومسروق بن الأجدع  ...وأولئك تلقوا فقه الصحابيين الخليلين  :عابلدله
ابْن مسعود » وإمام المدى على بن ألىطالب كرماللهوجهه .

ومعتل حمادٍلفقههؤلاء التابعين الذينتلقوافقههذينالصحاببين » قدكان

تى
خاهم
نهإبر
لفق
ايةب
أكثر عنا

» وفقه علقمة  ,وقدتلى عنهأحبنويفة فته هؤلاء

التابعين » والعنايةبفقهإبراهم  .وقد عى رضىاللهعنهبالتخريج .
 .وقد استمر أبوحنيفةتلميذاًمحمادنحوتمانىعشرةسنة» 1إذقدلازمهإلأىن.

توفيعام 671ه  .وقد جلس بعده فىمجلس الدرس بالكوفة .

وجب أن تقرر أن الملازمةلمتكنتامة.فقدتلىفقهغيرهفىرحلاته إلىاللنج»
وقد كانكثير المج » ويظهر أنهلميتخلف عنه إلامععنذرة كانت » أو عائق
عاق  .وهو فهيذه الأثناء يدارس ويذاكر » ويروى وينقل» وينقح ويوازت ...

وأنه قدتبي لهالأخذ من وراء ذعانثدما رج من الكوفة إلىمكةعام١71 ه

قدلزممكة بضع سئين جاورا البيت ارام » وفى هذه المحاورة التى بتلاميد أبن'

عباس » كا نوهنا من قبل .

'

أبو حنيفة الأستاذ :

 -5يعد أن مات حماد ع١ا1م١1 ه انمهت الأنظار إلى أبرز نلاميذه »
وأدناهم إليه» فجلس أبو حتيفة مجلسه ع وتوسط حلقته » وقد أفاض

درسه

بثمرات تجاريه » ويتابيع مواهبه »وقوة -جدلهء وحضور بدمته  ...فقدكان ذأ

تجارب واسعة » إذ أنهنشأفىبيتكان ترف التجارة » وكانهويغشى الأسواق

وكان أولا ملخاتلف إلا إلا فى الغالب ء ولا اتجه إلاىلعلملمينقطع عنها ء
ابسلتمر فى التجارة بنائبينيبه» أو شريك يشاركه٠ : وكان مشاترلكاتجفاىرة

بلقاديرقطعه عن العم » إاذنصرف إليه فى أكثر أحواله » حاىلكتاادريخ ينسى
التجارة الى استمر فبا » ولاشك أن ذلك كانله أثره فىتفكيره الفقهى  ..:وقد

5
يناظر أصعابه » فإذا صار الأمر إلى البحث عانلعرف أو المصلحة أو العدل
كان
ذىاته » فعندئذ لايصمتون ولايتكلمون .

نيفة يناظر أصعابه فى المقاييس »
روى أن محمد بن المسن تلميذه قأابل:وومكحان

ضونه » محى إذا قال  :أستحسن لم يلحقه أحد منهم ».لكيرة
كينتصنون منه ويعار

مايررد ق الاستحسان مسنائل » فيذعنون بجميعاً » ويسلمون » » وماذلك
ا لإدراكه لدقيق المسائل » وصلها بالناس ومعاملامم وأغراضهم  ...فاستحسانه»
إل

دراسة أصول الشرع ومصادره » ودراسة أحوال الناس ومعاملاتهم ٠
مادته

وكان أبوحنيفة كشر الرحلات ”ماأشرنا » ومن هاذلهرحلات استفاد تجارب
كثيرة » ومعرفة

بالمتازع اختلفة

..

 .يعرض

ق رحلاته آزاءه

 (2ويستمع إلى من

ينقدها » ومممنحصها مخلصا فى ذلك » هذا إلى مائفيده الرحلات المختلفة مفنتح
الذهن لإدراك أمور وأحوال » ماكان ليصلإلها لاسوتمر ى صومعة » أأورض
واحدة لايعدوها ,

1

وكان أبو حنيفة مع هذه التجارب رجلا نافق البصير ة حيطا بدقائق الأمور »
ملىه
صط ع
خه حي
تحفر إليهثمرات علمه فىمناظراته  .وقد اشهربالمناظرة » وأن

فكرة عومما يروىمن متاظرانه أنه جادل سجاعة من الدهرية الذين لايؤمنون بأن
يكل

العا منشتاًيدبرهويوجهه » فقاللهذاالمنكر  :ش
:تقولون فىرجل يقول لكم :إنى رأيت سفينة ممشحمونةلو»ءة بالأحمال »
ما

قد احتوشا لىلدة البحر أمواج متلاطمة » وهى من بيها تجرى مستوية ليس

قبا ملاح يعبرمهاويقودها » ولامتعهد يتعهدها ويدفعها ويسوقها » هل يجوز ذلك

افلىعتل ؟ خقالوا  :لاء هذا شىء لايقبلهالعقل » ولايجيزه الوهم » فقال أبوحنيفة
حان الله» إذالميجزفىالعقل وجود سفينة منغيرمتعهد ولامجر»
ريحماه اسللبه:
فكيف يجوز قيامهذه الدنياعلىاختلاف أنواعها » وتغير أمورها وأعمالها » وسعة
نع ولامحدث لا ؟ »٠
اير
أطرافها » وتباين أكنافها » مصن غ
١

وأبو حنيفة كان فىحراساته يتجه إلىلب الحقائق » وتعرف ماوراء

النصوص من علل وأنحكام  .فكان إذا أراد استخراج حكم من نص قراآتفىجه

إلى تعرف مراميه وغاياته وعلله » وكذلك إذا تلى رواية تنص على حكم تعرف

الم ل
عللها وما تؤدى إليه ووازن بها وبين المأثور عن النى فى غير هنذا الموضع ء5
والمخصوص عليهفى القرآن الكر.م والقواعد العامة الى تضمافرت الأخبار والنتصوص

القرآنية على تثبيها  .. .وهكذا حبى عبدحق صيرق الحديث » إذ يتحرى موازينه
» وكان يعد ذلك ققّه الحديث » ويقول ق ذلك

معرفة الصحيح مانازيوف
رضى الله عنه :

 0مثل منن يطلب الحديث  4ولايتفقه كلثل الصيدلاق يجمع الأدوية  4ولايدرى
لأى داء هه حى يجىء الطييب  .. .:هكذا طالب الحديث لإيعرف

ومجه مجليئه حى

يجىء الفقيه الل 8

تحخاورات ألحىيفة :

 ١ك-انت طريقة ألىحنيفة فىدرسه تشبه طريقة سقراط فى محاوراته» 

فلهاويلى الدرس إلقاءء ولكن يعرض المسألة من المسائل الى تضعلره عتلاىميذه» 

كىعالبماها » فيتجادلون معه » وكل يدل برأيه » وقد
حبن
ويبين الأسس الأى ت

رهضونه فى اجباده » ويقتدصاحون عليهحى يعلو ضجيجهم»:. 
ينوتصيفوعنامن
وبعد أينقلب النظر من نكولاحيه يدلى هو بالرأى الذى أنتتجته امحاورات» ويكون
ما انهى إليه هو القول الفصل ©» فيقره أبشميع » ويرضونه  -:وقد قال معاصره

نىجهم بعدصلاة الغداة» 
اف
حفروقون
دبانم ى وصف درسه  :وكانوا يت
كعر
مس

مثجمتمعون إليهفيجلسلحم  :فسنائل » ومن مناظر » ويرفعون الأصوات لكثرة
ماحتج للم ...إن راجلا يسكن الله بههذه الأصوات لعظيمالشأن فى الإسلام  99,ي

ياكمنون عاظلمنفس © قوى
وإن هذه الطريقة بلاريبليسالكها إل
تىل صافميذه
الشخصية  ..فإنه إيذئزل إل

نيرمألاب الإ مظعلا وذ ةيصخشلا ةبيهملا ةليلجلا .

ولهو الأستاذ » ولاحتفظ
» نز

ْ

وإن الدراسة علىهذاالنحو تهثىقيف للمتعلم؛ وتمحيص لاراء المعلم» وفائدتها
96

المناقئب المكى  :جع

اس

١0 .
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لاا

للأستاذ لفاتاقلئعن
دا

د

للتلميذ  .وإن استمرار أنىسنيفة على ذلك النحو من

الدرس -جعله طالب للعلى» ممحصاً لدقاثئقهإلىأن مات» فكان علمه فىثمو متواصل»
وفكره ق تقدم مستمر .

5
وك-ان

لتلاميذه مكانة الأحباب فى قلبه » حبى إنه كان يقول لم :

 0أنممسار قلى وجلاء جزل . 6

وكان تلاميذه قسمين  :أحدهما تلاميذ يقيمون عل طلبالعلممنه أمدا “ميغادرونه

ماتلقوا عنهء وهؤلاءلاتكونمنهمملازمةدائمة  .والقسم الثانى  :تلاميذ لازعوه »
وأخذوا عنه »

استمروا معه إلى أمنات

تولاه » كازفلرهبن
ذيل

» ومعهم من تركه قبل موته ى منصب

 .وقد كان محباًلحؤلاء الملازمين » ولم فى قلبهمنزلة

خماصة » وقد ذكرأن عددهمستةوثلاثون  .فقال  « :هؤلاءستةوثلاثون رجلا :

مهم انية وعشرون يصلحون للقضاءءوستة يصاحون للفتوى » واثنان  أبويوسف
وز
صل.حان لتأديب القضاة وأرباب الفتوى »©
يفر
وكانت علاقته بكل من تلتىعليهعلاقة الأب بأولاده » يعطف علهم ء وعدم
ممامحتاجون إليه من مال  3فيوأسبهم :عاله » ويعيتهم على نوائي الدهر » 3

حد منْهم
وىاكل
زنواج وليس عنده مثونته  ويرسل إل
كان يزوج من يبالغل س

قسدحراءجته  ,وقد قال في
اضصريه
مهعبع

 « :كان يغبى من يعلمه » ويتفق عليه'

صلت إلى الغتى الأكير معرفة الخلا والخرام»2 .92
وعلى عياله» فإِذا تعلم قالله :لوقد

ولقدكان يتعهد بالنصيحة من يكون منهم على أهبة افتراق» أو مكنان يتوقع.

شمن
أن له
اشألناً
أن

.

أبوحنيفة الحكم :
 ١ظهرت ت نحكة أى حنيفة فى وصاياه لتلاميذه © فيهووصهم عايقريهم

إلى الثاس دل ياتفره مهم » ويدعوه إلى أن يكونوا قريبين من الناس من غير
هةوول
اان
ضع

 . . .فهو يقول لتلميذه يوسف بن نتالد السمى » وهو ذاهب إلى

( )١بقانملا نبال ىزازبلا ج ؟ ص. ١١١
( )١تاريخا ناسحلا ص © 4١

. 45

وام
البصرة فى منصب يتولاه  :إ«ذا دنخلت البصرة استقبلك الناس وزاروك» وعرفوك

مء ووقر
رف »اوعلظمع ألهل
شهل
لأ
اكرم
مأزلته » وأ

ل
رزلجكل
حك » فأن

حلادطفداث » وتقرب من العامة » ودار الفجار » واصعب الأخيار »
لخأ»و
اشيو
ال
ولاتهاون بسلطان » ولا تقرن أحداً » ولا تقصرن ق مروءتك » ولا نخرجن سرك
إلى أحد ء ول
يا ت
صثحقية أحل حبى تمتحنه » ولالادن خسيساً ولاوضيعاً »
ولا تألفن ماينكر عليك فى ظاهره » .

ويسترسل أبو حنيفة ى نصيحة تلميذه » تلك النصيحة الى تدل على عمقه فى
دراسة أسموال الناس

»

ودراسة

النفو س

البشرية)

م يوجهه إل سرأسة العمبألاببادر

حى لابرموه
الناس بغير .يمأالفون » حى يقربه إلهم » وألا مجبه الناس بآرائه »
يالغرور  .ويقول فى ذلك رخى الله عنه .
 1مى جمع بينك وبين غيرك مجلس  2أو ضمك وإياهم مسجد » وجرت

لبادلفماً » .ن سئلت عنها أخيرت
المسائل خأاوضوا فها لاف ماعندك » فخلات

»الحجة لهكذا  .فإن
»ثقمول :فآاخقوخلر » وهوكذا وكذا و
عايعرفه القوم ت
مرقذل
دكارك
ودا
جحوره منك عرفوا مق

 .فقإانلوا :هذا قول من؟ فل  :بعض

الفقهاء » فاإسذاتمروا علىذلك وألفوه عرفوا مةدارك » وعظموا محلك  ...وأعط

كل من ممتلف إليكنوع من العلمينظرون فيه؛ ويأخذ كل واحد متهممحفظ شئء

مله > وخذهم بجلىالعم دون دقيقه » وآمهم ومازحهم أحياناً » وحادهم » فإن
المودة تستدم مواظبة العم» وأطعمهم أحياناً» واقض حوائجهم » واعرفمقدارهم»

وتغافل عنزلانهم » وارق بهم » وساحهم» ولاتبدلأحدمبوضيق صدر أو ضجر»
وكن كواحد منهم ).
1

فىة
نسبيلأل
- 5حوتن
يهل كر تمرات العلمونتائجه»

لم
اى ١
عسم
لت
االة
رس

والمتعلم »  .وق هذه الرسالة

ومايسوغ للمتعلمأن يفعله ومالا يسو ..

ودق يشرر

9

هذه الرسالة أن الكمر هو الذى مز بين اتلر والشر»ء ويفعل الدر عن بينة وإدراك

زايا العلى  .وقد قالفى هذه الرسالة  « :اعمأن العمل تيعللعلم » كماأن الأعضاء
تبع لابصر » والعم مع العمل اليسبر أنفع من الجهل مع العمل الكثيرن » ومثال ذلك
الزاد القليل الذى لابد منه قى المنازة معلطيداية سباء أنفعمن اهل مع.الزاد الكثر 5

2

4

يلذعينللماون
ولذلك :قال التلعهالى  « :قلهل يستوى الذين يعلمون وا

٠ إنما

يتذاكر أولو الألباب ) *

ولقد كان من أدب العالم وكياسته ىق نظره أن يجزم بالقول الذى يقوله »

ك
لفى
ذرل
ويجابه متالفيه بالجزم » مادام القول بينآً » ويق

رضى الله عنه  :و العالم

إذا وصف عدلا ول يعرف جور ماتمالفه » فإنهجاهل بالعدل واللبور  .واعلمياأختى
أن أجهلالأصنافكله »ا وأردام ميزلة عتدى لطؤلاء  ...لأنمثلهم كثل أربعة
انء
لد م
ؤاح
هول و
نفر يؤتون بثوب أبيض » فيسألون عن لون ذلك الثوب » فيق

الأربعة  :هذا ثوب أحمرء :ويقول الآخعر  :هذا ثوب أصفر » ويقول الثالث  :هذا
ثوب أسود » وبقول الرابع  :هذا ثوب أبيض » قيقالله  :ماتقول هؤلاء الثلائة»
أضابوا أم أخطئوا ؟ فيقول  :أماأنافاعمأن الثوب أبيض » .
هذه قبسةمننظراتذلكالمربى اليل إلىطرقالتأليف بينالثاس وحدوده ...
فهو يرى أن التأليف واجب إلا إذا أدى إلى تخليل حرام أو تحرم بحلال ع فإله .

املطل
بهو
السكوت فىمثل هذه الخال ضلال وتضليل » و
لوغ
ا يس
بالع

.

صفات ألى حنيفة :
7

هلره ألحوال أنىحنيفة فىدرسه' » وسحق علينا يعد ذلك أن نتكلم ف

شخصه وق وصفه .٠ وذأنكمرانا ظاهرة سببهامنبعث مإننفسه ؛ وملاكن أن
يعرف المسبب إلاإذا عرف السبب » ولاالثمرة إلاإذا عرف الأصل  .وأن أباحنيفة
قد اتصف بصفات رفعته إلىالذرورة بين رءجالات الع والتاريخ .
اتصف بصفات

تعيد
العالمالثبت الثقةءالب
ره
كدى
فالم
يفى

» الذى يغوص ف باطن الأمور » حتى يصل

إلىأقصى غايامها ؛ وذلك فىثبات نفس وقوة جنان .

كان رضى اللصهاعبنهطاً لنفسه » لاتعبث به الكلمات العارضة » ولا العبارأته.

النابية  . . .كان مرة مخطىء واعظ العراق الحسن البصرى  والمسن البصرى
فقالله بعض اللحاضرين  :يابلنزانية أنت ##طىء الحسن
صنةرقه
عمكا
ذو
البصرى! فاتغيروجهفقيهالعراقءبى اسيرسل فىقوله  -وكأنلميعترضه ثىء 
و.قال ١ : أى والله » أنخطأ الحسن وأصاب عبد الله بن مسعود » .ثميقول«اللهم
من ضاق بنا صدره ء فإن قلويتا قد اتسعت له » .

14ب
عر
الب
اق
وكان مع هدوء النفس وضيطها ذش

» 'ونفس محسة » قال له بعض

مناظريه  :يزانديق يمابتدع ف
.قال فق هدوء العالم الذى يرجو ها عند ربه :
د غفر الللهكء اللهيعلممى.غيرذلك » وإفى ماعدلت به منذ عرفته » ولا أرجو

قابه »  .ثمبكى عند ذكر العقاب » فقاللهالرجل :
لااأخعخاف
إول
إلاعفوه »
« اجعلى فىحل مما قلت » » ققال الإمام رضى اللهعنه  « :كل من قال فى شيئاً من

ج
أهل الجهل فهوفى سحل » وكلمن قال ف شيئاًمن أهلالعل
روفى
حمفه

» فإن غيبة

العلماءتبىشيئاًبعده » .

فكان هدوء ألىحنيفة هدوء من علت نفسه » واتصلت باللهء فصارت لاتعلق مما

أدران الدنيا » وكأنها صفحةمحلوةليناطبع فهاشىء أمقنوال الناس المؤذية ع
بلتنحدر علها .

ولقدكان ثابت الجأشرابط المنان.يروى أن محية سقطت من السقف فىمحجره
ققة
حل
و-هو
4

و
هه »
وحول
درسه » فتفرق من -
وكان

ثه
يى
دتمر
ح اس
قد

عميق الفكر » لايقف عند ظواهر النصوص

» ونحاها("..
» بل يسير وراء

مرامما البعيدة والقريبة »ويبحث عن العلل والغايات غيرمتوقف  .ولعل ذلك العقل

الفلسى المتعمق هو الذى دنعهلآن يتجه فى أول حياتهإلىعلمالكلام  3لبرضى تلك

النهمة العقلية .وأن ذاللكتعمق دفعه لأن يدرس الأحاديث يااحثلاًغعانية لمااشتملت
تلر»تب
يحوا
االأ
مات
وابس
نحكام» مستعينافى ذلكبإشارات الألفاظ ومل
عليهم أ

على الحكم من جلب مصالح أو دفعمضار   . .حتىإذا استقامت بين يديه العلة
اطرد القياس

4

وفرض القروض

؛

وصور

الصور »وسار فى الفرض والتصوير

شوطا بعيداً .

+5

وكان مع هذا العمق مستقل التفكير » لا يأخذ فكرة أو رأيامن غير

أن يعرضه على عقله » وقد لاحظ عليه ذلك شيخه حماد بن أنىسلومان » إذ كان
ينازعه النظر فى كل قضية تعرض  . .. .واستقلال فكره هو الأ.ىى جعله يرى مايرئ

حراغيرشخاضع إلالنص من كتاب أو سنة أو فتوى صحانى » أماالتابعىفلهأن
مخطئه ويصوبه ٠
( )١بقانملا ىكملا ج  1١نم . 754

75

سم

ولقدكان يعيش فى وسط آراء متناحرة ؛ فكان يأخذ من كل ذى رأى رأيه
ويدرسه

حراً غر متبع )2

التى بأنمة الشيعة من ذرية على  2ولحم ق قلبه منزلة

وإكرام » وانتفع مهم من غيرأن يعرف عنهتشبع لالالبيت » وإن عرفت عنهمحبة
واضحة لهم  .أنول عن زعيدلبىن»ء ومحمد الباقر » وابنه جعفر الصادق» وعيد الله

آمينسن بن نحسن © ولم يعرف أنهجان تابعاًلمؤلاء أو لواحد منبم فى تفكيره .
ومعأن الكو فة اشمر ت بالتشيع » والعلعن ف أنمه الصحابةء كان رضي اللهعنهيكرم
الصعحاية أجمعين . .

.قال سعيد .بن ألى عروية  « :قدمت الكوفة فحضرت علس

أسلدىنيفة » فذكر عاتيوما 6قرحم عليه» فتلت له  :وأنت يرحمك الله »
فإسمعت أحداً فىهذا البلد يترحم على عهان بن عفان غيرك , "7,
٠١

وكان أبو حنيفة مخلصا فى طلب الاق » وتلك صفته الى رفعته.

ونورت قلبه  .فإن القابالمْخلص الذى مخلو من اللوىف بىحث الأمورواسائل ٠ يقذف
الله فيه ينور المعرفة » فنزكومداركه ؛ ويستقم فك
الشهوات  2فإنهاتضله

 ..لاف العقل الذى أركسته

ىوأوى شهواتهأم ى مدارك عقله .
فم
ارى أهو
وميد

ولقّد خخلص أبو حنيفة من كل شهوة إلاالرغبة فى الإدراك الصحيح ء وعل أن
هذا الفقه دين » أو فهم فى الدينلايطلبهإلامن كانت نفسه توسيرراء ا لمق
وحده . . .وسواء عتده أن يكون غالبا افلمناظرة أو مغلويا » بإلنه الغالبي
دائماًمادام يطلب الحق ويصل إليه » ولوكان الذى هداه إليه خصمه فق الجدال .

وكان لإاخلاصه لا يفرض ق رأيه أنهالحق المطلق الذى لايشّك فيه » بكلان
نا »
ونلمن
قحس
يقول« :دقولتنا هذا رأى» وهو أحسن 'ماقدرنا عليه» فمن ١جاءنا بأ

فهو أولى بالصواب منا”" م

ْ

وقيل له  « :ياأيا حنيقة هذا الذئ تفى بههو اللحق الذى لاشلكفيه » قال :

ولا أدرى لاعلهباطل الذى لاشلك فيه  » . .وقال زفر تلميذه  « :كتنخاتلف إلى .
وسف  :ونحك
يلى
يناوأسط »ءفكنا نكتب عنه » فقال يوما لأ
أبى حئيئية » ومع
( )1١ءاقتثالا نبال دبع ربلا ص . ١٠١
)؟( خيرات دادنب ج  1نص . 3097

3
ايعقوب  2لإ تكتب ماتسمعه ممى » فإنى قد أرى الرأئ ايوم فأتركه غداً »
وأرى الرأى غدا فأتركه بعدغد, )0

هإن بدا لهآخخر » وكان يرجع حهاعن رأيهإذا ذكر له
فكان يرجع عن رأي
مناظره حديثاً مروياً » فإنه ليس ماعلحديث رأى

نلمتعصيين لآرائبمء بلدفعهالإخااص
هإذاخهلواص أحننىيفة» فلميكنىم ا
للحق » مع سعة عقله » لآنيفتح قلبهلغر رأيه  . .وأن التعصب إنما يكون ممن

غلبت مشاعره علىفكره » أوممنضعفت أعصابه » وضاق عقلهول يكن أبوحنيفة
له
قق
عورى
شيثاً من ذلك » بكلان الق

» ''ستولى عل نفسه وأعسابه » افخلص ق

طلب الحق » اللدائف مرنيه  ...ففرض احتمال الخطأ ق رأيه
وكان حاضر البدمة » تأتيه أرسال المعالى متدافعة فى وقتاللداجة إلما »

ر » ولايفحمفىجدالمادام الاقفى
نهظفى
فلاتحتبس فكرته » ويلغااق علي
جاتّبه » وعتده من الأدلة مايؤيده  .ولقّد اشر بذلك بين فقهاء عصره  ...روى
عن الليث بن سعد فقيه مصر أنهقال  « :كنت أتمنىأن أرى أباحنيفة » حبى

رأيت الناسمنقصفينْ علىشيخ » فقال جل  :يا أباحنيفة » وسأله عنمسألة »
قوالله ماأعجيبى صوابه »

كنا أعجينى سرعة جوابه » .

- ١١وكان فمىنتاظراته 'واسع الخيلة  2يعرف كيف ينف إلىمايفحم

خصمه هأنيسر سبيل » إذا كان نخصمه متعنتاً » أو يريد إحراجه  .ولهدق (
ذلك غرائب ومدهشات ومعجبات» قد امتلأت مهاكتبالمناقب والتراجم والتاريخ
وإنا نقص منها قصتين :
الأول  :أنه يروى أن رجلا مات » وأوصى إل ألى-حنيفة وهوغائب» وأرتفع

لرقفضىية إلى ابنشر مة الذى كان قاضيآء وأقام أبوسحنيفة البينةعلىأن فلانآ
اأم
ال

مات » وأوصى إليه » فقال ابن شيرمة  :أتحلف أن شبودك شهدوا يفقق؟ال
اق
رقيه
عة ف
لنيف
او ح
أب

بىين » كنت غائاً  .فقال ابنشيرمة  :ضلت
 :ليس عل

مقابيسك .حقانلأيبفوة  :ما تقولفىأعمىشج » فششهادهلدهان بذلك » أعلى
مر؟ فحكمابنشيرمة عاادعى
الأحمى بين أن محلف أن شهودهشهدوا محق» وهول ي
الإمام وأمضاه .
) (١امصدر نفسه,. 

"7

مم

الثانية أ:نه يروى أنه دعل عليه بالمسجد الضحاكبنقيس الدارجىالذى خرج
فىعهد الأموبين » واللتوارج يقتلونمخالفهم » فقاللأبىحنيقة  :تب » فقال :

قنا»ل
فكمي
مأمتوب ؟ قال :تمجنويزك الح

أبوحنيفة  :تقتلنى أو تناظرى ؟

قال  :بل أناظرك » قال  :فإن اختلفنا فى شىء تماتناظرنا فيه» فن بيى وبينك ؟

تن»
كنتم
شل أ
فقال الدارجى  :اجع

فقال أبوحنيفة لرءجل من أصعاب الضحاك :

اقعد فاحكم بيننافيامختلف فيهإن اختامنا  .ثمقال لاضحاك  :أترضى بهذا ب:بى

.قلاإلمام المناظر  :فأنت بهذا قدجوزت التحكم ! .
وبينك؟ قال ن:عم ا

خرى » لعلها مظهر لهذه الصفات
كان يتوج هذه الصفات كلها صأفة ١١#و
وس .تلكالصفةهىقو اةلشخصية والنفوذواواية'
فبعض
نه ل
لالل
ا هية
كلهاء أو هى
والتأثير غيره بالاسْهواء والماذبية » وقوة الروح .كان تلاميذه كثثرين
ر وشيم
دليكن فر ض علهم رأيه » بل كانيدارسهم » ويتعرف آراء كا »

قاشلةنظر ؛ ملنااقشة الكبر لاصغير  .وكان هو يذهى برأى » فيصمت الجميع
عنده»ويستكتونإلي؛هوقد يمربعقيمعلوىأ » وى اللخالين لأنىحنيفة مكانته
وشخصحه
ا

.

ماخفيهاأرجال ويدرك
وقد كان معالهيبةلهفراسة دقيقة ميقةيستبطن بها
عواقب الأمور و-حراته كلها تنىء عن قوة الشخصية وقوة الفراسة  .وأن قوة

سدته
رقاعن
دعمي
الفراسة تنمو عند ذوى العقل القوى » والإحساس ال

لتلاميذه ٠

وعند دراسة أحوال الناس  . .وهى نور يفيض الهبه على المخاصين الذين يتصدون

»وى الإحساس»
للقيادة الفكرية .وقدكانأبوحنيفة كلذلك ؛ فكان قوىالعقل ق

دارساً لأحوال الناس » أفاض الله عليه ينور الإخلاص » فلماذا لياكون ذا فراسة
قوية » وقد ورد فى بعض الاثار المنسوبة للنى يلقو أنهقال :واتقوا فراسةالمؤمن » .
4

هذه -جملة من صفات ألىحنيفة  :بعضها قطرى » وبعضها كسى 5

راض نفسه علها » ومهفىتاح شخصيته » وهى الى جعلته ينتفع بكلغذاء بصل
ه وكانت ماالمجاوبة بينهوبين عصره وشيوخه وتجاربه » يتغذى منكل هذه
إلي »

أى
ركر
ويد
لالف
امن
العناصر © وتمده شخصيته بنوع جد

بمعنده .

» باعيلدأثر فى الأجيال

و-بذه الصفات استولى أبوءحنيفة على المعجبين به قدفعهم إلى الثناءعليه » وأثار

52 0
وا إل الطعن  2سيره © وقد سجاع فى كتاب ارات اللسان:
سول الاقدين فاندفع
الرجل من الماضين بتباين الناس فيه .ألاترى عليا كرمالله وجههء
و يستدل علنباهة

» ؟
.
هلك فيه فثتان  :محب أفرط » ومبغض فرط

»مهم
وكذلك كان أحبنويفة فى عصره  :فانلناس من غاتلىقدفىيره و
يىصه
قى ف
نال
متن غ

» وهو عند الله وأهل العدل عظم » وشيخ فقهاء العراق

غير منازع .

معيشضته :
هع
معرشته

قبل أن نتصدى لأى حنيفة الققية لايد من
هما موقفه من أمور السياسة ق عصره
.٠ وثان

.

ذكر أهرين  :أولهما

ونقول

ى

أول

الآمرين

:

ايقلبلحعطكاءام »
أثنبهثوبتتاً لياقبل الريب أن أبا حنيفة رخ اللهعنه » لم
سواء أكانوا خلفاء أم كانوا فىمرتبة دون الخلافة  .وإن التاريخليغبت أن الأنمة
»هو الإمام مالك رضى العلنهه؛
الأربعة منْهم من ترص ق الأخذ من الحكام و
فقّد كان يعتقد أن حقافىبيتالمال » وأن الحكاملابعطونه هبةمنمالم» وإثما
يه رزقاء لأنه حيس نفسهعلىالعموالببحث والفتياء فانقطع عن الكسب...
يرون عل

فكان محقاًعلىبيت [اال أن يسد -حاجته » ويأعنطيه وأهله بالمعروف  .وأن هذا
العطاء الذى ترخص قى أنخذه كان ينفق منه علىطلابالعلم » فإليه كانوا يأوون .

باللخصاصة ق حياته » ثمبعد وفاته اضطر لأن يتولى ولاية يالمن .

والشافعى بعدأن حيسنفسه علىالعللكانيأخذمنسهمبىالمطلبالذى فرضه

آن
رفى
قراآ
امالمقد
خذ سه
النبى لم فاكانيأخذ عطاء » بيلكأان

ياعتباره

قرشياً من ذوى القرلى للرسول .

والإمامان أحبنويفة وابنحنبل » امتنعا عن الأخذ من بايتمال امتناعاًمطلقاً»

ورضى أحمد بأن عيش فى قل منأن يأخذ مالا لايدرى أجمع بحله» أمجمع بغير حله.
أماأبو-حنيفة ف.ققد كان يعيش ى لحبوحة العيش » .لأنه استمر تاجراً إلىأن

مات .وقد ذكرنا أكناهن لشرهيلث» ويظهر أن ذلاكالشرياك احتسب النية» وعاون

أياحنيفة بإخلاص ليفرغه ى أكثر وقته للعلموالفقه والحديث » وكذلك كان واصل

لخر

0

ابن عطاء شيخ المعتزلة الذى كان معاصراً لأنى«حنيفة » والذى كان ينتهى لأصل
فارمى مثله .
 -- 5إذن كان أبو حنيفة تاجراً » وإن كان له وكيل فق نجارته » وكان له

إشراف عنلىارته لكى بجعلها دانما فى دائرة الحلال .

وقد اتصف أبو حنيفة التاجر بأربع صفات دا صلة معاملة الناس  .جعلته ى

0

الذروة ببن التجار » كا هو ق الذروة بين العلماء :

( )1كان غنى النفسلم يستول عايه الطمع الذى يفقر النفوس ٠ ومنشأ ذاك أنه
نشأى أسرة ذات يسار » فيلمذق ذل اللحاجة ..
ش

(ب) وكان عظم الآمانة » شديداً على نفسه فى مكاليتصل ما .
(ج) وكان سمحا وقاه الله تعالى شح النفس .
() وكانبالغ التدين » يرى قىجسن المعاملة عبادة ٠  ٠فمع أنهكان صواما
د

قواما » كان يرى أن ثمةعبادة عالية » وهى المعاملة الحسنة .
فكان لحذه الضفات مجتمعة أثرها ى تجارته » حبى كان غريباً بين التجار .

رىته بأىبكر الصديق » إذ كان بسيرعلى مْراجه  .كان يظهر
وقد شه كتششجروانف

الردىء منالبضاعة » وى الحسن من ماذج البياعات - .

وكان أميئاً فى شرائه كأمائته فى بيعه .جاءته امرأة بثوب هن الخرير تبيعه له »
؟لت  :مائة» فقال :هوشر مانئة» بكمتقولين؟ فزادت مأث »ة
فنقها
فال  :كيشم
عتمائة فقال  :هوخير هن ذاك » قالت  :أتبزا بى !  .قال:هانى
مائة » حأدرىكبال
رجلا يقومه » فجاءت برجل فاشتراه مخمسمائة .

وكان يرك الربح إذا كان المشترى صدياً أو ضعيفاً  .جاءته امرأة » فقالت إنى
ضعيفة » وإنها أمانة » فبعنىهذا الثوب بمايقوم علياك  .فقال  :خذيه بأربعة دراهم ؛
فقالت  :أتسخر مى وأنا عجوز » فال  :إنى إشتريت ثوبين » فبعت احدسا
برأس المال إلا أربعة دراهم » فببى هذا الثوب على أربعة دراهم !
وكان لشدة تدينه شديد الخرج فى كل ماتخالطه شبة الاثم » ولوكانت بعيدة .
ويروى ف ذاك أنه بعث شريكه حفص بن عبد الرحمن بتاع ؛ وأعلمه أن فى ثوب
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منهعيبا وأوجب عليه أن يبينالعيب عند بيعه » قباع حص اأتاع » ونسبى أن يبن

ول يعلم من الذى إشتراه » فلما علم أبو حنيفة تصدق بالمتاع كله(" .
ومع هذا الورع الشديد كانت ارته تدر عليه الدر الوفير » وكان ينفقٌ من

والحه على المشايخ والمحدثين  .جاء ى تاريخ بغداد » أنه كان جمع الأرباح عتده

من سنة إلى سنة » فيشيرى ما حوائج الأشياخ والمحدثين وأكرامهم وكسوم وجميع
حوائجهم » ثميدفعباق الدنائير هن الأرباح إلمبم » فيقول  :أنفقوا فىحوائهكم »
ولا محمد إلا الله » فإ ما أعطيتكم هن مالىشيثاً» وإنما هومنمال الله. ©0

 - 7وقدكان » رضى اللهعنه» معكل هذا حريصسا على أن يستمتع بالحياة
استمتاعاً حلالا يريا  ...فكان يعبى يثيابه » وممختار هاجيدة حبى قالوا كإسناءه كان
يقومبثلاثين ديناراً  2وكان سحسن الميئة كثير التعطر  .قال تلميذه أبو يوسف :د كان
|أء

يتعهد شسعه © حى لمير متقطم لسمممرع

ريد 8

»ان الحزء الأكير من محياته لاع »ل' والباقلاسوق
وكان منظما فعىمله وحياته ك

ولبيته  ...روى عينوسف بن خالد السمنى أنه قال ى توزيع حياته فى أيام

الأسبوع  :كان يوم السبت لحوائجه لمحاضر ف الخلمي » ولاضر فى السوق»
من الضحى إلىالغظلهدرة

يتفرغ لأسبابه فىأمر مزله وضياعه  .وكان يقعد فى السوق
وكان

أصحابه فىبيته  8ويقدم لمألوان الطعام ل"
يوم الجمعة لهدعوةمجمع

هوقفه من سياسة عصره :

هذه حياة أحلنىيفة ومعيشتهء وهى حياة تجمع إلى الورع والتى نوعاًمن الرفاهية ؛ والنظام الرتيب الحادىء للسعيد .
ولكن ذلك التنى المؤمن العالم » اختير ه الله تعالى بالسياسة اتتباراً شديداً »

فقد امتحن فى دورين من أدوار حياته امتحاناً شديداً » وماتف الدور الثانى شهيداً .
ولنشر إشارة موءجزة إلىأحداث عصره .

ساد)»١
) 0060و تاريح يند
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عاش أبو دنيفةاثنتينوحمسين ممنةمن حياته فىالعصر الأموى » وماق عشرة
سنة فى الصرالعياسبى  .وأدرك الدولة الأموية ى قوما ثمحمدرها وانميارها ع

وأدر ك الدولة العباسية » ونمى دعاية سرية تتجوس خلال الديار الفارسية؛ ثمأدركها
وهىى تدبلذبيرير يف يرهر_خح فىخلايا خورة مستورة ععنن العيون المترصدة» وأد رهرهاكها +بذعد
لك ؛ و فى
محراكة تغالب الأموين 4

وتزع الك من أيدمهم .٠

أدرك أبوحديفة ذلك كله » فكان لهأثر نففسه  .وإن لم يعمأنهخرج مع

المارجين » أاولثاثرامثعرين ؛ ولكنمجرى الحوادث كان يثيت أن قلبهكانمع
الع
خلوي
رينوفى
جهم أاوللاأعلمىويين » م
ر فوىجهم ثاانيلاًععبلاىسيين .
كان رضى الله عنه » لنزعته العلوية من غيرتشيع » لايرى ابى أميةأى سق ى

إمرة المؤمنين ؛ ولكنه ماكان ليور علهم » ولعلهكان مبم أن يفعل  .ويروى أنه

لخخارج زبيد
ابلنعكبٍوىفة على هشامين عبدالملك » قالأبو حنيفة و ضاهى نخرومجه
روج رسول الله يومبدر ؛  .فقيل له  :لتمخلفت عنه ؟ قال :ب
وحيسى عنهودائع

الناس » عرضها علىابنألىليلىفلميقبل » فخفت أن أموت ممهلا »  .ويروى أنه

قال ق الاعتذار عزعدم لوج معزيد «:لعولمت أن الناس لاع
خذلو
ذنهلكم
واا

:سجعده للي
اهدت معه لآنهإمام حق » ولكتى أعينه عالى » » فيعث إليه بعشرة آلااف
هرهم » وقالللرسول  :وابسط عذرى لهع. 22

وإن هذا يدل على أنهماكان بنوأميةبأهل للإمارة فىنظره» وعلى أنهكان يرى
زيدبنعلىهو الإمام » ولكنهلميكنمؤمنآ بحسن النتائج لمعرفته لأخلاق العارقيين
الذين يقولون ولا يعملون  ..ومع ذلاثلميردأن يكون من المعوقين المثبطين »

فأرسل المعوته المالية .

ابت ثورة البإماقمتزيلده قفتالجةرة عام  151ه » ثمقاممخارسانم بعده

ابنه حبى عام 61م » وثارعلىالمدكم الأموى )» فقتل كماقتلأبوهء م قامعبد الله

ابن محبى .طالب بالححكم ؛ وكانت ثورته بالعن » ولكن أرسلإليه مروان بن محمد من

قتلهكماآدى أبواه » وكان ذلكتعام٠1 . "(0
) (١المناقب لابن البرازى ب ١ ص

٠.٠

( )1لماكلا نبال ريثألا هج تاوتس ١١9
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- 9إن هذه الحوادث كان لماأثرفى نفس التى الإمام ألىحنيفة و.لقد
رأى زيدا الذى كان خروجه يضاهى خروج الرسول ايوم بدر  -يقتل وتصلب

حتل
جثته » ورأىاللتراحات تسرى فى أولاده 6فيق
دمه
فاين
يهث

» ولا بدأ

لرى
محنقه ذلك ويثير غيظه على بى أمية » ُ لابد أن بج
نه
الى
سع

ذكر' مظالم

الأموين  :وألسنةالعلماء.-وهمغضاب ب
وف
اتعم
لل ها
يعمل
س لات

العضاب ©

فتكؤن ضرياتهم أخد وأشد .
ولذاكأخذت أعينالأمويين تر صده وتتيعه » وخخصوصا أنهم رأوا الأرض

يد من نحومبالدعاية'العباسية » ممبر تيب الخروج الحكم ٠ ولمارأى عامل الأمويين
ابن هبرة أن الفئن ايتدأت رءوسها تظهر ».خشى جانب الفقهاءو المحدثئين ؛ وخخصوصا

أذأكثر كمان ضالما
م زي
عد بن عللكا فتى الفقوهل  .فجمع:فقهاء العراق 
وفهم ابن أىليل » وابن شيرمة » وداود بن٠هند فو
ولى
اك
حللام منهمعملالبىأمية
ليختير ولاء همللحكم بالأموى » وأرسل إلى ألىحنيفة ليعطيه عملا » تأبى »
واشعدق الإباء.

ه
يوندفى
طإللبيه أن يك

احاتم تمذى الأ٠ور بهولا ينفذ كتاب إلامن يده ب

ولا مخرج شىء من المال إلا بإذله  ..فامتنعالفقيه العظم الأبى  .فحلف ابن هبيرة
إن لم يقبل ليضر بنه » فأحد الفقهاء يستلينون أبماخنيفةليقْل » وقالواله ( :إنا

تنشدك اللهأن تبلك نفسك » فإنا إخحوانك؛ وكلبا كارهلهذاالأمر-؛ وم ند بدا من
ذلك »  .فقال الفقيه الآوى ».المؤمن النى :
أ«ل
بوأر
وادى
اأ
بنأع
:د ل
مهسجد
واسطلمأدخل فىذلك »؛ فكيف وهو يريد مبى أن يكتب دم رجل يضرب عنقه »

وأضثمأناععىذلك الكتاب.! .فوالله لاأدخل فى ذلك أبدا. » :
ربوجيف »ة إتافلتكلالو أإمصامراره .٠ أخذ صاحب
 63أص أ
الشرطة يضريه بعدأن حيسه أياماًمتتالية » حبى ينس الضازب » وخيثئ أن موت

الفقيه فتكون السبة عللىىالحكمالأموى إل اىلأبد» فقالابن هبيرةا.لفقهاء١ : قولوالم
د ن يننا » غطلبوا ذلك إلىأنىحنيفة  2فرفض وأصر علىموقفه إصرار

 .فطلب ابن هبيرة إلىالفقهاء أن يتوسطوا لدى ذلك امحبوس ليستأجله يدل
0يرفض  .وأخمرا اضطر ابن هبيرةأن مل سبيله » ف-ركحبنأبيوفة دوابه »

وآرى إلى بيت الالهحرام » وكان ذلكعام 0881للهجرة. ©9

:لاا اسان

اناه

واالسساوساب سواسو

ا

11170701090911

( )1مناقب أل حنيفة المكى جا ص . 47 8772
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 (١ل جاور أبو حنيفة بيت الله وحرمه الآمن » واستمر إلى أن استقام

الأمر للعياسيين » فلما استتب لحم اانظام » عاد إلى الكوفة » واجتمع بأنى العباس »
أول خليفة عباسى » مع ااعلماء  .وقد وقف الإمام العظم خخطيبا يعلنمبايعة ذلك
طنلب الخليفة » فقال :
الحليفة الحديد » إذ قد أنابه العلماء عنهم افلإجابة ع
ر عانلاظلمة » وبسط
»وجأموات
و الممدللهالذىبلغالمحقمن قرابة نييلهتم -
كإلى قيامالساعة » فلا أخلى
بلوعفاهءدلك
ألسنتنا بالحق  .وقد بايعناك على أمر الله » وا

اللههذاالآمر منقرابةنبيهيتم » .
وتلك الخطبة تدلعلى أنهكانله رجاء عظم ى أن يحكر أهل بيت النىوله
باللواقسطاسالس.
0

وقع
بعده أبو جعمر

1

مدنا من
العباس إليه » أ

المنصور » وكان المنصور يعرض عليه العطايا » ولكنه كان يردها ق

رفق وحيلة .

الأ ع0
يدهم وبين أبناءعل »ى وول

محبتهوولاؤه  فكانمنالمعقول

أن يغضب لغضهم » وخصوصاً أن من ثاروا على حكومة المنصور همامحمد النفس
الزكية بن عيد الله بن صن » وإبراهم أخوه » وكان أبوهماشييخا لآ حنيفة » وكان
.قت
عبد الله هذا  -و

خروج وليه -

فى سجنالمتعدور»ومات وهوكظم فى السجن

بعد مقتل ولديه 0
حنيفة من العباسيين » كما نم +من الأمويين .
م يكن بد منأن ينقمأبو

ولكنه

ياد علىالكلام فى غضون الدرس » وكذلاك شأن العلماءلايشغلون
زل
يمته
كشأنه ق نق
ون ويرضون .
بما
حة ف
در لير » يروت به أحاسميسهمبامنخب
قلا
لم إ
امله
عبن ع
وقد خرج إبراهم بالعراق » ورج أشحوه النفس الزكية بالمديئة » وكان ذاك عام”
5

للهسجرة .

ويروى أن مالكا بالمدينةأفى حل اللخروج» لأنهقررأن بيعة المنتصور

كانت بالا كراه ٠ ولكن يظهر أن الإمام مالكا ماأفى بجواز الحروج » ولكنه سهل

اآاهم" ب

على محمد النفس الزكية إثيات دعواه
أبىجعفر كانت بالا كراهء»ومالك رضى

 4لأنه كان يستند ى تير خخروججه أن بيعة
اللهعئهكان يردد فى مجلسه الحديث :٠ ليس

اثنبتالمعركة يقتلاللننففسما,لركية
مذته» وم ا
لمستكره مين » ء ونبى عنترهيده فلي

نزل عالك الأذى .
وكان فى العراق أبو حنيفة جاهر بوجوب نصرة إبراهم أختى النفس الركية »

بلإن الأمر وصل بهإلىأن ثبط بعضقوادالمنصور عن اللدروج ختربه .
يروى أن الحسن بن قحطبة» أحدقواد المنصور  :دخل علىأى حنيفة » وقالله:

« عمل لا عت عليك » فهل لىمن توبة ؟ » ٠ فقالأبو حنيفة (:إذا عماللتعهالى
ىقتله »
أنك نادمعلى ما فعلت » ولو خيرت بين قتل مس وقتلك لاخيرت قتلك عل ا

«ى
ونجعل علاللهعهداً علىأتلعاود » فإن وفيت فتهوىبتك» .اقلالحسن :إل

فعلت ذلك » وعاهدت اللهتعالىآلآ أعودإلىقتلمسلم » .
فكان ذلك إلىأن ظهر إبراهم بن عبد اللهبنحسن » فأمره المنصور أينذهب
إليه » فجاء إلى الإمام» فقص عليهالقصة » فقال  :وجاء أوان توبتك » إونفيت
بىته » وتأهب
خر )  .فتجدو ف
آأول
لبال
اخذت
وآأ
بماعاهدت فأنت تائب » وإل
ذا الوجه » فإن كان
واستعد للقتل » ودثخل على المنضور ءوقال  « +لإأسر إهلى
لله طاعة ى سلطانك فهافعلت فلل منه أوفر الحمظ » وإن كان معصية فحسبى © .
فغضب المنصور » وقال حميد بن قحطبة أخوه «:إنا نتكر عقله منذ سنة » وكافلا

ون يدخخل عايه من الفقهاء ؟)
:م
خلط عليه » فسأل المنصور المأريص بعضن ثقاته و
فقالوا  « :إنهيتردد علىألىحنيفة ىن

مم١ .-أخملأبو حعفريتقبع أباحتيفةوفتاويه » وخحصبا عليهإحتصاءومنذلك

لهملوصل  .وذلك لأنهمقد انتقضوا علىالمنصور ..وتكرر انتقاضهم »
فتواه فاىأ

أهمإنانتقضوا محلدماؤه » فجمع الفقهاء_-وفييم أبو حنيفق
وكان قد اشترط عليهم م
أليس'صح أن النبى(ص)قال  :المؤمنون عند شروطهم »؟ وأهل الموصل
ثمقال  :و

قد شرطوا ألا مخرجوا على» وخقردرجوا علىعاملى » وحلت لىدماؤهم » فال
 ( :يدك مبسوطة علبهم » وقولك مقبول فههم  .فإن عفوت فأنت أهلالعفوء
رجل

وإن عاقبت فيا ستحقون » » وأبو حنيفة ساكت » فالتفت إليه المنصور » وكال له:
( )١بقامبأةفينحنبال ىزازبلاجب ؟ ص . 917

لالأامم ا

و«أنت ما تقولياشيخ  . .ألسناق خلافة نبوة » وبيت أمان ؟ ع  .فقال الإمام
أبو حنيفة قوله ألق  :إنم شرطوا لك مالاملكون » وشرطت علبهم ماليس لاك »
لأن دم المسلملانحلىإلباأحدمعانثلاث فإن أخذتهم أخذت عالايحل » وشرط
الله أحق أن توق به » » فأمرهم المنصور بأن يتفرقوا » ثمدعاه وقال :ي«اشيخ »
لقولماقلتء انصرفإلىبلادك » ولاتفت الناس بماهو شن على إمامك فتيسط

أايلدخىوارج»”» .
كانتهل ا
هلآرالثريئ»ة م م
عبولاهلعلوية
منغيترشي »م سببا فى ألاينظر

إليه المنصور نظرة رضا ؛ بيلبرصده » ويبث العيون حوله » وقد أضيف إل .
هذا أمران آآخران :
أسحدهما تحلاف شديد بن ألىحنيفة وابن أبى ليق القاضى فكان إذا قضى

قضاء لايرضى أباخنيفة انتقده أ
ابوح
لنيف
نة م
قرد

»ا

ا

وربما كان منه ماهو أكثر عن الشكوى » وقد ذكر أبو«حنيفة  .وإن ذلاك بلا ريب

يوغر صدر المنصور أكثرمماهؤهوغر » ثيمه
ووجد ذريعة لإنزال النقمة .
الثاثى  م أدنافشىية المنصورمنكانيبغض أباحنيفة تملقاًالمنصور » أو يبغضه_
من ذات نفسه غ ومن هؤلاء » ألربيع حاجب المتنصور » وأبو العباس الطوسى 3

 - 8لكل هذه الأمورضاق صدر المنصور حرجا » وبرم بموقف أحنىنيفة
مسلنطانه » فكازلا بد أن أن ينزل بعقهاياً و.جده ينتقد القاضى الأكر 5
قليتول هاولقضاء من بعده ٠ وقد كان المنصور داهية » لا يظهر أنه يضطيهد العلماء

الذين لايهمون قف ديهم وإعامهم » فالخل نقد أنىحنيفة ذريعة لدعوته إلى ولاية
القضاء » وهويعل أنهسرفض » وأن العقاب فىهذه الخال لهمايبرره .

دعاه للق
فضاء
قا»ل

الإمام اللأاعظيمص:ل٠حللقضاء إلارجليكون له نفس

محكم مهاعليك وعلى ولدك وقوادك » وليست :الك النفس لى »  .فقالله المتصور »

« فلم لاتقبل صلى ؟ » ء فقال لهالإمام التقى  « :مااو
لصملىؤأم
مير
نين بشىء
( )١الممانى الثلاثة هى  :النئفس بالنفس » والردة بعد الإرمان  3وذفى المتزرج ؛ (إنه يكوثت
فيه "الرجم

 «00المثاقب لابن البزازى »و ب ؟ ١
ص9

.

ملم
ب
تره  .إنما وصلى أميرالمؤمنين منبيت مال المسلمين» ولاحق لىفى بيت
ده ف
من ده'ل
ماهم  .إفىلست ممن يقاتل من ورائهمقاد مايأخدذ المقاتل » ولست من ولداجم

وآنحذ مايأحذه الولدان » ولست من فقرامهم فل ما يأخذه الفقراء )١

تكرر عرض القضاء وتكرر الرفض  . .حتى حلف المنصور عليهليقبان» فحلف

وددتىأن تغرقىفاىلفراتأو ألنى الحكم
أبو حيفة ألا يفعل »يثقمول ١ : ل ه

لاخترت أن أغرق .ا.ث حاشية محتاجون إل مىن يكرمهم لاك 90
م بزل المتصور عن طليه للمقضاء »  9يطلب إليه أن يراجع أحكام القضاء »

ليعلن الصواب ويقره » ويرفض الباطل ولا ينفذه » ولكنه يصر على الرفض .
عندئذ محبسه المنصورء ويعذبه فيأمر بضربه كل يوم عشرةأسواط » حى أشرفه

عاللىتلف  .فأخرجه المنصور » ومنعه هن الدرسوالإفتاء  . .وقد مات بعدذلك
بعليل ) وأوصى ألا يدفن فقى«تمبرة جرى فنا غصب

»© أو الهمالأميرفييادغصب 4

ولذلاك قال المنصور :م:ن يعذرق من ألىحنيفة حرا وميتاً [|).
هم امات أبوحنيفة "كمايموت الصديقون والشهداء» وكان ذلك عام ٠واهء

وقد كان فى الموت راحة لذلك الضميرالممنى » ولذلاك الوجدان الديىالمرهف »

وذلكالقاب القوى» والعقل الحبار » ولتلك النفس الصبور الى لاقت الأذى فاحتملته..

لاقته ه ن امْخالفين فى الآراء » ورميت بكل رمية »فتحملت مارميت به مطمئنة
ضية مرضية » واقيت الأذى هانلسقهاء » شملققيته»ه,ن :الأمراء 93الثافاء »
را

وماضعفت وما وهنت  .وإذا كان للنفوس جهاد » ول+حهادها مرادين » فحأبنويفة

رضى اشمعنه كانمن أعظمٍأبطال ذلك النوع من الجهاد» وممن انتصر ىكل ميادينه »
.هو يوصى بأن يدفن
وكانجلدا فى -جهاده » حى وهو يلفظ النفس الأخير  .ف
 2أرض طيبة لمبجرعلمما غصب » وألا يدق ن فى أرض قل 6فيا الأمير .

ولعظمة العلم والدين والخلق إأروعة وتأثر » لاتقل عن عظمة السلطان وجاه
لحكام » ولذلك شيعت يغداد كلها -جنازة فيه ,العراق  2والإمامالأعظم  .ولقد
ا
صلى عليه خمسين ألفاء بل إث أبا.جعفر الذى عليه صل علىقب هر يعله
قدر عدد هن

دفئه » ولا نىدأركان ذلك إقراراً منه يعظمة الذاقوالدين وجلال الت2ى» أملإر ضاء
)« (١المناقب للمكى ©  :جاص

.8١6
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؟"م(  -خيرات بهاذملا )

شه 5*1

العامة

..

ولعلهمزيجمن الأمرين » فمل كان أبوحنيفة عظيا حقاً.

واقد ذهبت أخبار

الذين آذوه » فلايذ كرون إلا عظلمة ارتكبوها » أو دم أراقوه  3أماهو فلهآراء
تدر س فى مشارق
صماحيه  :رضى

الأرض

ومغار.بههاا» وعلم يتذكره

الناس ويتعامونه

» وجاون

وأرضاه .
هنه
ع
الل

فحقهنأليىفة
- 51قال الشافعى راضليله عنه  0 :الناس ى الفقه عيال علىأحنيفة » و.قال

ببانرك :إ١ن«ه مخ العلم) » أى أنه يصل دائماً إلىاللباب*القالص
ملك
للم
فيه عابدا

.قال فيهالإمام مالك بعدأن ناقشهفى مسائل عذتلفةمن
املنعلى فاىنغيحرراف و
العلم ( :إنه لغقيه ).:
ايب
بلر
مجليلا
ونيفة.كان فيا
فأبح

ه واختلفالئاسفى
 +شفلعصره بفقه »

حذ أحد
يأقألخلم
أمره » لآنه أتاهم يطريقة ف التفكر النقهىلميسبق سباء أو على ال
عقدار ما أذ فما  3معاستقلال فى التفكرٌ » واستقامة فىالنظر  . . .فغضب عليه

المتمسكون بظواهرالنصوص الذين لايتغلغلون فى أعماق معائها » ورموه بالحروج عن

الجادة » وغضب عليه أهل الاتحراف الفكرى ٠ لأنهم وجدوه يضع دعاتم ثابتة
قىه
فف
لياط
استن
للا

الإسلابى » وانحلدحدود قبا .

مباجه :
اا رمم أبوحنيفة منْباجاً للاستنباط » وإذا ليمكن مفصلا » فإنه جام
تاب الله » فإنلم أجد فيسنة
.لق روىعنه أنه قال :يوآكنخذ
لأنواع الا-جنهاد و
ورسول اللهييه  3فإن لمأأجدفى كتاب الله تعالى » ولا سنة رسول الله ملم »

أخيذت بقول أصحابه  . . .آخذ بقول من شكت مهم » وأدع من شكت منهم »
خىغى )
لمن(أ
اراه
.أما إذا انبى الآمر إلىإب
لنهم إلى قول غيرهم ف
وم
قرج
ولا أخ
والشعبى وابن سير ين والحسن وعطاء وسعيك بن المسيببا ٠ . فقوم اجبدوا 3

فأجبد

؟) الجهدوا7؟ ,

هذا الكلام يدل على أينأهخذ بالكتاب » ثمالسنة » ثمأقوال الصحابة» 8و
"5
)(1١تاريخ ينداد ج١١ 6مصص

.

سد ههلا

ولا يأخذ بأقوال .التابعين  . . .وأن هذا هو الاسجهاد بالتصوص  .أماالاجاد بغ
صريه مناضه :
النصوص  .فقد جاءفالىمناقب لامكى عمنع.أابد

عرافمىلات الناس
« كلام أحننىيفة أذ بالثقة  +وفرار مالنقبح » واملنظ
رههم
متوعلي
أاح
وما استقاموا عليه »ء وص

©إذا
 . .تمضى الأمور لل القياس ف

قبح القياس بحضها على الاستحسان مادام بمضى له » فاذالمبمضلهرجع إل
عايتعامل المسلمون  . 4وكان يوصل الخديث المعروف اللى أجمع عليه  4م يميس

عليه ما دام القياس سائغاً  .ثيمرجع إلى الاستحسان  :أمما كأاونفق رنجعإليه»

ق'اسلهل  :هذا عل أنىحنيفة » وهو علم العامةع)7

 وعلى ذلك يكون المهاج الذىرممهأبؤحنيفة لنفسه يقومعاى أصؤل سبعة:»نور الشرع ااساطع
 ١الكتاب  :وهو عمود الشريعة وحبل الله المتين و
صادر لما
مدر
ل ٠ص
.ولهوشكرلىيعة » إليه تربجعأحكاءها؛ واهو
إلى يوم القيامة ا
وما من مصدر إلا يرجع إليه ق أصل ثبوته ,

.هى تبليغ النى وَلنه
ئة  :وهى البينة اكتابالله » المفصلةلمحمله وا؟لس

رسالة ربه» فهىبلاغلقوم يوقنون:ومنلم يأخذ مباء فإنه لايقر بتبليغالبى لرسالة ربه .
م

أقوال الصحابة ل:آ:نهمهمالذونبلغا الرسالة » وهمالذين عايئواالتتزيل»

وهم الذين يعرفول

المناسيات اعدلنة للآيات والأحاديث  3وهم الذين حملواعلم

الرسول » عَم إل الأخلاف من بعده .

فقوال.الصحابة أنهاكانت
وليست أقوال التابعنها هذه النزلة » لأنه فرض أ
بالتلى عن رسول الله » يلتم » ولمتكن بالاجتهاد المحرد  .وأن بعض .أقوالهم أو
عكمرر
واب
.إن أب
ه وإن لم يرووا الأقوال  .ف
يل »
أمكثبرنهاية عألقىوال الى

وعليا وغيرهم ليمرووا أحاديث عن النىيليه مقادير تئناسب مع طول صحبهم
وملازمتهم للنى يلاه فلايأدن كائو يافتون بأقوالالنبىيلقع من غيينرأسنبوها

إليهخشيةالكذب عليهيلتم .
ا4ل-قياس  :فيهأوخذ بالقياس إذا ليمكن نهصن قرآن أو سنة أو قول
). (١المتاقب المكى :اس  1ء 8م. 

لله"

لصحابى  .والقياس هإولحاق أمر غير منصوص على حكه بأمرآشعر منصوص على

حكه لعلةجامعة بينهما» فهوفىحقيقته حملعلى النص » بأننتعرف لأسباب

عذىلنيصه » حى إذا عرفت علته طرق كم قى
والأوصاف المناسبة للحكم ال
اطبلقعفليهة .ولقد سماه بعفى العلماء تفسيرا للنصوص » وأبوحنيقة
ملوضوع تن
ك
.ان
قدبلغ فى الاستنباط بالقياس الذروة » ويه بلغمابلغفىالمرتبة الفقهية  . .ك
ييحث عن العلة فإذا وصل إلا أخول مختبرها » ويفرض الفروض » ويقدر وقائع
لمتقمليطيق عليها العلةالى وصل إلبها .وذلك النوعمنالفقه يسمى الفقه التقديرى »
»هذا لاختبار العلة الى وصل إلا .
إذ تقدر وقائع لمتقع » ثميذكر حكها و
هالاستسصسيان :والاستحسان أن خرج عن مقتذضى القياس الظاهر» إلى حكم

آخحر مخالفه إ:ما لآن القياس الظاهر قد تبين مالناختبار عدم صلاحيته فى بعض
»يبحث عن عألخةرى » ويسمى العملمونجب هذه العلةالقياس الى .
الجرئيات ف
وإما لأن القياس الظاهر قد عارضه نص » فإنه يرك لأجل النص » لآن العمل

بموجب القياس يكون إذا لميكن نص .وإما لآن القياس مخالف الإجماع  .أخوالف
اس
يرك
قنه ي
ارفل .فإ
الع
- 5

» ويؤخد عا انعقد عليه الإجماع أو |! ف

الإجماع  :وهوق ذاته حجة  3ثمهوإجماع المحهدين فىعصرمن العصور

على حكم من الأحكام  .وقد اتفق العلماء على أنه حجة » ولكن انختلفوا فى وجوده

يعد عصر الصحابة » وقد أنكر ه الإمام أحمد ىغير عصر الصحدابة لإمكان اجماعهم
صص.رحابة.
لع
واتفاقهم  3ولامكن اجماع الفقهاء باعد

ا#لعرف  :وهو أن يكون عمل المسلمين علىأمر لميرد فيه نص من القرآن
والسنة أو عمل الصحابة » فإنه يكون -حجة  . .والعرف قسمان  :عرف صرح »
لف نصاً » والعرف الفاسد هو الذى
تىالا
وعرف فاسد » فالعرف الصحيح هو الذ
مخالف نصا :والعرف الفاسد لايلتفت إليه » والعرف الصحرح -حجة فياوراء النص .

راضحة لفقه ألىحنيفة :
االسلمة
كان أحبنويقة تاجرا ذشامرة بالصفق فى الأسواق » وقد قمموقته
بينالقجارةةوالفقه والعيادة  .و مجعلللفققهالحظ الأ كيرفى تلك القسمة الثلاثية وكان
رجلا حرا ترم الحريةفى غيره » كاحترمهالنفسه ء ولذللك اتسمفقههبسمتين :

بالاه" امه

يةة 
رلسم
اى ا
ن جوه
لأولى
ااال
أم

فهى واضحة فأىنه كان قى فقهه متأثراً

فلعقود الإسلامية المتصلة بالتجازة تفكير التاجر الذى
يالفكر التجارى » يفكر ا

وإن ذلك لواضح فقأمرين من منباجه :
أحدهما  :أخذه بالعرف كأصل شرعى يرك به القياس » والعرف التجارى
مير ان ضابط للعجارة

 4والتعامل بس التجار .

ثانهما  :أخذه بالاستحدان » لأن الاستحسان أساسه أن برى تطبيق القياس
الفقهى مؤدياً إلىقبح أو معاملة لاتتفق مع المصاحة أو مع العرف التجارى ؛فيثكرُ
»يأخثْ بالاستحسان الى على المصلحة ال«برىدها إلى نص شرعى » أو المبى
القياس و
على العرف والتعامل بان الناس 8

ولقد كان أقدر الفقهاء على |تخير'أبواب الاستحسان » حتى أن الإمام محمدا

للحقة أحد .
فة ينازعونه فالىمقايبس» فاذا قال أهستحسن»» ي
يلى
حعانب أ
يقرر أن أص
وآإرناء حأنىيفة افلعقود التجارية -السل »والمراحة والتولية » والوضيعة(©؛

وكالشركات أحكم الآراء بين الفقهاء وأدقها » وهو أول من فأصحلكام هذه العقود .

وقد وجدنا أبا حنتيففة يرقييدعه افلىعقود التعجارية السابقة بقيود أربعة :
»آن أساس
أوها  :العل بالبدل علماتنتفى معه الجهالة اتلتؤىدى إلى نزاع ل
العقودفىالشريعة الع املتامبالبدلين  :حى لايكون تمغةرير أو غش» وحى لاتكون
مسفتقبل قد
بمة ذريعةللخصومات » وأن كلمة مبينة افلعقد ممنع خصومات كاثيلرة

تنقعاع مهاالمودة بايلنناس » وخر القضاء ف الفصلبهم .
ك فويهن
يمبيع
( )١السلم بيع آجل بعاجل وال

0

مؤجلا » والثمن يكون معجلا » كيندقع من

لبتياجر لغيره ما اشكراه مضاقاً عليه
القطن قبل نضجه بشرط ألا يقصد بذلك الريا  ..والمرايحة أاني
6لبووضيعة .أن يبيعه
الربح كعشرة فى المائة أو خمسة » والتولية أيبنيعه بمثل معاقلايمه املنثمن ا
يأقل ماشاتري' .

كك

ثانمها  :تجنب الرباوشبة الريا» فإن-الربا بسائر أنواعهأبغض التصرفات فى الإسلام»
وأشدها تحرعا . :فقد قال٠١ءلتىوله « :أكل درهم واحد فىالربا أشد من ثلاث
وثلاثين زنية يزننها الرجل .
عقّك فيه ربا فهو باطل 4

4ن نبت للحمه من حرام » فالنار أولى ه400

.

فكل

يكلعقايكون فيهشبة الربايكون ياطلاسداللذريعة >

ومحافظة على أموال الناسأن 7ؤكل بوالباطل

.

الثالث  :أن العرف له حكه فىتللكالعقود التجارية حرث لايكون نص ء فنايقره
العرف يؤخخذ به » وما لايقره العرف يير كك .

الرابع ا:لأصل فىهذه العقود التتجارية » الأمانة  :فلن كانت الأمانة أصلا فى
كل العقدود!الإسلامية  5الفاكلالأعمال .ع مر االح1ة 7تولياة ووأوانجماأسلها

فيجبصياتهاعناللياونالنهم.ة
هذه أصول ثابتة ى كل الفروع الفقهية الىأثرت عن ألى حئيفة فك العقود
التجارية 4

وهى تتفق مع نزعبته الدينية وغرجه

 :وتتفق معخيرته فى الأسواق 43

ها فى مسباجه .
سا
أتفصق م
وت
وعله الع
ملى
رامة
الفققيه الخر :
 قلناإِنْفقهأبىمحنيفة .يقسم باحر باهلشخصية فقد كان راضلىله عنه فىفقهه حريصاً كل الحرص على أن يترم إرادة الإنسان فى تصرفاته مادام عاقلا »
فهو لإسمح لأحدأن يتدخل

تصرفات العاقل الخاصةبه ..فليس للجماعة» ولالولل

الأعرالذى عثلها أن يتدخل فى شئون الاحاد الخاصة » ما خام الشخص لميتبك
حرمةأمن دبى ؛ إذ تكون حينقذ اسلكسبة الدينية موجية للتدخعل سلافظالنظام ؛ لالحمل
الشخص

على أن يعيش قَّ حياته الحاصة على نظام معين أو يدير اله بتذبير بخاص ١٠

ولقد نحد النظم القدعة والحديثة للأمم ذوات المضارات » تنقسم قسمين ى
إصلاح الناس .

القسم الأول  :اتجاه تغلبت فيه الّزعة الجماعية » إذ تكون
برد
( )0البسوط ع

ء صن ١1

.

تصرفات :الشخص ٠

هوه"

ف“ىكل مياتصل بالجماعة عن قرب.أونحت إشرافت الدولة » وهذا نراه الآن ق
بعض النظم القائمة » ورأيناه فنىظم اننبت .

والنظام الآخر  :نظام تئمية الإرادة الإنسانية » وتوجبها بوسائل البذيبوالتوجيه
يرلكها عغلاىر.ها من غير رقابة » وقد قيدت بشكائم خلقية ودينية
ناحبويز » ثحمت
تعصمها مانلشرور » وتبعدها ه انلفساد .

وإن أبا حنيفةكان ميل إلى النظام الثانى  . .وقد بدا ذلك فىمنع الولاية على
غهفوذلىة»
البالذة العاقلة بالنسبة للزواج ؛ وق منع الحجر علىااللسفي

وعلى المدين »

 3يمع الوقف باعتباره تقييداً الحرية المالاك » وإباحته للمالك أن يتصرف فحدود
ملكه مادام لايتجاوز حد ما ملك  :ؤلنشر إلىكل واخد من.هذه الأءور بكلمة :

ش

المرأة العاقلة تزوج نفسما :

اىج يمن
لهازأحودعل
ايمر
 -- 1اتفق الفقهاء على أن البالغة_الحرة لا
اعفنعى
شوى
لا ر
اام
لترايده » إل

من أأننهجاز للولى إجبار اليكر  --ولو بالغة

عاقلة  على الزواج ؛ ولكن لميوافقه أحد علىذاث .
ومع |اتفاق الفقهاء على عدم إجبار البالغة العاقلة على زواج من لاتريده » قد

.هم يرون أن واما لايرخمها على الزواج © وهى أيضاً
اختلفوا مع ألىحلينة  .ف
»ل
تستطيعأنتوج منغير إرادته » وأن عبارتما لاتصلخ لإنشاء عاقلدزواج ب
يشترك واللاافخىتيار » وهو الذى يتولى صيغة العقد.

هذا ماقررة جمهور الفقهاء » ولكن أحبنايفة الخر مخالفهم أجمعين و»انفرد

برحمه اللهمن ابلنفقهاء بذاك الرأى  .وروى عن أنىيوسف تاميذه أنه وافقه »
ولكن الرواية الأخرى عن هذا التلميذ أنهاتفهمإلى الجمهور » وترك شيخه .

وإن انفر اد ألىحنيفة مهذا 0.دايل على تقديره لاحرية الشخصية .
وهو فى ذلا يقدر أن الولاية

على المر العاقل لاتثيتإلا لمصلحته

» وإذا

فاتك هلله المصلحة بتقييد  0لاتفرض هذه الولاية » وذلك لآن تقييك الدرية

ضرر »؛ فلايصح أن تقيد إلالدفعضرر أشد .

ثمإن أباحنيفةيقول  :إن الولاية الماليةتنبتلها كاملة» فكان مجب أن تثبتلها

5. 0

كاملة أيضا“ولاية الزويج  .ثمإنهيقرر المساواة بين الفتاة واالفلفىزفوىاج

*

فكما أله الولاية الكاملة فىشأن الزواج » فأليهاضاً الولاية الكاملة فىشأن الزواج +

ولكن أحبنايفة يلاحظ مع هذا أن المرأة قد تسىء الاختيار » وإذا أساءته
الاختيار » فإن ذلك يكون سباً لعار باحق أسرتبها٠٠٠ وهذا ما لاحظه الفقهاء 4
.كيف يدنع أبومحنيفة ذاث العار » أو بعبارة
لازموناج إلا مموافقة ولها و
اعوه
فن
أدق كيف حتاط لنعوقوعه؟ إن أحبنايفة محتاط للأسرة فى الوقت الذدى يعطبها
فايلهحرية

 :فهو يشير ط أن يكورن زواجها بكفء يكاقء أسرتهاء وإذا اختارت»

شير كفء من غير أن يرضى عنه ولها »تأصح الأقوال  .عنه أنيكو نالعقد فاسدا 

وإن لحلاف بينهوبين الفقهاء ى هذا خلاصته أن جمهورهم ممنعون الحرية

خشية أن يقعسوء الاختيار » ومايجلب العار .أماأبو حنيفة فيرى أن تقبيدالحرية
ذاته ضررشديدءولايصح أن نل بهاضرراًشديداًاحتياطاًلمر حتمل أن يكون»

وحتمل ألا يكون  . . .بل إنهيطلق الحرية » فإن أاسالءاتختيار فعلافسد العقد >

وبذلك يكون قد احتاط للحرية وللأولياء معا .
قىل
ا غل
عحجر
لا

:

رأنبيوفة عالىسفيه » وعلالى اذلىغفلة » لأنه يرى أنه
 41اسلا سجرح
الشخص يبلوغه عاقلد ب سواء أكان سفباً أم غير سفيه ل

قد بلغ حد الإنسانية.

ساتبحغسنلاله غفلة » ليس لأحدأن.
المستقلة  ...فمن كان يبذر ماله سفها » أاول
حجر عليهلأنهليسلأأحدعليه سبل » وهو صاحب الشأن فى مالهماداملاضرر
األنجر
منهعلىأحد > ولا.٠صلحة فى أن محجرعليهوبمنعمإندارة ماله » إذ

.من الكرامة الإنسانية الى يستحقها الإنسانه
عليه إهدار لادميته » وإيذاء لكرامته ف

داافرىة أمواله الىمملكها » وأن ينال المرمن,
إتقل
مقعضى إنسانيته أن يكون مس

تناصلرمغفبةاته
تصرفاته الحسنة » وي

السيئة  .ويقرر الإمام الحر أن الحجر فى

ذاته أذى لا يعدله أذى ضياع ماله  ...إذ لااشىء آلللمحر من إهدار إرادته .
ولا يصح لأحدأينقول أن «صلحة الجماعة فى الحجر على السفهاء أذوى,

الخفلة العقلاءء لأن مصاحة الجماعةأن تنتقل الأموال إلى الأيدى الى لسن ملاف 4ا
بدل أن تبى على فمةٍ من لامحسنون القيام علما » ويقام غيرهم الحراسها .

1#

سيء

إِذأن من مصلدة الجماعة أن تنتقل الأموال منالأبدى اللحاملة إاللىأيدى العاملة ٠
لى يل رعناء ولمتستطم إمساكه ؛ فليير ك لتلققه يل أخرى تستطيع
وإذا وصل المال إ

المحافظة عليه واستغلاله .
وقد كان أحبنويفة يقول :لإأنىستحى أن أحجر علرلىجل بلعاللخامسة
رين .وإن ذللك دليل على مقدار احير امه للإنسانية والحرية » وعلوشأن الإنسان
والعش
فى نظرهء رحمه الله تعالى ورضى عنه .

اء
ضق
قرى
لتج
وقدأثبتت التتجارب االى

المصرىأنه مارفعت دعوى حجر اسفه

األوغفلة » وأريد مها .صلحة صاحبالال .إ.ن.ماكان يراد ما الأذى » ومنع فعل
ض
عند
بر ع
رضثين » وماكان الحج
ابع
لةوهن
اأثر
الخعر » وكان الباعثعلا ال
الفقهاء -حماية الوارئين » لأنه لاحق لمفى المال وصاحب الال عقلىيد الحياة ٠
لانحجر على مدين  2ولامنع مالك من التصرف ف ملكه :

كا أن أباحنيفة لاجر عل سفيه ولاذى غفلة » لاحجر على المدين »
التصرف ى ماله» ولوكانت ديونه مستغرقةلمال ,ه ولكن ميرالمددينعلى
ولابمنعه من

الأداء بالملازمة وبالحبس وبالإكراه البدنى لآأنه ظالم .و.ا.لنى يلاهيول ٠ل:ى' الواجد

مل عقابه » ولكنه لامبمل إرادته فى التصرف وإمضاء قوله  .و-جمهور الققهاء
ظل
العقويات اليدنية » ويقررون معها إهدار كلامه فىماله » فلاحل له
يقررون هذه

تصرف فياتملك حى يوق ديئه » ويباع مالهجيرا عنه»ولولم يستغرق الدينماله,
ال
همال إرادته »وتنفيذ قول غيره ماله ..
إن
أماأبو حنيفة فيداجز فى فقهه ب
تللكيكةانتحرية
ن فحيث كان ا
مياعلازما »
لآنه يرى أنالملكية والخرية

التصرف » فلايفصل بيانلمتلازمين  .وأمام الحرية بغلب جانب الهرية داتماًعلى
أى جانب سواه .

 - 6وأبو حنيفة » فىسبيل حماية حاريلةتصرف قالملك » لايحيز للقضاء

أن يتدضمل فى تقييد حريةالمالك إذا ترتب علىتصرفه فى داخخلملكهأذى لغيره
ويرك ذلاك للضمر

الديبى المستيقظط ثمه

لأن تدشخل القضاء يؤدىق إلى المشاء.:

واللنصومة وإضعاف الوازع الديى  .وإذاكان ضعف الوازع الديى لياوجد

ا
ما يغنى غناءه » بِيمًا هو وحده كاف لقطع ومنع الاعتداءء وأن إشعاركل جار بأنه
ةه مع جاره مشا ركة قل بلقعه إلى ادر 4
حت
لح
صل
مص

وإذا جاع تدخل القضاءا يلزم بأحكامه »

ضمئ الإحساس بالمصلحة المشركة  .ويكون النزاع بدل التعاؤن اه

ار 35

وإن أبا حنيفة يؤثر فى تعامل الئاس دائماً الخرية المتساعة المقيدة بالدين » عن القضاء
الملزم المقيد القاطع لمعائى التسامح .

يروى أن راجلا جاءإلى ألى حنيفة يشكو إليه أن جاره حفر بثراً فى داره
مجوار جداره » وأن استمرار البئر قديؤثر فىالجدار ٠ فقال له  :حدث جارك »
فال  :حدثته وامتنع ظالاً» فقال  :احفر ى دارك بالوعة ق مقابل بثْره » فقعل .

فاندفع ماء البالوعة القذر إلى البير » فكيسها صاحها  ...وهكذا تضمنت إشارته

إشعار الخار بامعلنتىعاون

.

مجز الوقف علىأنه لازم »
وإن أيا حنيفةفى سبيلحرية التصرف فىالملكل ي
لقكه
لآن لزومه يقتضى ف نظره أن يكون الالاث غيرقادر علىالتصرفم ف

» إذ هو

التصرف فيه  ...فهو لياتصور عالكاً لاعللك التصرف » ولا يتصور أن
عنعه من

الوقف 'مخرجالعين عمنلك الواقف » لأنها تخرجإلىغيرمالا » ولايعرف شيئة
جرى عليه الملكث » م ينقلب غير مماوك  .وما يقال من أنه يصير ملكاللهبعتره

أحينويفة ألفاظاًلامؤدى لهالأنكل شىء هلكللهتعالىمحكمساطانهعلىكلشى ء 3
ويلَتمصور الوقف إلا ق المسااجد » لأأنه خالص لله تعالى » وأضاف تعالى إليه

ملكه » فله اختصاص بالله سبحانه وتعالى دون غيره .

نقل مذهب أحىنيفة

فوة كتاباً » إلا.رسائل صغيرة نسبت إليه » كرسالته
يأب
نف .
حؤل
 - 5لمي
المسماة الفقه الأكر » وكرسالته العالم والمتعلم » ورسالته إلى عمان .الببى المتوق عام
لااهء ورسالته فاىلرد على القدرية  .وهذه الرسائل كلها ف عمالكلام األومواعظ .
الى رواها .
و أخمص مؤلاء التلاميذك اليهن

قامومحفظ آثار ففيه العراق وآرائه

٠ تلميذان

25
-جليلان سميا قى تاريخ الفقه الإسلاى يام الصاحيين لتلاز مهما وطول ##بنهما »

وقيامهما على المدرسة الفقهية الى أنشأها شيخهما"» وهها :
يعقوب
يوسف

بن إبراهم بن “حبيب الأنصارى نسيا
بعدألىحنيفة ؟" عاما ٠

» وقد عاش

 4والذى يكى بأى يوسف

لولده

ولآن يوسف مايق م نن الكتب' الى

دونت فا آراء أ-نحىنيفة ورواياته :
١ذ-

كتاب الآثار

:

وقد رواه يوسف عن أبيه عن ألى حنيفة » وبعد ذلاك

نتصل السند إلى الرسول أو الصحانى أو التابعى الذى يرتفيى أبوحنيفة روايته  :وهو

يشتمل على المجموعة النقهية الى قام علها استنباط ألىحنيفة' » وهى تين مقاءه
افلىاستنباط والاجتهاد .
؟ ن أختلاف ابن أنىليل  :وهوكتاب جمع فيهمواضنع الحلاف بعن ألىحنيفة
القاضى ابن أنىليلاىلمتوق عام 6/4ام  .وفيه انتصار لآراء ألىحنيفة  .والذى روى
الكتاب عن ألى بوسف هو صاحيه #مد بن اسن الشيباق .

اعى
أعلوىسزير
لرد
اال

 :وهو كتاب قم قد بين فيه .اختلاف الأوزاعى

لممرب »وما يتيعفىاللجهاد ..
يى حا ال
وغيرض ف
ين المملين
اعلاقات
فيه لآراء العراقين

وقد انتصر

.

ووسف نظامامقررا ثابتا
هبي
.- 5كتاب الخراج  :وهو الأثر القيمالذى وضع فيأ
للالية الدولة الإسلامية  .وقد كان يذكر فما ماتخالط فيه شيءخه ,وسن

وجهة نظره

بإخلاص وأمانة ودفاع دقيق عن آراء شييخه» ومالم يل كر فيه خخلافا يفرض أنهمتفق

وولقدد ع1ام»9
لينشايسبنانى» وه
امد
 - 71أما التلميذ الثانى »فهو مح
وتوق عام . 481فهولىيجلس فيدر سأنى حنيفة مدة طويلة؛ولكنه أثمعألبىىيوسف
عبايلبأه معأى حليفة » ويعدل حافظ الفقه العراق » وكان تدوينه أول تدوين فقهوئ

مجامع لأشتات نوع معين املنفقه و.قد عاونه أستاذه الثالى أبو يوسفٍ علىإخراج
ىعتبر الرجعالأول فىالفقهالحنى
ثلاث امجحموعة الفقهية» وهى كثيرة » ولكنالذ ي

مكتب ستقامعى

"88

لس

كتاب اللأصل أو الميسوط » وكتاب الزيادات » وكتاب الجامع الصغير ؛ وكتابه

اللدامع الكبير » وكتاب السير الصغير » وكتاب السير الكبير » وبعض هذه الكتبه

راجعها معه أستاذه أيبووسف » وبعضها لميراجعه  .وقد قالوا إن ماوصف بالكبير
انفرد يجمعه

وروايته

) وماوصف

يااصغير عرضه على ألى بوسف

راوهراية
امإى ظ
وهذه الكتب الس تتهة تس

.

؛ .وهى تؤخخد ممافها » ولايرجح علبا

غيرها إلابر -جييح شخاص  .وله مع هكذتاايان آخخر ان يباغان مبلغ هذه الكتب »
وهنا  :كتاب الرد على أهل المدينة »

وكتاب الآثار  6والأخير يتلاق مع كتابه

الآبثار لأى يوسش ؛ وهو يروى عنه كثيرأٌ  .وكتاب الرد على أدل المدينة رواه

وللإمام محمد كتب أخرى نسبت إليهلتبملغ من ثقة النقل مابلغته هذه الكتب»
وهذه الكتب هى  :الكيسانيات  3والمارونيات
الزيادات

 4واطير ءجائنيات

»والرقيات  2وزيادة

» ويقال هذهالكتب غير ظاهر ةالرواية» لأنهالمتروعن محمد بروايات ظاهرة.

عمو المذهب الحنى وذيوعه

7

تما المذهب الحنق بالاستتباط والتخريج نموا عظيها » وكانت عواءل نموه

ترجع إلى ثلاثة أمور
أولها  :كثرةتلاميذ أبىحنيفة » وعنايتهم بآنرشرائه » وبيان الأمنس الى قامْ
علها فقهه » .وقد .خالفوه ى القليل ووافقوه فى الكثر » وعنوا ببيان دليله ق

الوقاق والخلاف معا .

وقد أكروامن التفريععلى5رائه» وبيان الأقيسة الىقامعلبهاالتفريع
وثانها  :أنه جتالءباعمديذه طائفة أخرى عنيت باستنياط عالللأاحكام »
صىورء دانم بعد اأسنتنيطوا عالللأحكام
غف
عائع
لوق
وتطبيقها على مايجد مانال
الى قامت علها فروع المذهب بجمعوا المسائل المتجانسة ى قواغد عامة شاملة' »

قاجتمع فى المذاهب التفريع  .ووضع .القواعد والنظريات العامة الى تجمع أشتاته
وتوجه إكللىياله'.

ة»
رطن
شىموا
ثف
كشاره
وثانها  :انت

ذات أعراف محتلفة و»تتولد فأهاحداث

"856

مه

تقتضى تخريجات كثرة » وذلك لأنه كأن يعتير مذهب الدولة العباسية الرسمى »

فمكث هذا أكثر من خسماثة :سبنةة يطبق فى نواحى البلاد الإسلامية » وذاك

لأن الرشيد عين أبايوسف قاضيا لبغداد » وماكان القضاة يعينون إيلااقتراحه فى

امع
وذلك
كل اللأقا
الميفكعانين إلا من يعتتقالمذهب العراق » وب
ذع

.

وإن الأعراف المختلفة تنمى الاستنباط بلاريب وخخصوصاً أن من أصول الاستنباط

فير موضع النص » وعندما يكون الاستنباط بالقياس .
افلىمذهب الحنى العرف غ
البلاد الثى ذاع فيا المذهب الحنى :
 - 4انتشر المذهب الحتى فىكل بكلدان للدولة العياسية سلطان فيه » وكان
مخف سلطانه كلا خف سلطالها » غير أن بعفى البلاد تغلغل فيهبين الشعب » وبعض

البلا كان فيه المذهب الرسمى منغيرأن يسودبين الشعب افلعبادات  ...فكان
شىرق المذهب الرسمى » وكان مع
متف
لتح
اىف
.افلىعراق وومرااء الْهروالبلادال
ذلك مذهباً شعبياً » وإن نازعه فىبلاد الركستان وما راء النهر المذهب الشافعئ
فوىسط الشعب  .كانت المناظرات نجرى بن الشافعية والحنفية » وكانت 11لاثم

تيا بالمناظرات الفقهية » فكانت هى العزاء  .ومن المناظرات الفقهية المستمرة

واة .
دلداعله
عمتتو
تولدت الآدلة امختلفة » فتولدعنهاعلم » ول
انن المشرق مجد المذهب الحنى يسود ىق
دم
لاءه
باور
وإذا تركنا العراق وم

ومة » حتى إذا جاء إلى مصر وجد المذهب المالكى والمذهب الشافعى
كبآ
الوشاحمشع
عب المصرى  :الأول لإقامة كثيرين متلناميل الإمام مالك »
لنشفى
الطا
يتنازعان الس
والثانى لإقامة الشافعى بمصر فى آخخر حياته » ودفنه مبا» وكان للمذهبين علماءأجلاءء

فلماجاءالمذهب انق كانلهسلطان رسمى » ولكنهلميكنلهسلطان شعبى» حتى
جاءت الدولة الفاطمية فأزالت ذلك السلطان » وأحلت محله المذهب الشيعى الإمانى »

بميون قووانفوذ المذهب الشافعى » حتىبجاءنورالدين الشهيد»
يلموحله
حاتىلإذأاح
ااءت دولة الماليك
فأراد نشر المذهب الحتى فى الشعب » وأنشأ لهالمدارس »جول

جعلت القضاء بالمذاهب الأربعة » حتى آل الأمر إملحىمد على » نأعاد إلى المذهعب
الحننى صفته الرسمية منفردا ' . .
وم يتجاوز المذهب الحثى بلاد مصر إلى المغرب إلاى عهد أسدبن الفرات »

وكان ذلك زمنا قصيرآ » لأت|دولة الأغالبة كانت ذات سلطان » .وانفرد المذهب

المالكى بالنفوذ فىالمغرب والأندلس :

ا

ال

سن
ألكنبن
الامام ما
وه

8

هم )م

- ٠كان لأى حنيقة خلقة فى مسجد الكوفة بالعراق » يلتف فحبواله

ثلاميذة الذي نقلوا إل الأخلاف منباجه والفروع الى استنبطها » واعله أقدمفقيه

نتقللاميذه إلى الأجيال ذقهه » وكان بالمديئة حلقة أخرى يعقدها إهام آخخر بحف يه

قبا طلاب الحديث وطلاب الفقهء وقد اختار أن تكون حلقته فى مسسجد رسول الله.

ع » واخختار المخلس الذئ كان يجلس فيه أميرالمؤمنين عمر بالنلتطاب ليفصل فيه

شكون المسلمين١ ويدير فيهشئون الدولة  . .فكانالداخلإلىمسجد رسولالله
ل»ا
اه ء
ولوج
ط ا
ف النصف الثافى من القرن الثاى بجد شيءخاً مسنون اللحية » أشقر
فيه ممت ومهاية  +ومن

حفون به يغضون الطرف من مهابته

رمام
©» ذلكمه إ

دارالمجرة مالاثك بن أنس رضى الله عنه .
مولدة ونسيه ونشأته :

رسح الرواياث على أنهولدعام 741هم » وبقادلولمددينة من أبوين ٠٠١أ
ن من قبائل عنية فأبوه يذهىإلى قبيلةعنية » هقىبيلة ذى أصبح ؛ وأمعةه
عربيي

أنس بن مالك بن أنعامر الأصبحى » 'وأمه تتنبى إلى قبيلة الأزد » واسمها العالية
بت شرياك الأزدية .

اة المن » فانحذها
لك بالمديئة عندما جاءها متظلماً منو بلعض
اجد
مل -
وقد نز
.وصقدهر إلى بى تم بن مرة القرشيين» ثمعاقدهم على أن يكون
مستقراًومقاماً أ
دىينة
للمإل
اتق
ولاؤه لمونصرته علبيم  .وأن بيت هالكك بعد أن ان

» انصرف كثير ون

منهإلىالعلمورواية الحديث وآثار الصحابة وفتاوهم » وكان نجدمالك من كبار
التابعين » وروى عحنمرين الطاب وعهات ين عفان وطائحة بن عبيد الله وعائشة

0م المؤمنين  ,وقد روى عنمالا بنوه  2ومنهم أنسأإبموام داالرهجرة » ونافع

ومنخ
شلكيعد
للىك بأى سهيل » وكان أبوسهيل هذا أكثرهمعناية بالرواية » ولذ

إينشباب الرهرى» وإن كان مقاربا لهفىالسن .وقد جاء في فتحالبارى لابن حجر

مناصه و أبو سول نافع بن ألىأنس بن ألنىعامر شيخ إماعيل بن جعفر  .وهو من

الام"””ا لد

صغار شيوخ الزهرى مأحيدثركه تلامذة الزهرى  .وقد تأخر أبو سهيل افلوفاة

عن الزهرى ؛()١ .
نشأ إمامنا إذن فى بيت كان يتجه إلى العمورواية الحديث  -وإن كان أبوه لم
ياغ شأو -جده ق الرواية » ولا شأو عمه أى سبيل فلميغكرنيباً أن يتجه ى
أول نشأتهإلىالعلومالرواية » فلميتجه إلىحرفة محرفهاء بل انجه دامر يصبو إليه»

وكذاث كان أ له طلب الحديث مقنبل اسمه النضير » كان ملازماً للعلماء من
لكرإلوىاية
الل
.لا انه ما
التابعين يأخذعنهمو

كان يعرف بأخى النضر لصورة أخيه >

فلما ذاع أمره بشمني.وخه صار أشبر أمخنيهء وصار ذاكلرنضر بأنه أمختاولك .٠
ولد كانت البيكة العامة

© ممع البيئة الخاصة » تؤوعز إليه بالانجاه إلى العم

ومهاجره الذى هاجر إليه ؛ وموطن

وطلبه  .فقد كانت بئة مديئة الرسول ل

الشرع » ومبعث النور » ومعقد الحكم الإسلاتى الأول » وقصبة الإسلام ف عهد
ألىبكر وخمر وعهان .٠ وكان عهد حمر هو العهد الذى اتفتقت فيه القراء

الإسلامية

تستنيط من هدى القرآن الكر.م والرسول َلثم أحكاماً تصاح للمدنيات والحضارات

الى أظلها الإسلام يسلطانه .

وقد استمرت المدينة فى العهد الأموى موئل الشريعة ومربجع العلماء  .وكان
عبدالله بن عمر يستشار من عبدالله بن الزبير ومن عبد الملك بنمروان » فكتب إلهما :

و إكننا تريدان المشورة فعليكا بدار الهجرة والسنة »  .وقد كان عمر بن
عيد العزيز ياكلتبأإءصار يعلمهم السئن » ويكتب إلى أهل المدينة يسألهم عما مضى
بااعندهم .
ويعمل ع

'

وهذه هى المدينة وقت نشأة مالك » وى ظلها وظل بيثته الخاصة الى توءجهه

إلى العم نشأ إمام دار الهجرة .
طلبه العلم :

١9

انمه مالاك إلى «حفظ القرآن الكرم فحفظه  .وقد اقرح على أهله أن

محضر مجالس العلماء » كعمه وأنحيه من قبل

4

ليكتب العمويدرسه

( )1فتح البارى » شرح صحيح البخار ى  :ج  4صن ١٠8 .

.٠ وقد

أجابوا

3
ييدذأن
هب
طليه © وكانت أشدم عنايةأمه» إذ ذكر لأمه أنه ير

ليكتب العم»

وذهب الفآانكتب »  ...بل لمتكتف
فألبسته أحسنالثياب وعممته» ثمقالتله :ا
لخذ
بالعناية عظهره » فكانت تمختار لهماايأ
عهلعمناء

» فقد كانت تقول له :

و اذهب إلى ربيعة فتعلممن.علمه قبلأدبه»  .وربيعة هذا فقيه اشهر بالرأىبين '

أهل المديئة » وهذا التحريض من أمه.جلس إلى ربيعة الرأى » فأخل عنهفقه
عال
مد ق
ا بصعضريه
الرأى  --وهو .حدث صغير ب على قدر طاقته » حتى لق

:

:
ورأيت مالكا فىحلقة ربيعة وفى أذنه شنف ؛()١ .
 ١+ولقد أخدذ من بعد ذاك يتنقل ى مجالس العلماء » كالطر تنتقل بين الأشجار

تأنحذ عن كل شجرة تمخاتار من ثمرها .ولكن لابد هن شيخ مخصه بفضل من
الملازمة » ومجعل منهموقفاًوهادياً ومرشدا .وقد انختار ذلك الشيخ » وهو ابن
هرهز » فلازمه » ولقّدكان التلميذ الشاب معجبا بشيخه » غباًله» مقدراً لعلمه ٠

خىه :جوالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنة فىعلم م أبثه
يهف
شهعن
وقال رضى الل

 « : .وكان من أعلرالناسبالردعلىأهل الأهواء » وبما اختلف
قاسا»ل
لأحد من الن

فايلهناس » وكان يتأدب بأديه » ويأخذ ممكمته » ولقد قالفى ذلك  :وسمعت
كون
ابن هرمز يقول  :م ينبغىللعالم أن يورث اجلساءه قول لأادرى » ؛ حيبى

ذلك أمصلا أفيىدسهم يفزعونإليه  .فإذاسئلأحدم عمالايدرى؛ قال  :وألادرى»
مهبي(ذ
لنو
تل اب
قا

رى » ٠
أهدلا
أال عن
سر م
يكث
:كان مالك يقول قأ
مالك ) د

وابن هرمز الذى تأثر بهالإمام مالاك ذلك التأئر هاولعبردحمن بن هرمز »
ولعبه الأعرج ...كات مولي للهاشميين » وكان قارثاً محدثاً تابعياٌ» روى عنألى هريرة 2

»معاورة بنألى سفيان .وروى عنه الزهرى وأبو ازنادوندلق
وأى سعيد الخدرى و
كثير » وقدتوىعام 711للهجرة .
جده ق طلب العلم :
عه

الله»
لاك ق طلب العلم من كل نواحيه» ورمن
جك
مجاجد

وبدّل الجهد

ر وسعا فىمال أو نفس  ...فكان يتحمل فقسبيله كل مشقة 3
ف طايه  2ولميدخخ

ويبذل أقصى ماعلك ء حى كان يبيع سقف بيته ليستمر فى طلبه .وكان يتحمل حدة
() الشنف ع١يملق فى أعلى الأذن للأطفال الذكور .

4م
نت
ك:
'نه
«ه ع
الشروخ » ويذهب إلهم فى هجير الحر» وقر اليعرد  .ولقد قال رضى الل
تاظلى
اهار » وم

آى نافعاً نصف
شرج أدعه ساعة

كأق

أره  2ثم أتعرض له فأسلمعليه وأدعه » حى إذا

ابن عمرفىكذا وكذا » فيجيبنى » وكان فيه حدة. "0,

فله
يقول
كل أ
ق:ال
دخ
ونافع هذا

شجرة من شمس » أتحين خر وجه » فإذا

هو مولى عبد الله بن خمر  3وناقل علمه وروايته عن النى لثم وعمل

تابخةص»وصاً أابالهفاروق أمير المؤمنن عمر رضىالله عنما .
وصد
ال
ونرى

من هذا كيف

كات يصير عل حر الطجر »  5يتوق حدة الشيخ »

ثتج
إني
فكا
قنبال
ايل
فيتحايل بالصير » حى يأنذ عنهعلمعبد الله عبمنر » وك

عليه » حتّى لاعململنماجة الطلب » فينتظره الاألمدطويل » فإِذالقيهحياه »
ثمسكت ؛ ثم سأل .

وكان حريصاً علىأن يأخذ عن ابنشهاب الزهرى ؛ فقدكان حسملععيلد
ابن المسيب

وكثير من التابعين .

وكان يتحايل للمائه »  35كان يتحابيل للماء نافع

مولى عبد الله بن عمر » وكان تحايله ى لمَاء ابن شباب ايكون لقَاؤه ى هدوء »

فيذهب إليه حيث يتوقع فراغه » ليكون التبىفجىو هادىءحيث لايسمع صنخباًلواعة.
وقد روى عن مالك أنهقال « :شبدت العيد فقلت هذا يوممخلوفيهابنشهاب »
فانصرفت من المصلى حى -جلست على بايه » سمعته يقول لخاريته  :انظرى من

بالباب » فنظرت ء فسمعتها تقول  :مولاك الأشقر مالك » فقال  :أدخلية »
:ا ق.ال  :هألكلت؟
.لت ل
فدخلت » فقال  :ماأراانكصرفت بعد إلىمئزلك ق
:ماتريد ؟ قلت :نحدى.
.ال ف
:احاءجة إلى فيه ق
.لت ل
قلت :لا .قال  :أطعم ق
قال  :هات الألواح .

فأخرجت ألو'إبحى فحدثى بأربعين حديثاً  .فقلت

 :زدل ٠

كال  :حسبلك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ 0 ,

ابتدأ مالك

٠ وهو علم أحاديث رسول الله ملي »

0

والعلم بفتاوى الصحابة و تتشعها» وبذلاك أخول الدعامة الى بى علببها ففهه  .وقد كان

7١1
) 00الديباج المأهب  ص

 (00ترتيب
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.

(م -471تاريخ المذاهب )

هنا" لس

سا

يترم أحاديث رسول اللهمَلتوِمِنذُصياه » حى أنهكان متنععن أن يرؤى الأحاديث
واقفاً  ..وقد جاءثىالمدارك أنهسئل  :أسمعت عن عمرو بن ديئار ؟ فال  « :رأيته
حدث والناس قياميكتبون » فكرهت أن أكتب حديث رسول اللهيَلِِوأناقام» >.
ومرمرةبشيخه أى الزناد» وهو محدث ء فلممجلس إليه» فلقيه بعدذلك وقالله :
مانعك أن لنجلس إلى ؟ فقال له :كان الموضع ضيقاً فلمأردأن أسمع حدييثه
رسول اللهيلت وأناقائم» .
ْ

العلوم الى طلا :

ه١٠ طلب الحديث وفتاوى الصحابة أولا» ولكنهلميكبتف بِذلاتِ ء بلاتجه
إلكلمايتصلبعلمالإسلام مع علم الآثار والرواية :
كرلام حول العقائد » فكان الحوارج وهم آراء ففىهم
فعىصره قادلكث

الدين » وى فهم العقيدة» وكان الشيعة ينحلهم امختلفة من كيسانية وإمامية وزيدية
وغيرهم » وكان المعيزلة وم مناهج ق تفسير النتصوص الخاصة بالعقيدة ليسته

لغيرهم  .وكانت هناك نحل أخرى » وبعضها انشق على الإسلام » وإن تسمى.

بأسماءإسلامية .

ْ

وقد كان من الق على كل من يتصدى لقيادة فكرية أن يعلمهذا ويدركه »

وقدتلىهذا عانبن هرمز أكاخمر عن نفسه  وإن كان ليمنشره على تلاميذة
وامحيطين به ».وكأنه بذاك يقسم العلم قسمين  :قسم يل على الناس وملخاتص بهم
أحد» إذ لاضرر فيهلأحد » وكل العقول تفقهومىهعلوىالانتفاع به » وهو اللداض

بأحاديث رسول الله يِه وفتاوى الصحابة » .وبيانها للناس .وقسم لايعرفه إلا خاصة
الناس فلايلّى » لأن ضرره على بعض النفوس أكير مننفعه » كآراء الفرق التتلفة

وارلدمنحرف مبا  . . .ذإن ذا يعسر فهمه ءورا يفهمونه على غير وجهه >

ورممايكونترديده والرد عليه موجها النفوس المتحرفة إلىمعلايه المنحرفوت . .
ولعل هناكقسماثاللاثابًعلن إلابالطلب وهو فقهالرأى  .والفتاوى فىالمسائلالختلفة »

معونر غير
أيب
ولذلك كان لامجيب عن استفتاء إلاإذا كانفى٠سألةواقعة » ولا يج
واقعة ولوكانت متوقعة .
ناا 
ذحدكيثر ك
والعلمالذىقرئهبعلمال

١

1

هو فتاالوىصحابة » وفتاوى التابعن

عه

نإسلا" لم

حنمر » وفتاوى
الذين لميلقهم  .فتلى فتاوى عمر رضى الله عنه » وفتاوى عابلدله ب
.زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف
الذين تصدوا
وعائوا

» وفتاوى عهانبن عفانء وغيرهممن الصحاية

ه 4دنم الذين .شاهدوا التتزيل »
له
عك
للفتوى وبيان ماتلقوه عن رسو لاللهر

|رسول وله  43وقبسوا من هليه ونوره

.

وقد كان معنيا بتعرف

قتاوى

كبار التابعين » كسعيد بن المسيب  2والقاسم بن محمد » وسلمان بن يسار وغير هممن

مونه
يرتسوفنهه»
ودا
التابعين الذني عكفوا على فقه الصحابة يت
وم يكتف

مالك

وسولالله ملل:بل

 40رضى الله 22

بفقه اأصحاية

وكيار

» ويتعرفون مداه ,
التابعين بجوار حديثث

لرأى » وقد تلقاه عن بعض فمهاء الرأىبالمدينة
أتجه إل ذه |!

كيحى بن سعيد » واختص ربيعة بن عبد الرحمن  الملقب بربيعةالرأىبالطلت »

ويظهر أن الرأى الذى أثر رعبنيعة وغيره من فقهاء الرأى بالمدينة لميكن كالرأق
إلذى كان عند أهل العراق » واهلوقياس يأن يعزف حك مسألةغير.منصوص .على

لة أمخرنىصوص على حكمها ؛ :لاشتر اكهما فىالعلة الى
سسأعلى
مقيا
محكها بال
ع كرانفه ربيعة وغيره أساسه التوفيق٠
يذى
هىأمارةعلى الحكر » إنماكان الرأىال
يبن النصوص

والمصالح اءتلفة  (2ولذلك

جاء ثىالمدارك ما نصه

 :و سئل مالك

:

حملكنمتقايسون فىمجلس ربيعة » ويكثر بعضكم علىبعض ؟ قال  :لاوالله.02

مهدا يتبين أن مالكا ماكان ليكثر من رأ الذى يكثر فيه القياس والتمزيع »
»ن
بي
وقعة
حى أنهكان يكره الفقه التقديرى الذئ يفرض أموراًلمتقععلىأنهاوا
ستكمها  .وقد كان يكثر ذلك النوع منالفقه فىالعراق » وهووليد كثرة الأقيسة»
واشتيارالأوصاف الى تصلح للتغلول لكى يستقم القياس » وتطبق العلة حيثتوجلا.

هذا وإن مالكا عندما شدافىطلبالعلمكانحريصاًعلىأن يتلق علالروايق
نوثق بهم» فكان ينبع الرواة عن الرسول
يِه مم ي
وخصوصا أحاديث رسولالله

الي وعن أصعابه » ويلتق الثفات المتفقهين مم » وقد أوق فراسة قوية فق فهم
و
لرجالوإدراك
شول

ممقدار
قرة عقوه و

شيم

.

وأثز عنه  رضى الله عنه

:١ إن هذا الع دينع ١ فائظروا عنن تأخذون منه .٠ ٠

أنهكان

ولقد أدركت سبعين من

يقولون :قال رتسول اللهمَل عندهذة الأساطين م(شيراً إلى" أعمدة مسنجد رسو لالله
 (00الانتقاء لابن عيد الير  3وثريين اغمال ولريب

المدارك ' + ,

سل-اا" لم

يله ) فأاخذت علهم شيئاً » وأإحندهم لو اوؤْتمن علىبيت مال لكان أميناً»
إل" أعهم لميكونوا من أهل هذا الشأن . 00

شيوجهه :

 بحدث الثقات أن رسول اليلهله قال  :م يوشك أن يضرب الناسأكباد الإبلفىطلبالعلم» فلامجدون عالاًأعلم -وف روايةأفقه  منعالم المدينة».

وهذا الحديث يسوقه المالكيةللدلالة علىتقدم مالك رضى اللهعنه» وعلى أنهالمقصود
بهذا اير  .ونحن نسوقه لغير ذلك » ونسوقه لبيان فضلالعللف اىلمدينة » واستبحار
لىت
ظ ال
أكرية
علمائها وامتيازها بالكثرة  ...نسوقه لبيان فضل المدينة » البيئة الف

الإمام مالكا  .وأن امتياز المدينة .بالعلم ف عصر الأمويين وأول عاصلرعباسيين »
أمر ينتّهى إليهالسياق التاويخى » وقد كانت المدينة ى عصر الللفاء الراشدين عش
الصحابة» وخصوصا ذوى السبق اىلإسلامء فاقسدتبقاهم عمرلفضل إخلاصهم »
وى الشريف »
بلم
تالع
نلة
لحم
ولغزير علمهم » وكأنه يضن م أن يقتلوا » واهم
»ى
فأبقاهم مجواره لهذا » ولينتفع برأميم  . ..ولذلك بىعل هؤلاء فىالمدينة ح
تفرق بعضهم فى الأمصار ى عهد عمان وعلى رضى الله عنما .

فلما جاء العصر الأنوى أرز العلماء إلى المدينة لكثزة الفين بغرها » ولأنها
نكرجيمهاان الننىيلكي وها من بى من الصحابة »
كىا»ن الجهان ال
«لوسح
وبط ا
«ه
وآثار من مضوا من علمائهم  .وكان أكثر التابعين بالمدينة» وقليل مهممنكان

ورى
ملعص
أخرا
لنآن
ااكا
بالعراق والشام أقل مذنلك مكاننوا فوهرااء ذلك  .فلم
كان العلماء مجيئون إلىالحجاز فارين بعلمهم مانلفتن واضطهادهومن الحكام الذين

أحسوا بأن الأرض تيد من تحهم ٠ ولقد رأينا شيخ فقهاء العراق أحبنايفة يفر

ام
رلله
لً بحيتا
اورا
ناجياًبنفسه إلىمكة » مجا

لشأك
ملات ن
76

بضع سنن .

فذىلك الوسط العلمى أريباً مدركاً » وأنذ العلمعنمائةمن

هؤلاء العلية » ولقد أخذ منكلالمناهج الفكرية» حى أنهكانيغشى مجلس الإمام
الصادق 'جعفر بن محمد  4وقد جاء فىالمدارك مائصه

و لقد كنت آلى سجعة
عبر

:

٠ محمد ء وكان كثير الما
إن

[الق الانتقاء لابن عيد البر 30

2.

6

ء

وال
ل

فإذا ذ
.

ا

فرر
صخض
اتم ا
وىيل
عنده التب

0

 .والتقخدتلفت إليهزماناً » .شماكنت أراه إلاعلى

.مارأيته قط
إحدى ثلاث خصال  :إما مصلياً » وإما .صائماً » وإما يقرأ القرآن و

ول
ردثسعن
نح

الله يلقع إلاعلى الطهارة » ولايتكم فيا لايعنيه » وكان من العلماء

العياد الزهاد الذين مْشون الله  .ورمأايته قط إلا رأيته مرج الوسادة منتحته»

امن
ضآه
فار
ويجعلها نحى  . . .وجعل يعدد فضضائله وم
ئل

غيره مأنشياخه ى

خير طويل 3 0(:

وقد كان ريصا على أن يجمع كل مافى المدينة آمثنار الصحابة وفتاوهم
بسهقعينة
قلطمع نف
ينه
وأقوال ايلَنَلىتِهء وإذا كانقدلازم ابن هرمز زماناً» فإ

هم اعللمدينة ؛ ومن أخذوا علهم فقال ':
ل تملى
عذين
علماء المديئة » ولقد ذكر ال

سومعت ابن شهاب (الزهرى) يقول  :جمعنا هذاالعلم رمنجال فاىلروضة »
سيب
ايد
لمبن
وهم سع

» وأبو سلمة » وعروة » والقاسم » وسالم » ونخارجة »

وسليان » ونافع  ...ثمنقلعنهمابنهرمز وأبوالزناد » وربيعة؛ والأنصارى » وحر
العلمابنشهاب  .وكل هؤلاء يقرأ علهم . 9

ل
دذا
ين ه
' وإ

»حبى
على أنهتلىالعلمعناهبرنمز اولأزناد وربيعة ون

ابنسعيد الأنصارى ء ونحرالعم ابن شهاب .
وقد ذكرنا لك أنهكان يتعرف فتاوى عابدلله بنعمر » ومانقله عن أبيه»

ثداببنت » وعبدالله
مننافع مولاه  .وقد وصل إليه هذا الطريق فقهعمروفقه زي
اوبنغحيمررهم .

وهؤلاء الذين ذكرهم .م.ع أن عندهم عناية برواية فقه الصحابة والتابعين
مختلفون ف مقدار أنحذهم بفقه الرأى  .فهم منغلبت عليه الرواية » :كنافع مولى

عابلدله بنعمر » وأنى الزناد » وابن شهاب الزهرى؛ ومنهم منغلب فاقلهرأى :
كربيعة » وى بنسعيد » أماابنهرمزفلمنجدلهذكراًكثيرافىروايةمالك »

ولكنه كانذا تأثبر شديدفيه»ويظهر أنهأخخلعنهقدراًكبيرا منالثقافات الإسلامية »
( )١كرادمللا  :ةقرو مقر . 51١
( )0كراالا  :ةقرو مكر لم. 1١

ع/

تسل

ومابجتعاق بالعقائد والفرق ©» نكواهنا من قبل » وكان ابنهرمز :لاحب أن يروئ
عنه » ولذلك نبىمالكا أن يذكره فى سنده » ورضنئ أن يمل اسمهعن أن يشيع

ونل اللهيلت » وقد يكون فيه الفطأ
سل ع
رهالنق
عن

0.

وهذا نستطيع أن تقسم ,شييواخ مالاك إلى قسمين '  :أحدها أخول عئةالفقه

والرأى »

والأخر أخحل عنه الحديث

وآثار الصحابة  .وكاث مالك:يتلىه من هؤلاء

الشيورخ  3ولا يزدرد ما يلى ازدرادا © بشلتحصه

»عدصه
و

١2 ويقبل بعضنه

ويرد بعضه  .وقد كان مع تقديره لابن هرمز يفحص ما يقول» .

مبن
ز
رصها
ها مخ
وقدكان لهذ

ويناقشه فيه ٠

باكلثرمةحادثات العلمية » ويشركه فها صاحبه عبدالعزيز

لمة » وقد قيل لابنهرمز  :نسألاك فلاتجيبنا » ويسألك مآلك وعبد العزيز
ابنأنى س

فتجيمهما .فيقول  :وحل ق بدى ضعفء ولا آمن أن يككون قد دخخل على'عقل مثل

ذلك » وأنم إذا سألقونىعنالثنىءء فأجبتكم ق»بلتموه  :وماللك وعبدالعزيز ينظرات
فيه فإن كان صواياً قبلاه 

وإن كاث غبرهوتاركاة0

فقه الرأى فى المدينة :

١

اشبر العراق بأنه موطن فاقلهرأى » واشتهر الحجاز  وخخصوصآً

كلنظررواج
موطنفقهالأثر» وراج ذل ا
المديث -ة بأئه

شديداً»حى أصبح فى مرتبة

المقررات ق تاريخ الفقهالإسلامى » ونحن لانشك فى أن فقهاء الرأى بالعراق كانوا
أكثر عدداً من إخواتهم ق الحجاز »

وأكر

نهم  .ولكنالانستطيع أن
أتحذا بهم"

هثر :..فإن الأثر كان
الحجاز جملةلق أ
ثقول أن فقه العراق كله فقه رأى'» وأن فقه

مأنموذا بهف العراق» والرأى كان مأخحو ذا بهفى المديئة  .ولقد كان سعيد بن المسيبت
كبير التابعين فى عيده » والذى نخر جج عليه ابن شهاب الزهرى وغيره  لآ هاب

 .وملامكن أنيقدم علىالإفتاءمجرأةإل مان ي5ت0خذ
الفتيا ء وكان يلقب بالجرىء
الرأى فىكثر  +انلأحيان منباجاً لإفتائه » وأن بعض التابعين كان يدرس الرواية
دراسة فاحخصة » كات لايقيل -حديقاًإلا إذا عر ضه على 'كتاب الله » والمشهور من:

سول اللهيَلِيّمٍ» والمقررات الإسلامية المجمع علها  .وكان ربيعة يقدم حمل
سرنة
أهلالمدينةعلىأحاديث الاحاد غير المشهورة و»يقول  :ألف عن ألف »٠خير
( )1١المدارك  -ورتة رقم ١41 ء

د

هلام ب

ننحد » وقد نبجذلكالهاج مالك علىماسنبين إن شاء التلعهالى +
اع
وبحد
من وا
ون
كأن
يابد
وأنه كان ق المديئة فقهكثير » واستنباط عظم .ومادام نمةفقّه فل

وافلىحقيقة أنه قد اختلف مهاالجرأى عند العراقيين عمنهاج الرأى عند

مدنين » فقد كان مهاج الرأى عند العراقيين القياس اتباعاً لعبد الله مبسنعود
ال

وإن الاآثلارععرنداقين تختلف عن الآثار عند الحجازيين مقداراً وشيخاً 6
إذْ صار لكل يلد طائفة من العلماء تقود الفكر فيه »' وتغذيه بالرواية » حى
أخحذت هذه القرادة الفقهية تتكون مذاهب ومناهج .

قال ولىالاللهدهلوى ق هذا المقام  :اولمختار عندكل عالم ذهب أهل
وقد
بصحة أقاويلهم » وأرعى للأصول القاضية لم؛ وقلبه
بلده وشيوخه » لأنه أعرزف

إلى فضلهم  .ذهب عومعرتمان وابن عباس وزيد بن ثايت وأصعامم مال
أميل
سيب ( فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر وحديث أنى هريرة ) » ومثل
ساعيلدمبن

الأخذ من غيره عند أهلالمديئة مابيتهالنىيلتمفىفضائل المدينة » ولأنما
أنحق ب
لفقهاء » وجمع العلماء ىقكل عصر )» ولذلاك نرى مالكاً يلازم خجهم 2
مأوى ا

ه وقضايا شريح والشعبى » وفتاوى إبراهم  ..د
ومذهب عبد الله بن مسعود وأكداب

حدق بالأخدذ عند أهل الكوفة . 2(,
أبكان عند المدنين  ,كان عند العراقين © فإنهلابدأن عة.
ومع أن الر

امي.د أن
لمه
وئفة
اختلافا أساسه اختلاف التابعين الذين اجتصت كل مدرسة بطا

نت
ا--
كيب
ون ثمة اختلاف من حيث مقدار الرواية والرأى  .فالرواية  -بلا ر
يك
بالمديئة أكثر  26لما كانت

فامقهاتعهنداء
مق

مقام الصداية أولا

6

ومأواهم ومأوى أكر التابعن,

المدينة كمالك ومن كان قبله مشنيخته  .بيآمرااء التابععن -

() حجة الله البالغة جا 1ص44١

.

ل كلكلا" لم

مها أكثر فقهاء العراق أخذ اتباع » فأبو حنيفة يقول

لل
أخ
يراً
ولوكانوا كبا

« إذا جاالءأأمر إلىإبراهيم والحسن » فهم رجال ونحن رجال» .

وإن الرأى عند أهل المدينة مخرج على الآثار؛ وسائر على منهاج مر ومن مجاء
بعده من الأخذ بالمصلحة  ...فهو رأى يشبه الآثار » ولامترج عنبا إلا إلى ماهو

فى معتاها ٠
وننّهى من هذه الدراسة إلى أن الرأى بالمدينة لميكن قليلا ا ثوهم عبارات
بعض الكتاب فىتاريخ الفقهء وإنكانق الكيرة دون العراقء و مالف متهاج العراقيين»

وقد قبس مالك مالنرواية والرأى فى المدينة » فكان محدثاً وفقبا  .وقد قال
فيه ولى الله الدهلوى  « :كانمالك منأتثبنهم فىحديث المدئيين عن رسول الله »
وأوثقهم إسناداً وأعلمهم بقضايا

مر

وأقاويل عبدالله بنعمر 3

وعائشة وأصحامهم 6

ويه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى » فلما وسل إليه الأمر محجدث وأفبى وأنجاد3 ,

رس
دلك
لما
لوس
جل

:

بجلس مالك للدرس ورواية الحديث بعد أن تزود منزاد المدينة العلمى »

واستوثق لنفسه ء واطمأن إلىأنه مجب أنيعم بعد أن تعلم » وأن ينقل للناس

أحاديث رسولالله يَلِتَعٍكم راواهامنالثقات» وأن يفنى ورج » ويرشد المستفتين ٠

ويظهر أنهقبلأبنجلس للدرس والإفتاء استشار أهل الصلاح والفضل  .وقد قال
فذىلك ١« : ليس كل من أحب أن مجلس ف المسجد للحديث والفتيا جاس » حى

يشاور أهل الصلاح والفضل والجهة من المسجد ء فإن رأوه اذلك أهلا جلس ع
وما جلست «حى شهد لى سيعون شيضاًمن أهلالعلمأنىموضع لذلك » .

بعد هذه الشهادة اتلىعلداها شهادة » جلس مالك للدرس والإفتاء» رم تعرف

جلىه اليقدن » ولكن مجموع أخبار حياته يدلعلىأنهقدبلغمنالسن حد
سنوه ع
النضج » وأنه ما -جلس حىيلغأشده :

والرواة يقولون  :أنهمعشهادة السبعين عالما له » ماجلس إلابعد أن اختلف
مع ربيعة .وقد ذكر هذا الحلاف فى رسالة الليثبن سعد » فقد جاء فا ١ : وكان
( )1حجة الله البالغة ص 94١ .

الا/ا #ل

خلاف ربيعة لبعض ما قد مذىى مماقد عرفت وحضرت وممعت قولاك فيوهق'ول
ذوى الرأى من أهل المدينة  :بى بن سعيلك» وعبيك أللهبن عبداللهين همر » وكشر بن

فرقد » وغير كثيرممن هو أسن منهء حبى اضطرك إلى مااكرهت من ذلك إلىفراق

من ذلك»

عىة
يهعل
بب
رعيت
مجلسه و.ذاكرتك أنت وعيد العزير بن عبدالله بعفى مان

فكنما من الموافقين فياأنكرت » تكرهان منهماأكرهه  .ومع ذاك  -تحمدالله
عند ربيعة خير كثير » وعقل أصيل » وفضل مستبين » وطريقة حسنةفى الإسلام »
ومودة صادقة لإخوانه عامة » ولئا خاصة » ورحمه الله وغفرله » وجزاه بأحسن
من عحمله » .
وإذا كات ربيعة قدتوق عام "5

للهيجرة

4

فقد توق ومالاك قد

والأربعين » فإذا كان اله ر كذلاك فإنهيتصور أن مخالفة مالك له

بلغالثالئة

») وهو

فى سن

ناضجة كاملة » وهو المعقول .

سه
ر فق
دسه
يجل

؛

لذكا كان فىأول أمره مجلسفىمسجد رسولاللهيِهوقد اخختار أن بجلس
فى مجلس عمربن الاطاب رغى اللهعنهكاأشرنا » وانختار أن يسكن فىالبيت الذى
سعود
كان يسكنه عبد الله مبن

» وذلك لتحف به آثار الصحابة ىمقامه ومبته »

كايعيشفىجوهم بفكره ورأيه

فوة
يأب
حمانفعل
يولازم مالا المسجد ف درس طول حياته ك

» فقد انتقل

درسه إلىبيتهعندما مرض بسلس لبول  .ولالج به المرض انقطع عن اللتروج إلى

الناس » وإنْ لمينقطع أ

ري» وقد جاءفى الديباج المذهب لابن فرحون :

ضى »
رعود
لرم»وي
اجنائ
وقال الواقدى :كانمالاث يأانلىمسجد  .ويشهد الصلوات وال
لسمفسجد » فيجتمع إليهأصحابه  .ثمتركالبلوس ى
اجل
ويقضى الحقوق » وب
المسجد فكان يصل وينصرف إلى جلسه ع وترك حضور الجنائز » فكان يأتى أصماءبا

فلمسجد ولا الجمعة
ويعزسبم » ثمترك ذلك كله » إفلميكن يشهد الصلوات ا
ولايأى أحدايعزيه » واحتمل الناس له ذلك حبىمات » وكان را قيلله.:

فيقول  :ليس كل الناس يقدرأن يتكلم بعذره » .

وك
مانجلهت
لىد
سرساهن

 :أحدهما لاحديث ٠ والآخر لامسائل » أالىفتيا فى

 "80لم

أحكام الأمور الى تقع  .ولماءانتقل حرسه إلى بيتهكان له أيضا هذان المحلسان :
ومحكى أحد تلاميده  :نككان عندما انتقل درسهإلىبيتإهذا أتاهالناستخرجلهم

الجارية » فتقول لهم  :يقول لكم الشيخ أتريدون الحديث أمالمسائل ؟ فإن
م ااجلسوا »
قالوا  :المسائل ؟ خرج إلبمتأقتام» وإن الوالحديث » قاله ؛

ودخخل مغتسله فاغتسل وتطيب » ولبس ثياباًجدداً  .ولبس ساجة وتعمم » فتليله

المنصة » فيخرج إلهم قلديس وتطيب وعليه الحشوع » دب ضعموهف.لا يزال

ينخر ح
يىفرغ من حديث رسول الملهله . 3
-وقد انبى أمره بأن خصص أياما للحديث وأخخرى للمسائل » والمسائل

انخاصة كانت ترفع إليه » ويكتب جوا-ها لمنيريدها من غير أن يتزل» ويفعل ذلك
أممعير المدينةكنايفعلهمعغيره ٠
وقد النزم ماللق ق درسه  سواءأكانحديثأ كانإفتاء  -الوقار» والابتعاد

.كان يرى ذلكلازما لطالبالعلم » فكان يقوك  :حومّاً على هن
عانللغقوول و

طلب |! أينكون فيهوقاروسكينة وخشية » وأن يكون متبعآ لآثار من مش
العأن ألنوافسهم املنمزاح »ونخاصة إذا ذكروا العلم »  .وكان
ويبغىلأعل
ما
ملا
بكت إ
مضح
يقول  :ه منآداب .العالم ألا ي

»  .وقد أذ نفسه ,ذلك أخخذآ

شديدا ٠ بحبى أند مكث حدث ويلرس نخحوسين سسئة فاعدت له ضحكة ق
أثناء درسه ]

وما كان ذلكلجفوة فى طباعه  2بل كان تأدباً فى علمالدين  .فإذا كان ق غير
علس العلم الديى :تبسط وتواضع » وكان موطأ الأكياف » قال بعص تلاميذه :

وكان مالك إذا .جلس معنا كأنه واحد منا » بتبسط معنا فى الحديث وهو أشد
تواضعاً منا له

فإذا أذ فى الديث ( أى .حديث رسول اللهيله ( يبنا كلامه

كأنه ما عرفنا ولاعرفتاه» .

وى أثناء العام كان حفس درسه من شاء من أهل المديئة » سواء أكان درسه ى

بيته أمكانفى المسجد  .ولماآل درسه إلى البيت مكان ليتسع للحجاج كلهم فى موسم

الج » ولذلك كياأنمر الآذنله بأن يأذن لأهل المدينة أولا » فإذا انبى من التحديث
)١

المدارك  :ورقة . 179

صصن م  .ةجاسلاو  -سابلس سآرللهبشي ناجيت كرواملا .
جابيدلاو ا
اج

فل"
العم أو الفنتوى لدم أذن لغيرهم ؛ رما أذن لبعض الأقالم م لغيرهم » .إكذاان

ال
ي بب
اً  .وقد جاءف المدارك  :ه قالالحسن بن الربيع :كنتعلى
شازد
دايه
دحام
ياب مالك فنادى مناديه  :ليدخل أهل الحجاز فادخل إلاهم 2نادى فىأه لالشامء
ثمنادى.ى أهل العراق فكنت آخخر من دخل » وفيناحماد بن ألىحنيفة » .

وكان رضى الله عنه ففتاويه لايجيب إلاعن المسائل الواقعة » فملجايب عن
فوة  .سأله جل عن مسألة
ي أب
نفعل
حن ي
ءا كا
مسألة لتقع » وإن كانت متوقعة ك
لتمقع ف»قال له« :سل عما يكون » ودع مالايكون »  .وقد قال اابلنقاسم

«ان مالك لايكاد يجيب » وكان أصحابه محتالون أن يجىء ررجل بالمسألة
تلميذه  :ك
الى محبون أن يعلموها كأنما مسألة بلوى فيجيب عنها؟ .,
ومالك » إذا امتنععن الإبجابة علىالمسائق الفرضية » قد ددن عقلهفى نظره
مل أن يكون عالفة الأآثار
#ىتما
من أن يندفعمنساقاًبشهوة الفرض والتقدير » إل
عن غير بينة  .وأنه يرى أن الإفتاء ابتلاء للعالم ل»ايقدم عليهإلالإرشاد الناس ٠ن

قىوف فىدائرة الدين الحنيف .
لهموعل
امل
أعمالهم وح
وأنه ف إىفتائهفىالمسائلكان يتحرز عنالخطأ » ولاجيب إلاعمابعل »م فإنكان
لايقطع فىالمسألة :برأىيقول  :ولا أمحرى» ؛ ويعثير تلك الكلمة حصنا تحصن

به

اك أن رجلا سألد؛ وذكر أنه أرسل فبهامن
من الوقوع فى الخطأ  .وقد رذوىل ف
مسيرة ستة أشهر من المغرب

فقال  :ةم أخير الذى أرسلاك أن لاعل لىما م

اللذىلعلهمهو ©2و.سأله رجل من أهلالمغرب أيضاً »
:من يعلمها ؟ قال«ا
فقال و
شًيمانشنا :
للةدفنىا » وماسمعنا أأحدا
فققال  :دماأدرى » مابتلينا مبذه البمسأ

فبا » ولكن تعود إِلبنا غداً ف,لماكان من الغد جاءه » فقمالالهاك ٠ : سألتتئ
وأمدارى ما هى ؟  . ,فقال الرجل ١ : ياأيا عبدالله تركت خاى من يقول :
ليسعلى ورجهالأرض أعلم منك  .فقال مالاكغيرمستوحش  2:إفلا أحدن)9:
( )1معناها مسألة واقعة ل.تاوقعة .
( )0المدارك  :ورقة ركم 1٠١9اء

(م) الكتاب الكمذور

5 0
صفات مالك :

“ 81و-إن هذا الهدىوذلك العلم » ينبعث أولماينبعث من صفات الشخصء
تممنشيوشعه بالتوجيه » ومن عصره ياحلدو الفكرى الذى يتغذى منه »م مجهوده :

وقد أشرنا إلى بعض مذنلك » ولكن يجب أن نتكلمبالتفصيل المناسب فى المقوم
لشخصيته » هصوفاته

الذاتية » فإمها الأصل وغيرها فروع تغذى مها مهمايتغلى

من الأغصان ؛ وإذكانت لواجود لا بقغييرامه وامتداد جذوره فى باطن
الجذع ن
الأرض حيث يتكون من اللنصب والاء .

 - ١لقد آتاه اللهحافظة واعية » وحرصاً شديدا على المفظ وصيانة ما محفظ

من النسيان  .وقدسمعمن ابن شهاب الزهرى واحدا وثلاثين حديثالميكتباء ثمأعادها
حهادإيلاثا واحدآ وأنه كان ينمى الحفظ وشدة الوعى ىق
عشليخه » فلمينس من
كفاان العلم يؤخدذ من الكتب »
عصر مالاث الاعماد علىالذاكرة فذىلك الزءان .

لى من أفواه الرجال  .وكانت أحاديث رسول ا يلَللهِقِهْ غيرمدونة فى كتاب
تان
بيلك
مسطور © بل كانت ق القلوب ومذاكرات نخاصة الشيوخ ع لياوها التلاميكث »

و[نما يتلقون ها احتوته من أفواه كتاءبا :

»أنها تمد العالم يغذاء
ولاشلك أن المافظة القويةأساس للنبوغ فىأى عم ل
رىه
صق
عأول
لعقلهيكون أساسا لفكره .وكانمالك هاذلهدافظة القوية المحدث ال

»

لقد قال فيه الشافعى  :و إذامجاء الحديث شالك النجم الثاقب م »© وقال فيه شيءخه
ابن شهاب  :إنه د وعاء عل » .

أحفىاديث الىحفظها » كان لا محدث الناس إلابمايرى
ومع هذه الاغزلارة
دنةيث ليست عتدك » فقال :
ايي
حبن ع
أد ا
افلىتحديث به مصاحة  .قيل له  :عن
« إأذنحدث بكل مسامعت » إإنذن أحمق » إأنرىيدأن أضلهم إذن » ولقد
طور بجت فى أسداديث لوددت أق صربت بكل حدييث مها سوطاً ول أحدث م0

برة
اير
ثوص
وجملد
؟ س كان مالا معهذه القوة العقلية الواعية » ذا

» فكان

يغالب كل المعوقات التى تقف فى سبل طلبه اعم  :عالج شظف العيش وهو
( )١كرادملا ةقرو متر : ١١14

#4
يشدو ق طليه »
اوعا
للج
شح
يدةوخ

» وصبر على حرالهجيرة كماصيرعلى قارس

البرد » وهو يسعى إلى الشيوخ متنقلا إلهمفالقر والخر و
.كان متحلثاميذه على
الصيرفى طلبالعلم» ويقول  « :من طلبهذاالأمرصيرعليه» وقاللهمى
أحد مجالسه 9 :لا يبلغأحدمايريد ءن هذا العلم  2حى يشريه الفقر ويؤثره على
ك
حلال

ع .

أعطته هذه الصفة قوة إرادة وعزبمةجعاته يواه مشكلات حارلاةبإرادة صارمة »

وجعلته يستولى عألهىوائه وشهواته » فا سيطر عليه هوى جامح » ولاضعف أمام
ذسىلطان  .وذاك فوقماتمكن ها من طلب الع
خلمومن
اكحليه

.

"٠وااصفة الى أشرق مهاقلبه بنور الامكملة:إهخىلاص  .أخ
طلسل فبىة
العم فط
»لبه لذاتالل »ه ونىنفسهم نكل شوائب الغرض والموى وأخلص فطىلب

الحقيقة » وانجه إلهامن غير عووجاول
لاأم
إتخ.لاص ياضىلءفكر فيسير على

خط مستقم  2وهو أقرب الخطوط للوصضول إلى الحق

كا هوأقرب الوط بين

نقطتين  .وأنه لشاىء يعكر صفوالفكر أكثرمن الهوى » فإنهيكون كالغم على
الحقائق فيمئع العقل *ن رؤيها .

ولقد دفعه الإخلاص لأن يقول ويقرر أن نور العملايؤنس إلا*نا متلا قلبه

بانقوى » فهو يقول : العلمنورلايأنسإلابقلب تى خاشع» .
ولإخلاصهق طلب العمكانيبتعد عن شواذ الفتياء ولايفى إلاما هوواضح نبرء

وكان يقول  ( -خيرالأمور'ما كانضاحياً نت.ر » وإن كنت فىأمرين أنت منْهما
فى شك » فخذ بالذى هوأوثن ) .
وكان يتاأنلىف
فتوى و لايسارع إلى الإجابة  .وقدقال ابن عبدالحكم  :وكات ملكإذا
سثل عن المسألة » قالللسائل  :انصرف حبى أنظر » فيتصرف

» ويتردد فيا ١٠

ملنا له فىذلك فبكى و
»قال  :إنأىعافأن يكونل م ا
نلمسائليو وملى يوم » +
وما كانن يعتبر ف اىلفتاوى خفيفا وصعبآء بل يعدبرهاكلهاأمرا صعباًماداميعرتبعايه
ندل أو تحرم علىقوله ٠ سألهسائلوقالله :مسألة خفيفة » فغضب » وقال :

وسألة خفيفة سهلة ! ! لايس
لع
فلى شىء شفيف ٠ أماسمعت قول الله تعالى :

« إناسنلقى عليك قولا ثقيلا  "(6فالعلم كلهثقيل » وخاصة مايسأل عانلهيقويمامة » .
( )١هروس لمزملا  :ةيآلا ٠؟ .

ل الاخ 7/ملل ل

ريح .
وكان لإخلاصه لا يقول هذا حرام أو هذا حلال ءإلاإذا كاننمة صنص
أما مايكون استنباطا بوجه من وبجوه الرأى » فإنه لايقؤل حلال وحرام » بيلقول
أكره وأستحسن  .وكثيراً ماكان يعقب على ذلك بقوله مقتبساً من القرآن الكر م

و إن نظن إلاظنا » وعمسانتحينقنين . ©6739
وقد دفعه إخلاصه ليأبنتعد عن الجدل قى دين الله » ويدعو إأللىايجادل أحد

فىدين الله .٠  ..لآن المحادلة نوع.من المنازلة » .ودين الله تعالى أعلى من أن يكون
موضع -منازلة بايلنمسلمين » ولأن ادل يدفع فى كثير من الأحيان إاللىتحصيه

الفكرة من غيرأن ياشمعرحادل » والتعحصب محل ناظلرمتعضب بجانباً لايرى إلامن
ناحية واحدة ١ثكمان يرى أن الجحدل لياليق يكرامة العلماء لآن السامعين ينظرون

إلبم » و_هيتمغالبون ف القول » كا ينظرون إلي الديكة وهى تتناقر  .ولقد -جابه
فة » عندما قال 'ارشيد له  « :ناظر
يلى
نأ
ححب
سبذه القيقة الرشيد » وأبا يوسف صا
 3يوسف »ع  0فقالله  « :إن

كالتحريش بينالمرانم والديكة ) .
العلمليس

ولكراهيته للجدل أكثر مالننهى عنه » فكان يقول  « :ادال يقسى القلب »

ويورث الضغن »  .ويقول « :المراء والجدل فالدين يذهب ينور العم من :قلبه
العبدع وقيلله  :رجلله علم بالسئةأمجادل عنها ؟ فقال  «:لا .ولكن ليخير بالدنة »

فإن قبل منه » وإلا سكتم .وكان يرى أن ادل يبعد المتجادلين عن حقيقة الدبن»

وقال ذفلك « :كلما نجاء رءجلأجدل من رجل تركنا ما نزل بجبهريل » .

ومع مبيه 'عانلجدل كان يناظر بعض العلماء المخلصين ليبينطم الدثيل؛ ويناقشهيم

فيه ويناقشوله .
وقد دفعه إخلاصه للدين إلى ألايكثر من التحديث عن رسول اسَبَلع ؛ وإلى أن
ينتى ما محدث به الناس » وأقشدرنأ إلى ذلاك » كماكان يقال املنإفتاء» ولايغى

إلا فيايقع بين الناس .
ماللك والقضاة

:

ع٠  -دفع مالك إخلاصه ونزاهته إلى ألا يفنى فى مسائل تتصل بالقضاة
( )١ةروس ةيئاجلا ةيآلا . "6

25
وأحكامهم  .قال تلميذه أبن وهب « :سمعت

مالكا يقول » فمايُسألعنه م عن أمر

ن يتعرض لأحكام القضاة بنقد .وهذا
كهواما
ت مانع السلطان » .ف
مهذا
القضاة :
موقف يمختلف فيهعن أبى دنيفة رضى الله عنما  .وكلاهما كان فقمسلكه لصت

فأبو حنيقة دفعه إخلاصه للفقه وللدين لأن ينقد قضاء القاضى عبد الرحمن بن

ألليىلى فق درسه » حى اضطر إاللىشكوى ملنلهولاة والأمراء » وحى صدر الأمر
يالميجر على أنىحنيفة منالفتوى زمنا حراملناس فيه من فقهه العميق الدقيق .
ودفع الإخلاص مالكا ثثلا يتعرض لأسحكام ال لهقضاة علناً ؛ لأن التعرضضي ا
بالنقد على الملا من تلاميذهو أصحابه مجرىء الناس على عصياباء فتذهب هيبا وجلاطاء
نثازعات من -جذورها .
فاللانمجت

هذان موقفان دفع إللهما الإخلاص » وهما متعارضان  ..دفع إلى الأول الإخلاص
للعلم واللتقيقة » ودفع إلى الثانى الإخلاص للنظام والفصل بين الئاس .

نا موقف إمامدارا مجرةرضن اللعهنه؛وخخصوضا أنه
رتار
تنتخ
خاأ
الن
لوأن
ول
لنةى
اهكا
وأن
يفه
مجمع إلى موق

ل إحلىق
انهم
النصح للقضاة » ويرشدهم فيا.بينه وبي

كال
الصربح اللذىإلنامج
اره » فمههودمهم من غتيرنمقايص ولانهوين للأحكام .
فراسة مالك :
 - 5وقد كان مالك ذا فراسةقوية تنقذإلىبواطن الأهورء وإلى نافلوسأششخاص:

فاون فنىفوسهم مدنركات جوارحهم »أ.وقمنوللاحنلهم .
مرفخ م
يع
إحقوسةاسه » وشا يقظته العقلية
واإلنفراسة صفة تتكون فى الشخص من
والنفسية » ونفاذ البصيرة » والتتيع اأشديد للتركات الأعضاء» والتجارب الكثدرة
يه
ويه
تيةقتنم
وترب
لعل قوى أريب  0وذلككلهمبيهالعلماللتبير » وال

.

وقال الشافعى فى فراسة مالك  :ولا سرت إلى المديئة ولقيت مالكا ومع
كلاتى نظر إلىساعة ب وكانت لهفراسة : ثمقال  :مااسمك ؟ قلت  ':محمد

قال  :يماحمد اتق الله » واجتنب المعاصى » فإنه سيكون لك شأن من الشأن » .

والفراسة النافذة إلى نفوس الأشخاص الى تكشف كنهأمورهم » املنصفات

إلى يعلو مها.كملن يتصدى.لإرشاد الناس وتعليمهم» فإنه يستطيع .أن يعرف نايا

- 0
أمراضهم » فيعطهم الدواء الشافى والغذاء الصالح الذى تقوى على هضمه » ويم به
شفاء النفس وسلاما وقوما .
هشه

:

ه  اتفقت الروايات على أن هالكا رضىاللهعنه  كان مهيباً » حى إنه
وت
صهمة
با هم
ودإل
ام لاحاضرين» فيهارد أح
لقرى
سفي
لاسه
اى مج
ليدخل الرءجل إل

خفيض » ويشيرون إليهألايتكلم ٠فيسادكر علهم'القادم ذلك » ولكنه ماإن عملا
خىذ
أح
يفذة
لناك وسمته » ويقع نحت تأثر نظراته النا
ام
المعين

مأخذم » ويجلس
ا

رأسه الطيرمثلهم .
معهم ء كأن على

احلسصغر إلاق حذمرته » وببابه
 ١وكان مايه والى المدينة حرى أنهلبان
أولاد الخلفاء  3حى أنه لروى أنه كان ق مجلس أنى-جعفر المنصور »,

وإذا صى

مخرج ثميعود » فقال المنصور  :أتدرى من هذا؟ قال  :لا » قال  :هذا ابنى »
إنمايفزع من شيبتك  . .5ببهلابه الخلفاءأنفسهم ؛ إذ يروى أن المهدى دعاه -
يىفة
دللإل
اىلوص
الناس له » حي

» فتنحى لهإعن بعض مجلسه » ورفع إحدى

كىان له
رجليه ليفسح مالك المحلس  ...وهكذا كان شيخ فقهاء المدينة مهيبا » ح
لجلطسان من
سنم
لم
ايراً
نفوذ أكير من نفوذ الولاة » وكان 'لهمجلس أقوى تأث
غير أن يكون ذسلاطان » وقد قال في
شهعبعرضاء عصره :
يأى الواب فايراجم

هيبة

والسائلون نواكس

الأذقان

فهو المطاع وليس ذا سلطان
أادلبوقار وعز سلطان التى
مامير هذه اطيبة ؟ إنهمهما يكن الشخص من صفات عقلية وجسمية لانستطيع
أن نسند المهابة إلها وحدها ” .وإن من الناس من تتوافر فهم هذه الصفات »
ب هذه المهابة إنه قاولةروح » فمن
سلبفى
ولايكون لمهذه المهابة » ولذا نقو

الناسر-جالقدآتاهماللتهأثيرآروحيافىغي هرم مجعلهمسلطاناًعل اىلنفوس» فيكون
لكلامهم «واضع ف النفس » وكأنما مخطون ق النفوس خخطوطا حين يتكلمون  .وقد
أعطى اللهتعالىمالكا هذه القوة الروحية .
وكانت ححياته "كلها تزيدها وتتمهها  3وتظهرها ونجلها

 5فحياة عقلية ماسعة

هخم"

د

م غزير » وضبط النفس » ونفاذ يصيرة » وسمت حسن »
ع»
ومدى
الآأفق وال
قلة فالىقول  -فإنه لايذهب المهابة أكثر من لاغلطكلام وكثرته الى تدفع إلى
السقط » إذ كل سقطة فى القول تذهب بشطر من المهابة  ومعهذا كلهقدبعد
كلا»نتله
وقو
مالك عانلماق والرياء ؛ واللزم التقوى » وصدق ال

عناية بالمظهر »

قكان يعبى بأثاث متزاه » وبمليسه » ويليس أجود الثياب » ويعتى بنظافبها وتنسيقها .
وقد أوى بسطة في اسم » فكان له مظهر جسمى ممتاز  .وقد قال أحد تلاهيذه قى
 : 0و كان طويلا “جسيا » عظم الطامة » أبيض الرأس والاحية» شديد البياض »
أعين  » 710حسن الصورة » أثم الأننف  2عظم الاحية تبلغ صدذره » ذات سعة

وطول ركا ينأخذأدطراف شاريه ولياعلق »ه ولانفيه» وبرىحاقمنه الة »
رعمبره إذا أهمه أمر
اتل
شبف
لحتج
بكللتهين طويلتين » وي
وسير

وهكذا كانت صفاته المسمية والعقلية و»أخلاقه ال ٠ من شأنها أن
ترلىالمهابة منه » وقد بلغت هيبته حداً أعلى من هيبة الماوك  . .دخل عليه بعص
أهل الأندلس » فقال بعدأن رآه ٠ : ماهبت أحداًهييى من عبد الرحمن بن معاوية

حمن الداخخل ) فدخلت علىمالك فهبتههيبة شديدة صغرت معها هيبة
األىعربد
(
امبعناوية » .

معيشته ورزقه :
ملاموارد
هم و
 - 5لمتبينكتبالمناقب والأخبار مواردرزق مالكأياطملبل

جةميكوشفعها
مثور
رزق أسرته ء ببيان كامل موضح » ولكن جاءت أخيار من
عن موارد رزقه » وإن لميكن كشفاً واضحا بيناً.

عىة»
اهعل
نابن
صنشأ
للمي
الكن
ه»و
ذنبال
هعال
ولقد ذكر العلاء أأبناه كان يصن
بل اتجه إلىرواية الحديث » كا صنع أعمامه وأخوه » ومعأن أخاه قدكان من
طلاب الحديث ورؤاته » قالوا أنهكان متنجار امغرير » وأن مالكاً كانيعينه فى
نلعمه من اشتغاله بالمم  .وأن النيى يرجحه العلاء أن مالك
تجارته » وأن ذعلك
6

أعين :

و أسع العيئين

8

( )0الايياج المأهب لابن قرحون عن 8١ .
(م 6؟-

تاريخ المذاهب »

ا

سم
ااب
قيذه
للم
االت
ندق
كانتله تجارة» وق

إ٠نهكان مالك أربعاثة ديار يتتجر فبا»

فا كان قوام معيشته ع. "7

ومهما يكن متنلك الأخبار فإنه منن المكد أأن مالكا » فى أثناءطلبهللعلمكان

»اتصل أمر علمه
يعيش ى قل هانلمال » حى إذا استوى فى مكانه منالعلم »و

»تاه الله بسطة من العيشى »© إذ كان يبل عطاء
بالذلفاء والولاة » وذاع فضله آ

الخلفاء » ولايقبله من دولهم وقد سثل عن الأخذ من مال السلاطين ٠ فقال :

و أما اللخلفاء فلاشك (يعبى أنهلابأسبه »)» وأما من دومهم ففيه شى ء . 2

يستكثر قبوله الهداياء أو يستكثر ذات الهدايا  ...حى أنه

اضس
نبع
لان
اد ك
ول

ف
يروىأن الرشيد أجازه يثلاثئة آلاف دينار » فقيل له  :يأابا عيد الله ثلا
لئةا1
ديتار تأخذها هن أميرالمؤهنين !! فقال :ولو كان إمام عدل فأنصف أاهللمروءة »
ل أرابه بأسا» .

وإن هيذفايد أنه٠اكان ليقبلها إلالإنصاف أهل المروءة » وحفظ مروءتهم
لبمهاحسحتاجاةجين » وينفقها
مينتأدنلو! إللىامياليق أمثالحم  .وقد كان ياسك
على طلاب العلم الذين يلوذون به  . .فد كانت طائفة من تلاميذه تأوى إكلىنفه
وتعيش فىظله » ومهم الشافعى رضى اللهعنهء فقدءاش

كنفه نحوتسع سئين ٠

وكان يحض الصحابة من قييلأهحذون من الذلفاء حبى كان بعذسم إذا سثل عن
أخذها يقول  « :عاليلمأثم ولنا المطعم » .
- 7للإعنلماء حقاًفىبيت المال » لآمهم حيسوا أنفسهم للخدمة العلم ء
ولإرشاد الثاس » فكان على بيت المال أن يرزقهم مابكفهم وأسرمبالتروت :
ومع أن الإمام مالككا كان يأتحدذ هدايا الخلفاء ك»ان ينبى غيره . .لأنه تسب
هلهدمةالإسلاموالمملمين »
نية لاعتسهاغره » ولأنهيأخذهافى مقابل عمليقومب ل

مل  .ولكنه كانلايتكم فىهذا لأنهلاميل إلىاللتدل .
من غعير

لدها
قهبق
يير
وغ

ألخاذها » » فال له» « أنت تقبلها » »
عض عسنأله عنذلك :تو
بال
لد ق
وق
فقال له » وأتري أدن أبوء بإتمى وإثملك » .
الم كور ص

فق

الكعاب

زع

المدارك -

ورقة

١١٠١

.
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.

للالنة ا

وأن مالكا رضى اللهعله بعدأن أعطاه الله تعالى رزقاً حستاً » وأسبغ عليه
وافغ العيش

قد بدت عليه آثار النعمة ىق كل مظهر ممنظاهر حياته » ق

مأكله وملسه ومسكله » إذ كان شول
أثر تحمته عليه 4

 00ا حي لامرىء أنعم الله عايه ألادر كه

وتداصة أدل العلم. 01

إن مأكله كان موضع عنايته » لايأكل جاف العيش » ولايكتى بأدى معيشة
منه ؛ بيلطلب جيده غير محاوز حده  .وكان حريصاً علىأن يأكل ممابدرهمين
ىه  .وكان له ذوق قى
هد
عحى
فىكل يوم »؛ وذاك قدر ليس بالقليل أر ص الل
الطعام  2خسن

الطيب هن الوانه  2وكان يعجبه الموز  3ويقول أيه  :و لاسى ء
ير

ر شما يشمر أهل الونة هئة » 6ولاتطليه فى شتاء ولاصيف الاوجدته  .قال اللهتعالى
أكث

وأكاها داثم وظلها . 4
وكان يعنى علسه  5وكان تختار البياض 4

وكان تار ''ثراب الطحيدة » وتد جاء

فى المدارك » «كان مالك يلبس الثياب العدنية واللخراسانية والمصرية الغالية الآن"" »م
وكان يعبى بنظافة ثيابه كمايعنى يتخيرها .

وعنى مسكنه » فقد اشتمل عألثىاث جيد فيه أكسلباب الراحة » وبه مارقه
مصفوفة ومطروحة ممنة وبسرة فى نواحى اابيت » بجاس علما من يأتيه من قيرش

والأنصار ووجوه الناس .
كنا»ن يتطيب ويتجمل بالمظهر داعا .
 - 4وكانق كل حالةيظهر عظهر سح

(ان
ولقد جاالءمفدىارك أنه ماكان يظير على الناس بلبسه المبتذل أبدآً  .فقدقال» ك

صبح لبسثيأبهوتعمم  (2ولا براه أجل من أهله ولاأصدقائه إلا متعمماً 4
مالكإذاأ

ومارآه أحد قط أكل أو شرب نحيث يراه الناس )'" .
وقديقول القائل  :إن هذه العيشة الناعمة لاتتفق معماعرف عن رجال الدين
املنزهادة والانصراف عن ملاذ الحياة » وأنما لاتتفق أيضاًمعماينبغى ارجل

االدلينعنمانية بالقلوب والحقيقة والعمل بدل المظهر والملبس  .وأن هذه الحياة
() المدارك  -ورقة رقم ١1

.

2

أقرب ماتكون إلى حياة السلاطين والأمراء » لحاياة العلاء ورجال الدين الذين
سم
الرو
لحجلا
جعلوا غكَلايتهم المنى لالامادة » وا

.

وهذا كلام يبدو يادى ||رأى صحيدحاً» ولكن النظرةالفاحصة لحياة مالك رضى

اللهعه » وأمحااط .يمجاعلنا نستبين أنهما قصد .هذه الحياة االزلخرافسأتوعلاء
أو التكير » بل قصد مماعلوالنفسّ» والبعد عن سفساف الآمر وقصد مهاالاستعانة

على الحياة العقلية والإرشادية .
وذلك لأن الرءجل الذى لياستوق .عناصر التغذية هن غير إفراط لاتكون

أعصابه سليمة » بل يكون مضطرب النفس » مضطرب الفكر » وكثيراً مايكون

سوء التفكر من سوء التغذية» وأنالألمهرنا ألانحرم ماأحل اللهء وأن الزينة فى ذاتما
أمر “حسن مالم تكن استكباراً » ولقد قالتعالى  « :قل من حرم زينةالله التى أخرج
لاترمن
زق
اطيب
لعباده وال

» .

وإن أزهد الزهاد محمد بن عيدالل
اهيل
للع ك
طان
عيتخ
ارم
على طلبه » ولاشبوة فى ابتغائه .

الطيب من غير حرص

ويجب أن يلاحظ أن مالكا مع هذا العيش الرافغ كان ينفق كل مايصل إلى
يده دن

وظيقة مقررة له 3

أو من

مورد

ررقه

أيامكان يكتسب

4

أو من

مجوائز

الخلفاء » حتى أنهكان يسكن بكراء وليس له دبامر.لكها » ولعله كانت له دار ف

أول حياته ورتما » ثمباعها .
»ثفمول نجمها » وعصر الدولة
- 8عاش مالك فى ازدهار الدولة الأموية أ
العياسية فى قونها  .وكانت الدولتان تحكمان باسم الخلافة » وحكمهما ملك عضوض

يتوارثه الأبتاءعنالآباء.وفرق بينالتلافة والملك عظم» إذ الخلافة أساسها الشورى

ولاشورى فمىلك متوارث استبدادى  .ولكن لميمرالك من الحكم إلا ١
 ...فرأى فايلنلدوارج » ثمرأى الفان ف
دنتث
حىكا
تنالت
اللكى » وقد رأى الفئ
والفئن بعده » ثامنتقال المللك إلى العباسيين  .ولامحفد ف
لدل
معب
لبن
اام
عهد هش
حياته أمرين كونا له رأيا .

4خ

ل

أولما  :أن الفين يحدث فبهامظالم لا تحصى » إِذ دتعم الفوضى » وفوضى

رةتكب فها من المظالممالايرتكب ف استبداد سنين .
سياع
الأمر الناى  :أن الهاكمالعادل -وإن لميكن.تار اخمتياراً شورياً قد يتصابح »
.

ققد رأى حك عمر بن عابلدعزيز

» وكيف كان نسم رحمة فى وسط استيداد

ين»هولذلكاعترهثل لاسك
الستدين» وقداردالطالر»وانتصف لثا مسن أهل
للعبامى عناللتروج مالعدارجين علهم »؛ أيقاتلون
صىرىاأو
عثل
لدس
اوق
العادل .

لعزيفقاتليم3
م أممع الخليفة » فال  « :إن خرجوا علىمل عربن خيد
معه

وإلا فدعهم ينتقمالله من ظام بظالم ٠ ثمينتقم من كليما » .

ْ

من أجل هذا اعتّزل مالك السياسة العملية » و 0يكنمن اللدارجين » ولامع

الحكام» وم يدع إفلتىنة » ولم ممالىء ظالماً .وإذا رأى أن الخاكم قد طغىواستبد »
فإنه يرى ذلك" مظهراً ال الشعب .

لسائيد «ستيد ظالم » والشعب 'عادل
ل.آنه ي

فىذات نفسهيعر ف حتوقه ويؤدى واجباته؛ ويراقب حكامه » ويأمر بالمعروف

وينهى عالنمنكر » وله رأى عامفاضل» ٠وكيفيا تكونوا يول عليكين » ( إناللهلأيغير
عابقوم حتى يغيروا مابأنفسوم . 6

إن آراء أكثر الفقهاء  وعلى ر أسبيمالك  ,أن الحاكمالظالم لايصح الحروج

ولكن يسعىفىتغييره ؛ والأمة كلها تكون آثمة إن لمتسع قُ تغييره
عليه بفتنة »
أ ولاانتقاض  .. .لأنه ى ضجة الفمنلايسمع قول الح » ويكون
منغيرفتئة

اشح المطاعوالموي المتبع» ويوضع السيف فىموضع لب ءر وهو ضع السقم  .ويكون
الأمجدر بالمؤمن أنيأق إلى سيقه فيدقه على حجر

انيتجهالعلماءفى عصور للمإلىإرشادالشعبوتعليمهديه
 ٠.لذلك ك

يره وكرامته » وفى ذا |ل/ع!زةأوالسييل إلمها .ويتجهون إلى إرشاد
الحق » وتربية ضم

 .ولإلوىقوف السلبى إذا ضاع صوت الحق  .ولوأن
الحكام إن سنحت الفرصةا

ن-جميعاً وقفوا موقفا سلبيآمن الظالمينلمااستمرهؤلاءفى ظلمهم » ومارتعوا
الم مند

-بل فىكلها ب نجدون من يؤيدهم فى عامةف غهم ؛ ولكلهم فى أكثر الأحوال

يم؛ويسمى ظلمهم عدلا » وفسادهم صلاحاً » وإرهاقهم لاشعب [كراماً له
أب
وإعزازاً .

2

0

محنتاه :
الال ب

ومع يعد مالك » رضى الله عنه » عن الفئن » وامتناعه عنتأييدها »

دة ق عهد ألى جعفر المنصور ء ثااللىللفاء العياسيين  .وقك
يحنة
ده م
شت ب
نزل
اتفقالمؤرخون علىنزوها بذلكالعالمالجليل » وأكثر الرواة علىأنها نزلت ى عام
5

رشخون
لدماخؤتلف
ه .اوق

ق سهب نزول هذه انحنة » فقال بعضهم إنسبها

أنهكانيفنى بتحرم المنع »ة وهىعقد«ؤقت يبيح لارجل أن بعيش »مع المرأة مدق
معلومة يأجر معلوميتكافاًمعالمدةومع حالها » وإذا امتنعت عن  -مدة نقص
من هذا الأجر ء كالءجرة ف الإسجارة تمامآء وأنه إكذان يفى بتحر بمها أخيزت عليه

الفتي »ا لأنهروى عن ابنعباس جد المنصور  أنه كاننحلها . . .وهذا لايصلح
»لآن أكثر الرواة على أن
بنيح المتعة و
سورتكا
يماص
سبي » لأنهماعرف أن ال

ابنعباس رجع عنهابعدأن لامهعلىذاث ابنعمهعلىبنأبىطالب كرم اللهونجهه .
وقيل إن السبب أنهكان يفضل سيدنا عمان على الإمام علىكرماللهوجهه »>
ا
ذ.
هيون
ولعلو
فوشى بها

أيضا لياصلح سب » لأن الزءن الذىنزلت فيه الحنة

كان العلويون ميغضين فيه إلى المنصور غير راض عنهم) للمروج
بالمدينة » وأخيه يبغداد عام هه

مد النفس الركية

.

وإن السبب الذى نراه معقولا » هو أنه كان يحدث بحديث « ليس عل

مستكره بمين »  .وقدكانالعلويون والذين خخرءجوا مع النفس الزكية يدعون أنة
بيعة المنصورقد أخذت كرها » فاتخذ هذا الحديث ذريعة لإبطال البيعة » فهاه والمه
المديثة باسم المنضور عن أن يحدث به » ثم دس عليه منيسأله عنه » فحدث يه
عوس الأشهاد » وقد وجد معذألاوثلثاك الذين يكيدون لإمام دار المجرةة
عرلى

مالك » ويروجو أنه ليس منالموالين للمنصور ودولته .
فالدديث مع روايته اعيراه نظران  :ناظلرساسة والسياسيين والمنافقين الذينى
يلتفون حوهم داماً » وهؤلاء ظنوا أنهبروابته يروج الدعاية ضدمم وعالىء بروايته
قفوقت خروج اللدارجين و.الثانى نظر الإمام » فهو يروى الحديث إذا سثل عنه »

اًنعهن 
هاعا
كمتن
لأن فى روايته إذاعة لحديث رسول اللهم » وإفشاء للعلم» وا

ولا يبالى فىذاك شيئاً » إن امتنع عد نفسه عاصيا كااًلمماجاءعلىلسان لرسول
ع » 2وقد حكمللهبلعنه » لأنه لعنمن يكم علماً .

#41
وكانت الغمنة أن ضرب بالسياط » وأن مدت يده ختى الخلعت من كتفه .

ففوىس أهل المدينة وطلاب الع الذين قصدوه  .فقد رأوا
نيد
وكان لذلك وقعشد
ل »
وفى
قبغى
فقيه دار الهجرة وإمامها يتزل به ذاك » وما .حرض علفىتنة » ولا
ولاتجاوز حدالإفتاءظ ونكأ جروحهم أنه سارعلىخطته بعدالأذى » فلزم درسه بعد
 .أن رقئت 'جراحه » واستمر لابح رض عل فتنة  .ولايدعو إلى فسادء فنقموا ذلك

الأمر من انا كين؛ وسخطوا علهم  .وغلت النفوس بالآلام ملهم .
روااح
جداو
جني
لا أ
للأىقل أراادو
ثاملإحنكام أحسوا مرارة ما فعلوا » أاوع
الى -جرحوها » ونخصوصاً المنصور الداهية  والفرصة لديه سائحة  فإنهلم
ه
نضى
عو ر
يكن فى ظاهر الأمر ضارياً » ولميثبت أنهأمربضرب »أ

 .ولذلاك

لممجاء إلى اللسجاز حاجاً » أرسل إلى مالاك يستدعيه ليعتذر إليه .
وبلنسق اللير كناجاء على لسان مالك رضى الله عئه » لترى مقدار

1

عظمته فىسماحته » ها كان عظيا بعلمه وخصاله ومهابته » وها هو ذالاخير 

« لمادخلت على ألى جعفر  9وقد عهد إلى أن آنيه فالىموسمقاللى :والله الذى

لاإله إلاهو » ما أمرت بالذى كان » وعللامته » إنهلايزال أهل الحرمين مخر

عاكنتبينأظهرهم » وأخإخالك أماناًلهممن عذاب  .ولقد رفعاللهبلك عنهم

سطوة عظيمة » فإنهم أاسرلعناس إلى الفتن .ولقد أمرت بعبد اللهأن يؤلىبه(أى
بالوالى ) على قتب © )7وأمرت بضيق محبسه » والاستبلاغ افمىهانه » ولابد

أن أنزل بهمن العقوبة أضعاف ماناللك منه .فتلت  :عافاللهأميرالمؤمنين » وأكرم

عناك
غثواه » فقدعفوت عنهلقرابته منرسولاللهيِه وقرابتهملك  .قال :فعفاالله

ووصلك » ٠
ش

وهحكذا خرج الإمام من احنة مكرماً  3وزاد ما رفعة عند الدليفة وعند الناس.

أمااللخليفةفمعترضيه لهعلى هاذلانحو ع طلب أن يكتب إليهفيامخخصنفسه ع
وفها يكون فيه صلاح للناس » ورفع ضيق أو حرج أو ظلمعنهم  .وطلب إليهأمراً
( )1القعب  :إكاف البمير الذى ينطى به سنامه  .والمراد أن يساق الوالى إلى الخليفة مهيناً
شير

مكرم

.

لاوم
جايلا آآخر» وهوأن يكتب 5ثار الرسول والصحاية وتجموع الأقضية والفتاوى لينشرها

بينالناس قانوتاً .

وأما مئزلته عند الناس فقانردتفعت أكير مماكانت » حبى كانت تلك السياطه

شاهالدةمملهْبعرلْولة والمكانة والرقعة عند الله » فارتفع ولمينخفض من بعدها أبداً .
وفاته :

عاش ذلك الإمام الجليل «مكرملععفوفاً بالمهاية والسكينة » لانجى حل
- 1
إلى المسيجد النبوى» عرج علىالك يستمع إليهوينقل عنهأحاديث رسول اليلهله >
ويستفتيه فيا يقعلهمنأمور  .وتجاوز سلطانه حدود درسه » حتّى كأنه اأرقيبه

.للأمننصور قال لهبعد اخنة الىنزلت يه ٠١٠ إن رابلك.
عاللىعدل اقلرعية  . +ا
ريب من عاالمملدينة أو مكة أو أأحد من عمال الحجاز فى ذاتك أو غرك » أو سوع

.كان لذلكينصح الولاة 4
قون» و
تمحما
سمه
يزل
أوشر بالرعية » فاكتب إلىأن
ويرشدهم من غيرأن يتدخل فى أعمالهمبشفاعة غيرعادلة .

وتلمقف نصانحه عانلدولاة » بل تجاوزسم إلى الخلفاء و.له معهم تنصائح
حسنة ؛ ومواعظ قيمة قد سجلها التاريخ .

وإن ذلك الرجل العظم عاش «جزءاً كبيراً .مح.نياته عليلا » ولكنته ماكان.
ا
يعم علتهأحداً »»٠قكانيمشنالناميظنونالقلوثحول حال »ه ولكنهلابنطقي >
كان درسه قى المسجد  2م جعله فىبيته ؛ ختضوعا لدكم العل »ة وشدة المرض 3

وكانمخرج إلىالججمعوالأعياد » ويعود المرضى ويشيع الجنائز »ثم لزم بيتهولممخرج
إلى الماعة » لأنه معذور ذوعلة ٠ ثمانقطع عن تشييع النائر » واكتى بالمواساة م

ثمانقطع ممن بعدذلكعن هذا كله وهو لايتكلم بعلته» وإذاسئل عن مرضه يقول :
« ليسكل الناسيذ كرعاءره ؛  .ول يذاكرمرضه إلاساعةأن حضرته الوفاة » قعندئله

أعلنه  .وقال  « :لولاأنى فى آخر يوم هحنأيياامما أخمرتكم ٠ مرضى سلس,
البول » كرهت أن آتى مسجد رسول اللهيغير وضوء كامل  9وكرهث أن أذكر

على نأشكو رب » .

اق
تضنقد
يمر
كذا كان ذلك الرجل الكرم العظمالجليل يعيش فى
4ه-
و
معكل ما كان يظهر مننحمل » ولكنه صر صيرأحيلاء فكان صيره منغير أنين
ولا شكوى ولا إعلامللناس » فرضى الله عنه وأرضاه.

3
آراؤه

كان الإمام مالكعلمآ من أعلام الحديث © وكان علماً من
ا
ا

ها

علام

30
الفقه» فنال الإمامة فهما ٠٠ ولكنه كان معذلاك قوعصر اضطريت فيه مازع ا

غآنراء منحرفة افلسياسة » ومنآراء فالىعقيدة » كأولثئك الذينيقولون أن
الإنسان مجر فى أفعاله غيرمحتار » ومن ارين

يزعمون أن مر تكب الكبيرة كافر »

لايضر مع الإغان معصية ؛ كالأيتفعمع الكغرطاعة.
ومحوارهم من يفرطفرقوا : ,أنه

اتلف
طق عن
ففر
»ة
ئةف
ثم كان هؤلاءالذين خاضوا فىال يساسة من

:للملافة فىعلى
تقول ا

وبنيه مفناطمة » وأخرى تقول الإمامة فى أولاده من الحسين » وثالثة تقول الخلافة
ليست ف قبيلة م ن قبائل العرب » ولا بطن من بطونها » ولابيت من بيوها .

خكان لابد أن يرشد إمام دار اللمجرة الناس إلى ما يتبعونه فى هذه المتاهات الذكربية

رناط المستقم الذى هو صراط اللهتعالى » إقِذال  « :وهأنذا
لفةص ع
اتحر
الم

صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبلفتفرق بكمعنسبيله )ا ء
للك
ولقد سلك قى هذه الأمور ماا س
فهققّه

والحديث » فقد قرر أنة يجب

اتباع السنةواتباع مهاج الساف الصالح ٠ وكان يتمثل دائماًبقول الشاعر :

وخر أمور المرء مكان

سئة 

وشرالأمور المحدثات البدائع

وكأن يعجب بقول عمربن عبد العزيز  :وسن رسول يَلِ وولاة الأمر من بعده

صسننا  :الأخحذ.هاتباعلكتابالله» واستكمال لطاعةال»ل'هوقوة علىدين اللهو.ليس

هدى » ومن
.مهنتدى ما فمهو
لأحد بعدها تبديلها و»لاالنظر فى شىء خالفها ا
استنصر بها فهو منهدور  2ومن تركها اتبعغير سول المؤمنين نولهماتولى » ونصله
ججهم وساءت

عصيراً )

وهكذا سار عاللىسنة فى دراسته للعقيدة » كما سعالربا فى دراسته لافقه ٠

فكان يدعو الناس إلى أخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله َلثم بدلا من

العقلن ا جرد» ونم يكن فىالشرع » لاق أصوله ولافروعه» شى ء مخالف حك العقل.

القرآن
صلك م
نخذ ذ
ونص
فكان يقول :اإلنإمان قول واعتقاد وحمل  .ويأ
الكرم وأحاديث النىيله و.كان يرى أن الإعان يزيد ولايذكر أنه ينقص » لأن
نص القرآن جاء بزيادته » ولم بجىء بنقصه  . . . .وهكذا كان يسبر ق دراسته
م

.

"59

ا

للعقيدة » ياتلبمعنقو لء ولانسير وراء الفروض العقلية » والمسارات الىيضل سالكها .

لك
مداكان
وق

يؤمن بالقدر خيره وشره » ويؤمن بأن الإنسان حر متار »

وهو مسثول حما يفعل إن خيرا وإن شر ٠ ويكتق بذلك من غر أن يتعرض لكون

أفعال الإنسان علوقة لهبقدرة أودعها الله أ»وغير مقدورة له » وقد قال ى ذلك :
ما رأيحتداً من أهل القدر إلاكان أهل سخافة وطيش وضعة  .ويستشهد بكلام

له
ور»
قعزي
وبدال
هنع
ومرب
لع

ق إبليس وهو رأس
خصىاما
( :لوأرادالله ألا يع

الخطايا »  .ويعلقعلى هذا بقوله م:اأبين هذه الآية على أحلالقدروأشدهاعللهم :

« ولو شئنا لآتبنا كل نفس هداها » ولكن حق القول منى لآملان جهنم من الحنة

رالناس أجمعين » .

وكان رأيه فى مرتكب الكبيرة أنه يعذب عقدار معصيته » وإن شاء غفر الله

تعالى للههلسدوبحانه « : :إناللهلايغفر أينشرك به و»يغفر مادون ذلك أن يشاء »
وذلاك هو رأى ألىحنيفة » وقد وافى عايه عندما بينه له «حماد بن أبى-حنيفة :

ون العبد إذا ارتكب الكبائر كلها بعد ألا يشرك بالله
وقال مالك فى هذا المقام  :إ
شيئاً » ثمنجامنهذه الأحوال  3رءجوت أن يكون فى أعللى الفردوس  .إن كبيرة
بين العبدوربه هومها على رجاء » وكل دوى أيس هو على رجاء » إتما مبوى ايه
ق نارجهام)”"

1

وقد ثارت ى عصره مسألة خلق القرآن » أثارها الجعد بندرهم » وقد أخذها
.قرر أن القرآن الكر6
عن جل كان يريد إفساد العقيدة الإسلامية وهو -بودى ن
غلوق وتبعهطائفة منالمسلمين » وقالغير هأنهغير لوق  .والمستعصمون علموا أن

منين ف»أمسكوا عن اللتوض فهاءوكان مهنؤلاء مالك رضي
لتن
سثالربي
هاذهف
مةت
اللهعنه  .ثما كان يرىأنهجوز السيرفى الجدل وراء مايثيره الذبين نصبوا أنفسهم
لفتنةالمسلمين عن ديهم

5

 -وقد أثار المعيزلة رؤية اللهيوم القيامة » وحرسوها دراسة عقلية 2

مفكرين ا » مؤولين النصوص الى تثيتهامثل قوله تعالى  « :وجوه يومئذ ناضرة
إلىرمها ناظرة )  .ولكن مالكا المتبعلاالمبتدع يقرر رؤية الله تعالى » متمسكا يظواهر

( )١كرادملا ةقرو مقر . 7١

هم4لط ب

النصوص » غير متأول لهاء ولكن من غير أن يتعرض لكيفية الرؤية وكوما كرؤيانا

افلىدنيا »بإلنها على ن ومآعريلق بذات الله العلية اللاىيشبه فاأحداًمن خلقه :
« ليس كثله شىء وهز السميع البصير» .

يىق
رعل
طتائد
وهكذا نرى مالكا يسير ىقفهمه لاع

.

السئة » وعلى مبباجه »

ولا يسر فى مسارات الذين يريدون إفساد العقيدة الإسلامية على أهلها » أو إنجاد

الفرقةبِينهمفى فهمها » ووراء ذلك انحلال فكرىونفسى .

ْ

وفى السياشة كان يقر عمل الراشدين رضى الله عنهم أحمعين » وكاذيرى أنهلاتجوز
الإقامة فبىلد لايقام فيه العدل » ويسبفيه أصعاب رسول الله َلثم » ويقول قى

ذلك ( :اللايإنبقغىامة ى أرض يكونالعمل فيهابغيرالحق» والسب للسلف ) .

فلبيت الحاشى أو العلوى و.حده » لأنالشيوخ الثلاثة :
ولايرى أن اللخلافة تككون ا

يا بكر » وعمر » وعلمان» لميكونوا منواحد منهما .وقدروى هوحديث السقيفة »
أ

وقد اتبى الأمر فا إلى أن تكون الخلافة فىقريش » ويظهر من هذا أنه.هو كان

يرى ذلك

0

وكان يرى أن ما سلكه الصعدابة فى اغخيار الخلفاء الراشدين هو الطريقة المثلى ؛

إىكلرااه فيا ك»ما استخاف
طايعة الحرة ال
ولدذلك أقر نظام الاستخلاف ياشليرمب

اللهعنبما » ويقر نظام الشورىبين عدد يعيئهم الخليفة السابق » وكان
أعيومبكرررضى

ياقلرشنظوارمىابتداء كمافاعللصحابة معألىبكروعلىرضىاللهعنهما .
ة أهل الحرمين الشريفين مكةوالمدينة كافية ؛
عأن
برى
وكان رضى الله عبنهي
ىبيعةالأقالم إدلاخإذعالت فا مكة والمدينة » وذلك كله سيرعلىمهاج
ولاتك
الصحابة من غير انحراف .

ىاللهعنهكانيعتيرالذىيتغلبثميبايعهالناسراضين -وهوعدل

وأزمالكا رض

حا
الك
لفىذ
صرى
قى ذاته  تعد ولايته شرعية لا غبار علها » وي

للمسلمين .

وهو آرائه السياسية ينظر دائماً إلى المصاحة والعدالة » ومايففى إليهما ٠ .

قا يفضي إلى الفساد ليجاوز » وما يفضى إلى المصاحة والعدالة يجوز  .وليس ٠ن
قد سأله بعض من خرجوا على
اإصاءحة ولاالعدالة زكراه الئاس على ١ لايريدون  :و

محمد النفس ال«زكبيةاي:عنى أهل الحرمين » وأنت ترىظلٍأبىجعفر
للخنصور » ولعله

وم
ا(لأمىنصور )  .فقال مالك  :أتدرىماالذى منععمربن عبد العزيزأن يولىرجلا
صالحاً بعده ؟ قال  :لا.قالمالك  :كانت البيعة لزيد فخاف تمربن عبدالعزيز إنه
؛سد ملاايصلح . "0
يف
بايعلغيره أن يزيد الهرج » ويقاتل الوناس
كا
لجد
ان
مذا
وهك

لايتجهإلى الصور المثالية لطريقة الاختيار » بيلتجه إاللوقائع »

وماعليه حال الأمةء فيرى أن المصالح الواقعة يجب أن تكون مقدرة ف اعتبار الذين
لواف
حة أ
لطاع
حثون علىال

» وهو يدّبسى من هذا إلى أن السكوتخير من التروج

والانتقاض » وأن الابتعاد من الفين خر من أن مب فههاويضع  .وإرشاد من غير

خروج قدتحمل الحاكم علىاللدادة فيكون الصلاح من غير عبث وفساد .
وإذا كان الحاكي .ظالماًيرىالصير عليه ويرشده

 .فليس صيره صير المستكن

صلير الذى يبغى صلاح الناس  .وقد واجد أن الفساد
الذى لياستتكر الظلم » ب
يكوت فى المروج » واأنلحظماللم عاللىعدل بالموعظة اليسنة وتذكيره أوامر
الدين واجب  .ويقول بذاك الصالح المرشد » وأو تعرض لنقمةالحاكم الظالى »
يود  .وقد قال النىيلم فىذلك  :خخير
ه فه
شسئة
مسبويلعظة الح
فإن قاتللفى

ملة
كجللقا
الشهداء همزة بانلعبمدطلب » ور

حأقمام سلطان -جائر فقتله » .

ولوأن المسلمين أنذوا ينظر ماناك  6فقام علاؤهم يواجب

النصح والإرشاد

»

وم

اىلم .
واظبغ
يكن المنافقون المتملقون » ما استمر استبداد » ول
فقه مالك وجديثه :
///1١

كان مالاك عدن

وفقبا كماأشرنا من قبل 4

وكان ق محديثه ينتقى

الرواة الذين يعنقنلهم » ولعله بذاك أول ضابط لفن الرواية  .وقد نجاء مبنعد

ذلك تلميذه الشافعى فأوق عاللىغاية  .وأن روايته عن املَنلىِكْمْ تعد السلسلة
نفع
الذهبية وأوئق الروايات »٠فقدقال البخارى  « :إأنوئق الرواية مالاك عنا

ش

عن عيد الله بنجمر ) .

ولثير  .الكلام فىاحديث إلىأن نتكل عنكتابه الموطأالذىبعد أول مجموعة
هىه ...
ق إل
فعجه
فاىلسنة » ولن
3

( )1١كرادملا  -ةقرو مكر

. 11

5
بنة » فقرر أنهمن فقهاء الرأى  .وقد
ياب
تاد
رر العلاء أنهكان فقا » بقلز
لققد
نلرأى بعديعحى بن سعيد ؟ فأجيب يأنهمالاث رضى الله عنه :
سأل بعضالعلماء  :م ل

وأن مالكا كانلهمنهاج فى الاستنباط الفقهى لميدونه » كما دون بعض مناهجه

نه
واجأه ١
فى الرواية » ولكنمع ذلك صرح بكلام قد يستفاد منه بعض مب
الفروع الفقهية الهبى أثرت عنه مكن أنيستنيط مببأ سهاجه فى الاستقباط » وقك

فعل ذلاك فقهاء المذهب المالكى فدونوا منباجه » وهو الأصول الىبنى علما فتهه .

| وقد ذكر القاضى عياض فى « المدارك  6الأصول العامة الى هى مهاج الك
افلىاستنباط » وذكرها أيضاً راشد من فقهاء المذهب المالكى فى المبجة .
وخلاصة مذاكره هذان العالمان وغير هما أن منهاج إمام دار الحجرة أنه يأخد
يكتاب الله تعالى أولا » فإن لميجدفى :كتاب اللهتعالى نصاً انحهإلى السنة » ويدخل
يللهم » وفتاوى الصحابة وأقضيوم » وعمل أهل
فى السنة عنده أحاديث رسول ال
المدينة » ون بعد السسنة يشى فروعها يجىء القياس » وهو إحاق أمر غيرمويل

»وصف مشترك بينْهما يكون هي .علة
عحلىكه بأمر آخرمنصوص على حككه ل
المكمالى بنى علها  .ومع القياس المصلحة وسد الذرائع والعرف والعادات .
ل

ولنشر إلىكل أصل »عنهذه الأصول بكلمة :

الكتاب

يجعل مالك مئْزلة الكتاب فوق كل الأدلة» لآنه أصل هذه الشريعة وححجها ء
اقدلمهسعنلىّة وعلى ماوراءها .
وكلباء وسامل أنحكاءها الدالد إلىيو م القيامة .وي

رصهبح
صبن
لأخذ
اوي
فه

الذى لياقبل تأويلا » ويأخد بظاهره الذىيقبلاتأويل

مادام لا يوجد دليل من الشريعة نفسها على و.جوب تأويله » وبأخذ عفهوم الموافقة
ْ وهو فحوى الكلام » وذاك يأن ينصالقرآنالكريمعلى حكم ويفهم ماهو أقوى منه
هنذا
ق معبى هذا الحكم م

النص من غير أى جهود عقل » مثل قوله تعالى ى

شأن أموال اليتاى ومن يأكلونبا :ا«لإذنين يأكلون أموال اليتامى ظلماًإنماكياأون
.إن هذا النص يفهم منه بالأولى البى عن
قَ بطوتهم ناراًوسيصلون سييراً » ف
تبديد أموال اليتائى والتقصير ف المحافظة علها .

ويأخذ مالاك عفهوم امخالفة » وهو أن يجىء النص على الحكم مقيداً بوصف

ا88ة9

يكض
قذل
نهم
ووه » فيف
أنح

افئىمة
الحكم عند تخاف النص » مقثولله يَابِتلُهُسو

زكاة ؛ » فإن هذاالنصيقهممنهأن السائمةمن الإبل --وهى الى ترعى ق عشب
مباح -فنها زكاة » ويفهم منهبامخالفةأن المعلوفة لازكاةفيها» وأن مالكا قد أثبت
الزكاة فقالمعلوفة بأدلة أخرى .

ويأخخل أيضا بالتنبيه علىعلةالحكم » مافىقولهتعالى :وقل لاأجد فيما أوحى

إلى ترما علطاعميطعمه إلاأن يكونميتةأمودسمفاوحا أو حلم خنزير »

فإنه رجس ء أو فسقآ أهل لغيراللهبه»  .فإن هذا يستفاد منهأنالعلةفىالتحرمم أنه
ورجس أى طعام ردىء ولىء ؛ ليحرم كلماعائلهفىهذه الصفات .

هلزلا وهكذا يأخذ' بكلمايفهم من الكتاب نصاً » أو بإشارة أتونبيه أو

مفهوم ؟ ويقدم الكتاب علىماعداه من السنة .وكان يروى الحديث بسنده » ثيمرده
دكم
حاء
لأنه مخالف كتاب الله تعالى؟.فروى حديث ( :إذا ولغ الكلب فأقإن
غليغسله سبع » إحدادن بالدّراب الطاهر ) » ولم يأخدذ به واعتيره غير هوطأ وغير
رنآن الكرم أباح أكل صيده فىقولهتعالى « :وماعلمم من الجوارح
قلأ
ل»
ابت
ثا
مكلبين تعلمونهن بماعلمكمالله»  .وقال  :كيف يباح صيده » ويككون نجساً ؟
لرة » وذلك
انغي
كهم
وأم
ويلأمحذ باللدير الذى أجاز للولد أن محجعن أبيهأو
لقوله تعالى  :ا وأن ليس للانسان إلا مساعى

ه وأن سعيه سوف يرى ٠ه

ثم
مجزاه الجزاء الآوق » .
السنتة

:

.هو يأخذ بالمتواتدر
تكون السنة فى المرتبة الثانية البى تاللىكتاب و
-

ذب
كلى
لم ع
ااقه
منها ء وهو الى رواه جمع يؤمن اتف

» عجنمع مثلهم » حى

يصاوا بلك إلى النبى وَل  .ويأخذ بالمشهورة منها » وهو ما رواه عن النى 2
حناية
كأثور ليبملغوا احلدتواتر » ثامرلواصه ع
أان
لدصمحنابة أو اثن
ااح
وا
عدد يؤمن اتفاقهم على الكذب »٠أو رواه واحد أو أكثر من التابعين ثرمواه

من بعدهم عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب ..ن فاشهاره يكون فىعصر التابعين »

أو تابعىالتايعين » ولاعيرة بالاشهار بعدذلك» وهويقاربالتواتر فىقوتهفىالاستدلال.

"448
ويأخذ مخير الاحاد 2

ل

وهو الذىلميتواتر ولم يشبر ف عهد التابعن  40ولاق

آم-رداد هذا يقدم عليه عامللأمهدلينة على ماسنبين »
عهد تابعى التابعين » واألنخ
ويقدم عليه القياس على ما استنيطه يعض ذمهاء ملمهية . .

فقد حكى القاضى عياض

فقدم مالك القياس على خير
وابن رشد الكبير فى ٠ المقديات الممهدات » قولين ت

الحادء فقول أنهيقدم خير الآحاد على القياس »وقول آخخر أنهيقدم القياس عليه
وأنه قد روى عن مالك مسائل ترك فياشير الآنداد الذى رواه بالرأى »

ّ.دحردديث نار المجلس الذى رواه عن ابعنمر ١ واهلوبيعان بالحيار مالم
فق
«يس
فسخ مالم يتفرقا » فقد رده بقوله  :ل
قدين لاهلحق
لنعكالا
»أ
يتفرقا ) ا

ردوف » فهو أبطل حقالفسخ بعد العقدء لأنالمجلس ليسلهمدةمعلومة .
عح
مدنا
عن

ر املذقىتمضناه [كفاءالقدورالىطبسخت من لحاملعماألإوبل
واقددرد

الى أذت م.انلغناثم قبل القسمة ء فقد روى أن الى لله أكنأها وأخذ

ايكةير إلىالنىيَلله» لأن [كفاء القدور وتمريغ
.مرغ اللحم فى الثراب .فأنكر نس
الحم ق اليراب إفساد مناف للمصلحة من غديراجة إليه» إذ يكى الحظر من الرشول»
وهو يغنى عما عدأه

.

1

وم يأخذمالك بالخير الوارد عن النبى يلمع فى صيام ست من شوال تبتدىء من
اليومالتالىليوم الفطر  ..ورد الهر وأنكره » لآنهقديفضىإلى زيادة رمضان ٠
فهذه فروع كثيرة رد فيهاخير التحاد بالمصلحة والقياس  .وقد قالوا :.إن مالكيا
ترك خاملرآنحاد وينكر نسبته إلى النى لتم إذا عارض أصلا معلوه) » ولوكان

١
٠
مستنبطاً إلاإذا كانللخبر ما يعاضده من أصل قطعى آآخر .
نا فيه بعض الإفاضة ليتبين أن مالكا كان سيه رأى »
أكلفامضقد
وإن هذا ال
يهده
م عن
لال
تاق
ميكنفقيهحديث فقط » وإن كان ى الحديث النجم الثاقب ع كن
ول

عمل أهل الدينة

كان مالك رضى الله عنه يعتر عمل أهل المدينة حجة إذ كان ذاكلعمللابمكن إلاأن يكون نقلا عن النبىمَلقْمْ» ويقول مقالةشييخه ربيعة بنعبد
ا
ألر حمن

9

ألف عن ألف ضير عن

واحد عن

وانحد

)نا .

وبذلك يقدم عمل أهل

ل

0

المدينة الذى أساسه الرأى عن شمر الاحاد انا وهنا  .وقد كان يلوم كل فقيهلايأخل

يعمل أهل المدينة ومخالفهم  .وقد كتب ى ذاث إلى الليث بسنعد فرسىالته إليه :

« بلغى أنك تفئ الناس بأشياء ممْتلفة عالفة .لاعليه .جاعة الناس عندناء ويبلدنا
الذى نحن فيه » وأنت  -فى أمانتك وفضاإك ومئتزلتك من أهل بلدنا » وحاءجة من

سلىك
قبلك إليك » واعتاده على ماجاءمنك  -حقيق بأن
نتخا
فف ع

وأن نتبع

ماترجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالى يقول كىتابه ( :فيشر عباد الذين يستمعون
القرل فيتبعون أحسنه ) فإانملاناس تبعلأهل المديئة الىماهالنزقلرآن »'.
وقد كات العمل عاعليه أهلالمديئة رائجا قبل دالاك» حى عندالقضاة» ويعتير ونه
من المنقولات عن النى  . 2ويروى اق ذا أن القاضى محمد بن أى ب ر قله

يل له :يثامالك
فبقل »
ف حكم قضى ,به :م ألميأتفىهذاحديث كذا؟ فقال :

:أين الناس عنه ؟ » يعنىأ مجامع عليه الصاحاء بالمدينة »
لاتقضى به ؟ فقال ف
05
فيرى

العمل به أقوى باعتباره منقولاعنالنبىملك » فهو يرد خبراً عنه

مماهوأقوى مله

.0

ْ

فتوى الصحاق :

لك رفى اليلهأعنخهذ يفتوى الصحاقى على لبا .حديث واجب
- 7مكاان
العمل يه » ولذلك أثرعنهأنه مل بفتوى بعض الصحابة ى مئاسلك المج ء وترك

عملاللنى ياعتبار أن ذلك الصحانى ما كان يفعل مافعل فى مناساك المج من غيرأمر

النى يلك » إذ أن المناسك لامكن أن تعرف إبلاالنقل و.هذا مالنمواضع الى
ماقع
ليخ
د الث
كها ء وقال عنهأنهمجعل الأصل فرعا»والفرع أصلا ..
اى ش
فإن قول النىهو الأصل » وفعل ماني ملتمس منه فهو فرع  .فكيف يقدم

الفرع عاللىأصل ؟
ولكن مالكا كان يعتير قول الصحاى ق أمر لايعلمإلا بالنقل حديثاً » فالمعارضة

بأنصلان » لابين أصل وفرع » وله أن مختارمنالأصلين مياكون أقوى سند
وأقوى ملاعمة [لأأحكام الإسلامية العامة » ويرد الثالى » ولايثبت نسبته إلىالنىيللم .

ن يأخذ يفتاوى كبار التابعين غ ولكنه لايرفعها
انه
كهع
وروى أن مالكا رضى الل

لو5١.

هد

إلى مرتية أقوال الصحابة » وبالأولى يلرفاعها إلى مرتبة م يانسب إلاىلمنكىلا »
إلا أن يصادف ذلك إجاع أهل المدينة .
القياس والمصالح المرسلة والاستحسان

1

كان الإمام مالك يأخذ بالقياس  .وكلمة القياس عنده كانت تشمل

.القياس الاصطلاحى الى هو إلماق أمر غير هخصوص

على حكه بأمر متصوض

على حكه » لاشتراكههما .ى وصف علة الحك .م والاستحسان ترجيح حكم المصايحة
الدرئية على حكمالقياس  ...فلو كان القياس يقتضى إداق حكم غنر منصوص

عليه

يحكم معين منصو ص عليه » والمصلحة الحزئية تو »جب غير ذلاك ع محكم مهاويسمبا

الاستحسان » وهذا هو الاستحسان الاصطلاحى » ولكنه يعممه فى كل هصلحة .
فالاستحسان عندة هو حكم المصلحة حيث لانص » سواء أكان فىالموضوع قياس
أملميكن  .ويظهر أن ذلك هو تعبيره دائماً » فهو يشمل الاستحسان الاصطلاحى
شىهد لهادليل بخاص
احةيال
لمصل
الذى ذكرناه » ويشمل المصاءحدة المرسلة » وهى ال
يرطكأونن فى الأشحلة مها دفع
لتبإارلأغواء » فيؤخطذ لها حيث لا نص يش
ياالاع
الخرج » وأن تكون من جنس المصالح المعترة فالىشريعة الإسلامية » وإن لم

يشهد لادليل خاص .
وإن الأخذبالمصالح كا قررنا » يسميه مالك استحساناً » ولذلك كان يقول :
قصد
( الاستحسان تسعة أعشار العم)  .وإن الفسلك بالقياس حيث لا ن
واسعاً » ولذلك قال ابن وهب ( :المغرق فىالقياس يكاد يفارق السنة ) ,٠

يشميق

وى الحملة إن مالكا مخضع لمكم المصاحة إن م يكن نقصرآفى أو حديث

نبوى » لاألنشرع ماجاء إلا لمصالح الناس » فكل نص شرعى فهومشتمل على
المصلحة برلايب

ء فإن لميكن فناصلمصلحة اللقيقية الملائمة لمقاصد الشرع هى

شرع الله تعالى .

ورقول الشاطبىفىذلك  :و(قد اسثرسل «الك اسرسال المدل العريق فهىم المعائى
المصلحية معمراعاة مقصود الشارع  3لامرج عنه » ولايناقض أصلا من أصوله 33

حبى لقد اشتشنع العلماء كثيراً منوجوه اسّرساله زاعمين أنهخلعالربقة » وفتتح
اربخ المذاهب )م  67ت

م
دة 8
ل “#آا
لد

ياب التشريع .و.ه.بات ء مأابعده من ذرلسكحمه الله » بل هو الذى رضى ق
فقّهه بالاتباع  4حيث عل لبعض الناس أنه المقلد لمن قيله » بل هو صاحب البصيرة
قّ دين ألله تعالى 0

لارائع ::

ل

 5قد نقلت عته

يكون مطلوياً »

صإ
للىحة
مؤدى
يكون حلالا مقدار طلب هذاالخلال » وكذلك ماي

دسموامياؤدىإلمىفسد أةقساماً أربعة +
ومياؤدىإلمىفسدةيكونحراما.وق ق

أولما  :مايكون أدازه إلى مفسدة مقطوعا به كحفر يبر خخلف باب الداو
محيث يسقط فبا الداخل منه .
ثانياً  :مايغلب على الأظدناؤه إلى مفسدة .غالباً » كبيع العنب لمن تكوت

|

صناعته إعداده الخمر .

فر
ح»
كراً
ناد

دة
سلى
فه إ
مداؤ
لن أ
ايكو
ثالنا  :ما

ئ
ذلا
ؤوضع
يفىم
يثر

ام
ريس
حث ل
مثال
رايب عند مالاك » وال
والنوعان الأولان محرمان بل

عنده »

لآن الأسسكام تلنااط بالنادر © إذ النادر لاحكمله.
:

والقسم الرايع  :مايكون أداؤه إلىالمفسدة كثيراً » ولكن لغياسلباً » كالبيم
ويتخذه

ىلريا 3
إلا

بالأجل اذى قديؤدى

بعص

الناس سبيلا .٠ وهذا يتنازعه

عاملان  :عامل الإذن الأصلى » وهو.يقتضى الحل » وعامل ماقد يفضى إليه »
وهذا يقتضى

التحرم

..

ولذلك

قرر

المالكية دة التصرف

»

ويرك قصد الريا

قلصمده فإنهلم يرتكب [نا.
لنياةلفاعلف.إن قصده ذهو ثم قليه وعقابه عندالله» ويإن
هذا وإن الإماممالكا قل فتح باب المصادر وأكر هنبا » واللاك كان مذهيه

'خصبا » وكان فقها مصاحياً يربط الأصول الشرعية »صالح الناس .

) 00الاعتصام الشاطى

عم صن

"١١

.

سم

#الغ
ب

كتيه :
- 6أثر اعلنإمام مالك رسائل علمية مخْتلفة » وروى عنه تلاميذه آراء
قتب
ختتلفة » ودونوها ك

جبا(لسات
متا
لا ك
انه
» وم

) لابن وهب

© دون فها

عامهعمنمالكفىمجلسه » وهومجلديشتملعلىأحاديث وآثار وآداب رواها عن
مالك » ولكن الكتابة والتأليف لابن وهب  .ومنها رسالة فى القدر أرسلها إلى تلميذه

اءها هذاعنه .ومنها رسالته فىالأقضية كتبهالبعض القضاة  .رواها
اوبنروهوب»
عنه بعص تلاميه » وكانت رسالته فى الفتوى .

ْ

وق ئنسية هذه الكتب إليه كلام ٠ وإن كان الراجح نسبتها » ولكن الكتاب الذنى
نبش
لا
سكبقته كتاب الموطأ .
الموطا

:

مهام
إتب
لك
اذى
- 5يعد هذا الكتاب ال

أول كتاب مدون » قجدمعت

مادون على ذاكرمهم » لسيلان
تنو
عكا
فريوهايات مالنسنةء وذلك لأن الناس قبيله
اة كانوا يجهلون الكتابة والتدوين ٠ ,
رينومن
لثشر
ان ك
أذهانيم » لأ
يدز
زعب
عبن
لمر
ارح
وكان الاتجاه إلىالتدوين قى عاصلرإمام مالك » وقد فك
عن قبل »

جمع الناس على قانون واحد » وهو ماعليه الفقه فالىمبينة والآثار

اعلىته
رالسمقف
عرنوداتها .ولقد وجدت دعايات ممختلفة لذلك ».فقدقرر ذللك ا نب

الصحابة » ودعاإليه لتكون الأقضية كلهاعلى أمرواحدء لامختاف فىبلد عنيللا.
و.جدت الدواعى لتدوين الموطأء وقد ابتدأفىتدوينه فىعهد ألى-جمفر واكن لم

ه
دفى
هاب
مالكت
ع
ْ

ع بلأتمهفىعهد المهدى  .ولكنلميصرقانوتاًعاماًشاملالآن

اكل.ورحاشوليد أن يجعلهقائوناً» ويعاقنسخة منهبالكعبةليعلمه
مالكا نبىعنذل

الئاس “جميعا » ولكنلميرتض مالك ذللك» وعدل عنه تيسيرعلى الناسفىأقضيهم.

فلموضوع الفقهى الذنى
والموطأ كتاب حديث وفقه » تذكر فايهل:أحاديث ا
عبدفيه» ثمعملأه اللمدينةالمجمععليه» ثمرأى من التىبهممنالتابعين »

كسعيد بن المسيب  -وفيه الاراء
وآراء الصحابة والتابعين الذين لم يلتى مهم
المشبورة بالمدينة » والجباده الذى ينهى إليه عمجا له على مياعرض من أحاديث

عءين وفتاومهم ...ولذلك قال ق رأيه الفقهى
تا»وبآرا
ليهم
اقض
وفتاوى الصحابة وأ
تاب
ل مكاى
اثر
(ما أك
أنه رأى ممخرج متبع » وليس برأى مبتدع » فقد قال  :أ
فرأى اعمرى ماهو برأى  3ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل
3

»

425ا سم
والأئمة المقتدى مهم الذين أخذت علهم

4

وهم الذين كانوا يتقون

الله 3

وكر عل

وأدركهم أناعلىذلك  ...فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا » فهو رأى
جاعة ممن تهعدم من ألاة م( 3

وهكذا نجد الموطأ يشتمل على السنة ويمنااه علها .

وأحاديث الموطأ اختاف مقدارها باختلاف رواته  .والسبب فى ذللك أكنهان
» فكان محذف

دائم التثبت تمارواه

مماروى وقتا بعد آخر » وقد روى

بعدة

بحنبى الليثى الأندلسى
اتيلتهان :إحداهما رواية محبى م
ررووايا
[ْروايات »وأشهر ال

المتوى عام  4ع والأخرى رواية محمد بن الحسن الشيباى صاحب ألى محنيفة .
نمو المذهب المالكى وانتشارة

:

 -- 1/تنمو فروع المذهب » وتتسق آثار التفكير فيه  :مخصب أصوله 5

وتعدد المصادر فيه » وسعة مدى التفكر الذى يفتحه لأنفسهم القائمون على المذهبه

مبنعد الإمام » وتعدد الأجواء الفكرية الى مجهدون فها  .وقد كان هذا كله ف
المذهب المالكى 4

مُنأدجه خصية

ومتعددمة

 4وتلاميل الإمام وءن

بعكم

قل وسعوا

مدى تفكير هم فى تطبيق أصول إمامهم  .وكثرت الأقطار ابى أخخدذ فها بالمذهبه
المالكى » وتباينت أحواها  .وكان من فقهاء هذا المذهب من جمع بين الفقه العميق
والفلسفة والحكة ثمه

فهذا اين رشك الحقيد الذى تلى عنه الأوربيون فلسفة أرسطو

والذى نازل الغزالى ق هجومه على الفلاسفة » كان فقبا ممتازأ“فى الفقه المالككى »,

وله الككتاب القبم فى الفقه المقارن المسمى ( بداية الحدهد ٠ ونهاية المقتصد ) .
وإن تخالف الأقالم وتبايئها وتباعدها » مكعثرة أسباب الاجتهاد » وخصبه
المناهج » سبب فكىثرة الأقوال فى المذاهب  .وكانت :لك الكثرة فى الأقوال جتابا
تحصيباً نجد فيه الباحث فى الفقه المالكى ثمرات فكرية متنوعة » وألواناً من المنازع

الفقهية صالحة» وتوافق البيئات التلفةء وتواثم الأقطار المتباينة أفعىرافها وعاداتماء
وخصوصاً أن العرف والعادة كان لمما مقام فى الاستنباط فى الفقه المالكى  .وكان
المفى مبذا بين يديه آراء تلفة يتخير من بينها » إذا لميفتتح لنفسه باب الاجبهاد مع

السك بالأصول المقررة فى المذهب .

68:02

د

ولقد قال الحطاب ى ذلك ( :الذى يفتى فى هذا الزمان أقل مراتبه فى نقل
المذهب أن يكون قد استبحر فى الاطلاع على روايات المذهب وتأويل الشيوخ لها »
وتوجمههم ا وقع من الاختلاف فا » وتشببهم مسائل مسائل يسرق إلى الذهن

تباعدها » وتفريقهم بينمسائل يقعف النفستقارهمإلىغيرذلك ممابسطه المتأخرون
املنقرويين كفتىتهم » وآثار من تقدم من أصعاب مالك فق روايامهم )!" .
انتشار الملهب :

ثنر
كث أ
يواد
 اناتشلرمذهب ق بلاد كشرة  .وقد كان ممنتطق الحد
لهافى
يشار
انت

المجاز حيث نشأ وانتظم » ولأنه استى هبنيئة المجاز  .ولكن

بتوالى الأيام على بلاد الحجاز قد اخختافت أحواله » فكان تارة يغلب » وتارة
و حلتىى قضاءها ابنفرحون
تيلا
محمل» حتى أنهم ذكروا أنهتحمل بالمدينة أمدا طو
عام /89ه » فأظهره بعدتحمول .

٠

وقد ظهر المذهب الالكى فى مصر ى حياة الإمام مالك » أدنحله فتهلاا.ميذه
عابلدرحمن بن القاسم » وعثان بن الحكم » وعبد الرحم يبن خالد » وأشهب »

وغيره منالتلاميل الذيناتخذوا مصر مستقراً ومقاما  .وقد استمر للمذهبالمالكى له
الغلب ق مصر » حتى مجاء المذهب الشافعى فتازعه السلطان فبها حتى صار المذهبان

هما الغالبين » ولايزالان كذلك بالنسبة للعيادات .

وق بلادتونس انتشر المذهب المالكى » ولكن غعلبلها المذهب الحنى مدة

سلطان أسد بن الفرات الذى كمالنكياً » ثتحمول حنفياً » إذ درس ,على الإمام
محمد بن الحسن كتب الفقه العراق ث-مجاء الممز بن باديس فحمل أهل تونس

وما والاها هن بلاد المغرب على مذهب مالك » ولا تزال هذه البلادتتعبد علىمقتهى
المذهب المالكى .

- 48وى الأندلس كان المذهب المالكى صاحب السلطان » وقد قالوا إ:ن
عصم
() شرحمه الخطاب ب ١

نقل ذلكمن شرح التلقين للمازرى .

صدوقد
 .وراجمص فهىذا أيضاًفتاوى الشيخ عليش ج ١ و
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لم

هل الأندلس أخذوا بمذهب الأوزاعى الذىكان فقيه الشام أمدا » حتى بجاالءمذهب

الالكى فاستولى علها  :ولقد استوئق المذهب يسلطان الدولة عندما ولى القضاةحجىين

حبى الذى كان مكينا عأنمديرها  .فكان لا يولى إلا من فقهاء ذلك المذهب.. .

دكا فعل أبويعونسفدما آل إليهمنصب كبير القضاة فىالدولةالعباسية  .وقد قال
(ذهبان انتشرا ى بدء أمرهما بالرياسة والسلطان :
ابن حزم الآندلسى فى ذلك  :م
الححتى بالمشرق » والمالكى بالأندلس ) وكان للمذهب المالكى فى المغرب مذثللك .
وهكذا نرى مذهبمالك قد انتشر فى غرب البلاد الإسلامية » ول ينتشر إلا
قليلا ى شرقها ببلاد العراق وما وراءها ء» وذللك لإقامة كثيرين متنلاميذه عصر

وتونس » وسرى مهما إلى كل البقاع فىغرب البلاد .

/اة  2#سه
ل

(٠هاه
حماته

 ٠١4ه)

:

كان الذاهب إلى بيت الله الخرام افلىعشر الأخيرة من القرن الثانى
المجرى إذا طاف بالبيت المعظم يتلفت فيجد شاباًأسمر أقرب إلى الطول محف يه

تلاميذ فهم شباب وكهول » يبين لهم حقائق شيرعأيةللفموا سماعها من الفقهاء
ولا المحدثين » ويستوى ق ذلك من أقدموا من إقام يسوده الفقه كالعراق »ومن

أقدموا من إقلم امحدثين كالمديئة  .ولقد راآلهإمام أحمد الذى بجاء يطلب المتديث
وييزود بهمع زاد الحج ومناسكه  ,وكان مع ضاحب له هو إسحق بن رأهويه »
فقال لصاحبه  :لقد سمعت رجلا مارأيت أحسن من عقله » قأخذه معه ».فقالله_:

أنرك حديث ابن عيينة وأمثاله لنستمع إذلىلك الشاب » فقال له  :إن فاتك عقل
هاذلافى لا تبجددله » وإن فاتك الحديث بعلو لا يفوتك بنزول .

ذلك الرجل الشاب هو محمد بإندريس الشافعى الامام القرشى .الذى فتق
أصول الفقه فتكشفت عن عيون صافية من العلللميسيق بتدويمها » والتعبير عنها »

وقد ورثها الأجيال من بعده .

مولدة ونسبه :

 - 9اتفقت الروايات غل أن الشافعى ولد سنة ٠6١ ه»ء وعلى أنهولد

بغزة » وقد ولدفىالسنة التى توق فها أحبنويفة شيخ فقهاء العراق » إوماءالقياس »

وقد ذهب الخيال ببعض الكتاب إلى أن يقول أنه ولدفىالليلة ابى توق فنهاأبوحتيفة»

ليقال قد ولد إمام » وتوق إمام لكيلا علووجه الأرض من إمام ىق باب من

أبواب الفقه  .ومالهذا الادعاء فضل جدوى ٠

لى
لدالت
يم ج
والمتفق عليه أيضا أن أباه قرشى ينتّبى إلى بى المطلب أخى هاش
اس
ع.ببن
لريس
:نه محمد بانإد
ؤنرخين ى سلسلة نسبه إ
اكثلرةم م
وتقول ال

بن

ره

 2سه

عهان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن

طلب هذا أحد أولاد أربعة لعيدهناف هم :المطلب »وهاشم »
لافم.
ودامتن
عب
جد الأموين ونوفل جد بجبير بن مطعم .

وعيك شمس

والمطالب هو الذى رى عبد المطلب جالدنى وكيك  .وكان بتو المطلب نصراء
'بى هاشم لتمسكهم بنصرة الى 0

 3وعدم تمكينهم منه وهو يدعو إلى الله بمكة

ما مجرى علالهاشميين علىسواء » با أبوهبعمالنبىمَلِتمقد انضم إلىقريش
مققاطعنا .

ومن أجل ذلك كان النى يلم مجعل لبى المطلب حقوقاً فى الغنائم كحةوق

بهتاىشم على سواء  .ويروى أنه عندما أعطاهم مثل ماأعطىالحاشميين طالب
بنو أمية وبنو نوفل مثلهم  6فق قالجبير بنمطمم  :دلا قسم رسول الله يله

سهم ذوى القربىمنشبيرعلىببىهاشم » وبىالمطلب مشيت أناوعمانبنعفان»

فقلت يا رسول الله» هؤلاء إخوتك من ببىهاشم لاينكر فضلهم » لآناللهتعالى
جعلك مهم » إلاأناكأعطيت بنىالمطلب وتركتنا » وإتمانحن وهمبمنزلةواحدة »

كم  :إنهمليفمارقونا فىجاهلية وإلسالام » ا بنماموبئو المطلب
يال
فق
رككسول اللنهدعكَلتالبا إحدى يديبههففىى الاألخاخررىى »» .
شثىءىء ووااحد ء ثثممششبب

وآم الشافعى عنيةمن الأزد » وليست قرشية وكان لهافضل :ف تكوينهوتنشئته 
نشأته :

5

1

اهلمشاتافعى فى المهدء
 -قد ولد الشافعىمن أب قرشى نسيب » ولوكن

ونشأ فقرا » وقد خشيت أمه أن يضيع تسبه ومعه حقوق قد تدفععنه العوزفلم
ترد يعده عن مقام الفقرشين »ولذلاك حماته على أن يكون مقامه بمكة .وقد روى

البغدادى فكتقابه تاريخ يغداد بسند متصل بالشافعى أنه قال :
(والدلتيمن فخافت أنىعلى الضيعة وقالت  :اليق بأهلك فتكون مثلهم »
ب

ر
شبن
فإى أخاف أن تغلب عل نسبك » فسجهزتى إلى مكة فقدمها و»أنا يوم
عئذ ا
»جعلت أطلب العلل) .
أو شبيه بذلك » فصرت إلىنسيب لى و
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وعلى ذلك نقول  :إن الشافعى فى نشأته الأولى عاش عيشة اليتانى الفقراء مخ
نسب رفيع  .واألنشأة الفقيرة مع النسب الرفيع تاملعلناشىء يتجهفى أول عمره
إلى المعالى ممقتضى نسبهمال يكن فيهوذ » أتورفبىيته انحراف » وليمكن
أحدها فى الشافعى » بل كانت ذات التنشئة تتجه به إلى السمو والرفعة من تلقاء

نفسها  :وأن الفقر مع هذا العلو النسبى يجعله قريبآ من الئاس مس بإ<ساسهم »

ويندمج فى أو ساطهم ؛ ويتعرف دخائل المجتمع » ويستشعر مشاعره .

وإن ذلك كله بلا ريب ملب نفسه ممذبباً اجمّاعياً » مجعله يألف ويؤلاف

ويعطيه علماً بالناس » وأحاسيسهم » وأن ذلك أمر ضرورى أاكل مينتصدئ
لعمل يتعلق بالمجتمع وما يتصل به فىمعاملاته » وتنظيمه وتوثيق علائقه » وإن
تفسير الشريعة » واستخراج أحكامها » والكشف عن موازيها ومقايسها يتقاضى

ْ

الباحث ذلك كله .
مو؟

ش

كان الاستعداد للمعالى فى نفس الشافعى » ووجيته أمه إلى طلبا »

وامخاذ أسبامما ٠ عندماأرسلتهمن غرة إلى هكة ع ث تمبعتهمن بعدذلاك.

7

وابتدأ بالائجامطإلىطلبالعلم » وهو فكنىفها بغزة » فاستحفظ القرآن الكرم »
ولا ذهب إلىمكة انجه إلىتلق أحاديث ,رسول الله يلتم من شيوخ الحديث با »

وكان حريصا على حفظها وكتابتها '» يكتها على متتاناوله يده فيكتبا أحيانا على
الحرف ء وأحياناً على الجلود »وك'ان يذهب إدليىوان اللكم يستوهب الظهور
نية الى كتب عل أحلد جوائها )  3ليكتب على الوجه الذى
) أى الأوراق الديوا

لميكتب عليه .
ولما شدا فى طلب العممعأنهلايزال فى صباه اتجه إلى التفصح فى العربية

ليبعد عن العجمة وعدواها الى أخذت تغزو اللسان العربى بسبب الاختلاط بالأعاجم
8

المدائن والأمصار

 30وق سبيل هذا

خرج

إلى اليادية

 43ولزم هذيلا) وهو

يشول

ا  :إلى خرجت من »كة فلازمت هتيلاق البادية أتعمكلاءها وآخد طبعهاء
فى هذ

وكانت أفصح العرب »أرحل برحيلهم » وأنرل بنزوهم فلمارجعت إملكىكة كنت

أذكر الآداب والأخبار » .

تحفظ أحبار البادية » وحفظ أشعارها » واخقص شعر هذيل بالعنابة » و بلغ
اس

2

هبرنيس » ٠
[مد
قال  :و صححت أشعار هذيل علىفى من قريش اسمهمح
وق البادية تعلمخيرمافهابجوار تعلمه العربية »؛ وتفصحه فها © فقد 7

الرمايه » وأغرم با ؛ ونبغ فيها » حبى صار إذا رى من السهام عشراً أصابت
كلها » وقدروى عنه أنه قال لبدص

تلاميذه  :أكوانت

ههمى قى شيثين دق

الرىوالعلم » فصرت فق الرى محيث أصيب عشرة منعشرة » ثم سكت عنالعلم

لحبعاضضرين  .و أنت والله ق العلمأكثر منك فاىلرى » ونرى منهذا
فاال

أنة تربى أعلى تربية عىصره » وقد اتجه من بعد ذلكللعلمبكليته » فطلب الفقه
والحديث من الفقهاء والمحدثين بمكة » حبى صار يشار إليه بين شباءها » واختصه
»سفيان بعينبنة و»مسل بخنالد الزنجى » بفضل رعاية
العلماء والمحدثون ك
وتقدير .٠
ف ظل مالك ورعايته :

اب
شلغ
بال
6

العشرين من عمره » وبلغ متزلة سوغت له أينفبى »

ومحدث » ولكن همته فى طلب العم تتجاوز أسوار «لكتةتطلع إلى مورااءها »

لأن العلمليس له حدود وأقطار » فقد وصل إليه شإيمرام المدينة مالاك بنأنس
زضى الله عنه » فاقندتشر اسم ذلك الإمام الجليل » وتناقلته الركبات » وكان لابد

شواهمفةعى رضى اللهعنهإلىالتلقى عنه » وأن يذهب إلى المدينة .
لسم
أان ت
ولكنه لميردأن يذهب إلىمالك خالى الوفاض من علمه » وكان لماللك كتاب
قد اشتهر » وذاع اسمه » وهو كتاب الموطأ » فاستعاره هن رجل اقتناه بمكة »
»كانت قراءته مضاعفة لهفى إرادة الذهاب » فقد استطاع أن يستأنس منه
فقرأه و
يمه مالك » مع علو دراجته ف الرواية .

وعند اعتّزامه الرحيل استطاع أن يأذ كتاباًمن والى مكة إلى والى المدينة »
لسهل
لي
قل
اهء الإمام مالك رضى الله عنه.

ويذكر ياقوت فكىتاب معجم الأدباء قصة الكتاب واللقاء ف»يقول حاكياً
عن الشافعى :

1

ب 5١١سا

( دخلت على والى مكة وأحذت كتابه إلىوالى المدينة » وقدمت المديئة وأبلغت

الكتاب إلى الوالى » فلما قرأه قال  :إن مشبى من جوف
شنى
اون
لعل
إلىجوف مكة حافي راجلاأه
مىم
.قلت
أرى الذل » حى أقت عيلاىيه ف

المديئة إلى

إلى باب مالك بن أنس » فلست

 :أصلح ألله الأمير » إن رأى الأمير 3

يوجه إليهلإحضره  .فقال  :هبات » ليت ألى إذا ركبت أنا ومن معى » وأصابنا
متنراب العقيق نلنا بعض حانجتنا  ,فواللهلكان كماقال » لأقصدابنا من تراب
العقيق » فتقدم رجل (أى بعد أن سرنا ووصلنا إلى بيت مالاث ) فقرع الباب »

دبخ,لت
فخريجث إلينا جارية سوداء  .فتّاللهاالأمير  :قولى لمولاك أنى بافلبا

»م خررجت فقالت  :إن مولاى بقرئك السلام » ويقول لك  :إكاننت
فأبطأت ث

مسألة » فارفعها فىرقعة مخرج إليك الجواب » وإن كان للحديث فقد عرفت يوم
ةفمىهمة )
جيه
المجلس فانصرف » فقال لها  :قولىلهإن معى كتاب والي محكةاإل

يجه
لخخر
عقد
ولك
»وضعته » ثمإذا أنا ما
ا كرسى ق
هق
د و
يرجت
فدخلت » وخخ
افلعإولياهلى
المهابة والوقار » وهو شبخ طويل مسنون اللحية » فجلس  .ء  .فر
ره
ألممن
الكتاب »؛ فقرأه » وبلغ إلى هذا  :وإن هذا رج

وحاله » فتحدثه »

وتفعل و تصنع » فرتى بالكتاب من يده  2ثم قال  :سبحان الله » أو صارعل

خل بالوسائل » فارأليوتالى قدنبيبه أيكنلمه » فتقدمتإليه »
ؤلق
يهي
رسول الل

:حك الله إنىرجل مطلى » من حالى وقصنى  . ..فلما سمعكلاى
ألتصل
وق
نظر إلى »وكات لالاث فراسة » فقال :مااسماك ؟ قلت  :محمد ء فقال :ياتحمد»

اتق الله » واجتنب المعاصى ف؛إنه سيكون لك شأن مانلشأن  .إالنله قدألىفى

قلبكنورا » فلاتطفتهبالمءصية » إذا كان الغدنجىء ومجىء من يقرأ لك» .

اولعكاانتدة فى رواية الحديث فىهذا العصر ومن وليه »يأتنلى
ه
طالب الحديث كتاب الحديث عمن رواه ودونه » أو عقمرنأه على من دوئه

ورواه » ولذلك بجاء الشافعى فىالايلومتالى » ومعه الموطأ » لريقأه عملاىلاك »

»كان الشافعى كلما بيب الاستمرار ى
فابتدا يقرؤه فأعجب مالك سن قراءته ف

ي أرياةم»
يىمسالك
قترمهافىءة عل
القراءةً » يقول لماهلك .:زد يافتى» ولاذللك أ

لزم الشائعى شيخ فقهاء الحجاز مالكا  .وعاش فى كنفه » وكان يرحل أحياناً
مع هذه الملازمة إلى الصحراء يدرس القبائل العربية » ويعاشر أهلها أحياناً من

 4١5سم

يأسمهت»نصح
الزمن » كماكان يرحل إلى مكة ايوزور

ل
ننبفها
بنصاتحها » وكا

وحسن فهم » وتقدير للأمور » ولذلك نقرر أن ملازهته لشيخه لمتكنكاملة . .

لة
وفى
دعمل
ل ال
ايته
ولا

:

 -- 541عاش الشافعى فقير » حى أجرى لهفى آخر حياته عطاء من بايلتمال
ى
لاد
إد ع
ما كان مخص باىلمطلب » ولما مات أراد عملا يعيش من رزقه » وق

مكة بعد أن صاحب مالكا مو تسع سنين » وصادف ذلك أن قدم إلى المحجاز
اوليقشولافعى فىذاك +
والى اليمن » فكلمه بعض القرشيين » فأخذه الوالى معه »

ولميكن عندأنىماتعطينى مأامحمل به» فرهنث دارا » فتحملت منه» فلما
قدمنا عملت لهععلىمل ؟ .

وفى هذا العمل تبدو كفاية الشافعى فى الولاية » والعمل كان بنجران فأقام
العدل فها » ونشر لواءه ء» وكان الناس فى نجران » كا هم فى كل زمان »

وف كل بلد يصانعون الولاة والقضاة ويتملقوهم » ليجدوا عندهم سبيلا إلى
تفوسهم ولكهم وجدوا فى الشافعى عدلا » لسابيل إلى الاستيلاء على نفسه
بالمصانعة والملق » وقد صور هو ذلك فقال  ( :وليت نجران » وما الحارث بن

عاليمدلدان » وموالى ثقيف » وكانالوالى إذا أتاهم صائعوه » فأرادوق على نحو
ذلك فلم يجدوا عندى )..

ْ

سد الشافعى إذن باب المصائعة والملق لكيلا يصل إلى نقسه أحد » وإن ذلك
الياب هاولذى يصل به المفسدون إلى نفوس الولاة » فالشافعى إذا غلقه حصن
نفسه من كل فساد » وشرء وظلم ٠ فصار كله للعدل » ولكن العدل دانماًمركب

صعب لايقوى عاللىوصول إليه إألوالو العزم' من الولاة » وهم يتعر ضون ل+كشونة
الزمان ء ودس الفاسدين المفسدين .
قسلتةه )2

7و - 1ولذلك لميكن غريبا أن يتعرض الشافعى بسبب ذلك نحنة شديدة »
يىه » ونع مظالله أتنصل
يخذدعل
فقد نزل بنجران وال ظالم » فكان الشافعى يأ

تىم
حنت
إل

إدارته » ورعاناله ذلك الإمام مما بملكه العلماء من سيف محسئون

 715".ب
وإرهافه

استعماله

»وهو

النقد » فلعله كان

مع الأشول عل يديه يسلقه بلسائه

6

أو يناله بنقده » فأخذ الوالى يكيد لبهالسعاية » و
(كل ميسر لانخاق له) .

كان العباسيون مخشون دائماً عل ملكهم من العلويين » لأنهميداون عثل
تسمهم

4

وهم من رسول الله 0

رحم واصلة ليستلهم  3ولأنارات

الى رجت علبم كانت كلها متهم  5ولذلاك كانوا قىحذر دائم ميهمم » فكانوا

»إذا علموا أ أحد الولاة له
إذا رأوا دعوة علوية سارعوا إلى القضاء علها و
رأى حسن ففىق بى على عزلوه أو حاكوه

» أو قتلوه » ولا متنعون عن أن

يأخذوا فى ذاك بالشهة » إذ يرون أن قتل برىء يستقم باه المر لهم أولىمن

ترك مهم بجوز أن يفسد الأمر علهم .

ولما أراد ذلك الوالى الظالمأن يكيد للشافعى جاءه من هذه النقطة اتلىضعف .
فهانفوسهم وعةوطم » فاءهمالشافى بأنهمع العلوية» وأرسل إلىالرشيد الذيكان
ونية
لم
ععة
ل تس
مجلسمجلس الفلافةفى ذلكرالقوتة كتاياً يقول قيه ( :اإن

لا من ولد شافع المطلى ٠
تحركوا » وإلى أخاف أن مخرجوا » وإن هراهجنا
لا آمر لى معه » ولا ملى

© يعمل بلسانه

مالا يقدر عليه الم#اتل بسيفه ) .

اعم الشافعى مبذه الهمة  3وقد يكون لطا سبب نفسى » وإن لميكن هاسبب

ذلل؛ك بأن الشافعى عرف عحبته لآلعلى رضىاللهعنه » ولمتبلغهذهالحبة
غم
للدكفمى سلطام» ولذللك امهم بأنهرافضى
جع ا
مرتبة التشيم هم ؛ والعمل عل
أىيرفض

إمامة الشييخين ألى ,بكر وعمر » ولكنه من ذلك برىء » ويقول :

إن كان رفضا حب آل محمد

٠ فليشهد الثقلان أن زافضى

وبسبب ذاك سيق الشافعى مكبلا بالحديد إلى بغداد » وتلك وفدته الأولى

ن©ه
س»
وجرة
»نت سنة  481من الم
كا
إولا

و أربعوثلاثين سنة .

ولا مثل بين يدى الرشيد استطاع أن ينجو بفصاحة لسانه » وبشبادة محمد بن
لس الإمام مالك » إذ أن الشافعى
الحسنالشيبانى له» ولعله كان قد التى بمهجفى
حياته»ومحمداً لازمه ثلاث سنن
آخخر
سنينفى
لازم مالكاًتسع

 .فأما فصاحته

وقدرته على البيإن فقد يدت ق قواه عندما سأله الرشيد عن اذهمة » إذ قالمجيباً:

 414ل
لين أ»حدهما يرالى أنخاه » والآخر يراق.
د يأامير المؤمنين » ما ترقوءلجفى
الك
يفذا
أأمنتير
.قلاشلافعى :
عيده » أ.هماأحبإلى ؟ قال ا:لذى يراك أخاه ا
المؤمنين » إنكم ولد العباس » وهم ولد على » ونحن بنو المطالب ٠ فأنم ولد
العيباس تروننا إشعود

.عله
وهم يروننا عبيدهم ١ول

أراد بذك ما كان يدعيه

 .المتشيعون على العلويين » فمعاذاللهأن يكونالعلويون الصادقون فى نسهم يرون ذلاث .
وأما شبادة محمد بن اسن الشييانى الذى كان قاضى بغداد فى ذلك الإبان »

»ذ أن
ارشليدا عتنهدام إ
فقد كانت لأن الشافعئ استأنس به لارآه فى مجلس ال
امدل ب
حنسن-
»ولإقناضى مح
ارلعحمم ببن أهلهفقال  :و إن لى حاظلاعملنمى ا
ر وليس الذى وقح
يعرفذلث » فسألالرشيدمحمدفقا(ل لدمنالعمحظكي »

ننه) .
أم
شيه
عل
وجد الرشيد  -ولم يكن شرها إلى الدماء  الذريعةللتدبر فى الأمر

وعدم

البتالسريع فيه» فقالنحمد ,بن الحسن » وهو أهل ثقّته  :ذه إليك حتّى أنظر

فى أمره » واتهى النظر إلى عدم الالتفات إلى الاتهام
عودةالشافعى إلىالعام :

كان أخذ محمد بن الحسن فقيه العراق له ليس سببا للنجاة فقط »
بكلان أيضاً سيباً رك إظلمة العمل ى الولاية إلى العودة إلى نور العم

والانصراف له » فانصرف إليه من ذلك الإبان أى من سنة  481إ-لى أن
قبضهاللهتعالى إليهأى نحو عشرين سنة » وكان هوللعلم منقبل الولاية الى
ين
سعة
وارك
.غرقت
ملراب
عينيمرنه القصير المب
ا»إذ
است
لتو
ح نح
موس سن
دق قا
خنمرة
م

.

ورب محنة أورثت يرا عظبا » فإنه لولا هذه المنة لانصرف الشافعى إلى

الولاية » ولميعدإلى العم» ولحرمت الأسجيال من ذلك الثّراث العلمى اللتالد .
إنه نزل عند محمد بن الحسن فى بيته » فآوى إليه » ”نا آوى إلى مالك من

قبل » فأخذ يقرأكتب الإمام محمد الى ألفها فقىه العراقيين وتلى هذه الكتب
عليه » كاتلى الموطأ هن قبل عن الإمام مالك رضى الله عنهمبجميعاً » ويذلك

612

سمه

اجتمع له فقه الحجاز ٠ وفقه العراق » ونخرج بذلك عكلبىار علاء الفقه ى

«ت
نسن)ب
اأسي
(ى الت
ال
زمانه  .وقال ى ذلك ابن حجر العسقلاتى فتىكتوابه

رياسةالفقه بالعراق إلىألىحنيفة » فأخط عن صاحبه محمدبنالحسن حملا ليس
قثيبهىء إلا وقد سمعه عليه » فاجتمع له علم أهل الرأى » وعلم أهل الحديث
فتصرف فى ذلك » حأتىصل الأصول » .وقعد القواعد » وأذعن له الموافق

والمخالف » واشهر أمره ؛ وعلا ذكره » وارتفع قدره ؛ حى صار منهماصار » ٠
أخل الشافعى عنمحمد بن الحسن » وثقل عنه » وكتب ما نقل » حى لقد
قال و حملت عن محمد بن امسن وقر يعير ليس عليه إلآ سماعى عنه ع .

يجل محمد بن الحسن ويكره ؛ حى لقدقالفيهوما رأيت أحدا سثل
وكان

حبن
سن
لمد
اامح
»لارأيت ذلك فى وجهه إل
عن مسألة فا نظر إ

؛.

ويجب أن ننبه هنا إل أنهلميأخذ عن محمد بن امسن فقه الرأى أو القياس
فقط » ولكن أل عنئه الروايات الى اشبرت عن العراقيين »وم تشهن عنكء

الحجازين » فقّدجاءفىرواياته عنمحمد بن الحسن  ( :أنبأنامحمد بن الحمسن

عن يعقوب بن إبراهيم ( ألىيوسفه ) عنعبدالله بنديثار » عن أبنشمر
أن النىيلك قال « الولاءالحمة كلحمة النسب » لايباعولايوهب » .

والشافعى فأىثناء إقامته فى بغداد كان يناظر العراقيين فىفقههم ويعتر نفسه
ردج عاللىناس بمهاج معين » لكنهفىمناظراته _
خن ق
تلميذاً لمالك » ولم يك
منحمد بن الحسن ممن هو ق مثل سنه ؛ ويستنكر أن يناظر
كان يناظر من دو

محمداً نفسه » لأنه ينظر إليه » على أنهالأستاذ له » ولكن الأستاذ يرغب ى

مناظراته » كا كان أبو حنيفة يناظر تلاميذه » فيقدم الشافعى على ذلك قى
تاتح ابلامبناظرة وي»ئبىعنالجدل ٠
استحياء » لأنه ترلىعلى مالك الذى كيافنل

إلى البيت الحرام :
 8الم يذاكر المؤرخون المدة الىأقامها فبغىداد ملتزما محمد بنالحسن »
ومناظرا التلاميذ والأستاذ » ويغلب على الظن أنها سنتان » ومهما-طالت المدة

أو قصرت » فقدكانت مباركة » إذ اطلع تلميذ مالكعلىآراء مالك » وعلىماج

0

"اع

موازئة بين هذه الآراء المختلفة وبين هذه المناهج المختلفة أيضاً » ولابد أن
يذهى مالنموازنة بآراء تقارب أجل الفريقين  3أو تياعده  3أو تباعدهها جميعاً .

وأن هذه الموازنة لابد أن تبى على مقاييس ضابطة يزن مما الآراء والمناهج
ليعرف أمهاأهدى سبيلا» وماهوأقربإلىالح ولقد عكف عل هذه الموازئة
فى البيت الحرام منصر فالها  2عاكا علمهاببصر نافد  3وتأمل مدرك ع وقد انبى

مما إلى أمرين :

أونما  أنه خرجعلىالناس ممذهبله » لقدكان من قبل تلميذاً لمالك »
ينادى بآرائه » فصار الآن دارساً مستقلا يدرس آراء مالك دراسة فاحص وناقد
نقد ينهى بالموافَهقة |و المخالفة » ويكتب فى ذلك كتاباًيسميه شخلاف مالك » ويدر س
آراء محمد بن الحسن وشيحخيه أنىحنيفة وأبى يوسف درأسة ناقد وفاحخص مالف

أو يوافق » ويكتب كتاباًيسميهحلاف العراقيين .
وهكذا يتحلل م انلتبعية لأى طائفةمنالفقهاء » ليواجه اجبادا حرا مستقلا
قّ ظل كتاب اللهتعالى وسدة رسواه الأمين مل
2ه 1

ثانهما  أنه خارج
لعنلىاس ببيان قواعد الاستنياط » وهى مسامى من بعد
أصول الفقه  3وأنه مبذا كان يُسيج .وبحده ف الا-جتباد »ع فقد كان العلاء من قبله

يلتزمون مناهجيتبعونهافى اجتبادهم » ويشيرون إلها بعبارات مججملة غميفرصلة
فنجاء الشافعى » وم يكتف بالإشارة » بل بين بالتفصيل مأ يلبغى اتباعه ف الاجباد
»

والقوانين الىيلتزمها المحبد ق اجببهاده لكيلا مخملىء فى استنباطه » ولا يصل إلإالى

اسلقائقماوسعهاجهاده .

١

إلىبغدادثانية:
٠

-

مكث الشافعى فى مكة يدرس

ويفحص

ويلى على تلاميله علا لم
بألفوه

من قبل » » وهو
لامخرج عن الدراسةالفقهية ف ظل القرآن الككريموالسنة النبوية »
وفق هذه الأثناء كان بلقاه العلماء من كل فج عيقى ف إبان المج  2فجاءه العراقيون
وغير هم

وكانت إقامته بمككة نحواً م نن تسع سئين اقهذه المرة 3

لا(
ب
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ولابد أن يمنشاروصل إليه ثىكل البلاد الإسلامية » وبخضوصاً ماوضعه
من مناهج للاستنياط الفقهى » ولس نمة إلا مكان ينيئق منه نور العم عاماً مثرقاً»
«غداد » وقد ألفها وألفته » وعرفها وعرفته .
وهو قصبة الدولة الإسلامية ي

ولذلك رحل إل بغداد سنة ه 91ه » أى وهو ق نحو الدامسة والأربعن من,
عمره المبارك .

هناللك فىبغادشادترعى نظركلالعلاءذا » واحتف به التلاميذ » يوسلتكير
علياء بغداد أن يكون فيهم تلاميذلهء فقدتتلمذ له ابن حنبل الذى اقيه فى مكة من قبل»
وع
فمن
كعقّل
وجب
رهه

»٠ وأخد عنه إسحق بن راهويه وهو فىسن قريبة من سنه 6

وهؤلاء وأشباههم غبر التلاميذ الذذينأخخذوا يتلقون عنه » ويتخرجون عليه .

بلجدميفعى حرس وهيعجيون بإلجابت»ه لأنقده أقبىعلمميكن عل ماج
ذكان حب ا
مادرسوا » ولأنهيتحلىبصفات لمتكن فيحن سيره » ولكل فضله » أماالمهاج فقد
تى المهمة
امد
»وب
مع
لصيل
التف
اج الاستتباط يبيئة با
مذىههو
جاءإليهمبعلمالأول ال
ونيه
هب
اسحق
ره ا
بالألفاظ الواضحة  2حى لقد قال في

لقشلافعى
اف
 :وما كنا تبعر

ماالناسخ والمنسوخ » وأما ما تل بهمن صفات » فهو الفصاحة والبيان  6والقدرة
اعلمىناظرة والمجادلة » فقد كان فصيح العبارة قوى التأثر يانه » حبى لقد قال
فيه بعض .معاصريه  « :إنه خطيب العلماء » .

تأءالىبه الأم :ه
كما
وق هذه القدمة أملى كتبه الىسماها الكتب البغدادية » فف
ويسمى بالمسوط »وهو عدة كتب شملت أكر ماأثرعنه فى الفروع » وقد كتها

عنه تلميذه  الزعفرانى  وكذلك أمل كتابه فىأصول الفقه وهو الذىيسمى,
الرسالة » ورواها عنه الزعفرالى أيضاً .

وذا انتشر علمه فىكل يلاد المشرق » مومرااءالعراق » عن أولثئلك التلاميله
الذِينكانوامحتفونبهفىدرسه » وقد استولى علهم عامل الرغبة فى الاستفادة »
وعامل الإعجاب يشخصية الشافعى الفذة النادرة المثال ٠
6له عام .
لع
|وقدمكث ق هذه القدمةمدة تزيد عسلنىتين عاد بعدها إلى «وكة

ور البيت الحرام» وشيوخه ماكسفيان بنعبينة
يلهز»
وموا
إلىمكةليجمع أمتعته وأ
4ة_ه
 9سن
1داد
وغيره » ولمتدم الإقامة مها » ولذلك عإادلى بغ

.

(م  - ١0تاريخ المذاهب),
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هس

 ١الم يقم الشافعى بيغداد هذه المرة إملادة يسبرة » فقد شد الرحيل

ها إلى مصر ووصل إلبا سنة 441ه .
ولماذا قصر الإقامة فى هذه الفئرة ببغداد » مع أن السياق التاريخى كان يقنفى
أن يقم طويلا

»قد صار لهمها
لامها عش العلاء » وقصبة الدولة الإسلامية و

ويعنها يشع نوره فاىكللإالسافلاق
امية
بر ب
رتش
"تلاميلك ومريدون » والعم الذى ين

.

ولماذا يغاحرها إلى مصر » ولم تكن ذامثل هذه المكانة العلمية » وإن كانت أخذت

"تنبت شخصيها الءلمية ؟ سؤال تتتجاوب أصداؤه فى النفس » ومحتاج إلى جواب .
لتافة
ولعل هذا الجواب أنهفىسنة  4491م اقلدخ1ل

إلى عابلدله المأمون

أبن الرشيد ؛ بعدحروب وفان » بين العرب والفرس نبت بقتل الأمين » وتوى

المأمون » وق عيد المأمرن ساد أمران يدلان على حياة الشافعى وممبجه العامى على

أنه لايستطيب الإقامة فقظلهما .
أولما أالنغلبة فى عاهلدمأمون صارت اعنصر الفارمى  :إذ أن المعركة الى
فلواقع بن معسكر العرب الذى عثله الأمين »
كانت بين الأمين والمأمون كانت ا
.ومعسكر اللفرس الذى كان سجميع قواده وبجئده مهم » وإذ انهت المعركة بنصر

فوذ »
المأمون » فقد ابت إذن بانتصار الفرس على العرب » وبذلك صاالرنلم
.وماكان ذا القرشى أن يرضى بالمقام ى ظل ساطان فارمى بنغموذه وصبغته .
ثانهما  أالنمأمون كان من الفلاسفة المتكلمين » فأدنى إليه المعتزلة » واعتير
نفسههمهم  3وسحعل م

كتابه وحجايه وجلساءه » والمحكين ف العلموأهله ؛والشافعى

يتفر هن المعتزلة » ومناهج لهم » ويقرر أنديجب أن تفرض عقوبة علىمن مخوض
مغل خوضهم  +ويتكم افلىعقائد عطلرىيقهم » فكاان لامثللشافعى أن يرضى بالمقام
؛ ونحت سلطان ذلك ادا

الذى مكنلم ؛ حى انساق وهو يسير وراءهم إلى

أن أنزل الحنة بعد بالفقهاء والمحدثين » تلك المحنة الى سميت ٠ن بعد ممنة خخلق
القرآن ؛ ونزل فمابالإمام أحمد مانزل من بلاء .

سم
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لىش باعفضعية األنمأمون عرض عل الشافعى أن يوليه القضاء فاعتذر ».
ارو
وب
وأن ذلك بلاريب يتفق مع منطق تفكيره » ومع سلسلة حياة الشافعىتلميد مالك ..
إلى مصر العزيزة :

يطب للشافعى المقام ببغداد فى هذه القدمة » ولابد من الرحيل عبا'
 -لى

إلى بلد غيرها ييكون قرياً مهافى المزلة العلمية » ويلكاون فيه مراأى فى بغداد من,

نحكم الفرسفقالعرب » ولد وجد بغيته فى مصر » لآنما تلاميذ مالك » وإقامة

الليث بنسعد كانت ما فصارت للا مكانة علمية إن لمتكن مثل يغداد » فإنهاتقارعهاء

ولأنه وجد للعرب سلطاناً فما » لوأانلما قرشى عباسى » وققدال ياقوت الخموى,

فىمعجم الأدباء :و كانسبب قدومه إلىمصرأن والها العباس بن عببنداللعهباس,
ابنموسى بنعبد اللهبنعباس ٠ .

وقد قال الشافعى عندما أراد السفر إلى .صر » وانعقدت عزعته على ذاك :
ر  2ومن دونها قطع المهامه والقغر
صلى
مق إ
لقد أصبحت نفسى تتو
فوالله ما أمرى ألافوز والغنى  2أساق إلما أم أساق إلى القير

ولقد أجاب القدر عنسؤاله '» فساقه إلمما مع » فمّدنال الغى © إفذرض.

هن سهم ذوى القربى من رسولاللهمييةٌ » ابلشهرف.
ذلك الولىالعرنىعطاءل م

نسبه »ونال الفوزبنشر آرائه وعلمه وفقهه  .ثمنالهالموت »مفسكاونقاً إلىقيره.
بعصر » فقد ماتمهافىآآخرليلة منر-جب سنة 4١7 من الحجرة » إذ قدمات ى
الرابعةواللحمسين منعمره  2فلميعمركأنىحنيفة الذى عاش نحو سيعين سنة ».

وكشيخه مالاك الذى عاش نحو ست وثمانن سنة » وقفى حياته ى نضال » وقد.
توق على فراشه هر يضا .

١

ولقد قبلأنهمات علىأثرضربة طائشة من عصا رجل أحق طائش اسمهفتيان.

كان مأتنباع مالاك » وقد ذكر هذه الرواية ياقوت الحموى فىماعلجأمدباء »>
فد جاء فيه مناصه

:
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« كان تمصر رجل من أصماب مالك يقال له فتيان فيه حدة وطيش » وكان

سًأفىلة بيعالخر »
مما
يناظر الشافعى كثيراً » ومجتمع الناس علهما » فتناظرا يو
وهو العيد المرهونإذا أعتقه !١راهن » وملاال أه غيره

قأجاب شافعببجوانبيه

على أسون أقوال الشافعى » فظهر عليه الشاقعى فى الحجاج » فضاق فتيان بذلاك ذرعاء»

فشم الشافعى شما قبحاً ؛ فل يمرد عليهالشافعى حرفاً» ومضى ف كلامهفىالمسألة»

'قرفع ذلاك رافع إلى السرى ( حاكم مصر ) قدعا الشافعى » وسأله يذلاث» وعزم

عليه

جارى » وشهد شهود على فتيان بذاك » فقال السرى » لشوهد
قأخبيره م

آشحر «ثل الشافعى على فتيان لضريت عنقه » وأمر بفتيان فضرب بالسياط"» وطيفبه
عل جمل ء وبين يديه متاد ينادى  :هذا جزاء من سبا آل رسول اللهمككع »
ثمإن قومآ تعصبوا لفتيانمنسفهاء الناس » وقصدوا حلقة الشافعى » حبىخبلت من ,
أصايه » وبى وحده فهجموا عليه »؛ وضريوه » فح
ممل
تإ
زلى
له
» فلميزل فيه

عليلا حبى مات »© .

وإن الرواية تفيد أن الموتكانسيبه هذا الشرب » وإنا نستبعد ذلك » لأن

كهن
م سب
ا من
لقتل
ابفعى حى أوشلك أني
الوالى الذى استكثرالأنشيس

أن يسكت

عمن ضربوه » وكان لابد أن يسأل الشافعى عن ذلك » وسواء صمت قصة الضرب
هذه  2وسلم أنا اتصلت بالموث
البواسر » .ققد أصيب زيف

أملم تصح فإنه عن المقرر أن مرضه الذى مات به

شديد

ع

ولى ريه

راضياً مرضياً » فرضى الله عنه .

ولقد ترك رضى الله عنه ثروة مئرية » لاتزال معيئاً خصباًلافقه» وقد دوى
علمسةه

 ”٠.«#ب لقلى شغل الشافعى الناس بعلمه » وعقله » وبلاغته » شغلهم فبىغداد
عندما كانت تعقّك بينه وبين فقرهانما المناظرات )وهو شاب يتلى عن محمدين ا لسن 8

.وشغل العلماء الذينكانوا يجيثون إلى البيت الحرام » حاجين » ومتزودين من

الرسول كليم وأحاديث يتلقونها عنبقية التابعين ما' » وشغل بغداد هرة ثأنية ع
يالغرات العلمية الى وصل إأمبا »وهوعا كف فالبيت الخرام يضع القراعد ؛ ج
ومع

-

 154سه

الأصول ويدرس المذاهب دراسة مقارئة لم يسبق بها» ثملماجاءإلىمصرشغل
الناس بعلمه الذى لميعرفوا لهنظيرا فمادرسوا » وإن كان لكل فضله وسبقّه .

ولقد انطلق بالثناء عليه شيوخه الذين تلى عهم » وقرئاؤه الذين ناظروه
م كانوا له كالتلاميل

 4وتلاميده الذين حفظوا

الأجيال علمه الغزير .

ونجد عيدالر حمنبن مهدى بعد أن قرأ رسالته ف الأصول يقوله هذا شاب مفهم )

د الله'بن الحكم أحد تلاءيذه عصر يقول فيه ٠ : أولا الشافعى
عكببن
وتجد حم

فات » واهولذى علمى القيامن
عفتر م
»به عر
معارفت كيف أرد على أحد و
برحمه الله » فكان صاحب سنة وأثر ونضل وشخير مع لسان ظويل وعقل
صحيح رصين ) .
|

ولقد قالفيهتلميذه أحمد بن حنيل .: :روى عنالنى يكم أنهقال «:إن الله

عز وجل يبعث لهاذلهأمة على رأس كل مائة سنة رجلا بم لها أمر دنها » .فكان
عمربن عبدالعزيز» على رأس امائة» وأرجوا أن يكون الشافعى على رأسالمائةالأخرى».
وهكذا نجد الذمادات العلمية تجيئه نترى مبينة لكل ما كان له مفنضل
وعل وإحاطة , .

 - 4واللتتيقة أنه أوتى عن أسباب العلم ما يجعل لههذه المنزلة السامية »

فقد أوى عل القرآن الكرم » ففقه معانيه وأدرك كثيراً من أسراره ومراميه » وقد

تقال يعض تلاميذه  :و إذا أخذ الشافعى فى التفسير كان كأنه شاهد التتزيل » وأى عم
الحديث » فروى أحاديث من كانوا بمكة من ب.قايلةتابعين » وروى أحاديث الإمام
مالاك» .فقرأ عليهالموطأ.الذى يعد أول عدون كامل فى الحديث » وأوق العلمالعراق
قيين فى الفيرة الى التى فها بالإمام محمد بن امسن .
علرهاعن
برااولياً
-

.

وأتى مع هذا فقه الرأى » وضبط قواعد الفقه » فوضع 'ضوابط القياس »
وقد كان رضى الله عنهيدعو إلىطلب العلوم اغختلة » فكان يقول  :ومن

عم القرآن عظمت قيمته » وهن كتب الحديث قويت حجته » ومن نفار اقلاتمه

س2د 5815عم

نبلقدره » ومن نظرفىاللغة رق طبعه » ومن نظر فىالحساب جزل رأيه » ومن

لميصن نفسه لمينفعه علمه  .
انصرافه للعلموعصره :
6؟'.-منذنعومة أظافره اتجه إلى العم » وتوافرت له أسبابه ؛ ققد كانت إقامته

عين » وفنها مدرسة عابلدله بنعباس  -رالذى انختار -جوار
اةبمن
بمكة » وافهلابتقي
ع إللىى مياصل.
أولى
تىه الأ
أف
شصل
نن ي
وتقمراقًالمهاً  ذريعة لآ
البيت الخرام مس
إليه منهوفىمثل سنه » ولا شدا وترعرع اتجه إلى عالم دار المجرة فلازمه تسعي

سنين هى أخصب زمن لإنتاج الشيخ » وأخصب سن للتلميذ » ولم ينصرف إلى العمل

رهفه
شنفي
لأ
اركا
فى غايلرعل إلا وققصتياراً » عاد بعده إاللىعم مشغوفاً به » مد

كاللشرف » وأخذ يدرس علٍالقرآن والسنة » واخختلاف الفقهاء» ويضع الموازين
لضبطها » وتعرف اللحق من بينها وامخذ مجلس درسه ابتداء ف البيت الحرام » حبى

إذا امتلأ الوعاء ذهب إل بغداد » واتخذ فبا كرسياً آآخر لدرسه » ثم لا ضاق.
بيغداد © وترم عناهج علمية فمهالايرتضها عم وجهه ناحية ماصلرطيبة الى صارته

من بعد مأوى العلاء من الشرق والغرب عندما ادهمت الخطوب بأدل الإسلام »

صىر ء وبذلك كانت حياته
ماف
واضطر العلاء إلى الرحلة حيث الآمن » فلميجدوه إل
كلها للعلمبعل عبقرى » وقلم محكم » ولسان يليغ عصور .

 - 5وأن عصر الشافعى كان عصر ازدهار العلوم» وابتداء التدوين » ووضع

الأصول لكل عل هالنعلوم » فى عصره كانت اللغة تدون وتوضع أصرها »
فأخحلاف أنى الأسود الدؤلى أخذوا يدوئون رالأصول لعلمالنتحو » والأصمعى وغيره
أخذوا يضبطون الروايات للشعر » وينقلونه » والذالل بن أحمد وضع علٍالعروض,
الذى كان ضابطاً لأشعار العرب » وأنغامها  .واللحاحظ أخدذ يوجه الأنظار إلى طرائق,
هىك.ذا غير هؤلاء .
وأدل
النقد ال

1

وف الأحاديث اتجه العلاء إلى -جمعها من ينابيعها التافة » وابتدأت الأصولء
توضع لتكون ميزاناً يعرف به احير الذى تصح روايته

3

ويصاح أن يكون حديئاً :

منسوباً انىيليه » من حيث رجاله الذين رووه ومن -حيث متته الذى اشتمل عليه ٠

"52
ب

ودنت
كه ق
تلفق
وا

لم

فيه المدارس المختلفة » فكانت مدرسة الفقه المكى الذى

ينقّل آراء ابن عباس » وق المديئة كانت مدرسة الفقهالمدلى الذى كان ينقل فحقمهر

اابن
لطاب وزيد يثنابت » وعهانبن عفان !» وعلى بنأبىطالب » وغبرهم من

فقهاء الصحابة الذين نقاوا علٍ النى إلى الأخلاف مطيقا » وقدأخذ الفقه طريقه 
فعيه من
ام
مهه
التدوين » فالإمام مالك يدون الموطأ الذى اشتمل عكلثىير من فم
سنة هروية » وقتاوى الصداية المنقولة عنتلاميذهم  2والإمام مد بن اسن يدون

ىقة وإحكام ى التأليف » والشافعى قد استفاد
الفقه العراق » ويتمرع فروعه د

عن كل هذا .

وهناك أمر آنتحر » وهو الفرق الإسلامية المختافة » فقد أت كل فرقة طريقها
اتلىدفاع آعرنا.ئها ونشرها » المعتزلة كانوا مجاداون آعرنائهم ويدافمون عن

الإسلام » وكذلك الفرق السياسية المختلفة هن شيعة وإمامية » وزيدية وغرهم » فكان

'العصر عصر جدل ومناظرات .

'

وإذا كان الشافعى ليمرض عن أكثر هذه الفرق » فيلنميج ماج المعتزلة -4
ولا التوارج »> فإنه قدتأئربالعصر الذى عاشوا فيه من حايلثمباج » فقمّدكان

للممدنلاظرات
عوصار ا

» ولذلك كان رضى النلهظعاهرا مجادلا » يعرف كيف

يبطل الباطل » وبحق الحق فى مجدله وهناقشاته .

ولقد »جادل المعتزلة بالفعل دفاعاً عن الحديث فقد كان بالبصرة فريق مهم ينكر

الاحتجاج بأخبار الآحاد » أى الأحاديث الى ليست متواترة  .قتصدى الشافعى
لمجادلهم دفاعاً عن سنة رسول الله  . 2وقد دون ذلك كقتابه الأموكان يسمى

لهذاولغيره حق « ناصرالسئة » .
وأنه فى عصر الشافعى ترجمت العلوم المختلفة من اليونانية والفارسية والمندية »
وبتلك الرجمة نشرت ف العصر ألوان من العم » ولا تعتقد أن الشافعى كان بعيداً

عنه » محافياً له»ورا قدنالمنهما له صلة بالحدل والمناظرة قدراً » وعلى أى حال

ل يمكنلهأثركفرىائه الذقهية » فإنها كانت مصنمم المصادر الإسلاءية » بل إنهقد
يلغ فى ذلك حد التغدد بالتصوص » إذ يبعالل كل اجتراد ليس مبنياً عاما » كما ستبين

إن شاء الله تعالى ذالثك بإمجاز ٠
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سم

صغات الشافعى
/و”٠ ل لقد اق الله الششاافعى صفات
الاجياعية بن

معاصريه

 3ومزلته؛

رفعته فى علمه وخاقه ودينه

0

»ان ذا ذاكرة واعية
 -١فتمّد كان رضى الله عنهقوياً ى إدراكه العلمى ك

حافظة يقرأ الموطأ فييحفظقهر»ثؤمه عن ظهرقلبكرنواى » حى أنهقبلأنه
يلتى الاك كان قدحفظ الموطأ .
وكان مع الذاكرة الواعية الحافظة -حاضر البدسهة تنثال عليه المعانلى انثيالا ق.
وقت الحاجة إلا» فلمتكنبه سحيسية فكرية  4و يكن من إتغلق عليه الأمور 43
بل كان

لهى على مايدرس ضوعءاً من تفكيره » فتتضح بين يديه امائق)
يل

ويستقم,

أمامهمنطقها » فيسلك به مسالكها .
وكان عميق الفكرة » لياكتى من المسائل بدراسة ظاهرها » بيلذهب إل.

أعمق أغوارها » وكان بعيد المدىفى الفهم لايقف عند حد حى يصل إلى الحق
كاملا » وكان يتجه ى دراسته للحوادث وأحكامها إلى وضع ضوابط لها ؛ فكانته
حراسته طلياً للكليات » ولايكت بى بالحرئيات » وكانت نثنيجةانجاهه إلى الكليات.
أن

وضع

؟

علمأصول الفقه .

وكان الشافعى قوى البيات » واضح التعيير ؛ بين الإلقاء  2أوق مع فصاحة

لسانه » ويلاغة بيانه » وقوة بجئانه موت

يق الأر  6بعر

بثير انه

6

كا يوضح

بعباراته » لىمالكا فأرادأن يقرئه الموطأ علىبأعصضعابه » فقال اقرأ صفحا »
فاأن قرأالصفح ٠ حىرطب
صوته

من

ملكفى نماعهمتحىآثتره» وذلكإلماق

تأثر ميق

اتً إلا وكتبه أكير من
دأي
حا ر
يذه أنهقال :أ«م
معض
وقد رتوىلعان ب
مشاهدته إلا الشافعى » فإن لسانه أكر ٠ كنتابه » وإذا كانت كتب الشافعى على
نودة تعبير » واحسن تصبوير الفكرة »٠ فكيف
ألحسن ماتكون عليه الكتب هنج

تكون حال مشاهدته  وهى أقوىأداء وأكل إشارة وأعلى غبارة » ولقد بلغ من .
إجادته لابيان أنه قال فيه إسحق بن راهريه « إنه خطيب العلاء ٠ .

ش

اه؟

 4أ

وكبان الشافعى نافذ البصيرة » قوى الفراسة » كشيخه مالك» وتلك صفة

لازمة للمناظر الأريب » كا هلىازمة للأستاذ اميد » إذ يلى على تلاميذه القدر

الذى يطيقرنه هن المعرفة » ويلعارف ذلك إلا بفراسته ع فيوائم بين طاقتهم ى

الفهم » وطاقته فى التبيين  .وكان يصر الشافعى مهدا سبباً فى أن التف حوله عدد

من التلاميك والصداب » وكان يرنه بنقوس الناس لا يعطى سامعيه من العلم
إلابمقدار م يطيقونه ع لجاع ةف معجم الأدياء لياقرت أنه كان يتناشد مع بعض

سامعيه شعر هذيل » فأى عليه الشافعى حفظاً ع ثمقاللمنكان يتناشل معه 8 :الاتعم |

هذا أحداً من أل الحديث فإنهملامحتملون ذلك »٠

 4و-كان الشافعى عخلصاً فى طلب اللمائق » صادق النظر فى الانجاه إلى الحق

الذى لايبتغى سواه  .وف الفكمة المشرقية أن الاتجاه المخلص ق طلب اللقائق » يلق
ق القلب بئور المعرفة » ويوجد ق النفس صفاء تتضح به الكقائق  3ويدرك به

العقل » ويستقم الفكر » ومجعل العبارات صادقة التصوير للمعالى الصحرحة »
وبذلك يكون الرأى قوعاً » والتعبير سلما .

وإن إخلاص الشافعى فىطلب اللتّائق لازمه فى كل أدوار حياته » حى كان

.إذا اصطدم إخلاصه لاحقائقبإخلاصه لشروخه آثر القائق »
يطلب المق أنى يكون ف
فلممنعه إخخلاصه .مالك م ن أن مغالق »ه ويعانالحلاف بعدأن تردد فى إعلانه »

أاكع حلىن كتابه فيه لاناس»
سستستقنو بقلتسوةمال
ولكنماإن لف أن التاقالأندل ي

احملدمبمنسن الذى أنقذه
اليعلموا أنه بشر مخدلىء ويصيب  2ولم >عنعه إخلاصه لم

نهافىظرة » وأن يغالب أصعابه » حيىنتصف
ماي
وآواه من أن يناظره » وايشلد ع
لأهل الدبمم  .وهكذا كان يسير فى كل أدوار حياته العلمية » ولذلك كان
.ان يعتتد أن
يستقبل مناظر به بإخلاص الحق ع فيظفر مم ما دام الحق مطليه ك

أساس الشريعةالأسلامية كتاب الله وسنة رسوله يلم  -وماكان يعتقد أنه أحاط

بسئة رسول اللهيليهعلماً » فكان محث أصمابهعلىطلب الحديث » ورإأنوا حديئاً

.جاء فى معجم
ضميحا الف مياقرره فلرفضوا .رأيه » وليأخذوا بالحديث و
ياقوت بسندإلىالربيعبن سلوان أنه قال  :وسمعت الشافعى وقد سأله رءجل عن

:ذا » وكذا » فقال ل :هيا أباعابلدله
مسألة » فقال يروى عن الننى لع أنهقالك
اع"
أى أرض تقلى » ومأى
أتقرلهذا ٠(2فارتعدالشافتىوأصفرأونه » وقال :
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للم

تظلنى إذا رويت عن رسولاللهءوم أقل بهء,نعمعلى الرأس والعينين ؛ ويقول الربيع
ابنسليان:معت الشافعى يقول :وما من أحد إلاوتذهب عنهسنةلرسول اللملكةء

وتعزب » فه] قلت من قول » أؤ أصلت من أصل فيهعن رأسولالله خلاف ماقلت»

فالقول ماقال رسول الله » وهو قولى  0وجعل يردد هذا الكلام .

وهناك نوعمن الإخلاص مخص اللهبهصفوة عباده الذين يكونون أسوة للناس»
وهو الفناء فق الفكرة الى اختص مها المؤمى » وطالبي ما ودعا إلها  3بأن يذعن

للحق أي كان قاائلهل منناس » فإن اللؤلؤة الفائقة لتابون وان غائصها الذى
استخرجها )» مخضم للولى وللعدو على سواء مادا م الحق فى بجائيه و.الإخلاصض

هذا الشكل مرتق صعب » ومطلب عزيز » فإن الذبين يصلواون بالبيان» وينازاون
بالحجة » يندر فهم من لميدندله زهو » ويئاله حب علو » والشافى كان من هذا

القايل النادر » ولذا ماكان يغضب فىجدال » ولايستطيل محدة لسان » لأينبهغى
قجاه العم  3وإنخلاصه لطلب الحق
الحق ولا يبغى -جاها ؛ ولقدبلغ من زهده ب
وفنائه فيهأن كان يتمى أن ينتفع الناس يعلمه من غير أن ينسب إليه » فقد جاء ق

يبنر
ثا
كافظ
تاريخ الح

أنهكان يققول « :وددت أن الناس تعلموا هذا العلم »

ولاينسب إلى شىء منه » تأوجرعليهولم
احمدو » .
ولقد أكسيه الإخلاص ذكاء قلب » وقوة نفس » وتباعداً عنالدنايا » وتساميآً

ولوكات
عما لايليق بالرجل الكامل » وقد قال بحبى بن معين قى خلق الشافعى :
الكذب مياحا لكانت مروءتة تمنعه منأن يكذب » » ودذا أسبى 4ي]صل إليه

المخلص الصدوق ؛ يتدوم عماجب استجابة لضمير ه وواجدانهء لالمجرد الأمر والبى .

آراء الشافعى وفقهه
م -- 6ظهر فق عصر الشافعى آراء محتلفة » وأكل متياينة » وقد ظهر عل سموه

الكلام أقام المعتزلة قواعد بئيانه » وتكلموا فى أن الكلام صفةللهأو ليس
ونصاف
يصفة » وفأذالقرآلنكريملوقأو غير لوق » كا تكلموا فأىأ

ل غذيرات
اان
تعالى مع

الله

»© أو هوىالذات »عبى واحدء لآّن"التّسيحائه وتعالى لايعرف

إلباصفاته »وتكلموا هموغيره,منالجبريةفىالقدر» وف إرادة الإنسان بجوار
ماقدره اللهسبحانه وتعالى» وظهرت الفرق السياسية من شيعة» ونخوارج؛ وعباسيين:

ب 7095له
2

ان لابد أن يكون لذللك مكان منتفكيره سلياً أو إيجاباً » قبولاأو رداً»
فك

و قدكانالأثرسلبياًبالنسبة لعلالكلام » ويمتافرع منه غ فقدكان يهى عن

الاشتغال به » وقد أثرعنهأنهقال  :د إياكم والنظرفىالكلام » فإن الرجل لوسئل

عن مسألةفىالفقهفأخطأ ذا كان أكثر شىء أن يضحك منهلوسثل عن رجل

ا» فال درته بيفة ؛ ولوسئل عن مسألة ى الكلام فأخحطأ لنسب إل البدعة».
تل رجل

فعى أن ينلهى عن
ش لاثل
لان
ااك
ومع بيهعن الكلام كانيعم الكشر منه» وم
علمه»
ا
أمر لي

م فقاللم:
ىلكلا »
رن ف ا
تلاميذهفوجدهميقناظو
على
مرة
دنعل
ولقد

وأتظنون أنى لاأعلمه !! لقددخلتفيه » حتى بلغتمبلغآ عظها» إلاأن الكلام

للاغاية له» تناظروا ىفشىء إن أطأتم فيهيقالأخطأتم » ولايقال كفرم ؛ .

فئل
سىا
مرْأ
انفبىعى عن النظرفىعلم الكلام أنهلايسلله
شنى
لمع
ايس
ول

يهياوممة » ومسألة القدرء ومسألة الصفات»
قلل
لة ا
اؤي
الى خاض فبا المتكلمون كر
بلكانللشافعى رأى يتفقمعمنباجهف اىلفقه » وهو الأخذبكلماءجاءبهالقرآن
وما ءجاءت به السئة غبيارحث ى الأآدلة الى يسوقها المتكلمون إلا بالمقدار الذى
يؤيد النصوص » فكانمثلايعتقدأن الإعانيزيدوينقهى » لظواهر نصوص القرآن

الكرم » والأحاديث النبوية .

ْ

راأيلهإفمىامة :

8

ومن المسائل الى أثارها المتكملون » وأثارتها الفرق السياسية مسألة

الإمامة » وشروطها » ولآنهذه المسألةلهاصلة قريبة أوبعيدة بالفقه » قد أثرتله
آراء ثلاثة حول اللكلافة فى«وضوعات :

أولا  الأشنافعى يعتقد أن الإمامة أمر ديى لابد من إقامته » لابدللناس »ن
إمام يعمل نحت ظله المؤمن 4

ويستمتع الكافر ؛ حى يساريح بر 4

ويسراح من

ف.ااجر .٠ كما قالعلىبنأنىطالب كرم الله وجهه .

ىش
ري
قمامة
ثانها  -أنهلايرى أن الإ

ععزبديز
ارلبن
» ويروى فقذلكعن م

وابن شهاب الرهرى بسندمتصل أن النىيلق قال :ومن أهانقريشاًأهانهالله »
ى أيشاً أن النىوَلِنه قال لقريش  :وأنم أول ذا الأدر ماكتمعلى اق
ويرو

-خ 2 89ب

إلاأن تعداوا ( أى تعدلوا عنه) فتاحوا كاتلحى هذه الجريدة » وهذا النص يستفاد
دراطلة
عيش
لنه
اهأ
من

ونان ظالا .
كم
يماً
ع فلايعد إما

الأمر الثالث  أن الشافعى ليشاتر ط اصحة الخلافة أتنكون البيعة سابقة على,

قنها بلاريب هو الأولى » بإلنه يقرر أنهإذا تغلب متغلب وكانه
التولى وسإنبكا
مهر ؛ واجتمع الناس لهفإنه إيمعادماً » وقد روىه
أل
لام
استق
قرشياً » ثعمدل وا
عنهتلميذه محرهلة أنهقال  :و قكلرشى غلب عالللخلافة بالسيف » واجتمع عليه

الناس فهو خليقة » فهويشترط ف التصدى لاخلافة أن يكون قرشياً » ومأجنتمع
الناس عليهقبلتولى دفة الحكمأيوعده » والعدالة شرط بدهى كاقررنا » ويعتقد

رخى اللهعتهأنأبحق الناسبالللافةكات الصديق »ا»لثفماروق ء ثم ذو النورين >
:

م إمامالمدى على بن أنىطالب رضى اللهعنم جميعاً .

ىيازيلد:أريعة من أصعاب رسولالله
وقد روى أنه ايلعلدخلفاء الراشدين خعمسلةف
لفضل
يل عمربن عبد ا نلزهيز » وكان يارى

فلخلافة ©»
فق !راشدين كي تيم ا

ولكن الشافعى القرشى كان مخص" عليآ بعحبة أكثر »
يوإرنكاانه دون ألىبكر
فضلاء وقد روى ف إعجايه بعلل » أندقال رجل :قعل ( :امانفر الناس منعلى إلاأنه

عن :ه دكان فيأهريعخصال » لاتكون
كان لايبالى يأحد  ,فتمال الشافعى رضى اله

تحصلة واحدة لإنسان إلامحقله ألا يبالى بأحد ك»ان زاهداً» والزاهد لايبالى بالدنيا
»كان شجاعا » والشجاع ليبالى بأحلي
وأهلها »>وكان عالاً » والعالملايبالىبأحد و

وكان شريفا » والشريف لايبالى بأحد » .
وقال أيضاً ى على كرم اللهوجهه  « :وكان على قد خصه الى بعلمالقرآن »
لآن النى يلت دعا له » وأمره أن يقضى بين الناس »

وكانت

قضاياه ترفع إله

»يمضها » .
النىعل ف

»معاوية يرى أن عليا كان
والشانعى قى اللللاف ببنعلى كرم الله وجهه و
اىق »بل كان باغياً » وكذلاث كان اللدوارج »
انلعل
ومعاوية ما كا
لىق
عل
ولذلكأشدأحكامالبغاةمن معاملةعلى رضى اللهعنه للخارجين عليه » ويروى ق

قا»ل
نيعة
ذاك أنه قيللأسحمد بن حنيل أن محبى بمنعين ينسب الشافعى إلى الش
يفه ق ١
ستاق
أحمد ليحى بن معين  :كيف عرفت ذلك ؟ فقال بحبى  :نتظر

84584

يغىت»ه قادحتج من أوله إلىآخره بعلىبن أنىطالب » فقاله
ألب
رهلا
فالأ
قت
أحمد :عيجابا لك ! ف
!بمن كان محتج الشافعى فقىتال أهل البغى »أفوإنل.
من ابتىمن هذه الآمة بقتال أهل البغى هو على بن أنى طالب .

فقهسه
منذ أن عاد الشافعى إلى مكة بعدإقامتهفىبغداد » وقدأخلينج مهاج
حولماد
منه
له ع
فهياً ليس فيه تابعاًلشيخه مالك رضى الل

بن الحسن الشيباقى الذى

اقتدجه كاأشرنامنقبلإلى دراسات كلية مع دراسة.
كماحنمل فته العراقيين » و

اأفروع و»لذا قال فيه الإمام أ-حمحد ب
ننبل  :د كان الفقهقفلاعألهىله » حئ.
د
وافعى
فتسحه الله بالش
ق »

استقبل الناس ذلك التوعم ن العم على أنه فتح“جديد ق.

الدراسات الفقهية ؟ لمياسبلقشباهفعى » -حى لقدأثارإعجاب الناس عندما أعلته
بيسى
رقاال
كقد
لول
ا»
فىيغداد سئة ه 641ه

تاب ولا السنة
«اكنا نادرلىكما
 :م

ولا الإجماع ».حى سمعنا الشافعى يول  :الكتاب والسنة والإإجماع و؛قاله
أبو ثور ١ : الا قدم علينا الشافعى دخلنا .عليه فكان يقول :إن التلعهالى قديذكر
العام و»يريد به الخاص »٠ ويذكر اللداص ويريد بهالعام» وؤكنالانعرف هلم

الأشياء ف»سألناه عنها؛ فتّال  :إن اللهتعالى يقول  :واإلنناس قجدمعوا
للى  :يا أمب البى إذا طلقم النساء»»
اقا
تاصع) و
وأهىو نخ
والمراد أبوسفيان (
فهذا خاص » والمراد عام » .٠

داد » وى «-دقيبته عل ل يكن لم به عهدقله
غدم
وهكذا نرى الشافعى قبدق
ا وثيفنشكلفوفقهه
وضحه وين » وضبطه » وإنامشرعهاشتراماكامل»ا ولبد
أن نتكمبإيجاز عن أمرين

أوهما  :الأدلة الى بى عللها فقهه أموصادره .

وثانهما  :عملهقىعل الأصول .

رن -
مصادر فقه الشافعى
5

استى الشافعى فقهه

من

تحسة مصادر

 6وقد نص

علها قُْ كتايه

ى الأولىالكتابوالسنةإذا ثبدت » تم
مبقاتشت »
الأم  :فقد قال  :ه العط
ثانية الإجماع فيا ليس فيه كتاب ولا سنة » وااثالثة ان يشول يعض أصعاب
اإل

لهعخالفاًمهم والرابعة اختلاف أصعاب النىيله
وسول اللهيلقمقولا» ولانعلم

فذىاك » والخامسة القياس » ولايصار إلى شىء غر الكتاب والسنة » وههما

عوجودان » وإعا يؤتحد العلمممن أعلى 09ع .

وعل ذلك نرى أن الشافعى يعتير المرتية الأولى هن مراتب الاستتباط هى

التصوص » وهى الكتاب والسنة » ويعتيرهما المصدر الوحيد للفقه الإسلاى 5
بوغير هما من المصادر

محمول علهما »

فالصحابة ق آرائهم معتففتقيينن أو عتلفن

لامكنأن يكونوا مالفين للكتاب أو السنة» بل هم االينبوعان لهذه الآراء يالنص
وكذلك الإجماع لا بمكن أن يكرن معتمداً علهما غير
علهما »

غبما أو بالحمل

»ولهأماعليان .
نلى ا
خخارجعنبما » فالعلميؤخد دائماًمأنع
 ١6وقد و-جدنا الفقّهاء منياعلدشافعى١ يذكرون الكتاب أولا » ثمالسنة
كان يشرر أبوحنيفه من قبل الشانعى  43أنه يأخذ بالكتاب فإن جد
انا  2وكذلاك

مفبالسنة » وكذلاك روى عن معاذ بن جبل عندما سألهالنىيليم عمايتضى به»
فقدقررأليمنضىيكنا الله » فإنلمجدفيستة رسول اشَمَلك » فإن لميجدهما
علقركآن6ممعأنهماق حقيقهما وذاءبما ليسا مرتية
ما
ولاذادمجالشافعىالسئة
ؤاحدة » فالسئة عرفت -حجيها ممن الكتاب؟إن الشافعييألا ريب لايعتر السنة قف
مئزلة

القرآن من

.ودو كلام الله >

كل

الوجوه

 (2وعى

الأقل

القران

متوائر

يتعيك

والسنة أكثر هاغير متوائر  4ولايتعيد بقراءها 4

يتلاوته

3

وليست كلام

وإنما نظر الشافعى إلى الفقه فونجد القرآن قادشتمل على بيان الكليات وكثير *ن

الجرئيات » والسنة أتمت بيان القرآن الكريم ٠ وفصات مأاجمل » ووضحتبعض
5-5

) (00الأم س

لا هن

"17

.

سم

1#

العقّول إدراكه » فإن السنة مبينة لاكتاب فقكل ما مجاء بهمن مسائل كلية » ومفصلة

لمحمله » ولا بمكن أن يكون لالابيان إلا إذا كانت ف مرتبة المبينفىالعم » وقدكان.

كشرون من الصحاية ينظرون ذلك النظر .

ولكيلا تحرف مقصد الشافعى عن موضعه » أو نحمل كلامه علىغيرمحمله يجب.
التنبيه إلى ثللاث مسائل قل عراب

إدراكها

.

أولاها  .أنالشافعى إذ جعل العللبالسنة فى مرتبة العلمبراآلقنعند استخر اأجحكام

ناا معكون القرآن أصل هذا الدين وعموده » ومعجزة النى يله ؛
تل
يروع
الف
بتتىهعنك
وأن السنة فرع هو أصلها » ولذلك استمدت قونها منه » وإمنمرا كتان

المستنبط للأحكام » لأنها تعاون الكتاب بالبيان والتوضيح » وتعاضده فى بيان ماءجاء
به هذا الشرع الكرم من أحكام يصاح بها الناس فى معاشهم ومعادهم .
ثانيتها  أن الشافعى فىبيان الفروع مجعل العلم بالسنة فممجموعها فىمرتبة العلم,
بالقرآن » ليكون الاستنباط صعيحاً مستقها » -ولا مجعل كل مروى عن الرسل مهما
تكن طرقه فى هرتية القرآنالمتواتر » فإن أحاديث الأحاد ليست فىمرتبة الأخاديثة
المتواترة » فضلا عن أن تكون فى مرتبة الآيات القرآنية » وأن الشافعى قد نبه إلى
ذلك فى الكلام الذى نقلناه عنه إذ قيد السنة اتلىكون ق مرتبة القرآن عانسدتخراج

:لمرتبة الأولى :ا٠لكتاب والسنة
أحكام الفروع  -اهلىسنة الثابتة  إِذْ قال ا

إذا ثبتت . 6

ش
العقائد .

رىف
عف
ترآن
ثالشبا  أن الشافعى قد صرحبأن السنة ليست فى مرتبة الق
ولقد أكيثدشرون مانلفقهاء الذين جاءوا مانلبشعدافعى نظر©» .فتّد قاله
الشاطى فى الموافقات ٠ : لياثبغى ى الاستنياط من القرآن الاقتصار عليه درن
ن
أفى
شما
النظر فى شرحه وبيانه وهو السدئة » لأنه إذا كان كلياًوفيهأمور كلية »ك
دذلله
ونيهع6
الصلاة والزكاة والممج والصوم ع ومحوها » فلا مخيص عانلنظر ق ا

تظرفسفىير الساف الصااح له » إن أعوزته السنة » فإنهمأعرف بهمنغيرهم2
ين

وإلا فطلق الفهم العربى ممن حصله يكتى فهاأعوز من ذلك .
مإ

ش

وأن الشافعى معاعتباره القَرآن والسنة درجة واحدة فى الاستدلال يقرر

أن القرآن لاينسخ السنة » وأن السنة لاتنسخ القرآن » ولكنه مع ذلك يقرر أنه إذا

8#
ب

ما

تسخ القرآنالسنة فلا بدمندليلمنالسنةيبين النسخ » وقد شدد ى ذلك ؛ وبى هذا
عل أمرين :

0

أحدما  أن الاستقراء أثيتذلك » لما من حكم ثبت بالقرآن نسخه إكلاانت ٠

ععه سْنة تبين النسخ » وضرب

لذلك مثلا هو أن القبلة كانت إلى بيت المقدس »

فلما صارت إلى الكعبة أرسل ايلَىلِثرْ عليه وس إلى الذين كانوا يصلون بقباء
بتو جبحهيم إلى الكعبة » فكان ذلك سنة مبينة للنسخ يجوار ما قرره القرآن الكريم »

لمهقر فيكون عمله
وأن النسرعيتناول أحكاماً عملية » والأحكام العملية يقوم مهاالينى
تطبيقا لانسخم »؛ فوق أنه بيان له .

ثانهما  أن السنة بيان للقرآن  »,والنسح إعلام بأن الحكم انهى العمل به »
وما دامت

السئة يران الترآن ذفلا يلك أن يشرن بالنص الناستخ م ديئهو هو الئة .

وأن الشافعى برلايب خالف أكثر الفقهاء فىقوله أن السنة لاتنسخ بالقرآن »
وقد كان ذلك سبب تشدده ق عدم همال السنة وى ألما بيان للقرآن » ذإنه رضى

الله عنه تصور أنه لو سوغ نسخ القرآن بالسنة من غير سنة تبين النسخلادعى نسخ

سكنثنيرة لخالفها لظواهر نصوص القرآن ى نظر مدعى النسخ ٠فسد رضى الله
عنه ذلك البات » فقترر أن السنئة تنخ بالسنة '*وإذا عارضت القرآن فإن القرآن

يقدم علها ؛ وسنجد سنة ى هذه الخال توافق القرآن » أو رتيين ا.للسخ »
 0المخالفة لاتسمح بالجمع بنهما ؛ وحن لا يوجد م نن السنة م يدل على النسخ

فإنه قى هذه الال يكون الخير ضعيفاً"» ولا تثبت نسيبته إلى اننىيله .
دفاع الشافعى عن السنة :

ر
ع“صفى
56

ناا
شعىركن
أشاف
ال

وجدت نحل ##تلفة » وقد .وجدت طوائف

قى عصره لاجم السنة » وقذ ذكر فى كتاب( جماع العلمآ)مهم كانوا ثلاثةأصئاف م
أوذا  أنكر السنة جملة » فادعى أن الحجية فى القرآن وحده .

والثافى  -لياقبل السنة إلاإذا كانفىمعناها قرآن .

قثب-ل
يثال
وال

وان غميترواتر »
كبلم
يايق
من السنة مياكون متواتراً » ول

ا

اسم

.ديث العامة أو خير العامة » ويسمى ما ليس عتواتر حديث
بويسمى المتواتر ح
اخااصة :أو
خبرالخاصة .

وقد

ذكر

م ينرتبعلىالأخد بول

الصئف

الأول 4

فذكر أنه"0

ر
ي4

وذو ألا نفهم الضلاة ولا الزكاة ولا المج  3وغيرها من الفرائض ا حملة فىالثرآن
3ى

تولت السنة بياعها

إلةعلى القدر اللغورى ممما  4فيفر ض

ن الصاذة أقلأ يطلق
من
م

عليه اسم صلاة » ومن الزكاة أقل ما يطلق عليه اسم زكاة » فلو صلىفى اليوم

ركعتين قال  :مالم يكن فكىتاب الله فليس على فرضه » وبهذا تسقط الصلوات
والزكوات والحج .

وقد بن رضى اللهعنهأنه يرتب على كلام الصف الثانى مايعرتب علىكلام
الصنئف الأول .

وأما الفريق الثالث الذى ينكر الاستدلال مير الاحاد » فقدرد الشافعىقوله »
عَاميىته إلى الإسلام كان يرشل رسلا
دهع
ردا كا عميقاً » وبين أن رسول الل

يلبالغون 'احلدتواتر !© » ولو كان التواتر ضروريا ما اكتى بذاك النى يلم لآنه

يكون لمنأرسل إلمهمالحق رد الرسل بدعوىأ"همليامونبأخبارم» واستال
أيضاً بيأنقهضى ى الأموال والدماء والأنفس بشهادة رجلين » وهذا خير لا يبلغ

بد الاواتر» ومع ذلكألزم به الشارع » ويستدل ثالنابأ انلبى َل أجاز أنممع

عنه أن ينقل ماسمع » ولو كان واحداً » فقد قال وَل :

نغ اللهعبداًسمع

مقالى فحفظها ووعاها » وأداها قرب حامل فقه غر فقيه » ورب حامل فقه
إلىمنهو أفقهمنه» ثلات لايغلعلين قلبمسبم  :.إخلاص العمل لله» والتصيحة
للمسامين » ولزوم جماعهم » .
واستدل

نآيأن الصحابة
رايعا

ودلا يشر طونججمع أا كثرآ

كانوا

يتناقلون

 8وهكذا سرد

أخبار رسول

الله -

م(
بحااد 2

لىقبولأخبارالاتحاد.
الأدلةى الدلابة عا

( )١التواتر أن يروى الحديث جمع يمن تواطزم عل الكذب عن مثلهم حى يصل إلى الرسول
صل

ألله علي وسلم  (2والأحاديث تكون

عل هذا المعى نادرة إلا ف كيفية العبادات :

(م 1ت8اريخ المذاهب )

872
6

-

لم

وشرر أن تلك الأصتاف الفلائة قد ذهبت ف لنة التارريخ ) ول ببق منهم

ىق العصور الإسلامية بقية تذ كر ماع والحقيقة أن الثلاثة كانوا يتجهون إلى هدم
السنة 00الأخذيا» وقدكانتطوائف

تريك هام الإسلامولمد

السبيلإل

المبدن وجد -اليل إلى نخريف معائيه » والعيث كان » وبذلك مهدم الإسلام

يأيسركلفة
ا
هتةذفى
ولقد نبعت ناب

ايهمل
وف
عرت
العصر الذى نعيش فيه » والذى كت

هدم الاسلام تبج مهاج سابة.هم من المنحرفين العابثين الذين يريدون هدمه

عنماد على
فسلكوا ماسلكه سابقوهم من المنحرفين الفاسقين ف»قالوا :اللابادم
السنة وحدها » وسلكوا مسلكين كلاهما منحرف .

أولمما  فريق قال يصريح اللفظ  :لاحجية فى السنة » إثما الاحنجليةقفرىآن
سوتان
كاهو
قل
با
بلاء
وحده دون سواه » وقد واجدنا بعضا من هؤ

عندما عقدته

ى
ه-
ورآن
فبا الندوة الإسلامية الكرى وسمت نفسها تاللكجماعة  بجماعة الق

نلعريحةرفاًواحداً »
أعدىأعدا»ه إذ تم علتىسري .ه وحولتاعرفب ا
على ترااجم شاتة و.تعتير م فايهاهوالليجةمنغيراحتياحلسنةرسولالله
 . 0وأت هؤلاء [ناستقاملحم طريِقهم لأدى ذلك إلى أن يصاب القرآن ما أصيبت
يه الكت السايقة » إذْ اعيراها التغيير والتبديل بسبب التراجم » وضياع الأصل .

وقد وجدنامثل هذا الفريق ى مصر » وألف فىذلك الكتب الكثيرة » وكان يرأسه

وكيل لإحدى الوزارات » ولكن الألههلكه » فتفرق أمر الجماعة .
مىا
ان ف
والطع
رئة ب
والفريق الثاى  :فريق أراد هدم الس

» وتكذيب صماحها »

بدعوى تنقيا » وغرضه هو الغرض الأول » والفريقان يستمدان المعونة ممن
لان
ع»
إمال
اونلبال
وعاون
لايرجون للإسلام وقارا » ويؤيدهم أولنك الم

» 38

كمرنامة الذين يعارضونهم » فهل لنا من شافعى لهذا الزمان » ولكن هؤلاء خفته
صومم » وإن الله تعالىسيطو.هم فى سلدة التاريخ الإسلاى كءنا طوى غيرهم .

فعى
اند
شع
اإجلماع
ال
قرر الشافعى أن الإإجماع حجة ق الدين » وعرفه يأن مجتمع علماءالعصرحم امل

اهد42

-

ك
ذللفى
على حكم شرعى عمل عن دليل يعتمدون علية"' » وهو يو

لست
«:

أقول ولا أحدمن أهلالعم  :هذا مجتمم عليهإلالماتل عقالماأبداً» إلاقالهلك»

وحكاه عمنقبله » كالظهر أريع » وكتحرم الخمر وأمشابه ذلك ؛ .
وأول إجماعيعتيره الشافعى ه[جوماع الصحابة » ولا يوجدى كلامه مايدل
على أن إجماع غيرهملايكون حجة » وجب التنبيه إلىأمور ثلاثة :

أولا  -أن الشافعى يؤخر الإجماع فى الاستدلال عن الكتاب والسنة » فإذا

كان الأمر المتمع عليهالف الكناب والسنة فلا حجية فيه » وف الحق أنهلاممكن
لمرف الكتاب والسنة » لايتصور ذلك ولم يتمعفى التاريخ
ماعافىأ
أن يكون إجم
الإسلاى مايؤيده » أو يصح أن يكون مثلاله.

والحقيقة اقلقضية أن الإإجماع توعان » إجماع على النصسوص وتواتر ذلك

الإجماع » وهو الإجماع على الأمور الى تعد إطار الإسلام » والى يقول العلماء »

أنبا علمت من لالدين بالضرورة » وذلك ككون الصلوات خخمساً وعدد ركعانبا »
مناسك الج » وعلى الزكوات » وغير ذلك » فإنها مسائل مجمع علها لتضافر
وعلى

التصوص والأخبار على إثيانها » وتواتر السنة بها  .وإجماع العلماء فىهذهالخال

هو [.جماع على النتصوص وفهمها  .وعلى أخبار صادقة وتقرير أحكامها  .وهذه

بلا شك تقدم على النصوص الرئية الى يتوهم عالفها » وكل نمصخالف ذلك
النوعمن الإجماع لايلتفت إليه » لأنهمخالف نصوصاً مجمعاًعلىمعانها .

والنوع الثاثى من الإجماع » هو الإإجماع على أحكام هى موضع مناقشات بين

العلماء » كإجماع الصحابة على رأى عمر » وهو مئع تقسيم الأراضى المفتوحة بين
مد
ععتقد
اما
الغائمين » وهذا إج

يكننكر
على النص » ولابعد منكره كافراً »

لصلوات المكتوية نخمساً » وكمن ينكر عدد ركعانها » ودكذا  .وهذا الأخير
ا

بللاربب يؤخر الاستدلال بهعن الكتاب والسنة .

|

1

الأأمر الثافى  أن للشافعى ما كان يعتير إجماع أهل المدينة إجماعاً » وبذلك

تالف شيخه مالكاً رضى الله عنه » ولكنه من الناحية العملية يقرر أن أهل المدينة
لا جمعو ن على أمر إلا إذا كان مجمعا عليه فى البلاد الإضلامية ككون الظهر أريعآً »
مغرب ثلاث » والفجر اثنتين » وأما مياحرى فيه اللخلاف بين الناس » فإينجهرى
وال
١

5ك

لل

بين أهل المدينة » وبذلك يلتى من الناحية العملية مع شييخه » وإن شالفه.قه
الناحية النظرية .

الأمر الثالث  -أن الشافعى رضى الله عنهكانإذا ناظر أحدا وادعى الإجماع
ف.يه أنكر وجود الإجماع ؛ نحى ادعى عليه أنهينكره :

ولكن الاقيقة أن ادعاء الإجماع كثر فى عصر الأثمة الهدين ححتى أنه كان .
"يدعى الإجماع فى مسائل كثيرة لمينعقد علما الإجماع » وقد واجدنا أياإوسطبه
صاحب ألنى حنيفه ينكر دعاوئ إجماعات ادعاها وكان إنكاره يعبارات لاذغة

فكىثر مالنألحيان .

وق الجملة أن الشافعى أخحل بالإبجماع عل أنهحجة  .ولكنه وقف مجاتها ادعاء

الإجماع ليمحص القول فيه .

ش
أقوال الصحابة

- ”1١/ادعى بعض كتاب الأصو ل من الشافعية أن إمامهم كان يأخذ يأقوال.
الصحابة ى م4هبه القدم  ولا يأخجذ مها فى مذهبه الجديد » ومذهيه القدم هو

ما اةشتم
التلعل
زيعهرفوارانى لكتبهبالعراق» ومذهبه الحديد هو رواية ربيع بنسلوإنه
المرادى المؤذن لكتيه صر .

ولكنا نجد ى كتابه الرسالة برواية الربيع بن سلمان أنه ,أخل يأقوال العسحابة >
بالاتفاق » وذلك هو مانرى أنه الى .

وخلاصة قول الشافعى بالنسية لرأى الصحالى أنه يقسمه إلى ثلاثة أقسام :
أونها  ما يككونون قدأأجمعوا عليه ك»إجماعهم على ترك الأراضى المنتوحةبين.
أيدى زراعها » وهذا حجة لأنه إجماع ؛ فهو داخخل ل عمرمه » ولامقاللأحدفيه :

ثانها  أن يكونللصحالى قول» ولا يوجد غره ش»لافاً أو وفاتاً ؛وقدكان

يأخل بهرخى الله عنه » وق
"دكجاتءفاىب المرسا
نلةافظىرة لمهم
نعب
اعظضىريه >

بالاع سم
ل

قال مناظره « :أفرأيت إذا قال

الواحل ممهمالقول لامحفظ عن غيره ممم فيهموائقة

أو خلاف » » أتحد لك مدجة باتباعه فى كاب أو سئة أو أمر أجمع الناس عليه .
قلت  :ما وجدنا فى هكذتاابا ولا سنة ثابتة » ولقد وجدنا أهل العمبأحذون بول

:إلى أى شىء صرت ؟ قلت إلى اتباع '
واحدهم مرة » ويتركونه أخرى . .ق.ال ف
قولواحدم إذا لمأجد كتاباولاسئة ولاإجماعا  5م محكقه  . .وقل مايوجد
من أقوال الواحد مهم قولا لاعناا
لةفهفيهغيره(, 9

الثالث  ما مختلف فيه الصحابة » وهو فى هذا القسم كأبى حنيفة مختار
من أقوالحم » ولا يقول قولا مالف كل أقوالهم » ويتتخير أمقنوالهم مياكون
أقرب إاللىكتاب والسنة » أو الإجماع » أو يؤيده قياس أقوى .
 .وإليك ما قاله الشافعى فى هذا المقام :

وماكان الكتاب والسئة موجودين » فالعذرعمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما
فإن ليكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصعاب رسول اللهيله » أو واحد منبم٠ مكان
ذلك
رنا فيه إلىالتقليد  -أحب إلينا .و
قول أبىبكار » أوخمر  3أو عمان » إصذا

إذا ليمجد دالاللةاخىتلاف :تدل علىأقرب الاخحتلاف من الكتابوالسنة ؛ فتليع
القول الذى معه الدلالة١ . 9
٠وأن هذا الكلام:يستفاد مته أنه بالنسية إلى الصحابة إذا الختلفوا يتجه أولاإلى

اختيار أقرسبا إلى الكتاب والسنة » ويندر ألابجدأحد الأقوال أقرب ف الدلالة إلى
هوذقه
الكتاب والسنة ؛ ولذلكإن لم يجده انجهإلىالأأمر الثافى » وهو التقليد » وه

الال مختارالخانب الذى يكون فيهإمام ف؛يختار الجانب الذى فيهأببكور » ثعممر »
ثمعمان .
ويعال

ذلك

بشوله

:

(

إن

كا

مشهور

» يلزهه الناس

»)ومن

لزم

قوله الناس كان أشهر مم ٠ن أن يذى االلرر.جل أوالنفر » وقد رأخحذ يقتياه أو يدعما 2
وأكر المنتين يفتون للخاصة

ه
االةوص
( )1الرس
بي

قُ بيومم ومجالسهم

 2ولا تعبى العامة عم قالوا عنايهم

 .طايلعجلبى ب.اخراج المرحوم أحمد شاكر .

الأم  .الجزء المنايع ص ا ؟

ل"

ب

بماقال الإمام » وقد وجدنا الأثمة يبتدئون ويسألون عالنعلم من الكتاب والسنة

.لون من امبر ع
فهاأرادوا أن يقولوا فيه » ويقواون فييخيرون مخلاف قفوهيمقي
ولايستتكفون أن يرجعوالتقواه الل »ه وفضلهم فىحالاهم » فإذا لميوجكعن

الأئمة » فأصماب رسول اليلِلهلَم فى موضع الأمانة فأخدنا بقولهم » وكان اتباعهم

أولى مناتبباععدمهنم, :"0

القياس

ْ
8م

ماذك 5ركان الشافعى فيه ناقلا ؛ ولم يكن ينهدا إلا فإىدر راك معاق

امان
كي
التصوص » أو ترسجيح بعض الأقوال على بعض '»

أقوال الصحابة رضوان الله تعالى علييم .

عهى
ففي
اكان
شد
ل»ف
اياس
أما الق

الشأن ى ترجيحه بين

1

رىاج الرأى الذى يمكن أن يسر
خف
نإهدا

عليه و»لذلك يقرر الغافعى أن القياس هو الاجماد » والقياس ى نظر الشافعى

كايبدومن أمثلتهالكثيرة الىضرا يتفقمعتعريف علماء الأصول لهبأنهإلهاق
صوص
مرتغير
أم

عل حكمه بأمر آخر متصوض عحلكمه لاشر اكه معه ق

عاللةحكم .

يله
ليد
ويثبت الشانعى القياس على أنه أصل مانلأصول الإسلامية لمعرفةعما
الكتاب والسنة منأحكام لميردفيهانص صريح » ويبى ثبوت القياسعلى مقدمتين :

كلام
أولاهما  أأحنك

الشريعة عامة لتافرض فى حادثة دون حادثة »

ولاق زمان دون زمان » وما دامت كذللك » فإنه لابد مبنيان الحكم الشرعى

فى كل ما ينزل بالإنسان ء وق كل ما يقع منه من -حوادث » وهذه إما أتننبت
بالنص الصريح » وإما أن نحمل على نص

نجاءيه
؛ بياس مالم ينص عليه على ما

نص »ءفيقول فى ذلك رضى الله عنه  « :كل مانزل عسل ففيهحكم لازم ٠ وعل

يه
ل»
عدة
و«جو
الحق فيه دلالة مو

)كن
إذا كانفيه بعينه حكم وجب اتباعه » دا ي

فيه بعينه طاب الدلالة على سبيل ألحق فيه بالاءجمادع

( )١اكاب. 

)؟( ةلاترلانم
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الكلام معناه أن الشريعة عامة » فإن وجد النص الصريح اتبع »وإ
وهذا

يج امحنهد إلى تعرف الحكم مما تشير إليه أحكام الشزيعة عامة » وبما يكون
ليموجد ا
لة من يعض النصو ص تو جه ابد إل القياس على دذه الاصوص .
فيه دلا

مقدمة الثانية  أنه يقسم علم الشريعة المتعلقة بالأحكام إقلسىمين  .عل قطعى
وال
يغبت بالنصوص القطعية الى تكون دلالها على الأحكام قطعية » والقسم الثاف ظى
علمبينالظن ألراجح » وءن هذا القسمأخبار الآحاد  .ومن هذا القسم
يكتى فىال
القياس » فهو يقرر أنه إن فات العلم القطعى ق التصوص » انجه المحنهد إلى
أيضا
مايكى فيه الظن الراجح .
لعلمالذى يوجب القطع هو علمفىالظاهر والباطن » أى لايسع
:ن ا
ويقول إ

مسلماً أن بتكره وبلعامل بموجبه » والذى يترتب عليه ظرناجح هعلوم 
الظاهر » ويلاحب فى الباطن عمى أنه يجب العمل بهو»الفضوع و»إذا أذكره

المنكر  .ويضرب رضى الله عنه الأمثلة على وجوب الأخذ فأىجكام.
لا يكفر
عه الكثيرة بالظن الراجح » فالقاضى قيدقتل المهم بشسادة الشبود » والأمارات
الشري
ة » وظيور الصلاح علهم  2وعدم و-جود
الدالة عل صدقهم من عدالة وتزكي

إلىالكذب أويرجحه » وقديكونون مطئين أو كاذبين » ولكنه يعمل
مايدفعهم
يتركللهمابطن » ومصاحة الجماعة ى ذلك » لآنهلوتركالقضاء
مايظهرله» و

»لذهيت دماء» ولصار أمر
علىالجناةلمظنةالكذب افلىشبود لاعت أموال و

س فوضى » وما تحقق المعنى الاجتاعى السائى فى قوله تعالى  « :ولكم قَ
النا
القتصاص حياة » .

مكلفون أن يسعخرجوا الأحكام من دلائلها » ومكلفون العمل
فالمجبدون

لديأهمإسليبهاب فهايظهرهم .وليسعلهم إثمماغيبعتمم© شنتزوج
مااتؤ
أن دعل مالايعدآ ما
امرأةعلىأنهاحلال له» ثمتبين أمها أخخته من الرضاع بعد
»وؤلدمه نحريه إملعىرفة م غااب عنه »
فيابينهوبينالله» لآنه ما كان يعلم ي

لولعفقسخّد
احه
حبى إذا اتكشف له ال

فأثبت الظاهر النسب والعدة والمهر 

» ونيط بالظاهر حكم » وبالباطن حكم »

وثبت بالباطن أنهلاتوارث ولا نفقة .

ثدبت الشافعى القياس غل أنه الاجتهاد » ولا يعتبر القياس إثبات
.ق
؟ أ
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»ل يعتيره بياناً لمكم الشرعفى المسألة الىيجهد فها امد »
املنمحهد ب
ا

ذلك  :واتلمر من الكتاب والسنة عين يتأختى معناها ألهميك » أى أن

تاب
كلى
لد ع
اتم
القياس يع

والسنة » بأن يتعرف بعض نصوصيها ومعناها ٠ وناكى

بين المألةالى يد فا » والعنى الذى يدل عايه النص الذى ثبت لديه أنه

أصل القياس .
والشافعى لايأخذ هن ضروب الاجتهاد بالرأى إلا القياس » ولا طريق سواه

من بعدالنصوص الصرمحة والإجماع وفتاوى الصحابة » ويقول ذلك رضىاللهعنه:
عالى
« إذا أمرالزى ملق بالاجماد لا يكون إل

طاب شىء

» وطلب الى

يىاس » ألا ترى أن أهل العلمإذا أصابجل
قه
لائل
لا يكون إبدللاائل » واالدل
رأاىئه ) لميقواوا أقم© عيدآ ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق
لرجل عبلداشً(
داك إلا أن عقر عايه بغيره «
هلايكرذا
ليم ععنيين  :عا حيركممن مئله قىيد و

واهو اببرر » ولا يجوز أن يال لفقيه غير عامبقم
ولا يقال لصاحي سلعة إل
ان  :أقمهذا العبد » ولا هذه الأمة ولا إ#جارة هذا العاهل ؛ لآنه إذا 1

سنفاً و, 9
تهحكا
ممت
مثال ببدلالةعل قي

ومؤدى هذا الكلام أنه لا مكن الاجتاد إلا إذا كان لمة مثال يقياس عليه »

فن أتراقدوم سلعة عليه أن يلاحظ ذات الدلعة' » :وما يستفاد منها » ثعمليه أن

يلاحظ سعر أمثالماىالسوق» وكذلك أمر الققيه” جب عليه أن بلاحظ أصلا يببى عليه

استنباطه » ولا يكون أمره فرطأ من غير ضابط يضبطه » وإذا كانت قم الأشياء

»يجب
لا تعرف إلا ملاحظة الأمثال » وأنها هينة فى ذاتها يجوار أوامر الله وميه ف

على الحهد أن بقيد افجىمهاده بما قيد به تقوم الأشياء وهو أن يكون نص ماثل ى
الممبى يبى عليه اجباده .

؟  وليس الشافعى أول من أخد بالقياس فى الاجماد » قالك أخخل به »
ويعد أبو حنيفة شبخ فقهاء القياس » ومدرسة العراق من عهد إبراههم النخعى كان

) 10أقم؛سناها :قوم .

.

( )8الرمالة من ٠١ه  .ومعنى فيقيم بمعنيين أيىقومه ملاحظا ذواتمهل»احظا مثله,

4510

-

يقوم الاجباد فما على القياس » ولكن الشائعى مع لفه فى الزمن عن مدر سة
العراق » ومع أنهلايعد نفسه فى مرتبة أنى -حنيفة فى استخراج علل الأقيسة ٠

كان له فضل عظم ى هاذلاأصل لأنه اهلوذى ضبط قواعده » وذكر شروطه

الى لمخاطىء الفتميه أو المْتهد إن اتبعها عند محاولة تحرف المحكم بالقاس وهو
الذى وضع مراتبه » ووضع أقسامه .

فإذا كان غيره قد سرته بالقياس » فهو الذى استنبط قوانينه » ونظمه ويعد

فى ظك كاشفاً لما كان يقوله أنمة القياس وإن ليمبينوه .

ودو يذكر مواضع القياس » ومالا بمكن أن بجرى عليه القياس .
ويقسم الشافعى القياس إلى مراتب على حسب مقدار وضوح احلة وقوتما ق

التأثير بالنسبة للفرع » فإذا كانت العلة فى الفرع أوضح وأقرى تأثيرا » فهذا أقرى
مراتب القياس » وءن ذاك أن جىء التحرم على القليل » فيفهم بالأولى تحرمالكشر .

واثثانية  قياس المساواة » بأن يكون الفرع بالنسبة فى العلة مساويا للأصل »
كقياس العبد على الأمة فى تنصيف العقوبة .
صل *
لًأمن
اوسا
كنون الفرع بالنسبة لعلة الحكم أقل وض
أوالقسم الثالث ي

وأكثر الفقهاء لا يعدون المرتبتين الأولى والثانية من القياس » بل يعدون الأولى
عمارضه
مدنلالة الموافمة » وهو مياسمى دلالة النص »والشافعى -جوز ذلك »يول

فى إخراجه من باب القياس » وسجعله ى باب النصوص .

ئ

والثانية لا تعد قياس » بل هى مقاننون المساواة فى أحكام التكليف بايلنذكر

والأننى » ولذلك أذ نفاة القياس ببذا النوع من الاستنباط .

|

والشافى لياكتى ببيان القياس ومراتبه » بل يذكر الفقيه الذى يتقدم للقياس
ونط
بما
شلامخ
ررج ع

الاجهاد الى بيناها .

إبطال الاستحسان :

- 0قال الإمام مالك رضى الله عنه  :الاستحسان تسعة أعشار العلم » وقال
الإمام الشافعى :من استحسن فقد شرع  .فا هو الاستحسان الذى ورد عايه النى

والإثيات من الإمام الجليل » وتلميذه العظم ي؟فسر المالكية الاستحسان الذى بجاء

سم
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ب

على لسان مالك رضى الله عنه يأنه الأخذ بالمصلحة المرسلة » وهى المصلحة الى
بعينه باللاثيات أو الإلغاء  2سواءكانقَّ

شرع “ول برد فيا نص
كناسب أحكام إل

ها
باسلفى
اقي
منقمة
موضوعها قياس أملميكن » وإذا كا

ياامسم اللااستسيحسا

اخدصها ياعضلكاية

.

وى الحملة الاستحسان كناجاء على لسان مالاك تفسيره بأنه الأخحذ بالمصلحة
المناسبة حيث لا نص » والشافعى نى ذلك نفياً مطاقاً.
ه
فليىق
نستد
وا

أولا  أن الأندذ بالاستحدسان معناه أن الشارع م يتعرض كم المألة » والله
ثعالى قال « :أحسب الإنسان أن يرك سدى » وترك الأمر دن غبر حكم بنص

مين © أو حملعليهبقياس.؛ معناهأن الانسان ترك سدى وذلك باطل ٠
وثانا

ولرسوله فط
أن الطاعة لله

» وأن الحكميكون

عا أنزل الله ء وذلك

يتحمق يالكم بالتصأ بالحمل على نص .
لمماكان يبين الأحكام الفقّهية باستحسانه » بكلان ينتظر
وثالثاً  0لينى
الوحى ف كل أمرل ب
مجىء فيه  4ولو -جاز الاستتحسان من أحد لجاز مدن الى مَل

وما ينطق عنالهوى » ولم يفعل .
ورابعاً أن البى ينع استنكر عاللىصحابة حكمهم ممقتضى استحسائهم عندما

قتلوا رجلا لاذ بشجرة وقال  :أسلمت لوءجه الله » فاستحسئوا قتلهلأنهقالها نحت
وتخامساً  أن الاستحسان لا ضابط له ولا مقياس » وذلك يؤدى إلى الاختلاف

حلد
اك
وون
من غير ضابط يرجع إليه » فيك

»خلاف القياس »
يبحكتمشهيه م

فإن له ضابطاً يرجع إليه » وهو النص الذى اعتمد عايه .

وسادساً  بأن الاستحسان وهو حكم المصاحة لو كان مقبولا لأنخذ به العالم
بالشريعة » وغير العالم ل»آن إدراك المصلحة ممكن هكنلما » بل رما كان أهل
الصناعات أكثر إدرا كا لوجود المصالح * ن العلماء .

اب عذناكث بأن الذين قرروا الأخذ بالمصلحة اشيرطوا أن تكون
ولكن ج

"'٠ح الى أقرها الشارع » وإن لميشهد لهانص نخخاص وأعملوها فى

3

المواضع الىليس قبا نصوص » وذلاث كله لا يتصور إلا ممن يكون عالاً بالشريعة
قُ .صامرها

ومواردها

 43وأومجه المصالح الى أقرها .

و-بذه الأدلة الى ساقها ى الأموالرسالة رد الاستحسان ق نظره .

عمل الشافعى فى علم الأصول :
7عصر الشافعى يعد عصر العم الإسلاتى حماً وصدقاً » فقد كاد العاماء

يتجهون فيه إلى تدوين العلوم » وتثبيبها بالقواعد » فى عهده كان البصريون

والكوفيون يضعون قواعد النحو ؛ ووضع الخليل بن أحمد قواعد العروض »وحاول

الجاحظ أن يضع أصولا للنقد الفى .
فكان لابد أن يكوت للفقه -حظه متنثبيت الاستنباط فيه عقلوىاعد » وقد

وجد الشافعى ثروة فقهية من أحكام الفروع تشير إلى مايسلكه الثقهاء فى استنباطهم

»وجد المدارس الفقوية امختلفة فوجد مدرسة مكة الىنشأببن
من غير أن يدونوه و
ربوعها » ومدرسة الملدينة الى هاجر إلمها » ومدرسة العراق الذى آوى إليه » وقد

عاش ى هذه المدارس جميعها » ودرسها فى وفاقها وخلافها .
فكان عند الحكم فا اختلفوا فيه لا بدأن يعرف الموازين الىيزنون مما الفقه

»و علىالأقلأقرماإلاىلحق» فكانت هذه
ويعرف باسقمالآراءمنصيحها أ
الموازين الى تبين النباج الصحيح هى عل أصول الفقه .
ولابد أن حمل الشافعى ذلاث العبء لأآنه كانت عنده مؤهلاته :
ساان العربى عاماً جعله يصل إلى درجة اتتخصص » حى
الم
لنع
( )51نبقداكا
ااصنراً له ل بجد بن الفقهاء عالاً بالاغةمثله » وابعلللمسان
عك
أن الحاحظ المذى
العرلى استطاع أن يستنبط القواعد لفهم القرآن الكررم » ومعرفة مراتب الألفاظ
دلالما .
(ب2

وكان عالما بالسنة  2دافظا لرواياما  2مدركا لصحصحها

 2وبجامعاً بن

الأحاديث المعروفة فى الحجاز » والمعروفة فى العراق  .وبذلاك العلماستطاع أن يبن

أنواع الأحاديث وقوتها فى إثبات الأحكام » ومراتها فى ذلك » واستطاع أنيكشف
موازين تبين ما بمكن الاستدلال به » وما لابجوز .

 648سم

(<) وكان محفظه لوطأ الإمام مالك » ولدراساته امختلئة » وثلقيه الفقه ى

مختار مما اتتانهوا مموازين اسستنيطها .

ش

( د ) وكان بعقلهالعلمى الذى يتجه إلى الكليات » ولا ميمفىجزئيات -أقدر
ولتكون ميزاناًتوزن به الآراء  2يعرف صورءديا من سميمها .
91518

وصل الشافعى هله الم هللات

 4ومامبيألههنالاطلاع علىثروةفقهية

ه
ى كل ما أنتجته المدارس قيله » أن يضع علمأصول الفقه.

وهذا العمالذى وضعه أو القواعد التى استنبطها استخدمها فىأمرين :

أولهما  أنهجعلهاميزاناًيعرف بصهميح الآراء » وقد وزن مآاراء مالاث »
وآراء العر اقيين وآراء الأوزاعى !

ننبداط
ثانسبما  أنه اعتير هذه القواعد قانوناًكلياً تجب مرااعساتهت ع

الأحكام

الجحديدة » ولد قد نفسه مله القواعد .

والشافعى اتجهذه القواعد اتجاها علمياً » ونظرياً » فهو لاميمفىصوز
وفروض » ببلضبط أموراً كثيرة واقعة ويستنبط مبا تمادل عليه » ويقرر أن

ولعل اتجافه العملى فى استخرا ج القواعد وتطبيقها هو الدى نجعله يبين القياس

بالأمثلة لا بالتعريف .
وإنه بذلك العمل الذى حمله الشائعى وحده ب وهو وضعه قراعد استنياط
قجدعل الفقّه علماً مبنياً على أصول' وقواعد ثابتة » وليس مجموعة من الفتاوى
»و لمسائل يفرض وقوعها » وقد فتح
والأفضية » والهلول الخزئية لمسائل واقعة أ
بذاك

عن

الفقه ؛

وليتموا ما بدأ .

وسن

الطريق

ن نجىء يعاءة
لم _

©

ليسلكوا مثل مساالك

©

م
س65
سد

المذهب الشافعى :

 - 4ألحد المذهب الشافعى دورين فى الاجهاد :
راه
ش م
نها
أحد

ببغداد » وقد رواه عانلهزعفرانى وهو يشمل الكتب الى

»الأم » والمبسوط ؛ وقد
داونلتشعانفعى فى بغداد » وهى الرسالة الأصولية و
دوتها الزعفراتى بإملاء الشافعى »وكان يقرو ها ببغداد للناس » واستمر يقرؤها »
عع تغيير الشافعى لآبعرضائه فىمصر إلىأن مات الزعفرالى سنة ١55 ه .
والدور الثاثى  عندما انتقل إلى مصر سنة  4491ه فد أذ ينقح كتابهالذى
:لميسوط » وبمحص
»لى ا
للةثا
اسا
والر
راق وهو ذو شعبتين إ:حداهما :
كاتبلهعفى

الآراء فيه ؛ يرجع عن بعض الآراء » ويعتمد يعضها » ويقطع فهابماكان محتمل
اذْن
كإِ
رأيين من كلاءه :

يذذكر أحياناً فى ,بعض المسائل و-جهين فى الجديد كان

يرجح أحدالوجتهين »؛ أو يتركهمأ » أوايعرض لهوجه ثالث أويعدلعنمالحديث
رآه لميكن علعل به» أو نخطرلهقياس جديد هو أر.جح من الأول .
ثمأخل يدون ما انهى إليه » وقد روى كتبه الجديدة اأربيع بنسلبان المرادى

المؤذن ؛ فد نقل كتب الشافعى صر وكانت الرحلة إليه فى طلب هذه الكتب »
وقدتوق منة«/ا؟ ه) .من الطهجرة النبوية .

قد نسخ الغأفى “بكتابه المضرئ كتابه البغدادى »وقال رضى الله غنه :

باغلىدادى ؛ .
اىلكت
ولاأجعل فىحل من روى عب
»إن شثت الحق كانت
 6كان للشافعى آراء قدعة نسحها بآراء جديدة و
كتبقديمةا»'نقحها » فكانت تبهالجديدة» وهذاهوالوضع الصحبح .

وكان كتابه القديم ككتابه الجديد فيه وجوه تافة هن الرأى أحياناً »وذلك ى
السائل القياسية » فقد كان رضى الله عنه يرى الرأى القياسى فيقطع بوجه ٠ن
القياس » أو يرجحه فىأكثر الأحيان » وفى بعض الأحيان ينردد بين وجهين من
؛ل قد يتردد بين وجوه ثلاثة »
أؤجه الفياس » فيلارجح أحدهما عاللىآخر ب
وإخلاصه للحلموالقيقة الدينية محمله على أن شرك الوجوه الثلاثة فى كتابه من غدر

ترجيح بيهما » لآنهلميجد وجها للترجيح »؛ وكل وجه من هذه الوجوه يصبح

اعتياره قولا منسوياً إليه .

 7-0ا

ل

ولنضرب مثلا لذلاك  :إذا باعالزرع أو التمر هن غير أن مخرج زكاته ؛ تمتبين

للمشرى ذلك أنهفسخالبيع كله » أو أن يافلسخبيخ فى الجزء الذى مخص الصدقة
أو أن يأخذ الباق بكل الكن أو يفسخ »ويذكر هذه الأقوال على أنهاوجوه #تملة »
ولنضرب مثلا آخخر » إذا نسب الرجل نفسه لغير نسبه » وتزوجته امرأة على

أساس هذا النسب الذى ذكره ثم تبين أنه دون ذلك التسب » ودون نسها »
فد ذاكر
لأمنف
أىلة قولين » أحدهها أن لا اللميار » والثاتى أالنتكاح ياطل .
لكثرة الأقوال ى المذهب الشافعى كان نامياً » وكان ياب الجثرييح
واسعاآ » وقتح لتلاميذه ياب الاجهاد فى الفروع » وبابالتفريع ق المهب .

ولقد كان مأنعظم موضوعات دراسمم القدم والجديد » فقدوجدمن العلماء من
اائ
للقفدىدم » وأفىمما » وقد اتفقت كلمة أكثر الشافعية على أن
صصح بعض مس
و قضىوعه حديث يعاضده ول ياكلكنجديد معتمدا غير القياس أنه
القدم إذا مصح
يؤخذ بالقدم » لاألنشافعى يقول  :إ
«ذا صح الحديث فمهوذهى » .
فعى » قال
اهب
شمذ
لنه
اىأ
وإذا كاالنقدم ليعااضده حديثأنجوز اختياره عل
ان
يعض العلماء مجوز اغتياره من المحمبدين ق المذهب » لآأن الإمام إكذا

له رأى

ثمينصعلى خلافه لايكون ررجوعاً عنه » ولكنه يكو لهقولان  .والرأى الثانى
أنه لامجور السجهد فى المذهب أن ممتار القدم على أنه مذهب الشافعى » لأن القدم
بالنسبة الجديد كنصين متعارضين لمامكن الجمع بيْهما » فيعمل بالمتأخر منهما .
«نا حفل
وأن ذلك يتفق معماأثرعن الشاقعى من رجوعه عن القدم إذ قال  :أ
من يأخذ يكتان اللبغدادى » 6وهو هذا ينهى عن الخد به .

ومهما يكن من أمر هذا الكلاف فإن مسائل معينة قد اختارها فقهاء المذهب
»تركوا الجديد ذا » وقد أحصاها بعضهم
من القدم » ور-جحوا الإفتاء ها و
ي بع عشرة مسألة  4وبعضهم ياثنتن وعشرين

التخريج فقالملهب

0

 43والحق أممهاأ كثر من ذلك »> وهى

:

»عضها منسوب إليه  .وبعضها
كثر التخريج فى المذهب الشافعى ب

اب 79524سم

يضاف إلى المذهب من غير أيننسب إلىالشافعى » وبعضها لايعدمن المذهب

قط » فالذى لايعدمن المذهب قط » وتعدخارجة عنهمايكون الشرجقدخالف

فهانصاًللشافعى فىواقعة منالوقائع » أو مخالف ألقااعدة من القواعد الأصولية »
لمنافاتهاللمأثور عنه» إذ لايعقل أن ينسب لإمام م يكون مناقضا للمأثور عنه من
فتوىي قد ثبت أنه قاطا .

تىضاف إلى المذهب على ألا منه » التخريجات الى تكون
ومن التخريجات ال

لتاعدريب
مبنية عألىصول الشافعى ولميؤثرعنالشافعى قول له قباء فإن هبذه
ونه
جم
وهاً
واج

هما
لى ل
يافع
المذهب » وإذا كان الش

فهى وَائمة على أصوله .

ومن التخرجات الى يتردد العلماء ى إضافها للمذهب مايأنى :
) 2التخر جات الى تكون ا فروع لميؤثر عن الشافء ى قول فها ؛ ولكبا

ينبت علىأصول غير أصوله » والغرج شافعى الأصل » فإنها لا تعد من المذهب

عانلدأكثرين إذا لميكن بينها وبين فروع المذهب تناسب ؛فوهإىلامنالمذهب ..
»ما إذا
اصرج على أنه  /يتمسك بأصول الشاقعى فى المألة أ
وهذا إذا ن
دلوا إن كان اخرج ممن اشبر بالتقيد بالأصول الشافعية
لنص علذٍىلك » فقا
ي

كألى حامد الغزالى » فإنهيعتير قوله من المذهب » وإلا فلايعتر ٠
(ب) إذا اختار المحتهد ,قولا رجع عنه الشافعى رجوعاً واضحاً بالنص »فإنه
١ج)إذا اختار المجتهد رأياًمخالف رأى الشافعى فى مسألة » ولكنه يعتمد على
حديث ؛ فكثير ون املنشافعية على أنه يعد من المذهب لقول الشافعى  « :إذا صح
الحديث فهو مذدبى

» وتردد

الأتمرون

» ول> ن الأكردن على الأول .

المجمبدون ف المذهب الشافعى :

8

كان لاخانعى أصعاب بالعراق » وأصعاب مكة » وأصعاب يمصر »ومن

الشافعيةمن كانوابالشام

»ومن كانو اباليمن لم كانمن الشافعيةبعدذلكمن

انخذوا تس.ايور

ونعر اسانمتاماً  4وهكذاتباعدت أقاليمهم وإنانتمواإلى مهب وأحلك (0وكاذمهم دون

سا 4ش اسم

منتسبون إلى المذهب الشانعى و.منهم مخرجون فى المذهب ُرجون على الفروخغ.
المأثورة عن الشائعى »؛ والأفيسة 1ى قررها  3والأصول الى بينها .
ولا شك أنهم  2شهامم متأثرون بييئاهم العلفة »> ومشارمهم المتياينة 4:

والأحداث الى تنزل مب » وطرق علائجها » ولاشاك أن ذاث :يدعو إلى اختلافه
آراهم » وإن كانواجملايستقون منمعين واحد » ومقيدين بأصول واحدة .

ولو أننادرسنا آراء ثتّهاء خراسان ونيسابور والعراقين » :وحلاناها على ضوء
ذلك لوجدنا أثر اليكة واختلاف البّرّعات ؛ مهم من كان يتقيد تقيداً شديدابالفروع
المأثورة عن الشافعى» ومنيمن لياتشدد فى التقيد » وقد قال الإمام محى الدين

الئووى  :اعلمأن نأقصلكاينا المراقين لنصوص الشافعى وقواعد مذهيه » ووجوه

متقدمى أععاينا أوثقوأئبت من نقل الخراسانيين غالبا والمراسانيون أحسن تصرفآ
وتفريعاً وترتباً غالياً ,
وأن وجود الشافعية المحرجن راسان ونيسابور -جعلهم يلتشصليوعنةباالإمامية»
 :كا اتصلوا بالزيدية فى اليمن » وأن الاتصالفىالمذاهبالمتضارية فى بعض نواحها

وإن أوجد جدالا فى بعض المسائل ممكن أصداب كملذهب من أن يفهموا بعض

ما عند الهم  .مما حسن أخذه» لأنالالتقيا٠ء الفكرى والمادى بعل الأفكار تتبادل بم
أرادوا أوليرميدوا .
'

وأن المذهب الشافعى قد صاقب فى هذه البلإد النائية عن البلاد العربية المذهب

الحتثنى  .وكانت المعركة شديدة بين المذهبين ء بلغت أقصى حدتما فكانت المناظرات

تقام ف المسااجد» وق الختمعات » وكل يتقربإ الله بالدفا ععن «لمهبه والاحتتجاج

له بالآدلة ايلرىاها مقؤية لهويفاعف المذاهب الأخرى» بكل مايراه مضعفآها »
حبى أن الما كانت حيا بالمناظزات فإذا ثوى أحد الفقهاء أو تونىأنحد ذوىالشأن
كان مأتمهمحيا بالمناظرات تقام ى مسجك حعيه .

ولقد ترتب على ذلك أمران :
أحدههما 

أن التعصب المذهى قد اشتد » وأفرط فيه بعض الكاتين » حبى أن

منهم من أفرط ى التشنيععلىأبىحنيفة شيخ فقهاءالعراق غير منازع » الذى قاله
فيه الشانعى ١ :الناس فى الفقه عيال علأىلىحنيف ,ة وكان لذلك أثره المؤلمق

 444ل
نفوس العلماء من الشافعية والحنفية » حى أن بعض الشافعية تصدى لبان مناقبه
الإهام أبى حنيفة ليزيل عن الشافعيين وصمة الطعن فى ذلاث الإمام الجليل .
الساللى :
انتشار المذهب الشافعى :

 . 8انتشر المذهب الشافعى عصر » لآن الشافعى أقامم! فىآخر حياته »
ءه فيه » وائيثق من العراق إلىخخراسان وماوراء الهر»
اشر
رين
آتدأ
وبالعراق لأنهاب
وقاسوا ادنفية الفتوى »

والتدريس

.

ومع أن المذهب الأننى كان له سلطان » لأنه مذهب الدولة العباسية » كان
المذهب الشافعى ينازعه السلطان فى الشعب» واستمر سلطانه ق منصحرّى بعد أن
ولماآل الحكمإلىالأيو بين قوى المذهب اشافعى واجعللسللهطان الأكير قى
ر
صإلى
عراً
عب » واستمر سلطان المذهب الشافعى مستم
لهشفى
اطان
الدولة » مع سل
الممآليك إلىأن مجاء الظاهريدير س ع فأحدث فكرة أن يكو نقضاة أربعة مالنمذاهب

امئنر الأربعة » وذلك يأنه كان له
سلى
المذهب » ولكن بجعل لاشافعى مكاناً أع
وسحدهة الحق ق تولية النواب عنه ف بلاد القطر » كنا له اللمق وحده ق النظر ىق

أموال اليتانىوالأوقاف » وكان لسهبذا المرتية الأولى فى الدولة ثاميللميهالكى »

طبونطة ذكر أن ترتيهم
ثمالمت » فالحنيل » ولكن نجاء ى صابلحأعشى أبنا
ععصر مدة الملك الناصر كان بتقدم ادن على المالكى .

ولما استولى العائيون على مصر جعلوا للمذهب الحتتى المكان الأول » ثجماء
محمد على » فألغى العملبالمذاهب الأخرى غير المذهب الحئى » وبى للدذهين
عب
الهم
الشافعى والمالكى مكا
لاشفق

.

حى ولىقضاء دمشق
فلقضاء »
وأهل الشغامكانوا على ذهب الأوزاعى ا
أبو زرعة الدمشى الشافعى المتوق سئة "٠٠ من الهجرة ولكن المذهب الشافعى كان
عب
شين
له
امك
لان ب

الشاى من قبل ذلك .

مية
اذاهب
لالم
سيخ
تارل؟إ
(ام4

)

ه86
د

ده

ومع ماللمذهب الشافعى من مكان عند أاهللعراق  7يستطعأن يغالب المذهب
الحنبى قى القضاء » ولا فى السلطان عانلدشعب » حبى أن اللخليفة القادر بالله ولى

قاضيآ شافعياً ليغداد » فثار أهلها » ورتعت الفئن » فاضطر الخليفة إإلرىضاء أ كير
الشعب ء وعزل القاضى الشافعى .

ولقد دخل المذهب الشافعى فارس » ويقول السبكى فى طبقات الشافعية أنه
الغة
االبمعض
لميكن م سواه هو ومذهب داود الظاهرى » ولعل قى هذ

.

وقد محمل المذهب الشافعى إملىرو ونخراسان فآىنخر القرن الثالث الهجرى »

وكان العلماء الذين نقلوه حريصين على نلقكتب المذهب الأصلية إلى تلك البلاد »

ونشرها بين الكمثقافينكا»نوا حريصين على إقناع الحكام والسلاطين به » يجعاوه
مذهياً فى ولاياتهم » أو ليديروه بسلطالهم .
وبلاحظ أن المذهب الشافعىلم يكن له مقام ى بلاد المغرب ولا فى بلاد الأندلس .
كا يلاحظ أن البلاد ادلتخىلها فى الماضى ليازال يقم فمهااحلىآن » وهو الذى
بنازع الشعب اليمى الان سلطان المذهب الزيدى » وق فارس هو الذى يجاور
المذهب الشيعى *
ورمحم اللهالشافعى ورضى الله عنه .٠

عُ

الاماما حكد بن حشبيل
3

2-1

من 55اه

4ه

 ٠ساق العام الثامنعشير من القرن الثالث المجرى رأى الناس رجلا كهلا
لاععمل لهإلادرس الحديث وبجمعه ونقلهللناس وبيان فقّهالسنة  -رأوه يسام اسه
والموان» رأوه ينزح منمجلسدرسهويكبل بالحدي »د ويساقوالسياط تكو ىظهره
منبغدادإل طرطوس » حيثخرجامون » وحيث مات  -وقد سجن » واستمر
فى السجن يضرب ححى يثسوا من أن ي:نطق ممايريدونه على النطق به » ا يعتقد

أن الدين لياسوغ له أن ينطق » ومكنوا ومكث معهمعلى ذلك مانية وعشرين
شهراًلميسكتوا عنه » ولم يسايرهم فيا يقولون » حى ينسوا منهوم بجع
فأخرجوهوك أثقلته اراح قلما استشفى مها بعد أن تركت ندوببها عاد إلى درسه
ولكهم ن بعد ذلك عادوا إلى سجته » ثمإلىمنعه * عن درسه ء حى أزال الله الغمة

 ذلكمالرجلهو إمام دار السلام » وشيخ الوفقاهلاءمحدثين ق عصره أحمد بنحدلى رضى الله عنه .

هولده ونشأته :

١

ولدأحمد بنحنبل ى شهر ربيع الأول سنة 451ه » وقد كانت

لادته يبغداد » حيتث عاش ودرس

وذاع اسمهمها » وقدمجاءت به أمه حاملا من

مرو اكلىان با أبوه ؛ وهو عرلى النسب من جهة أبيه ومن جهةأمه » إذ يشبيان
إلىقبيلةشيبان » وهى قبيلةربعية عدنانية » تلتقى معالنى ليع ى نزار .
وحنل ليس اسم أبيه  إنما هو أسم جده .

فأبوه تحمد ين حنبل بن هلال »

نقااملأسرأةولامخراسان » حيث كان جده والياًعلى سرخس هونلاياعباء
وقدكا م

ثكمان أبوه قائداً من قواد المسلمين »أو جندياً قارب منزلة القيادة .

ولا انتقلت الأسرة إلى بغداد قرب ميلاد أحمد » استمرت صلا بالخلافة
»كان الذى يتولى ذاك العمل عم أحمد ف»إن محمد أياأحمد قد مات
العباسية و
يعد انتقاله إلى بغداد بقلل .

7غ

عا

وقد كانت أسرة أحمد فا همةوجود » فجده كان والياً للأمويين ثلمما اعتقد
أن الدعوة العباسية على حق » وزأى نظام الأمويين يهار ترك العمل للأمويين 
واتصل بدعاة بى العباس » وأنزل به الأذى فاحتملهء وكان أبوه جواداً كرعاً فتح
داره ُراسان لوفود العرب » تأزل عليه فيضيفها ؤيكرم مثواها .
ولكن الغلام الصغير أحمد لميكد يرى نور الوجود حبىفقد أباهء وقد ذكر
أنه لميرأباه » فقد ءات وهولم يبلغ درجة الإدراك بالرؤية » ويدكر المؤرخون
أن أباه قدمات شاباً فى الثلاثين معنمره ,
” ٠ل وقامت على تربيته أمه بوعاية عمهء وقد وجهته إلى العلل:٠ذ نشأته'
إذ ذخرت بأنواع المعارف والفنونء فما القراء والمحدثون » والمتصوفة وعلماء
اللغة

 ,والفلاسفة والمكاء

4

فقد كانت

حاضرة

العالمالإسلاى .٠

وقد وءجه أحمد منذ صباه إلىدراسة الاسلام» فاستحفظ القرآنالكرمم » وأخذ
يدرس العربية والحديث

 41وآثار الصححابة والتايعين  4وسيرة النى له

 3وسير ة

صحابته المقربين » والتابعين طم بإحسان إلى يوم الدين .
وقد ظهرت عليه أمارات النجابة والتقى منذ نعومة أظافره وفىشبابه»فكان الغلام
التقى بين العلماء » والشاب التقى بين الشباب» ثم صار الكهل الذى أبلى البلاء الأكير
فيا يعتقد

» واحتمل من المكاره ما ينوء محمله غر

أولى العرم من الأثقياء .٠

وقد كان جادا بايلنصبيان حيث مبزلون» وياهوّن » ققد أكسبه الييمجد وقوة

ونن
كن أ
ييدو
»كان الآباء يلاحظون ذلاتث عليه » وير
احيال »ورغبة فى العمل و
أبنلهمعلى مثاله » ويزوى أن بعض الاباء قال  :أناأنفقعلى ولدى » وأجيئهم
بالمؤدين على أن يتأديوا

فا أراهم يفلحون

4

وهذا أحمك

إن حل

غلام ثم

4

انظروا كيف  .وجعل يعجب من أدبه » وحسن طريقته .
دراسته :

“ #8ب وإن الطفل الصغير أودع سر الرجل الكبير » فا إن شأبحمد عن
الطوق » وقدانجه إلى العلمحيث واجهته أسرته  ححى اختار علما يتناسب مع

؛فخهتاار الفلسفة ولا الرياضة» بل“اختار علم الدين؛واختار
التقوى الى نعشألا ا

مة

د

ج
اان
تى ك
عن بين علومالدين عم الحذديث الذ

إلى الانتقال من الأمصار إلىالأمصار .

الفقه » حىالتقى فق قلبدالفقه واللحديث مع » يقدر “متناسب »
والحديث جره إلى

علماء يرجح فيه جانب الحديث» ولكن الإإجماع علىأنه|م التقيا فيه.
وإن كان بعض ال
أحمد بين الأقران بالتقرى والعناية بعمله والصير والملد واحهال
وقد اشهر

ما يكره ء ولعل ذامكن فرط اعماده على نفسه صغيراً » وإنصاسه بالاستقلال التفسى

» وقد استرعت هذه الال نظر العلماء الثيناتصل بهم صغراً )

5ل

إن عاش هذا الى فس يكون حجة أهل زمانه 5
قال فيه الهيمبن جميل  :و
وال
اشوار أحمد ى صدرانهكع
امجه ايتداء إلى الفقه
له غيره من بعدولميكن للحديث عن غيره بينة  3بل إنه
و جم

ية والدراية» وأتحل عن أى بسوف صاحب ألىحنيفة وقاضى الدولة
بلنيرنوا
الجاع ا
ك 'الإبان » ولكنه مال إلى حديثه  2عل إلى فقهه » واذا قال :
الأكير ذل
عنه اللاديث أبو يبوسف  6أى أنه تلقى عن أى يوسشف الحديث
وأول منأكتب
وذاق

ديك الزيقه

وإذا حصنا

.

هذه ألرواية

 4وهى تلقيه عن

أى يوسف

نرق

أنه ابتدا من

أنواع

وهو الفْتمَه الذدىكان يسود العراق » والذى كان عثله فته أبى
'الفقه بفقه الرأى »
ن قد جممع إليه دراسة الحديث» فكانيدعم فقه الاستنباط القياسى
.يوسف » وإن كا
بالحديث 4

من الحديث الحكم ورج عليه وبقيس  4ويفرض
ويستنيط

طلب أحمد

الحديث»

ال روض

٠

ات علماء الحديث مفرقن ق الأمصار
وأخخر طلب الفقه  6وك

وى) الكوقة  4وق النبصرة» وق المجاز وف العن
الإسلامية  2ففى بغداد محدثون 4

ليمالإسلامية كان فا عدون » وطالب الحديث لا يد أن بعجم كل
وهكدا كل الأقا

ناعلقأهقالم ويرحل إلا إقايما بعد إقلم .
رحلته فى طلب الحديث :
مم٠

واقبدتداً تلقيه الحديث مسننة  809ه أى من وقت أن بلغ الخامسة

يطلبه ببغداد إلى سنة  5841هم أى #وسيع سئين » وأخحذ عن
.عشرة من عمره © فابتدا

مشيوخ العديث فيها » وابتدأ رحلاته سنةة مام" إذ رحل إلى البصرة » وف العام
( )1راجع فهىذا المناقب هم .

85هثمٌ2

سم

التالى رحل إاللى+مجاز » ثمتوالت رحلاته إلى البصرة والكوفة واللحجاز والعن
وكانت رححلاته ليتلى الحديث خمن يروى »ن

الأحياء

عنهم شفاماً ول" يكتفى

.بالكتب ينقل علها وذلك ليتثبت ق الرواية .
وقد قالوا إنه رحل

إلى البصرة حمس

مرات

2

ورحل إلى الجاز

مس

هكشارنا » وفها كان أول لقاءبينهوبين الشافعى »
مرات  .أولاها سنئةسنة/14١1 أ
إذ التقى به فى المسجد الحرام مكة» ثالمتقى يه بعد ذللكق بغداد »عندماجاء إلا ينشر
مذهيه ©» وقد فصل ابن كشر مرات محجه » فال « :أول حجة -حجها فق سنة سبع

تسعين
إائحة»دثىمسونة
 .وتمانين وم

ى

وائجةا»ور
ومائة» ثومستنةسسعتين وم

ين ٠ م سيج سئة تمان وتسعين © وجاور إل سنة تسح وتسعين  .قاله
سدةه سح و تسع
الإمام أتحمك

* حججت

خمس حجج

مها ثلاث راجلا » وانفقت

إحدى

هدم

الحجج ثلاثين درهماء وقد ضلات قى بعضها عالنطريق وأنا ماش » فجعلت أقول :

عيبااد الله دلوق علىالطريق » حتى وفقت إلىالطريق » 7
وترى من هذا أنهكان كثر الج » ولميكن حجه لذات احج فقط » بل كان
لزاد آشحر » وهو رواية حديث النى يِه ٠

بىه
لف
طشاق
وحييًا ثقفوا » ويكافنضل أن يبذل الم

ناه
إبل
فً س
»يصا
عن أيتناله رخ

السول ينسى » وقد كان يريد أن يذهب بعد الحج وامحاورة لبيت الله إلمه

عبد الرزاق بنهمامالمحدث المشهور يصنعاء بالمنليأخل عنه » وقد حمق ذلك بعد أنه
التقى بيهفى الحج » وكان مكنه أن يأخل هنه » ولكته آثر أن يأخذ ق الج عن

دينة
مودالممكة
إلى صنعاء

»

ويركب

ميدحأتنسب
» ويأخذ منه بعدذلك » ولأنه ير
المشقة

قعى
لس
الانية

.٠

صتعاء وناله العيش التشن  4والمركب الصعب  4إذ انقطعت»
وقك سار فعاة إل

به النفقة ى الطريق فأكرى نفسه من بعض الحمالان إلى أوناق صنعاء » وقد

كان رققاؤه محاولون أممندوا اللهيمعدوئة فكان يردها شاكراً حامداًللهأن أعطاه
القوة الى تمكنه من أن محصل عل نفقات سفره بقوة بدنه .
( )١بقانملا نبال ىزوجلا ص 6195٠

.191

أ606
5

عم

ولما وصلإلى صنعاء والتقىبعبد الرزاق حاول أن يخينه» فال له  :ياأباعابلدله

خخذ هذا الشىء فانتفع به » فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولامكسب »ومد إليه
يده بدنائر  .فتمال أحمد  :أنا مر  .ومكث علىهذه المشقة ستتين اسهان مبما

0

د سمع أحاديث عن طريق الزهرئوابنالمبيب ما كان يعلمها عن قبل.

مع المحيرة إل المقبرة :
وم؟ ب طاف ألحمد فى الأقالمالإسلامية طالباً الحديث » لايستنكر الكثثر هن
التعب » ححمقلائب كتبه علىظهره حتى لقد رآه بعض عارفيه إىحدى رحلاته »
هاءن الحديث » وحفظه وكتيهء فقاللهمعتر ضا مستدكرا ما حفظ وما
ردوكثارم
وق
كتب وما روى 9 :هرة إلى الكوفة»ومرة إلى البصرة !! إلى مبى ؟» فال رضى
اللهعنه ...مع اخبرة إلىالمقيرة .

ا

وأحمد مع حفظه وقوة ذاكرته كان معنياً بتدوين كل مايسمع دن أحاديث
رسول اللهميلع » لأن العصركان عصر تدوين » 2فقيه دون الفعه » وعلوم اللغة »

وكان لابد أن تدون علوم الحديث »ع وقد دون مالك الموطأ هن قبل » ودون

أبو يوسف الآثار » ومثله تلميذه محمد بن الحسن» ودون الشافعى مسندم ف»كان
تنه » بيلروى
رى م
كرو
ذيثالاي
لابد أيدنون مياسمع فإنه إذا سئل عن حد
مما كتب »حبى بعد أن بلغ من العل ما بلغ » يروى أنه سأله رءجل من
» فأمر ابنه عابلدله أن محضر لكهتاب الفوائد ليبحث عن

دعن
يث
حرو
ل مأه

الحديث » ولكنه لممجده » فقامبنفسه وأحضر الكتاب » وكان عدة أجزاء
وقعد يطلب الحديث 00

إلى الفتفه

:

 87ل وأن السنة التى كان مجمعها هى أحاديث رسول الله يلتم وفتاوى
أصحابه وأقضيهم وفتاوى التسابعين وأقضيتهم و»أن هذه الروايات زوق ألما

وال أنه فى رواياته وانغاره فهاكان
قل
نذلك
سنن مأثورة هىفقهعميق دقيق » ول

منقطعاً عن الفقه والمسائل والفتاوى » بل كان متصلا بالفقه غير منقطع فها »
ينكهلنمفها مقطوعاً اعلنفقه .
كان قدتفرغ شطراً كبيراً من حياته للرواية ؛ فإ
(ر1ا)جع فى هذا المناقب ص 0م :

عساكهة

أبى يرسف » ولا بلغ

ضى
اعلى
قفقه
لب ال
اى طل
وأنه فى دراسته الأولى امه إل

أشده كان يتجه إلىفقهالسنة » ولعل ذاك قد -جذبه إلىعل الفقه؛ وخصوصاً عندما
التقى بالشافعى رضى الله عنه ف مكة » فقّد اسبرعاه عقلى الشافعى ») ووضعه
موازين دقيقة للاستنياط الغمهى » فقد جاء ق معجم ياقوث

:

١

يه  :كناعندسفيان بنعيينة نكتب أحاديث عر وبن دينار»
هحقوبن
اإس
رال
وق
فجاءنى أحمدبنحنبل» فقاللى :قمياأبايعقوب حتىأريلك رجلا لمترعيناكمثله»
فقكمتء فألىلىفناء زمزم» فإذا هناك ر.جل عليه ثياب بيص» تعلو وبجهه السمرة »

:ا أيا"عبد الله هذا إسحاق.
حسن السمت» نحسن العقل » وأجلسنى إجلاىنبه؛ مال ي
وحيانى » فذاكرته » وذاكرى ٠ فانفجر لىمنهعلل,
كى
بل »
حلحنظ
رويه ا
فراه
ابن
أعجبثى » فلماطال مسجلسنا قلت  :قمبناإلىالرجل  ..قال :ها هوالرجل ؛فقلت:

ياسبحان الله » قمت من عند جل يقول  :حدثنا الزهرى» فما توهمت إلا أن تأتينا
يرجل مثل الزهرى أوقريب منهء فأتيت بإنالى هذا الشاب »فقّال لى :يا أبابعقوب ».
اقتبس من الرجل » فإنه مارأت عيتاى مثله» .

ومع ذلك جب أننقرر أن أحمدكان يطلب .فيماكانيطلب علٍالفق »ه والاستنباط
يعنال
املعرواية » وتلقى ابتداء عن.أنىيو
وىانت
شركا
نا » وتلق
أسف
غباء
رشافع
هى4
ذعىكأرنله ك
واقلدتقى بهفىبغدادسنة 49١ هم » وطلب إليه اليشاف
حلديث.
يطلع عليه ويجحدفميسهخالفة لما قرره الش
سىامن
مافع
ئل

» وكان على ني
يةلأحنق.

بالشافعى فعىن«دصمراانتقل إلا ؛ ولكن لميملهذلك :
و7مبسنا التقى الحديث والسنة والاثار معاافقه؛ وسواء أكان طليه للفقه.
7
سابقآللحديثوالسنة أم كانبعدأن اتجه إاللىآثار ؛ وجمع منهاالكثير ع» فإنهمن.
المؤكد أنه اتجه إلىالفقّه » والذى أراه ى هذه القضية أنه ايجه إلى الذقهبدراسة.
عميقة عندما أخذ يدرس الافقلهمفرىويات البى] ل إليه علمهاء فإنهطلب فقّهالصحاية.

وخصص لكل صحالنى سنداً قائمابًذاته كفتىابه « المسند » وفى كل سند لصحابى.
ن المجتهدين الذيناشتهروا بالافتاء كعلى بن ألى طالب »© وزيد بن ثابت وتخليفة.

سول للهيباه أىبكر و»أمير المؤ
امنين
لعم
طربن
اب

رخى ) اللعهلومأأجمعين »

فلايد أنه  0يعنىبدراسة فقه هؤلاء و
»تعرف غاياته و«هراميه » وأن دراسة فقه.

عدال
ابن
هؤلاء وغيرهم ععبد اللهبن مسعود » وعب
بله
س

» وعبداللهبنعمروبن.

9682
ب

يرهف عقل
العاص -

له

الراوى المستيقظ » ويعطيه ملكة فقهية عميقة » وإذا أضيف

إلى ذلكأنه التقى بضابط عل املاستنباط الإمام الشافعى رضى الله عنه؛ فإنه بلا ريب
ىرائ أن خرجععن سمت الشريعة المستقم .
ىه السنةل»ابمكنف آ
يكون فقيهاعًريقاف ذق
لشةصفدقةابة
ارا
م إنه م يكتف بد

» بل درس فقهالتابعين ؛ وجميع فتأومهم

دميجثداً » فوسجد
وفهم من كان يغلب عليه الرأى » وفهم مكنان يتوقف إحنل
ف فقه التابعين م.جموعة فقهية » اتبعها » واستنيط علىممماجها » ومنهاج ما أثر عن
لالصحابة رضوان الله تيارك وتعالى عليهممالميجدنصاعليه'نانلكتاب والسنة

»

ولم يؤثر عن تابعى أو صدالى فتوى فيه .
علم أحمد بالفارسية :

 - 87انتقلت أسرة .أحمد بن حنبل من هرو » وأمه كانت حاملا به » وقد
ولدته بيغداد » ويظهر أنإقامة مسرة الطويلة خمراسان عواتصال أعال عه مها تجعل

لىك
تة ف
'روف
اللغةالفارسية مع
ويتحدت سه

رفسية »
اعر
في
لكان
امد
الأسرة » ولذلك ثيت أن أح

وقد روى ذلكالذهى ى تأرئعه » فيروى أنهقدمعليه من نخر اسأن

هنا
لاسا
هشير
أعن
وله
ابنخالته ونزل عنده » والماقدم لهأحمدالطعامكا أنحمد سأ

وربما استعجم القمّوولعل الغيط ا » فيكلمه أحمد بالفارسية .
وقد روى الذهبى ذلك المر عنزهير حفيد أحمدرضىاللهعنه» ويذكر أنه شاهده
وعاينه » ولذلك كان لايد لنا من قبول ا خيرلآنه خسار راوية ثقة » وصلهلة

بأسرة الإمام» وفوق,ذلك ليس عندنا دليلعلى النفىولا يرد خصير الثقة إلا بدليل

أقرى من الرواية » أو برواية أوثق هن الرواية الناقلة .

جاوس احمد للتحدث والإفتاء :
مبد
حطل
أ-
48

لتصر على .بغداد واليصرة
الحديث من كل ررجاله » ويق

والكوفة ومكة والمدينة » بل ذه

إل اليمن  +وهم أن يذهب إلى مصر وراء

أستاذه الشافعى راضلىله عنه» وما سمع برجل لةعل بالحديثإلاذهب إليه ورىعنى.
سقتدأنس
ن كاان
إ»
ومرق
وم يكتف بعلمالروائة » بل أخخذتة الرواية إلىالفقه الع
بالفقه ق صدر حياته » وقد علمأشتات العلوم الى لها صلة بالدين » ألميبعضها »
وتعمق قىتخميرها ؛ وهو علم الكتاب والسنة وروايها وفقهها

لاير65

عه

عأطنى بعد أن أخذ » وأن يملى بعدأن استمل » ولكنه لم
يالم
هآذنا الع
ولقد

يتخل مجلسه للتحدث والإفتاءإلابعدأن بلغالأربعين فهلهو فى ذلك مقتدبالنى
مبعث إلابعدالأربعين من عمره » وأن سن الأربعين هىسن النضج
َل » لأنهل ي
الكامل الذى تقل فيه الأهواء » ويعلو العمّل والإرادة» وأبو حنيفةلممجلسللفتوى

إلاى سن الأربعين

وأقغدنانا أحمد عن الإجاية عن هذا السؤال » فقد سئل ى ذلك فقال
إونه لامحدث وبعض شيوخه حى  6وقد ذكر أحد معاصريه أنه سأله أن علىعليه
حديثاً رواه عنعبد الرزاق » فامتنع لآنعبدالرزاقحى» وإن لذاك دليلا واضحاء
لأنه جلس للإفتاء والحديث فى السنة الرابعة بعد المائتين » وق هذه السنةمات
ذصرل»ك يكون هذا التعليل مؤيداً بالواقع التارئخى .
ب مم
وافعى
الش

ونحن نقرر هنا أنه جلس للافتاء والتحدث » وصار بذلك مرجماً الحديث
والفتوى» وليس معى ذلك أنه كان إذا سئل عن أمر فيه سنة لايجيب » فذإنلك

يث
دنشر
اجب
حويو
أعلم
شاد والت
لنإيورجب
يكون كتماناًللعم لامجوز ء واالدي
رسولاللهيِه »ولقد روى أنهسثل فأفى فى مسجد الحيف سنة  491ه أى وهو
فى الرابعة والثلاثين من عمره 

كان يفىقبل أن يابللأغربعين » إذ لاميلكنفمتنوى يد
مولدإن
حنق
أهذا
ول
فالضرورة تكون ملجئة إليها  .أماجلوسه للدرس الذى يقصده طلابالعلمللأخلعنه

»ا وجد المكان شاغر؟ لعلأه »
دم
نعين
حدمد إلابعد العأري
أقع
لنههلمي
والرجوع إليهءفإ
وعندما وجد أن الاتباع للهدى المحمدى يوجب عليه أن يقصد للإرشاد والإفتاء يعد
الأربعين .

ولقدكانذكرعفافهوتقواه ونزاهته قدشاعبينالناس » فقصدوه للسؤال عن
الفقه ورواية الحديث » فاضطر لآن يجلس لإجابتهم ى المسجد » وكانت حماته بعد
تنمى الشهرة وتذيعها .
ثمنزلت بهامحنةالىسنبيئهاء وابى صهرت نفسه » وبينت مقدارجلده وصيره 3

فزادته علوا ورفعة » وزادت مكانته عند اللهوالناس» فعرفه الناس وأشاعوا ذكره »
وكلما تواضع للهولعباده ازداد رفعة .

405

سمه

قرسه .
ول2قد كان ذيوع أسمه بالعموالزهد والتموى سبيابًق الاز دحام د

وقد ذكر بعض الرواة أن عدة من كانوا يستمعون إلى درسه نوتححمسة آلاف » وأنه
كان يكتب متهم نحو تحمسائة > ولسنا نعلم بأن هذا العدد هو الذى كان خخضر »
دد
عخما
لد ض
العد
وون ا
ولكن ربا يكون قريباً منه » أو أن يك

على

ل
داف
يا ل
بال

راوا أنوخمسه لكان
الضخامة بلاشك » فلو نزلت عدة السامعين إلى نذصفك م
نلأقالم الإسلامية.
غددفاقد» ومن يفدونم ا
العددكبيراًمعذلكء ولدلعلى مكانة أبحم
وإن كرة السامعين » والسكاتبين تدل على كثرة رواة الحديث والسئة عن أحمد »
وكثرة الناقلين لفقهه .

ويجب

فى هذاالمقامأن أحمد كانلهورع وفضل ؛ وثفى ونم :
أن نذكر

وجلد وصير » وكل هذا كاث يرغب الناس فىالاستّاع إليهكماأش ثساء» فلايأدنه

ل يمكن كلالذينمحضرون طالبينلعلمه ؛ بللابدأنهكانمتهممن عضر ممجاسه
محية له » وتيمتاً به  3ومسهممنكانيريد أن يتعظ نحاله » ويعرفها » وينظر إل

حديه وخخلقه وأدبه » ولقد جاء ق مناقف أحمدلابناللدوزى عبنعفس معاصريه
و اختلفت إلى أى عبداللهاثنتى عشرة سنة » وهو يقرأ المسندعلى أولاده » فما
أنمترل إلىهديه وأخلاقه » .
كتدت ديا منه واحداً » وإئما ك
ش

ويظهر أنه كان له مجلسان

(أحدها ) ل منزله حدث فيه نخاصة ثلاميذّه

ثاداهن(هما ) ى المسجد نحضره العامة واللامية 2وأن هؤلااءلتللاميذهم
وول
وأ
يث
دبون
حا يكت
لانو
اين ك
الذ

» وهم يبلغون نموععششرر اللتاضرين

' وقد ذكر الذهى أن وقت درسه بالمسجد كان باعلدعصر

©» وكذلك كان

مجلم ى درس ألىحنيفةف مسجدالسكوفة » وذلك لأن ما يعد العصر يكون وقت
استراحة ٠ ولآنه وقت صفاء النقفس ؛وفراغها ممنشاغل الحياة» فيكون الحديث
والإفتاء » والنفس «ستجمة مقبلة » وليست كليلة مدبرة » والدرس عند إقبال

النفس أعمقأثر » وأعظم تأثيراً.

س
رفى
داحظ
 "4١ب وبل

|

أحمد ثلاثة أمور جعلتل أثرآ ف اىلنفوس حميد .ا.

وأول هاذلهأمور أنهكانيسود مجلسه الوقار ,والسكينة مع تواضع واطمثنان .نفس »

فكانلابمزح ولايلور » لأن كل مزحة فىموضع الجحديجةمن العقى » وكل لمى ٠

3

مزحجونلفسىه »
فيهمهمايكن باطل » ولد كان الخاضرون يلاحظون ذاك فلابم
ولو كان لا يدرس » روى ابن نعم عن خلف بن سالمأنهقال ٠ : كنافى مجاس,
يزيد بن هارون فمزحٍ يزيد؛

فتنحنح أحمد بن حدلى » فشسرب يزيد بيده علىتجبيله

وقال  :ألا أعلمتموق أن أحمد هنا  ..حبىلا أمزح » .

وثانى هذه الأمور الى تلاحظ فى درسه أنه ما كان يروى الأحاديث إلا بطلبه
الرواية » حبى يكون الإقبال علبا » وإذا روى الحديث لايرويه إلامن الكتاب »>

نلكتبالىكتههاتق أمفنوادالرواة »ولايعتمدعلى حافظته نحشية
ذكاينروى م ا

أن تضلى » فيروى عنالتتى يلتم مالميقل ؛ ولميعتمدعلى ذاكرته إلا إذا كانته

حاجة ماسة » ويكون مستيقناً من ناصلحديث » حتبى أن تلاميذه أحصوا

»وها لاتتجاوز ماثة حديث .
اب يقفروؤهجد
تير
الأحاديث الى ذكرها مكن غ
تاريخ الذهى .عن المروذىئ صاحب أحمد أنه قال « :الم |ارلفقير ق..
جاء ى

مجلس أعز مئه فى مجلس أنى عبدالله » كان مائلا إليهم » قصبراً عرن أهل الذنيا ».
وم  5ن بالعجولء بللى كانكثيرالتواضع «تعلوهالمكيئةوالوقار 4

وإذا جلس مجلسه

بعدالعصرلايتكلحى يسأل, 89ع
مح فاىلكتابة إلا
والأمر الثالث الذى يلاحظ ى درس أحمد .أ.نه كيانسلا
بكتاية الأحاديث © بل إنه كان يوسجب الكتابة على تلاميذه » :كا كان يوجها على

ش

نفسه ء عندما كانيتنقلفىالأقالمراوياًناقلا.

أما بالنسية لفتاويه فإنه كان ينهى عن نقلها وكتابها » ويرى أن علٍالديينى هو
وحده الذى يكتب » وعلٍالدينهو الكتاب واسنة » فيلاكتب سواهماء ولذلك كان

ينبى عنكتابة فتاويه» وسأله رجلهليكتب كتب أه اللرأىمنفتهااءلعراق .
فقال

 :لا  . .قال السائل  :فابن المبارك كتها .

فال

 :وابن المباركلم

عن
نه الاين
ماء » وإتما أمرنا أن ذالممن مو»قبلإ ي
ياْزللسمن
أن يكتبواكتبالشافعىمعأن الشافعىمازلتهمنه متزلةالأستاذ » ولهى نفسهالمكان

دىين جديراً بالتدوين » ونقله للأخلاف
امالً ف
ن يرى عل
كهاما
المكين ء لأن
إلا الكتاب والسئة » وذلك ليجعل كلام الرجال نخاصاً بأزماتهم وعلاجا لمشااكل
( )1١ةيلح ءالوألا اة ص . 15٠

5١ج

سم

يور
دا ه
جك ه
عصورهم » ولاينقل إلىمن يعدهم » وذل

مم » ولكيلا يقلإق:

الناسإلاعلمالقرآن » وعم النى َلثم وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان » وصفوآ
لأتكدره الدلاء الى تأحل ايه “ولكبلايكون تقليد العلماء واتباعالرجال عل أسمامم .

ولكم أحمد الذى كان

فلبى تلك
يباغ ا

البالغة قل ابتلاه الله تعالى

»

»روى عله تلاميذه جلدات ضخاماً .
وأجرى الأمور على غسير ما كان يحب ف
وما كان أحمد يشغلمجلسه بغرماشغل به السلف أنفسهم» فقد كان السلف
رضى الله تعالى عنهم لايشغلون أنفسهم إلابعلمالكتاب والسنة» والافتاءء وتعلم الناس
شئون ديهم مستمدة م عن الكتاب والسنة » فالعتيدة لا مصدر ا إلاالكتاب وألسنة »

يه
عالنص
فم
ا

»لا دليل علها إلاكلام اللهتعالى وسنة لبيه
مهيدة الى تعتنق و
اهلا ذعإن
من

 6ولا مصدر لأى علمإسلاتى سواهما ؛ لا.يبحث عن العقيدة من

طريق العمل

لغحرد » بل يبحثعنهامن ظريق النقل» لايتبعسواه» ولقدكثرفى عصره الكلام
العقائد» من غير النزام منهاج الاتباع للكتاب والسسئةع بل خاضوا ق أمور حول

للكلام أفسىماء الله تعالى المذكورة فى القرآن
العقيدة » مثل الخير والاختيار » :وامث

هعالىغي ارلذات» أمهىوالذات شىء واحد » -وهل الكلامفن
أهى صفات ل ت
صفات اللهتعالى»»ثم هل القرآن قدم » أو هل القرآن مخلوق» وغير ذلكمما كان

مخوض في اهلعلماءالذينسمواعلماءالكلام.
كان أسحمد يت صنيع هؤلاء » ولا يشغل در سه بثىء قط من كلامهم 6

ه ؛
بألع منناظرأةهللكا »متكبيأح
لبهجل
 ١تحب
قلل
عأحاسن ا
بهتك
و

» الذى كنانسمع» وأدركنا عليه من أدركنا » أنهمكانوا

بكرهونالكلام والدلوس معأهل الزيغ  4وإئما الأمر ف التسليم ا
ف كتاب .اللهلا نعدو ذلك

ع وم يزل الناس يكر هون كل محدث

إلى ما

»© من وضع.

كتاب » وجلوض مع مبتدع ؛ لبردوا عليه بعض ميالبش عليه فى دينه""  .:
االذ
نىت
كسلك
هذا مسلك جمد » و لاشك أنهل يكن الم
قعةدفمىة
مطيو
) (١ترجمة الحائظ الذهى لأحمد الم

تشحخهحكومة العباسين

المسند » طابلعممارف. 
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إيان ذلك  .ذلك أنه كان على رأس الحكومة العباسية فى ذلك الوقت عبد الله المأمون بن
المعتزلة »وعالمامن علمائهم »وكان يعقدالمناظرات

الرشيد  +وقد كان يعد نفسه من

تزال
عهب
اأيليدامذ
لت
وى آتحر حماته وجدت
ومن

هنناا نزلت المحئة
ه

ورق
لغي
» ويثر المناقشات حول كون القرآن مخلوقاً أو

فكرة إإكراه العلماء من فقهاء وممحدثين على ذلك القول 0
بإمام دار

احنة وأسبامها وأدوارها

-

»

السلام أحمد

بن

حنيل رضى

.

الله عنه

:

ول القرآن الكرم فى كونه مخلوقاً أمغير ماوق» وقد سمل
كثر القول ح

المسألة النتصارى الذين كانوا ق -حاشية الببت الأمورى » وعلى رأسهم
عل إثارة هذه
الدمشتى » الذىكان يبث

بو-حا

قق البلادالاسلامية
بين علماء النصارى ف

طرق

المناظرات

ىتشكك المسلمينق ديهم  3وينشر بين المسلمين الأكاذيب عن تبهم » مزثلمه
ال
عش الى يليه ازيب بنت

جحش

ء

فقدجاءف القرآن أن عيسى بن هرم كلمته

ألقاهاإلى مر ؛ع فكانيبث بين المسلمين أن كلمة اللهقدعة » فيسأهم  :أكلمته قدعة
:ام  .فتّد قالوا أنكلامه مخلوق  :وإن قالوا :قديمة .ا.دعى
أملفاإ؟ن قالوا ل
أن عيسى قدم. 2”2
قاأل قرأالكرمسخلو »ق ليركديهدؤلا »ء فقا
وعلى ذلك وجد من
نرهم » وال الهم بن صفوان
بد
كلجعد
ذل ا

لنمذهمب
وقد أعلن فى سنة ؟7١ هاأ

وك

تنق
ع»
الة
وعبز
الم

ذلك

الحق هو أن القرآن الكريم مخلوق »

وأخل يدعو لذلك فى مجلس مناظراته » وأدل فى ذلك يما يراه حججاً قاطعة فى
» وقد ترك المناقشة حرة » والئاس أحرار فيما يقولون

هذا ا موضورع

4؟ 

' .

ولكن ق سنة 411ه وهى السنة الى.توق فهاء بدا لهأن يدعرالئاس

بقوة السلطان إلى اعتناق هذه الفكر  » 5ومن الغريب أنه ابتدأ مهذا وهو خخارج
يغداد

.

وقد

ترج مجاهداآ  :فكتب هذه الكتب

وهو

ععديئة الرقة وأخذ يرسل

الكتب لحمل الناس علىاعتناق عقيدة أن القرآن الكريم لوق إلى ناثيه يبغداد
ولا شك أن ذتللكييس » لمأمننى «كلمة اشع أن الهغلقه بكلمة منه كانصى.عل ذلك فىآيالته- 
)(١
ىرشأ ال هنأ وه تاذ ةملكلا. .

"5ج

لم

إسحق بن إيراهيم » ويلاحظ أن كاتبه وهو أحمدبن أى دؤاد شيخ من شيوخ
المعيز لة 4

والخصم

العنيك للمقهاء و امحدثين

8

وقد ابتدأت فكرة الاضطهاد الدينى فى هذه المسألة بألا يعين ق الدولة فى أى
منصب من مناصها إلا من يقول ذلك القول» ولا تقبل شهادة شاهد فى أى قنسية
»قد جاء ى الكتاب الأول مانصه :
إلا إذا كان يقول ذلك القول و

من رعيته من لا يوثق يدينه وخلوص توحيده ويقينهء فإذا أقروا بذلك» ووافقوا

أمر المؤمنين فيه » وكانوا على سبيل المدى والنجاة ©» فمرهم بنص من ضر هممن

اس
نلى
لد ع
اشهو
ال
يقر يأنه مخلوق

» ومسألهم .عن ملهم ف القرآنث الكرمم ) وثرك شهادة من
محدث

ولميره"

».

وترى من هذا السكتاب أن العقوبة لمن يقول ذلك القول كانت سلبية مانعة »
ول تكن إبحابية .
مفر عند ذلك الموقف السلبى » بتجلاوزه إلى الأمر بامتحان
أيق
للم
اكن
ول

بعض من الناس قهم » فيساهم عن قولهم فى القرآن الكرمم» فيإقنلوملوا  . .حماوا

إليه موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين » وكان فى ذلك الكتاب الآمر باختبار الفقهاء
وامحدئين فمن لميقل مانهلمذقلكول مل إليدموثقاً بالحديد» ومن أقر ترك يوفيىحدث.

وقد سارع نائبه ببغداد إلىتنفيذ ماأمر بهء فأحضر الفقهاء والمحدثين»؛ وفبمأحمد

.ابن حتيل » وأنذرهم بالعقاب والعذاب إن لميقروا ماطلب منهم» ومحكوا بالححكم
الذى ارئآه المأمون منغيرتردد » فنطقوابماطلبمنهم وأعلنوا اعتناة,ذلكالمذهب
فى القرآن الكرم  .ولكن أربعة مهم ربطالله على قلو-هم قد أصروا عملوىقفهم
ح
وبن
نماك
إصراراً جريثاً  2وهم أحمد بن حنبق » ومح

» والقواريرى » وسجادة»

فشدوا بالوثاق » وكبلوا بالحديد » وباتوا مصفدين بالأغلال» فلما كان الأغجداب
سجادة فيا دعاه إليه إسحق » ففكوا قيوده » واستمر الثلاثة الآخرون ٠
وف اليوم التالىأعيد السؤال عليهم » وطلب الجوابٌ إلبم » فحارت نفس
()١اريخ الطيريى.
ت

غ54
د

لس

ما
ساي-
فهم
»أجاسم إلىماطلبوا ففكوا قيودهء وبى اثنان  الله مع
التقواريرى و
لطفريق
ليدتق»وا بالمأمون فى .طرطوس  .وقد استشهد ابن ناوح
ل ايلحد
ئن
ماض
طر
مكنه
وبقى أحمد وبحده ياسلامعذاب والموان فسبيل عتبيدته » ول

»

 - 4وبيناهم افلىطريق تعى الناعى المأمون » ولكنه قد ودع الدنيا »
وترك وصية يوصى لا بمعنده أن يستمر فى امتحان الفقهاء :والمحدثين لحملهم
»قد سجاء فى هذه الوصية :
على أن يقولوا أن القرآن الكريم محلوق و
« هذاماأشهد عليه عبدالله بنهرون الرشيد أمير المؤمنن خضرة من حضره »

أشهدم جميماًعلىنفسه أنه يشهد من حشيره أن الله عز وجل وحده لا شريك له
فىملكه » ولامدبر لأهره غيره  8وأنه خخالق » وماسواه لوق » ولاخلو املمرأن أن

اء فى وسط الوصية عذاطب
رىج»
وعال
يكون شيئاً لدمثل كل شوء ولاشىء مثلهتبارك وت
أنعاه المعتصم الذىولىبعده» و ياأبا إسحاق  ..ادن منى » وائعظ ماترى » ونحل

بسيرة أخيك فىخاق القرآن » .
وطذا امتدت المحنة بأحمد وغيره من الفقهاء لوماحدثين الذين استمسكوا من بعد »

وم تنته يوفاة المأمون يل اتسع نطاقها » وزادت ويلانها » وأخذت تأنخذ دور

أقسى وأشد ء وكان ماعلوصية بأخذ الناس بالشدة لحملهم على أن يقولوا أن
القرآن لوق »الوصية قاأحمد بأنلى دأؤاصدلواهولبلاء الذى وسوس بالآذى
دىة
اعل
رلب
إى غ
وتولى كتابة الكتب به » وهو الذ

المأمون»وهو فى مرض الموت

حى أمر ما أمر  ».وأوصى بمأناوصى .
م- 6ماتالمأمون» وأحهد مساقإليهمقيداً بالأغلال» فلما أعلنت وفاة المأنؤن»
وأعيد إلى بغداد زج به فغقيابات السجن عباحى يصدر فى شأنهأمر»ثم من بعد
ذللك سيق إلى امعتصم » وانجذت مغه كل ذرائع الإغراء والإرهاب» فما أجدى فيه
ترغيب ولا ترهيب © فلمام جد فيه القول رغباً ورهياً نفذوا الوعيد » فأخذوا.

يضربونه بالسياط المرة بعد الأخرى »وم يرك فى كل مرة إلابعد أن يغمى عليه»
ماحس
وينخس بالسيف فل

» وتكرر ذلك » واستمر ق #بسه مع “هذا العذاب:

نحو من مانية وعشرين شهراً © فليما استر؟نسوامنهأطاقوا سراحه

ع وأعادزه إلى

بيته » وأقندته الجراح ؛ وأثقله الضرب المرح » والإلقاء فى السجن حى أنه
كان من شدة ما نزل به لايقوى على السر ٠ ولك المنتص :
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واستمر أحمد منقطعا عن الدرس والتحدث إلى أن التأمت -جراحه واستطاع
اس »
»زاده ذلك تقاديرلاًنمن
أن مخرج إاللىمسجد » وعندئف أخذ محدث ويفتى و
ىماع ٠ه
فأقبلوا عليهوهمأشدتقديراً وأعظ رغبةف س
حمد
ولما -جاء الوائق بعدالمعتصم » والوصية بالامتحان قائمة  أعاد المحنة عألى
بن حنبلولكنه م يأمر بشرب أحمد بالسوط كبما كان الأمرق عه المعتصم » إِذ
ده مئزلة عند “الئاس © ومئع فكرة الخليفة ممن أن تذيع وتنشر '
الك
زأى أزن ذ
بل كانت محاطة بالأذى والاضطهاد » ولا ميت الأفكار سوآها  .وفوق ذلك ما
رتب عليه هن سخط العامةء ونقمة من ماهمابن أى دؤاد  ررك الشرس نحشو الأمة >
وكانت الحئة| ديد ةأن منعه من الاجماع بالناس والتحدث والفتوى » وقاللدالوائق:

فلد أنا فيه ف»أقام الإمام أحمد مختنياً »
دلا مجمعن إليك أحداً ولاتساكنى ب
حى مات الواثق » قلماجاء المتوكل رفع الحنة » وقرب الفقهاء وامحدثن ؛ وطرد

المعتزلة » وأنرجهم من السلطان الذى كانوا فيه

هم واملنتحاقريخ .أن نقرر أن الفقد عمت » ومتكن مقصورة
عللى أحمد » بل شملت غيره من الفقهاء والمحدثين  6وممهم .من أصعاب الشافعى
البويطى » فقدٍ سجن فى هذا السنيل ...

ورله
الأم
نر ا
يدتصا
آقخقر حياته قد سمهذاالحالك » وق
آوائ
ويروى أن ال
الحزل والجد » ويروئى :ق سبيل المزل أدنهخل بعض المضحكين على الوائق»

فقال ديا.أمير المؤمنين أعظم الله أجرك فى" القرآن  .فقال الواثقوي:لك ..القرآنموت]

قال  :ياأممرالمؤمنين كلمخلوقبموت  .ياأميرالمؤمنين بميصلىالناس الراويح »
.م.ساك .
فضحك الوائقوق:ال قاتلك الله أ
ويروى

الدميرى ق تأييد أن 'الوائق رجع ى آخر حياته .إعثنزال امحنة » أنه

عان يعذب لأجلهاء فجادله أحمد بن ألى دؤادء فقالفى
دخل عليهشيخ مكن
من عجادلته .

وشىء ليمدع إليه رسول الله
ولاعل

تدعوإليه أنت

2

“ولا أبو بكر » ؤلاعمر» ولاعمان »-

ليسلوأ تقول علموه » أو.جهلوة فإن قلت علمووى

وسكتوا عنه وسعنى وإياك من السكوت ما وسع القوم » وإن قلت جهاوه وعلمته
(م  - "١تاريخ المذاهب الإسلامية ) :
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أنت  .فيالكع ابن لكع ( مخاطب ابنألىدؤاد) بجهل الينىله والخلفاء الراشدون

شيثاًوتعلمهأنت !!؟ » فلما سمع الواثق ذلك وثب هن مجلسه » وأخذ يردد
تلك الكلمات » وعفا عانلشيخ ورجع .

»راخى عانلهعذاب فتصىفهاء
الإمامالتى ؛ وقد دام الإزعاج نأحروبع عشرة سنة ت
وقد يقول قائل  :أماكان الأولى يذلك الرجل المؤمن أن يتحخذالتقية بيأظنهر
الموافقةعلىرأمهم» ويبطن ف نفسهمايراه» وخخصوصاً أنه كان يرتب عل توقفه
دروسه ق رواية الحديث والفتوى »وضرر ذلك أشدمن ضرر القول لق القرآن
توقف

الذىلميكنالنطق بهكفراً » بل ربما يكون ذالكلهأووضح نظراًواستدلالا ٠
ر الإسلام » حيث تستقر الأحكام الإسلامية
دقيةافى
وقد يجاب عنذلك بأن الت
فقام
تناقض الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء وهو واجبمفروض لايسوغ أن م
»عليه
أحمد من الحديث والفتوى » أن يسكت عنه ؛ ولو نزل بأهقسى العذاب ف

أن يقف عند رأيه » فالتقية لانجوز من أنمةالمسلمين الذين يقتدى مهم » محى لايضل
الناس » لآنهم إن نطقوا بغيرمايعتقدون » وليس للناس علممافىالصدور 

اتبعرهم فىمظهرهم » وظنوا أن مايقولونه هوالحالمبين» وبذلك يكون الفساد
عاماً » ولذلك نرى أانلصإبرءام أحمد كان هو الأول بمثله»وإن كنا نلوااققه
على وأية ايتداء .

رأيه فى خلق القرآن ورأى غيره :

7

.

 -لانترك هذهالمنةمن غير أن نذكرحقيقةرأيه ورأى المعازلة :

إن المعتزلة قرروا أن القرآن مخلوق » وهذالا عنم أنه كلام الله تعالى
»نزله
ومعجزة البى يله » فالله سبحائه وتعالى خلقه » وأوحى بهإلىالنى َل و

عماينهجما فىمدى ثلاث وعشرين سنةء ورجعله فوق قدرة البشرءفلن يأتوا ممثله»
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً  .وحجتهم فى ذلكتقوم على ثلاث دعام :

الأولى  أن كل شىء ماعدااللهتعالىمحخلوق لتلعهالى » والقرآن لمامكن
إلاأن يكون غيراللهتعالى  .فلابمكنإلاأن يكون لوقا .
ش
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كفلمات ينطق بها الناس وليس المرآن
الثانية  أن القرآن مكون من حورو

ملكان أتنك.ون غميخرلوقة » لأنها تقوم بالخلوقين عند النطق
بذه
إتللاك » وه
مها ء وعند كتابتها .

'

ارلوق
الثالثة  أنهلكوان القرآن غير لوق »٠لكان قدعا » لأن غي

الباتداء له » ومالا ابتداء له لماكن إلا أن يكون قدا » وبذلاك تتعدد القدماء
١
كناقال النصارى ى شعأينسى عاليلهسلام .
ويصح أن يقال تيريرا لرأى المستزلة أن يوحنا الدمشقى كان يضلل المسلمين
بالتعبير عن عيسى بأكنلهمة اللهأاققاها إلى مر مموروح منه » وأن قطع السبل عليه

سلوبقحللاهنه وتعالى » فينقطع
عةالللهى ».والقرآن مخ
أن يقال أن كلمة الله عختلوق

الطريق علهم » وترد السهام إلبم » نعي إن احتجاجهم باطل » لأن معبى كلمة

للدهناى هذاالمقامأنهخلقهاللهتعالىبمجردكلمة«كن » فكان  .أى أنهلميخلق
علىمقتضى العادة ى تكوين الأحياء » وأن معنى روح منه أى أن اتللعهالى أنشأ
ق الأحياء  .فالله تعالى خهخوالق
خرىلفى
روح عيسى بأمر منه لا بالأسباب البى تج
الأسباب » وهوفوق الأسباب  ...إنهقعاللمايريد » تعالت قدرته » وتكاملتإرادته »
ا هاولرمأعىيزلة » وبهودولاضيحله » فما رأى الإمام أحمد ؟
ه؟ذ.
م4

اقلإجابة عن هذا السؤال مجب أن نقرر ابتداء  أن الإمام أحمد ماكان يرى
اللموض ق مثلهذه الأمور الى لم مخض قبا السلف الصالح » رضوان التلبهارك

وةض
خ في
خضون
معو
وتعالى عليهم » لأنه ها كان يرىعلماًإلاعلمالسلف » فما
فيه » وما لماخوضون فيه مأنمور الدين براه ابتداعاً » يجب الإعراض عنة »

وهذه مسألة يتمكلم فبا السلف » فلا يتكلم فيا » والمبتدعون هم الذين يتكلمون »
وماكانلهأن يسير وراءههم .

اء
معض
للب
عقا
لنا
انه
وه

:

'

ونض
لع ع
لمتن
اقدا
إمنتهكواقنفاً افلىمسألة ..

فيها » ويؤيدون ذلك يكلام روى عن الإمام أحمد قى هذا » فقدروى عنهأنهقال:

ع«اجلست وقد أثقلتى الأقياد » فلما مكثت هنيهة » قلت  :تأذن فىالكلام ؟ فقال :

قلامل؟ :.إشلهىادة أن لاإلهإلاال»ل.هوأن
فهي
تكلم» فقلت  :إلام دعا سول الل

محمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاءالزكاة » وصوم رءضان وأن تعطوا ا لحمسن-

من المغم؛ :

سد  85امه

وأن هذا الكلام يدل عاللىتوقف » ويرى أنه قال  :من زعم أن القرآن
خلوق نهو جهمى » "2ومن زعم أنهغيرمخلوق فهومبتدع .
اء
ممن
اآخر
عق آ
لفري
اال
وق

 :إنه كان يرى أن القرآن نحروفه وكلماته وعباراته

رضات
باكاببع
عىذ
ومعانيه غرغلوقة ؛ واستدلوا عل

وردت فى رسالة كتبها إلى

وإن
المتوكلعندما سألهعن ذلك ؛ وقدجاءفىهذه الرسالة ما نصه  :قال تعالى  :و
“أحد مالنمشركين استجارك فأجره حتى يسمعكلام الله » وقال تعالى  :ر أل
.ذا
لله الخلق والآمر » فأخير بالخلق ثقمال والآمر »فأخير أن الأمر غير الحلق ه
يعض ما جاء قى هذه الرسالة » وكأنه يشير بالفرق بين الخلق والأمر بأن القرآن من
أمر اللهتعالى وكلاءه وعلمه » لامن شخلقه » فهو على هذا لا يعد مخلوقاً فىنظره .

فننا
وقدجاءفىهذهالرسالة أيضاً  « :لقد روى عن غير واحد ممن مسضىل م

ْم كانوايقولون كلام الله غير مخلوق  .وهو الذى أذهب إليه ل»ست بصاحبكلام »
يث
دفى
.ه»حأو
ولا أرى الكلام فشىىء من هذا » إلا ى كتاب الل

أو
ين
اعن
تابه
لأصح
ا»
بأو
ععن

عن البىيلتك

» فأما غير ذلكفإن الكلام فيهغيرمحمود » .

واهلذرهسالة قد كتها باعندحنة و»بعد أن اطمأنت نفسه » وفيها التصريح

بنلك» وهذابلاشكيزق قول,الذين يرونأنهكانيشبى إل أىن القرآنغيمرخلوق :.

4ع-تد النظر فى.التوفيق بايلنرأيين نقررحقيقتين :
و
أولاهما -أ.أحنمد ق أول أمرهكان يتوقف عن القول يأن القرآن مخلوق ».

خيلروق » لأنه يرى أن ذلكبدعة من القول ؛ ولكنه بعد أن زالتالمحنة ما
أمُوغ

ه» بلالبد أن يدلىبقولهمؤيداًأحدالاتجاهين ء وقد
ق عفلى
كان يستطيعأتنيسوتمر
طلب إليه المتوكل ذلك فانحتار مارآه أسم فى نظره ».وهو أن الرقآ ليس عخلوق »“
هنه قدمء ولكنهتعفف عنأن يقول أنم
وليسمعى ذلكأنهقدي  .؛ فإنه)يؤثرعن أ
من
هليه علأنه
هي إ
لوق » لآنه كلام الل »ه ولأنهمنعلٍاللهتعالى » ولآن الن

كلامه ومن أمره ومن خلقه .

وإذا نينا إلى أن اللحلاف نحول التسمية يككون خلافاً يسيراً » وإن تر
عليه كل هذه الحنة ٠

( )1نسبة إلى الجهمبنصفوان ٠ لأنهممنقاليخلقالقرآن وبتنىصفةالكلام عنالله'..
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الحقيقة الثانية  أأنحمد مع أنه أدلهذا الرأى ف آخحرحياته كان مع ذلك .
امون الروانات
دنهى عن الموض فىهذاالموضوع » ولقدروى فى صدر رسالتهإلى

نىه
يالن
حنابة الكرام » وعنالنى يلثم » فقد روى عن
صع
اكثليرة
ال

أنهقال :

ولأماروافى القرآت» قإت الراءقبهكف )
ر.

وروى فى ذلك أن ابن عباس كان مخشى من المسارعة إلى القرآن والكلام
فيه » فسأله أمر المؤمنين عن ذلك ؟ فال  :ويا أمر المؤمنين » مى يتسارعو ا هذه

افواء
تمى
وموا
او
مختص
تنقو
صا م
خى مح
ممب
المسارعة محنقوا »و

ومى مختلفوا يتقتتلوا »

قااللإمام حمر  :وللهأبوك » واللهإن كنت لأكتمها الناس حبى جثت © .
وبذا أنبى من الكلام ف رأى أحمد رضى الله عنهإلىأنه يرى أن القرآن
غير مخلوق » ولا يوجد فى كلامه مايدل علىأنه ير أنه قدم) ولكن وءجد من

و
سان
يما ك
ده » وأنه يرى أن الخوض فى هذا غجيرائز »و
قال ذبلكعمن
لنفسه الموض »ل»ولا أن ااتوكل طلب أن يبدى رأيه » فين أنهيرى أت القرآن.
غير محلوق ٠ » لآنهلميرد عن السلف أنهمقالواأنهعغلوق» لأنهيتعلق بأمر الله»
وأمر اللهغي “
رخلقه .

ولكن أهو قدم ؟ وللإجابة علىهذا ألسؤال ؛ نقول أن القرآن له ناحيتان :
إخداههما  معائيه وهى متعلقة بعلمالله تعالى الأزلى » فهى من علمه تعالى »
وعلمه قدم » لأن صفات اللهتعالىقدعة .

ظه وحروفه الىأوحى ما إل النىينهعنطريق
اعلق
فايت
لم
أة 
بثاني
وال
ل اصحابة »وهؤلاء
روحه الأمين» جيريل» وقد قرأهاللنىيِل وأقرأها النىي كر
أقزءوها للتايعين وتواترت القراءة والإقراء مباءوهذه لأا عخلوقةللتهعال »ى
وذلك لا يناأن القرآن من عند الولهأءنه معجزةة الى يل » الى نندى المشركدن أن

»و بسورةم وفليوراة » فعجزوا .
يأتوابمثلها » و بعشر سور مها ولو مفيراة أ
معيشة أحمد

:

8رد-نا نجياة الإماغ أحمدء وما نزلبهمن محن» ونلتمعرضض لورد وازقة-
س
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لمرنزق ؟ أمكان مقدور الرزق يعيش عيشة القلء وهل
اطة
ومعيشته أكان فى بس
كان يقبل عطايا الخلفاء والأمراء .
هذه أسئلة لابد من الحخواس عنها :

داً ولميكن #عدوداً ذا مال وفيرء وكانيؤثر اللتصاصة
دقيوراً
ممحد ف
عاش أح
على أنْ يكون ذا مال

لا يعرف

مورده»

لأحد عليه

ينقر من أن يكون

كما كإن

يد فتثاله منة العطاء .

ره
طانت
تراضماك
وكش

الحاجة لأنيعمل بيده ليكسب قوته أو يؤجر نفسه ق

عمليعملهإِذااتقطعبه الطريق» ولميكن معه ماينفق منه» وكان يؤثرذلك الكد واللغوب
يع
تتهطلا
سافأ
ذءهفىامثللشدة ومنيعجز عين مك
عل أن يقبل عطاء » فإن الهعطا
يأتنحمله أحمد الألى العفورف »٠ويذلك حرر نفسه » وأتعب جسمه  .وتلك
كانت

ساله

دا

»

عتدما

يبردد بينتعب الجسم  43وتعب النفس

.

وهن جهة مورد رزقه المعتاد » فإنهكان يعيش من غلةعقارقدتركهلهأبوه »

وجاء فىالمناقب لابن الجوزى  :و كان أحمد زضى الله عنه قدخلف لأهبوه
طرزاً » وكان يأكل من غلة تلك الطرز » ويتعفف بكرائها عن الناس » "."7
تىى
له
اطرز
ولعل هذه ال

عير عنهابالحوانيت فىكتب أخرى» فقد جاء ى حلية

الأولياء لأبىنعم« وقعمن أحمد بن حل مقراض فالبثر» فجاء ساكن لهفأخرجه »

قلما أخرجه ناوله أيو عابلدله مقدار نصف درهم أو أقلأو أكثر » فقال :

المقراض يساوى قيراطاً » لاآذ شيثا  ً.وخرج » فلما كان بعد أيام قال له  :دم
عليك من كراء الخانرت [قال  :كراء ثلائة أشهر » وكراؤه فىكل شهرثلاثة دراهم»

فضرب على حسابه » وقال  :أنت ى حل »

2.

1

 .وترى من هذه النصة أن ذلكالأبى اعفيف كان يدر مروءة الرجالحق قدرها*

فقد رأى من ذلك الس كن هله المروءة  :وورجده فقيرآ فىحاجة إذ عجز عن السداد
ثلاثة أشهْر » فأعفاه وسحفظ مروعءتة 0

١

( )1للطرز بهم الراه  :جمع طراز » وهر الموضع الذى تنسج فايلهثياب » وهو هياسبى

الآن(البنر ) فيظهز أن أنه ورث هله الطرز وكان يؤسبوها ويأكل من إجارتها.

ب 497١سب
ش نبا أحمد قدرها ابن كشر سبعة.عشر
وأن هذه الغلة الى كان يعي

درهما 43

يااعللىه و»يتقنع بذاك » رحمه الله صابرا محتسباً .
ينعفقه
ار الذى رواه ابن كثير أو
داكث
لاءمأصقح ذ
اسو
وهذه بلا شك غلة ضئيلة »و
ى أنها ضئيلة لاتكاد تكى محاءجته .لولافرط القناعة والصير .
لم يصح فالأخبار متضافرة عل

١

كان هذا القدر اليسير من الال يتقنع به » ومحمد الله تعالى عليه ؟

ولا يرضى دعةه أن ينل من أعد عطاء

©» ولا أن يقبل معونة .

وإذ لميكفه ذلك المورد الضئيل كان بسلك أحد المسالك الثلاثة الآنية ؟
أولها  -أن يلجا إلى الاقتراض » وكان ذلك إذا كياننتظر غلةقريبة مذنلك

المورد الفثيل وحيث يستوثق أن اللقرض يعطيه دينساً ولا يعطيهعطاء ؛وكان ياجأ
يىن يعرف
ذلتث
إلى هذا فاىلحشر لافاىلسفر  .وما كياسنتقرض إلا هانألهلا
ه حلال لريابة فيه»ويروى أنه استقرض مرة مبنعض معاصريه
ن»
أاهم
وب م
طي
مائتى درهم فذهب إليه يردها قال

 :ياأياعبد اللهمادفعتها وأناأنوى أن آتحذها

منك  .فال أحمد  :وأناما أتحذتها إلا وأنوى أن أردها إليك .

االملسلثكانى  أن يتقدم للعمل  .ولا جد غضاضة فى أن يعمل مهما يكن نوع

العمل » لأن كلعمل شريف قفذاتهمادام .يجعلاليدهىالعليا» ولامجعلهاالسقلى»

اةول مأنفضال الناس
ننس
لنتعن
انسا
قلاصغارفىعمل عليهالدين ما دام يرفع الإ
والمتساقط من أمواهم .

ر
جان
ؤنهك
يتا أ
وقد رأي
ف

السفر

نفسه للعمل إذا انقطع بهالسبيل » وكانينسخبالأاجر

ت به الحمال ع وقل جاء ق تاريخ الذهى ما نصه
 4إن ضاق

:

و كانلناجار» فأخرح لناكتابآء فقال  :تعرفونهذا اللمط؟ قلنا :هذاخط

أحمد بنحنبل ؟ فكيف كتب لك ؟ قال  :كنابمكةمقيمين عند سفيان عببنينة »
ففقدنا أحمد أياماء ثمجثنا لنسأل عنه » فإذا الباب مردود عليهء فقلت :ماخيرك؟

 :.معى دنائر » فإن شثت صلة وإن شقعرتضاء فأئ»فقلت :
لت
قياى
فتكث
قال  :سرق
صًفين :
نوبا
عترهلىث
ط:اش
ققال
ا؟ف
وارا
جىرة ؟ قال :نعم ٠ فأخرجت دين
أل
بتب
تك
» وجتبى يورق » ففعلت » وبجثت يورق » فكتب لى هذا .
يعى إزاراً ورداء

وجات
سعض
نج ب
منس
لً ي
اانا
وقد كان أحي

اقلدذحكهىيى عن إسحق
السهلة » ول

اا

له

فوقالغرفةوهوأسفل »
وكنت أنا واحمدبالمنعندعبدالرزاق ؛ وكنت أنا
وكنت إذا جئت إلى مو ضع اشر يت جارية » فاطلعت على أن نفقة أحمد فنيته
ئت
فعر ضستعايه فامتنع ) فقات :شإن

قر ضَل وإن ششئثتكت صلة » فى » فنظرت

إليهء فإذا هو ينسح التلك » ويبيع ويننففقق.)71

اح
بكم
لفمىح
اون
المسلك الثالث يألنتقط يقايا الزوعالذى يك

» فكان ذلك

ثحمل -حمله علىعاتقه» ويذشهب جع بقايا الزرع الذى يرك
م
العامالحرل الحدث
فى الأرض مباحاً » وكان
يروى

عنه أنه قال :٠

حريصاً على ألا يازل

(١شخر مت

فى

ارض

إلى النغر على قدى»

أنحى إلابإذنه

فالتقطنا

»

4

ولذلك

وقد رأيت قوما

يفسدون مزارع الئاس ء ليانبغى لأحد أن يدخل مزرعة رءجل إلابإذنه؛ .
رفضه عطاء الخلفاء والولاية :

 - 96هذا هأوحمد الذى شرق اسمه وغرب فىحياته »والذى لاتزال الأأجيال
تذكره

بعد وقاته

بقرون

يةمن العلل»
ء والذى ترك تللك الشركة المثر

حطام الدنيا» ولابقية م عن يقاياها الفانية» ما غض

ف الأجيال

ولحيرك شيئاًمن

دن مقامه العمل » بل زاده رفعة

لأن المادة وإن غلبت علىنفوس الناس » لا يزالون .يقدرون المعالى الروسحية

نقيقها قٌّ أنفسهم يعجون ما فى غيردمه »إن كانعندهم
والعقلية»فإن عجزوا عنح
بقية منن الإنصافوال معان الإنسانية  .وإنه ليزداد الإكبارة إذا علمنا أنه كان يتعفف

عن أمرين :

أحدها  أن يتولى ولاية .
وثانهما

أن يأخجلء عطاء من وال أو تخليفة .

اادلحىو سنة  941ه »
وبما يروى بالنسبة للولاية أن الشافعى عندما جاء إلى بغد
زدم مجلسه » ما كان
ندق
لحم
إان أ
وهى القدمة التى أقامفها » ونشر «لمهبه مهاك
يفارقه إلالطلب حديث فى السفر أو فى بغداد » ولاحظ الشافعى أنه كان يرحل إلى
اليحن :لعتلب الرواية عنبد الرزاق .ين همام كما أشرنا من قبل » فلاحظ عظم
المثبقة الى يتحملها أحمد » وكان الشافعى مكينا عند الآمين »وقد

ا تار قاضياً

فقدمة المسند نتحقيق المرحوم :الأستاذ الثيخ أحمد شاكر
( )1داجع ترجمة أحمد الذغئ المنشورة ح

5
رشقة » وعرض على
دلرزاقمن غي م
هلسباعمنعب ا
تليمن » فاعتار أحمدليسبل علي ا

أحمد فرفضء فكررالشافعى العرض »© فقال أحمد فى حزم لشيخه الذىمجله :
ويا أباعبد الله » إن سمعت مثلك هذا ثانية لمترق عندك » ,
:ه
أهن
ليخ
ونرى من هذا أنه زفض العرض الذى عرضه عليه شي

لايرى العمل

لسلطان لايراه كامل العدالة وهنا ده ماف عن شيحخه ؛ فشيخهمم إدرا كهمقدار

اً ؟
عنه
تلوكارن دو
عدل ا حكامقبلولايةبالنعن استمر فبا نحو أربعسنين » فه
دوعى لإقامته » ولو
والجواب عن ذلكأن الثشافعى يرى أن إقامة العدل واجبة » فل
كان الداعى له غير عادل ق ذاتهتقدم » لآنه إن عمل لا يعمل وساب من ولامء

درل» فعمر بعنبد
عاهاغي
إمايعمللله .ولا ينض من عدالته أن يكون من ول
لدك »
لبمنعب
ابان
العزيز » وهو مننعلٍإمماناًوتىوعدلا قبل ولاية العهد عن سل
ه الكفاية للعدلتولى .
سفى
نلىفيجد
وماكانسلوان إلاكبقيةبنى أمية  .فادام المو

ئدله أبو حنيفة فقد كان يرى فىالتولى مقنبل
محم
هذا ناظلرشافعى » أموا أ
ماعلوه
جنم
الظالمين معاونة لهموأكلا م
وابتعادا عنكلمعاونة لمنلايراه عدلا .

بغير حله » ولذلك رفضا تورعا »

ومعاررفض أحمدالولايةكانيرفض كل عطاء بجيئه م قنبل الثلافةأوالوالى »
اولانسبة اذلك ثلاثلة أقسام.
وق الحق أن الفتقهاء كبان

القسمالأول  -يتعقف عمنال السلطان والللافة » ويرففر' أنيأخف» ويشدد
فى الرفض » ومن مؤلاءأبو حنيفةوالثورى  » .فأبو حنيفةكانكتنع ؛ زهو يعلم

أن فىالامتناع تعريض نفسه للتلف ءاللأمننصور كان مختير مقدار ولائه بقبوله
انية
لفضو
و ير
للاء
اهؤ
لعطائه » ف

» ويرفضون العطاء معا.

.

والقسمالثانى --يقبلعطاءاللخلفاء ويمتعين به قىسد مواجات المعوزين 
حةتمانج إملعىونة من أهل العلم “وف أن يعيش عيشة تليق بكرامة العم »
معان
وإ
مىاءلك
وبصر
ؤرلأساء الحسن ال
هلى
وأهل الدين من غير إسراف ولا تبذير» وع
'رضى اللهعلهما» لآنهمالالمسلمين » ومن أحق بهمن أهلالعلموالدين الذين وقفوا

5نفسهم عليتعلم الناس أمور ديهم وهم فق ذلك كالجند » قودقفوا أنفسهم

سللدمماميةاباةلنغورمرالأعداء ؛ فإنه إذا كان الجند نحمون اللغور ويصدون الأعداء »>
فالعلماء لمنعالضلال» ولثلا بي؟ثلمالدين الثمالذى يصل إلقىلوب الآمة ( فنزل قدم

دوكا قو لايءقبارتحيطاالخماءول يتدلونفأخفونمنالولا.ة
عل

69ج

لس

والقسم الثالث  -يقبلالولاية  :ويأخذ العطاء ويتصدق به » ومنهذا القسم

رنج
خلىأ
أءإ
الشافعى » وقد ألىأينأكل من أى عما

له فى »عصطراؤه منبنى

المطلب الذى كان تحمس اللخمس من الغتاهم 3

ولاشك أن أحمد اختار مسلك ألى حنيفة مع أنه كانيوالى بانلىعباس »
وملارج
ولا بعدهاأ

»ا لم يقبل الولايةقبلها
علهم ء فليمقبلعطاء قبل المحنة ولا بعدها ه
»

ولكنه كان يضطر

أحياناً إلى قبول العطاء» ولكن لا يدخله ى

معز له 3

بل كان يوزعه على المحتاجين » ويرى فذات أن وزير المتوك لكتب له « :أإمنير
المؤمنين قد وجه جائزةء ويأمرك باللتروج إليه » فالله اللهأن تستعنى »أو ترد المال
فيتسع القول ليمبنغضلك"" . ,
وعندئذ يضطر أحمد إلى القبول » ليدفع عننفسه ظلم السعاية » ولكنه لا
بعس يمقابله » يبألمر ولده صاللاً بأخذه وتوزيعه على أدل التجمل ومن يعرفهم
من أبناء المهاجرين والأنصار » وكأنه يرى أنهم أولى مبذا المال مله

© وفوق

ذلاث

أنهيرى أن امال الذى يشلك فى خييثه » أو أنهليس بطيب يكون مصرفه هو الصدقة»

(ع مياريبك
تطهيراً للنفس » وإبعاداً عنموضع الارتياب عملا بقرل املَنلىِثُمْ د
إل مالا يرييك ) .

لى
نلقمطع السعاية » ولكن المتوكل يقطعها قطعاً-حاسماً كا تعدل
ومع ذتلك

ذلك هذه القصة » فإنقوماً من دعاة الشرقالوا للمتوكل  :و إن أحمد لايأكل من
طعامك »:ولا مجلس على فراشك»ومحرم هذا الشراب الذى تشرب » فيةول المعتصم

هء
قعتص
بىرمن
لامالواشىقولاحاسماًقاطعاًلكل مشاءبنمم :ولو نشر الم

وقال

لىفيهشيئاًلمأقبله الب 7

وعتدما بلغأحمد هاذلهمرْ لةمانلثمقتةركل» سكت الوشاة» وأعطاه المتوكل
حريته الكاملة ى أن يقبل العطاء أو يرده» ولذلككان يرد من يعد هذا عكطلاء»

وأنه يروى أن المتوكل وجه إليه ألف دينار ليوزعها على أهل الحاجة فقالرضى الله
©»
رماه
كم
أؤءنن
اقطلعنعناس » وقد أعفاتى أمير الم
يفىت من
بنا
ل«أ
إه:
عن
1
1
كمراه ».
أذا
وه
( )١المناقب. 
) (0المناقب ص وكم
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سمه

“اهلا ب ومع أنحمد قد عف عمنال الخليفة » وأراحه .هذا هن الاستطالة
مله على الأخذ » لممهدا بال ذاك العالم الجليل » لآن أولاده وذوى قرباه كانوا

يأخذون من مال الكليفة » ولعلهم يأخذون ياسم دذه القراية » ولكن أحمدكان
باهم فيلابون »ء وكان يقول م  :ولم تأخذونه » والثغور معطلة غير
مشحونة © والفىء غير «قسوم بين أهله , 04+
وزرهم »
ني
تذى
ثيمقإناهطعهم ولا يؤاكلهم:؛ حى أنه لايأكل الخيزال

له
ورئض
اء ف
نده
تت ول
فإنهيروى أنهقد مز فى تنور مسجور ق بي

» لأنه يأخخل

جوائ السلطان » ويباغ الخليفة ذللك » فلا يغضب إذ عرف إيمانه وإخلاصه ٠

ويقول  :وإن أحمد لمنعنا من برولده » ثم يأمر بإعطاء أولاده وأقاربه نخفية عنه .

ومع هذا التشدد ف الامتناع عالنأخذ من مال السلطان مكاان يعلنأنه كسب

»هو
حرام » بل كان يتشكك فقط » ويروى اق هلما أنه دخل على بنه يعوده و

ى
بءققد
:ا أبت عندنا شى
هيرض » فقال ي

مما كان يبرنابه المتوكل أفأحج منه؟

قال  :نعم  .قال  :فإذا كان هكذا عندك » للماتأخذه ٠ قال  :يابنى ليس هو
عندى محرام واكتى تنزهتعنه . 72

إذن فأحمد مكاان يقطع بأن قبول العطاء من اللخلفاء حرام » ولكنه كان

يشتبه » وحيما اشتبه فإنه ييزه نفسه » وفوق ذلك فإنه هكاان يقبل العطاء من

الأصدقاء خشية منةالعطاء » فكيف يقبله من الخافاء والأمراء .
لهكنا جد الإمام أحمد يعيش زاهدا وفيا لسنة رسول الله مَلِتع »
4ه» و
ولعمأصعابه والتابعين لهمرى الله عنهم » وكان زاهد]ً متبتلا شاشعاً خاضعاً »
لامهمه إلاالاقتداء بالرسول  » 2حى إنه ليتسرى يإحدى الجرارى » لأنهعل

أن البى يلم تسرى مارية القبطية » فنخشى أن يكون امتناعه عالنتسرى ايتعاداً
عن السئة » واذلك استذنأ زوجه فق ذلك فاذنت له .

يىل أن يستمسك بسنة النى لله » ولايعرض
بف
ساب
وكان يسنين بكل عذ
عنها » بل يستمر فىالأخخل :مهاج السلف الصالح مهما يتزل بمهحمن» ويستعذب

أاشلدعذاب فىسبيل العٌسك بأثارعنالساف» يرك القول فيا تركواالقول فوييهتكم

فيا تكلموا بكلامهم لامرج عنهم قأيتدملة » واستمر يعلو ذه الزهادة وبذلك
() المناقب صن 48م

( )0المناقب 645

سادلاج

لم

الاتباع » حبى صار مإحمقام دار ال
يسلا
قمص»ده العلماء منمشارق الأرض ومغارمما

طالبين الحديث وطالبين لفقهه » واستمر رضى اللهعنهفى ذلك الاملحدعلمى » مالععيش
الذىكانقد اخماره ؛ وهوعيشالفقر » فازدادبذلكقدرا وعلوا وهنزلة مانلناس ١

ولذلك لاتوق سنة ١5١ شيعته يغداد كلها تقديراً لعلمه وزهده » وتكرما

لسنةرسولا ملَليهليُةٌ » وعم السلف الصاليح الذى كان يمجمعه ذلك الإمام الخليل »
ونحيه ويدعو له » ويستمساك به ء ويبرك ما سواه .
صفاته

هه؟  لخنا جزءا من صفات أحمد » فى أثناء سرد حياته © ولكن
هكاان بالإشارة نبينه الآن بالعبارة » ف عيارات جامعة » لا ى إشارات لاممة .
إن صفات أحمد بعضها هيات من اللهتععالى و»بعضها

اكتسما بالرياضة النفسية

والتوجيه » ولنذكر صفاته بنوعها .
وأولى هذه الصفات حافظة قوية واعية » وهى صفة عامةق امحدثين » وأهل

الإمامة مهم بشكل خاص » وهى الأساس لكل عم » فلايد لهل العلمأن يكون
»حفظوها ويبنون علا » ويستنبطون هنما » وأن
عندهم طائفة هنموضوع علمنهم -

غلمالنفس فى حاضره وماضيه يقرر أنمقياس الذكاء ينبكاولمافظة» وحضور البدسبة
الى تثير المعلومات ق الوقت المناسب .

ولقدآنى الله أحمد من هده الصفات حظاأ وقيراًء والأخيار قى ذلك متضافرة »
يؤيد بعضها بعضاً .

ولقد شبد بقوة حفظهمعاصروه حت أعحدفظهم » وققبدل لأنى زرعة :
و من رأيت من المشايخ وا محدثين أحفظ ؟ قال  :أحمدينحتيل .

يهيه
وكان مع حفظه لأحاديث رسول الل

وسنة أصحابه وفتاومهم » وأقوال

ارف »
التابعين و اوحهم  -يتفهم كل ما حفظ تفهم العارف المستنيط الذى يبتىعلى مع

ئىر
ساثاعل
ولقد امتاز بذل

م#دلى عصره » فقد كانوا يكتفون بالرواية دون الفقه

والدراية » وتركوا الاستنباط للفقهاء .أما أحمدفكان يعبى يفقه الآثار ك»اهناالخافظ
الراوى » يقول ى ذلك معاصره ورفيقه فى بعض رحلاته إسحق بن راهويه  :كنت"

با/ا 6لم
ل

أجالس بالعراق أحمد بن حتبل » وحبى بن معين » وأصابنا » فأقول  :هامراده ؟ ما
أحمدبن حنبل)  .وقد قال ف ذللك تلميذه إبراهم
فقهه؟ فيقفون كلهمإلا
تفسيره؟ ما

ثللميهرم » رأيت عبد اللبهن سلامءماأمثلهإلاجبل نفخ فيه
مثاً
«ركت ثلا
الحربى :أد

رث
ابن
هشر
روح » ورأيت ا ب

» فا شبته إلابرجل عجنمقرننه إقلدىمه عمّلا ؛

أيتكأن اللهجمعلدعلالأولين والآخرين هن كل صنف »
ورأيت أحمد بنحنبل» فر

يقول ماشاء وعسك ماشاء » .

 - 5والصفة الثانية  :وهى أيرز صفات أجمد » وهى الى أذاعت:

»هى صفة الصير والجلد » وهى ثمرة لعدة املنسجايا الكرعة أ»س.اسها.
ذكره و
قوة الإرادة وصدق العزعة وبعد اللبمةمهم ياتعب الجسمفىذلك » ولقد كانت هذه"
الصفة المزاج اللتلق النى اختص به الإمام أحمد » فقدجمع با بين الفقر والدود
والعفةوالعزة |6 ,والإياءوالعفو»واحمال الأذى» وهىالى جعلته محتمل الرحلات
وما فها دن مشقة اق طلب الحديث » والأخذ عن رخاله » وهى الى جدلته لذ

يتحمل منة العطاء » ويؤجر نفسه حمل الأثقال وللنسخ » بل حملته علىأن يتعرف

بعض الصناعات ليأكل منها » إن قل ما بجىء إليهمنغلةعقاره .

وهذه الصفة الى تحمل املابلاء الأكر الذى نزل به ى نحو تمانيةوعشرين.
شهراً » من ضرب

نلنامر »
هتحملالانقطاعع ا
ميرح وسجن مضيق ) م جعلتي

والامتناع عن التحديث

لاأكر
ونجب

وشرح مسائل الدين طول مدة الوائق أواجلها

.

هناأن صير أحمد بن حنبل كان من نوع الصير المميل»

وهومن غيرأنين ولاضجر ولاشكوى » وكان ذا جناتثايت » ليافزعه أمر 0

ويروى ق ذلك أنهأيامالمحنة دخل على الكخليفة يستجوبه » وقد هولوا عليه لينطن.

تمايريدون » وينجيه » وقد ضربوا عق رجلين ليرهبوه » ولكنهق وسط ذلك
فءظ عن.
حشى
دأى
ت
المنظر المروع وقع نظره علىبعض أصاب الشافعى » فسأله :
ىلمسعل اللقين ) فأثار ذلاك دحسشة الحاضرين  5وأراعهم ذلك اللينات
الشافعىف ا

لىقى
الثاإبت » حب

:انظروا رجلا مو
قال خخصمه العنيد لحمل بن أى دؤاد و

ذا يقدم تضرب عنقه فيناظر 5ق اإلفقه » ١٠
( )0حلية الأرلياء ب 4ه من 5813
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بالله تعالى وحده » وتوكل عليه وحده >

يدز
عق
ارجل
وإن السر فى ذلكأن ال

ونظر إملىاعنده » ولم ينظر إلىما عند الناس  3ولمبحس بعظمة غير عظمة الله »
ويذلك

بالحياة

عاك عن

مستوق

.من كانوا يؤذونه

؟

واسهان

بالشدائد ومعزلمها

 43واسمبان

ومتعهاء فرضى من متاعها بالقليل » ولميقنع منالعملله بغير الكثير الوفير ٠
ولعلره عن مستوى الملوك وأذنامم لم ير لهم اعتياراً مجوار الله تعالى .
»فلإمنعيز بغيرالله
ولاعير ازه بالله كان متواضعا متطامنا للناس مققيلالعيرامهما

فس»
نيب
اكولن ط
يككون غليظ المعسنتقكيراً » والمعيز باللهي

ويكون كثر العذو »

ااهلعننى مَلِتُمْ » ويدركه ؛ إذ رؤى عنهمله
فكان رضى اللهعنهيعملبمارو
ازوامن تواشيعللوهف اعللّه]»
دعفوإلح
أنقهال:ومتاقصرمالمنصدقةومزااد عب ب

هلام بأدجعممانا
عا
 - 1والصفةالثالث»ة منصففات أحمدرضىالله
»وكانعفيفاولاتفضع طوى 4
غيره ع

ولاتسرة شبوة » وكان نزمها فى إعانه ء فلم

يجعل لأحدغيراللهتعالىسلطانا» وكاننزسماى تفكيره » فل يقبل أن مخوض قى
أمرلممخضفيهالسلف الصالح » وكان تزها ى بيانه» فا ارتضى أن يتكل بغيرما
يعتمد » ولقى ى ذلك الأذى والعنت الشديد » وكان نزمبا فى فمّهه ع فلميسمح

لنفسه أن يوازن بين أقوال الصحابة إذا اختلفوا؛ بيعلتتر كل قول لأسمدهمقولا
له

»

وكذلك

التايعون وقف منهم ذلك الموقف

.

ولقددفعتههذهالنزاهةأن يبرك بعض الحلال » فلميأخدذعطاءحبىمن صديق »
ولامن أمر» ولامن خليفة » معتصربحه لبعض أولاده بأنذلك يصح الحجمنه »

وأنه يرك الأخذ منه تنزمبا للنفس .

يلطلب
»ب
اةن
كيا
وماكان زهد أحمد ونزاهته زهدا عن طيبات الح
وينتفع به » ولكنه لايطلب ما فيه شببة » ولو ضؤلت

الحلال »

.

وكان درى أن هذا الزهد الذى يلين القلوب »ويرقق النؤوس » وليس هو الامتناع

فيه:
لاشلك
منالحلالالذىلاشك في »ه بل فى طلبالحلالالذى
الطرسومى قال » و دهت إل أى
بن صالح
ويروى فى ذاث أن أيا حفص مر

ايلنقلوب أء 'فأبصر إلىأصحابه ثأمطرق ساعةء ثمقال :
عيد الله فسألته ب:م تل

ةلاع سم

للال  .فمررت إلىأنى نصر بشر بن الحارث » فقلتله :ياأبانصر »
حأك
لىب
ياابب
بم تلين القلوب ؟ قال  :ألايذكر الله تطمئن القلوب » قلت  :فإلىل جئت عن

قلتال ::بأكل الحلال .
عندأنىعابلدله » فقال  :هيه إيشرقال لك أبو عرد الله ءق

فقال  :قمدجاء بالأصل » فمررت بعيد الوهاب بن ألى امسن »© وقلت  :م تلين

القلوب؟ قال  :و ألابذكر الله تطمئن القلوب » .قلت :فجإنثبىئتمن عندألىعبدالله؛

فاحمرت وجتتاه مانلفرح »وقال لى  :إيش قال أبو عبد الله» فقلت قال :بأكل
:جاءك بالجوهر » الأصل كا قال » الأصل كا قال ؛ .
الحلال » فقال ن

ح عللىال الخالص مكنلشبة مرتبة
لصار
وكان رحمه الله تعالى يرى أن الااقت

هى من أعلاىلمراتب نبل »ا لايقوى علا إلا أولوالعزم من الورجابلر»ى أن
القوة الحقيقية للانسان ليست ققوة البدنء ولكنالفاىستيلاء على الئفس »وحملها
:نها ترك
على الاقتصار على الال الطيب » ولقّد سئل هرة عن التقوى» فال إ
ماعهوى لا مخشى .

وإن الاقتصار على الخلال الزه هو وسط بين الحرمان المطلق الى نبى الله
تعالى عنه فى قولهتعالى9 :ياأمهاالذينآمنوالاتحرموا طيباتماأحلاللهلكم» وبين
الاندفاع المطلق الذى يكون فيه تجاوز ما أياح الله أو الوقوع فى حمى المحرمات »

والتزامه فيهمشقة نفسية » لأن النفس طلعة تتطلع للمتع » فإماأن تحرم » فيقطع

تطلعها » وإما أتنجاب فتقع فى المحظور » والوقوف عند ناقطلةوسط منغير
اتحراف ولا زلل محتاج إلى ضبط وقوة نفس

صفة الرابعة الى امتاز مهاأحمد هى الصفة الىامتاز مهااكللأئمةوال

الأعلام » واهلىإخلاص» ولقد آلى الله تعالى الإمام أحمدحظاكير مانن الإخلاص »
فى طلب عل الكتاب والسنة » فا سيطر عليه هوىعند طلبه » وماأراد أن يبتدع
أمراغيرماسلكهالسلف الصالح ق طلبه » فإن هذا العلمدين » يكوت الاتباع فيه
واجياً من غغيرر أى ايتداع دوماطلبهذاالعلملنيلجاه » أو شهرة فكان يقول :
وأريد ازول بمكة ألقى نفسى ق شعب من تلك الشعاب » حى لا أعرف ؛ وكان

ينفس علاىلعلماءالذينأخمل ذكرهم» فيتقول و طولبى من أخحملاللهتعالى ذكره © وكان
يعتقد أن الافتخار بالتقوى ينقصها » ولقد قال حبى بن معين :«:هارأيت مثل

ؤدثؤرة
م

يد

ين حنيل »

مه

صحيةه خمسين سنة ماافتخر عليئا بشىء م

كان فيه من الصلاح

واللمرع."7

وأشد ما'ابغلضرإلييهاء» فلميراءفى عمل»ولاعبادة» ولاطلب الع ٠م و قد

كان دقيقاًفى منعالرياء حتى.أنه كان يحعمدل :أدوات العلم املنعالم أو الطاب
رياء فيقول :إظوهار الامحب
لرةرميناء » ولذاثك كياظنل
هارها .
وكان رضى الله عنه يستقل ماقدم ى سبيل الله تعالى وسنة الرسول يه

أتقل
والسلف الصالح » كنا كان يس
نمزال به فى سبيل المحافظة عاللىدين »

فس
نوأن
ل»
اينى
ويلساتكثره » لقوة وجداله الد
لدعليادة
ات
وبلا

4

اللوامة تهم صاحها بالتقضير »

٠

والصفنة اثلءامسة  :ال امتامزهأاحملدءوجعلتلكلامهوروايتهموقعه فاى

النفوس  :اطيبة مع الثمة المطلقة به» فقد كان رضى الله عته مهيبا ؛من غير رهبة»

وكان ر.جال اشرل مبابونه عندما يساورون داره » فإنه يارولىشأن
رطى الذى
كان يناط بهالقيام بالليل عل باب داره » ذهب ليئاديه » فهاب أن يطرق بايه »

وآثر أينطرق بعابمه » ويصل إليه من ذاك البات » بعدأن تستأنس نفسه
باللقاء المهيب .

وأما هيبة تلاميله » فكانت أعظم من دأ » ومع أنه كات الأليف المألوف
:ققد قالفق ذلكأحدتلاميذه  :ومكنانباب أن نردأحمد فى شىء »أو نحاءجه
بينم ول
فى شىء من الأشياء » 1

ولقد-قال أحد.تلاميذة :وها زأيت أهيب من أحمد بن حنل» صرت إليه »

أكلمه فى شىء » فوقععتتعلى الرعدة ححينرأيتهمن هيبته » ولقد كانت أحوال
أحمد من شأنها أن تتمى هذه اليبة © وتقوى

تأثيرها قَّ النتفوس » فهو ى
جد

مستمرءلا بمزحءحق أنه ليحسب أن كل مزحة هى مجة منالعقل » أوغفوةمن
غفوات الضمير الديى » وهو لياريد أن مخبو قوة وجدانه .

كان مجلسهلالغوفيهولاتأثم» لا يتكل إلافىعالٍقرآن الكريم والسنة أو يصمت»
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ولايذهب بالروعة .واهيبة أكثر من لغو القول والمراء والمكاثرة والمهاترة  .وقد
 40وياعده عن

ننحاق أحمد عن كل ذاك

قلبه ولسانه

.

 وكان معهذه الهيبةحسنالعشرة ؛ ولم يكن فظا غليظاً » بكلانطلق النفس والوءجه

»٠ كريم الخلق لينا »

تعالى حق الحياء فلا يئاذق ولايوارى

وكان

شديد

اللياء »

يستحى * ن الله

اكابرم 
اأدرهمول ي
» ويستعحبى من الناس فل ي

و.يقول بعض معاصريه :ما رأيت ى عصرأحمد ممن رأيت» أجمع منه ديانة»
وصيانة » وملكا لنفسه » وفقها » وأدب نفس  0وكرم عاق 3
وكرم والسة

5

4

وأبعد عن

وثبات قاب 1

القأوت ©( .

هذه أنملاق أحيد وصقاته » وهى قيسة من الهدى لتبوىالكرمم ع2

اتبع فها هدى الرسول يلع » وانخل منه قدوة حسنة) فكان يتعرف أخلاق الرسول

صلوات الله وسلامه عليه » ويأخط نفسه باأخذا شديدا ممنرغايرءاة أسوعى
وراء الشهرة الكبىان

يتسلمل ممباأ إذاجاءته » فكان الرفيق ققوله وفعله »وكات

ير:
للهقالدعلى
ابال
حىق » المعتزيه »و
لز ف
اعزي
ذا الحياء المهيب © وكان المستكينلله) ال
آراء أحمد وفقهه

95

ل كان أحمد رجل سنة حافظاً لما ء وبجاءه الفقه عن طريقها »

هراء حولبعض العقائد م.ن غير أن مخوض فقمجادلات
عن آ
ذاكأثرت
ولكنمع

رب
مك
لإنسان»ورأي قا ت
فقهية» منهارأيه فى الإبمان > ومنبا رأيفه القدورأفهاا

الكبيرة» ومنبهامسألة خلق اقرآنلاكريم » وقد ذكرنراأ وي عندالكلام ق محنجه»

ولتكم موجزين افلباق .
رأيه فى الإيمان :
| أنه المعرفة  30ومهم من قال أنه التصديق

والإذعان»؛ ولا يزيد ولا ينقص  4وسيم

دل ولا
جير
يبددألنى أحمد بدلوه م-نغ
مقنال أنه يزيد ولا ينقص » وكان لا
عندهاعتقادجازم +وإذعان » ول م وقد
نه
مهائرة » وهو يستى من السئة » فالامان
فىذاك
هال
روى عنهأنق

:

)ع  "١تاريخ المذاهب )

ب

 7884سم

ت ونقصانه 1 51أسأت» :
« الإنمان قول وعمل يزيد وينقص  :زيادته قا أحسن »
رجل من الإمان إلى  2 00فإنثاب رجع :إلى الإعان  2ولا نرمجه
و حرج ال
إلاالشرك ال هله العظم ؛ أو يرد فريضضة مناللةقرانض جاحدا لماء فإن تركها
من الإسلام

كان ى مشيئة الل »ه إن شاء عذّبه » وإن شاء عفا عنه» .
اونا لهاوكسلا
ومن

أن أحيد يرى أن هراك سقائ-ق عاديا يتميز بعضواعن البعض
هما الكلاميتبين

وهى الإعان » وهو تصدبى

بالقلت "ونطق بالاسان » وحمل بالجوارح  3والإسلام

وهو يكون إذا توافر التصديق والقول »وتخاف العملءن غيرإشراك ولاتجحود لأمر

مم أو السنة » والكفر وهؤ الإشراكباللهأو جحود أمرمنأوامر
رآن
كثقر
ااءلبها
مج
الدين أو مهى من توأهيه .٠

صوص وحدها ء ولاخوض فى أمور عقلية
ل عنلى
اميد
وهو فهذىا الرأى يعت
ر.أيه فمىرتكب الكبيرة :

تلقل منذآخعرعهد الإمامعلىكرم الله وجهه والناس مخوضون فىحكم

مرتكب الكبيرة ل؛آن اللحوارج حككوا .بشروكهلجوا ى ذاك لحاجة شديدة »

:إنناهئق » وقال المنحرفوث
ولذلك انختاففىشأنه العلماء » فقالالليسن البصرى.م
:ا تضر مع الإبمان معصية  0كنالاتنفع مع ,الكفر طاعة » أى أنه
مانلمرجثة ل
اخلة
لاعذاب ولا.٠

.

وقال أبو .حنيفة وأكثر الفقهاء  :إن مزتكب الكبيرة إن تاب توبة نصوحاً
فإناللهيةبل توبته كا وعد الله تعالى عبيده » وإن لميتب تأمره مرجأ إلىربه »

إن شاء عذبه وإن شاء عفا عئه » والمعيزلة ليعاتترون المرتكب مؤمناء ويقولون
إنه مقنزلة بين الممزلتين :
و
ه»
وقهاء
وأحمد رضى اللهعنه رأيهكرأى الن
 0رجأ ماغاب عنه من

الأمور إل الله ع

يقول فى وصف

وفوض

أمره إليه ع وام يقطع

بنعند الله» و ءلمأن كل شىء يتضاء اللهوقدره 3
بالذثوب اأعصية م٠
مجميعاً )

اللمزءن:

الخير والشر

.محمد
مة
أ
:
من أ
هم»ول ينزه أحدا
مممدء وتخوف علىمسيل'
ورجاء لمحسن أمة

الحنة بالإحنان :ولا الثار بذنب | كتسيه )حى  0اللهالى يز لخخلقه ححييثث

اسم

ونرى هن هذا أنه يرجىء أهر العصاة إلىالتلعهالى » ولكن يتتخوف عليهم ٠ .

ويرد عالمىعتزلة قو
ملحم
رأ
تنكب الكبيرة ليس عؤمن » فيقول « :فمن

كان مم كذاك فقد زعم .أنآدمكافر وأن [خوة يوسف حين كذبواأبا مكفار”!,ى
رأيه افلىقدر وأفعال الإنسان :

 - 6كان منباجه فى دراسة مسائل الدين هو مهاج الساف » لايعتمدعلى العقل

داولنتقل » فيقرر ميقارره الساف » ويكف عما كف عنه الساف » وكذلك”
كانكلامه فى القضاء والقدر وأنعال الإنسان » ينطق بقارر الساف» ولا مخوض
ف أمر على :لم مخوضوا فيه و
»لا مجادل ونلماارىء انظر إلى قو
اله
لف
قىدر»

وأته يشل ويسكت فيقول -

الى توف عنما رسولالته مَتليّهالرضا بقضاء لله والتسلم لأمزه؛ والصبر نحت حكله؛
والأخذ ماأمر الله به » والبعد عمامهبى عنهءو الإبمان بالقدر شيره وش
ورهت »
رك
المراء والجدال وال
اخصو
لمات
دي
فن  9ع .
وعبذا ثراة بشرر وجوب

الإعان بالقدر

خخير ه

وأمرزه

 6ووجوب

الطاعة 43

فالقدر لا يناق التكلرض والاختيار ال
قطاعة» وإذًا ليمصرح بذاك فكلامهيتضمته .
إنه يقرر أن الله تعالى يعم كل مايفده العباد » ويريده » ولايمكن أن يقع

فى الكونمالايريد » ويبلغه عن بعض القدربة قولم ٠ فيستتكره » وينتبى دائما ق'

كل أمر
وسإلتى أن يقرر رأيه فيقول 5
ش
ل

07

ش

بصاحب
كلام » ولا أرى الكلامفىشىء من هْذاءإلاماكانفىكتاب ٠

أو سنة » أو حديث عرنسول

اللهم

ل

عن أصحابه قأما غيرذاك فالكلام

فيه غير محمودع .

رأيه فى الصفات :

5

وصف الله سبحائه وتعالى ذاته العلية بصفات » فوصف ذاته العلية

( )0المناقب مس 85١ .
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عمش ات

بالقدرة والإرادة) والعلموالحياة والسمع والبصرء وقال تعالى « :وكلم الله مومسى
تكليما » » وغير ذلك مماوصف الله تعالى بهذائه العلية ») ى ذ كر أسوائه الحسى »

ات
صرهفمن
فأئ تيت أتحمدللهتاعالى كل مجااء فالىقرآن والحديث ذك

الله تعالىة

مي .م بصير متكل قادر مريد عليم خمير لطيف» عزيز
سنه
قهر يصف الله تعالى بأ
ع ويذكر كل ما وصف به اللهتعالى ذاتههن غير '
حكم ١ 2 ليسكثلهشيء »

ى
لعن
اروى
مخاولة تأويل » وكذاك ما

صلىاللهعليه وسل » وقد روى عه ابئه

عبدالله أنه قال نأحىاديث الصفات :ر «هذه الأحاديث نروما كا جاءت )2.

فهو لايبحث عن كنه الصفات وحقيقها » واعتير التأويل خخروجا على السنة
والقرآن » وإنلميكنمستمدا منأحدهما بالنص » وذلكلأنهيرى أن اتباع المتشابه
ابتغاء تلفتنة » وايتداع قف الإسلام » ولذلاكيقول رفى الشاعنه.

وصقةالمؤمن إرجاء ما غاب عنه من الأمر إلى الله ك»ما جاءت الأحاديث عن النبى

يلير ؛ فيصدتها ولايرب هاالأمثال  092ع .
 - 1ونئرى أحمد فى مسائل الاعتقاد العزمالمنقول » ولم يستدخدم متالتجه
ياعكاتنمد على
العقول » ذاكث أنهكان رجل سنة » وم يكنرجل فلسفة » فم

لدعأقنول نتقاصر عما
اتق
»ازع العقلية » وأنه فوق ذاك » يع
التضايا الوفلاسفليةمن
وراء المشاهد الحسوس » فالناس مانلعفهلداسفة

اليونانيين إلىاليوم» وهم فقول

لاون »أو لواراء المحسوس
قعةوكم
يطبي
عتلف بالنسبةلأمورالغيبأو لما وراء ال

نىص
أحسدإن اعت
امدلعل

الذىقام الدليل القاطع على أنهمنعندالله وعلى

ى
آهوقد
كلام الرسول الذى قام الدليل القاطع أنه ينطق عن لل

إلى ركن حصين»

وابتعد ع-ن متاهات العقلوأوهامه »وام يشغل نفسه إلا مافيه جدوى © وعم ينفع

الناس فى أعمام ؛ ومعاشهم معادعفثاكر مالا فائدة فيه إلىما فيه الفائدة .

آراؤه فاىلسياسة :

8

كان ٠ماجه ق دراسة اأاسائل المتعلقة بالسياسة مباجا سافيآ » فكان فى

()١اللككتاب السابن .

284
ب

مم

شأن الدلاذة والداماء ينيع ماعليه أكر الص.حابة والتايعين » فهو يرى ف ذاث اتباع

عىه السلف
تلك
يالذ
مأسلكهالسلف الصالحرخى الل تهارك وتعالى عنهم » وأ
ان ذ
هو أنه كان يعهد بالخلافة لمن يراه صاللاً من بعده » على أن تكون الكلمة الهائية

لمبايعة المؤمنين له ع فالبىأشارإلىأى بكر) ادلميصرح » وذاك لأنه انختاره لإمامة
الملا » فكان فى ذلاك إشازة إل أنه صالح لإمامة الدنيا أتم صلاحية » ولذلك

كانت عبارة الصحابة الى بمرربوااميمعاته  :و اختاره لأمر ديننا أنلا نختاره
لأمر دنيانا 0

دنه
عمر م
برع
ولقداختار أبوبك

0

» ولرلكناس الحقفى مبايعته فبايعزه »

واختار عمرستةتوق رسول اللهصلىاللهعليهوسلم وهوعنهم راض » وترك لؤلاء

الستة أن مختاروامن بينهموانيدا.يدعون المسلمين إلىمبايعته » فاختار أربعة منهمعمان
رضى اللهعنه » فبايعه الملمون » وموم عرلضى الله عنه » أوكرم الله وجهه .

ويقر .أحمد الاختيار بالشورى » لقواه تعالى  :و«أمرهم شورى بيهم » وقد
تصى السنة يرى أالنخلافة البوية تكونفىقريش .
قمد
مأح
كبان
ولأحمد رأى بتلاىفيهمعسائرالفقهاء » وهوجوازإمامة*نتنغاب ورضيه
الناس » وأقام الحكمالصالح ينهم ؛ بل إنهيرى أكثر من ذاك » أن من تغلب

» حابتىكون الامن وإلياك ماجاء فى إحدى رسائلة :
وذ كل براني لاتل
و السمعوالطاعة للأمة » وأمير المؤمنين » اولبارلئاجر » وهن ولى الخلافة فاجتمع

عليه الناس ورضوا به » وهن غلبهم بالسيف وسعى أعمر المؤمئين  .والغزو ماض
جمع الأهرأء إلىيوم القيامة » البروالفاجر ©» وقسم الىء وإقامة الحدود إل الأنمة»

لليأسحد أينطعن علبم ولاينازعهم» ودفع الصدقات إلهم جائز ءن دفعها إلهم
أجزأت عنه » برا كان أو فاجرا » وصلاة اللمعة خلفهواف كل منولىجائرة

.من خرج علىإمام.
لإنامته ؛ ومن أعادها فهو ميتدع تارك للآثار مالف للسنة  . .و

اناجستقمدعوا عليه ٠ وأقروابلاهلتلافة بوأىجه
من أثمة المسلمين وقد كان ال
من الوجوه كان بالرضا أو بالغلبة» فى شق اللتارج عصا المسلمين» وخالف .الآثار
.إنمات الخارج عليه مات ميتة جاهلية 72
 -عنرسولال ته -ذ

() -المناقب لابن الجوزىس 50

_ -ك4

-

هدمآراء تبدو غريبة » لأنماتقرالظلم » وتعتبر الحروج على الظالم روجا

' اعلنطاءعة» فكيف يقول أحمد ذلا ؟ لاشاك أن أحمد ولايقر ظل الظالم» ويؤهن

بأنه محاصب أمام الله تعالى على «قدار ظامه .وقد روىهو الأحاديث الكثيرة فى ذاك»

نبدظدانم «ستقى ثابت»
ولكنه ينظر فى هذه القضية إلى «صاحة ااسامين » وأنة لا
قلوة الآمة » ويفاك عراها » ولأنه رأى فيارأعه
واألنحروج على هذا النظام >

من أخبار الخوارج وفتْهم جمعااه يقرر أن النظام الثابت أولى » وأن اللعروج عليه
ش

يرتكب فيهمنالمظالمأضعاف مايرتكبه الحاكم الظالم٠٠

ية
ضفى
قظر
لهين
ثامإن
إألىكر

نظرة اتباع » فإن التابعين عاشوا فى العصر الأ*وبئه

من ثلى زهانه ؛ وقد رأوا مظالم كثيرة » ومع ذلك عبوا عن الجروج 4

ولميسيروا مع الحارجين » وكانوا ينصحون الخلفاء وا'ولاة » إن وجدوا آذانا

تسمع ء وقلوبا تفقه » وق كل حماخلْلراجون » ولا يؤيدون خارجا ٠
 4ح ومع هذا الرأى الذى يدعو إلى الاستقرار أيا كان وصف الحاكم »

يلعممل على الاتصال بالخلفاء أو الولاة بأى نوع نأنواع الاتصال؛ولم يقبلعطاءهم »
ومن المؤكد أنهماكان يرى ىق عصره عدلا قائماً ولا يجد من الخلفاء إنصافا » '

اج ولكن ف ذات نفسه كانيبتعد
رو
خال
بل كانيرىفجوراً ف اىلوظللمكنه ما دع

علهم تعز-بها لنفسه » فرحمه الله ورضى الله عنه » ولقد كان ذا قلب كبير بوءن

لمق وءلا يقرانظ » ولا يدعو إاللىفساد واضطراب الأمور .
حديث .أحمد وفقهه

ْ

 9اتثق العلماء على أن أحمد رضئ الله عنه كان عد » وأنكر بعضبم
أينكون فقما » ومحقلنا أن .نقول  :إن أحمد إمام ف الحديث بلا ريب » ومن

طريق هذه الإمامة كانت إمامته افلىفقه » وأن فقهه سين وآثار فىهنطقه وضوابطه»
ومقاييسه ولونه ومظهره  .ولذاك أنكر ابن جرير الطبرى أن يكون فقبا » وعذه
ابن قتربه منالنحدثين  ولريذكره فى الفقهاء؛ وغيره قالدده المقالة أو قريباًميا ء

ولكن النظرة الفاحصة فيما أثر .عنه ٠ن أقوال وفتاوى تمن لنا ما ذكرناه من
أنه “كان فقيها غلب عليه الآثر .

و.هما يكن حكم العلماء عنى ألحمد .من حيث كونه تفيها » فإن بأيدنينا
»> على

لم4

ب

ها
قه؛اوقد
لعن
تكى
مجموعة منالفقه تنسب إليهبروايات غتلفة ذاتسند مرفوع لمح
:

ديله
ر دل
يغير
الناس بالقبول » وما كان لنا أن نرد أمراًتلماه اناس بالقبول من

وفى الحق أن الذى أثار الغيار حول فته أحسد هو مايأ  :اا

اتوشىهاره بالحديث وإمامته فيهأسدلت
ألنالف
ويةع
 ١أنه كان يؤثر ال»روا
ّعل
فتامما
هىه
ستاراً وق

٠

.

؟وأنه هكوان ممنع كتابة فتواه؛ لأنمكان لا يرىكتابة ءشغىير أحاديث
اأرسول صل الله عليه:وسلم » شخخشية أن يعبى الناس بالفقه الذى استنبط ؛ ولايعئوا

بالأصل الذى منه أخذ » ويظهر أن ذاث البى كان فى صدر حياته الفقهية» و لذئاث
وردت روايات 'من بعد ذلك تدل على أنهكتببنفسه فتاوى له» ونقلل عنهذلك
النقلة و»لعله نقن مكاان قريباً دن الآثار » أتونطق محكمهالآثار,
مأ#نه كان يرى أن ااصحابة إذا اختلفوا أخذ بكل أقوالهم » واعتيرت
و
يولماح |
أوجهاآ !فاسألة و.إذا اختلف التايعون اعتير أقوالهم أوجها فى المسألة »
يفسرهاأانجع بأيقنواهم؛ فأنى هذا من قول ألى حانيلفةتافبىعين :٠ همرجال
لن
اىب الله تعالى
كرمتاإل
ونحن رجال »ومن الشافعى إذ مختار من أقوا' الصحابة أق

وسنة رسوله صلىالله عليهوسلم ٠
وا
ماءعقد
جعلم
أنال
 - 4وأ

سبند فى الديث إليه » وتشكك.
منس
اىلسحة
عل

كشرون فى نسبة بعض المسائل الفقهية إليه » وإن لميكن ذا التشكك مستئد ي

ولنيدأ بالكلام فى أحمد المحدث» وإذا اتجهنا إلى ذاك فإنهلابد أتنتكلعنالمسند .
اسك

 0ا9لمستد هو مجموعة من الأحاديث الى رواها الإمام أحمدءوهو خلاصة
بتدى جمعه من وقت أن ابتدأ ى رواية الحديث »
قات » واقد
لثعن
ااه
ما رو
تتكهنلمتجهة إلىالعرتيب ؛ كانت متجهة
واستمر جمع فيهطول حياتهولكن هم

إاللىجمع والتدوين» :وكان يكتبه أقوراق متنائرة» ولكن محصية جامعة » لايسقط

سهن » وخثىعلى ماجمع من الفميساع »
ادمت
لب
مها شىء ممامجمع ؛ حبى إذا #ق
مكن مرتباً»
أخل مل على بيه وخاصته ماكتب» وأسمعهم إياه مجموعاً » وإن ي
وقد قال همس الدين الحزرى :

رش أله

' اوإلنإمام أحمد شرع فاىلجمعسند » فك
أتبوه ف
رىاق ٠تنائرة © وفرقهم
فىأجزاء منفردة علىنحوما تكون المسودة ثم جاءحلول المنية قابلل حأصءولنية 4
فبادر بإسماعه لأولاده وأهلبيته» وماتقبلتنقرحه ونبذيبه » فبقىعلىحاله » ثم,
وئله ©7وى
جاء ابنه عايلدله » فألديبهمايشاكلهوضم إليهعن «سموعاته ما يشامبه عا
وإنهذا الكلام يدل على أمرين :
 .أحدها  أن ادمع والثرتيبٍ ليمكن لأحمد» بلاجانءبعده ورؤاه» و إذا كانه
 .الذى رواه هوعبداللهابنه» فيكون العرتيب لعبدالله» ولاغضاضة ف ذلك » فقدكان.
عبد الله محدثاًوعى كل أحاديث أبيه» وتلى عن غيرأبي .ه

ثانهما  أن عبد
بالله
اللميكت
جف.
مع ل»أبحقبالمسند مايشاكلهء وضم إليه من,
مسموعاته مامائله ؛ والظاهر هن معنى المشامبةوالمائلة أن يروى ق السندحكفيه
المألةعن صالىمثلاء فيكون عبداللهق
قدسمعم ي
اشبهامنأبيهأوغره » فيلحقه.

ماأملاهأبوهعليه» ولعل ذلكلميكن كثراً » دليمكن عنغيأب
ريهإلانادراً»

لأن الناء لممختلفوا فى أن المسيد لأحمد .

وأن عبد اللههذا كانمغنيابالحديث فى حياة أبيه وءن بعد »ه وقد جاءفى كناب
أبىالحسين المنادىعن ولدى أحمدصالح وعبدالله:و كان صالح'قليل الكنابة عن أبيه».

فأماعيدالله فلميكن ا
فلدنيا أحد أ
أروبىيعنه

رحمهاللهمنهع . 9

وكان العلماءيثنون علىعبداللهلفضصل أبيهوامتداد الفضل إليه » وبعد همته >

قيااءه
لعرلىكة الم
ترية
ر اكلبى
ها أبوه .

 - 5وعبداللههوالذى جمع المسند ورتبه » وقدكانترئيبه غريباًعنترتيبه

كتب الحديث » فإن صماح كتب الحديث مرتبة علىترتيب أبواب الفقهافلىجملة »

ولذلاك سيل الانتفاع هاف الفقه » ومالافقّهفيهمن الأحاديث زتب على جسسيه
الموضوعات منغيرنظر إلىالراوى » فكانت أحاديث .الأدب » وأحاديث التفسير 3
«حاديث العل ؛ وأحاديث الوسنى؛ فيسبل الرجوع إلىكلبانبالمريد معرفةالمروئ

عنابىصلل الله عليهوسلم فيه,
) (0راجع مقدمة اللسند طيع المعارف بتحقيق لأسا اشيج
تاكر.

(؟) ملبقات الحنابلة المختصرة ص 8١ طبعدمشق ,

884

سه

أمتاراتيلبمستد فكان علىسحسب ترتيب الصحابة » فجمع أحاديث أن بكر الى
مرواها » والسئة الىأثرت عنه فقكتاب سمى مسندألىبكر » وكذلاك عير بن الطاب

اكذ
حلابة » وإن هذا يصعب اارجوع إلى
يرضى اله عنه» وعمان » وعلى » وه
لءاص ك

الموضوعات العلمية الى يشتهلى عابا الحديث النبوى» وقد يكون فيه فائدة أخرى

اللمؤرخ الذى يريد معرفة فصقحهالى إذاته » فمن أراد أن يعرففقهمرء فإنه بلا
ريب ستكون يبدنيه هن مسنده هادة عامية »كن أتنكون أصلا لمعرفة ذاك الفقه

ها ليست مقصودة من طالى فته
كهان »
وامجلدوا
العظم» ولاشكأن هذه الفائدة له
الحديثالنبوى » وعم السئة الشريفة .

 :ولو أنه حرر

مند
حلهب
أدال
ولقد قال الذهى فىنرتيب المسند الذى وضعه عب

رتيب المسند وقربه وهذبه لأتى بأسى المقاصد » فاعل الله تبارك وتعالى أنيقرض لهذا
خىدمنمه ؛ ويبوبه » ويتكلم عن رجاله » ويرتب هيئتهووضعه »
الديوان التسيا

خإنهمعتوعلىأكثر اللحديث النبوى » وقل أن يغبت حديث إلاوهوفيه.
طريقة أحمد فى رواية المسند :
ذف

كان أحمد يروى عن الثقات قىعصره » وكان حريصاً «لىأن يروى

الحديث متصلا سنده إلى الب صل الله عليه و-لم.ومالا يتصل سنده يكون ضعيفاً

حنده » وإن كان راويه من الثقات  .وقد جمع ذه الطريقة أكبر محموعة كماقال

الذهى » ولكنه كياننتقح ماجمع » فكان يحذف بعض ماروى » فقيّدبكااندو له

لأحياناً أنبعض من روى عنه لميكن ضبطه كاملا» أو تدعفيارواه » فكانبحذف
هارواه عنه » وكان دائم الحذف والتغيير والتنقببح حى وهوق مرض المرت» وكان
انح
حر م
صمشهو
لمعال
اضه
داو لهتعار
بم
يذف
مح

» فهومجمع فالرواية المتعار صين »

ثم عند التنقبح بحذذدف أحدهما الذى يبدو له أنه معارض لاصحاح أو أن الاخخر
أقرى منه .

0

أولكن بعدالحذف والتنقيح أيعد كلمااشتمل عليهالمسندقوبيعتمدعايه؟ لقد

جاب عن ذاك العلماء بأن الإعام أحمد » ولو أكناهن نف وينقح ك»ان مقتصداً
»قد أثر عنه
فى الحذف كل الاقتصاد إذا ليمظهر عيب فالراوى الذى روى عنه و
أنه قال فى ذاث لابئه عبد الله :

894

لد

6لو
و قصدت فى ااسند الديث المشهور » وتركت الناس نحت سيرالله تعالى و

دى » لمأرو من هذا سند إلا الثىءبعض الثىء »
أردت أن أتصد معاصنصح
ديث » لست أخالف ماضعق إذا لم كن فالىبابه
لىحف
ايق
ولكنك يابى تعرف طر
ميادفعه . 1

هل فى المسند ضعف

:٠

 إن مقتضى هذا النص المروى عن ألحمد أن يكون فىكتاب المسند بعضالأحاديث الضعيفة » لابد من أن يفرض ذلك الفرض .
وليس معى جود الضعئ فالمسند أنه يوجد فيهالمكذنوب » أو الموضوع الذى
وتضعه
ثب

» وفرق مايين الضعيف وا موضوع » فإن الشعرف هو اذى ق بعض

»و كسانافشىلة سنده انقطاع » ولايوجد دليل عن
رجاله من لميبلغ مبلغ الثقة أ

موبوأضووع ؛ فمهاوقام
لمكذ
ااال
بطلان نسبته ؛ ولميثبتعن المنقخاتاملافه » أم
الدايل على بطلان أنهمن السنة » ورده الثتقات » وأبطلوا نسبته إلى النبى صلى الله

سفند أحاديث
لءمإن
ااما
ولكن داللفمىسئد مواثضبتعه ؟ قدقال بعض الع
كشرة تعد ضعيفة » وأحاديث ثبت ألها موضوعة » وهىقليلة:بل نادرة » قال العراق
ذلك .

وقال اتبينمية إن المسندٍ فيه الضعيف » ول يثبت أن فيهحديئاً موضوعا قط.
والأكثرون على رأى ابنتيمية هذا .
ابلبتهعصب » 2فادعى أن المسند ليس فيه ضعيف يرد .
ومن العلماء هن ذه

فد
سمن
مكلا
ل ال
انخم
ول

بكلمة ابن الجوزى » وهاهى ذى :

« قدسألى يعض أصعاب الحديث  2هل ق مسئد أتحمد ماليس بصحيح

ء

فقلت  :نعم » فعظم ذلكعلى جماعة ينسبون إلىالمذهب » فحملت أمرهم على أمم
عوام؛ وأهملت ذلك » وإذا بقهدمكتبوا فتاوى » فكتب فببامجماعة يطعنون فى هذا

القول ويردونه » ويقبحون قول من قاله » فبقيت دهشا متعجباً  :وقات ق نفسى :
واعمجبا !! صاالمرنتسبون إاللىعم منالعامة أيضاً » وذلك لآم سمعوا الحديث 6

عضن فأيخارجه
طتعر
اقد
لته:
ول يبحثوا عنصميحه منسقيمه» وظنوا أن من قالماقل

19
فإن الإمام أحمد روى

أحمد » وليس كذاك »

د
المابور والجيد » والردىء

 4نمهو

د رد كثراًنماروى » ولم بجعلهمذهيا له» وحم»ابنالموزى كلامه بقوله  :قود

غمتى فىهاذلازمان األنعلماء لتقصير هم ى العم صارواكالعامة» وإِذا مربهم حديث
ون عخلسىاسة الهمم » ولااحول
موضوع قالوا قدروى » والبكاء ييجبكأن

:

ولاقوة إبلالل - :

وتحلاصة التول أن المستد

أكثره صتتريح ) 2وفيه من الص.حيح العدد الذى

لكرعهلبعمضاء .
لا خصى » وفيه الضعرف » ويندر فيه الموضوع » بالين
ولا؟  قد تين ما قلنا أن إمامة أحمد .افلفقه جاءت من وراء إمامتة قى
الحديث» ولذاك كان نقهه أقربإلى الحديث » وأن فقهاء المذهب الحتبلى قد استنبطوا

وفيىه الىكانيفىبا؛
الأصول الىبنعلاالفقهالحنبلى » وأن فقه أفحمتدجااء

مستمداً فتاوالهسمننة أيوشمباها » وقد خص ابن اليم الأصول التىبنيت علما
هذه الفتاوى » فذكر أنها نخمسة :

أولها  -النصوص » فإذا وجد النص أفى بهول يلتفت إلىغويراهذ»لاك قدم

عفلىتاوى الصحاية » وقدضرب أبن لقمأمثلةعلىتركه نتوى الصحابة
النص
مها أنه قدم اللحديث الذى يعتعر عدة الحامل المتوق علها زوجها بوضع
للنص . .

الحمل » وم يفت بأهاتعتد بأبعد الأجلين كمادو فى فتعوىبابانس » ومنعتوريث
ولمعاذبنجب »ل ومعاوية
المسلممنغي ارلمسلمامحديثالواردفىذلك» ولبملتفتإلىق
ابن ألىسفيان .

١

1

ْ

»إذا وجد لبعضهم فتوي
الأصل الثانى  -ماأفتىبهالصحابة وللهابتعالافاً ف

1

ها لم يتركها إلى غيرها » وم يقلأن .ذا إجاع » بل يقول من
و يعرف عغالا ل
يئاًيدفعه » ومن ذاك قبول شبادة العبد» فقدزوى هذاعنأنس »
ورعه  :لاأعل ش
»ل ابنالقموإذا وجد
قا
وبد»
ويروى عته أنهقال  :ولا أعل أحدا رد شهادة الع

مامأحمدشيئاًمن هذا النوع عن الصدابة لميقدم عايه عملاولا راباولاقياساً.09
الإ
( )1اعلام أأوقدين ج (اص6؟.

الأصل الثالث  -من الأصول الخمسة الى ذكرها ابنالقم أنه إذا انعتاطبه
الصحاية مير ممن أقواهم ماكان موافقاً اككتاب والسنة » ولم مخرجعن أقوالهم » فإذا
مبين موافقةأحدالأقوال حكىيلاف
ل يت

ولم بجرم بقول

قسائله » قبل لأحمد  :يكون الرجل
ابن هاق ع

ل
ا؟
قلاف
اخت

ق
فما
اى م
ويف
:

قال إسحق بن اإبراهم

قوعه فسأل عن الشىء وفيه

الكتاب والسنة » وما لميوافق الكتاب والسنة أمسلكه

عه 712

أحمدملف عنالشافعى» فالشائعىيتخي »ر ويرجح » ولو بالقياسع
وهناتجد

ناه
وم
ديرك
فا يكون أقوى قياساً يأخذ بهومختاره » وب

قياساً » أأمأاحمد فإنه عند

ابةيتكارون معاضداً بنصمن القرآن الكرم أو الحديث»
مصحا
ونال ال
قم
أره
تخ

لجهقإيلىاس  :لأنهل يقدم القياس علىقول صمابى
ولاايت

1

الأصلالرابع-.الأخلبالمرسل » وهو الذى لميذكر:فيه الصحابى الذى رواه »
والحديث الضعيف الذى ل يثبت وضعه إذا م يكن فىالباب شىء يدفعه » ويقدمه

عالىقياس © ويبين ابن القمم الضعيف بأنه ليس المراد به الباطل ء ولا المخكر ء

ولاما فىروايته مهم » محيثلايسوغ الذهاب إليه؛ بلالمرادمنذلك من م يبلغ
رواتهدرجة الثقة» ولمينزلوا إلىدرءجة الاتهام :
وهنا نجد أن ابنالى

لكر موقف

أحمد من أقوال التابعين » وكأنه مختار

تواية
الر
ق ارلىر أأنحمد كماخنتار أهقنوال التابعين أو بعضبم اختياراً غمينر
تباعمجرد » وعلى ذاث لايكون قول التابعى حجة لمسنده » وإن قال بقول أحد
فلأنه وثيق الدللى » لالأن صاحبه -حجة » أماالرواية الأخرى » وهى أنهكانيعتير

قول التابعى واجب الاتباع » فإذا

مجد كتاباًولاسنةولا فتوى للصحاية ؛ أخل

بقولالتابعى +وإن اختلفوا ولميكن قى قول واحد منهممايتفقمعقول الصحا
تركها أقوالا ى مذهبه » وإلا اختار مايتفق مع السنةالىهى

أعلى
منه »
م ودى

9

الصحابة أالونبى صلى اللهعليهوس .
وأن هذه الرواية هشهورة » وأقوال أحمد المأثورة » ورسائله المنشورة تؤيدها ء

( 14الكتاب الكمذور .

5
وأقشدرنا إلىبعضها منقبل » فقد كانيعد قول السلف ومنهاجهم أولىبالاتباع © 7
ويعد من السلف التابعين .

الأصل الدامس :الذدى ذكره ابن الق -م وهوالقياس» فإذالميكنعند الإمام
نص منكتاب أو سنةأو قول صحانى -أو تأبعىعلىالروايةالمشهورة » ولاأثرمرصل

أوضعيف -ذهب إلى القياس »اوقلدخنقللال عأنحمد أنه قال  :و سألت الشافعى
ضهع
عالنقياس » فقال  :إئمايس
لإلي
رند
اار
ورة

. "3

ونارأه
ل يقرىيأن
اس -حجة » ولايسارإليهإعلاند الضرورة » فإن وجد
مندوحة عنه ل ي
ملجأإليه؛وقد استأنس فىهذاالنظرتمارواه عن الشافعى » ولكن
الشافعى لابأخذ بالضعيف ويرك القياس » فقدار الأخذ عند الإمامن تل » الشافعى
يتجهإليهإن لميمدحجة لاشببة فهها».وهذا يؤخخره عنأى مستندمنالنصوص أو

مايشهها مالميوجد دليلعلىرده .
منهإلاىلتصوص »؛ ويدخل
نقت
 7وثرى الأصول الذبىكرها ابل
فهاالمرسل والضعيف » وفتوى الصحالى » ثمالتابعى ء لىنظرق ذاك » م القياس .

ولكنهلميذكر الاجماع أصلا عند أحمد » كالم يذكر المصالح » والذرائ

كه

والاستحسان » والاستصحاب » وهنى أصول عند اللنايلة وهل كورة كتهم .

ولذلك كان لابد من ذكرها وبيانها .بكلمات موجرة  .ويصح أن نقول أن
المصالح والاستحسان والذرائع والاستصحاب كلها .يدخخل فبىابذ القياس إذا .فسر
وص .
لاطنمنغ
القياس معبى واسع يشمل كل وجوه الا
صير
استنب
الإجماع :

دقى
هتفا
جهوا
مماع
الإج

0

الأمة فىعصر من العصور على م

الأحكام الشرعية معتمدين على دليلمنالكتاب والسنة » أالوقياس على ربأىعض
١

النقهاء .

 :والإجاع نوعان كا ذكرناه من قبل  :إجاع عألىصول الفرائض كعدد
الصلوات

© وعدد

)0ن الكتاب

الركعات » والصوم » واللنج » والزكاة وغيرها » وهذا النوع من

المذكرر ض

١87

باغةة نت

الإجاع مس يه عند الجمع ومتكره يعد هنكرا لأمر عل من الدين بالضرورة »

ولذاك يكون كافر؟ » لأ الإججاع على هذه الأمورإجاع على مسائل ثبتت بالقرآن
قطعياً » واهلى إإطاسرلام » وسوره المكين » وءن تجاوزه ققد خرج
والسنة ثبوتً

من الدين .

 :الإجاع على أحكام دون ذلك كإجاع الصعحابة على أن الأراضى
والفرع الثانى

م
حونكفى
المتولى علهاتبىفىأيدى زراعها على أن تك

ملك الدولة » وإجاعهم '

على قتال المرتدين © وو ذلك .

»فانء من نقل
لحمعدل
وهذا النوع من الإجاع قد اختلفت الرواية فيه عان أ

كقذدب
ذب وقد قالاابلنقم  :و
افهو
كجاع
عنهأنه َال :ومن ادعى وجود الإن
مند
حلهب
أدال
مانلادإعىجاع » وتلقيدسغيمه على الشديث الثابت ؛  . .وقال عب

قأول ؛ ١ مايدعى فيه الرجل الإجماع فهوكاذب » لعل الناس
يعت
اين حنبل سم
ليه » فايقللانعلمالفا » :
اختلفوا » مييادنريبهه»إوم

ونتبىمنهذاإل أىن الإمامأحمدلاينكرأضل الإجاع » ولكنهينىالعلمبوقوعه
معلومون » وعلماؤهم كانوا محدودين معروفين » وعمر رضى الله عنه كان قد
لأنم
رهم ف كل أمرمجمالمسلمين
يءه
شلما
تن وع
سلمي
يلمس
لمعا
احتجزهم ف المدينة؛ وكان مج
ليأخذفيهرأي قاطعامنهم ليهمنأن يتحمل التبعة وحده .

هخالفا ً.
وأمام يادعىمنالإجماع بعدذلك » فقدكانيقول  :لانعلمل ع

بلتهان :
تمد
وعلى ذلك نقرر أن الإجماع عمندرأح

ونن افلمائل الى .
' أولاهما  :اهلىعليا » إإجماع الصحابة » وهو اليذىككا

علبم للنظروينهون فماإلىروأاىحد ؛ فإن هذا الإجماع يكون حجة » وهو
تعرض
اي»فرض أينهخمالفون فيهسنة
وصحليحة
معتمد على أصل من الكتاب األوسنة ال
اضدي عن
»ا علمبع
إذ
 .صتميحة © لانم رواة أقوال النبى صل الله.عليهوس
يعضهم » فإنهلايغيب عن كلهم كماقال الإمام الشافعى رضي الله عنه١٠

يشجر» ولايعم لهمذالف » فيذه هرثبة ثانية
المرتبةالثانية :أن بعلمرأى و

|

ه84ع ل

|

املنإ-جماع إن سمينا مثل هذا إجماعا » وهدذا دون الحديث الصححرح »؛ وفوق القياس

'لأنهإذا وجد فقيه مخااف ناملضإإجماع .
أن يلاحظ أن هات

ويجب

ربتمن هما دون
امت

0

ش

الإجماع على أصول الفر انض 4

لب تىعد منالدينبالضرورة » واى يعدمتكره كاافراً؛» كن يتكركون الصلوات
علىكسل
ً وكن يتكر عدد امات فى كلصلاة» فإن هذهمرتبةتقدم
خخمسا »
استئباط ؛

للهأعل .م

القياس

:

ييرفةهما من
وبغوحن
 القياس الذى نريده هنا هوما اصطلح الشافعى وأ» محيث لا يدشمل فيه الاس.:حسان ©) ولاالمصالفح
فترهاء القياس على تسميته يالقياهىن

حكبأمر آآخر منصوص
المرسلة ولاالذرائع .وهو إ-داق أدرغيرمنصوص على
على كه لاشترا كهما فيالوصف الموجب لاحكم »»كا بينا.

اا عن»هوإ الصحابةقد
وأحمد قد روئ عنه أنهقال إن الباسليت
أ الأخل به » فالحنابلة منبعده قل عنوا به
أشحذوا  :: 4وإذاكان أحمد قد قرر مبد

مل
ننو
عا
وأكثرومنالأخلبهعنمكاان تتمد م حوادث دون ف ثور
اللهعليه  0وأصايه حكما فما .
كينظهر أن كتاب الحنابلة كابن تيمية وتلميذه ابن لقمكانوا يقيسون

ابوط» اثللحانفية يقررون أن عد السا ؛م وهو
الأرسافلا لامجردلل
الشمن معيجلا » عقد غر قياسى ) لان محل
نوعدين يعدن يأن.يكون المنيممؤسجلا و
المدكمة
قيامىلأن
عفد
رر ابن تيمية أنه
وجود » وبيع المعدوملاجوز » فيقر
العقدغيرم

وهو منع الجهالة » ومادا)ت الجهالة أو العذذر مدفوعين
ق وجود المبيعثابتة فيه »

فالعقد قيامى .
من

ذلاثأن الحنايلة يقرروتث

حوالة المق

بأن يكون لشخص

دبن

على آخخر

الد ٠ين وهذا ما يخااف قول
ىيره نحيث بحل لهفى طاب
هذا الدينإل غ
فيحول

قياسيين لأن ذاث يعتير بيع دين بدين ودولايجوز.
الحنفية ال

»ما .
»أن الذى و ل الذين إ
فقالالحنايلة » إن ذلاك من جنس استيقاء الدين ل

»يفاء -جائز .
يستوفيه ممنحوولاهلعلايسهت

 5494لم

وهكذا جد الكثر املنمسائل الى لايلتفت فماإلىالعلل » بيلتفت فهاإلى

المكموالأوصاف المناسية .
الممالح. :

>
|

 - 9يبراالدمصالح هناالمصالي المرسلة » وهى الىلايشبد ا دلول بالإلغاء »

وهى منبجنس المصالح الى أقرها الشرع » وهى يؤخخط باعندالمالكية ي»شرط أن
تكون ملائمة لمقاصد الشرع » وأن يكون فنها دفعحرج » وتألعاارض نصا .

ويعدها الحنابلة وغير هممن القياس » لأنها قياس على المصاابحالعامة المستقاة من
مجموع الخصوص القرآنية والنبوة » وإن لمتكنقياساً على نص نخاص بعينه .

وأحمد رضى الل عنهقدأخل با ء لأنهرأى الصحابة قأدنذوا مه .ا
مسل»هم
حلنا
.ح ا
وصلا
فقدأند بهافىالسياسة الشرعية » وهىماينبجه الإمام لإ
علىمافيه«صلحة ٠ وإبعاده ,عمافيهمفسدة » وقرررضىاللهعنهى ذلك عوبات »

وإن :لميردممانص » ومن فتاويه الى هن هاذلاقبيل نى أهل الفساد والدعارة إل
ها تغليظ الحد على شرب الحمر فىنبار رمضان » ومنها
وهمشرنهم
يلديؤمن في
ب»
عقوبة منطعن ق الصحابة » وقرر أن ذلاك واجب » وليس لايسلط
عانف أ
ونعنه »

»يل فإن تواإبل»اكرر له.©0
بولييعاقسبهتق

.

ولقدتبغالحنابلةأحمدفىذاث » فأفتوابأموركثيرةبناءعلىالمصلحة الىتعد
من.جنس المصالح الى قررها الشارع ءوءن ذاك إفتاؤم مجواز إجبار المالاك لدار على أن

يسكن فىبيته منلامأوى له » إذا كانفها فراغ يتسعله » ولقد قال ابن الهمق
جدون سواه أو قى
لتاإنيسان
ذلك :دوإذا قدرأن قوم اضطروا إاللىسكنى فىبي

التزول فىخانمملوك  .. .وجب على صاحبه بذلهبلانزاع » لكن هل يأخذ أجرا ؟
فقيوهلان للعلماء» وهما وجهان لأصحاب أحمد » ومن جوز له أذه حرم عليه أن
صبحهاب أحمد الناس إذا احتااجوا إلى أرياب .الصتاغات » الفلاحنن
أبى
وما أف
مالعأ نيمترملا ؛ ص , 1#
()١
( )0قرطلا ةيمكحلا نم 87م. 8

792

لم

وما
لال
فونعإذ
ياقب
نأهنوا  :ويع
تهم
.وغيرهم أجيروا علها بأجرة المثل  .وبليمس ل

»

فإنه لاتم مصلحة إلا بذلك » ولقد افر ضوا للمصلحة الواجبة الرعاية أن تعلمالصناعة
فرض كفاية داجة الناس إلا : 796

والمصالم أذ مها أحمد على أساس أنها باب من أبواب القياس » ووسع معناه »
وكأنه اعتيرها قياساً علىالمصالح المعتبرة افلقذقه الإسلاىعامة » مأخوذة من النصوص
تجتمعة 43لامن نص معن 3

“"وإذا كانت من أبواب النياس »فهو يؤشخرها عن الأخاديث ولو كانت غير قوية
عا دكاذمما لميثبت » لأن قاعدته أن القياس .لايعمل بإلهاللضرورة ؛ حيثلا بجد
نصاً دن كتاب » ولاسئة

عن التى صلى .الله عليه وسلم وأصحابه .٠

 -9الاستحسان عانلدحئفية اهلوحكم ى مسألة بغر م.احكم بهفى نرظليها
الدليل من نص

أوإجماع  40أو ضرورة»

معار ضة المياس الظاهر يقياس أقوى» وأن هلا

ننصوص
لم
أخلصفوىل الفققه الى المعتيرة » لأن ذلك إماأذ بداليل
يلاريب دا
ضووع لحكم الضرورة » وذلك كلهمعتير فىالمذهب المتبلى »
لاعل»أ
اإجم
أو ال
عن الإمام أحمد ماحخائفه .

ونن
كن أ
ياعك
ول

والاستحسان عند المالكية .ضرب من ضروب الأخذ بالمصلحة فى مقايل قاعدة
ببم مايناق ذلك »
نكأن يمكوذنهفى
ثابتة وأن الخنابلة ب وأقندخذوا بالمصالح لا م

النص اتباعاً

ضرع
وغي
مافى
لأنه ضوع -لدكم المصلحة » وقد قرر الحنابلة الأخذ مه

 -هذا أصل فقهى اعتمده الحنابلة تابعينلإمامهم أحمدء وذلكلآنالشارع

ذا طالب بأمر فكل ما يوصل إليهمطاوب » وإذا نهىعن أمرفكل مايؤدى إليه
منهى عنه » فالذرائع اهلىوسائل » وتهأىخذ حكم ماهوذريعة إليهطلباً إنكان
ش
مطلوباً » ومنعاً إن كان ممنوعاً .
ل

6

0

إلكتاب مذ كور عس 0ا7؟؟ 8
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-

والمذهب الحنبىأشد المذاهب الإسلامية أنعذا بالذرائع » ويقول فىذللك ابنالقم :
وولما كانت المقاصد لايتوصل به إالايأسباب وطرق تفضى إلها كانت طرقها
وأسيامما تابعة لها » معتيرة ممهباءفوسائل امحرمات والمعاصى ق كر اهها والمنع مهاسبه

إفضائها إلىغايها . .فإذحرم الربشيثا ولهطرقووسائلتفضى إليفهإنمهحرمهاء
ائل والذرائع المفضية لكان ذلك نقضاً للتحرمم »
ساح
الولووأب
نحقيقاً لتحر مه.٠ .
وإغراء للتفوس به » وحكته تعالى وعامه بات ذلك
الداء منعوا

صاحمبه من الطرق والذرائع

 . . .والأطباء إذا أرادوا حسم

الموصلة إليه »

وإلا فسد علهم ما يرومون

إصلاحه » فاملاظن مبذه الشريغة الوه فىى أعلدريجات الحكمة والمصلحة والكمال»
سد
هسلم
هليو
ىللع
عالوىرسوليصلا
لنالته
عأ
ةمواردها
ومن تأويل مصادر الشربمو

الذرائع المفضية إلى حارم  2أن حرمها ونهىعمما02

:

وبذلك يتبين أن المذهبالحنبلى اتباع؟ لأحمد أخذ بأصل الذرائعطلباًوسداء قما

هو ذريعةلمظلوب كانمطلوباً » وما هووسيلة لممنوع كان ممنوعاًسدآ للذرائع .
هب
ذق
مرائع
لىالذ
ار ف
وإن النظ

|

الحنيل يتجه اتجحادين :

»قصد باهلشخص أينصلى إ:لحىرام أم
أولمما ا:لنظر إلى الباعث على الأفعال أ
«إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى » .

انت النية طيبة » فن كان يسيه
وثانهما  :النظرإلى الحالات المحردة » وكلو
الأوثان » ولوقصد نية حسنة ولكن أدى ذاك إلى أن ياسلبمشركون الذات العلية »
فإنه يكون ماوماً ولو كانت نيته محسنة .

وعلى ذلك يكون النظر إلىالذرائع لايعتمدعلىالنية فقط » بل يعتمدعلها
أحياناً» و فف الكثيرينظرإلى المآ ل ذاته»وقد أخخذ الحتايلة بالأمرين ف:الأعمال الى
تؤدى إلى متناسد منع » ولو كانت هى ذاما لا تعد مفسدة » ومن

قصد

يفعله الشر >

ولوأدى !!لمعدم الإفساد فيه» كان مرئكباً إتمأء فن صوب سهما علىإنساننامليقتله

لهد » فهو آثمأمام الله تعالى »
فليصمبه » وأصابحيةكانتيجوار تهريد أن تتلدغ
واللوكناتنتييجة خيراً .
(ا0ع)لام الموثعين ج١7 من ١١١1 .

ع

845

ولنضرب أمثلة على الأخذ بالذرائعفىالمذهب الحنيل :
السلع قبل نزوهًا ف الأسواق  (2وأنحذها لإاتسي>م فى السوق ممنوع  4لأن

م ( لهى

ذلك قل يإؤدى )إل الاحتكار

وقد

أحمد نيا ر لابائع
يؤدى إلى غن البائع  3ولذلاك أأل2يت

ًاشريعة
هت الفسخ سدا ا
إذا تبين لهأن السعر على غير ما باع »© أو م يتبين » فيكون ل ح
ومما أفى به الإمام ألحمد بالذرا يع وعجوب

ب

أو شراب حى

جوعا » لان مجعةه هى

مات

ذلك

الدية على عن ممع شخصاً ٠ ن طعام

وسيلة للموت

.

حأمند كان يكره الشراء ممن يرخص إافلسلع لمنع الناس عن بجاره »
أج)
(
لأنه يريد بذلك إنزال الضرر بأخيه » والامتناع عن الشراء منه فيه قطع لهذا الغمرر »
ولقد ورد عن البى صلى الله عليه وسلم أنهنهى عن طعام المتناريين » وها الرجلان

يقصد كل منبهما مباراة  الآخر فىالترع .
(د)

يتخذه

أن أحمدحرم -

ش

الملاجعندلفن

مراكالشمارين  :وفى كل هذا يكو

المدوات؛ ومن
على
لأثه إعانة

ي ومن ذاك إجارة
لممع »
ابيع

ش

الذور لمن يتخدها مكانا للمعاصى كالمراقص والملاهى المحرمة .
الاستصحاب :
7

ومعتاه أن الحكم الثابت يستمر حى يو-جد دليل يغيره.

وقد أكثر الحتابلة من الأخذ .هذا الأصل » ومن المسائل األفىتوا سا على أصل
الاستب حاب :

قلأشياء الإباحة » حتى يوجد دليل المنع» ولذلك كان الأصل
( )1الأصل ا
فى العقود والشروط الإباحة » ووجوب الالنزام :مها» حبى يوجد نص عمنع .
١ب الأصل ق الماع أنه طاهر حى يومجك دليل عل نجاسته .

دتة
حان
اً ك
ولاثا
(ج)إذا طلق الرجل امرأته وشاث فى أنه طلقها واخدة أوث

»

لها المستيقنة

وهكذانثرىر الخنابلة أخقدونهذا الأصل قى كثيرمن فروعهم » بل فى
قو اعدهم .

ش

ش

قام نصعلىمنعه » وقد
ما
لهشروط إلا
وإن قاعدهم هى إباحة العقود وال

عااليأسم به أى مهب آخر.
مهم ف هذا الباب مم

وسع

د

898

مم

نمو المذهب الحنبلى
وروايته والأقوال فيه

184؟  -ليمكتب أحمد بن-حنبل فقهه » 'ماكتب الشافعى فقههء بل إنهكاله
ينهى عن كتابته و»إذا وجدت لكهتايات فىبعض المسائل الفقهية » فهى مكذرانته
تحاصة به » لايعمل على نشرها  .ولايسمح لألحد بنقلها

ك إتلااب
اايلدون
مقنبل أل

لآنه كان يرى ما وهنا

والسنة » سحىلاينسى الناس الرجوع إلهما فق معرفة

الأحكام التكليفية .

 - ١وإانمال نفققله الحنبل عنطريق تلاميف الإمام » وأولهم ابنه صالح' ء
واقدلتلفقىقه عنأبيوهغيره » وكان ينشرفقهأبيهعنطريقالرسائل » إيذرسل,
إليه فيجيب عن رأى أبيه » وقد تولى القضاء » فاستطاع أن يتقل فقه أبنه

لاإله

الأجيال فقط » بل إلىالعمل و التطبيق وقد توق سنة  551ه , .

جيال » ونقل فقهأبيه4
؟ ب وكذلك عابلدله أبنحمد فقد ثقل الامسلندأإسلى
وإن كان نقله للحديث أكثر» وقدتوق سنة 91٠١اه.

ل« ب ومن تلاميذه الذين نقلوا فقهه أبوبكر الآثرم » وقد لزمأحمد أمداغير
'قصير » ونقلفقهه  .وقدتوفىسنة 151ه .
. 4ومن تلاميذه أيضاًعبد المللك الميمونى »وقد صأححبمد نحواثنتين وعشرين.

سنة » وكان يكتب عن أحمد المسائل مع بيه عن ذلك » ولروايته فقه أحمد مقام
كبر » وقد توق سنة  4/11ه.

|

ه س وملهم أبوبكر المروذى » وقد كان أخص أصحاب أحمد » وقد نقل عن
حمل مسائل كثيرة » وثقلها عنه الخلال  .وكان به معجياً » وقد توق سنةه/ا؟ ه ”.

 - 5واملنذين نقلوا عنأحمد حرب» وقدلى أأحمد زمناغيرطويل ».ومع
ذلك نقلعن أنحمد فقها كثيرأء وكان يقبع الحكمالىيطبقيهاأحمد» ومما نقله فى ذلك
قول أحمد :م الناس حتاءجون إل العلممثل المحيزوالماء » وقد نوق حرب سنة +٠87 ه .

ا  -ومن هؤلاء التلاميذ إبراهم إبحنيق االحلرمتوق سنة7ه » ونققدل,

دا اأامهما ا

عن أحمد الفقه والحديث

» واتبعه فى الزهد والورع » ويروى أن الخليفة المعتضد

ره » 8ك رسو :
فرهم » فردها فسألأهن يفرقهاف ج ان
أرسل إليهعشر آ
ة لا د
قل لأمر المؤمنن  :مالمنشغل أنفسنا جمعه لاتشغانا بتريقه » قل لأمير المؤهنين
إن تركتنا » وإلاتحولنا من-جوارك  .وقد توق سنة  647ه .

لختصاصسا كم
مض ا
شخ
نؤلاكءال
ن ولك ه
ليحرؤلاكءرو +
دق نقش
طول صحية .
ن
ورجاء من يعد التلاميظ اديه

صحوا

الإمام أبو بكر الخلال » وقد صرف عنايته

إلىجمع علوم أحمد» وسافر لأجلها وصنفها كتبا»ء وقد حيب إليه رواية فق هأحمدتحبته

لأنىبكرالمروذى فنقل فقهأحمد عنكل من رواه » فتقلهعنأولاده؛ وعن حرمبع
والمدموق ؛ وغيرهمكثير» يكثرتعدادهم ء ويشقإحصاؤهم ٠
وبذلك بعل الال الناقل لفمه أحمد بعل تلاميله  2وقل توق سنة الأظاه.

خبلعدال نقلة كثيرون » حتىشاع المذهب وانتشر بينالئاس .
لاء
ثامج
الأقوال

ق المهسب

:

 - 4كثرت الأقوال فالىمذهب الحنبلى و»لذاك أسباب كشرة مها :
 - ١أأنلحمد كان فقباًسلفيا  .فكان يتورع عن البرجيح

فإذا نقلقولين"

عن الصحابة أو بعض التابعين » وليس هناك نص يؤيد ترك القواين أو الأكثر حسين

يكون ف المذهب القولان أوالاً كثر.

نيركهماهن غير
؟  أنه كان يتردد أحياناًفىالحكمبين جين أو ري ف
ترسجيح .

ا"

لأا

١

لواة
كر
م  -اخختلافالروايةعن رأى أحمدفىمسألةمن المسائل »٠فتكرن
قولا » ما لم يوجد صدق إحداها .

-

أن أحمد كان يفى ق حال 83ن الأحوال فى مسألة معين »ة فيسآلعن

المسألة نفسها » ويرى اختلاف حال السائل عنحاله فى الآولى » :فيفى ,ابراه من

حاله » فيظن الراوى أنبما رأيان » ولكن الحقيقة أن الخال اختلفت فاختلف الحكم»

اوه
بد

ده

وأحمد يرى أنهيجب عند الإفتاءدراسة بحال المستفى » فلعله يريد أن يت ذخذ الفتى
'

طريقاً حرام .

ه  أنه قكدان يفى أحيانا قليلة بالرأىالمببىعلىالمصلحة األوقياس ف»تعختاف
أوجه انظ ر بين وجهين » فييرك الوبجهين من

غير تر جيح .

ناموذهب :
68؟  -الحنابلة يقررون أن باب الاجتهاد لميقفل » قإذا كان الذين يتعصبون
لبعض المذاهب يقررون إغلاق باب الاجهاد » فالحنابلة يفتحون اليساب لكل من

استأهل أينكون مجبداً؛ ونحققت فيه أوصاف الاجتهاد و»قد ذكرناها فىصدر
هذا الكتاب » بل نهم أكثر من هذا يرون أن وجود مجتهد مستقل مطلق فرض
باجعل وجوده
كفاية لايصيحأن تلو مه عصرءٍ لآنه بجد للناس من الأحداث م

نل
دارس
يحى
ضرورياً » حىفىلايضل الناس » ويفى من ليس لهم عم بالفتوى » وب

علم الكتاب والسنة » فيرجع الناس إلى المذاهب مخْرجون علها » وكأنها أصول بذانما »
بدل أن بريجعوا إلى الكتاب والسنة .
وأنه لهذا ولغيره مما المذهب الحتيلىنمواكبيراً » وتموه يرجع من

دذا

1

ثللاثة :
 ١ب

إلى أمور

أصوله

؟ ل والفتاوى

ْ

-

والتخريج فيه. 

أمابالنسية للأصول »ءفإنانراها كثيرة خصبة » وقد ذكرناها » وقد كان.أعظم

مائمىذاك المذهب هو مااشتمل عليه الحديث والسنة فذىاك المذهب من إحاطة
كبيرة يشتاوى الصمحاية والتابعين وأقوالهم ققد ببىعلا الكثيرهانلفتاوى قاىلمذهب

من بعد ذلك » إذ كانت مر مجغاً للنجبدين فيه يرجوناعليه » ويقيسون ع
ومبتدون به .

ثمهذه الأصول الأخرى كانت فها خصوية » وخصوصاً المصالح » والذرائع »
فإنها فتحت أبواباً واسعة للاجهاد عملةىتضاها » ولذلكَ كبرت الفروع المنية علها »
وقد.وسعوا قُْ باب الاستصحداب

 40فأبيجبهمالم يبح ق غاره بالنسية للعقفود .

م©
لخا *#
لس

وأما بالنسبة لافتاوى » ذإن الحنابلة كانوا يشددون قىشروط الإفتاء » فلايتولاها

إلاءن له قدم ثابتة فى علم الكتاب » وعل السنة » وعلى الاضعللاع يفتاوى الصعحابة
والتابعين » وعم بأصول المذهب وتفريعاته » وله على مدرك ونية خالصة »وم'عرفة

لأحوال الناس » ومنكان هذا شأنه يستطيع أن يفى فتاوىسليمةمناسبة حال الناس »
مع الاستمساك بالأصول ٠
'قد ادعى الاجتهاد المطلق لكثيرين من فهاء المذهب » وقد قال ابنر القم ٠ :
و
مهم من وصل إلى درنجة الاجباد المستقل المطاق » وإن
ومنهم من

كان دون

ذلك

يسل إل قوة أسد»

» ويقول فى.فقهاء المذدب أيضاً :

اكلمن

تأمل أحوال

هؤلاء وفتاومهم واختياراءممم علمأمم م  5ونوا مقلدن»ن لأمنهم فى كل ماقالوه 2
وخخلافهم لهمأظهر من أن ينكر » وإن كان ممم المقل وعمم المكر و .
وعقدار الكفاية العلمية عنك أهل الفتنا والتفريع يكون

عماء الملدحب

3

وسلامة

التخريج فيه.
هب
ذجال
مة لر
للنسب
اابا
وأم
رتيوا المذهب ترتياأ

كا

ء وعملهم قتنميته نوق ١٠ ذكرنا ٠ن قبل ؛ فانم قد
درتبو! عملهمفىالفتاوى والتةمريعات  :وقك سمو الفتاوى :

والأقوال إثللىاثة أقسام :

كا»ن الحكم فا صركاً » فقدأخذوا با
وحمد
أوها  :الروايات المنسوبة لأ
ش
وبنوا عولبفار»عوا الفروع وخترجوا التخريجات .
نمسب إلى أحمد بعيارات صر
وثانها ا:لتنبيبات » وهى الأقوال الىت ل
بل فهم رأى الإمام قبا عن طراق التنبيه مماتوىمء إليه العبارة  2كأن
عنه)

صدرت
ة وإن هذه أيضاآ
ىبار »
بأ ع
ىلحكم» ويبين حسنالحديث» أويقويه
بد وق حديثاعلا
عامهاوتخر-جوا وفرغوا بماأوتوامنقوة الاستنباط الفقهى4
 .تعتيرأقوالافى المذهب بنوا
روى من
وعمما

فتاوى الصحابة والتابعين وغيرهم .

1

القسم الثالث  +الأوجه» وهى ليست أقوال الإمام .بالتص » بواللاتنبيه » ولا

بالإشارة » بل هئ أقوال اغتهدين والمخرجين فى المذهب » وأن كل الجباد للفقهاء

الذين بلغوا رتبة الإفتاء .يضاف إلى المذهب ويعد وبجهآ فيه و»لو ليمرد بالعبارة

88ت

سم

أن تكون
0والإشارة عورن الإمام رأى فيه  3وقد ينسب إلىالإمام  3والأصحفىالمذهب

أقوالا فيه» وتلناسب إلى الإمام .

 ٠وأجازوا مالفة الإمام فى المسائل القراسية » ويكون ذاك ورجها آخرقى المذهب» 
٠

نإوملبسنيلإ مامإلا .
 - 5ولقد كان ارجال المذهب انبل جهود كبيرة خىدمة المذهب »
ولعل أمعنظمها استخّراج قواعد جامعة لفروع المذهب وأشتات مسائله » فقدوجدوا

أشتاتاً من الفرواعموزعة فىالأبواب الختلفة » وووجدوا أحكاماً متشاءبة ينص عللها فى
أبواب #تلفة » تمجمعوا تلك الأشباه والنظائر » ورجعلوا كل طائفة متحدة الفكرة
والعلة والحكم تدل فقىاعدة جامعة لها » فتكون من هذه الطوائف الفقهية .قواعد
جمع المسائل الموحدة .

 :وهى تسبل الاطلاع على الأحكام العامة للمذهب » وتكون بايا للعلم بالفروع
وتعطى صورة واضحة عن منطقه واتجاهاته .٠

وقد ألفت عدة كتب ف القواعد» كالقواعد الصغرى لنجمالدين الطوف » والقواعد

الكبرى لابن رجب ء والقواعد لعلاء الدين بن عباس المعروف بابن اللدام المتوق
سنة “على ها

الحنباية وانتشار المذهب
4

معقوة رجال الفقهالحنيللميكن انتشارهمتناسبًمعهذه القوةواتساع

الاستنياط فيه » وإطلاق فتهائه حرية الامجهاد لأهله » فقد كان أتباع المذهب من

ميكونوا سوادالغعب فى أى إقلم من الأقالم ؛ إلاما كان
العامة قليلين» حتى أنهمل

من أرزم فى تج»دم ف مكثر
مل سعودفى
نلجزيرةالعربيةبعس
ديادةمحك آ
ما

تلك الجزيرة ٠
ولماذا كانت تلك القلة ؟ والجواب عن ذلك أن عدة أسباب تضافرت فقللت من
انتشار هذا المذهب :
أوها  :أنه جاء بعد أن احتلت المذاهب الثلاثة البى سبقته الأمصار الإسلامية »

لدم

©

©

لم

فكان فى العراق مذهب أحلىنيفة » وق مصر المذهب الذافعى والمالكى » وافلمغرب
والأندلس المذهب الالكى .
ثانها  :أنهلميكن منه قضاة

©» والقصاة إما ينشرون الملهب الذى يتيعونه 3

فأبو يوسف ومن بعده محمد بن امسن رضى الله عنما نشرا المذهب العراق »

اأملوىأفنىدلس عمل علىنشر ذاك المذهب أيضاً  .ويلمنل
المالكى » والحكم ال
المذهب الحنبلى تلك الحظوة إالالفتىزيرة العربية أخيراً .
وثالما :شدة لحنابلة وتعصهم » وكارة لاقم

0

بالشروفوالتهىعنامتك »ر واقرأ ماسكتبهابانلأيفر الكاملعلهم”:وفنا أىق

سنة 888

يت
قلةو»
وناب
عظم أمر الح

»وا يكبسون داولرقواعد
صهمار
وكت
شو

والعامة » وإن وجدوانبيذاًأراقوه » وإن وجدوامغنيةضربوها وكسروا آلةالغنا »ء
واعثرضوا فالبهعوالشراء » ومشى الرجال معزالنساء والصبيان » فإذا رأوا ذلك سألوه

عانلذى معه من هو؟ فأخيرهم » وإلا ضربوه » وجملرهإلصىاحب الشرطة »
وشبدوا عليه بالفاحشة » فأزعجوأ بغداد .

نال هو
وبذه الأعمال وغيرها رانس مه»مولأبعه »م وا سيا و
الذى بتولى الأمور حكته وتديره .

1

د
ب8 "6

المذصت الظاهصرى
داوود الاصيّاى.

م

.

8

.

هر

ابسن حسزم الأنسدلسى
خخ

-

تتعرض

ق هذا أخلرء للكلام

0

 4وغوالمذهب الذى

يقرر أن المصدر الفقهى هوالنتصوص » فلارأى ى حكم *ن حكام الشرع © ولى
المعتنقون هذا المذهب الرأى بكل أنواعه » فلم يأخذوا ا
وبلاالاستيحسان
ولا بالمصالح المرسلة » ولا الذرائع »,بل يبأخذون بالتصوصض وحدها » وإذا يكن

النص أنحذوا مح الاستصحاب الذى دو الإباحة الأأصلية الثابتة بقوله تعالى ٠ : هو

أىرض جميعاً ؛ » وقد قرروا أحكاماً كثيرةنخالقوا مهاالفقهاء»
لاف
امم
الذى خلق لك
فثلا كل الفقهاء قالورا إن تصرفات المريض مرض الموت لتعاق حق الورثة بالتركة
تكون لنخاضعة ليود نخشية أن يكون بتصرفه ممحابياً ' لبعض الورئة » 'كهبته فقد

قالوا ما تأخذ حكر الوصية » ذاك خشية أن يقصد حرمان الورثة من ميراتهم مببة
كل ما علك أو أكثره » ولكن الظاهرية قالوا إن تصرفات المريض كتصرفات
على سواء » فلو وهب كل ماله فليس لأنحد أن
الصحيح ء

تصرفات المريض

يعتر ض

» لأن أساس تقييد

يقواون
ق هرضض الموت هوالرأىالميبىعلىسد الذرائع » وهم لا

بقة من شعبه » وقد أداهم ترك الرأى والفسلك بالنتصوص إلى أينقولوا
عى ف
شلرأ
با
أحكاماً همىنفتىهى الشنوذ » فهم مثلا حكون .بنجاسة الماء بول الإنسان لورود
الحديث يذلاك  4ومحككون بأن بول م ير لا ينيجس إلماء لعدم ورود
دا

هجس
ه ولحم ن
يتع لحم »
للحيوان
علسم إن بو ا

ن ذلك
» قالوإا

النص يذلك 0
رأىئولا رأى

وأنه :قد  5بان هذا امهب عالمان ء أحدتهما داوود الأصهانى  3ويعد منطبىء

اذهب لأنه أول من تكلم به » والعالم الثالى ابن حزم الأندلسى » وإذا 0:يكن له فضل

ل ليان #تسد

الإنشاء فله فضل التوضييح والييان والأدلة والبسط الواضح » وذوق ذاث هو أشد

استمسا كا بالظاهرية

٠ن داوود » ولابد من الكلام قىحياة هذين العالمينٍ » ونبسط

وضحهوين »ه ولأ هواالذى
ولذى
ما
ولأئه

القول قى ثانهما » لآنه المنشىء اا
تشددفيه » حىكان أكثرظاهرية من داوود كا أشرنا

داوود بن على الأصبان |

م(ن سنة  705إِكسنة٠/1 ه)
 ١4ولد ولد تأىول القرن الثالث وتونى سنة ٠/1 ه ء ولقد مخرج قى
الفقه عل تلاميك الشافعيى  3والتى بكثر من أصعابه اللين لازعوه » وكان معجباً أشل

الإعجاب بالإمام الشافعى » .وقد صفنضفافئله مؤلفاً .
وكان مع تلقيه فقّه الشافعى يطلب الذيث » فسمع الكثرين هن دل عصره »
وروى عنهم  :سمع من المقيمين ببغداد مو طنهء ورحل
إلى نيسابور ليسمع انحدثين هئالاك»

إلىغيرالمقيمينبرغداد٠: رحل
[

وقد دون مارواه ف كتيه  4وكانت كتبه مملوءة

كان فقهه هو ما رواه ه ٠ن أحاديث .
ديا » ولما.انمه إلى فقه الظاهر »

ولكن كيف انتقل من الفقه الشافعى اللتىتلقاه إلى فقه الظاهر ؟.والجواب عن ذاك
نقخذ بالنتصوص
أف
اشالفعى
أن تأثره بالفقه ال

واحيرامها معكثرة رواية السنة فى عصره»

جعله يتجه إلى النصوص وححدها ء ذلك أن الشافعى رضى اللهعنهي»كفاسنرالشريعة

فسيراً ماديا موضوعيآ  4فيعتر وصادر الشربعة النصوص والمخمل علمها بالقياس
ت

الاعتمادعلولنص » أو حمل على عينقائمةأى :نص قاتم .
فقط » ويقول  :الاجباد إم ا

وقد اتحرف داوود مذا التفكر فجعل الشريعة :نفظىره نصوصاً فقطء ولارأى

»عم فى الإسلامإلامن نص » وأبطل القيادىد يأخذ به»ولقد قيل له:كيف
فهافلا

:حذت أدلة الشافعى فى إرطال الاستحسان
تبطل الفياس ©»اوقد أخيل به الشافعى ؟ فقال :أ
فوسجدتها تبلل القياس/

اول من أظهر القول يظاهرية الشريعة » وأخخل الأحكاممن.ظواهر
وإنه جاعال أ

»هذا يقول اللجطيب البغدادى فى ترجمته  :و إنه أول
النصوصض » من غير .تعليل لا و

1

اشره ثم لد
ل

مأنظهر انتبحال الظاهر » ونقف ا
ىلقياسفى الأحكام قولا » واضطر إليهفعلاء وسياه
الدثيل (

,.4

والدليلالذى ذكره

البغدادى ياب من أيواب الاستدلال الفقهسى يعتمد على

صريح التصوص عند الظاهرية » وليس هوعندهم بايامنأبواب القياس » ولهمناح
شى ١ ومن أمثلته أن يذاكر النص فيه مقدمتان » ولايصرح بالنتيجة » كأن يقول :

و كلمسكر مر » وكل حمر حرام » ».والنتيجة أن كل سك ر حرام » ولكن النص

الم يضرح بالنتيجة » فهل يعد هذا قياساً ك؟لا إنهيعد من دلالة الافظ ء أو"القياس
الإضمارى كايقولالمناطقة » ومن ذلك أيضاآتعمم فعل الشرط  :مثل:قوله تعالى :
«قل للذين كفروا إن ينوا يغفر لهمماقد سلف » فإن النص وارد فالكافرين »

ولكن معناه المأخوذ من لفظه يفيد أن كل من يكونون فى حال عصيان وينتهون من
هذا ال
»عمم -جاء من ظاهر
وعصييان
تو»بون كوضون ل غفران اللهتفعاالىلت
وهكذا .

النض ».ول يكن من قياس

 2 4٠وقد آاتلىله تعالى داوود بن على علا غزيراً بالأحاديث » حّى لقد
»لقد قاللترواية عنه
كانت كته مملوءة -حديثاً لأن الحديث هو فقنهه ما أشرنا و

نه قال إن القرآن الذى بأيدينا ملوق » وقد كان العلاء
لهرأ»
ولظا
لانتحاله القول با
فى عصره يتهمون من يقول هذا القول بأنهمبتدع » ولايؤجد الحديث ق نظرهم

مأنهل البدع» ومع ذلك قد روى عنه عدد قليل » ويقول الحطيب البغدادى :

ربانن
هوب
ميعق
يىو»سف بن
واءج
«روى عنه ابنه محمد » وزاكريا بنحنبى الس
لع»باس بن أحمد المذكر ( )7؛ .
ودااودى
ال
ويظهر أن الذينروواعنهممن انتحلوانحلت »ه واتبعوهفى فقهه» ولك نن عامة

الفقهاء وامحدثين نفروا من روايته .
بل إنه بعد إعلان آرائه فىالقرآن والاستدلال الفقهنى» وبعض
مثل قولهإن المصحف بجوز أن سه الجنب » ومن ليس

على واضوء

عسائل الفقه »
ب

نقر مله

نن يراوى عمرم » فقد أراد أن يأخف الحديث
علماء الحديث الكيار الذي كان مكنأ

عنأحما٠ . فامتنع عنلقائه» وكان فيه كياسة ء فأراد أن 2مال للقاء
غملصان"
) (١تاريخ بغداد ج
هع

الكعاب

المذ كور صن

.
2

 8686نسم

فاهتنم عن

أحمدك

بآرائه ف

ادهر

بغداد

4

وقد أعلها قْ تسابور

 43لكى

يتمكن من التلى عأنحمد » ومع ذأابكعده أحمد عن لقائه »فلجأ إلىصالح بن
أحمدء فكمهذا أباه » وتلطف ق الاستئذان » فقال .لأبيه :سألنى رجل أن يأتيك.

قها؟ل
قال  :ما اسم

 :داود  .قال  :هو من أهل أصمان » وكان صالح يروغ عن

تعر ده حى لاعتنع »ولكنأحمد أخر ص من أنيدخل عليه رجل مثل هذا مخالفه فازال
يشحص

حى عم أنه دأوود

بن على بن خلف

قَْ أمره أنه زعم أن القرآن ويحدذث

 .فال 2:

هذا كت بإلى محمد بن نحى

) 0فلا يقرببى ) فال

ضالح  0 :إنه ينتى من

هذا وينكره » ولكن الإمام قد فهم سيب هذا الإنكار الذى هو فالىحقيقة كمان»

صدق منه » لا تأذن له()1١ » 2.
أجى
ولذا قال  :موحمد بن مح
١0

هذءا إشارة إلى آرائه» وستبيها بالتفصيل عندما نتكلمعن ابنحزم1 

ان ضحم يعدمنأعظ مصادر الإسلام » ى
فهو الذى سجل فته أهل الدظاهيروفى
اىب مستقل
تف
كاهرى
قله الظ
لجلفأصو
اا س
فقّه ااسنة » وآثار الصحابة » كن
هتاذب .
ما

|

نافموعر أهل عصره منه » كانت فيه صفات
ولكن نقول إن داود هذ
تعليه » فقّد كان فصيحاً قوياً مبينا » وكان حاضر البدسية قوى الحجة » سريع

الاستدلال » لقد قالفيه أبو زرعة معاصره ١ : لو اقتصر:علىمايقتصر عليه أهل
العملظننت أنهيكد به أهل البدع ما عنده من البيان والأدلة » ولكنه تعدى(؟) هس

وكان جريئاًفيايعتقدأنهالحق » لابابالنطق بهء ولامحْشىفيهلومة لالم»
ون النطق برأيه بمنع عنه علماًفإنه يسكت رجاء الم » كنا رأينا فى
إيلاكأن
قصة عاولته اللقاء بأحمد ؛ ولقد قال المستعلى معاصره « سمعت داود بن على

الأصوانى يرد على إسحق (يعنى ابن راهويه ) ومارأيت أحداًقبلهوبعدهيرد
هيلع ةييه ”)ردل . .

وكان مع آرائه اللدريئة ناسكا عابداً زاهداً ورعا تقيا » فكان يعيش علىالقليل
(ط1ب)قات اين السبكى ج 87ص . #4
( )0تاريخ بنداد م صن /8ام:ء
( )0تاريخ بغداد جم ص ٠لا” .

هشه

اه

»مع ذلاك كان يرد الحدايا » ولا يقيلها إفراطاً منهفىالورع »
' أو أقل مالنقليل و
وإنه لمرسل إليهرجل من رجال الدولة ألثف درهم ليصلح ما حاله» فيردهامع الخلدم

اغك م
جنى
حى بل
ويقول له :وقل انأرسلك بأى عين رأيتتى » وما الذ

وخخلى ؛

حى وجيت إلى ذا . 2
فهو لياتعالى

وكان مع زهده وعيادته ونسكه جم التواضع والتطامن للناس
يتعخذون من السكهم سبيلا للاستعلاا»ء
اد
هبعض
زإن
ل»ف
ادته
عل أحد يعلمه ولابعيا

علىالناس » والاستطالة علهم بفضل تقواهم وورعهم » حبى أن يعضوم ليعريه
.إن فى مظهر العاوت ف العيادة أحياناً مآ
نضل عبادته و
ملنغروزر مياغض مف
ا
نذاالتو معن الناس » ويقول فيهأحد
ىراءتهعاليوًتسامياءفليمكن داود م ه
عن و
معاصريه  :ورأيت داود بن على يصلى » قارأيت مسلماً يشبه ى حسن تواضعه ع . »٠

نشره اذهب الظاهو :
؟و؟  أذ داود ينشر مذهبه فى الاستنباط ؛ وكان يؤيده فى تفكيره.كرة
الرواية؛ وكترة السنة ورواجها فى ذلكالعصر» وما إنتمكن مذهبهحى كانلهمؤيدون
لس للمناظرة داعياً إلى فكرهء متتجهآ
اعقد
جي
مكان
قليلون ومعارضون كثيرون » و
إلى الكتاب والسنةوحدهما» ويعتمدعلىالإجاع » ويتى عليه »ويروى ق ذلك

شول أبو سعيد البرذعى الحتى شيخ المذهب فى القرن الثالث المجرى »فسأله
دنه
.أ
عبنيع أمهات الأولاد ف»قال داود  :جوز بيعهن » لأنا أجمعنا على جواز بيعحهن
قبل العلوق » أى قبل أن تحمل بولدها » -فنلازول عن هذا الإجاع إبلإاجاع
مكلهء فقال البرذعى  :ألجمعنا على أن بيعها بعد العاوق قبل وضع لحمل لا جوزء
فيجب أن نتدسك بهذا الإجمع » ولا نزول عنه إلابإجماع مثله )(١ ع .

وإنه كان من أسباب شدة المعارضة لهذا المذهب أن داودمنع التقليد منعاًمطلمأء

فلآ يجوز للعانى أن يقلد » بعليه أن يجهد » وإن لمبستطم الاجتهاد » سأل غيره
ولكن لايقبل قول غيره إلا إذا قدم له الدليل ٠من #اكتاب أوالسنة أو الإجاع 4

فيإنقلدمم واحداً من هذه انمه إلى غيره .
ثرى
ومام
كلا
لوم ا
ارح
( )1مقدنة النبذ لصديقنا الم

س . +

 6١9مده
رأى من حيث سلامته » فإنهلم 5ولأثرهمحسرياً لأنه بجركاء
ومهما  9ن أمر' هذا |||

عل الااجتباد من لاسن فهم الكتاب ولا السنة » ومن مسكو| يظواهر النخصوص »©
فكانواكالوارج

الذيينيتعلقونت

يظواهر

النتصو

ص

ولا بيكثرون

.٠

وإن الم هب قد انتشر مع معارضة الكثيرين له » حرى أن بعض الفقهاء ليقولون

قض الإجاع إذا كان خلافهم
ننه
يىأ
خألنافهم لا ينقض 'الإإجماع .والأكثرون عل

ف غليقرياس .
ا
وكان نشره بسيبين أ:ولمما  :كتب داودءفقد ألف كتباً كلها سان وآثار قد
اشتملت مع أدلتهالى0ثبت بهامذهبه س على آرائه فى فروع فقهية عرضت له »

مبيناًأحكامها م مزن التصوص  ومبينامعذلك شمول النصوص لكل مامحتاج المسلممن
سثتارمرة غير قابلة للمحو »
»أن الكتب بذانهام آ
أحكام للحوادث البىيبتى مهاو
وهى تدعو بذاما إلى مذهب كاتيها فهى السجل الخالد للأعمال الفكرية

0

وثانهما ت:لاميذه الذين نشروا ماق هذه الكتب منعم » والحو العلمى الذى
أسجل نه  .وكان أخص تلاميله الذى قام على الدعوة للمذهب ونشر كتبهابنه أبوبكر

عمد بن داود  2فل قامعلى تلك البركة المرية من عل السنة اتاىركها أبوه 6ن"
فنشرهاء» ودعا الناس إلمها » وكان ذم

نحوهاإعلازهمهام السنةفىوقت قد

كثرت فيه الاراء الفهقهية والتفريعات الملهبية .

وبسبب هذين الأمريانننتشر المذهب الظاهرى فى القرنين الشالث والرابع  .ظ

لقفرن الرابٍ فى الشرق »
اهب
حى قال “صاحب أحسن التقاسم أأنه ركاانبع مذ
وكان الثلاثة:ابى .هو رابعها مذهب الشافعى وأنى حنيفة و»مالاك » فكأنه كان فى

الشرق أكثر انتشاراً وتابعاً من هذهب أخحمد إمام .السئة فى القرن ااراياعلمجرى 72
ولكن فى القرن اللتامس بجاء القاضىأبو يعل»وجعل للمذهمب المنبال ٠مكانه»ويلك
زحزح المذهب الفلاهرى » وحل محله ,٠

وى هذه الفئرة التى كان للمذهب الظاهرى قا سلطان فى بلاد الشرق ظهر فيه
( )1مقدمة النلباذمام الكرثرى .

ل

00

علماء أفذاذ » أمد |و الفكر الفقهى بأحكام  7الفروع تعتمددعلىالكتاب والسنة

المذهب الظاهرى بالأندلس :
االوققت
و

الذى با فيه ضوء ذلاك المذهب بالشرق

كان محا حياة

قويةفى الأندلس ' » لابكرة الأتباع والأنصار بل يتصدى عالم قوى فى تفكيره آثاه

وبن حزمالأندلسى » فإن ابنحزم
للقهلمامًصوراً» ولسانآعضبآعنيفا»آ ذلكمه ا
فىالفسرة البى زاحم فيا المذهب الظاهرى مذهب الإمام أحمدك على يادلقاضى أى
يعلى؛قد أخل ابنحزم يقرر المذهب الظاهرى فىقوة وعنف » ويناضل عنه فى غير ,

رفق » وذلك لأن الفقبين الجليلين عاشافىعصر واحد » إذ أن أبايعلىتوق سنة ,
وتهوق الثالى سنة 5ه 4ه ٠فهما قعداشا فى فيرة واحدة مانلزمان .
4

ولك نكيفانتقل ذلك المذهبمنمشارق الأرض إلى مغار.ها ودخخل الأندلس؟ .
إن ذلك المذهب » وإن لمتكن له سوق رائجة بالمغرب والأندلس كاننته
بذوره تنبت فهما » بل كان منهاجه ينتقل[هما فى الوقت الذى كان يعيش فيهداود
نفسه ء فإنهق القرن الثالث الهجرى رححلت طائفة :كبيرة هزن علماء قرطية المرزين'

نمها ؛ ويردون مو ارده العذبة فها » ومهم
عل
الممتازين إلىبلاد المشرق ينهلون م
من التىبالإمام أحمد ومعاصريه 'كداود بن على بن خلف وغيره  4ومنهم من له

ولة
لةدفى
ازل
مي

.٠

وقدنقلهؤلاء علمالسنةوالآثار منالمشرق » ونشروها بالأندلس  .كا نقلوا:
مذاهب المشرق إليه  .ووءجد بالأندلس دعاة للمذهب الظاهرى  .ومنهؤلاء القاضى.
خاطليبأندلس منذر بن ساعيلدمتوق سنة هه" ه ولعله فنها كأاكنثر ١حظاً من

المذهب الحتى والشافعى والحنيل »وإجذد له علماء ينشرونه » وكانمنأظهرهم
أبن حزمالمذهب» وهو مسعود بن سلوان بن
من تلى عنه

سنة " 75ه .

ا

فلت

أنى اللخيار » المتوق

0

كان مسعود هذا أمنية ابنحزم الأندلسى » وكان يذكره ذائما على أنه أستاذه >

فربكر
كاان
لح

ويلاتقيد عذهب » وكان الايرى تقليد أى مذهب » وكان

1

ااه

داودى المنباج » فهو يلبج مهاج أهل الظاهر قف الاستدلال وكان متواضعاً» يطلبه

العلم أفى كان وءن أى عالم كان » ويرى أن العلى يطلب من المهد إلى اللحد.

وق
يدنأخشدر الم
اذه
لبأفىر
نبو
دعلس»

وإن كان فى دائرة ضيقة .

وإذا كان داود قد ألف كتباً فىفروع فقهية كلها أحاديث وسئن »٠ فإنه قد.
“.جاء بعده فيه عبقرى قد سجل المذهب ق هذا الوجود بالدفاع عنهء والاستدلاله

له خ.خالف داود ووافقه  .ولكنه ف الخالين أيد مهاجه  .فكان الإمام الثانىالذى.

أبقى المذهب  .بعد أن ذهبت آثارداود » وهو ابن حزم .

) ين

تاريخ المذاهب »

596

سه

اابنلحأزمندلسى
 ١هن  "48إلى5ه )

|

لببن.
ازم
سمدعبيند بغنح
 - 4هوعل بن أح

بن صالح بن ألىسفيان

ابنيزيد » وكنيته أبومحمد » وهىالى كان يعيرمهافىكتبه » وشبرته ابن حزم ٠
وألدب كوانه أحمد مأنسرة ها شأن فحىكم الأمويين بالأندلس » وقد ذكر أبن
دن أىسفيان
حزم أله يبهنتمى لأسزة فارسية » فجذه الأعلىكاك فارسيا »ً ومولى ليزي ب
ىالولا»ء فارمىبالنتصرواففس » وإنه هذا
ذل فكهو قرش ب
أ معاوي»ة وعل
الولاء"كان يتعصب لبى أمية يعادى من يعادبم » ويوالى من يوالهم » وذلك من

الوفاء الذى كان أخص صفات ابن حزم .
ولم يسمابن حزم منطعن فى نسبه 3

فد أن ر أبوحيان التوحيدى أسية ابن

حزم إلىفارس » وقال إنه منعجم « لبلة» وغير معروف الجنس » وأن أباهأحمد
هوالذى رفع شأن هذه الأسرة  .وإننا لانكذب ابن حزم فق نسبه »٠ فهو أعلمالناس
ىلأندلس
وقد استمرت أسرتهفى خدمةالبيتالأموى» انتقلت معهلماانتقلإل ا
ه
ب»

محكها .

وأنه إذا كان قد عقد ولاءه -جده الأعلىمعيزيدبن أبىسفيانفإن ذاك يقتضى أن
تكون أسرتهعريقة فى الإسلام من وقت ذلك العقد ء ولايلتفت إلىما أثارهأبوحيان:

من أن أسرته كانت نصرانية من عجم لبلة » وإسلام>هكان قريباً» ولميكنعريقاً .
مولده ونشأته :
هوم
لاشك

فيه »ُ

لايكاد الياحث جد عالاً قد عرف وقت ميلاده بطريق التعين الذى
ولكن

ابن “حزمقد عن

تاريخ

 4يده

بالساعة

باليوم م 6ولابالشمر
 3لا

إلىالقاضى صاعد  "7أنه ولدفى آخريوم هن أيام رهضمانسنة
و!أسنة فقط  .فقطكتب

مند الجياى الأندلمى المتوقى سنة . 5654
حب
أعد:
( )1هالوقاضى :صا

ب

 8614نمه

4ه » وكانت ولادتهفىتلكالليلةبعدالفجر » وقبلشروق الشمس » وإن ذلك

يدل على عناية أسرته بتاريخ مرلاد آحادها » وذاك نوع ءن :الرق الفكرى .

وكان مولده بالجانب الشرق من قرطبةالىكانت حاضرة العم ف أورياق ذلك .

الإبان » وكانت إحدى الحواضر الإسلامية الى نضم ثفناياها كنوز العم والمعرفة
والغمران والحضارة .
5

-

وقد نشأ إبن حرم ف بيت له سلطان ف الدولة » وله ثرأع وجأه » وكات

ههاً وملاالا » ولكن يابلغىمعرفة لذات المعرفة ن
جغىا ب
يبيعتز يأنه طلب العم لا
ويروى

ً وده
ق ذاك أنهتناظر مع الباجىشارحالموط »

هى المناظرة كنا جاءت ىق

نافلحطيب : 7
لقب
طة ى
قال اليااجى  « :أن اا أعظممنك هم
عليه  4فتسور عمشكاة الذهب  :وطلبة4

العلم ع لأنك طلبته » وأنت معان

وأنا أسبر بقندبل السوق »).

فتال ابنحزم « :هذ االكلامعليا :ك لاك :لأنكها طلبتالع »م وأنتفى
هذا المحالرجاء تبديلها عثلحالى » وأناطلبتهففىىحال ١٠ تعلمه وماذكرته فلمأرج

اعللمىد فنىيا والأخخرة » .
بهإلاعاو التقدر ال
نشأ ابن حزم ى هذا البيت الراذقخمبالتعيم 4.فايتدأ ياستحفاظط القرآن  6ويمول إنه

حفظه ف بيته » حفظته إياه النساء ء٠ن الجوارى والشريبات 0

وأن هؤلاء النسوة هناللانى علمنه الكتابة » و-جودة المطءوميكنالفساءقو امات ا
يهبنات عايه  6طاحاك “ن أن شع ف فتنة أسحل ف غرارة
عليه ق التعلم.فققط » بل كن محر

0

قات :
»حدة الشباب » ودو يقول ذل
الصبا و

« وإنى كنت وقت تأمجج نار الصبا وشرة الحداثة » وتمكن غرارة الفنوة مقصورآً

اءئب
رنرققبا
وبي
محظراً على

+فلا ماكت نفسى » وعقلت صعرت أبا الحسن بن على

الفاسى .؛ ..وكان عاقلا عاءااعام ممن تقدم فى العسلاح والأساث .الصحرح فى الزهد
نورا
كا ح
النا» والاجتادللآخرة  :وأحسيه

) (١تافلحطيب المقرى ج ١ مس  808طقبرعيد الرفاعى. 
 6قوط ةمابللاسص

. » ٠٠حبط ةرهاقلا ,

ْ

لآن م تكن له اهرأ قطا ع

ب

5956

سا

.ومارأيت مثله علاوعملا  .:ودين وورعاً » فتفعتى الكلثهيبرهاً » وعلمت م

الإساءة » وقبح المعاصى » ومات أبو الحسن رحمه التلعهالى فىطريق البق  02ع
م.ن الرخاء إلىالشدة :
7ب

؟

|

نشأ ابنحزم

“فالأوليات راقن -عواطفه

فى تربية

4

ممذيب الرسجالوالعلياء»
البوارى والنساء » مع

وعلمنه

القرآن والخديث واللط :

والأخحرون أنحلوا

نقيادة فكره وقلبه ونفسه إلىالعمللللآخخرة .

واللحياة فى:صورنها حياة ناعمةلمتكنخشنة بل هادئة » وكانت مطمثنة » واوألها
ملحياةيوجد
نعيا
ه لآن
اوة ولاشكيمة عند »
لق
استمر ت لكان ابنحزم رجلا من بعد

:طراوة فىاللاخلاق

قد تضعف الراجال .

ولآن اللهتعالى قدز أن يكون منه رجل قوى فىشكيمته يصلك #كالفيه بعنيف
القول » .كنا تصلك الوجوه بصخرة الجندل  قد ابتلاه بالشدة » كا اختيره بالمناءة
والدعة »ء فإنه ودو فىالخامسة عشرة هن ثمره نشأت بأسرته شدة بدلت نعيمها

بؤساً » وذاقت بعدها كأس المرارة » فإن أباه وكزانيراً من وزراء بنى أمية و»لما
تولى هشام المؤيد » وكان صغيرا وكانت الاضظرابات الشديدة » فكان الخايفة
الأموى .كا كانوا سمونه اسما اليا من مسماه » ثمكانالنزاع الشديد بينأدل البيت
الأموى ء ولنترك ااكلمة لابن حزم 0كىها وقع لأسرته بقم دصور فهر يقول :

 ٠شغلنا .بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبات » وباعتداء أرباب دولته »
وامتحان بالاعتقال وااتغريب» والإغرامالقادج والاستمرار» وأرزمتالفتنة وألقت
قذه الأحوال
باعها » وعمت الئاس وتحصعنا إلى أن توق أن؛ىالوزير رحمه الله » ونحن ه
.يعد العصر يوم السبت لايلتين بشيتا من ذى التعملة سنة 7١5 ه).

ايتدأت الشدائد تصقل #اللك النفس الاينة » فجعلت منبا إرادة قوية » فقد انتهبت
نهم الخاديدة
بيو

الانتقال 20ن

4

قرطيةة

و اضطروا

حاضرة

للانتال

إِك القديمة  9 6اضطرمم

الأندلس إلى المر. 3

( )1طوق الليامة ص +5١١ طيع القاهرة .٠

انحن والشدائد إلى

ااه

-

عدلم :
إالىلمح

ريب
غلى
تة إ
لعز
 - 4نزل بأسرة ابن حزم فىأول شبابه صدمةنقلها هانال

والاتهاب »و.لكنها لمتنقلها من الغى إلى الفقر » بل اإلنبقية الى بقيت الهامن
المال كانت كبيرة © وإن نقصت أشطراآ  3ولكن ابن الوزير كان يبعى أن ينشأ

ليكون وزيزاً إذ أن قانون الوراثة فى هذه الأزمان لميكن مقصوراً على وراثة الدم
 .والشكل » بل تجاوزه إلىوراثة المنصب والعمل .

وقد كانت آلا الصدمة ٠وجية ابن حزم لأن ؛يكون اعمخااصاً » ولايعخز
بغيره » وإن تخالل حياته اشتغ'ل يااسياسة نقد كان عرضياً » وحكم اأوفاء  :وكان
.

ينقضى مقنريب

حًل»ا
ويرا
رهته طريقه » فتذوقه صغ
سل
أدت
انجه إلى العلم » وقد مه

نفسهكبر » فانصرف إليه .

مذاقه فى

ش

اجه إلى العم بالقرآن الكريم ثمرواية الحديث » وعم الاسان » قفببلغ ثىكلذلا
قىه » ولكنه لم
فإل
للك
اد ذ
المبلخ الذى ول فيه إلى المرتية لأعليا » كمانجه منبع
يتصرف إليه بكليته ف صدر
ميرزاً فى العلوم الى اشهرت

حم
ارته

) بل كان يتعم ماه م يكى إثقافة ر»جل يكوث

قى عصره

4

من علم بالاخة والحديث

والقرآن الكرم 3

لةف»لسفة إلى غير ذلاتك .
احك
وال
بو

ابتدأ دراسته للفقه على «لمهب مالاك رضى الله عنه » لأنه هذهب أهل الأندلس
وشهال أفريه

وقد مجاء قٌّ :لذكرة الحفاظ

6

تقال  0 :يما نحن ببلنسية تدر س
.يسمعنا ويتعيجبا

امهب

! ثمسأل الماضرين عن

لد بعص

الحاضرين

.ووكف

منه وابل

 :هذا

ليس

من

الى

برواية

عن

بعص

معأديريه أنه

راى لهب مالاك ) إذا بأى وماك بن حزم
ءن
شوو ه

منتحلاتاث

فاعترضص فيه فال
هسجربعنه
الفقأ

زله تمعكث
 4فقام وقعل  3ودخل ١٠م

4

 43وها كان بعد شبر حى تضدنا إلىذلاث الموضع » فناظر أحسن

.مناظرة » قال فمبا  :أنا أتبعالحق وأجبد

ولا أتقيد لهب

.1

اتجه إلى مذهب مالاث  +وكان قدقرأ فما قرأ عن كتب الحديث الموطأ » واكنه
ممعدراسته لامذهب المالكى كان يتطلم إلى أن يكون حرا يتحخر من الماهب الفقهية »

ماه
ل

-

ولا يتقيد ممذهب » ولابد أنه قرأ لاشافعى اختلاف مالاث الذى انتقد فيه آراء مالك فه

الأصول والفروع .
ولذللث انتقل من المذهب المالكى إلى المذهب الشافعى » وبدراسته المذهب الشافعى
بالرحمن بن ألىليل » وابن شرمةء وعمان البى و»شيخ,
أطل علىمذاهبالعراقيين ع د
فهاء القياس ألى حنيفة وتلاميذه ألى يوسف ومحمد بن اسن » وزفر بن اليل

0

وغيرهم 000.

وقد أعجبه من بن هذه المذاهب المذهب الشافعى » :ولعل خير مأاعجبه مسكه.

بالنصوص » واعتباره الفقه نصاً حأمولا على النص  +وشدة حماته على من أفى

بالاستحسان » ومن بينهالمصاليتح المرسلة ءإذ الاستحسان فق اصطلاح الشافعى يشمل.

ال
ااب
د كت
باك
إر ش
المصالح » وقد قرأءن غي

الاستحسان .

ولكنه لميلبث إقللايلا فىالمذهب الشافعى » بتلركه كماترك داود ذلك المذشهب»
ثم رأى فيه ما رأى داود » إذ وجد أن الآدلة الى ساقيا الشافعى ابطلان الاستحسان.

تصلح لتأبنطل القياس وكل وجوه الرأى أكياانت .

وفوق ذلك كانت السلسلة مانلعلاء الى ومجدت بالأندلس تمهد للمذهب الظاهرى
مه  2وخصوصاً مسعود إن سليان الى أنحك عنه ادن حزم » وقد رأى ذلاك العالح

الزاهد يتخير مالنمذاهب ما يتافقلنمتعصحوص

» ويجبد قاستح ,راج الأحكام ممن

النصوص » ولايءتمد على غيرها .

سياسة عرضية فحيىاته :
 - 8استمرت المنازعات ف البيت الأموى ء وهوالوفى ذا البيت» كا كان

أبوه من قبل » فلا استمر الحلاف والتناحر ارتضى لنفسه وهو ميعةالصبا» ما نيجه
أبوه م ٠ن قياه » وهو أن يكف عن نضرة فررق علىفريق هذنلات » ممامجعله ينصر.ف
للعلمانصراقاً تاماً مطلقاً » وانبت المنازعات بأن استولى على آله ر آل تحمود © دهم
عاويون برنهم وبين البيت الأموئ ما همه ن القدم .

»ازدادتالشدة على
فكان لتلك .النتجة ما  0أبن حزم الوق لالبيت الأنوى و
بيت

ابن حرم

وعلى شحخجبيه

34

لأنه معروف

بولا للأدويين

».وم

يقابل

ابن

حزم

|

 810نمه

»ل انهم هوومن
الاضطهاد هذه المرة بالاستكانة ا»لأاوستمرار فىصومعة العلم ب
اضطهدوا معه إلى أموى قام مطالباً » وهو المرتضى عبك الرحمن دن محمد.وهو يقول

«نا البحر قاصدين بلنسية عندظهور أمير المؤمنين المرتضى عابلدرحمن
قى ذاك .:ركب
.

أبن محمد »؛وساكناه م 2١.2

حرم يناصر ذلا الأموى ويعاونه  4ولكنه لمستمر طويلالآن عيد الرحمن
أخطراين

ع( وم يكن عتده

يكن عئلهة “جند أشداء
 0ع

.

الخيلة والتدبير  4عند

من الأممصار ماعند ابن حمود

)2

ابن حمود » ولذلاك هبر الأمرلاغتياله» وقول أنه

مجمع له الجموع والأنصار  :فاغتلى عبد الرحمن » وانتهى أمره ولم يكن أنصاره.
للاضطهاد والتغريب » بل الأسر

القوة محيث يقيمون دولته  4بل صاروا عر ضة

من

والتضييك .
وقك

اشر ك ابن .حز م ى حملات عبد الرحمن

4

فسارمع جيشه الذى أزاد به

الاستيلاء على غر ناطة » ولكءن عيدالر حمن اغتولقبل أن بم له اأراد» وحينئدك أصيب
ابن حرم

40

ما يصيب المهزوم

:

قعل

واستمر
أسر

ثساره سنة
 (2مفأ إ

فى الس مدة

ه.
العودة إلىمحراب العلم :

م
زبن
حا
 "٠٠ب عاد

لىالعلمع وعاد معه إلى قرطبة الى .غادر ها عند اشتداد
!١

الخال ما  43وعاد بعد أن غاب نحوأ من ست ساين ء

وهويقول

ق ذلات « خرجت

ول المحرم سنة أربع وأربعاثة  3ثم دخلا فىشوال سنةتسع وأربعاثة » .
عن قر طة أ
عاد ابن حزم إلى العلم ملاذه وماجئه

3

ومأواه الذى كان يؤويه فى شدائده »

واتصرفإليهكشأنهالأو :,ل وأخد فى دراسة الفقهوالحديث » كناابتدأ  .م زاد على
ث

أنه أشيل يدافع عن

مْذلك
اإسدق

سلام  43ويبطل ها يشر ه الميودوالنصارى حوله 4وقل أفاد
الإ

ؤائدة جلياة .٠

السياسة تجذبه مرةأخرىق :

لبغى لابن حرزم أن بجر السئاسة بعك نجر بته السابقة  2ولكنه
وءم 9ب كان ي
ها مرةة أخرى ؛ وإن الحبل الذى يشده إلها هو وقاؤه
جاب ]لل

للأموين

ورغبته ف

06576

سمه

نصرة هذا الييت الذئأكرم أسرته » فقد ظأهمروى يؤيده أهل قرطة فالىسنوات.

الىتبدأ منسنة 414ه إلى سئة 7174ه » وأبومحمد بنحزم سرعان متاقدم تنصرته

فاستوزره هذا » وقدجاءف مىعيجمياقوت  :كان الفقيهأبو.حمد وزيراًلعبدالرحمن,
المستظهر بالله بن هشام ...ثم لهشام المعتمد بالله بمنحءمد بن عبدالملك بنعبدالر حمن.

وأن هشافاً هذاقدبابعه ابن جهور عمرد قرطبة » وكان ذلا سنة  414وهكان.
«خلعه
دنلس » وقد قال المقرى قىشلعه ن
نءوي
أالأ
لشير
اهوآ
بو
هع
هء وفر إلى لارده » فهلاك مهاسنة ثمانوعشرين  :وانقطعت الدولة '

4نة
7
+ك س
المل
1
9نة
5د س
الحن

خلسلاكفة بالمغرب ء وقام الطوائف باعندقراض.
لتثر
اان
أنرض ء و
لة م
اموي
الأ
الحلائف » واتّزل الأمراء والرؤساء من-البربر والعرب والموالى بالجهات »واقتسموا

خطيا ع ,. 70

٠

|

:

انقطعت الأسرة الأموية من الأرض على أساس أنها حااكة » تحكم عألىنه

لافة » وكان انقطاعها » مؤدياً بابن حزم إلىالانصراف المطاق إلى العلم ؛ وإلى اليأس,
 .خ
من

أن

يكون له أو لأسرته ساطان من بعك

3

وأن الأول كان مرا

غضا

فكانت الحدة الى تكبدتوا.فبىاته .
ْ معيشضته :

عان ابن حزميعيش غيشةتعدمن عيشة الأغنياء» فقدكانذا مزارع .
.؟"م ك

وإذا كان قد أصايه حرمان من بعض مال أسرته » فإن ذات لمينزله إلى مرتبة:

الفقرء أو دون الأغنياء » ولكنه يذكر مع ذاك مافقده عرارة وألم فيقول فى آخخر

كتابه طوق الحمامة ااذى كان رسالة أرسلها لأحد أصدقائه :

« أنتتعلمأن ذمهنتىقلب » وبالى «شطرب» مما نحن فيه هن نبو الدار » والججلاء
طان » وتغير الزمان ونكبات السلطان » وتغير الإخوان ؛ وفساد الأحوال »
عن الأو
)ن(١فح

الطيب ج؛ صن٠ ه.

ب59ه
١

ب

انرف والتالد ؛ واقتطاع «.كاسب الاباء
طع
لروج
الطد
موتيدل الأيام » وذهاب الوفر » وا
.الغربة فى :البلاد » وذهاب المال واطجاه » والفكر فصىيانة الأحل
والأنجداد » و

»ظار الأقدار »
ارنت
وده
»أس عند الرجوع إلىهوضع الأدل ومدافعة ال
ولوالدلي
وا
نا
د»
اليه
علاإ
أن إ
واكي
لامجعلنا الله من الش

إلىفضل ماعودنا » وإن الذى أبىلكر

عام»ه الى غمرتنا لانحد » ولايؤدئ شكرها » والكل
ن بن
وحيطة
ودا»هبه الم
نوماأمنخ
منحه وعطاياه » ولاحك لناف أنفسنا » ونحن منه » وإليه منقابنا » وكل عارية
.راجعة إلى معبرها  ولهالحمد أولاوآنخراً وعوداً وبدءا. 7 :

وإن هذا النص مع أنه شكوى من الزمانء فيهتسلبم وإذعان » ويدل أيضاعلى
ابسط
رىزق » ولعل
أن ما ببىمالنمال فوق الكفاية وماقطع من الماللميغير ال
لة ف

ن يشكو منه هاوألنهجفقاده
كداما
أش

» فهذه اهلىمرارة الى ذاقها » وذاك

هوشأنمنينشأفىأسرة ذات سلطان » ثبمتاصلابعد لله » ومم أنهقد
عرض عن ذللك يجاه العم ؛ وذو الذى أبقاه وغطده إلى اليوم  ' .ينس بجاه

:الساطان والوزارة .
|

وحلاته :

.م  .أخل ابن حزم ينتقل فى بلاد الأندلس»وهى كالحديقة الغناء حيما حل
وجد طيب الإقامة» واين العيش» وهو فى هذه الانتقالاتينشرفةهه وكراءه » وكان
استيلاؤه على الاغة » وعامه باللحكمة والفلسفة وطرق الجدل مجذب إليه الشباب ىق

كل مكان » فيطوفون به وياقهم آراءه » وأفكاره » وكان ها أثر واضح فى
تفكير هم » فكانت هذه الرحلات سبباًفىراحة نفسه .ولشر فكره .

ولقد التى ى إحدى هذه الرحلات بالباجى ( وكانت هما مجادلات فقهية »

:

ش وقد نقل المقرى خيرلقائهما فقال :
ولا قدم ( أى الباجى ) الأندلس وجد لكلام ابن حزم طلاوة » إلاأنه كان .
ارجا عن المذهب » ولم يكنبالأندلس من يشتغل بعلمه » فقصرت ألسنة الفقهاء
عن مجادلته وكلامه  ,واتبعهعلى رأبه جماعة من أدهل الجهل » وحل جزيرة ميورقة
ش  94طوق الحمامة طبع القاهرة صن 48١ ..

©95

عم

فرأس فنها واتبعه أهلها » فلما تقدم أبوالوليد ( الباجى ) كلموه فى ذلك » فدخل
إليه وناظره » .وشبر باطله ء وله مجالس كثيرة »(١).
ووسيلك أن نصج ابن حزم  4ونجاوز

وإنهذه المناظرات كانت

 1ودشخحل فىَّ الكتهولة » فقد ثبت أن الياجى م بدنىال الأندلس إسلانة

ن
س ن

الشياب 4

٠45 ه دعل

ذلك تكون هذه المناقشة وقد دشل ابن حزم فالعش ةر السادسة .
معاو نه أكر

إذا كان أبن حزم ثد فد

ققد كان له معاونة من

الأمراء

لءامةن » .فإن إقامته بميورقة » ورياسته للعلم فبها »
ولما
لالع
اعض.
الأصدقاء » وب
وانجذاب أهلها إليه كان من أسبابه أن ولاياتها كانت لأحمد بن رشيق » صليقهء
فكان يناصره  6ويعاوته

فبعلك موته ضعف

 26وقد توق سئة

٠55 اه

أمر اين حزم عند الحكوءة »

وقد تظاهر .عليه النقهاء »

:

تكظااهزوا علية فىكل مكان حل فيه واستعانوا بأنى الوليد الباجى » فناقش
»صر
نمت
وناحز
اب
خرج

ولد

عليه » كا ادعى الذين لمابضمون تفكير ابن حزم .
أبن حزم منن

»يورقة

لأنه فقد النصير المؤيد» .وم بعك
أكر

١

ش

ه ن غير أن يكون مغاوباً فى حجاج

الانتصار لالححجة

والعرهان

2

4

ولكن

بل صار 1ن هو

عدداً وأعز نفراً. 

وقك كان الذى رأخذونه عليهأنهعالف

وضرب

المذهب

المالكى 3

ويش 'ن عليه 4 0

بأقوال جمهور الفق مياع الذي:ن يتخذون ||رأى مْماجا فقهياً عرض الخائط

عنف وقوة  2لآنهلايعتمد إلا.على)التصوص  4وحسب فى ظنه أمها ومحدها امه
ولا فقه غيرها 4

وأنهليس اعقل أن خوض .إلا أهمهاء فإن خحاض فم وراءها

فإنه لامكن أن يكون مايق بهمن الأحكمالشر

وقد غادر ابن حزم ميورقة
أمحمالًا  30ولسانه

وقامه

وأشمل مرعلى

صارمان

صادعان بكل ها يعتقدة

ولا مقص .

تفج الطيب ب7"1ص5

بلاد الأندلس  3وكتبه على

طبع فريد الرفاعى .

ويزهن

به 3

غير وان

لاه
لس

له

إحراق كتبه
 - "٠4انتهى ابن حزم من تطوافه فى الأندلس إلى الإقامة فى  0أمدا
ىُ مدة حكم المعتضد بن عباد الذى تولى أمرها منسنة 4"4ه إلىسنة 4154
والمعتضد هلدا م يكرم مثو ى العالم العظم وقل ابتدأت الشيخونة
دبيباً » بل أغوى

دب

به » فأنزل بهعقوبة نفسية هى أقسى ماييل بالعالم؛فثى

كتبه  4ولكن شغفها نما تزلت

؛ وقك مر مداه التجارب ©» وشرب

إليه

إحراق

من الكأسن

اللو والمر .
ولنذ كر كلمة مشيرة !١لىأصل لمعتضل ونمبه 1
المعتضيد دذا هو ابن القاى ألى القاسم مد بن إسماعيل بن عياد الاحمى .

والقاضى هو الذى أنشأ ملك ببى عباد إذ اختاره أهشلبرلية أميراًعلييمف عهد ببى
محمود

ع

عئدها ضعشوأ

العلماء وذوى

 :وقد أدار أشبياية وما محولها مجلس

لرأى» فدبر أ(رها أمحسن بير
|!

إلى أن مات

سنة

شورى تحار سن
وعءع شن

فجاء المعتضد » وجرى على سنة أبيه » مستعينا مجلس الشورى » ولكن بدا له

مدة من
س أتبيه
«وة
أن يستيد بالأمر» ووافته المقادير “واكن كيف يستيد بالأمر » وق
إرادة شعبية تارة

 4ولم يكن ممن أسرةم الحلافة حى يدعى أنه تولاها حكم العهد

من نخليفة يشير ك معك قٌْ النسب » كا جرى الآهر  عهد الأمويين والعباسيين » ولكن

لابأس هانلانتحال فى هذا المقام » فإنه ادعى .أنه استمد البلطان مهنشام بن الحكم
المؤيد الأموى 2وادعى أنه حى يرزق .هك أنه مات سنة ؟؟ 4ه -ويقال إن الذى
(دعى ذلك هو أبوه |ل!قاضى » ولكن الأكثرين علىأنه هو.

وماكان لابن حرمأن يسكت علىهذه الفرية » وهى تمس أولياءه  2لذلك
كشفها بلغته القاسية قرسالة موجرة ذى ( نقط العروس ) فل مجاء فيها :
«أخلوقة ' يقعفى التاريخ مثلها  26فإنه ظهر رجل محصرى بعداثنتين و عشري ٠ن سئة

منموت هشام بن المحكمالوندء وادعى أنه هو  3فبويع أه ع وشخطب له عل بي ماب

وأوقات شئ » وسفكت الدماء » وتصادمت الحروش ق أمره“4
الأندلس قف

شاح سققها الأستاذ الدكتور شوق ضيف .
(“ )1رسااة نقط العروس طبع سنة هو ل"

تهتلاه

ب

وهشام هذا هوالذىادعى المعتضد أو أبوه النيابة عنه والحكي باسمه  .فهو طعن
يقل
بف
ستقف
صريح فيا ادعى» وكان المعتضد رجلا صارماً عدفاً لا

غاياته عاطفة '

مهما تكن حى أنهقتل ابنه» إذ علم أنه يأتمربه » وإنه ليياغه أن زجلا كفيفاً صادر
نسحمه وقتله بالسم .
ع لا
الحرا »م تأرسلإليه
ه البيت
أهوال»ه دعا عليف

ه»"ا ب هذا الرجل انجهإلىإحراق كتب ابن حزم» ولكن كيف دبذرلاث ؟ إن
العلما ء فىكلمكانتضيق صدورهم حر جا بآراء ابن حزم » وخصوصاً ف مجه على
آراء الإمام مالاك رضي الله عنه  ©,مورقاءجه الاجهادى الذى نحااف به جماهر الفشهاء
ف الشرق والغرب » وقد رأينا أنه خرج من م.ورقةة مصحوياً يغضب علماتما » قللايد
أنهبجدمثلهذا الغض يب وفىأشبيلية .

وهنا جد غضبين من نوعين متلفين يتصبان على ذلاك العالم الحاهد ف سبل ها

يعتقده » الأول  :غضب اإعلماء ».والثالى  :غضب الأمير » إذ أنه جرح ولايته ببيان
بطلان هذه النيابة الدىعاها هو أو أبوه فكان لابد املننكاية » وقد لبس فسىبيل

ذلك لباس الامدلافععلعنماء » ولذاك آحرق كتب ابن حزملأنها اهلىبى ينكر ها
العلماء » وهى البى يعد إحراقها أبلغ إيذاء ؛ ولكنه يعلو عن أن إيئال نفسه الأذى »

ويذدكرأنب إمن حرقوا القرطاسلمنحرقوامن كتبه .

ويظهرأن الإحراق لميكن اكل .الكتبء وميكن .أكل النسخ » فإن تلاميذه فى

كل مكانكانوايستحفظون على كتبه وينسخونما .
إلىلبلة والازرعة :

بللا ب

ضاقت صدور العلماء بعلمابن حزم

» وضاقت

صدور الأمراء حاقه

وقوة شكيمته ؛» طوفف الأقاليم» فروج بين الشبابعامه» وأثارحقد العلماءىكل
مكان حل به » ومنن الأمراءمنناصره ء وهمأقل عدداً»والأكثرون عاونواالعلماء

مخرر
أىآخ
»وف
اهل
علي

بللىد الصغير الذى
اأملر إ
آىوى آثير ال
أرهقوه عسراً » ح

كانت فيهأسرته قبلأن نخرجمنبهاإلىقرطبة » ثمآوت إليه بعدإخخراجها منقرطبة »

وذلك البلدهومنم إقلملبلةالى كمانزتابه
رعه وفيه عكف على العلم.والبحث ق
هدأة وأناة  6ولك نن أ ألممر يربدا فى كشر ه ن كتيه ؛ وكان يإفلكيه شباب يستمعون

إليه وبأخذون عن »
ه وقداقالأبوحيانفىذاك :

1

 « ,طفقاملويقصونه عن قرسهم ؛ ويسير ونه عن بلاد »م إلىأن اتبو+باه إلى

0

5

هنبادية لبلة ؛ ومها توفئرحمه اللهسنة
منقطع أثرهبعريةبلدة ن

ستوحخمسين وأر بعائة»

امه فيدنينتابه هبنادية:
وهوق ذلاك غير مرتدع » ولاراجمعإلىماأرادوا به» بعيث
بلده » من .عامة المقتبسين ٠“ميم من أصاغرالطلبة الذين لا مخشون قيه الملامة > لمهم
ويفقههم ويدرمم

 3دلابدعالمثايررة ع ن العلم  4والمواظبة علىالتأليف والإكثار ممن

التصنيف 0 0

انهى أهر ابن حزم بالتى » ولكن لمينتهعامه إلى الكمان » فإذا كان الذين,

يثيبي
ننبع
جذىا
هنء
طاردوا ابن حزم ؛ أحقىام بضيعته أقردادوا إطفاء نورالعلم ال
فقد أراد الله تعالى إتمامه جعله للطالبين له المقبلين عليه » ولقّد طوى التاريخ ذكر

الذيناوءوه » وبى اسمه لامغاً بينعلماءالمسلمين جميعاً» بل بين الإنسانية قاطبة .
حزمقد ورث سلطاناومالا » وتولى الوزارة » فكل ذاك طوى قم 0
ابن
وإذا كان
التاريخ » وبى اسم العالم وده

شق محراه ق ظلمات التاريخ .
3

صفاته

٠7م إن مواهب العالم هى الدعامة الأولى لتكوين شخصيته العلمية » وهى,
الينبوع الأول » وهى الأساس .
وقد آتىالله تعالى ابنحزم من الصفات ما مكنه من فتح نور المعرفة
والاستضاءة يه .

٠

وأولى هذه الصفات ححافظة قوية مستوعبة » وقد سبلت له حفظ أحادييثه
رسول الله صلى الله عليه وس » وارتفع بذلاك إلى مرتبة اللحفاظ الكبار » وحفظ

جوار أحاديث رسول الله صلى الله عايه وسلٍ فتاوى الصبحابة والتابعين .

وكان معاصروه يعجبون من قحواةفظته » وعظم إحاطته .
وكان لهمع هذه الحافظة الواعية بدسمة حاضرة » تجىء إليه المعالى ى وقته
الحاءجة [لمها » فتسعفه فى الجدال » وتنصره ق النزالالذى“كان تار خصومه مع
من يؤيدهم من .الأمراء ميداله .

فعاالعرى
ص8؟ ظي
( )١معجم الأدياء ١ب١ 4

_-

كام 2-5

وكان مع هاتين الممزتين العلميتين عميق "١تفكير » يغوص ,على الحقائق والمعانى »
»تجده فرىسالته
وإنائ :لتجد ذلاك واضحاً فى دراسته للفرق الإسلامية والمالل والتحل و
قضالته
»هو مذثللاتك ر
طوق التامة يدرس النفوس من ناحية العشق دراسة عميقة و

مداواة التفوس © بل إنها أبن فى الدلالة ععلىمق

دراسته النفسية ؛ وانظر وهو

يصف المعجيين بأنفسهم  3وقد سأل بعفهم عن سبب استعلائه على الناس  2فاقرأ

وا لقد تسبيت فى سوال بعضهمفى رفق ولين عنسببعاونفسه » واحتقاره ,

وفجاسدت أن يزاد علىأن قال  :أناحر » لست عيداً لأحد .فلت له :
للناس »
00002

أكر

إلىتفأتيحشوالهم ومزاعانها ق»فكرت فى ذلك سنين » لأعرف الباعث همعلى
طاوى عليه #موسهم ميمبادو من أحواهم
نر م
تتي
هلا العجب  . .فلمأزل أخ
ومراميهممنكلامهمفاستقرأمرهمعلىأن عندهم فضدل نقللى » و يز رأى أسيل »

لوأمكتمم الآياممن تصريفه لوجدوا فيه متسعاً ؛ ولأداروا امالك إدارة رفيقة »

أاحماسلانوا
لكو
ولبان فضلهم .عسلاىئر الناس » ولو ما
تسرب

تصريفه » فن هاهنا

لتيه إليم» وسرى العجب فييم )(١).

4

وإنه وقد  1تاه الله هذه المواهب العقلية » يؤهن كل الإعان  0هية

ن اللهتعالى » ولعمة أعمبا عليه » وأن عليه حق

شكرها » وإن لم يشكر

سردا نه وتعالى كانت عر ضة لآن يسحبها  3فهو معطا » ولذا يواجه الملام إلى كك
الذينيفترون بمواههم ويستطيلون علىالناس:به »ا فيقول رضى ادعندى ذللك:

وهأ»نه موهبة.منالله جردة »
« وإن أعجبت بعلملك » فاع أنهلاخصاة لك في
حنك
تلة
وهباث إراها ربك تعالى » فتلقابلها ممايسخطه » .فلعلهينسيك ذماثمبع

مهاتولدعليك نسيان ما علمت وحفظت » ولقد أخيرنىاعلبدملك بنطريف »

وهو من أهل العموالذكاء واعتدال الأحوال » وكة البحث أنه كان ذا حظ
منان عم » لايكاد بمر عل عه شىء » وبحتاج إلىاستعادته » وأنه ركب

البحر مرة » فر فى هول شديد أنساهأكثرماكان محفظ » وأخل بقوة حفظه
هم

) (١رسالة مداواة النفوس ص5١

ظطبعة دمشق الفيحاء. 

لي/اة”اثت
ك

سه

إخلالا شديداً » ولم يعاوده ذلاث الذكاء :بعد » وأنا أصابتىعلةفأفقتمها »ء
ذهب ما كنت أحفظ إلامالا قدر له » شعماودته إلا بعدأعوام ) .

 4مهذا الإعان أتجهابنحزم إاللىعلم ؛ وجعله مثاط عزمه » وسبيل

رفعته » قئال منه الحظ الأوفر » وانجه إليه يإخلاص » والإخعلاص كان أخص

صفات ابن حزم » وهو نور الحكمة » وطريق الحق .

ش

إخلاص أبن حزم كان سبي ق الصغة الى كانت واضحةفيه كل .أمر ضوح
وإن

وهى الصراحة » فهو ينطق بهايعتقد أنه المق ع سواع أكانت مغيته غايه حسنة ام

عًلفىان رأيه
إيدا
كانت السوءى » ولقد أجمع الذينعاصروه على أنه كان شد

بالقول والقم » وإن كتبه لتنلق بذلك » حرى لقد قال فيهعلماء عصره:إنه

علملعمء

ولميعلمىسياسة العلم..

ومع هذه الغدة فى الصراحة كان يرى أنه تجب المسالمة مع الناس فها لايضر
فيهسوالم مالم يكن فى المسالمة مابءزدى إلى غاضلبله تعالى» وإلا صاتث من مخالفهصاث

الجندل إرضاء اللهسيحانه وتعالى » .واقرأ قولهفى هذا :
«وإياك وعالفة الخايس ٠ وهعارضة أهل زمانلك قبا لايضرزك فى دنياك
أخراك وإن قل » فإنكتستفيد الأذىوالمنافرة والعداوة » ورا أدى ذلك إلى
ولا

الضرر العظم دون منفعة أصلا » وإِدْلم يكن يك مرنه إغضاب النامن » أو إغضاب الله
عز وجل ع ول يكن لك مندوحة عن منافرة اماق

» أو منافرة .اعليق فأغضب الئاس

ونافره » ولاتغضب ربلك » ولاتنافرالكق» (٠ )1 ٠
انه
كه ع
ن
وإنه رضى الل

صورة صادقة لهذا » نقد كانله ود صادق مع كثيرين

ن علماء عصره » ورسائله .لكث,عر هنهم تفيض بالبشر والمحية :الوإنحاء » والآانس

مناله» حى إذا اختاف الكثيرون مهم معه »
.اناس» وحسنالعشرةمع
وناوعوه واشتدوا فهىناوأته

© ومنهوم مكنان

صدى لكيد الأمراء

فاضهم

ونازهم نحدة وشدة فوق الصراحة المطلقة .
ولا شك أن نخحاق

اين حزم مع هذا العدق وذلك الإدراك :فيه سحمدة 4

( )١مداواة النيوس صى 864خ.

ولذلاثك

لارام

سمه

كانت تفرط م-نهجفدىله عبارات جافة قاسية »وإناكاتجد وصف الشناعة فأىكثر
عدةل ممناء
للح
الآراء البىمخالفها فيقول فمىخراأىلفه : .هذا جطأشنيع » واأنا
أغر غير محمود قى :ذائه ؛ ولكن مع اكيجبأن نتلمس سيب تلك اللحدة الشاذة 3
بوإننا إذ نتلمس ذلك يبدو لناأمران :
أوذما -

أنه كانبحس بإرادة السوء من الأمراء » .ودن يدفعونهممن العلما »ء

فقد كانوا يقصدون إنزال الأذى به؛ بل لل أنزلوه» وأحدث مر ارة شديدة ق نفسه

جعلتهينقمعلىبعض العلماء » أشد ماينقمه عالم » وأى أذى أشدوأعظم أأئزثاًز
 52العالم من أن يرى كتبه وهى ثمرات جهو ده

حرق

 4والعامة يشبدوت احير اقها »

خيد
نك
صومه
وإ ذلك مخرج الهلم عن-حلمه» ولذا نقول إن
.العلماء من

أسياب سحدته

.

م ٠ن المراء » ودفعهم

1

وثانهما  أله يذ كر بصر اءحته الممهودة أن علة تزلت به

© أومجدت

فيه تلك

علةشديدة ولدت ف ربوافى الطحال
نى
الحدة » فيقول فىذللك٠ 3 لقدأصابنج

-جاشت نفسى فيه » إذ أذكرت تنبدبل.ا

» واشتد عجى من مفارقى لطبعى »

.وصح عندى أن الطحال هوضع الفرح » وإذا فسد تولد ضده )»(١ .
»يصف
و.إن هذا نحليل دقيق يذكر فيه أسباب ضعفه النفسى وصراحة وقوة ف
صف به خالفيه .
يلرما
اسه بالقوالضجرولا يضن علما مث
وإله ممعشكواه من هذه الخدة يرى فمبافائدة' ٠ فيذكر ألما من أسباب

وقد انتفعت محلك أدل الشهل منفعة عظيمة »
تواليفه الكثشرة » فيقول فى ذلاث :ول
.وهى أنهقدتوقدطبمى » واحتدمخخاطرى ؛ وحمىفكرى وميج نشاطى » فكان

ذلك سبباً إلى تواليبف عظيمة النفع » واولا استثارمم ساكى  3واقتداحهم كان
اما انبعثت لللك التواليف » (5؟) .

1

تلك ثمرة من ثمرات الحدة » فهئ أنتتجت ذاث النور الذي انبعث من محلك.
000

مداواة النذوس من

.48

5

الشدة » فإذا كانت حدته قد مست ناساً بأذى القول أالوعلم ؛ فأقندتجت مغ ذللكه
إنتااجاً طيياً.

 "٠ولقد كانت .نشأة ابن زم وماضى أسرته © ونزوعه النتقسى وعلوة
اف الأمور  سبباً ف أن كان منأو ضح صقاته اعزازه بنفسه » فكانت
عن سفس

وم بنفسهلأنهنأعزيزاً ف قوءه ٠ ولآنه لجأ إلى العلم بإخلاص واستقلالك »

ازة أن طليه على وجهه » ولقد كات اعيزازه من جوهر سليم وما
وهو حصن ال

ادته الحوادث إلا صقلا وصفاء  :فهاوهن وما اسيكان عندما أوذى بالسجن
ز

والتغريب »© ولقد ذاق حلو الحياة ومرها » فهااسبوته اللذةالحلوة إلىمايناق
عزته » ولا هوت .بههرارة

الجياة إلىمواطن الذلة .

'وأن الذى نمى اعتزازه بنفسه ثلاثة أمور :

أوما أ:نه جافى السياسة فى أكثر عمره » وها أرادها إنوفاءلبنىأمية >
فَمّان الداقع إطللىيها اعتزازاً » وكانت_ محافاتهااعتزازاً » وأن هن يريد السياسة.

ثىل
مف
ادلجاء
تولدفى نفسهالطمع » ومصارع الرمجال تحت بروق المطامع » وق
ي

السياسة »

زنم
حد ب
«ذلت المطامع أعناقالرجال » فن يومأن جاق أبو محم
العرنى أ

وتركها إلى العسلمآوى إلى ركن العزة :النفسية .الحصين .
ثانها  :أن اللهتعالى 5تاهقوةعقلية ؛ ومواهب فكرية كتاحنمد الله عاما »

و ذا احتك به العلماء ب1إغزاأءءاةللأمآرماء أء شعر ببأأننههفوقهم 4بقو
م ؛ وكان 80م2أ
 1وكاونكان للااير ى الأهراء ف قووقه »ع لآنه شغل مثل مئا مصناصيه
١

مثللينهم.

ؤرضاهم

بالسياسة أنا

كان

لومبا 3

الما  :يسارم العيش الذى من ألله به عليه

ونا

و قو

 5ألئة

ذا

كان اله

كانت غايانها ووسائلها

5

هما أذلعه اداجة » وماأذله الطمع *

وما أذلتهالاسدتكانة » فكان عزيزا بالله .
خض وإن أخص ماافتاز به ابن حزم منالصفات الخلقيةو الإاجماعية الؤفاء »
نفسه » وكان ولفيأاصدقائه واشيوخه ولكل من يتصل بة ؛ وكات
وهو جوهر
ويقولفىذلا ٠ :لاأقول قولىهذاممتدحاً» ولكن آخذ بأدبه
يقخر-بذاالوفاء»
مننالوفاء لكل
لل عهز وجل ١ وأمابنعمةربك قحدث » لقد منحى اللهعزوجل م
من بعت إلىبلقية واحدة

1
00357

»

هبى من المحافظة لكل 00
وو

قلقبمحادثة

0

2

ساعة .حظا أناله شاكر سحامد ؛ ومئه مستمد ومستزيد » وما شىء أثقل على من

اولغلدرع»مرى ماسمحت نفسى قط ف الفكرة فىإضرار من بيى_وبيئه أقل ذمام »
 ٠وإن عظمت جريرته » وكثرت إذلنىوبه » ولقد دهمبى من هذا غير قليل فا مجزيت
عاللىسوءى إلا بالحستى » والحمد للهعلىذكلثكيراً )»(١ .
وأن هذا الكلام كتبه فطىوق الحمامة » وهو فى ريق انقياة » قداختير ى

السلطان » ولكن ليمكن أصيب بهذا الداء !! وعلى أى حال كان الوفاء فى معدنه »
فإن اعتراه لمرض ألم » أو لبالغ الأذنى والاضطهاد ٠ فذاك عارض ليس ى
أصل السجايا .
ذوقه الفى و الأدى :

لقد كان ابن حزم مع تلك السجايا الفكرية واللخلقية والا-جواعية فيه قوة

إحساس » وعاطفة » والعاطفة القوية إذا كان معها عقلى مدرك » وخخلق كامل
أنتجت صدق نظر » ومدارك تششيبهه الإلهام » ومشاركة وجدانية بينهوبين ا 3
وأنتجت مع ذلك ذوقاًفنيآ لكل ماهوجميل » وكان :له ذوق فى ف النثر والشعر
هلعميق
وقد استطاع بتفكر ا

ء وبحسه

الدقيق" » وعاطنته المستوفرة القوية

أن محلل النفوس » فى كتابيه طوقاللمامة  :ومحال نفسه أكثر فى كتابه عداواة

تفوس » ويأكنتب كل ذلك فىنفرى ينساب فالىتفسانسياب الثير ؛ وقول :

إنهلو لميشههربالعلم والعمق فيه لاشبر بااكتابة  .ولارتفع اسمه إلى مقام أعللى

الكتاب كعباً» وأبعدهم ذكراً ٠

وكانمع هذاالثرالى الذى يعد مالنسبل الممتنعشاعراً مجيداً » ولولا غلية.
الفقه و؛العاوم لكان شاعراًبايلنشعراء .
وق الحملة أهنذا العالم العظمقد وهبه اللهمنالصفات والسجايا » ماعلا به
عصره » وجعله موضع التقدير العظتم ؛ وموضم الحتقد واللسد

»ع وموضع

النقد واللوم » وكل هذا لا يكون إلالعظماء الرجال الأفذاذ الذين ينبغوك فى هذه
الدنيا

اس مضطر مها الواسع المملوء باللمر والشر » و
تلل
حهلفققه

) 10لوق الحمامة من 8م .

شئون .

إبثام سمه

علومه :

قال ابنحيان  :و كان أبو محمد حامل فنون»من -حديث وفقه ويجدل

"81

ونسب » وما يتعاق بأذيال الأدب ع مع المشاركة ق أنواع من التعالم القدعة من

المنطق والفلسفة » وله ق بعض تلك الفنون كتب كشرة » غير أنهلاملو فمهامن
وسققط

غلط

هذا

 8جر أءته على التسور عل الفنون )(١).
 40ولكن فيه غمزاً شديدا له

الكلام يدل عل غزارة علم ابن حرم

فهو

يقول أن فكلىامه غلطاً » لأنه كان يتسور عاللىعلومءأى يجىء إلمها من أسوارها »
اعن
هك ي
ىنما
لاهنن أبوامباء ععن أ
ذلك

النققداينه خطلدون

من الكتب تلماها

 40وسواء

املف

اليوخ

ولكيأخذ من الكتب  .وقد نمدم

أصح ذلاثك مم يصمح فمن المؤكد أنه ترك ذخيرة

وانتفع مها  3ومن

المؤكد أيضاً أنه كان

ماج اختص
له ه.

به 6

ولعل ذاللكهاج مكاان ليتكون لو كان ابن حزم متبعاً الشيوخ داماً » ولم يكن
ذا كر مستة ل قوم 1

ولقد ذكر اين ححيان الناقد اللاثم بعض هذه الكتب ومقامها فقال  :مونا
الشرمخ ألى محمد ممعود لعنهم الله ومعغيرهممنأولى المذاهب المفروضة من أهل
دم مالس
الما

عفوظة

وأتخبار

6

0

مكتو د

وله

مصنئات

2

معروفة

ذلك

دن

أشبرها فى عل الجدل كتابه المسمى « الفصل بين أهل الآراء والنحل » وكتاب
اعوالرادع على ممن
الصادع

بالتقليك

3

كفر

من

وله كتاب ق شرط

فىصرح
الجامع ف

الألفااوأأصح

معاتما

محديتٌ الموطأ

رأنم-حصسار

المحديث

وكتاب

4

أهلالتأويل من فرق

الأسانيد

»

اأسلمين » والرد

 4اكلام 5فسائله

والاقتصار

ا
لىأصم
عا

جلها فى الكتاب و الحديث؛» وكتاب منتقى الجاع وبيانهمن جملتمالاً يعرف
وكتاب

الإمامة والسياسة

فى قسم سار

»ع وله كتاف

 43واجتلاب!

التخلاص فى الم! ئل النظرية وفروعها

الدلماء

علىما قاله :

كل

الى لا نص
فيها لاف

0

ومراتما .والندب والواءجب منهاء وكتاب

أخلاق النفس » وكتابه الكبير المعزوف بالإيصال إلى فهم كتاب اللتصال » وكتاب
كشف الإلياس ء مابين أصعاب الظاهر وأصداب القياس  . . :إتلوىاليف غيرها .
00
عيدردها ) (. )3
و.رسائل فى معان شى كث
) 020معجم الادياء لياقو ت

ج١1

723
4ل
ص

( )0معجم الأدباء ج1١ ص ١1*65 .

طبع الرفاعى

هذا ذكر بعض كتبه ؛ وكثير مماذكره فالىدفاع عن الإسلام وخادلة أعدائه »
أو المنحرفين ءن أتباعه » وله ى ذلك القدح المعلى ».ومن ذلكنرى اتساع أفقه ؛
وتنوع علمه .

بله
تلك
كملا
وليس مذاكر إحصاء كا
ولقد قال أبئهأبورافع الفضل 0:

» .بل هو القدر الأقلمع كثرته »

اجتمع عندى خط أىمن تواليفه نحو أريعمائة

مجلدتشتمل على قريب متنمناحنوين ألف ورقة »(. )1
الممهاج العلمى لابن حزم :
ا

كنب و دخله من أبوابفى' العاوم
من
اف إين حزم
ملل
ام ع كلرة

اتختافة كانلهمهاج علمى سلكه  .وأن هذا المباج يتشعب إلى شعبتين .
إحداهها  :منهاجه ف العقليات  .والثانية  :منباجه ى النقليات ١

أما منْباجه فالىعقليات فقد اتيجه إليه » لأنه تصدى لاءجدل مامعخالفين ومن

لايل
ا“ل
 .يتصدى للجدل لابد أن يلزممنبهاجا عقلياً غيرنقلى  .لآنالل
نتزم
بتصم
قل

»

فلايد من مناقشته على أساس من العقل .
متهاجه العقى :

:

- "6يقرر ابن حزم أن الإنسان عقتض إنسانيته عنده عل البدهيات » ويسمى
ذلك النوع من العلم علمالنفس © لآنكل نفس سليمة تعلمه م نغير تعليم» بدليلأن

الطفل يدركها ويؤمن أ » فيذكر أن من البدهرات أن الجزءأقل من الكل .بد:ليل
أنلك إذا أعطيت الطفل ثمرة طلب ثانية » وإذا أعطيته ثانية سر » ومن علمه البدهى

أيضا أنه لامجتمع الأمران المتضادان » فإنك إذا أوقفته بغر إرادته بكى ؛ -بى إذا

تخلص عاإدلى القعود و.من ذلكأيضاً علمه بألايشغلاللجسمانمكاناً واحداً فى وقته

واحد » فإنك تراه يتنازع على المكان الذى يريدأن يقعد في عهلما من يأنه لايسعه
هذا المكان مع غيره . )6(5

ويسيرسل ابن حزم ى مقدمة كتابهالفصل فى بيان علٍالنفس بالبدهيات العقلية
ْ
( )1الكتاب المذكور .
() الكنتاب المذكور » الفصل ج ١ ص ه..

اه

د

انان» ويذمكرأنه من البدهيات أن  7بالأهور الغائبةعنه لاينصيح
لي لاتلض فب اث
يتعارض » فإذا أخيره شخص بأمر غائب عنه  6جاءه ثان فأخيره عثل الخخير
أن
وإن اختلف خير الثال عن الأول فى واقعة واحدة لميصدق كلبما 3
صدقه »©

و.بذايلمصعةالأخبار » فيعلمولادة منيولد » وموت من يموت » وعزل من

وولادة من ولد ومرضصٍ من عرض » وإفاقة من أفاق » ونكبة مننكب >
عزل »

»أخبار
»ى إذا ارتثإىدراكه استطاع أن يأعنلمخبار الوقائع و
والبلاد الغائبةعسنحهّ

الأنبياء » فإذا كير .عمّله استطاع أن تعر وف الصادق من المنقول عن النى صلى الله

عليه وس » وبذللك يتحةق أن علم العقل أساس لعلم النقل .
.ً.
.طأ
دان خ
هلبدهياتفىنفس كلإنسان»
من بع ذدلك أنهذ ا
< ويقرر ابن حز م
الفدر حول الأمور العقلية ليس منشؤه الإختلاف فى هله اليدهيات » إنما ماشؤ
إل
بعدمامختلفون فية .عنها » فقد تطول المقدءات وتكثر  6بح يصعبردها
هذه اليدهيات » ومثال ذاك الحساب »© .فإنه كلما كر ت أرقامه كانت الاسية
مظنة اللطأ » وبذلك مختاف نتائيج المعادلات اللسابية أو احيرية  4وكلما قلت

الأرقام كانت النتائج أيعد ع٠انلخطأ و»يقول فى ذلك رضى الله عنه :

دلا سييل إلى الاستدلال ألبتة إلا من هذه اأقدمات ( أى اليدهيات )»و لايصح
ىء إلا بالردإلا

» ها شبدت لمهقدمة

من هاذلهمقدمات بالصحة فهو صحيح 1

دون مزقرب
ايك
إهق
لط » إلاأذ الرجوع
ين وممايشبدبالصحفةهو باعمق
دون من بعد ' » .فما كان من قرب فهو أظهر :قىكل نفس  .وأمكن للفهم »
ويقب
وكلما يعدت المقدمات الملذكورة ضعب العمل فىالاستدلال حى يقع فى ذلك الغلط
لاللفهم القتوئ الفهم والعييز » وليس ذلك ثما يقدح فى أن مايرجع إلى مقدمةمن
إ

هلاء
مادعسب
جأعد
المقدمات الى ذكرنا حق...و.هذا .مثل الأعداد.؛ فكلما قلت ال

وم يقع فهاغلط » جي إذا كثرت الأعداد وكير العمل ق:جمعها صعب ذلك» حى

يقعفى الخطأالحاسب المجيد » وكل ماقرب من بعدذاك أو بعد فهوحق  .ولا
شىء من ذاك ».ولا تعارض مقدمة مما ذكر نا مقدمة أخرى » )(١ .
تفاضل فى

وبذلك يبين ابنحزم منشأ النطأفىالبتائج معأن كل قضايا العقل ترجع إلى
 )١(:الفصل ١+ ص. 0

له

26

الشبوة أو التعصب لفكرة معينة » فيكون ذلاث آفة تعترى الفكر فتضله وتوقعه فى

الللطأ » فإنه يضل عندئذ عن الرسجوع إلى هذه البدهيات » فقد تكون الآفة

قوية » فينكر بعض هذه المقدمات» ويقول ق ذ«لوكل:ايشلك ذو عويزصجيتح قُْأن هذه

(ى بدهيات العمّز') كلها صحيحة لا امتراء فها » وإتما يشلك فيها بعد صمة
الأشياء أ
علمه ما مدنخلت عقله آفة وفسد تمييزه » أو مال إلى بعض الاراء الفاسدة »

فكان ذلك أيضاً آفة دخلت على تمييزه » كالافة الداخلة على من به هيجان

الصفرة » فيجد العسل مراً ؛ وكسائر الآفات الداخلة على الحواس .6
ابن حزم

وسير
الكائنات

يتحدى
يتحدى

4

على ممأءجه العمل 2

وخوارق العادات

عاسول 00ن
 4كان

»

دراأسة

الاعتيار لاممهاج النقلى الد ىيتعرف

4

هلذة السن اعحتمدك عالى الاستقراء

وكان قُْ 0

لوهم  3 4إذا *تيتت

العقائدك

وسين

سئة

الله قَّ

اأرسالة لبذاللدارق الذى

كان,بف

أرسألة وبشيعها

به أحكامهده

.

كدراسته النفسية والخلقية :

 59#لابن حزم دراسات نفسية وخلقية » وقد وضحت الدراسة النفسية ق
كتاب طوق الخامة()١ .

ووضحت دراسته الدلقية فى رسالته مداواة النففوس الى كتها فما يبدو من

موضوعاتها فى خريف حياته » لا فى ربيعها  .ولنبدأ بالإشارة إلى موضوعاما .
فى هذه الرسالة اعتمد عألمىرين
أحدهما ل

عيونبا

الاستقراء 9

هرن أصابتهماع

الذىسر  0إلى المقدمات البيدهية الى 9ررها ٠

ا
 2أخلاقهم 4وما :مكن

درا سه وتتبعه (

ان
سكل
نل
إدور
وليس الاشتقراء عق
) (١1مداواة النفوس ص55 

يكون دواء مله العيوب عم
٠

» ولذلك كان على ملانيستطيعه أن يرجع

© 6706مه

فبىاعللمفهضائل والرذائل إلى الرسائل السماوية ويقول فى ذا -:؛جمن
هل معرقة
الفضائل فلعتمد على ما أمره الله ورسوله صلىاللهعليهوسلم © فإنه محتوى على .
جميم الفضائل » 3

الأمرالئاق

الذىاعتمدت عليه رسالة مداواة النفوس هاولدراسات الفاسفية الى

أثرت عن فلاسفة اليونان والى كان أساسها الر.جوع إلى البدهيات العقلية » أو
الاستقراء وااتتبع ؛ فاهوي
سعت
تمدقعل
رىاء

غيره » كامعاجمد على استقراء نفسه »

وعالى النتائج الى وصل إلمها.الفلاسفة فى المقدمات الى رجعوا  5إلى أصل البيدهيات

الأولى » فإن هاذلهنتائج تصير بعد ثبوت سلاسها ملكا للعقل البشريىنتفع با كل
من وجدها .

ء
الى
رع
آسالة
وإن اعماده قى الر
الفصيلة وسط

بين

رذيلتين

وسط بين الإفراط والتفريط

وى
؛

فلاسفة اليونان واضح » فهو يقرر نظرية أن
نظرية

أر سدلو 4

ويشول

فكلا الطر فين ملموم والفضيل 5ة

ق ذلك

20

بيبما ) )(١

الفضيلة
.

ويشتبس من استقراءات أفلاطون 3وىانهى م ١هاإلى أن أصول العض! تل 3ر1بعة )وير

فنبايعفس التغيير تبعاًلاستقرائه )؛ فهويرى أنا؛لفضيلة هى الأمعرفة والشرجاعة والسخاء
والعدلع

ونرآه ترك العفة

ع ووضع اها

السمذاء

» ويقشرز أنما دائدلة قُّالعدالة

»

فقول فى ذلك و والعفة والأماثة نوعان من العدالة والجود » .
و يرك الأخلاق الإسلامية الثابتة بالنقل فى دراسته » بل أشار إلى حككها

إشارة مستمدة من النظريات اليونانية » والاستقراءات الى قام مها ك»ثيراً ماكان

يذكر النظريات الفلسفية » ويردفها بنص قرآنى أو -حديث ,تبوى  .وهو يدعو
دائاً إلى دعم اللحقائق الإسلامية بالمعلومات العقلية النافعة » ويقول فى ذلك :

و كشث العلومالنافعة يزيد العقل -جودة وتصفية من .كل آفة » وعبلك ذا لعل

الضعيف » ومن 7ص على المدر ما لو غاصه صاحبه عاللىعقل لكان أحكممن

الحسن البصرى » وأفلاطونالأثيتى» ويزرجمهر الفارسى» (. )0

وإنه ى الرسالة يبين المقياس الخلى لاخير والشر كما يراه » ويبين من هو
جدير بالثقة»؛ومن ليس جديرا بالثقة» وينهى من دراسته الفلسفية ميمذاهى إليه مثله
) (١مداواة النفوس ص؟. *4

)م( ةلاسرلا ةروكذملا ص . 17

وهات
من علماء الإسلام إلى أن الدين لابد منه للجاعة وفيه حمايبها» .ونشر الثقةبآيلندادهاء
ليإغيسرلام جديربالثقة » وغيره غير جدير مها» ولوكان مسلمآ
والأمنندين والو
0

ويقول رضى العلهنه فىذلك :

1

ظنهر
أوإ
»لا تثق بالمستيخف ء:
وثق بالمتدين » ولو كان على غير ديناك و

أنه عدليىنك » ومن استخف بحرمات اللهتعالى » فتلأامنه على ثبىء تشفق عليه » ٠
هذه نظرات لامحة تشير إلى ملامح الرسالة وإن .كانت لتموضح كل مافما د

|

طوق الحمامة :
7م

هذه الرسالة دراسة

ش

نفسية فى الصداقة والإلاف واخحية » وإذا كانت

رسالة مداواة النفوس قد كتيت فق شخريف ححياته لتكون تجاربه طيبعاالج بهالنفوس»
بدت » وهو فى آخخر ربيع عمره » أى
تا ق
كرانه
فرسالة طاولقحمامة كناتدل عبا
ابه » فحوادثها تدل على أنهعندما كتها لم يكن فى بواكير الشباب  .نذفها
آخر ش
يجارب كثيرة» وفنا أخبار حياته » حى انتهى إلىالتفرخ لاعلم والخاوص له .
غتمدت هذه الرسالة عاللىتحليل النفسى المستمد من الاستقراء » وعل
'وقد أ
لى تنهى إلىالبدهيات الأولى الى سماها.علمالنفس  .ويبدوالتحليل المستمد
المقدمات ا

تقراء » وءن اللحقائق الدينية فى تعريفه الحب فهو يقول فى تعريفه « قد
املناس

(ى الحب ) و قالوا وأطالوا » والذى أذهب إليهأنهاتصال
اختلف الناس فى ماهيته أ
بانأجزالءنفس المقومة فىهذه اللدليقة فى أصل عنصرها الرفيع ».علىسيلمناسبةقواها

مقر عالمها العلوى » ويجاوبما فى هيئة تركيما » وقد علمناأنسر القازج والتباين ى
ثله ساكن »
ال»
صالو
فاتص
نوال
اتماه
لت إ
اوقا
الل

والشكل إتما يتبع شكله:والمثل إلى م

أةنفدىاد
لافق
المو
جانسة عمل محسوس » وتأشر شاهد » والتنافر ىف الأضداد » وا
وللم

د بيننا » فكيف بالنفس وعالمها الصا اللفيف © وبجوهر الجوهر الصعاد .
فوجو
 .كل ذلك معلوم بالفطرة فى أصل تصرف الإنسان » فيسكن إلبها» والله
المعتدل .
عز وجل يقول٠ : هاولذى خلقكم مننفس واحدة » 'وخلق منها زوجها ليسكن

إليها » فجعلعلة السكون أنمامنه.

قول أيضاً :٠ ومن الدلل على ذلك أنك لانجد اثنين يتحابان إلاوبذهما مشاكلة'
وي

ا
ذمن
هابد
واتفاق فى الصفات الطبيعية »ل

» وإذقل» وكلما كثرنت الأشباه زادت

لا

0

المحانسة » وتأكدت المودة  :فانظر هذا تراه عياناً » وقول الزسول صلى الله عليه
ئم
وس يؤكده  الأرواح -جنود مجندة ما تع
تنبا
اارف
لف

سمه
» وما تنا
افر
تااف

ع

 .وروى عن أحد الصالحين « أرواح المؤمنين تتعارف »  .ذا م أاغنم قراط حين
وصف لرهجل من أهلالنقصان محبه » فقرل له ذاك ف
»قال  :وأمحابنى إلا
وقد وافقته فى بعض أنحلاقه » .

وهكذا نراه يعتمد اعللفلسفة » ويؤيدها بالنصوص

الدينية » ثيعمتمد على

الاستقراء ف كل أجزاء الرسالة » بسردالوقائع اابى رآها » وحال هذه الوقائع »

حى يصل منهاإلىأغوار النفس » فهو يعتمد على مارأى لعالى مسامع ويقول
صار
قدتحد
لفاعن
اوقو
«لتزمت ق كتابى هذا ال
فذىلك  :ا

على ما رأيت » أو

صح عندى بنقلالثقات  3ودعى من أخبار الأعراب والمتقدمين

 6فسيلهم غير

سبيلنا » وقد كثرت الأخبار عنهم » ومامذهبى أن أمتطى مطيةسواى » ولاأتلى
لى مستحار : 0

:ولما  المشكلة النفسية والاتفاق 000
ويقرر أن اللحب أساضه أهران أ
وثانهما

من بحيث اأصورة » فإِن الإعجاب الأول الذى مجدد أله ملام اللصورة

الى يرضاها

» فهو الذى يكون مقياساًللجمال عنده  6لايععجب يغيره

ولا

يستشره سواه .

 - 4وإن ابن .حزم يسترسل فى هذه الرسالة فيبين مراتب اب.ء ويذكر

أن أعلاه امحبة فى الله عزوجل » فيحب لأجل التقوى »أو إتقان العمل أو القرابة
طاعةللهتعالى » ثميلىذلكمحية الألفة » والصداقة » وهنا محبةالتصاحب والمعرفة»
ثممنبعد هذا محبة العشى الىلاسبب ا إلااتصال النفوس .
وف باب آخخريبين الفرق بين الخب للمعنى الروحى » والحب للشهوة»ءفيبين أن

الحب للمهنى الروحى هيوكالوذنى.سببه المشاكلة النفسية  .و«أما ما يقسم من
أول وهلة لبعفسأغراض الاستحسان الحسدى ٠ واستطراف الصورة الذى لايجاوز

الألوان » فهذا سر الشبوة ومعناها على الحقيقة » )(١ .
8اص»
«امة
()١طوق اطم

..5*0 6 4

اام
لااغل"/

ويذكر أن الحب الروحى لا يكون إلا لواحد » أما الحب الجسدى فقد يتعدد

ويكثر .
وأنه يعقد باياًمستقلا لارتباط العشق بالعفة » وبيان الصاح هالننساء والفاسق »
ونحال ذلك نحليلا دقيقاً عيقاً؛ويقول فىهوذاال
:صافة من النساء هى الى إذاضبطت
انضبطت » وإذا قطعت عنما الرائح أمسكت  :والفاسدة هى اللى إذا ضبطت لم
تنضبط ) .

وهو فىكل ماأودعه منعلم فى هذه الرسالة البى تتسم بالعمق والجمال معاً
كامل » بل هو نأقص » ولكنه يكى فى الدراسة والتحليل » ومبديه إلى مياريد
فنىظره

» ولنتجه بعد ذلك إلى منهاجه فق دراسة النقل .

منهاجه ى دراسة المنقول

ألفاظها » فلا محاول تأويلها » ولانحاولتعليلها يتعريف العلة الى قام علها الحكم؛

والقياس علبا » ويطبق الأخذ بظواهر الألفاظ فى كل الموضوعات الإسلامية الى
وردت فها نوصولصن»عرض أولا لآرائه فى غير الفقه» ونتعجه بعد ذلاثإلىفقهه .

بالنسبة للعقيدة :
«ب”"”ما 7

للعقيدة ناحيتان من الدراسة :

إحداههما  إثبات الألوهية » وإثبات الرسائل النبوية .
والثانية  ما تدل عليه ألفاظ القرآن والسنة من عقائد .
فنالناحية الأولى اعتمد على البدهيات الأولى » وعلى الاستقراء والتتبع و»انهى
من هذه الدراسة إلى الإمان بإله واسحد أحد » والإمان بالرسائل النبوية والمعجزات
وإثبات أن التحدى مباثبت أن من يتحدى ما يتكلم عن الله سبحانه وتعالى . .

حبى إذا ثبتت الرسالة أصببحت الحجة فقط هى النصوص

الى جاء ها الرسول

يأشيل بظواهرها  .فإذا قرأ قوله تعالى  ( :الرخمن على العرش استوى  » .استيقن

م

ؤثزه مس

أن له عرشاً واستواء» يلق يذاته من غر محاولة للتأويل .

ولهذا ثبعت عنده كل المغيبات البى نجاء مهاالقرآن االكرم بظواهر نصوصه »
ولايقصد إلى غير الظواهر » وئبتت عنده كل المغيبات الى -جاءت مها السنة سواء

أكانت السنة متواترة أمكانت أخبار الحادثبتت رواينتها بطريق الثقات فهو يؤمن
بالملائكة والصراط » والككتاب والحساب والمزان واللوح المحفوظ .
بالنسية الوححدانية :

اي

سم يؤمن

ابن حرم

يو حدانية

الله تعالى على الحو الذى حاءت

بد النصو ص

القرآنية والنصوص النبوية» والوحدانية عنده ا يستفاد من النصوصى ثلاث شعب :

ربه
قال:
تهتع
يارلل
اغي
لعبد
واي
أولاها  :وحدة المعبود » فل

إليهبأحدمن عباده »

لآن التقرب عبادة »ولا هعبود إلا الله تعالى  :فلايعيد بشر ولاحجر

 :ولا ضريح »)
:

ولا كائن كان ىق الوجود .

والثانية  :وحدانية الخالق » قالله سرحانه وتعالى هو اللنااق لكل ماق الوجود »
ومن والوجود ٠ فلا خالق سواه فليس لأحد أن يدعى أنه ماق فعلا من الأفعال
أو شيئاً من الأشياء

قالله خالق كل

شىء  3وردت

النصوص.

الجبر والاخختيار :

الات ولكن جره اقول فى هذا اإلكىلام فيخاقالإنسانأفعالنفسه :إاللىتعرض_

لمسألة الجير والاختيار » فإن قال :أن الآفعال ماق الله » وليس لاونسان فبها إرادة

جره ذات إلى سقوط التكليف » وإن قال أنه عخلق أفعال نفسه قال أن له شريكا فى
خاق الأفعال ٠. وينتهى من ذالالكأمر إلى القول بأن العيد خلق الله فيه الاستطاعة

لن»
عع أ
فتطي
يو يس
والاختيار » فه

ومختار ميفاعل » وللهفوق استطاعته وانحتياره

قدرته القاهرة » فهوس,انه وتعالى يزيل الموائع عن طريقه وبذلاث تكون هدايته إن

كان ياريلدخير  ».ويزيل الموانع عن طريق غوايته إن ,أراد الشر » وبذاث يكون

وميتحقى قوله تعالى   ) :قل إن الله يضل من يشاء » ويهدىإليه من أناب) .
شرا »

ل

1

98#6ريه

والثالثة  :وحدانية الصفات » والمشابهة :
«وا!  يتصد يوحدانية الصفات أو الذات أن الله تعالى ليس له شريلك فى ذاته
ولا صفاته » وليس متعدداً 8
وأن اللهتعالىلايشسبه شىء ٠ن الحوادث+

 ( :لبس #ثله شىء وهو السميعج

البصير ) .

وإن ابن حزم ف هذهالمسمألةندعل الأ اطلعققليةامتقيداًبالتصوصس الواردة
ا 2

ا ا

آن .واي ع الأخذم 2
ا
قةرفى
لوز
امذك
الأوصاف ال

خالله :تعالى سمى نفسه بامم القادر » والقدير » والعلم » والحكم » والسميع »
والبصير

3

والى

4

والمريد

القيوم 4

و غير

ذلاك من

الااء

اللسى

الى

جاءت ٠ف القرآن اكرمٍ؛ولايسمى ذلاك صفاتٍ للتهعاليابل هىأعاء»ويقول.
ينص ق كلامه المزلعل لفظ الصفات ولاعلى لف الصفة ع ولاحفظ عنالنىصلل
اللهعليه وسلم بأن للهتعالى صفة أو صقات
الصحاية

رضى

عم  4ولا عن أحد من
الله

وبالنسبة الألفاظ' الموضة
وجه

ربك

لله و.جها لا تعرف

خيار التابعين 6

نسبمده مثل ( بك الله فوق أيديهم ) ومثل ( : .وييقى

ذو الوللال والاكرام ) لايقول

حف ممه

»©

نعم ولا -جاء ذلاك قط عن أحد من

قما أن لله يدا لاتعرف

 3بل إنه دع أخحذه بظواهر

ذانها 4

الألفاظ لا يرى

ولا أن

الظاهر يدل

على ذلاك ؛ بل يرى بذوقه وعلمه بأساليبالعرب أنه لياراد بالوءجه غيرالذات..

كذلاتث يفسر اليد قى 5وله تعالى ( :يد اللهفوق أيديهم ) بقوله :الله فوق أيديهم» وى
قوله ( :بل يداه مبسوطتان ينفقكيف يشاء ) » .الله ينفق كيف يشاء » وق قوله

(مممالت .أيدينا) مماعملنا » وكذللك يفسر الاستواء .
ع
وثراه

سلاثك عسااث

المؤولين  2ولكنه لايعتبر ذلاك تأويلا

6

بل يحتيره أحذاً .

عدلولات الاتفاظ المجازية » والمجازات الممرورة مندلالات ظواذر الألفاظ .

وبذاك ينهى ابن حزم إل أىنه لا من به ق أمماءالذاتالعلية » ولاغكم يأن نمة

 2السور مثلقوتعالىومدام
مث بات فى القرآنإلفاُْالحروث الىتبدأ

956

بد

وضحاها ) و( ولا أقسم هذا البلد » وأنت حل بهذا البلد ) إآلخىره .
آراء لهق السياسة وغيرها :
 -وابن حزم يتكلم فى شكون السياسة » وقد نش

4

حضن

السياسة وإن

كان يتعلق بالعقيدة » فهو يتكلم فى الفلافة » وكيف مختار الخليفة» وفى شأن
م ر تكب

الكبيرة » تللك المسألة الى نيعت بين الفرق السنياسية 600

وبالنسبة للخلافة يقرر أن إقامة

تحليفة

فرضص على المسلمين  4يج بب عللهمأن

يقيموه وإلا أتموا جميعاً لورود النصوص المثبتة لضرورة وجودالإمامة بينالمسلمين .
ويرى أنالإماءة لاتنعقد إلاإذا تحققتشروطهاء وذلك بأن يكون الإمام قرشياً »
لورود النص بذلك» ولآن الصحابة لا اجتمعوا فى سقيفة ببىساعدة أنهوا إالخىتياز

الخليفة من قريش يعد أن اقترح الأنصار أن يكون من بينهم خليفة ولكنهم انهوإلى
الإجماع على خلافة أنىبكر لأنه قرشى » ولمقام صحبتهمن النبى صلىاللهعليهوسلم .

(لفنلح
و«الشرط الثافى  أن يكون رءجلا عاقلا اللقنونلىصبىاللهعليهوسم  :ي
قوم ولواأمرهم امرأة )

والشرط الثالث  أن يتقدم للأمر متحملا أمانته » وأن يكون عالاً ما يازمه فى
الحكم » وأن يكونظاهرحالهالصلاح»غيرمعلنللفساد»ويقول فى ذاكرضى انه

عنه  « :إن من قدم من لايتقىالله غز وءجل » ولوف شىء من الأشياء أو معلنا
 .الفساد فى الأرض غر مأمون

» أو م نن لاينفذ أمر الله» أومنلايدرى شيثاًف

أتهع»فاقدن عاللىثم والعدوان » وقد قالصلىاللهعليهوسلم  :م(نعملعملا
دي

لعيلسيه أمرنا فهو رد ) وقال:علبه الصلاة والسلام  ( :يا أباذر إنك ضعيف »>

ااثتنيونلين مال يتم) وقال تعالى  « :فان .كان الذىعليهلحومضي
ورنلعل
لا ت»ؤم
أوضعيفا أو لايستطيع أن عل هر فليمال وليه بالعدل » واستشهدوا شهيدين

رجالكم إن لميكونا رجاين فرجل وامرأتان ممنترضون من االشهداء أن شََّ

إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ » .الآية » اتضح بذلك أن السفيه والضعيف ومن
لايقدر على شىء لايد له منونلى  :فلاتجوز أن يكون وليآ للمسلمين .
وابن .زم يقرر أن الخلافة لاتكون ورائية

ك
لرف
مايع
لم ل
اإسلا
فال

الوراق

ل

540

عنم

ويقول رضى اللهعنه٠ : لاخخلاف يكن أحدمن المسلمين فى أنهلايجوز التوارث
فا » أىئ قى الإمامة و
»لاق أنبا لانخوز أنلميبلغ إحاشا الروافض) فإنهم أجازوا
كلا الأمرين  2ولا حلاف بين أحد فى ألهالاتجوز لامرأة ع .
ولكن كيف تعقد الإمامة الى تستوق هذه الكشروط :عنك بنحزم ؟

0

يرى ابن حزم أنها ثم بأحد وجوه ثلاثة :

أوهها  :وأفضلها فى نظره وأصعها أن يعهد الإمام .قبل .وفاته إلىو احد مختار إماماً
“ن يعده

ع

ويقول ىٌْ ذلاك

 :م ها فعل رسول الله صب الله عليه وسلر )

وكما فعل

أبو بكر بالنسبة لعمر » وكا فعل سليان بن عبد املك بالنسبة لعمر بن عبد المزيز »
وهذا الوجه هو الذى مختاره » ونرى من هذه الأمثلة  أنه يشترط أن يكون العهد
مصحوياً اصلحة المسلمين وللدين »لا للقرابة والآثرةٌ .
والعيد لاعنم
وجو ب البيعة » فالبيعة العافة وانجية  3ولايم الاختيار إلابعل الببعة '

يزم
والوجه الثانى  :من أوجه عقد الإمامة عند ابن ح
ككإذنالعمهد أن يبادر
رجل مستحق للإمامة فيدعو إلى نفسه » ,ولامنازع فإنه يفترض اتباعه كما كان الأمر
بالنسبة لعلى رضى الله عنهوكرم اللهوءجهه .
والوجه النالث  :أنه جعل الخليفة ألى

أو لجال ثقات

ير شحون

من

ش
اختيار الخليقة لرجل .تحهك إلنه باوشبيحء

بيهم واحداً  26ما فعل الإمام حمر  4فقد ترك الأمر

مبنعده لستة رجال توق رسول الله صلىالله عليه وسلم وهو عنم راض  .ويقول

رابث
ونلجاوز الردد.ى الاختيار أكثر من ثلاث ليال لاث
سعن
ول الله صلىالعللهيه
وسام .من النهىعن البيات ليلتين من غير إهام  3ولآن الميسامين .لم جتمعوا كر من

ذولاكلز
»يادة.على ذلك باطل لانحل » .

شْ

ويلاحظ أن ابن حزم فى كل ذلك كان ظاهر يأامتبعاًماأجممععليه أدل العدل
من المسلمين ؟ فهم اجمعوا على بيعة ألى.بكر © جم حمر اء م عهان »  3على »

وبذلك جاءت الطرق الثلاث بطريق إجماع أهل العدل من المسامين » ولا ينقتض
الإجماع روج أهل البغى .

ب

"18م لد

رأيه فى مرتكب الكبيرة :
80
نلشل
أت فكرة الكلام فىمرزتكب الكبيرة وحكمه بين اللدوارج ابتداء ؛
فكقفدروامرتكب الكبيرة ؛ وعارضيم أهل السئة والجماعة » فقا
ملوا
ر:تإنكب
الكبيرة ليس بكافر »ولكنه ماسب ما ارتكب إلاأن يتوب أو يتخمده الله برحمته »

والمرجئة قالوا  :لايضر مع الإيعان ذنبكمالاينفعمعالكفر طوااعلةم,عيزلة قالوا :
إنه قى ععزلة بين المؤمن والكافر»

يفصلبعبضعض

الاتلفتفصيل

ومخلد قى النارإلا أن يتوب .

ك تك
يفبإ»»نفإن الالللهه :تعالى
ااحًاًرعتما
»فقفويقو لءمنلمن.ت.اتابب للررييهتهوتبوبةة نصونسصسو

يتفارلذثوبجميعاهو نم هنات غير تائب فإن جحت حسناته عكلبىائره » فإن
©

ثره وسيئاته تسقط

وهو

من أهل اسلدنة ولايدخل الثار »

ن
وم ع

استوت حسناته

مع كائره وسيثاتهفهؤلاءأهل الأعراف ول وقفة ولايدخلون الثار  3ثميدخلون
الجنة ؛ ومن رجحت

كبائره وسيئاته محسناته » فهؤلاء مجازون

بقدر مارجح لهم

ىلثار  6عدرجوك منها-
من ذنوب فمن لفحةواحدة إلى بقاءنحمسينألفسنةف ا

إلى الجنة ما فصل من -حسنات » )(١ 1

ات
لل فى
ييدخ
صثم
فرة»
تن كبي
مرتكب الذنب ولوكا

يىهكذافر
اف
لراه
ون

بأخذها من ظواهر النصوص »٠وبذلك كان منطقيافى منهاجه النقلى الذى التزمه »
وقدآن لناأن تنتقل لفقهه .

فقهه :
”م

ظ
قلنا إن مهاج ابن حازلممففنققهول هالوأخذ بظاهره  .وقدطبق

ذلك فى كلامه فى السياسة » وصفات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من شعون
ثىيات الرسالة والألوهية » فإذا ثبت ذلاث » فما
إاف
العقيدة » و يعتمد علىالعقل إل

قول
ل سموى
ااث
وراء ذل

والآأخذ بظواهره من غير نح عن علل الأحكام ونحوها .

وإن ذلاك واضح ى فقهه كل الوضوح » بل دو الأساس ى هذا الأمر

فهو

لا يعتمد فيا يستنيط من ألحكام فقهية إلا على النصوص من الكتاب والسنة ولا
( )١لصفلا ج  4ص. 456

84مل*

صاءوص » ووراء ظواهرها » فليس
نً ور
للقا
المط
يتجاوزها » وليسلاعقل مجا
عنده اجهاد بالرأى مطلقاً» لابالقياس النى هوإداق أمر غير منصوص على حكنه
يأمر آخخر منصوص علاىحكمه » والاستدلال به يكاد يكون استدلالا بالنص ©

ذرائع الىهىالحكمعلى الشىء ممايؤدى إليه ..
اةل»
وولالباالمبصلح

إبطاله للاجتهاد بالرأى :
711
لهي
لأسكام

رىاج
خد ف
تجتها
سالا
ايصح
زم يرى أنهلا
ومبذا السياق يتبين أن احبن
لث
ع ا
بالرأ»ى ويستدل

ولاء
ن
احأ
رلنصوصأيض»اوهن
بظواها

تسوق ملخصاً لأدلته :

اأوللقهرنآن  :فه يوستادلبقوله ٠ :م فارطناف اىلكتابمنشىء».
الدليل ال
هأطيعراالرسول وأولى الأمرمنكمفإنتازعمف
ويا أساالذينآمنوا أطيعوا ل و
شىء فرذوه إل الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللهواليوم الآخر» .

فى هذا النص الكرمم حصر للمصادر الشرعية واهلىكتاب والسنة و»الإجماع
الذى لانزاع فيه .

الدليل الثانى واهلومسننة و:هو يستمد بظواهر نصوص مها » فيهرووى أن .

للك
وءجا
»ن يتزع العلم.
الننى.صلىاللهعليهوسلمقال  :ولايتزع العلممنصدور الر
بموتالعلماء فإذال يمبق عالمانحْذ الناس رؤساء مجهالا » فأفتوا بالرأىفضاو وأضاوا ».

 .والدليل الثالثمن أقرال الصحابة  :فبروى قول حمر « :الهموا رأيكم فى دينكي؟ .:.

جنل
وه ع
وقوله « :إنماكان الرأى من رسول اللهصلى اللهعليهوسلممصيبا لأن .الل
كان يريه » وإنما هو مناالظن والتكلف » ويسيرسل فىالرواية عن الصحابة فر وى

مثلذلكعن أى بكر.خليفة رسول اللهصلىاللعهليهوس ء وعلىكرماللهو-جهه.
ويلكاتى فى استدلاله بصحة رأيه » بل يتجاوزه إالىسمتادل به الجمهور

فينقضه » 2فلا جدفىقوله تعالى  « : .فاعتيروا يا أولىالأبصار»-ما يدلعلى الأخحل.

ين » بلىفهامايدل على الاعتباربالحوادث الواقعة  :.وينكر صحة حديث. .
ياالرلأىدفى

معاذبن جبلالذىذكرفيلهلبىصلىاللهعليهوس أنه ينهدبرأيه إذا لممجدنصاًفى

6868

-

الكتان » ولاقضاء لرسول الله صلى الل٠ه عليهوس  :وينكر صححة كتاب القضاء الذى

أرسله عمر رضى الله عنه إلى ألى»وسى الأشعرى الذى فيه أءن له بقياس الأشباه
بالأشباه والأمثال بالأمثال .

م  #وكل مناقشته واستدلالة أخذ بظواهر الألفاظ » وما أنكره ءن حديث
لبقت صحتهلاماغلإنكار .ه

ى أن ننظ ر فياساقهمنأدلة » فتقول إن الذين قالوا أن الرأى جائز ل يمتركوا

الأمرف3رطأ من غير .قيد يقيده  .فإن الرأى الذى أجازه الفقهاء ليس إلا القياس أو

راد
لإل
:كل أبواب الرأى ترجع إلىهذينالأمرين © وليس فى الأخخل مباما
المصلحة و
إلى كتاب اللهوسنة رسوله صلى الله عليه وس ٠ وقد أمرالله تعالى عند اللعلاف
بالرسجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فلا خروج على نص

القرآن الكرهم إذا أخذ .بالرأى..

ووحه ذلا القياس أى الردإلىكتاباللهوسنة رسوله صل اللهعليهوسم » أنه
الحكمفىالمسألةممانجا بءه النص فى نظائرها ف»هو رد إلى نص معين ف القرآن الكر.م
وىاحد منهما » وهوطر بق فهم التصوص والاسجدلال
والسنة » ووليس بخروجا عل

مها كماقال حجة الإسلام الغزالى رضى الله عنه .

واألمماصلحة فليس الأمرفا انطلاقاً منكل لقي »و وإنماالأمفىر المصلحةهو
أن تكون من «جنس المضالح الى أقرها الإسلام قهى رجوع إلى عموم المقاصد الى

9
أخيذت مانلنصوص.؛ وهى -بذا الاعتبار رمجوع إلى الكتاب والسنة » وليست خخروجاً .

علهماولاعلى مقتضى أحكامهما .
الأدلة عند ابن حزم :

|

 "81ات قال ابن حزم والأصول البىلايعرف شىء من الشارع إلامنها أربعة
وهى نص القرآن الكر-م » ونص كلام رسول اللهصلى اللهعليه وس الذى هو عن
لل تهعالى» ماصحعنه» عايهالصلاة والسلام .ونقله الثقات » أوالتواتر و»إمجماع
جميع علماءالأمة» ودليل منها لامحتمل إلاوجهآ وأحدا . 9( ,
ص.7
) 0الإحكام قى أصول الأحكام لابن حزم ج !ا1
م وم س تاريخ المذادبي)»

54م

د

فنقحزهمه .
فهذه أربعة أصول مصادر يأخد مها اب
أوفا الكتاب

:

«ماظا  والكتاب هالوأصل الأول للشريعة كلها » فامنأصلإلايرجعإليه

لةسنة علمت منه » وهو معجزة النبى صلىالله عليه وَسمم وهو سجل
اجي
فان -ح

شريعته الباقإلىيوم القيامة .

والقرآن إما أن يكونمبينآًبنفسه» مثل كثير مأحنكام الزواج والطلاق

ا أن متتاجإلىبياث من السنة » مثل تفصيل امحمل ىق
إيثم.
ووار
والعدة » وأحكام الم
و»ن السنة ببانآً » قكال تعالى  « :وأنزلنا إليك
كنج
توال
فكاة
معنى الصلاة والز

ْ

الذكرلتيينللناس مانزلإلمهم» .

ركه عولسىجهه
داً
يفي
اخ
لون
ودن واضحاً جلياً» وقديك
كق
يرآن
وأن بيان الق

»ل
قو
يمون
وتعل
إلاأهل الذكر » كماقالتعالى :و فاسألواأهل الذكر إن كنتملا
ابن حزم قىذلك :

.

 ٠والبيان مختلففىالوضوح » فيكون بعضهجاياً ؛ وبعضه شفياً » فيختلف

ههم»ه بعضهم يفهمه » وبعضبم يتأخر عنفهمه » كاقالعلى
ففهم
يفى
فناس
ال
ابنأنىطالب رضىاللهعنه« إل أان يؤتىرجلافهمافىدينه؛..

وإن احبزنم يذكر أن بيان القرآن قيدكون من القرآن ف©قد يككون بعض
'تصوص القرآن فياأو عاما حتاج إتلخىصيص » فيخصصه نآصخر من القرآن ٠

فناظ القرآن الذنىقدمخصصه قسمان :
أعالمم
وايذلكرمأبنين لل
أحدها  يكون مقارنآً لهفىالزمان » فيسمى نخصيصاً وقد يكون غير مقارن له

فى الزمان » فيسمىنسخا » ويقول إن النسخ استثناء لعموم الحكمفىالأزمان » نهو

يفيدأن المكميطبقفىزمانماقبلالنسخ » ثميستثى منهعموم الزمنبعدذلاك»
1
١
١
ويقول فى ذلك :
وإن النسخنوعمنأنواع الاستثناءلأنهاستثناء زمان و نخصيصه بالعمل دون سائر
الأزمان  . . .وبكون حينثذ صواب القول :أن كل نسخاستثناء » وليس كل استثناء
نسخاً ).

 9152/اسم

مم وابن حزم ينكر تعارض نصوص القرآن » ويقطع بذلك » لأن القرآن
ش»ك
الى
لى إ
وس

ف ذلك فلا معار ضة فيه ٠

|

ننصوص القرآن معتاه أن ينكقويه اخئلاف » معأن الاخدلاف
وإن التعارض بي
ش

قد نفاه اللهتعالى بقوله :

وأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فاخيتهلافاً كثيراً »

فإذاتوهممتوهم أتنعنامةرضاً بيننصين مننصوص القرآن  .فإنذلك التعارض .
زائل بإمكان التوفيق » وإما بالتخصيص العام اهلنقرآن » وإما بالنسخ .
السنة

| يقولابن حزم ولا بينأان القرآن هو الأصل المرجوع إلء» فى الشرائع نظرنا
فوجدنا فييجهاب طاعة مأما.نا ربسهول الله صلى اعللهيه ؤسلم » .ووجدناه عز

لوا وحى يوحى )
وجل يقول واصفاً لرسوله  ( :وماينطق عن الموى » إإن ه
فصح لناأن الوحى مناللهعزوجل إلى رسوله ينقسم إقلسىمين :
ى
ح-
وهما
أحد

متتلوأملؤليففا معجز النظام .

 وحى مروى » منقول غيرمؤلف ولامعجزالنظامولامتلو و»لكنهانيهما

رنسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو المبين عن
مقروء © وهو الخير الوارد ع
له عز وجل مراده  .قال تعالى ( لتبين إلناس ما نزل إليم ) » وويجدناه تعالى
ال

قد أوجب :طاعة هذا القسم كنا أوجب طاعةالقسم الأول الذى هو القرآن ولافرق
|

ن هذا أنهيعتيرالسئةكالقرآن منحيث إنهاوحى » وإن لمتكنمثله
ونرى م

»تأقى بأحكام لم
فىالنظموالتأليف والتلاوة والإعجاز  .وأنه يرى أنهاتبين القرآن و

يأت باالقرآن » وأن الأخخذ ها وااجب بإيجاب القرآن .

دىر
صه
«ديث
٠حا
وابن حزم يعتبر النصوص مقنرآنية وأ

الشريعة » والسنة

ك
ذوللفى
والقرآن همىرتبة واحدة » وقد سبقه يذللك الشافعى » وهو يق

:

يىعفن » وهما شىء واحد فىأنهما من
و والقرآن والكير الصحيح بعضبما مضاف إل

عند اللهتعالى» وحكنهما حكم واحد ق و جوب الطاعة لما  . . .قالاللهتعالى :
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سم

د يأسباالذينآمنواأطيعوااللهورسوله » ولاتولواعنهوأنتمتسمعون  .ولاتكونوا
كالذين قالوا “معنا وهملأيسمعون » ٠

ا
لليهوسموتقريراته حجةلاريب في ظ
وابن حزم يعتبرأقوالالىصلال ع

وأما أفعاله قلا :تعتبرسحجةإلاإذا اقترن لبامنالقولمايدل على أن عملهتطبيق لا
ىللعهليه وس  :وصلوا كا رأيتموق أصل » أو توسجد قريئة
أمربه » مثل قولهصلا
تدلعلىأن فعلهقائم مقامقوله » فإن القرينهنجعل الفعل فى معى القول .

أقسام السئن محنيث :روايتها :
"5

يقسم أبن حزم السيين من حيث روايبها إلى قسمين  .:سيان متوائرة

ل

وسين أحاد » والمتواترة حجة بالإجماع » وهى عند ابنحزم حجة قطعية من
لذد
يور تر
ك؛ن لتهفسير للمتواتر يغايرتقسير علماء الحذيث وسائر النقهاء »
حى
يفقهوملون  المتواتر مارواه جمع يمن تواطؤهم علىالكذلب عن جمع ؛

ا
.يلصلسند إلىالنئصلل اللعهليهوسلم» فيهقورر أن التواتر أقل -حد.الثهنان '

إذا أماتنفاقهما عالكذب ؛ فلو أن امرءاً من ناحية روى شمراً » ثمجاء آخز
مآنآبخلدخر  .وهالميلتقيا » فإنذلك يكون توا ترا عنده » إِذأْنهيوجب التصديق »
ترد
فك

ف بدديات
اث

.

راوام الواحند
الثاى  :هوشمر الآحاد » ويعرفه ابن حزم بأنه  :ه

0

إذا لميستوف شروط التواتر .

وابن حزم مالف العلماء :ق أنه يرى أن خمر الآحاد مجب تصديقه والأخذ به
ف العقائدوالعملمعأ» فهو يوجب العمل والاعتقاد مع »آ وبذاك يتلاق معكثيرين

ادثينكأحمد بن حتبل » والفقهاء الآخرون يرون
املنمحدثين ؛ وبعض الفقهاء مح

أنهيوجبالعمل » ولايوجبالعل .م

قىائد أن رسول الله صلل .
عف
لاد
اأح
وححجة أبنحزم وامحدثين ى الأخذ مخر ال

الله علية وس عتدما بعث رسائله إلى الملوك كان محملها واخبد » وأنه صلى العلهله
وس كان يبعث بعوثه إلىالمسلمين » ولايتحرى أن يكون المعرثعددا ؛ ففعث

:أب' بكر أميرا للحج وعليا قاضيا باليمن  :وأن الصحابة كانوا
معاذاً إلى المن و
دوا له نصاف القرآن الكرمم حثوا عن حديث لرسول الله
إعذارض لهم أممرجل

9ه

د 1

صل اللهعليةوسل.فىحك ماعزضن لم ؛ فإِذًا وسجدوه قضوا بهمنغير أن يرحثوا
عندخ
ع

,

والفرق بين الثوائر والاحاد
الأتحاد  6فإذا تعارض

يما

خيران

4

ذى فُْ قوة الاستدلال 0 .حيث
لها متو بر

 4والاثقر اتحاد»)':

يقدم التوائر .عبلىء
وليمكن التوفيق

 430أعتير التصادق مهما عن رسول الله صلى أللهعليه وس اللحديث

المتؤاتر .

ملا" ب وابن حزم يشترط فى الرواة أن يكونوا عدولا ثقات فىذات أنفسهم ؛
.وأعلى مراتب الثقة فهم من يكون فقبآ ضابطاً حافظاً  .والمستور الحاليتوقف بول
دروايته » حى يتبين أهوعدل مقبول القول » أم غير عدل مردود الرواية .

.قدروى
واالفلقهزفاىوئ شلرأطعلى الرتب » وليس بشرط لأصل القبول و
جذااء أ
ءوه
مسا.
ق ذلك حديث أى موسى_الأشعرى عنالننى صلى اللهعليهو
ْ

اكتابه الإحكام :

«عن أنىماوملىأشعرى عنالنبى اصللله عليهوسل أنهقال ٠ :مإث3ل :ها
يبعثتىاللهبهمن الهدى وا لمكثلالغيثأصاب أرضاً» فكان منهاطيبة قبلت الماء »

فأنبتتالكل والعشب الكثير » وكان فها أجادب )١أ(مسكت الماء قنفع اللهبها
الناس » فشريوا وسقواورعوا 2وأصاب مها طائفةأخرى ؛ إنقمايهعىان (؟)
لا تمساك ماءولاتننببتت كلأ » فذاك مثل من فته فى دين الله» ونفعه اللهبمابعثيى »

مرفع بذلك رأساً » ولميقبلهدىاللاهلذىأرسلت به»
فوعجممل و»مثل منل ي
.ققد جمع رسول اللهصل اللهعليه وس فهىذا الحديث مراتت العلمدون أن يشد مما

شىء » فالأرض الطيبة النقية هى مثل .الفقره الضابط لما روى » الفاهم لامعانى الى '
نظض » المتنبه علىرد ما انختاف فيه الناس إلىنص حكم القرآن وسنة
لا لف
انتضم
.يق
ررسول اللهصلى الله عليه وسلم  .وأما الأجادب الممسكة للماء ايلىستى هنما الناسن فهى

مثل الطائفة الى حفظت مسامعتءأو ضبطته يالكتاب والسنة وأءسكته  :خى أدته

إغليىرها غميغرير » ولمتكن تنبه عملعىانى مروات" ؛ لا عارفةبردم ااختاف
:

) (006الأجادب

الأر فى الصلبة

الى ملك

الماء ولا

تنشر به و ليشن فيها تبات ولا عشب

خصربتها .
( )0القيعان جمع قاع » وهى الأرض المستوية الى لا تمسك الماء”..

العام

ل[

س8دا
908

الناس فيه إلىنص القرآن والسن الى رويت » لكن نفع االللهمتهمبقليغ فبلغوه

به
فولر (
إلىمنهوأفهمبذلك » فقد.أنذر رسول اللدصلىالله عليهوسل مبذا إذ يق

امنع) » وكا روى ععنلهيه السلام ف:ر(بحاءل فيقهفليقسيه >
سعى
مبلغ أو

 ٠فمن لم محفظما سمعولا ضبطه » فليس بمثل الأرض الطيبة » والالمأثجلادبه

وط
خأو
س؛
مور
الممسكة للماء » ب«لحروم معذ
اء
مسك
االنم
ول

مازلة القيعان الىلتانبت الكلة
1

».

وابن حزملايشترط فى الرواية تعذد الراوى فرواية الواحد المفرد تقبل » وقد

فرق ابن حزم بن الشبادة التى لا تقبل إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأنين وروايقة
1

الحديث بثلاثة أمور :

ونيا  .أن الله سبحانه وتعالى تكفل محفظ دينه فكان العدل وحده كافيا لنقل,

يمناقل غنالنبىصل اللهعليهو

لااف » وإذا
خينتول
االد
 .و.لشااحة فى

تعارضت الروايات قدمأقواهاستداً  .أماأمورالعيادفإنهامبنية على المشاحة» وحيث.
هاا يشهادة رجلين أورجل وامرأتين ١
يبدلمم
زلا
يان
كانت المشاحة كانت الظنة فك

ضى.
لكقيفاسق
الثانى  -أن القضاءبشهادة العدول أمر لازمعلى القضناء » ولاذلا

اليذىقلضاى بشبادة العدول فكان لابد من توثيقها .
الاثاللثروأأنية ليست شهادة » ويقول فىذلاك٠: إن اللهافترض علينا أل
شىجرمييععة
لف
اول
نق

 :قرالسول اللهصلىالعللهيه وصلم » وأمرنا الله تعالم.

آاتاكم
بكذا » لتأنعهالى يقول  «.:وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول »  « :وم
الرسول فخذوه وما مفبااكمنعتنههوا » ففرض علنيناقأونل  :نبانا الله تعالمه
ورسوله صلىاللعهليهوسلمعنكذا  . . .وأمرنابكذا» ول يمأمرناتعالىأن نقول>

شهد هذا حق كذا  .ولا حلف الخحالف على حق كذا (١). » . .

وهكذا نراه ظاهرياً فىهذا الوجه الأمر يأخذ بظاهر الألفاظ » إذ أنه يذكر

أنهم دااملمتذكرالرواية مشروطة يشلفهظدنا أو نحوها » فهذا نوع من الفرقه
بين الشبادة والرواية .
”2

نروايات إلامكاان
وابن حزم لايقيل مال

) (١1الإحكام ب ١ عن هم|4.4[ 

 [(4١الإحكام

السند فمأ متصلا » وعل

[.98
ا سس

.ا أهه ا

يكقلبال الخير المرسل اذى ليمذكر فيه التابعى اسم الصحانى الذى روى عنه
ذل

كالايقبلخيراًقدانقطع السند فيه ى أطىبقة مطبنقاته » ويلاقبل المرسل

«قديرد
أو المنقطع إلاإذاكان قودجد الإجماع عملعىناه » ويقول فى ذلك » و
ير مرسل إلاأن الإجماع قدصح فيه متميققنابًولا جيلافجيلا » فإذا كان هذا )

قد علمنا أنه »تقول نقل كافة كنقل القرآن > فاستغيى عن نص اأسند » وكان ورود

أثيعرلمنام
«المرسل وعدم وروده سواء » وذلك نحو ١ : لواصاية لوارث »؛وك
»هى متقولة ناقللكافة » كشق القمر »
نبوته وإن كان قد رووها بأسانيد صعاح ف
ممعأنه مذكور فالىقرآن » وكإطعامه النفر الكثير من الطعام اليسير و»كسقيه اليش
3

منماءيسيرفىقدح . 6

وابنحزملايعتيرالقول منسوباً إلىالنىصلى اللهعليهوس إل إاذا قالالصحانبىي
اابلدتمصنريح » وعلى ذلك لايعتير املنأحاديث
أن التى قالهأو نحوذلك » فل
لىس:ئوة
احاق
قول الص

كذا » أو أمرنا بكذا » قلايعتيرإسناداًلأنهيحتملأن يككون

معنىذلك أنهساملعمننى اصللىه عليه وسلم قولافىذولمكحتمل أنه اجتباد
ول إاللىنى صلى اللهعليهوسلم » وااجتهاد الصحانىي
قنسب
لاي
اال
عمئه و6مع هذ
عند ابن حرم ليس -حجة فىالدين » فلايقلد الصحالنى ؛ ولا من دون الصحابي .

فرواية .
ومذا يتبينأن ابن حزم كانظاهرياحبىال
تعايسل التصوص

همذ_ا
وم

جوهر الفرق بين الفقهاء » وأهل الظاهر » فجمهور الفقهاء

م
اها
كظمب
حتن
أقاصد
ينظرون إلىالنصوص عل أنها«عقولة المعنى ء قد جاءت الم

اولاديلندنيا » ويسير الناس مقتضاها علىمهاج مستقم فاضل » فيقهم كلنص با

دل عليه ألفاظه » ومايفيده منمعان عامة ونخاصة » فإذا جاءالنص بتحرم الحمر
ن

م ؛ ومرماه» ويطبقون على الحمركلمايتحقق فيهالمعىالذى
تعرفواالقتصد من التحر

كأاننمجنله التحرم و؛بذلك يأخذون من مجموع النصوص القرآنية والأحاديث

 ٠النبوية قواعدكليةتندرج ها جزئيات كثيرة » ويمكن معرقة أحكام الحوادث الى
يق هذه القواعد عليها » ويذلك تنسع الشريعة للتطبيق
جل بتطب

»٠ باستئياط هذه

القواعد » إذ تكون نوراً يعشو إليهكلطلالتبكم شرعى » ولايجد النص .

هاذلانجظمرهور » أما الظاهرية » .فإئْهم يرون أن النصوص لصالحالعباد »
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ولكن كل نيصقتصر على موضوعه لياتجاوزه » ويلافكرق علة مستنيطة منه »
وإن كانيجب الاعتقاد بأنه:جاءلمصلحة العباد » فتلحالل ولاحرم إلأبنص وإنه

كانت بعذى النصوص جاءت لأسباب فليس ذلك لتتعدى أحكاءها إلىغير موضوع
»ول فق ذلاك :
يق
ونص
ال
«لانقول إالنشرائع كلهالأسيب  .بنلقول  :ليس شىء مهالسبب إلا
وببم»ا
معالنصيه أنه لس

عدا ذلك » فإنما هو شأىرءاده الله تعالى الذى يفعل. ,

»لا نزيد ولاننقص إلا ماقرابلنا وعجزل »ونبينا
مايشاء » ولانحرمولانلل و
صلاللهعليهوس ؛ ولانتعدى ماقإلاولانيركشيثاًمنه و؛هذا هو الدين اللض,
»لا اعتقاد سواه » وباللهتعالى التوفرق  .قال تعالى: .
الذى للامألحد خلافه و

ولايسألعمايفعل » وهميسألون » فأخبرتبعاللىفرق بينناوبينه » وأأفنعاله .

لاتحرىقبا» « لم ,وإذا لممحللناأن نسأله عنشىءمن أحكامه تعالى وأفعاله :
سباب عجملة » وسقطت الآعللبتة إلا ما نصعليهتعالىي
ألت
لوكان هذا » فاقدلبط

أفنعهلكذا لأجل كذا»وهذا أيض] ممالايسألعنه » ول
لاأ
غنييقول
ره  :لجمعل,
هذا سياً دونأن ييكون غيره سبباًأيض] » .لأن من قال هذا السؤال ٠فقد عصئن
الله عز وجل وألحد فى الدزيوة)6(1د
مخسرجألة فىتعلرلل النصوص إلى مجال آثخر » فهو يعتير تعليل,
ازلمم
ونجد اين ح

التصوص » من قبيل سؤال الله تعالى حمايفعل » وتعليل إرادته الكونية فى الأقواله

والأفعال و»ذلك بعيد غنالموضوع كل البعد »إذ أن تعلدل النصوص الذى .يتجه
إليه الفقهاء هو تعرف مراتى النتصوص» ومقاصدهاء وتعمى ماتشتمل عليه منمعان»

نص
و
صى م
نتعال
فهى تعرف لا يريده الله

» وليس وضعاً لإرادته مو ضع تساؤل »

ولذلك نفول إن ابن حزم هذه فاته ما ينبغى لثله من دراسة للموضوع دراسة

عميقة » إذ أن الفرق بانلأمرين أن من يبحث عن معانى النصوص

يتعرف مراد

تلعاهلى من أحكام » ويفسر' النصوص فهو يقول ما الذى يريده ارلبغالمن من.

أحكام ؛ وأمامنيضع الإرادة موضع تسساؤل فهو يقول  :اذا أردت ذلك يرابه
العالمين » والفرق بين الأمرين عظم .
( )١ماكحإلا مج ص. 1٠١9

ب

اوه

-

الاستص حاب

كما" اولإذا كان ابن حزم ترك الأخذ زالرأى يكافة ضرويه منقياس و«صلحة
واستدسان وذرائع » فا الذى يحتمذ عليهفيالانص فيه ؟
ه يعتمك على أصل الإباحة الأصلية بالاستص حاب
إن

معئاه عنده بقاءالحكمالمببى على النص

وذلاك أنن الاستصحاب

حى يواجد دليلل *ن التصوص بغيره )

د قرر أن إباحة الأشياء كاها إلا ما جاء به التحرمم ثابت بالنص » فد قال تعالى :
وق

عندنزول آدم إلى هذه الأرض  « :ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إحلىين» .

ذا النص :و أباحاللتهعالىالأشياء بقوله أمهامتاع لنا 5ثمحظر مشااء »
ويقول ق ه

ش ذرلعك٠. )١(0
وبكل

وأنه قأندخذ بالاستصداب » وترك الاجهاد بياس جعل الأشياء الائلة ذات

حك واحد أداه إلىغرائب  6منها :

(األ)أأشنياء لا تنجس إلا إذا ظهر للشىء النجس أمثاردى فهها' تمغنير

لونها أو رانحبا طأعومها » فإذا وقع شىء من ذلك فى الماء ولم يكن هذا التغغر
والوضوء منه » .ولا يستئى من ذلاك إلا الول ف :الماء

غالماء طاهر يصح شربه

الراكد اوزود نص فيه (؟) .
إن سؤر ااكاب »وهو الماء الباق بعد شربه نيجس لايكون التطهر
(ب) ويقول

للإناء الذى فيه الابغسله سبعاً إبحداهن بالعراب الطاهر لأن النص قد ورد يذلاك .

هيايقرر أن سؤر اللنزير طاهر يصح شربه والوضوء منه(") .
نيرجلساه»
يسز
سان فى الماء الراكد ينيجسه » بدا بول ال
نول
لأإنب
ارر
(ج) يق

لآن النصلميرد إلا ى بول الإنسان» فلا يقاس عليه بول الحيوان ولو خنزيراً (؛).
شاك أن هذا شذوذ فاىلفقه » وفى الفكر » وقد أدى إلى هذا عند ابن حزم
ولا

عدم أخذه بالرأى وعدم اعتباره النصوص معقولة المعبى » فلم بين أحكامها على
( )0الإحكام ١ض صوه.

( )0المحل نج ١ عهن#ااء.

“(©) المحلى  71ص.81
() امحل جا ص65
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علل مستنبطة » وعلى مصالح مقررة » ولاعلى إلاق الأشياء بأشباهها  :وإعظاء
المتماثلين حكماآ واحدا

4

ويذلك

انهدم صرح

الاستنباط

.

خانئمة فى نقدابن حزم
هذه نظرات مصورة لفقه أهل الظاهر عامة » وفقه ابن حزم نخاصة , .

بم"

وقد شدد فىالأخذ بالظاهر » وخالف فهىذا التشدد الإمام الآأول للمذهب »
وهر

داود

الأصبهانى  4وقدأنخذنا بعض كلام له  4وهو مصور لا وراءة

له من قول فيه تصوير

3

فا سقنامه

مراجه الفقهى الذى لز مه وشدد فيه .

وإن.ذلك اماج دفعهلأن يطلب الحديث ممنظكالنه » وبكل رواياته » ليجد

السبيل للأخذ بالظاهر من النصوص ما دام لايعتمد على الرأى» وقد أتى من ذالئه
بالعروة الممرية الوفيرة .

مم"

كان للمذهب انتشار نسى قْ عهد داوود أول من نادى به » ومن مجاء

ره
اكنه
شفع
تيرت
نلم
افى
بعده » ول

إلىأى هذهب هن مذاهب الأ«صار المعروفة .

ولا مجاء الأمر إل ابن حزم ف القرن اللامس حمل

العبء و-حده وقد نخدم ذللشه

المذهب بثلاثة أمور.

أوفا  :أنه أوضصعوله  :وسجله فلىكاتتبزال تذكرإلى الروم » أعظمها أثرا

وىل
صم ف
أحكا
(1أ) كتابه الإ

الأحكام » فقد ناقش فيه أصول المذهب وبيها

ووضحها وقارن بِينها وبين غيرها ودافع عدلفهااعاً قوياًوإن ليمكن حقاً فىكل
دا انجه إليه .
 ١وقد لص ذلك الكتاب تلخيصاً موجزا مقرياً قىرسالة صغيرةٌ معاها النيكٌ»
نشبا شولا جبنة دقيقة لهاج المذهب الظاهرى معمناقشات قليلة لغيره من المذاهب.
١ج والأخمر هوكتاب امحل

وهو ذيوان الفقه الإسلاى دما وصدقا  4جمع

فيه أحاديث الأحكام » وفقه علماء الأمصار ؛ وهو كتاب عظم إلفائدة ذفاىته ؛ وفيه

©6808
د
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«درن الملاهب الظاهرى  وسجل فىهذا الوجود ء ولولاما فيه من حدة فىالألفاظ»
|
بوانجراف فىبعض العبارات لكان أمثل كتاب ففقنه السنة .
ه دحاول نشر المذهب بالدعوة إليه  3ولكن حدق قوله أثارت
والأمر الناقى  :أن

عليه حسد اللتاسدين © فككانتت الاستجابة لقوله لاتتكافاً مع الجهد الذى كان يبذله

راضلىله نه » ولقد نسب هو ذلكإلى أن اللعااميستجاب لهفى بلده » وقد قال

فذىلك :

و وأمامجيتنا فالحكم فى ذلاك ماجرى به المثلالسائر  :أزهد الناس ف عالمأهله .

.وقرأت فالىإنجيل أن عيسى عليه السلام قال  « :ليفاقد النى حرمته إلا فىبلده ؛

وقد تيقناذلاك عاابى النبى صلى اللهعليهوسام من قريش  :وهم أوفرالناس أحلاماً»

-وأسعهم عقولا » وأشدم تثيتاً» معماختصوا بهمن سكناهم أفضلالبقاع » وتغذيهم

حص الله تعالى الأأوسواللتزرج بالفضيلة ل أبانهم ما عن جميع
يأكرم المياه ؛ حنبى

سند
حت م
الناس ؛ والله يؤق فضله من يشاء » ولااسما أندلسنا » فإنها عض

أهلها .

 1للعالمالظاهر فيهم  3الماهر منهم » واستقلالهم كثير مايأىبه» واسهجانهم حسئاته »

وتتبعهم سقطاته وعثراته وأكثر ذلك مدة حياته  بأضعاف ماق سائر البلدان » .إن

الأجادقالواسارق مغير» ومتتحل مدع » وإن:توسط قالوا غثبارد؛ وضعيف ساقط ؛

.وأن باكريازة قصب سبق قالو!  :منىكان هذا » فزىأمىان قرأء ولأمه المبل ”,»2
وإن هذا الكلام يدل بلاريب على أن حسد الحاسدين حال بيونبهين ما يبتغي

إمرنادته نشرهذا المذهب».وأنه بلاريب لميكن حقدعلماء الأندلس على ابنحزم
.سيباً لتقل المذهب من سىء إلى أسوأ » ولكنه كان مانعاً من أن تظهر تمراتالجهود
يميفده
إلىبذهااتبنأحز
أله من رواج .

» فقداشتدعل قومه » واشتدوا عليه » فلميكن مايرجى
١

الأمر الثالث  :هو أن ابن حزم كان بجتذب الشباب إليه » فإذا كانلميستطع أن
.ييث المذهبف النظراء »ومن كانوا قريبين منهسنآفقد استطاع أن يبذر بذوره قفاىلوب
عزته الى اتذذها مقامه الأخير طوعاً أوكرهاً 
الشباب الذين كانوا يفدون إليه فرىم
فأولئك التلاميذ من الشباب كانوا يقصدون إليه مخاصين فىطلب ما عنده وقد تلقوا
( )1نفح الآيب جم ص ال طبع الخيرية .

06866

مس

ما عنده من تفكيزفى الفقوهالحديث » وسائر -العلوم الإسلامية » وأولئاك » وكإافنوا
عددا قايلا » وهنصغار اأطلبة لاهنكبار العلماء » قد أغبى إخلاصهم ونشاطهم

اعلنكثرة » وكان لهم من بعد ابن حزم أثر واضح فىمجمع كتبه وتوضيحآرائه .

المذهب بعأدبن حسسزم
مم  -لميمتالمذهب بموت ابن حزم » بلىإنهخخلدهبكتبه » ونشره إلى بحله
وا
نليه
اوا ع
كلمّ
وين ت
بمتالاميذه الذ

ه
ركن
شلم ي
نجتذمهمن»و
نولئكالثباانيناا
بأ

بالأندلس فقط » بلكان نشره ببلاد المثسر
و أول من انجه إلى ذلك تلميذه الحميدى الذ؛ى جيمالع حيحين الببخارىومسل

فرقه
لهبمش
امذ
كزامن ؛هفرىوبه نشر ال
ون ح
فإنه هرب من الأندلس .بعد وفاة اب

بالكتب الى دونما احبنزم .
ذرى
لىنص
اأن
عويد اللهمحمد بن
وه
بيدى
ألحم
وا

ولد سنة ١74 ه وتوق سنة

 8ه » وكان مؤرشا حافظاًراوية» تتلمذعلىابنحزم  .وتخرج عليهفىأكثر
عاللوإمسلام » وتلىعليهكتيه» ونشرها بالمشرق .
نه قد انتتلشراميذ ابنحزم » وكان لانتشارهم مع كتبه أثره فه "4٠إ
قيه ظاهرى
تخا٠فون
الأجيال » فكان لامخلوجيل م ن ظاهرى » والأندلس كانت لا

فى عصر من العصور .
نماماالثيعناشوافالقرنينَالسادس والساعالمجريينأبالخطابمهد
وكاذم ا

الدينع ب
منر بن

ساسنن » ويكنى أبوالخطاب بن دحية و
.قد طاف بأقالمالأندلس

كلها » وتلى  -شيونحها » ثمانتقل إلى .صرفى عهد الأيوبين » وقد قال فيه
المقرى :

« قد روى رحمه الله وممبصارلمغرب والشام والعراق والعجم  .ورحل ف طلبه

ليث ء وحصلالكتوبالاصول  .وحدثوأقاد  . ..وصنفكباكثيرة“فيد
0
..
جد

ومن العلماء البارزيناللْينن كان هم أثر ف الفكر الإسلائى ماحبلىدين بن غرلى»
وقد كان ظاهرياً فى العبادات » يأخل عمذهب أهل .الظاهر » وكان معاصراً لأبى

لللاه6ة
ا

-

الحطاب بن ددحية » وقد قال فيه المقرى « :كانظاهرى المذهبقفالعيادات» وباطى

النظر ف الاعتقادات )
»(١ .

وكان أابولطاب وابن عرلى يعيشان ف عصر الموحدين الذين حكو االأنداس»

ويصح لنا أن نقول  :إن آآخر القرن السادس وأول القرن السابع كان عصر ازدهار
وانتشار المذهب الظاهرى» فقد حمم العمل به ى شهال ل وبلاد الأنداس كلها.
يعقوب بن يوسف بن عابلدمؤمنبن

علىالذى تولى سنة ٠١م/ه ه إلى6ه مه .

إذ قد أعانء العمل به » وسار على ذاك من جاءبعده » فقد ذكر صاحب كتابه

الم
تعجب
لف
خىيص

أخمار المغرب » أنه دعاإلىالسنة » وإلى ترك الغذهب ممذهب

مالك » والعمل على الأخذ بكتاب اللهتعالى وسئة رسوله صلى العللهيه وسلم »>
لثاإل
ىىء سواهما » بل إنه جاءإلى كتبالفروع فىالمذهب المالكى وحرقها كلهًا ؛
ولنترك الكلمة لصاحب المعجب  .فهو يقول :
 :ف أيامه» أى أياميعقوب انقطععلمالفروع » وخافهالفقهاء» وأمربإحراق
كتب الذهب » بعدأن جرد مافها من أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم »
والقرآن الكررم » فأحرق مها جملة فى سائرالبلاد » كذونة :سحنون وكتاب ابن
يونس ء ,ونوادر أنىزيد وعختصره وكتاب البذيب للبرادعى » وواضحة أين حبيب
 .وما جانس هذه الكتبء ونا نحوها .لقد شهدت مها يومثد » وأنا عدينة فاس » أنه '

»تطلق فما النار » .
يبؤتاىلمنأهحامال فتوضع و
«دم إلىلاسفى تر اكلاشتغالبعلمالرأى» واللعوض
:ق
ويقول فذىلك أيضاً ت
ف شىء منه» وتوعد على ذلاثك بالعقوبة الشديدة . .و.كان قصده فاىلطمملة معومدذهب
ىلظاهر من القَرآن والحديث).
مالاثك وإزالته من المغرب مرة واحدة ٠ وحل اناسعل ا

وبذاك قام المذهب الظاهرى»ء وانبعث هن مرقده » لأنهم إذ دعوا إلى الأخل

بظاهر القرآن الكرم والسنة » فقد دعوا إلى منهاج أهل الظاهر الذين منعوا التقليد »
واقتصروا على ظواهر النصوص » وكان ابن حزم موضع تقدير يعقوب بن ايواسف 3
حبى أنه عندما دخل الأنداس زار قيرابن حزم رحمه اللهورضىاللهعنه .والله هو

7فق و»الخلدى إلى سوااءءالسبي .ل

عرى 
( )1نفح الطيب ب ١ ٠ع١ن١٠ طفبعاال

و ١أ55كه ل 0

94#

هجد أسرة
كان السائر فى الطريق بين حران ودمشق فىسئة  855ي

ر “ليلا وتأوى إلى كن . .
سشقي.
تىدم
كبيرة تسر فىهذا الطريق فصلت عن حران إل

آمن من الأرضنهار » وقدفرت من سيوف التتار فى.ظلمة االليلبيم » وهى .فى
طريقها الىحيث الأمن والاستقرار فى دمشق الفيحاء مأوى العلموالعلماء » وقد
آلسكرة حملها فلم تخد من الدواب :ما نحمله » وكان ف العربات نجر
تااولت ت
أمغاناها اعلندراب تحمل ؛ وما "كان فتاع هاذلهأسرة ذهب أو فضة » أحوليآ
كبالن حملها الذى نحمله هو
وطنافس »؛ أو غير ذلك ممنتاع هذه الدنيا »

قركة :الأنبياء وثروة الأجيال غ هوع ,الدين » فسارت بأوقارها حآتىوت إلى

دمشق » ذآوت إلى ركن شديد و.مع هذه الأسرة غلام ياقلظعقل والنفسق السابعة

من حمره » .قل تفتي محسه فوجد .هذه الخرب الضروس الى ضرسته بأنياما .فصقلته

دة
اتتجربة  ».ول ينشأفىحليةفاكهةبالنعموالأمنوالاستقرار » بالنلششأى

قذ:مرست نفسه وجسمه ..ذلك الغالامنهوأحمد تى الدين أبوالعباس بن الشيخ شباب
الديين أناىلمحاسن .عبدالحلم بن الشييخ اجلددين ألى البركات عبد السلام بن أبىمحمد

عبدالله بنأنىالقامم الحضر بمخنمد الحضر بن على بن عبد الله » وتعرف هذه

الأسرة بأسرة اتبينمية .
مولد ابن تيمية :

 "1كانمولد ابن تيمية فى ااعاشر من ربيع .الأول سنة ١155ه ويذكر

بعض ااعلماء أن مولده كان افلثانى عشر من :هذا الشبر » ولعل أولئك يريدون
ده كان موافقاً لمولد الرسول صل اللهعلبه.وسلم تيمنا بأنه سيحى
والأن
متو
أن يش

مسنته  ».ويدعم بالحجج ثبريعته غ ويدافع عنهاإلى.أن يموت ف محيسه .

.4مهم

ب

والشيخ شهاب عابلدحلم والد ابن ترمية يذكر بالحرالى » كيانسب ابن تيمية
الصغير مبذه النسبة » والنسبة إلى بلد دون القبيلة توىء إلى أنه ليس بعربى » لأن

العربمحتفظون بأنسامهم » وغير العرب لامتفظون » ولكن الأستاذ مابلجبتيطار

ونن
يركبهم
حفظه اللهأثبت أنه عرلى تميرئ وملبامنا تسبه » فثل اتبينمية يفخ
مهم » ولايفخر هو هم » فا غض من مقنام ألى-حنيفة أنهفارسى .

ولم يذاسر المؤرخون عن أمه شيئا ولا قعبنيلها » وإذا كان أبوه قدمات
وابن تيمية مفقتبل العمر إذ مات سنة  788أى وابن تيمية فى الحادية والعشرين

دنها يكتدلى » وقد صار المحاهد
فقد ماتت أمهبعد ذاك » وعاشت حبى رأت ماب
الأول لإحياء الشريعة ورفع الأوهام عنها » وعاونته ق جهاده يبرها و.حدما

وعطفها » وعندما كان فىميدان العمل يعصر افلىإاعتقال كان يرسل إلكمتاباً

تفيض عطفاًوبراًووفاءوإحسانا حى أنه ليخنى عآنبلهاامه لكيلاتصيهالوعةالألم
والفراق معا .

ش

ش

وعندما انتقلت الأسرة إلى دمشق .جلس كبيرها ق مجلس مثله من العلماء .

الذينيشارإلدهم»إذ أنهمجرد أن وصل إلىدمشقذاعففضلهواشتّبرأمره» لأنالعلم

مى للتدريس والوعظ
نور يغبىء حول صاحبه فتعشو إليهالأبصار  .فككانرله

)تولى مشيخة دار الحديث بالسكرية »
مجامع حمشق الأعظم ا(لمسجد الأموى و

وما كان مسكنه وفبا ترلى ولده ثى الدين .

وما لوحظ على درس ذللك العالم الكبير أنه كان يلى دروسه غير مستعين

بقرطاس مكتوب » أوكتاب يتلومنه» أو مذكرات يستعين به الوقتبعدالآخر »
بل كان يلى الساعات من ذاكرته الواعية ؛وهذا يدلعل قوة الذاكرة الحافظة »
وثبات الجنان » وهى الصفات الى برل مما ابن ثيمية تقى الدين » إذ:كان .من

قارنع املاحجة ؛
يىك
أخص صْقاته الحافظة الواعية » والبدرة الحاضرة ال
نااظر
وايشلدهم ل

نشأته :

» ويتصير عندها المحادل .

:

ممم ل نشأ ابن تيمية قى أسرة علمية عملها البحث والدراسة والقلم والبيان »

»حبة له.
ويعهآ نحوه وم
نجعزل ف
فكانتبيئتهمتجهةبهإلىالعموتحدوه إليه » وت

00456
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وقد وجهته الأسرة إلىذلك » فاستحفظ القرآن صغيرآ » واستمر علته فى
عمله يستذ كره » ويتعيد بتلاوته » حى أنه كانسميره'فىمحيسه الى مات فيه » .

رآن
فقدقال «الرواة إنه تلا ى سجنه انين خاتملةقمن

.

وقد وءجه من باعلدقرآن إلى الحديث فأخذ يترع من مائه العذب » وخصوصاً

أن أباهعلى رأس مشيخة الحديث » ومع الحديث فقهه » فققه الحديث لب الدين +
وقد امتاز اتبينمية منذ نعومة أظفاره بثلاث ضفات هى الى سارت به نحو الكمال
ظ

ونحو العم الناضج  .وهذه الصفات هى :

(أ) الجد والاجتهاد والمثابرة و»الانصراف إلى المحدى من العلوم » فكان
لايلهز لهو الصبيان » ولا يعبث عبهم .
(ب) وتيقظ حسه ؛ وتفتح عقله ونفسه لكل ماحوله يدركه ويعيه »وقد رلى
ذلك فيه تتابع الأحداث القارعة للحسامل نافك أريب .
5جع والذاكرة المادة والفكر |لستقم ' .وقد كانت ذا كرتهحديث الغلان من '
ال
رانجإلى
لصبي
اك ال
زملاله » ونجاوز ذل

فتسامئعت به دمشق

وما حودذًا » وقل'

ذكرت ق ذلك روايات وأخبار قد يبدؤ بادى الرأى أنها من صنع الحيال ولكن
المتتيعخياة اين تيمية من بعد يذعى لصدق بجلهاإن لميصدقها كلها .

ومها تكن قيمة هذه الأخبار فالثابت أن ابن تيمية قآنداه الله تعالى ذاكرة

ؤاعية  .والذاكرة هى المقياس الأول للذكاء قوة وضعفاً » وقد ورث اتبينمية
هذه الموهية عن أمرته .

"4

ْ

انجه أحمد تى النينإلاىلعلكمان ]سرته » فقد كان أبوه على

.مشيخة الحديث فى بعض مدارس دمشق  +ولم يكنتاجراً كحأنلىيفة إكذان أبوه
هك
حيتف
»م بنقطععب طول
تاجرا » ولذا ينصرف إلى الأسواق فى صدر عات و
المنطق أن يتجه تاقلىدين إل العم .

م تفسهقالطاب 3
وكان المنطق أيضا أن يتجه باعلدقرآت إلى الحديث » وجعله

وقد تلقاه أعبنيه
الكبيرة0

وسصمع الكتب عملشىايخ الحديث الكبار » فسمع منهم الدواوين

أحندك بن حبل و صخيح البخارى ومسلم وجامع الأرمذى » 2

سا

56

وسن ألى داوود » والنسال » وابن ماجه والدارقطى ٠ ويذكر بعض معاصريه

أنه حفظ الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدى .
وقد انجهمعالحديث إلى الفقه 'الحنيل » فقدا كان فقّه الخديث هو مذهب
أسرة ابن تيمية » فكان أبوه هو اموجه إليه فيه » ويذلك أخل يعب منه حى أشرب
منطقه ع وعم كلياته وجزئياته .

وكان معنياً ى صباه بتعرف آثار الصحابة والتابعين » وأقوال التابعينوشيونخهنم
املنصحاية فىمعنى آى القرآن الكرم .
ولمتكندراسته مقصورة علىعل الدينوحده من كتاب وسنةوفقهالسنة ومعائى
القرآن » بل عى يأداة هذهالعلومالدينية » وهى علوم العربية فدرسها كأنه يّصد

إلهاليتخصص فها » .فحفظ كثيراً منن المنثوروالمنظوم وأخبار العرب فى؛القدموأيام
ازدهار الدولة الإسلامية و»برع فق النحو .براعة واضحة » حى أنه بغرأكاب
»يخالف بعض ما انبى إليه سيبو
-سيبويه ويدرس شواهده دراسة فاحصة ناقدة ف

معتمداً فى الخالفة على مدارس فغىيره » فيمكن المبجم م“نبغييرنة
ش
.ولا المندفعمنغير حجة وسلطان من الحقمبين ٠

»

ومع هذه العلوم الدينية .الزاخرة “كان يرهف فكره وعقله بالعلوم الرياضية »
-.وآراؤه الى ظهرت من .بعد تدل .على إلامه يآراء الفلاسفة فإنه على معرفة دقيقة

قضه
يكنناأن
مكنته من أن يناقضه » فلا » بم

وهو بجهله » .بللابدمن معرفة

.فاائققدةة:فاحصة 
ن
البيئة الأولى الى وجهته :

ان يسير فهىده الدراسةتحتظل أبيهءوقدكانتملازمتهذا الأب "86ك
أبوحنيفة رضى الله عنه فاىلتوجيه العلمى

ودال
العالم ذات جدوى مثمرة © وق

عندعاسثل من وجهه » فقال و كنت فى معدتالعم  3والفقه» فجالستة أهله»

ولازمت فقيهاًمن فقهاتهم » .

|

وقدتحقق الأمران لتىالدين » فلقادزم أياه وكان فى معدن العمبدمشق »
إن ذلك المصر كان ثالىاثنين م ٠ن أمصار المت آوى إليهماالعلماء افلمشرق

 - "+تاريخ المذاهب )
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والمغرب » .وأول المصرين القاهرة » فإن العلماء من المغرب أخذوا يأوون إلى

القاهرة ليجدوا فبا الحماية فىظل حكامها الذين محسئون ضيافة الغلماء وإبواءم:
ويجرون الأرزاق علهم » ومحبسون الأحباسلمم » وألغاار الصليبيون من
قبل أخذ الءلماء يتجهون إلى دمشق » ثاملإلقىاهرة .
رىق » واستولوا على المدائن الإسلامية يعيثون فها فسادا '
شر ف
لتتا
اارال
ولما أغ
حبى سقطت -داضرة الخلافة فىأيدمهم فر العلماء بعلمهم إلى دهش » ومنهم من,
اتخذ مئهامستقراً ومماماً » ومنهم من نأى به الذوف فاجتازها إلى القاهرة العامرة .

كانت دمشق إذن فىعهد ابنتيمية عشالعلماء وقد آوت أسرته إلىذلك العش,
الكرم » وكان فبا مدارس للحديث والفقه الشافعى والفقه الحنلى وغيرهما » كان

فهاأمثالعزالدينبنعبد السلام ثم محبى الدين النووى وابن دقيق العيد » يدرسونه
الفقه والحديث دراسة فاحصة

» فيقارتنون ى الفقه بين المذاهب الإسلامية *

كا ترى ق كتاب امجموع للنووى » وكا ترى قى كاتالبم.غى

منة » وهو الحنيل .
امدب
دأح
قالله
عبد
قعه
فم
لون
ادرس
وي

لموفق الدين

الحديث دراسة فاحصة لرجال الأسانيد » ومتون الأحاديثه

عت
مقد
ج» و
.ض,.
وموازنة المرويات بعؤما ببع

نت
ادونت
كث و
فحادي
الأ

الدراسة

تقراء وفحص »ع وقد زخرت المكاتب بالكتب الضخمة الى أنتجبية
عولىابيسنة
الدراسة ى ذلك العصر » ححبى أن القارىء ليقرأ الباب من الأبواب » فيجد

الأحاديث الواردة فيه مجتمعة كلها غريبا وحسنها وصحيحها وضعيفها مع التلبيه

عملرىاتها و»مافها من توافق وتعارض » وتضعيف أقواها لا هو دونه ى

المرتية ٠ فيسبل على الدارس طلب التق بأيسر كلفة .

وكانت فى دمشق مع الفقه دراسة العقائد » وكان ااسائد هو ذهب ألىالحسن

يق»ول المقريزى
الأشعرى()١ وكانيتيع علىأنهالسنة » وقد قرأه صلاح الودين
وفظ صلاح الدين فصىباه قصيدة ألفها قطب الدين أبو المعالمه
فخىططه  :ح

واعتنق مذهب أهلالسنة وتبل كل الأحاديث الواردة فى العقائد  :ولكنه كان يؤول المتشابه من القرآنه

والحديث » وبذلك الف بعض الحنابلة الذين مهم اتبينمية .

ث8
لد

سهد

؛لذا عقّدوا اللخناصر »
مسعود بن كمد النسابورى » وصار محفظها صغا رأ لاده و

مىهم كافة الانالستعلزىامه »
اف
يوا
أحمل
وشدوا النيات على مذهب الأشعرى »؛وح
فوادت الحال على ذلك فى -جميع أيام الملوك من بى أيوب ثم فى أيام موالمهم
الآتراك » .

وقد كان أيو الحسنالأشعرى مع استمساكه بالسنة يسير ى إثيااتلعقائد فى

١ت
رلمنطقوالفاسفةفهويتفقِ السنيين ف
اا

ولكنبيسل ٠ك ف إثباماغير

وقدتلقاتبينمية الحنلى طريقة الحنابلة الذين ناوءوا المذهب الأشعرى ولذلك
كانت

مناضلاات

له من بعك ىَّ هذا

مىى
رف
كدريس
توليه الت
"4

السبيل

 4ونزلت

2

به عن

وكادت لقفسه *

أبيه :

اتسعت آفاق دراسة ابن تيمية وكانت دراساته مستوعية قالفقه

اانطللهاع عاللىعلوم الرياضية والفلسفية
والحديث والعقائد وعلوم العربية » وك
ودراساته المقارنة تدل عل معرفة لأراء الفلاسفة .
توى
افةس»
ومعر
تلا قليه بال
اقء.
وطو
وللا أشلبحمد عن ال

رجلا سوياآً جلس

فىمجاس الدرس بعد أبيه» إذ أيوه قدمات سئة  785فتولى منبعده أحمد -حلقة
حرسه وهو ثى اللخادية والعشرين © قتقدم مماتغذى به ممنعارف

السابقين وقد

أغرات فىقلبهأيئعالماروأغزرها وأنضجها » وتقدم وائقاًعدونة ربه » ليؤدى

لىها  .وإذا كان مثله فى سنه لا يزال فى ميعة الصبا » وغزارة الحياة »
حنةمالب
ال-أما
قد باغ هوق العم أشده .

تقدم ببعلمه ودراساته و استعداده لتلى المعارف هن كل ناحية » فألى دروسه
اق الاممعالكبيربلسات عرق مبين  2فانجهت إليه الأنظار » واستمعت إليه أفئدة

سامعية ©» وانتقل كثرون من المستمعين إلى م ريدين متحمسين معجبين » فصار له

مععنن بيهم مخاصون إخلاص الحواريين وكانت دروسه جمع الموائقله وامالف »©
علجماعة.
م ا
نوايلبدعى والسى » ومعتنى .مدهب الشيعة ومن هو

1

اذهب

وكانت غزارة علمهتبدوعلى لسانه » حتى أن ابن دقيق العيد الفقيه اللحدث
يلقأه » وهو أكيرمنهسنآ» فيقول فيه  :رأيت رجلا جمع العلوم كلها بينعيليه

بأخل منهامايريد » ويدع ما يريد» ٠
وكان مع هذا العم له شخصية قوية نفاذة  3ولايخاو عن حدة

» وقلوصقه

الذهيى الذى عاصره فقال :

ك«ان أبيأضسود الرأس والاحية » شعره إلى شحمة أذنيه ك
.أن عينيه
لسانات

ناطقان » رب
اعة
لم
رنجال

» بعيدها بين المنكبين  3جهورى الصوت “4

فصيحاً سريع القراءة » تعتريه سحدة » لكن يقهرها بلحم» .

وقد اسمتلف أهل العمفيه منذ سفعوه » مايبن موافق لمهتحمس لياقوله

يشايغه ويناصره » وقريق يقاومه وينازله » لآنه هجم بفكر لميألفوه » وفريق,

ثالث يوافقه قى بعض قوله » ويخالفه آفخىخر » وهو فقحاليه «عجب به مقدر
لعلنه وشخصه » ومن هذا الفريقالذهى المؤرخ » وقد قفاليه :

« ومن خخالطهوعرفه ينسبى إلىالتقصير فيه» ومن خالفه ونابذه قد ينسبى إل
التغافل فيه _  2وقد أوذيت 0ن الفريقين من أصعابه وأضداده   2وأنا لاأعتقد فيه

عصمة » بل أن ع
اخالفلهفى مسائل أصلية وفرعية » فإنه كان مع سعةعلمه وفرظ
تجاعته » وسيلان ذهته » وتعظيمه رمات الدين ب بشرا هن البشر © تخيريه
حدة ق البحث وغفضب وصدمة الخصوم 'تزرع لهعداوة فىالنفوس » ولولاذلاكه

لكان كلمة إجاع » فإنكبارهم نخاضعون لعلومه » معترفون بأنْهمخرلاساحل له »
وكيز ليسلهنظير» ولكنمهمبأخذون عليه أخلاقاًوأفعالا » وكل يؤخط من قوله

ويرك و).

 "04ك
انت دروس هذا الشابا دوىء لأنه غذاها بفكرمستقليتبع السلهْهوولاقيقولدا»ها

محمجج رآها قوية» أدلل ما ببيان قوى » غذاه بالعاطفة والفكرة

مع » فانقسم الناس فيهذلك الانقسامالذىبدت ظواهره ق خلاف عنيف أو وفاق.
معاتباع » أو أخذ بعض قوله » وتر كَُ الآخر من غير لدد فى خصومة .

وإن الرجل الذى ليس 'له ععالف لماكن أن يكونقوياً » فكانت الالفة

ترجع إلى قوة قولهفىالكثير الغالب © وإلى سحدة فى نفسه فى غير الغالب » ولكن

5

اتكون سبباً لاحدة فقط  ,إلى لابد أن يكون قد أ الناس بغر.ماكان
الخخالفة ل

شائعاأً عندهم  » .ولعل حدته سيا عانلفمعارضة ورميه يالكفر والإلمادأى دين
الله تعاللى .

ولقد هاجم دروسه الطرق الصوفية الى كانت شائعة فىعصره » وقد اقرنت

ا
افةلمن
متصو
مهاشعوذة وفساد أنحياناً » وكان من الم

التتار عندما ساوروا دمشق »

ثمعندماًدنخلوها » فكان لايد أن يناه _م ععرة لسانه » وقد كان يعم فى قوله
ولا خصص قصار له أعداء منن أتباعهم أو مريدمهم .

مع
تمةاثى
لعا
اىال
وم يكتف ما يلى -فحىلقة درسه » ويملاقيه عل

ين
ملى
سه إ
قروس
إذ قدقسم دح

الكبير» -

:

أحدها لاخاصة يذاكرهم الحقائق الىاننهى إلىوجوب تقريرها .
وقسم لاعامةبعظ فيه ويرشد » ولكنهمعذ ثاكأضاف إليه رسائل كان يكتمها 6
وجيب لهاعن الأسئلة » تواجه إليه من المستفهم الطالي الحقيقة فيبين له؛,ومن

الف المعترض لمآ يقول

ىنف وحدة ء وقولبليغ
© فرسل إلي يهؤيد قولهف ع

عكم » ويشيع أقوالهبالرسائل والإجابات » كا شاعت بالدرس والإلقاء .
ومن هنا ايتدأت المعركة بينهوبين معاصريه » ويذّكر المؤرخون أن أهلحماة
أرسلو إليه يسألونه عما-حكى الله تعالى به عن نفسه من أنه و على العرش استوى »

ومن أن كرسيه وسع السعاوات والأرض وغير ذلك »© فأجامبهاملرمالة النموية
او » بل يقر أرن ل اهستوا لءانعلمه وخرسيالاعلم»وهو
اه ليؤ
يقرفيأن

ليس مانستواء الحوادث » ولاكرسى الحوادث » وكذلك فى كل الآيات والأحاديث

البىتذكر أونسللجههآ أو يدا و.بين هذا كله فى رسالته الحموية وذاك تالف بعض

مذهب,أبالحسن الأشعرى الذى كانشائعآ»ويتعصب لهالولاةوالرعية » ويتصدى
مناقضته الكثيرون  3وأمم ليسوا فقىوة محجته » وإن كان رأبم أشد
نحيدئل ال

لهذ»ا يشكونه إلى القاضى الحنى » وبذلاث تنتقل المناضلة
ونزي
استمساكا بأسباب الت

من القولإلىالفعل» ولشرك الكلمة لاحافظ ابن كثيرتلميذه فقد قتاالرفيىمخه فى
حوادث سنة  495ه:

ش

1

١

وماأعةرا»دوا إحضاره إلىمجلسالقاضيىجلاك الدين الحتىفلم
دقامعليه سج

ب
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محضر » فنودى ف البلدة فىالعقيدة البىكان سقأدله معسنائلها أهل حماة المسماة
بالحموية » وأرسل فطلب الثين قاموا عنده

» فاختى كثر ون مله ©» وضربه

»لما كان يوم الجمعة ذاهلبشيخ تى
اةدممونا عاللىعقيدة فسكت الياقون ف
نماع
مج

«ك
الدينإلىالميعادبالجامععلىعادته » وفسرقوله تعوالىإن
ااجتمع بالقاضى إمام الدين الشافعى »

يوم السبت

لعلى خعلظقيم » ثم

» واجتمع عنده جماعة من

الفضاذء

ع

ومحثوا فى الحموية وناقشوه فىأماكن فببا» فأجاب عنهابأمساكلهم بكعلدام كثير »
مذهبالشيع اتلىدين » وقدتمهدت الأمورء وسكنت الأحوال ٠ وكان القاضى
إمام الدين قَّمحتقله محسنا » وق مقصده صلداع ١٠

ضى الشافعى » ويلمذهب إلى القاضى
الى
قه إ
لرائ
اىآ
ونرى أنهملأفى كته عل
يىل
بً ف
سهدا
الحنى » وكذلك ستراه فاقهنة الحقيقية الى وقعت له بعد أن خخرس مجا

الله وكان لهعملجليسل فى النصر الذى أحرزه احميشان المصرى والسورى »
ت
شكت
أو إن ش

فقل

.بجيش الحمهورية

المامحدة

الى جمعها

الله تعالى بعك طول

فمراق

٠

وسنتكلم عل ذىاث عندالكلامفى عصره إن شاء اللتهعال .ل
محنة الشيخ :

انب
رج م
حخر
مأن
 - 4علا مركز ابنتيمية بعد

العمإلىالعمل ف المرب

قلأرض فساداً » علا فى نظر الناس » وعلا
لمينع مينث ا
امسل
 .لدماية الإسلام وال
ق نظر ناصر الدين قلاوون الذى قاد هذه الجحافل لوقف خطر التتار

إلى مكان آخير .
فصب الدينية » فاهلوذى أشار بتعين
نرا
مشا
ليست
ايث
وقد سارت مئزلته فى الدولة ح

الشيخ كال الدين الشريسى فى مشيخة دار الحديث الك'ملية بعد تاقلىدين بدنقيق
العيد 3

وشو

الذى كان لا يعن خطيب أو واعظ أو رئيس

مدرسة

أيه 4
دبعيةة إلا بر

ولى يقف الأمر عند ذلك السلطان الأدى » بل ناوزه إلىأن كان يتم يعض

التعزيرات بأمر الساطان بتفويض مطلق منه » وذلك إذا كانت الجرمة تتصل

يأمر عام :
( )1البداية والهاية لابن كثيرصن  +ج.10١4

ااه
ل

ا

يروى فىذلك أنه أحضر إليه شيخ من شيوخ الباطنية اللين موا بالحشاشن
والذين كانوا شوكة فجىتب الدولة الإسلامية قىعهد صلاح الدين ومن جاءوا بعده

من الأيوبية الذين تولوا عبء رد الصليبين على أعقّامهم خاسرين .
طال شعره ؛ وترك أظفاره و»أرسلشاربه ع
سختقد
اري
ية ذلاث الش
مبن
يا
تجد
فو
قابة وعامة المؤمنين »
افلحشصح
لام ال
من
فقص شعره » وقلمأظفاره واستتايه ك
للحمشنيشة وسائر انحرمات » وأخخذ عليه وثيقة بألايتكلم قْ
اعق
وأخل مايغخر ال

تعبير الأحلام وغيرها ما يؤثر به عالىعامة .
وقد أثارت هذه المزلة حفيظة العلماء فوق ماقرره من مسائلق أصول الدين تغاير
يمأالفون وما يتبعون » وقد أثار أيضاً-حفيظة الصوفية » سواء أكانوا معتدلين أم
كانوا مغالين » لأنه أنخذ يطعن فىآراء محبى الدين بن عرلى الذى قد اتخذه أكثر
١
ْ
اأصوفية إماماًيتبع.

ومع هذه الآثار بالفكر والرأى » ومع الحسد الشديد لزلته كانفلسىانه
حدة » فكان مجرى علىلسانه ألفاظ عنيفة يوجهها لمن مخالفرنه » وفهم علماء

ذووأسنان » ولم يكنهوفىمثل سنّهم و»منهم من كانيعدمن شيوخنه » فكان,
يكير ذلك عللهم وعلى تلاميلهم » ومن اتصلوا مبم » وله فهم حسن ظن وتقدير .

نجه العلماء بسبب كهلذا يشكون ابن تيمية إلىالأمراء فىمصر » "4ا
الهوشام » وكان
ويذكرونه بما يكره » ومنهم من لميعرف فضله كاملاإذ كبان

التدبير اللمىذكره بالمرو ق واللتروج على عقيدة الأشعرى الى كانت مقدسة عندهم

بمصر » وكان السلطان الناصر الذىكانيبالغفىتقديره » ويعرف لهفضلهقدأخخذ
سلطانه يضعض» وخرج عليه القواد » واسئهانوا بأوامره .
وعقدار ضعف السلطان كانت قوة التدبير وأثر القول فشىأن ابن ثيمية »

وقد عمدت الهالس المؤلفة من الحاسدين والحاشدين والناقين » ثم الخالفين الذين
؛ه
نهع
ممن
ويل
لايعتقدون فيه » وكانت تلك احالس تنظر فىأمره  .والطريق للث

املناسترسال فى دعوته .

0

وانتبى الأمر بدعوته » قجاء إلى مصر وكان الطلب يكتاب ظاهره الخير »

فكعانبافىرات الكتاب  :إونا كنا سمعناأنهيعقدمجلس لاشبيخ تنىاليدينمبينة »

سم

6ه

وقد بلغنا ما عمد لهمانمالس » وأنه على مذهب السلف » وإنما أردنا بذلك

نراءة ساحته منماسب إلي وه ثمأعقب ذلكالكتاب الرقيق كتاب آخعرفى طلبأنيتوجه
على البريد إلىمصر .

وكان الشيخ رضى اللهعنه» يواجهالأمور * وملماتئ معلناقاتها » ولذلك
كن السلطان فى دمشىق قد أوق عامانما بيت له فى مصنز »
أعتزم ١نحىء> ول .

فنهاه عنالذهاب و»لكنه ألى لآن فى ذهابهإلىمصرنفعاعامةونشرا لأرائة »
لىك
ذل ف
ولو زا

:

الأذى الشديد .

 :المحنة الأولى :

/ةا
ه٠سن
٠ه"  .وصل الشبخ إلىمصر ف

هن المجرة » وكان يعقدا حالس

وسه فق الطريق » وبيما يعظ ويدرس كان تحصومه ق صر يستعدون لاستقباله
لدر
ءله الوا
جا إ
ي »ه قلما
يتدبير مماأوز لوته

تحر

و

0

القضاة وأكاير الدولة » وأراد أن يتكلم فلممكنوه ليمعارفون من قوة بيانه »
كلامه » وجابوه بالاجام » وتولى الإعادةعليهزين الدين بن مخاوف قاضى
وموقع
فهوق
المالكية  3فادعى عليه أنه يقول  :و إن الل

العرش ححقيقة » وأنه يتكلمحرف

أجب وتلاخطب »
نهاء عليه » فقيل .له :
ثلل
وصوت » فأخخل الشيخ فوىاحملد ا
اكة » وليست المناظرة  .فقال الشيخ  :منالخاكم فى أمرى » فقيلله -
قعل أنها امخ

يلهخ
شقال
ل»ف
الكى
القاضى الما

 :كيف نمكمفى وأنث خصنى  ,فغضب القاضى

فضباً شديداً وانزعج » وحبس الشيخ رتحمه الله٠

ايةبإلبىس
وآل أمرابن تيم

»' وشاركه فى محيسه أخواه شرف الدين و

الدين اللذان حضرا معهإلى مصر .
كقادت
وكان ابن تيميةعقا فى امتناعهعن أن يكون قاضى المالكى كد ٠ ف

فيهغاظة وقسوة » فقد حكم* ن قبل بالإعدام علىعالمأنمبمأمنه يسهزرىء بالآيات

امحكئات م انلقرآن الكرم » ويناقض المشتهات بعضما يبعفس »معأن البيناتلمتكن
» حى

ن
سفيه
حماء
يلة واضحة » ورأى العل
مهر
تظا
فسل
وفف
كافية » وكان له
:ا ثعرف
أنه ل“مااستغاث بابن دقيق العيد شيخ علماء الحديث فى عصره » قال له م

كمور »
:عرف منلك الفضيلة » ولكنحكلث إلىالقاضى زين الدين ال
منى؟ قال أ
تشع تلك الشبادة الطيبة » ولميستتب  2فلم>عخفف عنه حك م الإعدام .
وم

 50ابا

فكان الشيخ أريبأإذ ,يقبل أن يكون هذا القافى قاضيه » وفوق ذات هو

يناقضه فى تفكيره ء وعقادجله بالاممام » .وليس م انلمعقول أن يناهلمشخص

ويقضى » لأن الا:جام والقضاء عملان متباينان » فالمهم يسرد الأدلة ل غة لاعقاب
ويقم الأدلة عليها؛ومن |مم يقدم الأدلة المنافيةالميطلة للامهامإن كانت ع والّاضى
يوازت بين السجتين ثم إن زين الدين أدل بالاتهام  4ومنع المهممن أن يدل نحجته .

نزل الشييخ السجن قى رمضان سنة ٠6لا وصدي نزوله أدَى شديد » نبزالحنايلة
قَْ مصر © وم يستطع  ,القاضى الحنيل الذى كان الماضى الرايع فى مجلس القضاة الذى

عثل .فيه المذاهب الأربعة . أنيدافع عن ابن تيمية » ولاعن الحنابلة نقدكان

ضعيفاً » وقد قال فيه ابن كثير : ص«ل لاحنابلة بالديار المصرية إهانة عظرمة +

ومن ذلك أن قاضهم كان قاليللعلى مزجى البضاعة » فلذلأك نال أصعابه ما ناههم
وصارت حالهم حالهم ؛()١ .
املكثشيخ ف غياهب السجن سنة وق ماينها فى لياة عيد الفدلر نحركت
ضائر لخر اءجه  .فجمع حاكم القاهرة القضاة ااثلاثئة الحنى والمالكى والشافعى 2

وبعض الفقهاء وتكلم معهم فى [إخراج الشيخ هانلسجن وإطلاق حريته »“فقد وجد
جين
لبخف
اءالش
ذلك الأخير أن بقا

لايتفق مع الدين ولا العدلءولا الخلق و»هو

الى قادالجموع » وحرك الجيوش » .وتقدم للموت وكان دف المقاومة العنيفة

الى انهت بالانتصار على التتار .

ومع أن الفقهاء والقضاةلمتكعننندهم تلك الأرمحية الكريمة البى كان علمراذلك

ينكمنون علىشاكلهم يعملونٌ علىإرضاء
ارجه » لأ
خوارأم
 5لم يقإاوم
الأمراء أو عاللىأقل لبغااضبو نيم » ولكنبعضهم قميذ الموافقة :بشروط اشترطها
منآزارءن أصول الدزن > فوافقوا
اعلن
مها أ:ن بعل انلشيع رجوعه عن بعض م أ
ذىا » وأرسلوا إلىالشيخ ليحضر ء فامتنعلأنهيعلنملميسوا طلاب حقيقة ؛
عل

ولاحجة © وأنهم يريدون أن' يفرضوا عليه رأيآ يلقمدموا عليه طيلا »
وتكررت الرسائل إليه حى بلغت ست مرات فتفرقوا »ويقول اكبثنير ت:فرقوا
غير مأجورين .
ثير سس ١ ص . 80
) 0تاريخ اكين

ث96
ه
ا

لدم

وق الوقت الذى كان فيهالشيخ ف غيابة السجن كان أصعايه بالشام  ,قْألمء

ولعل آلام أهل الشام هى الىكانت تجعل أمراء مصر يفكرون فإىخراجه »

والعلماء يشئرطونمايعلمون أنهلابمككن أن نجيبه.

وبعد المحاولة الى سبقت -جاءت م<اولة أخخرى و
»هى إحضار أخخويه ليتكلما
يافسمه
»ء إلى .مجاس القضاة و»أخخد يتناقش شرف الدين أخوهمعالقاضىالمالكى
جا
زايلندين بن تلوف ؛ حى ظهر .عليه أخو الشريخ بالحجة » ويقول فى ذلك

اكبثنير :
اوظه
لر ش
درف
ين

بالحجة على القاضى المالكى بالنقلى والدليلى والمعرفة »

وخطأه فى مواضع ادعى فيها دعاوى باطلة » وكان الكلام ق مسألة العرش ومسألة

الكلام » ومسألة ازول ؛(. )1
كانت هذه المناققششةة والشبيخ

سه لايرم

سيا أدى إلى أن خرج

ككثث ف السجن نحو
الشبخ هن محرسه فى ٠ من ربيع الأول سنة /ا/١اه » بعدأن ٠ك

.ائية عشرشهراً.
نم
صفح جميل :

خرج
١ه"

اشبخ هن السجن » وانصرف إلى الدرءى فأخذ يدرس العامة

عثلى ذاك ستة أشهرحىكان
»يخطب عاللىمنابر » و«كك
والخاصة فاىلمساجد و
لهفى «صر محبون ومريدون  :كا كانلهق الشام .

وإن الذىيتجه إليهالنظرأمرانف : .

أحدهما ا-لصفح الجميل عآمذنوه » وألقوه فىامجن » وقد سجل ذاك ى

كتاب أرسله إلىدمشق بجاءفيه  :ت«عاءون رضى اللهأعنكمأنىلا أيحبؤأن
ذى

منعموم المسلمينفضلا عنأصحاينا يشىء أصلا» لاظادراً ولاباطناً » ولا عندى عتب
علىأحد منيم » ولالوم أصلا » بل لم عندى والنكراءة والإسلال وانرة واتعظم
أضعاف ما كان كل حسيه  .ول ي
اخااولرجل» هما أن يكوننهداأو عطنا

أو مذنياً .

( )١مسألة العرش وهى كون الله تعالى يستولى عليه ومدتى العرش  .ومسألة كلامالله » وأنه
يروف وأصوات أمهو غذيراك » والئزول وما جاء فعىبارات بعضى الأحاديث من أن الله تعالى ينزل

فى باعلضيالى إلىالسموات .
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مس

فالأول  -مأجور مشكور .

والثانى  مع أجره على الاجهاد »عفو عنه .
د
حمن
أصر.
والثالث  -فاللهيغفرلناولهولسائر المؤمنين  ..لا أحب أن ينت
يسبب كذبه على » أو ظلمه أو عدوانئه » فإنى قد أحلات كل هسل » أنا أحب

ؤمن من الكمرماأريده لنفسى » والذين ظلموا
الخمر لاكللمسلمين »٠وأريد لمكل
وكذبوا هم فىحل من جهى » .

١

الأمرالثانى  --أنه بمجرد أن نخرج هن السجن أرادت أمه أن تكبحل عيبا
برؤيته » ولكته يريد أينؤدى واجبه فىعصر كا أداه فى الشام  .وأن تكون
عن أمه قارة مطمئنة فيكتب إليها كتاباً سجاءت فيه العبارات الآثية  :ب

ومن أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة ٠ أقر العليهئما بنعمه و»أسيغ علبا
أمهله المزيد
ستع
نلى
وهع
جزيل كرءه و»جعلها من إمائهوتخدمه  ...تشكر الل
مفنضله

» ونعم الله كلما جاءت ق نووازدياد

©» وأياديه جلت على التعداد 3

تعلمون أن مقامتا الساعة ى هذه البلاد إنما هو لأءور ضرورية ء مبىأدملناها فسد

علينا أ ر الدينوالائيا» ولسنا وعاخلتلاهرينللبعد عنكم» واو حملتناالطرور اسرنا
إليكم » ولكن الغائب عذره معه » وأنم والله لو اطلعتمعلىباطن الأمور فإنكم
واللهلامختارون الساعة إلا ذلا .
ام »ل ويقدر ولا نقدر »
ولن
والمطلوب كثرة الدعاء بالحير »٠ فإن التلعهاليىعلم

وهو علام الغيوب » د
اه
ضلله
ره ا
وخارت
است

:عا مس

الله عليه وسلم  :دهن سعادة ابنآدم
التى ص
الله له ,ومء ن شقاوة ابن آدم ترك استكارته لله »

وسخطهمايقم اله» والتاجر يكون كثيراً مسافراً فيخاف ضياع ماله فيحتاج
حاول
أن يقم حى يستوفيه » ومانحن فيه أمر جل عانلوصف » ول

ولاقوة

إلا بالله و»السلام عليكي ورححمة الله كثيرا » وعلى سائر مانلفبىيت من الكبار
اللهرمبمن
لممعد ل
االل
والصغار والأهل والأصاب واحداً واحدا »و

سعيلدىنا محمدوعلى آولصهحيه وسم » .

 .وصلى الله

ْ

المحنة الثانية :

هنا كانت إقامة ابن تيمية مهما تطل فى مصر علىنية العودة إلى الشام »

ا

اه
١لسن

مكنفى -حسيانه  0واخختيره
اانيعد » ولت
هامة أطولممك
ولكن اللهتعالىاختار ل إق

1

اللهتعالى بامتحان -جديد .

وذلك الامتحان كان سببه هذه المرة من غاليفرقهاء  وعلماء الكلام ؛ بل
كان املنصوفية الذين كانت هممئزلة كبيرة » فقد بى لهم من قبل ضلاح الدين
الأيونى ( خائقاه )”وهو مكان مختلون فيه للعيادة  30وبى م 0ن بعد ذلك الناصر بن
قلاوون شعانماه أخرى سئة .71/1هم  4وكات

ْ

هاأثزفى -سحياة أبن تدمية كما''ستبين .

ق*عصر يأخذون عذهب وحدة الومجود اللنى نادى به
وكان بعض الصوفيين '

 .محبى الدين بنعرلىفىمثل قوله :

أنت لما تخلقه جامع
فيفكأنت الضيق -الواسع '

يخالق الأشياء نىفسه 
تخلق .ميانتهى كوئنه

وكان ممن تأثر .بذا الرأى ابن الفارض الشاعر المصرى المتوفى سنة  815ه .
وقد كان بعض الصوفية أيضاًفىمصر يقولون إنهم إذا وصلوا إلىحال منالتربية
عن التكليف ٠

لون
يةع»
النفسية والتهذيب الروسى يتصلون بالذات الوعلي
وما كان هذا لبرضى ابن تيمية

_لشعيذة
٠ كنالمير ضه منقبل ى الام بعض ا

الى كان يقوم مهابعض الرفاعيين من الصوفية » فتصدى لمهاجحمة هذه الآراء وف
سبيل مناهضها لايل أن يفند آراء مسحي .الدين بن عرق

4

فهاجمها ثولم تكن :عم

محاءجزة بينهوب نين أن مباجم ابن عرنى نفسه فقعل » بعقل« ,فكر » ولسان معبر »
ج-رىء

وقلب

١

1

تقدم ابن عطاء الله السكتندرى :ضاحب

الصوفية ومن تب ابن عر بالشكوى

كتاب الحكم » وهوصوق لهعقامه عند

» :وله مقامه عند العامة » وذهب

الصوفية إلى القاعة يشكون مجتمعين © فأمرالسلطان .يأنعقد مجلس بدار العدل »
وحضر

أبن تيحية يشق

الجموع٠ . ثابيث الجنان مع أنه قدقيل له

:

إن الثاس .قد

 « :حسبنا اللهونعم الوكيل ' 6وتناقش مع التصوم يصدع بالحيجة
جمعوا نُك 'ذقال
هرة » وينطق بالمفهومدن غير تعقيد ولا تلبيس » فأنتصر ٠
الظاهرة » والبيئات القا
وتكائرت من بعد ذلك اجماعات

الصوفية

 4والشييخ لابى عن

تجامومهم 33

9

إنهم.وجدوا ما يشر حوله الريب »فإنه كان يرى أينهسلتاغاث إلا بالله » فيلساتغات

ل“سااه

در

يأحد من عباده» ولو كان نى الرحمة محمداً صل التهعليهوسلم.وقد قيل هذا مفناقشة

.قال
بع ابن عطاء اللهالسكندرى فعيجلبعقص اللباضرين بقوله  :ليس فىشىء و

كبير القضاة  :إن هذا قلة أدب » .ولميقل إنه.كفر ٠
| روم  .ضاقت الدولة ذرعاً » وكثرت الحادلات وم تجدالسبيل لإسكاما إلا بإسكات

ذلك الضيف الذى أثارها » فخروه ببن أمور ثلاثة  :إما.أن يذهب إلى الاسكندرية »

وإما أن يذهب إلى دمشق موطته » وإما الخبس » واختار الحبس»لأنهكان مقيداً عند
الذهاب إلىدمشق أو الاسكندرية؛ آلايعان ما يرى فقال (:السجن أحب إلى) فارتضاه

دزن تقبيدالفكر واللساث » ولأنة رأى أن الخرية الى نمفاس .العالم ليست حرية
» وإتما هى حرية الفكر وجولاته ونشر تفكيره وآرائه »

الىن
كن إ
ممكا
الانتقال من

وإن الحر سحقة هزالذى يفهئ'حزيةرأيه وفكره قبلأن يفهم حريةجسمه » وأن
تتقله من مكان إلى مكان من غير أن يدلى يآرائة .؛ يكون ف ذلككبت عوقنلفنى
له » ولانحس بذملكا قمى:عل السجن .

ولكن تلاميذة أرادوه على أن مختار دمشق فركب لخاملبريد فىالثامن عشر ءن
شوال سنة  7107ه» وما إن غذفىالسيرحت أللقوا بهمن رده » وقالوا :الإدنولة
لا ترضى إلا بالحبس » وكأنهم شعروأأنإهذا ذهب إلى.تمق فسيكون بأيصعنابه
|

ويرد إليهم شروطهم الى أجيروه علا .

٠

أعيد الشيخ إلىانحاكة» وكان افلىقضاة فىهذهالمرة يمقندره حققدره » إذ قد

وه ورأوا إتخلاصه وإمماته » وميّما يكن فآزىائه من روج عن المألوف المعروف »
رأ
د كانشخصه فلالاتنى  :وللتقوى أثرها افلنفوس » ققد قرروا أنه ليسعليه
فق
»أنقذ
ء يسوغ الانهام » وكان بعضبم يعارض فى اولختنسجا»دلوا فى ذلك ف
ش

ان تيمية الموقف » نوقال < أنا أحضى إلى السجن ؛ فقال ثوزالدين الزواوى الذىكان

يغارض فى حسه  :يكون فى موضع تضاح له  .ققيل له :إن الدولة لاترضى
0
1

يشحى اليس إلا 1

إلاما
ْ

أرسل بعددناإلىحيس القضاة » وأذن له بأنيكون عنده تمخندمه .

كانت المعركة الى أدت إلى ذا بن ابن تيمية وااصوفية » ولمتكن بينه وبين

مجاوبة دولهاتلميذه أكبثنير فى الجرء الرايع عثيرص  » 54وثقلها ساحب العقود.
() هذه ال
1ا7م١ن
3رز
الدزية عنالب

.

0

©8#/9
|

لم

الفقهاء » ولعلالقضاة قدنظروا إليهفىهذه المرةنظرة تقدير » لآم لايرون وحدة

مدافعآ عنالاملام » ولميكنمهاجماً فكان العطف عليه وذلاكمعقوةبيانه<

ش

ولقدكانالمحبسا غئيرع تلاميذه هن أن يغدوا عليه ويروحوا ء ثمليمابث

إقللايلا حى خرج من .محيسه بقرار ممنجلس للقضاة والفقهاء عقد بالمدرسة
الصالحية .

وبعد أن خخرج أكبالثاس علىمجلس العلم الذىيعقده » ولانرى أن هذه
كانت محنة » وقد كانالنصر فهالهعلى الصوفية .

4ه" ت وإنا المعركة اللتقيقية كانت بعد ذاك عندما عزل السلطان ناصر بن
قلاوون نفسه » وتولى الأمرمن بعدذاث املك المظفربيبراسلملداشتكير » وكان شيخ

بيعر س هذا نصراً المنبجىمأنتباع ابن عربى فى آرائه ومنحاه » فكانت المعركة

الشديدة » لتحكم :نصر المنبجى ف تفكبر بيعرس ولأنه ينظر إلى ابن تيمية على أنه
من أنصار الناصر » ودير السلطان اللتديد وشيخه الأمر» فوسجدوا أن أنجح السبل

التخلص منه » أيننى إلى الإسكندية » إذ قد صار لأهتباع فالىقاهرة » والفقهاء
كىندرية ولى ولانصيرء وقد رجوا أن يقتل فا غيلة
يناصرونه » واليلسإلسهف

في تراحوا ..

٠

00

١

ولكن أخبارفضله سبقتهإلىالإسكندرية ٠ فالعمنشورعيصاللعه إلىكل مكانة
مالمنحجبه الظلمات:؛ وكان سفره إلىالإسكندرية قالليلة الأخيرة من شبر صفر

سنة 40ل/ام ؛ وأخذ يعقداحالس للدرس ولاوعظوالتوجيه » ومكث علىذلكسبعة
أشبر» أىإلى الوقث الذىعاد فيهالناصر قلاوون إاللىحكم باعلداعتزال » وهقذه
الأشبر السبعة » وجد خصماً يناضله » فد اتفىقق أن وجد وهوق الإسكندرية فرقة

املنصوفية تسمى السبعينية لرجل صوق اسمه اسببنعين » وينبيح منهاجا مجمع
بايلنفلسفة والتصوف» فقد كان هفيولسوفاً صوفياً .
وة

عاد الشيخ إلى القاهرة مكرما بعدأن -جلس الناصر على عرش مصر »

إذ دعاه إلها» فوصل ف اليوم الثامن من شوال سنة أ داه وامحل مقره على مقرية

املنمشهد الحسيى ٠ وانصرف إلى العلم انصرافاًمطلقاً وجاء إليه الذينأساعوا

696
أ

لم

وى حلمنجهتى٠ ١
نذافى فه ف
إليهيعتذرون فقال فىذلك كلمة لااستثناء فبها : :م آ

وهنا نجدمن الواجب أن نذكر موقفا كرعاً لابن تيمية » ذلك أن الناصص .
لامساتقر به الأمر أراد .أن ينتقممنالعلاء والقضاة الذين مالئوا خصمه عليه »
وهم أتفسهم الذين حككوا عليه بالحبس فالمحنة الأولىى » وقد مكث ثمانية عشر
مبن
يا
ية
تلك
شبراً بسبهم فىالسجن ؛ فاستقى ق :ذ

» فأفى الإمام التتقىأن دماءهم

لسللهطان [:نهم قآدذوك
اال
-حرام عليه ء وأنه لاحل إنزال الأذى مبم » فق

اً  .فقال الشييخ الكرم  « :من آذانىفهونىحل ومنآذى الله
رلك
روااقت
مراد
وأ
ورسولهء فالله ينتقم منه » ولاأنتصر لنفسى » ولميكتف الشيخ الطيب يذلك ؛ يل

طبااللبعفو عنهم » وأخحد مخاطبهافلىعفو ء ويقول له١ : إذ! قتلت هؤلاء لانجد
يعدهم مثلهم » ومازال به حتى عفاعنهم 50

فعل ابن تيمية ذاك وفمبم ابنعْلوف » الذىكانشديد الوطأةعلىابن تيمية
والذى منعه من الدفاع عن نفسه » وألى به فى غيابة السجن من غيرتحاكة .؛ ول

يسع ذلك القاضى إلاأن ينطق بالثناء علىابن تيمية ويقول  :وما رأينامثل ابنتيمية »
حر ضنا عليه فلمنقدر » وقدر علييئئانا فصفح وحاج عنا )'.

ده" .-فىهذه المرةمنالمحىء إلىالقاهرة نوى الإقامة باو»الاستقرار فبا »

رىس
لرفدإل
اانص
ولذا أرسليطلب بعضنكتبه»و

والإفتاء والوعظ والإرشاد »

ولممحاولأحدمنالعلماء أن ينالمنعلمهعلناً؛ و كذلككبارالصوفية ل يمستطيعوا
نعنوا فآىراله
أط
ي

اأنمم يؤمنون بقوله
» لل

ولا جم يون  »4ولكن

مشون السلطان .٠

ولذلكأخذ خخضومه منالفقهاء والصوفية يكيدون بطريق آثخر » ر نو نحريضص
العامة عليه > فحر ضو هم وحرشوهم به » ولكنهم نسوا أنه قداكسب ببلاغته

وقوة حجته وشخصيته أنصاراً أكثر من أنصارهم » وقد حدث له محادئان :
أحده ا -

أنه فى الرابعمنرجب سنة11١ه قد انفردبه جماعة بتحريض

خصومه » فامتدت أيدهم الأثيمةإليه بالضرب ء فتجمع أهالى الحسينية ليثأروا
للشيخ » وألمواعليهفى أن يأذنلهم» وأكثروا من القول فقاللهم :إماأن يكون
الحق لىأو لكمأولله» فإن كان الحق لىفهم ق حملنه » وإن كانلكمفإنلم
تسمعوا فماىفعلوا ماشثم » وإن كان المق لله فاللهيأخد حقه إن شاء الله :

©5659

سم

قللع » ود ق.
مقو
ايهلبال
الحادث الثانى  أنه .هذا الشبر نفسه قد اعتدى عل

هذه إلمرةم يكن من ايهال الأغمار »عبلكان من بعض الفقهاء » أساء إليه مبذا
القورل ٠» ثماعمرإليهوكان اعتذاره سببه اللوف من السلطان لمكانته عنده » ولكن.
الشييخ على أى محال صفح وقال  :ولاأنتصر لتفبى » 3

وهذه المدة الهبىأقامفا بالقاهرة كان يشيرعلى السلطان ما يرى فيه رأيا
ومن ذلك أنه كيرت الزشوة ى الولاية وغيرها ع شُازال :ابن تيمية بالخناصر حى.

كتب كتاباًيشدد فيه النكير على ذلك » بجاء فيه « :لانوالى أحد مال ولابرشوة

فإن ذلك يفضى إلى ولاية غيز الأهل » وكانت أذور القصاص فوضى فشاعت “جر بة
الأخذ بالثان فشدد السلطان فتىتبع ذلك » :وعالجحه بأن يكون القصاص عاجلا >
وألايكون إلامحكاملشرع الشريف ٠
ام :
عودة الاشيلخإشلى
لاه" ب أدىالشيخ رسالةالعلموالتقوىعق مصر » فوعظ وعم وجاهد ىف مدل
الحق » وحمل الأذى » وكان حا عليه أن يجود إلىأهله وعشير ته » والمغانلى الى
ه
قل
فا وترعرع » ولكنهلميعد إللاداعىالمجهاد » ذلاث أنه ف شوال سنة ؟/١ا
أعد الناصر -جيشاً كثيفاً » لملاقاة التتار » إذتراتى إليه أنهم قصدوا دمشق ليز عجو

الآمنين » ويعيثوا فاىلأرض مفسدين » وأراد أن يصحجه ابن تيمية فى هذا اللجهاد ء»
وماكان الشيلخيتلكأ .عن الجهاد » .فعاد إلى دمشق حاملا السيف » محمله اليوم

مل إلالىأربعين .
وهو كهل ا لحن بعأند حمل شهاي ليا
هل
مقسفى
وصل الشيخ إلى د مش

ذاىلقعدة سنة ؟/١ا ه » «دوكق اللهالمؤمنن.

رىهم
اعل
بعوا
درسج
أتار
دامت الأخبابرأ الت
القتال » » ق ر

ناكصين »يللاوو

على شىء .

لرنبوهى » ولقد قال اكبثنير
استق
مهم  -أقام الشيخ من بعد ذلك بالشام وا
أفحىواله يعد هذا الاستقرار :

دم اإلنشيخ بعدوصوله إلى دمشق واستقراره ما لميزل ملازماً الاشتغال

ءفتاء الناس بالكلام» والكتابة المطولة »
قسا لومونش امل ويف الكب وإ

اىلبأعضحكام يفنى ما أإدلىيه اجتهاده ٠ن
كام الشرعية ؛ فف
لهاأدحفى
اجت
والا

لاه
لب

د

«وافقة أئمة المذاهب الأربعة » وق بعضبها يفى خلافهم  0و مخلاف المشهور فه
مذذاههم » وله اختيارات كثشرة وجلدات عدة

» أفى فنها بما أدى إليه الجهاده

واستدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحاية والسلف » .

وتلاحظ أنه ق الفترة الأولى من ححياته بالشام ومصر كان اتجاهه 51بيانه
العقيدة الى كان يراها سليمة » وآراؤه قاىلفقه كانت مسئندة إلى مذهب الإمام

نببنل
حمد
أح

» وتلاخرج مها إلافاىلقليل النادر .

أما هاذلهفثرة » فقد كانت عنايته الكبرى بالفروع  .فقد أقبل.علالفروع

يفتحصها بعمّله السلفى » وفكره المستقيم » ووصل فيها إلى نتائج مالف فيهاالأئمة الأريعة

أو يوافق المشبور من مذاهههم أو غير المشهور » ومامختاره إنمايكون عن بينة
وعن دليل من الكتاب أو السنة ©» وثروته فهاكانت مثرية  .عظيمة  +لاياعوزه

النص إذا احتاج » كما لياعوزه القياس الفقهى المستقيم الذى يؤيد باهلنص

»

أيؤويد به ما يتهى إليه إن لم يكن نص 2 .
وليس معبى تقسم حياته إهلاىتين الفئرتين أنه فى الأولى  1يكن معنيا بالفقه »
اولفثانية عى به » بل نقول إن عنايته بالفقه كانت فىكل أدوار حياته » ولكن

از .نسبة.العناية » فقد استغراقلفقه فى الثانية أكثر أدوار حياته .
هو
قد
اللتقمسيم
ورج بالفقه ممن نطاق الدراسة اتخاصة عذاهب الأمصار المعروفة إلى دراسة أوسع

أفقاً » أو إذ علىبأمرين :دراسة القرآن «استلمدياًنمانبيع الأصلية » والثانية دراسة:
آراء أئمة آل البيت » ومع كراهته لبعض الطوائف الى كانتتنتمى إاللىشيعة
ىشتملعلىبع آضزاء آل اييت
بن ععن أن يوسخلا الذه انيعالذ ا

أووأأكارم .
وهو ى هذه الدراسة كان يعتير نفسه-حنبلياًأو على الأقل ماأخرجه اتباعهمن

أنهحنبلىمع هذه.الاختيارات الكثيرة» ومعاتجاههإل اىلكتاتوالسئةمنغيرتوسط

أحد » ققداستمر معجباً بفقه الإمام أحمد »ولكنه ليمكن إعجاب المتعصب »
مذهب الإمام أحمد 1 :
.يقول ق
بل إعجاب القاهم المدرك المرجيح و

أوحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم
كا
بإحسان  2وذذا لا يكاد يوجد لقهول حالف نص »

يوجد لغيره ع ولارو جام

(م 0م

تاريخ المذاهب )

لاه

أ

اهبلهغقاىلب قول يوافق القول الأقوى » وأكثر
لقهول ضعيف ٠إ»لا وى مذ
راجحا»كتوميقبداشءبادة
هكونقوله
عنغيري
عفاريدهالى قلف ذهماذهيه

أهلالذمةعلىالمسلمينعندالحاجة » كالوصية فىالسفر .
ونراه قىهذا يرجح فقهابن .حنبل لا لشخصه

إلى غير ذلك و.

لاتصالهبالكتابوالسنة
 5بل

وما كان مع ذلك متعصباً له» بالختار من غبره فى كثير من المسائل » ولقد

غصب نابعا املنهوى علامن الحجة والبرهان فيقول  :من تعصب
تير
كاانليعت
لواحد من الأنمةبعينه » فقد أشبهاأدللأىهواء » سواء تعضب الك أملأنىحنيفة

أملأحمدع نمغاية المتءضبالواحد منهم أن يكونجاهلابقدرهفالعلموالدين»

. 0الأخخرين » فيككون جاهلا ظالماً » واللهيأمر بالعلموالعدل » ويهى عن الجهل

ماً جهولا » وهذا أبويوسف
:ح«ملها الإنسان إظنهلكوان
ق.ال تعالى و
:هما خعالفاه فى مسائل لتاكاد
وحملأيه النسا لأنى حنيفة » وأعلمهم بقوله و
تحصى » لما تبين لماممن السئة والهجة ما أوجب علمهما عدم اتباعه فنهاوماق

ذلك يعظانه .
7# "4شطع إذن نيرالتعصب واتجه إلىدراسة حرة » لتاتقيد بآراء الأثمة
لد
اصل
رذه
الأربعة ».وقد و
قه
اسة الحرة إلىنتائجى بعض مسائل خطيرة منها:
حلف بالله © بيد أنه
كا
(أ) أنهقدرأى أن الطلاق قدصار ينا تحاف به م

إن حنثفىميناللهكفر,بعتقرقبة أو [طعسامعشرةمساكين أوكسوتهمأو صيام
ثلاث أيام .أماإذاحنثفىين الطلاق طلقت امرأتة ونرب بيته » وتعطلت تلك

العلاقة المقدسة » وهى الرواج »-هالته هذهالنتيجة فبحث عن أصل لها فى كتاب الله

أوسنة رسول الله صلى اللهعليهوسلم ٠ كماأنه لميحد ى أقوال السلاف ما يدل على
ذلك عنم بجدماييررقطع العلاقة الزوجية

د
صا
قل م
وارج

إيقاع الطلاق

» ولا

أراده » فأفى بأن الحاف بالطلاق لا يمع به طلاق » واستأنس لتفكيره بأقوال أثرت
عن أنمة آل البيت  .فأفى يعدم وقوع الطلاق .٠

فلما كان ذلك الإفتاء استتكره الفقهاء » وكان ذلك فىسنة 81/1ه.
ب وهمما أنه وسجد أن الأثور الذى ييتفتقفق مع نص القرآن الكريمأن الللاق
الثلاث بلفظ الثلاث لا يقعإلا.واحدة » ولا مكنأنيقع ثلانا ء» لأآن ذاث ليس

ت4فلاهت

إلامرة واحدة  6والله تعال

يقول

-

 « :الطلاق مرتاث ) وكشر ون منالتابعين عله

ستأنس لرأيه هذا أيضا» بآثار رويتث عن
ذلاك الرأى  3وقد ا

أئمة آل البيت ل

وهو

يلك خالف الآنمة الأربعة مجتمعين .

(ج) ومنها أن الطلاق الذىيقعفىالحيض لايعتبر» واستشيد لذلكبأنالنىيلتك

يض
حال
لفىح
اها
أمرعبداللهبنعمرأن يعود لامر أتهوقد طلق

»© واستأنس أيضاً ق

هذا.برأى مأثور عن أنمة آل البيت .

أفى هذه الأمور » وبغر ها وخالف الأنمة الأربعة  6فنصحه بعض العلماء
بالسكوت عن الإفتاء مها فسكت حيناً لتردده » ثمعاد إلىالافتاء .
مجاء بعل ذلك منع السطان

له من الإفتاء مبأده المسائل الى يخالف فا الأعة

الأربعة » فأصر على الإفتاء » لآنه ليقابل الدنية فديىنه ولأنه استوثق مما يقول ن
المحنة الثالئة :

وه

ستمر الشيخ على الإفتاء فى «سائل الطلاق » وترائض إل السلطانة
ا

تض أن ببى
خدر عودته » ومع أن الساطان هو صديق اتبينمية » وهو اليذىرلم

عد عودته إلى الحكم | ميقبل أن يرد أمره  -وقدأصدره
قُ المبس يوما واحداً ب

جهراً من غير إخفاء  .وضمير اسلطان لم يرتض قولا الف الآئمة الأربعة -؟؛
فإذا كان ابن ثيمية معظما عنده ء فإن الآثمة الأريعة أتشعدظها .

صل
ولذلك أرسل فاىلقرن التاسع عشر من رمضان سنة  91كهتاباً ففيه

يؤكد فيه المنع » وقرىء عليه الكتاب فى سجمع من القضاة والفقهاء
خاص بالشيخ
طى الشيخ عهداً
يرعأن
والمفتين » وعوتب على امتناعه » وافترق الس من غي
بالامتناع عن الإفتاء ولذا استمر » وتقدكرر

الإرسال » وتكرر العتب » وما كان

غينضلوناء وهم
يمفت
غضى ٠ فإن القضاة وال
للسلطان أن يغضى عن بعد ذلك » وأإن

يرون فييفاتى به الشيخمخالفةلإجاع الأئمة الأربعةء فيكون ضلالا مبيناً .
ضةر.ه القضاة والفقهاء
حاطن
وهذا انعقد مجلس بدار الحكم محذمرة نائب الس

والمفتون من المذاهب الأربعة » وحضر الشبيخ وعاتبوه ورجوه أل ياعود إلى الإفتاء
بىه
تيناعل
عريص
ىهذه المسائل » وكانوا ح

لهعفة
قبس
ارولا ح
غيرأن :متنعقر

رتبجاء
لالع
اكرر
وا ت
دون جداله ول

يدمشق » واستمر تحبوسا خحسة أشبر وتمانية عشر
َه

من

د 64٠م

عوماً تبتدىء منيوم 11رجب سنة  077ه » وكان الإفراج عنه فى العاشر من مخرم
اه
اةل ا
سن

1

.

ائل
لفمىهسذه
ابى
وقدعاد الشيخ بعدذلك إلى درسه حرا ظليقاً » قأخذ يف
وغير ها ؛

4

وبتكرار ذلكمنهألفوه وإن لمل

وتعد هذهالفترة منحياته الى تبتدىء من سنة  71/0ه هىالفئرة الى أنتج فبها

مم
هذا الإنتاج الفقهى العظم » وإن كان يدرس
وما يظهر ونه من بدع » ولكن لظ

ذلك العقائد » وموقف الصوفية »

الأكير كان

للفقه .

المحنة الآخيرة .:
لفن

.

استمر الشيخ ق دروسه

6

وقد

كتيه ورسائله
أنحل يراجع '

ع سواء

أكانت فاىلعقائد أمكانت ق ااسياسة أم كانت فالفقه ويفيض بعقله القصب

ونفسه المخلصة على ساءعيه سحتى جاءت سنة 57/١ ه فبأامرلانتقال إلى القلعة »

وانذلكرتبفبعاضصيل سبب التحول .
الئاس » وإما لخصومة لجوج ف الفكر والرأى والانجاه كالصوفية والروافض » ومن
اةء
للم
ؤت ك
هتمع
الفقهاء منعاداه لأنه رأى فيه اتحرافاً وخروجا عاللىدين » اج
وأولئك على الكيدللشيخ » فأخذوا يبحثون عن رأى لهيغضب العامة والخخاصة معاً»

فووجدوا قتوى كان قد أفتاها من سغبشعرة سنة » وهو أنهيرى منعزيارة قور

وهيهلهذ»ه بعض
الصالمين  +بملنع زيارة الروضة الشريفة الرتىسموال الل
تهوى - .
لتأهذ
اارا
عب

« فى سانسعيدبن منصور أن عبد اللهبنحسن بن «حسن بن علىبأنبى طالب
ليبرى
اىق
وأى رجلا مختاف إل

صلى .الله عليه وسلم فقال ناقلا اعلنبى صلى الله

عليه وسلم قوله : :لاتتخذوا قبرىعيداًوصلوا على » فإنصلاتكمحينًاكثم
تلن ثماأنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء » وى الصحيحين عن عائشة 5
عن ١لبى صلى اللعهليهوس أنهقالفىمرض موته  2د لعناللهالهودوالنصارى

اتخْذوا قبور أنبياتمهممساءجد » ولولا ذلاك لأبرز قبره » لكن كره أن يتتخل مسجداً ٠
وهم دفنوه فى-حجرة عائشة رضي الله عنها خخلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء»

 380سه

فلا.يصلى أحد عند قيره ويتعخذه مسجداً فيتخل قبره وثنا » وكان الصحاية والتابعون
لا كانت المنجرة .منفصلة عن المسجد إلىزمن الوليدبنعبد الملكلايدشعل أحدمنهم
اة هناك » ولاتمسح بالقير ع ولا دعاء هناك » بل هذا-جميعه إنما
إليه » للاصل

لانعلبىى صلىاللهعليهوسم
كاثوا يفعلونه بالمسجد » وكان السلف ااصاايح إذا سالمو

وأرادوا الدعاءدعوا «ستقيل القبلة » يوسلتمقبلوا القْر » وأما الوقوف لاسلام عليه

اهمه
ستلالل
ولوا
«ص

عليه » فقال أبو حدثيفة  :يستقبل القبلةأيضاً » ولا يستقيل القير »

وقال أكثرٌ الأنئمة يستقبل القير عانلددعاء ع .٠ ٠
+

ْ

»

لنها
أكخفي
لحر
لققدقيلت هذه الفتوى منذ مدة طويلة » ولم تت

ولم ماو ل أحد أينتخذ مها سبيلا انكاية والأذى لمكانته عند السلطان إبان ذلك .

فلما كانت اللغوة يسبب الإقتاء فى مسائل الطلاق انتهزوا تلكالفرصة وحركوا

السلطان والعامة عليه » إِذْ اتخذوها سبيلاللتأثثرعلىالعامة .ا للنبى يكم من مكانة

سلم سرعان ما تتحر ك إن أتيت منقبل ماهس شخص التىيله :
تقدسية » فاإنلنمفس

وقدكاتب المؤتمرون السلطان بذلاك » وقيل له فبا إنه حرف الكلم عن

مواضعه » فرأى السلطان حبسه فىمحبس يليق عثله وجاء الأمر بذلك إلى دمشق ى
ات
ععبمن
شساب
ال

سنة55لا ه » وباغالشيخ وخحصصوا له مرتباً ونقل إلقىلعة

حمشق » وأجرى علها » وأقام معه أخوه زينالدين مخدمه بإذن السلطان .
ما إن اعتقل الشيخ حى تكشفت القاوب عن خبيئاتها  +ونزل الأذى
و
تلاميذه وأوليائه » فأمر قاضى القضاة حبس نجاعة مهم » وعزر جاعة مأصنعابه
ي
ل.دعلواب والمناداة علهم » ثم أطلقوهم م#انبسبم ماعدا صفيه وحامل
ىركاامم
يإ

اللواء منبعده شمس البين بن قم اجوزية .

0

كان هذا الاعتتمال موضع ألمامخاصين » .وموضع شإنة الماسدين »
لقد

شدة
اشتدت البدع » وكات المخاصوت من العلماء ف
والميتدعين » ولذللك

» وم يكن

على دءشق وعلانا النخاصين » بل تماوزه إلىعلاء بغداد » فكتبوا إلى
الآألممقصوراً

كتابا يبينون فيه النازلة الى نزلت بالمسلدين بعد إغياد ذلك السيف الذى كان
الناصر

تاب « لماقرع أهل البلادالشرقية والنواحى العراقية التضييق على
لكفى
ااء
عنصل" ,وج

لإسلام تى الديى أحمد بن تيمية س-لمة الله عظم ذلك على المسلمين
ظ شيخ ا

سكاآارهم

ما

وش على ذوى الوديانر»تفعت رءوس الملحدين » وطابت نفوس أاهللأهواء
والمبتدعين » .

« وما رأىعلماء هذه الناحية عظم هذه النازلة هن شماثة أهل البدع والأهواء
بأكابر الفضلاء وأئمة العلاء أنهواحال هذا الأمر الفظرمإلىالحضرة الشريفةالسلطانية

زادها اللهشرفا » وكتيوا أجوبتهم فىتصويب ماأجابهالشيخ سلمه اللهى فتاواه» .

وكانتأييدابنتيميةفىهذا قد اجاء.من علاء منمختلفى المذاهب مهم مالكية
وحنفية وشافعية » وهذا يدلعلى أن مادعاإليهقد وصل إلى عامة العلاء ف
مىصر

والشام والعراق » وعلى أنهصار لهأثر ق قاوب أكرم ؛ وأن -حبسه كان برد
وسلاماً علىأهل الأهواء والبدع .

 "5ب لنبرك الذينلميدشخلوا السجن » ولتتجه إلىالسجين الخر » وهنا جد
المارجين الحاقدين يلجون فى الأذى » وبعضبم يرتع ويلعب » ونجد الشيخ فى,
سرور المؤمن التقى » لأن ماوقم به كان يتوقعه ء وقال « :أنا كنت منتظرا؟
ذلك ع وهذا فيه صر كشر ومصلحة كيرة ) وقد كان فى حاجة إاللىمدلوء

» والبعل

عضنجة المدن و
»قد انصرف ىهدأة ذلك المحبس إلأىمرين :

أحدهما ..العيادة وتلاوة القرآن الكريم .
ثانهما  -نمحيص آرائه وتدويئها فالىهدوء الشامل .
رسائل الناس تألىإليهويفتتهم ويرد علهم » فكانت كتابات الشييختذيع بايلنناس

ويتحدثون فها و
»لعل احتجابه عنهم زادهم شغفاً سآ » فكان التأثير با أشد من

التأثر لو كان قائماًبيهم » لأن الممنوع الخبوء إن عرف ذاع أكثر من المعلن

المكشرف » اإلذنفوس تتطلع إليه وتنحث عنه وتقرؤه بعناية » لأنهيكون كالشىء

النفيس يععيلريه ويكشف عنه » فلايلبث إلاقليلا حىتتناوله الأبدى .
عندئذ واجلدذين يريدون محاربة آرائه وأفكاره أنهمحبسوا شخصه » ولم

محيسوا فكره ورأيه » فكروا مكرهمعندذو
لىا
علسل
نطان
عو(ا
من ردهات السجن » فيضىء بين العلاء ) .

ذلك النور أن مخرج

“امه لد

ولقد كان من نتيجة ذلك التدبير الى أنه ى اليوم التاسع من -جمادى الاخرة
عمنة  417ه أنحرج ما كان لدى الشييخ رضى الله عنه من الكتب والأوراق والحابر
وحملت كتبه التى كان يكتها أو يراجعها
والأقلام » ومنع منعابات املمنطالعة

رجب من هذه السنة إلى المكتبة الكبرى » وكانت نحو ستين مبجلدا
اق مسبل

وأريع عشرة ربطة كراريس » وحفظت مما واستمرت محفوظة .

ْ

جهاب لما كان
أكنأن
وقدقال اكبثنير ى سيب هذا التضييق  « :كان سبب ذل

رد عليه به ابن الاخنانى المالكتى فى شأن الزيارة » فرد عليه الشيختى الدين واستجهله)
أعلمه أنهقلبل البضاعة فالىعلى » فطلع اين الاخنانى إلى السلطان وشكاه » ٠
و

سس بلغ الضوق بالشيخ أقصاه فنع من الكتتب والكتاية » ولَم يركوا عنده
"4

كر
اكنل ذفلك
يرة ولاقلمآ » ول

ملكان
المتحرك الذى لاينى عن البعمل

أن

ك كان أحياناآً يضطر إلى أن يقيد بعض آرائهوخواطره فيقيدها بفحم
.محتبس ؛ ولذل
» وقد جمع الورق المتنائر » و-حفظها التاريخ على أنها عآثنارة .
على ورق متناثر
احتمل ابن تيمية ذلاث الابتلاء بصير وبجلد » وعم أنه الجهاد العظم ؛
ولقد
ىبيله» بلجهادنا ىهذا مثلمجهاد
وقال ق هذا  :و تحنوالله فىعظم الجهادف س

وذلك هن أعظم
»اطبلية والجهمية » والاحادية » وأمثال ذاك »
يوم قازان و

نعم الله علينا وعلى الناس « ولكن أكثر الناسلايعلمون » )(١ .
.
وكان هذا الكلام مماكتب على الأوراق المثورة ٠

ولميعال ذلك المحبس المضيى على ابن تيمية ء فإن الله قيضه إليه فى العشرين

نزل به  :ولقد كان .عظمافىآخر أيامه » كنا كان
عن شوال سنة /47ا ه بعد مرض
مشقرفضىه يعتذر إليهويلتمس منهأن '
فقد ذهب إليه وزير دم
عظبا طول حياته »
نكون قودقع منه من تقصير أو أذى فيجيبه الرجل العظم :
اله مما عساه أي

وجميع منعادانى » وهو لايعمأفىعلىالممق » وأحللت السلطان
« إنىقد حللتك

للانساسدت
م
يانوهو
( )10يوم قاز

زان عندما هاجم التثار ذمشق » وقازان قائدهى و»الجبلية هوحربه
التقيقا

نالجبل » والجهمية هممنكرو ! الصفات الآين جادلهم © والاتحادية
مع النصيرية يوم أن ذهب وأنزلهم م
م الموفية الأين كانوا يتقولون بوسحدة الوجود .٠
ه

868/6

اله

المعظم الملك الناصر من حبسه إياى  :لكونه قدقعل ذاث مقلداً معذورا ؛ يوفلعله.

الحظ نفسه » وقد أحللت كل أنحدمماكان بيتى وبينه إلامن كان عدواًللهورسوله » .

"4

مات ابن تيمية فسكنت تاللكحركة الدائية المستمرة » وأحس .أهل.

دمشق بوفاة عالمها ؛ باللعا
ملسملمين

» فخرجت -جموعها محتشدة تودعه  .ححبى

مثواه الأخير » ولقد قدرالللهذلاالكعالم الخرالعظم أن موت وليس لابن أعننلىيه
من فضل © لقد .توثقتت العلاقة بينه وبين الناصر  3حَى حكه فى رقاب العلما

الذين آذوه » ثماقالفههم إلا خيراً »ولو مات ومهموكن اعلنسدلطان ذللك المكين.
لقال بعض الئاس  :إنهتايعللسلطان » وأنه هن رجاله بحط فى هواه  3وأنه ماعلد

إلا بقوته » ولكن يألى اللهالعلى القدير إل
ياظأنهر ذلا
كلاع
ملحىقيقتهوجوهرهأ
العالم المستقل الذى لايتبع أحداً إلا اليلهق»ول الحق » ول
ياضطرب ولا ب:
وعظمته من نفسه ٠ وهو كالدوحة العظيمة يستظل بظلها الئاس

ول ت
استمدقولما

ية السجن »
إفلااملنق المتب والتونى » ولو كان يستمدها مانلناصر ماأل
غقايهافى
فكانهذاهوالدليل القاطععلىأنه متبوعلاتابع » وءحر سيد نفسه » وليستث نفسه .
ولا فكره ملكا لأحد .
توق ذلتك العالمإلىرءحمة الله تعالى ورضوانه بعد أن جاهد أكثر من ثلا

سنةمن يوم أن بزغ نجمه عالمابين العلماء إلىأن فاضت روحه .
وقلد
"5

يقول قائل أن ابن تيمية كان ممكناًعند السلطان فلماذا تغيرعليه

اثلتغبر » ابتدأ فحيسه -حبساً رفيقاًثمحبسا شديداً » فنقول  :إن الوادث يقس

أبيمنية وو حوسبلس
رد فارقها
ش لك أن لاصبت عص و
بع »
بعضها
فا الذنى تعرض له الناصر » -حتى يغير نفسه من ناحية ابن تيمية  .ليهإلىكيه

التاريختلقمسححالهفيه»ا لاقلدمذكقرريتزى

 « :أن الناصر ركب كعادته لاصيد ©.

مديد كاد يقضى عليه » فنزل عنفرسه »
وبيما هو فاىلطريق إذ انتابهأل ش

ولكن الألمتزايد عليه » فنذر إن عافاه الله أن يببئ فهىذا الموضع مكاناً يتعبد فيه
الناس ء ولا عاد إلى قلعة ابل

» وقد شفاه الله من مر ضه سار بنفسه إلى ا موضع

الذى انتايّة فيه المرض ع وصعبه -جاعة من المهندسين » واختط هذه الدانقاه ( دائقاه.
سرياقوس ) فى سنة  777هم واجعل فها مائة .نخلوة لمائة صوق » وبنى يجانها مسجداً

يقام فيه الجنعة » وببى اما ومطبخاً وم ذلك سنة هلاه .

:

86
ل

هسه

وإذا علمنا أن أول محنة بابن تيمية كانت سئة “//ا » نعرف من أين -جاء

التأثير » لقد صار الناصر من ذلك الوقت صديقاً حمها لاصوفية » وهم أعداء ابن
"قيمية » وقد شدد النكير عليه شريخهم اين عطاء الله السكندرى |. 0 .
انبن تيمية » ومم لتأثيرهم
وما دام قد فنيح قلبه لاصوفية ع فلايدك أنه أغلقه ع
..وبذلك كانت الحفوة » 90كانت انحنة » ثمكان التضيرق الذى انهى بوفاته
.رضى الله عنه .

والآن وحن ندرس .ابن تيمية لا ننتقل من حياته إلى عصره إلا بعد ذكر
أمرين  :صفاته الشخصية  -و-جهاده بالسيف .
صفاته

:

1#

انخئص الله منيحائه و تعالى ذلك الرجل بصفات كانت هى البذرة الى

نحت واستوت على سوقها فكانت ذاللكعالم الجليل » ونممات إلا سمساقيت من

عاء  وما تيأ من .جو » وترية صالحة » وذلك بالدراسة العميقة والنصر الذى

عاشت
وأولى .هذه الصفات حافظة واعية » وأهىساس العلى » وبمقدارها ومقدار
لطماء
القدرة على استخداءها يكون قادرلهعوس
وقد بدت هذهالظاهرة ى.ضدر

.

حياته ؛ واستمرت ملازمة لهححى وفاته .

ا.اللصثفاةنية  من ضفات ابن تيمية العمق افلىتفكير » فقد كان رضى الله

عنه يدزس المسائل*متعمقاً » وكان يدرس الآيات والأحاديث وقضايا العقل ويوازن

افظايقايس بفكر مستقيم » حى ينباج له الحق واضحاً » فلميكنرضى اللهعته ح
بو

واعيا فقطإل كانمركامتأما مدستئيط] فاحصاً » يردد اأبنصر ويسير غور المسائل »
هقول»وكيدالصو
خققة»ومايصلإليتهدهشل ف
إلاىلتائج
حى يصل ذيا

,

بول نداء »
حاضر البدسبة مخرج إليه المحائىم ن مكامنهاسريعةاجتى السري :مجيبأن ذا يبدو ق دروسه » فأرسال المغالى تجىءإليهمنغيرإإجهادوعند المناظرة
وكا
كثرة ما حفظ » ويحضور ماحفظ  .والبدمبة الماضرة بالنسبة لامخطرب
يفحم الخصوم ب

"دث6
عل

له

والمناظر كأدوات الحرب السريعة للمقاتل تصيب المقائل

ظ

وتريكالحم .م

وتمقدلع مفاصل القول >

ظ

ولهده الصفة كان خخصؤم ابن تينية مابون لقاءه » ومن ليعارفها فيهويغعر 
محجته إذا لقيهيكون عيرة المعتبرين .

' والصفة الرابعة ::الاستقلال الفكرى » ولعل هذه الصفة أبرز الصفات فى
تكون علمه وشخصيته العلمية ال.بجىعلت لهمزايا خداصة ليست فىغيره من العلماء
الذين عاصروه » ولقد قال فى استقلاله الفكرى أحد تلاميذه :

مان إذا وضحلهالحقعض عليهبالنواجذ » واللهمازأيت أحدا أشدتعظيا
ك
لرسول الله صلى الله عليهوسلم ولا أحرص عالتىياعه ونصر ما-جاء به مئه

©

ر منحديث ب
حى إذا أورد شيثاًمن حديثه ى مسألة » ويرى أنه ينسخه شىء غي ه

يعمل ويتضى ويفنى مقتضاه » ولاياتفإتلى قغويلره من ال#لوقين كائناً من
كان لاياف فى ذلك أمير]ولا سلطاناً وسليافاً » ولايرجم عن الكتاب والسنة

لقول أحد وهو متمسك بالعروة الوثى » .
والصفة الخامسة  الإخلاص فى طاب اللحق » والطهارة منأدران الموى

ين
دطلب
ل فى
اغرض
وال

وكشفه للناس » والإخلاص يقذف فى قلب المؤمن بنور

الحقيقة » ومجعله يدرك الأمور إدراكا مستقيماً » وفى التكمة المشرقية أن الانجاه
للفكر مستفيماوالعملمستقيموالقولمستقي .ا
لمستمالمخلصيجع ا
وقذ نجلإخلاص ابن تيمية فى أمور أربعة :

أوها 

أنه كان نجابه العلماء عا يوحيه إليه فكره ٠ لامهمه إلارضاء 'الله سدائه

ووضا الحق » وسواء عليه أغضب الناس أم سخطوا .

والأمر الثاني  -النى أظهر إخلاضه وتفائيه ى الحق جهاده فسبيله » ولو كات
بالسيف محمله؛ وقد كان يتحمل البلاء الشذيد فسبىيلإعلاء رأيه » وقد تحمل فهىذا

السبيل البلاء الشديد » ٠والسسجن المستمر من أعدائه وأصدقائه على سواء .
لذى أظهر إخلاصه وبعده وتيزهه عن الأغرافن والأهواء
ا“
والآمر الثالث- .

هو عذوه عمنيسىء إلي ٠ه6 عفاعنالعلماءالذين نسنوه » وقد تمكن »ن رقامهم +

وأخيراً عفاعمنممق علية ى .آنخ حزياتة حنى ماشقعيسه :

لاه
ب

والآمرالرايع

ل

لهمعنناصب
اهد
الذى بدا فيه إخلاصه وز

»© وكل زخرف

الدنيا وزينها فلميتول منصباً » ويلنازع أحداً ى رياسة » بل رضى أن يكون
المدرس الواعظ الباحث

» فلم م برياسة يتنافس فها المتنافسون » ولذا كان

لهى
الل
عتصلا بالله ولا يبرجو النجاة إل
تا م
عن ا

وقد نجاه » وقد قال الذهمى فذقلك

*

«وكم من نوبة قردموه فها عقنوس واحدة فينجيه الله تعالى » فإنه دام
الابهال كثر الاستغاثة قوى التركل ثابت الجأش له أوراد وأذكار يدعها. ,
والصفة السادسة  ؤصاحته » وقدرته البيانية » فقد كان رحمه الله ختطيياً

بوكاتيً جمعاللهسبحانهوتعالى له بين فصاحة اللسان والقم ويظير أن هذه الموهبة
ورائية ق أسرته » فقد كان أبوه متكلماً مجيداً وقد قوى تلكالملكةالبيانية » كرة

قراءته للقرآن » وترديده للسنة الندوية وحفظه لا » فإن الكتاب والسنة أمداه بطائفة

كبيرة من الألفاظ الحيدة المنتفاة » وفوق

ذلك فإن كثرة المعارك البيائية أزهفت

تمواه وعودته القول الارنجالى .

والصفة السابعة  .-الشجاعة » ومعها صفتان أخريان » وها الصير وقوة
الاحال » فقد اتصف بالشجاعة فى ميدان الخررب » وإدارة شثون الدولة والقضاء
على الفنساد فى مدة الفوضى الى أوجدها غزو التتارلمديئة دهشق الفيحاء » وبدت
شجاعته الأدبية طول حياته »فتجرد للمخالفين ع وانحه إل السنة وأعانها ولو تخالفت

كملألوف عانلدناس » وكانت هى سبب بلاثه » فلما نزل البلاء بادلتفصيفهتان
| الصير وقرة الاحتمال

٠ أما الصير فقد كان الصبز الحمرل الذى لياتعرم فيه

اتف
ظقه
فدبد
تفق
حمال
الاحت
ولا يتململ » وأما قوة ا

بكل مواهيه يعمل ؛ انقطع

عن الناسنحو ستتين لم يلن ولم:يضعف » ولم بحس بإرهاق » يل أحس بوجوب
العمل فلمينقطع .

ثكمان له مع هذه الصفات هيبة يضطرب أمامها الخصوم .
من محراب العلمإلى مبيدان الخرب والسياسة

م"  ..عهد التاس العلماء ى عصر ابن تيمية عاكفين علىالع » قد أنحلتهم
القاعد » وتراخخت عضلاهم وتقوست عظاءهم يروث قوة العالمكلها فىفكره ور أسه »

إنبمة
ل

عه

فهو من الأمة رأسها لاعضلاتها وقوتما البدنية » ولعل ذللك ألى إلمهم اهلنفلسفة .
الهندية » أوالديانة الرهية الى تقول :إن العاماء ىالدين خلقوا ءن رأس بزاهما » وأن.

اند خخلقوا من ساعديه .

ْ

هذاما كان عليه العلماء فىعصر ابن تيمية وقبله وبعده » ولذلاث كانوا يفرّون
من التتاركلما دخلوا بلدا » يتركونه فارين إلىأقرب مسر إليها ف»فروا من بغدام
إلى دمشق » ومن دمشق إلى القاهرة » ولكن عالماً من هؤلاء العلماء لم يرض هذه.

القاعدة لأنه رأى السلف الصالمدن من الصحابة كانوا علماء ومجاهدين ومدبرين,

لشئوت الدولة » قأبوبكر رضى اللهعنهكان عالماً ومدبراً ومحارباً » وعمر رضىاللهعنه

كان عالماًوفقيهاًوأعظم مدبرللدولةوأعظم عادل رآه التاريخ بعد النبيين » أما على,
»ما قال.
فهو ياب مذينة العم وأقضى الصحابة » وكان فارس الإسلام حقاً وصدقاً ك

فيهالننبىصلىاللهعليهوسلِ.

00

٠

كان الشبخنقى الدين فىدرسه يلقى العلم؛ ويرقب الحوادث » ومجرى الأمور
ويستعد للدخول فالقتال .

لقدجا اءلتتار إلىدمشقسنة 44ه » ولم تكن حامينهاكافيةلصد غاراتّهم »
ففرت تلك اهامية إلىمصر » ومفعرهم العلماء والقضاة وغيرهم كمبنارالدولة حى..

مه
اائه
كعلم
حمن
وراً
صار اليلد شاغ

» وكان ذاك قبل دنعوطا

0.

 - "4ولكن عالماًواحداً ألىأن يفر» ويأتنرك البلد فوضى » لقآنالبها

اس عنعه من أن يرك العامة منغير مواس قىهلبه
سله
إرارح»و
يحول بينه وبين الف

ابأساء » وقد رأى بعض أهل الذمة مالئوا التتار وأخذوا يلقون اللحمر فى المساجد »

.ويعلئون الفساد و»ساذ السلب والنبب ورأئ الشطار تخرءجون من السجون مخربونه
0
00
٠
وياعيلثومندفيقئة فساداً .
لذلك جمع ابن تيميةأعيان المدينة الذينل يمتمكنوا من الفرار » واتفق معهم على,
ضبط الأنور » واتفقوا علىأن يذهبوا إقلاىزان قائد التتار وملكهم » وكانوا قله

دشخلوا فىالإسلام كالأعراب» ولما يدخعل الإمان قلومهم » ورهاوبع ملكمس فهيم .

ذهب الشرخ على رأس الوفد والتى بقازان القائد الفاتات' الذى سارت بذكر :نتكه
الركبان ؛ فقال الشاب العالم للمئرجم :
ش
ش

لقمهرة

.هه

اأبوك
افن و
مي
م ومعلكقاض وشبخ ومؤؤنعلى
تزعمأنك مسل »
دقل لقازانأنت

وجاك كاناكافرين » وماعملا الذى سملت » عاهدا فوفيا ©» وأنت عاهدت فغدرت».
وقلت فا وفيت » وجرت ».
أخلقائد75

ال

قول

0

واضعرب » وازداه اضطر أيه عندما قد

»كان لشي
بتكل
وك يي

0

عن خلقه ع واللهفوقكل جبارعنيد » لذلك لانت قناة قازان» لماوقعفى قلبهمن.
كلامه » حى أني
هقول« :إفىلم أرمثله ولاأثيت قلياً منه ؛ ولاأوقعمن حديثه

فى قلى ؛ ولارآءيتى أعظم انقياداً لأحد منه » .

اناد الطاغية الىه للعالالتق »٠ى فأشمذ! يتحدثانفى المقصدالذىجاإءليهو»استطاع
الشيخ أن يؤجل غزو التتار لدمشق » وهو يلمأن التأخيرسيعقّبه من بعد ذلاث الاستعداده

لقتال » وحمل الشيخ قازان علىأن يفلك الأسرى الذينأسسرهم »٠ ففلك القائد أسرى

رودى»
اناللب
صة م
نالذم
لأهل
امن
وسرى
الملمين » ول يردأن يفك وثاقٍالأ

ولكن

الشيخ عار ضهوأى أن يعود إلى دمشق إلاومعه أسرى النصارى والمبود أيضاً » وصلئه
أذن قازان يكلمة الإسلام  :ولمممالناوعلهم ماعلينا؛ .
«لإ"ط  عاد السكون من بعد ذلك إلى دم قشق » ولكنه سكون علىحذر وتوجس
وخخوف © فسكن الذاس ولميأمنوا  4وقد بلغهم فى سنة ١٠7 ه أنالتتار سيقصدون

ملبس لبوس القائد ى هذه
الشام من بعد رحيلهم » فساد الذعر » ولكن ابن نيميةالعا»»
المرة فجمع الناس وقال لهم :

إن الجهاد واجب » وبدل أن ينفروا فارين ينذرون مجاهدين »© وتايع الاجماع
بالناس »©ونودى ف البلاد ألايسافر أحد الاعرسوم..

فاطمأن الناس إلى المهاد وعادت إلهثمقنهم بأنفسهم و زادهم استيثاقاً ما بلخهم

من أن الناصر جمع جروشاً لحبةلقتال عارولكن الناصر بعد أن أاخلذأهبة » وقطع
بعضالطيرق قفل راجعاً .

ل8ه84

مم

أخرى » وتلفتوا فى ذعرهم » لافرق بين حاكم ومحكوم »
أصاب الناس الذعر مرة

إلىالبطل المؤمن ؛ فخرج إلمهم محم علىالقتال وتلاعلمم قوله تعالى « ::وذلاك ومن

اوقببهثمبغىعليهلينصرنهالل»ه إن الللهعفوغفور» .
عاقببمثلم ع
طنة أن ركب إل الناصر فيحنه على القتال 6
وقد طلب إليه الأمراء ونائب السل

ير الحئك يعد اجاعهم وتفارطت الخال فقال اين تيمية للااصر
فوصل إليه وقد انث
قوله اللخازم :

رضم ن الش ام وحمايته أقنالهسلطاناً حوطه و نحميه
إن كثم أع

ه واستصرمآمك :
لاملرك ٠
مم حكادوه
يستغله فى زمن الأمن » لو قدر نك ل
و
وأنم مسثولون
وسلاطينه ؛ وهم دحاامد
وأتمحكامد
لوجب عليكم النصر»» ذكيف

علهم.0
أن) قادو
أ .نم
ب
ووجفت القلوب وتنادى مرا وال الدية
ب
من دمشيفسادهاالذعر

عشلىىءو لبخرج»ولكن ابن تيمية عادبشيرا قبل أن يستجيبوا لذلاك الناعب نعيب

لبوم وقد عاد إلهم الأمن » لأن ابن تيمية عاد العم » ولأن السلطان أقبل يجنده 2
ا

 95التتار أجلوا الغزومن عامهم هذا » وعاد ابن تيميةإلى درسه .

تار من يعد ذلك سنة ؟ثلاه جموعهم إلى الشام ع وأستعد
إلإامط  بجاء الت
شام لملاقاة التتار » وتحالف العلباء والقضاة والأمراء على
لحنش الموحد جيش مصر وال

»وليارجوامندمشقمعأن دعاةالترددوالمزمةقد أخذواينشرون
أنبلاق العدر
هاد
جلى
لإ
اعو
دعا ابنيمية إل الجها.د وتكررت الدعوة » وما كان لثاه أن يد

يه ف.تقدم إلىالميدان حاملا السيف » وقد سأله السلطان أن يقف
قصبعل
عتك
وي
:السنة أن يقف ا(ارءجل نحت راية قومه » ونحن من
معه فىالمعركة فعّال إمامالسنة و

جيش الشام لانقف إلامعهم » .
وكانتالموقعةفى رمغمانفحخ

الإفطاروروى
على
الند

ل
الىصلى
لمتول

ن:ك«م ملاقو العدو والفطر أقوى لكر» ..
إتح
عليه وسلمفغىزوة الف

1

:للييش المصرى والحيش الشاهى كمانعير
وقعت الواقعة وانتصر الجيش الموحد ا
الآن » فى موقعة كانت ف مكان اسعه شتحب وهو قريب من دمشق .

د

اأؤها'ه

وقد وقفاين تيمية هو واأخلوامهوموتقوفأيلوا يلاء حسناءوكان النصر الميين.

الال

وبعد أن عاد الأمن بزوال اللاطر انه عقل أبن تيمية المستبقظ إلى

طوائف تنتس ب إلى الإسلام تعتصم بالجبال » كانوا ممالئون أعداء الإسلام من الصليبيين »
يتخذون هذه المادة سبيلا للاسبواء
وميم الطائفة ابى تسمى طائقة المشاشين الذين

التفبى ومالثوا من يعد ذلك التعارفى غاراتمهم المكررة  :وكانوا عيونآ على المسامين
الحرب » ودعاة للفتنة فى السلم.

 ٠وقدقال اتبينمية عن أفعالهم فىالسلم :وولةى كان جيرانهممنأهل البقاعمنهم

نلفسادملابيه
ف أمرلايضبط شره » كل ليلتةنزلمنهمطئق وةيفعاوثم ا
إلازب العياد » كانوا

قطع المأاريق » وإشعافة سكان البيوت علىأقبيحسيرة 3

وعرفت من أهل الجنايات منهم » من يرد إلمهم م ن التصارى من أهل .قرص
فيضيفو مهم ويعطونهم سلاح المسلمين » ويقعون بالرنجل الصبالح من المسلمين .

فإما إن يقتلوه » وإما أن يسليوة » وقليل منهم من يفلت بالحيلة؛ .

ش

ولقد قال اتبينمية فىوصفهم أيضاً :
يلخاصى منالفساد » وأرسلوا
دلماقدمالتتارإلىالبلاادفعلوابعسكر المسلمين ما

إلى أهل قبرص فلكوا باعلضسواحل وبحملوا راية الصليب  .و»حماوا إلى قبرص

خمخنيل المسلمين وسلاحهم مالا خصى عدده إاللاله » وأقاموا سوقهم بالساحل
رص ( أى اليهبيين
يهل
قىأ
عشرين يوما يبيعون فيه المسلمين والحيل والسلاح عل
اخاربين للمسلممين ) »٠

وهذه أمور حزت فى نفس ابن تيمية » ولعل "أشدها مرارة بيع الأحرار من
نه
المسلمين ناصليبيين فى أثناء حرب الزتتامرافى

» وحرب الصليبوين مقنبل .

لذلك جرد بأمر الناصن نحملة قادها بنفسه غ ومعه ثقيب الأشراف »© فقاتلوا
حاملى السلاح ميم ؛ وقطعوا أشجاز الجبل حبى يتكشفوا للناس » :واستتابوا .خلقاً
مهم » وألزموهم بشرائع الإسلام » وفرضوا الزكاة علىمسلمهم والجزية

غعيلرهٌ .

0

٠

0

هذا هتويابمنية الذى خرخ من مراب العلميقاتل  2ثمعاد إليه بعد أن

أدى واجب الجهاد » وقد عاد إل جهادأخظم.
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عصسر ابن تيميسة

|

الإبنذرة الطيبة لاتنمو إلابسقى ورعى فىأرض طيبة » .وجو

تت
وغذ
تىعمنه
يشن

» ولذلك كان للعصر الذى عاش فيه ابن.ثيمية أثر واضح ى

الجاهاته العلمية والعمليةول
»يس أثر العصر عتفق .دائماًمع جنس العضصر »فإن
كا
ان فا
لسداً
رفس
جدل »' وجا سا سللجل » وه كوفالأ عوكسياً »
فكثرة القسادتحملعلىالتفكيرالجدىفى الإصلاح » وكثرةالشرتحملعلىاستتحصاد
عزا ثمأهل اللدر لمقاومة الفساد » فتكون دافعة المصلح لأن يفكر فى أسباب الشى
فيجتنها » وىنواة انير فيعيز سبا» وكذلك كانتالمحاوبة بين أبن تيمية وعصره » .
وتغذت روحهغذاء صالماًبما درسفىصدر حياته » وماكانت عليهأسرته» ثم

معاكف عليه ق شبابه وكهولته من رجوع إلى ينابهع الشرع الأولىوالكنز الختفى..
املنهمدى النبوى وما كان عليهسلف المؤمئين » ثمماعليه أهل:العصر الذى أظله »
فكانت المعركة شديدة ل نفسه ببنماعلموما رأى فى عصره من ظلمة شديدة وفسام -

فىكل نواحيه  .رأى فى ماضى الإسلام عزة واتحادا » وحقاضره ذولاةنقساماً »
فتقدم الرجل لصاح وليداوى » .وقد وجد الدواء بأيسر كلفة » وءجد هذه الآمة

لياصاح حاضرها إلابماصابح .بهأوها .
وما“كانت آراؤه العلمية إلادواء لأسقام عصره ولو فتشت عن البواعث الى

يعثت ذلك العالم التى عاللىمجاهرة بآراء معينة لوجدت أانلذى بعث على هذه
الم
اجاه
لرةزعي
اىن
مب ف

:افلىفكر أو ؛فىالعملأوفهماما.

الخال السياسية :

 - 4وصل السوء فالىبال السياسية إلى أقصاه » وتحققت نبوءة “النى
صلى اللهعليهوس قفوىله  :و يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتمدااعى الأكلة
عقلصىعها » فقاالئل  :أو من قله نحن يو
رمثل
سيوال الل
قها»ل  :بل أنم
يومئذ كثير ء ولكن غثاء عكغنثاء السيل ٠ وليئزعن من صدور عدوكم المهابة

متكم » وليقذفن ى قأوبكم الوهن ء قال قائل و
:ماالوهن يارسول الله ؟ قال
عليه الصلاة والسلام . :حب الدنيا وكراهية الموت » .

ب
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فكانت هذه الحال تنطبق على المسلمين فىالقرنين السابع والثامن من الهجرة
قىرون من قبل ومن يعد » لقدانقسم المسلمون إلىدويلات »
كنا كانت تنطبق عل

وحوزات ملوك » ينظر يعضهم إلىبعض كالعدو المفيرس لانظر المؤهن الموالى »

ونظرة الملوك إلىرعاياهم نظرة الجبارين لا نظرة الراعى الذى محمى رعيته منأن
0

تتقعفىمواطن الردئة .

وإن خصر وصف نلال المسلمين قى عصر آبن تيمية وما قبله ما قاله الحافظ

ظ

(بنكثرفقتارطه ء فقدقال"٠ :

ثقد بالىإسلام والمسامون ف هذه الأيامبمصائبلميبتلمهاأحدمن الأمم »

ظعها كل من
سالتافلى
مهاهؤلاء التثارة فلهم من أقباوا من المشرق ففعلوا اليأفع
ممع مها» ومئها شحروج الفرنج لعنهم الله املنمغرب إلىالشاموقصدم ديار *٠صر »

درهمايأاىط» وأشرفت ديارعصر وغيرهاعلىأن بملكوها » لولالطف
وامتلاكهم ثغ

اللهونصره عليهم » ومنّها أن السيف بيهم مسلول ؛ والفتنةقائمة » هأذنهواع من

المعاول أسايت الأمة الإسلامية  :الصليبيون من الغرب » والتتار من .الشرق»-:
والثالثة ثواهىلثة الأثافى أن بأسالمسلمين بينهم شديد » لامجمعهم وبخدة الإسلام »
قكت»هم
زلو
مالم
وزات
بفرلقهم حو
« كل حزب با لدجم فرحوث » .

الطوائف المتفرقة حى صارت كأنماالأحزاب :

وإن البلية :الىأتتعلى المسلمين وزادت عن كلأنواع البلاءهىغزوات التتار
الىرأى ابنتيميةبعضهاءوخاض غهارآشخرهاءولتثرك القلللمورخ ابن الأثيرفإنهيقول:
« لقدبقيت عدة سنين معرضاً عنذكر هذه المحادثة اسفظاعا لاك»ارها لذكرها »

ومانذا أقدم رجلا وأؤخر أخرىء فن ذا الذى زسهل عليه أن يكتب نعى:الإسلام

 .والم.لمين » ومن ذا الذىبون عليهذكر ذا » ليت أتىللدمنى » «ليتىمتقبل

عنىة
اىحث
جأإنن
هذا وكنت نسياًمنسيا» ال

من الأأصدقاء علىتسطيرها؛ وأنامتوقهف

ثمرأيت أنترك ذلكلامجدىنفعاً» فتقول  :هذا الفعلينضمن ذالكمرحادثة العظمى
والمصيبة الكيرى الى عقمت الأيام والايالممن .مثلها ع»نت اللخلائق » ونحصت

المسلدين » فلو قال قائل  :إن العالم هل نخحاقالسلبهحانه وتعالى آدم إلى الآنلميبتلوا

غثلها اكان صادقا » فإن التواريخ لتمتضمن ما يقارما » يودلائها و»لعل الداق

(م -"8تاريخ المذاهب)

ب
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«لايرون مثلهذه الد
يادثة
نإل
قىأن
رض العالم وتفىالدنيا إلايأجوجومأجوج
هؤلاءلميبقواعلأحدبل قتلواالنساءوالررجال» والأطفال و شقوط
او ا
نلحواال
»
وقتلواالأنجنة» فإنوالل وهإنا إليرهاجعوت ع ولاحول ولاقوةإل بااللهالعلىالءة
احادثة الىاستطار شررها ء وعمضر رهاءصارت فالبلاد كالغم استدبرته الربح3

قوما نخرءجوا من أطراف الصين فقصدوا بلا ادلتركستات » وءثبابلادم و
اراءلاد عر
:فلكوها » م تعيرطائفةمنهمإلىخحراسان فيفرغون منها ماكا ونخريباً وقتلا ونبباً >
ثميتجاوزونمها إلىالرى وهمذان إلىحد العراق ثميقصدون بلادأذربيجان ومخربونها »

ويقتاون أكثرأهلها » ثم قصدوا بلادقفجاق » وهم أكثر  +ن ارك عددا » فققتلوا

كل من وقف لمم ؛ فهر ب
الباقوت إلىالغياض ورعوس الجبال » وفارقوا بلادهم »

»لوا هذا فأىسرع زمان » ي
واستولى هؤلاء التتار عللها فع
مأبثوا لاإعقدارسيهرم
الاغير » ومضى طائفة إلى غزنة وأعمالا ومامجاورها هن بلاد الطند وسجستان

'وكرمان » ففسلوامثلمافعل.بؤلاءوأشدمنهذا مالميطرقالأسماعمثله . .
هذا وصف موجز لهال هؤلاء التتار » وقد ملكوا أكثر البلاد الإسلامية »
وخربوها وقتلوا أكتر أهلها » محى إذا عجاءو! إلىبغداد كان الكلاف بين الشيعة والسنة
عل أشده  3ووزير الدولة عند الفتح كان شيعيا » وهو الوزير العلقمى ف»قالى عدد

رة » وساروا فطىريقهم ملنابيغدلوون على,
كيلسف
الجيش »حتى دمحل التتار يغداد بأ

ل أاتوما عجليعهاوه كالزمم وانسابوا افلىيلاد .حدبشىخلوا حلببعدبغداد
أى شإىء
واستولوا على قلعتّها » واندس من النصارى من مخطب داعياًإلىالمسيحية وذم الإسلام »

خانمفرا»
اابجد و»معهم أو
سأبو
ملى
لا ع
اقفو
وو

جد
سواد
لمممنر
اعلي
من مر

رشوا ا على وجوههم » ونجرد لهم المسلمون فردوهم إلى سوق كندسة مريم :
وقد التى الحيشان الأول السورى والثاق المصرى ؛ والتقيا مع التعار» يزوم

'لأول مرة وكانت المزيمة المتكرة » وأعملت السيوف ف أقفيتهم وخطنت صيخرم »>
وصارت جذاذا فى عين جالوت » وكانت الواقعة فى آخر رمضان سنة  405ه أى قل
'مولكد اتبينمية يسنتين وبعض السنة '.
لفرضضراب
الحكام
وقد اضطر

ةلك الطغيا©ن فيجمع *ن .أهل مصرعن
كقاومذ

قراق
اار»
أخذ
وجو
كل رجل أو امرأة دين
ل وأ
أت أ

الخمرية قبلميقاتها بشبر » وقد

ال

0
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عزالدي بنن عبدالسلام » على أن ذلك من الضرورات »

انار
يبن تيمية قوجد
دزغت ع ا
هذه هىالخالالسياسية:حربوتزال » وق ب

يعيدون الكرة»وقد وسجدوا الحمية الأولىالىردبم قد خبت ء فجردواالقوةمنجديد »

الال الاجماعية: :

وصف احال الاءجماعية « :الماكثرت وقائعالتتارفى
هبط  .قال الممريزى فى
دمشرقوالثيال» وبلاادلنفجاق» وأسرواكيرمنه »م وباعوم» واشري
بلا ل
الصالح نحم الدينأيوب جاعة م”هم سماهم البحرية » ومنهم من ملك مصر» ثمكان
قهد الظاهر بيرس » وملثوا مصر »
لقطز مهم الموقعة المشبورة وسموا الوافدية ع

عاداتهم وطرائقهم » وكائوا إنما ربوا بدارالإسلام » وأتقنوا القرآآن
فانتشرت
الكرم » وعرفوا أحكام الملةالمحمدية » فجمدوا بين الاق والباطل » وضنموا اللبيد
إلى الردىء » وفوضوا لقاضى القضاة كل يمتاعاق بالأمور الدينية من الملاة وااصيام
لرأفىقضية الشرعية
انظ
والزكاة والحج» وناطوا به أمرالأوقاف والأيتام “ ومجعلوا له ال
كتداعى الزوجين وأرباب الديون » واحتاجوا فى ذات أنفسهم إلى الرجوع إلى حكم
مجتكيز نان  3والاقتداء به حك كتاية » فلذلاك نصبوا.الخاجب ليقفى بيهم فيا

اختلفوا فيه معنادامهم » الأخذ علىيدقومهم» والإنصاف عل وىفق م فاى الساس »ا
وكذاك كان عاما زالممتازون من الأهالى على مقتغبى قواعد الوسارساجع؛اوا
للحاجب .النظر فى قضايا الديوان الساطانية .عند الاختلاط فأهور الإقطاعات اينف
ما استقرت عليه أوضاع الديواث » -

هذا ما جاء فى المقريزى وهو يدل على ثلاثة أمور

أثنرة الأسرى من الأتراك أدت إلىأن يكون ل.حممتزلة خخاصةالأمر الأول ك

.:ومعاءلمة علىأساس هذه المازلة  .ومن هؤلاء الأشرى من حكم مصرء كقطز والظاهر
يرس ومن جاءبعد ملوك دولة الماليك البحرية .

الأمر الثانى  أن هؤلاء الوافدية كانوا فمعىاملاسم الزوجية وعلاقامم بغرهم

»ون بمقتصى الأحكام اولشمرععيةام»لاسهم اللخاصةكانوا يعاملون
مل
اان
مين اعلسك

لب  5466سه

عقتصى كتاب الساسا الذى وضعه سجنكيز شان القائد والللكالتترى » ولابد أن تعرفه
شيئاًمماجاءفىهذاالكتاب » وقدأنىابنكثيرببعض منه » وهذا نضماسجاءفى

ظ

التاريخالكبير :

« إن منزفىقتل محصناًأوغير حصن ؛ كذلك منلاط قتل » ومن تعمد الكذبء
قتل » ومن سرق قتل» وعن دخخل بين اثنين مختصمان » فأعانأحدهما قتل.و٠من بال فه
الماء الواقف فقتل » ومن الغمس فيه قتل » ومن أطعم أسرا أو شقاهقتل» ومن.

أطعم أحدا شيثافليأكل منهأولا» ولوكان المطعوم أميراأوأسيرا" “ومننْأكل ولم
ةيتناول قابه بيده
قوف و
مث بليىنشج
نبح حيواافيح
ت وم ذ
قل»
يطعم منعنده قت

:يستعخرجه من جوفه أولا» , "0
هذا بعض ماجاء فىهذاالكتاب ء 'ولعلهنقل الجزء القاسى منه» لأن كلمة قتل,
نجاءت كثيرا .

الأمرالثالث  الذىيدل عليه كلام المقريزى أنه كان فمىصر ناظالمطبقات »>
أقدوكلانئك الوافدية لهممركز خاص نهم » ولهم فوق ذلك قانونان محكمان :
فق

أحدهما  :الشرع » وثانهما  :قواعد الساسا لجتكيزخان .
احرلوببى اشتذته
ل اخبال الاجماعية » ولكن ال
اطر
 .ولاشلك أن ذلك يدلعلى اض
ووقف الجميع بجنالنب وأشربت القلوب حب الإسلام » أثرت فى تاللكفرقة.
فخنقنها ؛ ولانفرض أنباأزالنها» ولانستطيع أن نفرض أنهاكانت ذات قوة وسلطان.

-وإلاوجدناعلىقلمابنتيميةمايذكر بالحير أو الشر.

الحال العلميةوالفنية :
 95 5اتسعت .الدراسات ق القرون السادس والسابع والثامن من الهجرة
النبوية » والعلماء قد اختلفت مناهجهم ؛ فعلاء قد استحروا فى الحديث والفقه

والتفسير » والنحو » والعقائد » ولكن كانوا مقلدين تابعين » حى فى العقائد » وكان

»ير ملتمتين إله
مجوار هؤلاء فلاسفة مسلمون يتضلعون فىالدراسات الفاسفية غ
ينر
ثاب
كريخ
) (١تا

ج؟ ١ص.1١8
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شيرنيعة والفلسفة كما رأينا
غيرعا » وبين هؤلاء وأولثك فلاسفة حاولوا الربطال ب
ن رشد حاول ذلك فىكتابه افلصملقّال فمابين الشربعة والفلسفة مانلاتصال .
أب
راء هؤلاء المتصوفة المتفلسفة » والمتصوف العابى » فكان أصاب الفرق
ومن و
دون العامة إلى متاهج السلوك الى سلها علماء اأصوفية » ومسالكهم فى الإرشاد
يقو

تقومعلىالتأثيرالشخصى بين الشيخومريديه » وهم منكان يشتط فيبتعد
والتوسجيه

ن وراء ذلك تقديس الأشخاص » واعتقاد الكراءة فى الشيرخ ؛
عن الدين » وبجاء م

حياء» وتكريعهم بالزيارة أمواتآ » وكثرت الاستغاثة مهمفى أضرح نهم.
واتباعهم أ

تالفرق السياسية تتنازع بالفكر والحجة » ثمانتقل
ويجوار هؤلاء وأولئنك كان

ها من المنازعات الفكرية إلى المكايدة وتدبير المؤامرات وموالاة بعضهم أعداء
أر

الإسلام » وإفساد الأمرعندأولياءالأمر» كناكان من باعلضطوائف الى تسمى نفسها

بالشيعة .

ركىف
عنال
نبد ل
ولا

الخالة الفكرية من دراسة أمرين هما :الدراسة العلمية »

تصوفة ومعها الدراسات الشيعية  .ولنتكل ىكل:واحدمن هذينالأمرين-
والصوفية والم

فحضل
توض
ازة ت
لوج
ومة م
بكل

.

الدراسات العلمية :

ابام

لدراسات ققعهد ابن تيمية بالتحيز الفكرى فكل له إمام يتبعه
اتسمتّا

وف العقيدة»وقد ابتدأذلاكباللعلاف بيانلمذاهب ف القرنالرابع؛ والتعصبه
فى الفق »ه

هى فيه » سواءأكان افلىفقه أمكانفىالاعتقاد » وتوارثت الأجيال ذلك التحيز
المذ

تقل إلامدوناًفى الكتب » وإنك لتجد ؛بعض الكتب الضخام فتقرؤه ؛
الفكرى » فان
ىاشلرلحدلافات القديمة وبيان أوجه النظر التلفة والتعصب لرأئه
فتجده كله قائماً عل

لمعاصرين لابنقيمية » فكانذلكمحلالحلاف بينهوبيهم 
منبا وقد سرىذلك إلىا

هميتبعونالرجالعلىأسمائهم» وهويتباعلدليل أنى ؛يكون .

ىلعلمبشىء » فقد
كانت القرون الثلاثة السادس والسابع والثامق قد امتازت ف ا
وإذا
ةالفكر» فققكدانتالمعلومات كثيرةجدا»وتخصياها
اكثر
امتازت بكثرة لعل »م ل ب
ير فى وزن الآدلة بالمقابس العقلية السليمة من غير
كان بقدر عظم ٠ ولكنالتفك

علثروةالى كانتذلكالعصر» كتبت موسوعات
تيز كان قليلا؛ وم يكن«تناسبام ا

886
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افلىفقه والحديث والتفسير والتاريخ » ولكن كان الاتباع والتقليد هوالسائد » ولميكن
٠
التفكير المستقل ذا ساطان .

/+اظ  ومهما يكن من شبىء فاإلنسدبرلاسة الع
ملمية
عك
ياندتة

» وإذا كان

العلماءقد وضعوا حولأتفسهم,إطاراًمنن التقليد لاخخر.جون منه » فقد كانت الفردص
مهيأة 0

لأن بجىء العالمالذى' يدرس

مستقلا 4

فإن المو ضوعات

بن يديه ليدرمها

لادراسة التايع» بل دراسة المقايس الذى يرد المقائق والآدلة .

دارس ف الفقه والتفسر والحديث قائمة فىهذه القرون » والكتب
منت
لاقدلكا

مبسوطة بييندى طالب العلم» فيكون أمامه الموءجه مانلمدرسن الأأكفاء » وأمامه
ال
قورومن
أمسط
الغذاء ال

العلماء » والتفسرات التلفة لكتاب الله تعالى والموسوعات

الجامعةلأحاديث رسولاللهصلىاللعهليهوسلموفتاوى أصعابه وفتاوى التابعين .
ولابمنا تاريخ هذه المدارس » وكيف نشأت» ولكن الذى «بمنا هومقدار ماأفاد
ابن تيمية من هذه المدارس » لقد تغذىابن تيمية مهنذه المدارسغذاءكاملا  .إذ قد
وبجدكلالعممبسوطاً » فابن حزم دون ديوانه الفقهى العظيم فى كتاب ابل وفبه فقه
الصحابة وفقه التابعين » وابن قدامة قد دون كتايه المغنى» وفى الفقه الحتفى نجد

ب
تلى
كالحني
للفقه
اد فىا
الموسوعات الكيرة كبسوط شمس الأثمة السرخصى » ونج

ابلبى جنمرعتوايات المذهب المختلفة » ووبجد فىالمذهب الشافعى الموسوعات المقارنة

ككتاب المجموع للنووى شرح المهذب .
صفوف .
تة و
للسف
االف
وهكذا كان الأمرف الحديث وف التفسير وف الأقوال » وق
وكا كانت المدارس كانت المكاتب الى يسبل الاطلاع والقراءةفنها
 8شئيالفروع مهيأة إذن يديه  4وإذا كان غيره  85دراسة
كانت المادة العلمية و

محفظ واتباع  3فابن ثيمية درسها دراسة فحص

واجتهاد 4

فحصهافحصالعارف

الخبر » والخيط بالدقائق وعمق الأفكار ؛ فتكونت له آراء مستقلة توافق بعض

الموجود ؛ أوتخالفه كله» وانطلق فى إعلان آرائه محرا جريئاً .
الصوفية والمتصوفة :
/4

شغل

ابن تيمية يأمر التصوف

ق عهده

»

وقد استرعى نظره ثلاثة

442
د

سد

أمؤرلمتتفق معتفكيره ونظره » هذه الأمورالثلائةِهى الاتحاد » وسقوط التكليف
عند وجود السمو النفسى » والشعيذة .

ولنتكلم فىكل واحد من هذه الأمور الثلاثةبكلمةموجزة :
أما فكرةاتحاد الوجود مع الذات

الإلهية » فقد تبعت

حلول الألوهية فى بعض النفوس وبعض

م نأفكار هندية»ومن نظرية

الأشياء ونتج من هذا نظرية وحدةالوجود

.

وهى فكرة هندية قائمة لازال أثرها! واضحا فى الأدب الهندى و.قد تباورت هذه

الأفكار امختلفة كناأشرنا فكان المتصوف الذى يقول إن الموءجود واحد » وما التعدد

جود
ل ذوات
الواقعإلاتعدد فى الكل لااى

» وعلى ذلاك يكون الوجود كله ممافيه

منأرض وسماءوتجومسابحةفى الكون هىصور

اللسهبعحانهوتعالى» وقال فذلك ابن

عرنى :

خياالق الوجود ى نفسه 
هذا انيجاه بعض

أنت آنا مخلقه جامع

العموفيةق عهد ابن تيمية .

.أساسها الشوق إلىلل تهعالى وحبته » وأن
:اهىحية السمو و
و.الناحية الثانية ن
مشترك بين الصوفية أنجمعن »
قدر
الحية

وأساسها الإشراق الذى يفيض اللهبهعلى

نفوس المخلصين *دن عباده الأطهار .
الصوفيون فى مقدار هذهالمحبةعلى سواءء فهم من راض
وليس

نفسهعلىتلك

»دة
وسح
النف
لفىا
ومى
المحبة» واتصلى بسبها بالله» ونزع مخزعاً لبياسلخلول الإل

الوجود » ولكنه اتصالالخلوق كالقه» وتساميهإل مىرتية الروحانية ليكون قريباً من
للهتعاللى٠

وإن الصوق عندما يصل إلى هذه الدرءجة من الاتصال بالذات العلية ينكغوافلا
ىبه » وتسمى هذه المرتبة مرتبة انحو» أو مرتبةالسكر » لأنه
عنحسه فانيآ ف ر

منحسوس
ابلع
يغيب فها عن الس » وهو إذ قد غا

قد لى المنفرد بالوجود »

وتسمى هذه الخال أيضاً بوحدة الشبود » فهولم يكن .هو أاولذات الإلهية _شيئاً
أصعاب وحدة الوجود ©» ولكهم .يقولون إن ارتفاع النفس
واحداآ ع "ها يقول

د.افة ]5سمه

بالمشاهدة ترفع الشخص من إدراك المحسوسات إلى مشاهدة الذاتالعليةمن غير
كيف ولا مظهر .

وأن من تصل نفسه إلى هذه الدرجة تركو » ويكشل علها الحجاب » وعندما
يصلون إلى هذا بون التكليف» بل إنهر بهاتوءجد عبارات من هؤلاء الصوفية هون

أمر المعاصى » فيقول فق ذلك ابن عطاء الله السكندرى الذى عاصر ابن تيمية  « :حظ

فلمعصية ظاهر جلى»؛وحظها افلطاعات باطن ختى » وها ضتىصعب
النفس ا
علاجه ) .

ويروى أبوالحسن الشاذلى أن السدءت من احلبله ونحبه أمرها مبون » وهو
يقول ق دعائه :

00

١

١

« ااجعل سيئاتنا سيئات من أحببت » ولا تجعل <-سناتنا حسنات من أبغضت »
فالإحسان لا ينشع مع البغض منك » والإساءة لاتضر مع الب فيلك © وقد أسيمت
عليئا الأمرلأرجو ونخاف » فآمن شعوفنا » ولاتخيب ربجاءنا » وأعطنا سؤلنا » فقد

أعطيت الإعان من قبل أن نسألك » .

 ٠هذا ترىأن السيئة امنعحبة حفكىم الملغاةوالطاعة املعبغض فى احلمكلغاة» 
ثميصرحون بأن المعصية يرجى العفوفبا  .فيقول ابن عطاء الله السكندرى دفعائه: 
وفى إن ظهرت الغاسن فبفضاك » ولك المنة على » وإن اظهلرمتساوىءفيعدلاك» 
إ
ولك الحق على » .

ش

ش

ويقول المرمى أابلوعباس فأىدعيته :
« إلى معصيتك نادتنى بالطاعة » وطاعتك نادتنى بالمحصية » فى أمبما أخافك »
وف أس
أهراجوك » إقلنتبالمعصية قابلتى بفضلك » فلمتدعلىخوفاً» وإن قلت
ليشتعرىكيتارىإحسانىمع [حسانك »
بالطاعة قابلتى بعدلك» فمتدع لىرجاء »؛

أم.كيف أجهل فضلك مع عصيانك » .
هذه أدعية طائفة من كبراء الصوفية الأقطاب » وهى تفرق بين المعصية

والحسنة » ولكلها ترجو المغفرة فىالمعصية والقبول فالطاعة » فهئ لاتسقط التكليف
ولكن تفتح للعصاة باب التوبة والعفو .

ولكن كان من الصوفية من يغالون » فيقولون  :إن من وصل إلى مرتبة الحبة »

ش

أ"
لد

مده

فإنه لافرق فى هذه الحالبدن المعصية والطاعة » ويقولون  :إذا كانت الشريعة قد
فزقت بنهىا » فاللقيةة افى أسامها المحبة قد سوت بينها٠ ٠
©

ذكان مهم من فهموا أنه لامعصية ولا طاعة
ولقد -جاء العامة ياعلدخاصة »

وإن لميدر كوا المعاتى الفلسفية اابى قامت عامها الفكرة  2ومنهم من ادعى أنه الشييخ
هلك منأن يتناول أىمنوع » فنالهن المويقات
لمنع ذ
و
لبوع»٠

»فس
اعهن
وية
دين
لتمن

دن

غير حر بجة

لوامة تدافعه » بل انحل التصوف ستاراً يسير به مامه .

وكان م من العامة مءن يقولون  :إنه يكى اقياع شيخ عنن الشيروخخ أوولى عن الأولياء»

حتى تكون الحوارق والكرامات» فالنار لاتحرقهم »والأفاعى لاتلدغهم » وقاموا

بأعمال شعيذة .

رأى ابن تيميةكلهذافحاربه و»اشتد فحىربه » ثمرأ ىأن هؤلاء ااصوفية قد
اتصلوا بالتتار ؛ و مالئنوهم عل أدحل الشام  30وكانوا

,بائه » والمسلموث ف دمشق
لهء اخذينه

يقوهوت

بالشعيذع أهام قازات ممالئين

ق ذعر ٠دن أفعاله » فأضاف دذا إلى سيئاهم

ف نظر ابن ثيمي ةة ما أوجبه من المبالغة فى منازلم  6وكانت

له "كتايات صعدشة فهم 3

ميزلة العلماء :
وم"

ل

ثح هذا الديجور المظلمكان للعاماء ديز لة كبير  8عتدماوك دوله المماليك

اء
لأن
ؤإذ
البحريةه »
وفق

الشريعة »

كان فوم نزعة دينية » وكاتوا حبون أن يكون حكهم على

وكان يكثر

هذاالتكريم بينالملوكٌٍذوى الشمة فى أوقات

تلى نفو ذد العاماء  .وكان م
وعندم أحتاجون إ

الشدة

3

علماء أنداذ ذووشخاص 59 .قوية لامخشون

لومةلانم » وملهم  :عزاللدينبن عبدالسلامفقدكانالظاهر بير س تخاضعاً له»
:كان بع رصمنقمعاً نحت كامة الشيخعرالدين بن عبدالسالام
وقد قال السيوطىق ذللك «
1

مخرج من أمره ) سحبى أنهقال ا

مات

الشيخ

:

0

ما استقر ملكمى

إلا الآن 02م
ع تايل
وإذا كان الظاهريبر سس قل أحس باستقر ار فأككة يبيعل وفاة الث عن

قإنه

امساتقر ليكون ظلم؟ً » بكلان من العاماء ميننمه إلى الحق إن شط  :وينكر

عليه إذا ليمط .ع

( )١نسح ةرضاحلا ىطويسلل ج  7ص . 886

ل 5

وعلى رأس هؤلاء حى الدين النووى عالم دمشق » فإن الظاهر أراد أن يفرض
ضرائب على الناس » فوجدها الشييخ مرهقة » فكتب إليه عدة رسائل قى هذا » ويقول

إحداها  « :إن أهل الشام فىهذهالسنة فضىيق وضعف<ال يقسليبةالأمطار وغلاء

الأسعار  :وقلة الغلات والنباتء وهلاك المواشى » وأنم تعلمون أنه تجب الشفقة على

الرعية ونصيحة ولى الأمرق هيسلدته

وقد رد الظاهر ردا عنيفاً »

ومصلحهم

فإن الدين النصيءحة  0م

واستنكر على العاماء موقغهم منه 4

وسكوتهم يوم

كانت البلاد نحت سناياك الخيل ق عهد التتار لا استولوا على الشام»وى التواب ميديك .٠
ًقوياًعنيفاً »

ليهالشيخ ردا

فبردع

ويقول فىرده

1

:

وا افلبلاد »
نيف
اك
كفار
ووأما ماذكر فىالحواب من كوننالمننكر على الك
؛بأى شىءكنا
فكيف يقاس ملوك الإسلام وأدل الإعات وأهل القرآن بطغاة الكفار و
نذكر طغاة الكفار وهم لا يعتقدون شيئاً من ديئنا » .
ما أنا فىنفسى فلا يضرلى البديد  4ولاعنعى ذلك من
ويرد مهديده بشوله  :وأ

اجب
ولى
قىد أن هذا واجبعلى وعلى غيرى » وما تارتلب ع
تفإن
ع»
ألطان
نصيحة الس
فهوخمر وزيادة عند الل »ه د وأفوض أمرى إاللىله » إبناالللهبعصيبراد » » وقد

أمرنا رسول الله صلى للهعليهوس أن تقول ليق سحما كنا » وألانخاف قالله لومة
لاثم» ونحننحب السلطانفىكل الأحوال » وماينفعهآفخىخرته ودنياه » ,

جمع فتاوى من العلماء ق تأبيدعمله » فاستخذوا وأطاعوه معادا الشيخ محبى الدين »
فأحضره الظاهر» ليحمله برهبة السلطان على التوقيع ؛ فأجابه الشيخإجابة عنيفة

اا

جاء قبا:

أنا أعرف أنك كنت فالرق للأمير بندقدار وليس للك مال »ثم من الله عليلك
و
معت أن عندك ألف مماوك له حياصة من ذهب وعندك مائة -جارية ؛
وجعلك ملكا وس

لكل جارية حق من الل » فإن أنفقت ذلك كله » وبقيت مماليكك بالبنود الصوف
لا من الموائص  :وبقيت الجوارى بثيامن دون الى أفتيتك بأخذ المال من
بد
اارعية .3
فغضب الظاهر

» وقال

رج من بلدى ( دمشق ) فقال :
 :اخ

« السمع والطاعة 6

ال

1

انائنا
حمائ
لعل
صار
هإذنا مون كب
وخرج إلىنوى بالشام » فقال الفقهاء :

وممن

شىقق » فرسم برجوعه فامتئع |أشرخ وقال :٠لاأدشخلها والظاهر
يقتدى به فأعده إلى دمش

عها ء قات الظاهر بعد شهر ل"
وقد رأى ابن تيمية الظاهر وعوده أخضر

وهذا

وموقف

قل

رأينا ابن تهية

يشف

عبى الد نين التووى »ء فامتدت

أنه امتشق

لسيف للجهاد
|!

من

» ورأى

الشيخ عبى الدين النورى ٠

الناصر موقف عر الدين

به سلسلة العلماء المكافحين »

ن
در

عبد السلام

3

وقل زاد عابما

» وأنه نز ل يه البلاء بسبب آرائه فى الدين » فات رضى الله

ن العلم
عنه ق الحبس مضيقا عليه » فرضى الله عنه » وأكرم مثواه » واجزاه عن
والإسلام خير الجزاء :.

ببستايسا ساس سس سس

اه

ولمناقشات يكتاب حسن الخاضرة النيوطى جم س5ن 09إك الا .
() داجع المكاتبات ا

|,لامنام زييدين على
ظ

م

95--ام

فىالربع.الأخيرمن القرن الأول الهجرى كان يعيشفىمدينةالرسول صلىالله

»ه
ألاحلابت
هىه روءة وج
عليهوسل» رجلامإتلمأقالبنهآ » وأشرق نوورهجعل

»تطامن للناس
المديئة كلها » وتسايرت الركبان بذكره وفضله  .تقدواضع فارتفم و
فأعزوه » وأحب شعاف الناس ٠ فأحبه كلالثاس  .كان للفقزاء مواشياً » وعسى

اللكمرجل هو  :على زين العابدين ابلنحسين ب+قية الساف من
اليتائى حانيا  . .ذ

لقاء.
كلفرساد
أيناء الحسين » وبه حفظ نسل أى الشبداء » صريع الظلموا
بف

٠

كانعلى هذاشديد البكاء » كشر الحسرات » لأنه عاش بعد أن قاتلىأحبة
ته  .وقد قال فى ذاك رضى اللهعنه:
مبنيآل

إن يعقوب عليهالسلاميكى حتى

.ى رأيت يضعة عشر من أهل بيى
سىف ؛ ولم يعم أنه مواتإن
ياهوعل
ابنضت عين
يذحون فىغداة يومواحد » أفترون حزلهم يذهب منقلى ! ! ..,
وإنهفىوسط الأحزان والآلام النفسيةنبعت الرحمة منه» ففاضقلبهمه »ا فكان

جواذاً يسد دين المديئين » وحاجة المحتاجين » ويفيض سماحة وعفواً » وما يروى

من ذاك أن جارية كانت حمل الإبريق » وتسكب الماءليتوضأ فوقعماى يدهاعلىوجهه
(الكاظمين
فشجه  .فرفعرأسه إلالاثما » ذققالت الجارية  :إن اللهتعالىيقول  :و
الغرظ » فقال  :وقد كظمت غيغفى »  .فقالت  :و والعافين عن الناس » » فثقال :

« عفا اللهعذاث » » 6فقالت  :و واللهتحبالمحسنين»ء قال  « :أنت حرة لوجهالله! ».

بذا التبل والسمو والرحمة والعطف اشتّهر على فربيوع الحجاز -وخصوصاً

فىهكة المكرمة » والمدينة المنورة  وعلا إلمردرجة لميصل إلا أبناء اللتلفاء » فكانت
»بل
لدك ق
معي
لبن
اام
المهيب من غيرسلطان  .ويروى ف هذا هن عدة طرق أن هش

3
يأتنولى الخلافة » كان محج فطاف بالبيت ارا م ء ولاأراد أن يستم الجر

متدكن » حى نصبله منيرفجلس عليه وس وأدل الشام.حوله و.بينا :
الأسودل ي
هكوذلاك إذ أقبل على زين العايدين » فلما دنا من الحجر ليتس » تنحى عنه الناس
إجلالا لهوهيبة واحتراماً » وهو فى بزة حسنة وشكل مليح » فال هشام * :ن,

هذا؟ استنقاصاً له» وكان الفرزدق الشاعر حاضراً » فاندفع لاشاعر الفحل فىتعريفه
وقصيدة »©مجاء قمبها :

هذا الذى تعرف البطبداء وطأته
هذا ابن شمر عباد الله كلهم
إذا رأته قريش قال قائلهيا

والبيت يعرقه والحل والمرم
هذا التى الثى الطاهر
إلى مكارم هذا

العلم

يننبى الكرم

إلى أن قال :

فليس قولك من هذا

بشائره

العرب تعر ف منأنكرت والعج )(١ ش

 1ولقد انصرف على زين العابدين إلىعلٍالفقه» ورواية الحديث  .وكان يروئىه

الحذيث منالتابعين » و محتفظ بذشمرة آل البيت الكرام » ويدعوهم إلىالطريقة المثل .

ويروى أنهجلس إليهقو .ممن العراق وكان يروىعنه ابن شهاب الزهرى » ونجله..

وابتعدعن السياسة » فانصرف إلىعل الإسلام انصرافآ كليا ً.
وق عهله وبجد الغلاة من الشيعة » فكان إذا ااجتمع  6يردهم » فل كروأ

ىضىاللعهه « :وأخمروناءن أنم  :من
أبا بكروعمر » قتالوامنهم .ا ثقال همعل ر

المهاءجرين الأولن الذين أخرجوا من دبارهومأدوافميفون فضلانءالله ورضواناً »
وينصرون الله ورسوله ؟ » .

قالوا  :رلا . 6

قال <

ن الذين تبوءوا

الدار

عبون
ولعلا من بلهم
رله؟»م وا ٠ :لاءفقاللهم« ::أماأنمفقد
مه
ناجإ
أقررتمعلىأنفسكم أنكملستممنهؤلاء ولامؤلاء » وأنا أشبد أنككملسم من فر
( )1روت كتب التاري والآدب هذه القصيدة منسوبة الفرزدق » ورواها الآصفهان فى « الأغاق»

أن الفرزدق كياسنتوعر فىأسولونبهسب-ها إلىيعض الشعرام'ولكنه تشكك فى نسيا إلى الفرؤدق ل
المتشيمين ولميعينه  .لواوجه لتشككه » لتضافر الروايات على نسبتها إلى الفرزدق » ولآن الشاعر الذىيستوعر
وفت اليه.
يككه
اتش
ات
لرد
قيدرق إذا اقتشى المتام ذلكك»امرىء القيس  .ولأنه لميعينقائلها بأدلةعلمية ء في

نلماهوذ

اده

الثالثة الذين قال الله فهم  « :والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا

الذين سبقونا بالإبعان » ولاتجعل فىقبانوا غلا للذين آمنوا »  :فقوموا عبى لباارك
للهفيكم» ولاقرب دوركم  . .أنتممستهزئون بالإسلام » ولسم من أهله.
ولادة زيد الإمام ونشأته :
 ١فى ظل ذلك الآدب السمح الكرم نشأ زيد وترلى » وف وسط ذلك

الحزن الباكى عاش زيد رضىاللهعنه وعن آيائه الكرام الأبرار» ومن هاذلهسلالة
الطاهرة التقية كان ذلاتك الؤمام  :فأبوه على هذا  4ومجده أبوالشهداء الحسين » ومجده

الأعلى فارسالإسلام على بن أبىطالب » .ياب مدينة العلم ».وأقضى الصحابة » وأختو
الننبىفىالمؤاشاة الىعقدها صلاللهعليهوس عندها هاجر إلىالمدينة .

 :وم يعرف ميلاد زيد علىوجه اليقين » ولكن بظهر أنهولدفىحدود عام م
للهجرة » لأن جل الروايتات تذكرأنه قتل شبيدا عام؟ اه

وأجمعت الروايات

على أنه كان يوممقتلهلايتجاوز الثانية والأربعين .

ولقد تبيأت له نشأة صالحة صقّلته ورفعته » فهو نحس السمو التفسى

يذلاك الشرف الرفيعالذىياله مننسبه إ»ذ مجده من قبلأمهالننى صلىالله عليهوس »
كرماللوهبجه »ه وقد
وجدهم قنبل أبيعهلى
شى وسط شدائدوع نن صقلت
عا ف
نة
مادكله
؛هو فوق هذ
يف
»ويجد ينابهع العم ق بيته فاستى هنبا و
نفسه وهذيها و

انرو :.مدينة النبوة إلتى آوى إلها بقية الصحابة » وأكثر التابعينعندما اشتدت الفكن
ف المراق وغيره من الأقطار الإسلامية  .وقد كانتمهدللسأن» ومشترق العم

النبوى. .

زديز
لنععب
ار ب
حى أن عم

ندعل

إسللى
كان ير

المدينة يسأن التانعين المقيمين

ل لدم دسالل ةلأساماس
س ل

رسول الله صللاللهعليهوسلِ .

فى عهد العلم ترعرع الإمامزيد » وق البيت العلوى نرج وتوى  2وبذلك
أنبتهاللنهباتاً حستا ً.

ومقبد
“ى

ليت  .وإ كابالمجدواعلذى يشتمل
نيه عل آ ب
روك ع أ

ى إلىعلى كرماوللجههه
01
نبىصلىاللهعليهوسلم» أو تقف عند على .كارؤى عمآل البيتعن أبي »ه

سد

روئ

إرة"

ده

عنه أيضاً روايات كثرة عن غنر طريق الحسين وعلى .

فأبوه قد روى

عسن

نةتأقواص للأزلته بين
ااض
تيانمبنعين » ولمجد فى الرواية عنهم أى غض
اكثلير
إلناس .

وقد مأابتوه عام  44ه ء أى وهوفالرابعة عشرة من عمره » فتلىالرواية
عن أيه محمد الباقر الى يكيره بسن تسمح بأنيكون لهأب » إذ أن الإمام “دعفر

الصادق بنمحمدالباقر » كانفىسنالإمام زيدرضى الألهجعن
ممعين .

وماكانمن المعقول أن مجمع الإمامزيد  وهوفىسنالرابعة عشرة  كل علم
آل البيت » .فلابدأن يكمل أشطره من أخيه الذى تلى علمأكبياهملا  .وقد كانه
الباقرإمامافىالفضّلوالعل» أندعنهكثنرون منالعلماء » ورووا عنه» ومن دؤلاء

أبو حنيفة شيخ فقهاء العراق  .وقد نال الباقر فضل الإبامة العلمية » حدى أنه كانه
محاسب العلماء علىأقوالمم » وماقبامن نخطأأو صواب .

 - 4وكان فالبيت العلوى » فاىعلصإرمام زيد  عالم فاضل جليل ؛ تلى

عنه كا تلبى العلماء علمه وشخضه بالإجلال » وتلقاه العامة بالإكبار » والأمسراء
بالإكرام  .. .ذلكمهوعبداللهبنالحسن ؛ ابنعنمزين العابدين  .وقد كان ثقة
صدوقاآ  .وقدتتلمذلهأبوحنيفة » وروىئ عنه مجمعمنالمحدثين » مهم مالاث رضئ

اللهعنه» وسفيان الثورى .وقد وفدعلىعمربنعبد المزيزنىخلافته فأكرعه » ووفك

عاللىسفاح ف أىول عهد العباسية فعظمه » وأكرمه أابولجمعفنرصور فقأول خلافته .

ولكنه لماخرج أولادهعلىألى عفر » حيسه » حي مات فىمحبسهبالغامنالعمسر
تلى زيدإذن علٍآل البيت وغبره ,من تلك الصفوة من علماء العلوين  .وكات

يتلى من غيرهم من التابعين الذين كانوا يعقدون مجالس روايتهم ونخرجهم و إفتاميم
فى مسيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .٠ وهذا حرج فى البيت النبوى » وترعرع
فىمهد العلم 2مدينة رسول اللهصلىالله عليه وس ٠ . حى إذا شدا » شخرج «سسن

المدينة النبوية » وبذاك خعالف طريقة أبيه وأخيه » فإنهما لميتجاوزا حجرات المدينة
إلاإلى كة سحامجين أومعتمر ان

ذلاك أن آل البيت ب بعك مقتل المسين :اث القعلة

الفاءجرة  لميتجاوزوا حرف المدينة إلالاحج  ,واعتزلوا الناس وسواسهم ؛وارتضوا

1

ا9ه 5سم
أنيكونوالاعخخالصين ءويوجهون من يجء إلهم طالياً اعم  4وينشروك الفقسةه
والحديث

 40ويذلاث استيةقوا سرادة البيت اماشمى عن طريق الفكر والفقه والدين .
شى تو أححيه  4وحيها ومجده  .وقل التى بواصل

حر ج ريك لاحلمطايه

هخ"

أبنعطاء ق اليصرة» وتدارس

» حيك ملدذاهب المعيز لة  3ولذا تقاربت آراؤه معالمعمزلة

على م ! سترين إن شاء الله تعالى  .وقد  00بذاث ما تاماه ف بيه المناثمى » فقَد كان فيه

ككاان
حلماء ف العقائد »

فية
انبن
امد
فيه عاماء فاىلفقه والآثارء ومن هؤلاء مح

+

وهواين -جده الأعلى » على بن ألىطالب مغنير فاطمة رضى اللهعنبا » فقد قال فيه
الشبرستاى « :كان محمد بن الحنفية غزير المعرفة » وقاد الفكرء .٠صيب ال1واطر ء
قدأخيره أمير المؤمنين ( أى على ) عأنحوال الملاحم ؛ وأطاءيه على .دارج المءالموقد
اعمو
هىرة ؛ (١).
للشعل
اختار العزلة » وآثر ال
وقد أخيل زيكء يعد ما تلقاه هنا وهنالاك “ينتة ل ف أقالم العراق والسجاز »ويذاا كر

العلماء » ثمبمكث أكثر العامبالمدينة  : 2ويجيئهطلابالجلممنكل مكانيتلقونعنه»
وكان عاكفاً 

وهو بالمدينة على

قراءة

المرآن الكرم وااعبادة

.

وكان من أعمالناس

نيفة :
حى لقد قال فيه أحبو
بقراءات القرآن الكريم » وبلغ ٠ ن العلم الذروة »
و شاهدت

زيدك بن على فارأيت

ق

زمانه أفقه منه 4

ولا أسرع مجواياً » ولاأبن

قولا .. .لقدكان منقطع القرين ؛ .وقال فيه عابلدله بن الحسنمخاطباً اين بن
مر فينوال فاى غيرنامثله ».
دن عل اىلذى ل أ
زيد ٠ إن أدق آبائلكزي ب

زمييدفدىان العمل
 - 5قادعتزل آل الريت السياسة بالقول والعمل » ى أنهمكانوا ينادون
.ما ببى أكثر هم بالمديئة إلالهذا الاعتزال
الحكام ويا أمير الممنين » اتقاء للأذى و

٠

وأول من أكثر التنقل فى البلاد العراقية والشاءرة الإمام زيد رفى اللهعنه .

ولكن الدعوات الشيعية كانت تنتشر فى طول البلاد وعرضها امععتزال آل البيته
الهاشمى للناس .وكان اعنزاشم للمتشيعين هم سيباً فىأن يتحرف كششرون هن هؤلاء
المتشيعين عن المْهاج الإسلاى السلم فتىشيعهم» فظهر الاحرافو.قد كان آل البيته
الللتوحدل ب١1 صن 45١١ هامش الفصل. 
) (١الم
) م

"9

تاريخ المذاهب» 

ت١ا51
ه

0ه

كلما التقوامهمفىالمديئةزجروهم وعنفوه . . ,ولاالتىمهمالإمام زيدفىرحلاته »

أخذ يبثفبم الحق » .وينهاهم عن الانحراف .

.

ْ

والدولة الأموية  وعلى رأمها هشام بنعبد الملك الذىتولى الحكم من عام
6
إ5ل
هى

6١١1 ه -كانت تبث العيون » وتثر صد حركات زيد » وذلات لآن الدعوة

العياسية البى بست الابوس الشيعى » كانت تسرى فى بلاد نخراسان وما وراءها  .وقد

أخذ التظان محركات زيدمحركالهم حوله » ولكن لادليل علها » وزيد لميظهر
الحروج علىالحكام » ول يسع إليه  . . .بلإنهكانيقوميحقالعلموالإرشاد  .وإذا ل

يكن للاتهام دفليالل»شهة قا
هئمة
شعن
ادم و»تمصوصا أنه يعلم مكانة آل البيت
البلوى فىنظر الناس » وقد رأى ماكان مزنعل
يىن

الحرام .

العابدين أ
»لى زيد » فاىلبيت

ويلم
قف هش
اام
لو
مقف
اةرصد فقط ء بل
ي<اول
غ أن
ض

م
عق
نام آل البيت ء

وذاك بأن محمل والى المدينة على إظهارهم عظهر المتنابذين فها بينهم  .فكان بين

زيد رضىاللهعنه» وبعض أولاد عمومته من الحسن بن على » خصوءة فىوقف على
ابن أنى طالب» أمبما تكون الولابة له » فأصر والى المدينة على أن مختصما إليهء وأن

تطول الاصومة ع وهوبجمع أهل المدينة كلها ليسمعوا ما يحرئفى الخصوءة من
عبا
برات
ع جر
ضح م
ههام

بعفضاً
أ.د..
رك زيدبثا
يقبرنظر
ية م
داه

الوالى بعد أن

كانت المدينة كلها تتحدث مما يقال ق اللخصومة ؛ وتنازل عن دعواه .

ولثرك ابن الأثر يتحدث قليلا فى بعض ما-جرى فى هذه النصوءة » فهو

يقول ١ :باتت المدينة تغلى كالمرجل » يقول قائل  :قال زيد كذاء ويقول قائل :
قال عابلدله كذا  .فلما كان الغد .جلس -ختالد أ
(ى الوالى ) فى المسجد » واجتمع
الناس ؛ فن شامت» ومن مهمو م  .فخدعتامابلماد  وهو حب أن يتش
فاتما
ذه
تن

عبدالليهتكلم» فقال زيد  « :لاتعجل ياأبامحمد  .أعتق زيد ماعلك إن خخاصملك إلى

خالد أبداً»  .ثمأقبلعلىخخالد فقال له« :أجمعت ذرية رسول الله لأهر ماكان

مجمعهم عليهأبوبكرولاعمر؟ » )(١ .
) 0206الكامل  :ده مص م .

:وكان هذا حسما للمادة الليللاف

1

5

 4ولكن |!
لوالى أغرى سفهاء ,عض الذين محضرو نه

مجلسه بزيك يسبه » وزيد يعرض عنه ويقول

له ١ : إنا لانجيب مثلك و .

وقد اشتد الإحراج أزيد كاما خرج من المدينة  :فقد ذهب ءرة إلى العراق »
.فأكرم وفادته نالد بن عبد اللهالمسرى  . .ولاكن ددا !والىيعزل » ونجىء من بعده
فيتهمه

وتهسههم

بأن شحااد دن

عد

الله الدسرى

أودعهم أوالا 2

وويساقون مسن

المدينة  بعدأن آبوا إلها  للعراق ليستجوبوا فى هذه القضية .
/الم"؟  -وهكذا تتوالى الإحر اءجات والإهانات والأذى من والىالمدينةوغيره

ح
يىضطر زيد إلى الذهاب إلى-حيثهشام ليشكو الوالى إليه..ولكنه عندما يذهب

إلى هشام محاول هذا أن يذله » فإن
طه ل
اماب الإذنلميأذنله» فأرسل إليه ورقة

يطلب ماالإذن » فيكتب هشام :أفسىفلها  « :ارجع إلى مائزللامثدفينة » » وتكرر
فاك  .وأغير؟أذن ل»هفا مغلم يفسح
له
فم
ىجا ءس فجلسحيثاتبى
به
المجلس » وقال ياأميرالمؤمشن  « :ليس أحد يكيرعن تقوىالله» ولايصغر دول

تقوى الله » » فقال هشام  :واسكت لا أملاك» أنت الذى تنازعاث نفساك ا
فلخلافة »

وأنت ابن أمة »  .فرد عليه زيد رداً رضيئاً قوياً » وقال له  « :إنه ليس أخد أولى

بالل »ه ولاأرفع دررجة عنده ٠نبنعىثه إ
.وسقدمكاانعيل ابن أمة وأخوه ابسن
صفراعةخخءتاره الله » وأخرجمنهشيرالبشروما عَلِأحد دن ذلات إذا كان.جدة
رسول اللهصلىاللهعليه وسَلم » وأبوه على بن ألىطالب كر ماللهوسجهه » ققاله
هشام « :اخرج »  0.فقَال « :أخرج » ثملاأكون إلاحيث تكره » . 1

الحروج على هشام بن عبد املك
"48

-

أوذى

زيدفىالمدينة وفى.العر اق

».فلما أراد أن رشكو لخشام أوذى,

وأخرج ؛ وهو حفيد علىبن أنى طالب  :ويعرف أن الرجل الكريم بأى الفسم »
ويقول دلا » علء فيه .ولذاك لميكن بدمن أ يقول الغابفاضي  :ولا علء

فويه
ي»رضى بالموت بدل الذل  .ويروى أنه قال عندما تقدم لاخروج :

ض
عحترعن
بكرت تخوفى المنون كأنتى  2أصب
فأجبتها إن المنية منهل

الحياة بمعزل

لابد أن أسبى بكأس المتهسل

 51١5م

خرج الشاب مطرسحا كلنوف » طالباًلمقأو:الموت » وأمهما أصاب فهوخير
له مما هو فيه  .وقد أنخذيعد العدةللمعركة » فذهب إلى الكوفة مستتخفياً » ولكنه
أره مجهولا » وأحذت شيعة |ل!عراق نجىء إليه »
استحفاء المعلوم المراقب » ثماكان م
وأ

اامتف الكامسق 
ةكج
ةيعتوهدعوت (
» وكانتصيف ب
هو بأخذلبيعة عليهم

ادن الأثر ) هىهذه :
وس  .وجهاد الظالمين»
ىلهعليه
لقوسهئة نيبهعد مل ل
:إن ندعوك إمل كتاب

والدفع عنالمستضعفين ؛ وإعطاءانخروءين» وقسمهذاالىءبينأهلبهالسوية» ورد
واا  :نعم » وضع يده
لإذ
ا:ف
المظالم» ونضر أهل اللي .ق أ.تبايعزن عل ذات ق؟»
علىأيدمهم » وقال « :عليك عهداللهوميثاقة وذمته وذمة رسوله » لتفين ببيغى .
ولتقاتلن مدوئ» ولتتصحن لىفى السروالعلانية  » 4فإذا قالالمبايع  :عم  6مسح
على يده » وقال ١ : اللهم اشبد ؛ (. )1

وقذبايعه علىذُللك من أهل الكوفة خمسة عشرألفآء وقد انضم إلهم شيعة واسط
والمدا نئن الأخرى » فبلغوا أريغين ألفاً(. )5
وقد توالت النذر من أنمة آل البيت تحذر زيداًمن أن يثق يأهل الكوفة ولكن.
-حفيد على اعتزم » وأراد العزةأو الموت » فلابمكن أن ينكص على عقبيه ...بل

ير فى العرك »ة ومجمع المموع»؛ويتفق مع الرغماء على أن يكوث الانتقاض ى
مسبل صفر عام  711ه.

تقص»صسل إلى هثشام بن
وأنباء زيد ومن يبايعونه تصل إلى والى الوعرا

عبدالملك» فيرسلهشامإل وىاليهكتابآيقولفي :ه «إنك لغافل » وإن زيدبن على
ه فألحفى طلبه » وأعطه الأمأن فإن لميقبلفقاتله» .
غارز ذنبه بالكوفة يبايع ل »
المعرككة والاستشباد

 -- 41اشتدت الشديدة » واتجه والى العراق إلى طلبالإمام زيد » وكان لابد

أن يبدى الإمام صفحته ؛ لذلك دعا الذين يبانعونه من أهل العراق » ولكنهمما إن
)6

الكافل من 8١5 .

( )1مقائل الطالبيينب:.

25
رأواساعة الفصل حتى أخخذوا يتجادلون » ومجاداونه » وأثاروا عجاجة من الآراء »

وهملايعرفون أن آل البيتلايرونها  .ونتقل لك المناقشة كاروما كتبالتاريخ.:
قالوا له' :ماقولاك يرحمك الله فىأنىبكر وعمر ؟

فقال رضى اللهعنه :غافلرله هما .ماسمعت أحدا هن أهلبيىتيرأمنهما »

وأنالا أقول قبما إلاخيراً .
فقالوا  :فتلطمالب إذن بدم أدلى البيت ؟

فقال  :إن أشدماأقول فيمن ذكرتم أناكناأحق هذا الأمر » ولكن القوم
نا
وه»
غا ب
دافعلين
وأئرو
است

عنه » ولم يبلغالكفر  . .تقدولوا وعدلوا » وعملوا

يالكتاب والسنة .

قالوا  :فتقلاتل إذن ؟

قال :إن هؤلاء ليسوا كأولئك » إن هؤلاء ( أى بنىأمية) ظلموا الناس وظلموا

أنفسهم  .وإفى أدعو إلىكتاب للهوسنةنبيهصلىاللهعليه وس ء وإحياء السئن »
وإمائة البدع » فإنتجيبوايكنخيرالكمولى» وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل .1

فرقضوه وانصرفوا » ونقضوا بيعته » وأعلةوا أن الإمام هو جعفر الصادق )(١ .

كان هذا اللحلاف وقد تأهب جيش بأنمىية» وأخل مباجم زيدا وأتباعه » فاضطر

الإمامأن يقاتلقبلالموعد الذىقلدره بشبر .فدعاأتباعهبشعاره » وهوه يامنصورء

اصؤر» » فلميبهإلانحوأربعائة  وكانقدبابعهمن الكوفةوحدها مسة عشر
من
ألا -وقدشعف الباقون » ونكثوا ء وزيدينادسهم  « :اخعريجوا من الذلإاللىغزء

.ن زيدا حفيد على م
ل»ك
ويا
اخخراجوا إلى الدين والدنيا » فإنكم لسمفى دينولادن

»ما ولالألقهاتان حى الموت! » .
محسينية ( )7أ
وو"

ب

النبى صلبى اللهعليه وسم © ووجةه
تقدم عترة

عدد

كعدد

أهل يدر 2

ئه الماذ فى كل وقت » وقاتل مبذا العدد الضئيل
وأمامه -جيش عدده كثيف قوى  4جي

 (00أبن كثير جهء ص . 0877

|

) 0يريد أن يغدر أهلالعراق هذه المرةكاغدروا من قبليجدهالحسين وخذلره .

 51١4د

زام»وا
هتلو
واقت
فى الحساب » ولكنه القوى ى المزان .ف
أكثرن سين رجلا
وتعلواممم

»

سجناح -جيش الأموين »

لزنن
نال أولك
وكارم ع ق
زلعب
وعبيا

اتتزاعه .ميه كانت
سهمقجبته » وعناد

قخلة4

؛وبذلاكل يستطيعوا أن يتالوا م ؛
ن

هم أحد فى الميدان
ل عالىقلا
بلاد
إلا بالطريق الى نالوا مهامن «جده الحسين ل»آن أو

إصلراعوه .
باعلدمعركة

 .بعد استشهاد الإمام الشاب » كتصرفه

ده
ئشام
اف ه
قصر
ون ت
 - 0كا
قبتعدل
٠اد
يزيد واين زي

©قد
الحسين ف

نيش قيرزيد » وأخترج سجمانه الطاهر »>

ه وصلبوه بكناسة الكوفة بباهر
أ صريح من هشام بن عبدالماك بن مرواك +
ومثلوا ب »

وبذلك أثارواحقدالمسلمي .ن ولقدقال شاعرهمقولافاجراًسجافءيه :

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة

ولم أر مهديا على الدع يصلب

لوبعدأن بب اىبلئآانلطاهر مصلوباً أمداًأمر هشام بإحراقه واذرلوهرفيىاح .
ولد

هأ مقتل الإمامزيك للدعوة

العباسية

الذيوع والانتشار

والتفاف

»
ل
ونية
حوخا » وإذا كان ممَتن الحسينقد أطاح بالدولة الآءوية ااسفيا

الناس,

مل بى

سفيان ينو مروا © ققل أطاح مقت زيد بالدولة الأعوية كلها ؛ فإنه بعك عضى عشر
ماين .من استشباد ذلاك اليرالى » ذهبت الدواة الأدوية فق الشرق  .و*ن سيكة اللّد
تعالى أن نبشت قبوربى أمية  2وأخرءجت بقايا حكاءهم وحر قت قا فعل يمان زيك
رضى ائله عته  .ويقول المسعودى ى ذلاث  :و حكى الميثمى بن عدى
ابن هانىء::

راجت هيم عبك ألله دن

على لنبش

قبور بى أمية

اطائىعن بر

فى أيام أفى

بعضأنقه
إلا
الفاح » فانمينا إلى قيردشام فاستخرجناه صعريحا »ً ها فقد منه
عبد الله بن على انين سوطاً» م أحرقه» واستيخرسجنا سامانمنأرض

دابق

العباس

فضربه.

» فلمحك

منهشيثاًإلاصاه وأضلاعه » ورأسه  .فأحرقناه » وفعلنا ذلاث بغبرهما من ببى أمية ) ؛

وتستّر سل الرواية فىذكر رهم هؤلاء الحكام واستخراجها وحرقها  . . .ويقول.
ال
امسع
لودمىيفرة  :و
«إتما ذكرنا هذا اللمر فىهذا الموضع لقتل هشام زيد بعنلى

- 5١6ا

ومائثال هشام

المثلة » ما فعل سمه

من

من

الإحراق كفحله

يزيك

بسن

(:
)١
ع.لى

ونقول نحن إننا مسقانا هذا اكلام لثترر فمعاله العباسيون يقبور الأمويين
وأجدامم 43ثماكان ذلا بسائغ شرعاً ع والكن لنين العرة وحككة اللهتعالى  ..فإِن الله

سبحانه يسلط الظالمين بعضهم عللى بعض  .فأوائلك الظالمون من الأعويين اعتدوا »
وفجروا

وفعلواماقماوا

بعمرة النى صلى الله عليه وسم د فتولاهى بعالمافعاوا »وحقت

كلمة الله  « :وكذلك نولى بعض الظالمن بعضاً عاكانوا يكسبوت »  .وهكذا تكون
العيرة لأهل الاعتيار ٠

صفات الإمام زيد

9م ل بعد أن ذكرنا قصة زيد ف ابتدائه وحياته وانتهائه » لابدأن نتمم
تمصو دره بأوصافه الى اشر ما ق “جياه ...

إلكه قد اتعد ىن

عا اتصف

به أدل بيت

النبوة فى ذلك الل من خعلال 'سامية رفيعة .

وأمنخص ما اتصف به زيد رضى اللهعنه » الإخلاص فى طلب التق والتقيقة )
وإن المرء إذا أخلص فى طلب الحق واللقيقة أشرق نور الحكمة ف قلبه » واستقامت
عداركه  . . .فلاشىء ير العقّل كالإخلاص » ولاشىء يطلىء نور الفكر كالفوى .

وقد أخلص زيد فى طلب العلل » فطلب شتّى ااملوم  ... .طاب عاللفروع فى

المدينة وعلم أهل بيته » وطلب عم أصول الدين » فانتةل إلى البصرة ٠وطن الفرق
الإسلادية » وبذلاك تزود بأكر زاد هن عاوم أدل عصره » وكان فا كاها الحجة
والإمام .

وأولى مرات الإشلاص التقوى » وكان نور التقوى يبدو ف وجهه وعلى لسانه

عدلبنى
وأفماله  .وقد قال فيه بعض معاصريه  « :كنت إذا رآأيت زي
أسارير النور ثى وءجهه» .

؛ رايت

وكان ملازماً لقراءة القرآن الكرمم أو مذاكرة العم » وقد قل بعض الذين طلبوا

لقاءه  « :قدمتالمدينة فجعلت كلما سألتعن زيد بن علىقيللىذاك حلرفالقرآن»
) 00مارولجذهب

6اء
 :ب ؟ »اص

5
سفه
نقدفوص
ول

بقوله « :إن زيد بن علىلمبتاثللهممرماً هنذ عرف عينه »هن

شراله ع .
وان ذلاتك الإمام التىليدرك ينافل بير 4

أن “ن 2

الله تعالى يبصدقه

الناس

ويطيعوه  3فيقول رضى الله عنه  :ره ن أطاع اللهأطاعه شحاق الله) .

وقد كان إخلاصه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم افلمرتبة الأولى » ولذلاك كان
ولقد قال مرة لأحد أصحابه  « :أماترى هذه الثريا ؟ أترى أحداً ينها؟ »  .قاله
صاحبه  :ولاه قال  « :والله لوددت أن يدى ماص ققةة مه »ا فأقعإلىالأرض
أمة محمد» )(١ صل
أقع» فأقتطع قطعة قطعة » وأن الله مجمع بين

أو حيث

ل
و .
ليه
عه
الل

ولقدعمل-جاهداً فىرأب الثلمة الىصدعها الافتراق » ورأى أنهلاسيل لجمع
الأمة » إلاعلى الكتاب والسنة . . + .وقد سعى ى ذلاك » وذهيت نفسه الطاهرة فداء
|
لسغاة .
وكان من آثار إمخلااصيه سواليته وعقوه  .ولقل دفحه عموه ومواسسته إل أن يز ل.

عن محقه كله لابن عمه عبد اللهبن اسن .

ومع هذه السماحة اجلىعلت أخلاقه كالروض » وذلاك الإخلاص الذى مجعله ينطق,
بالحكمة  . . .وكان شجاعاً قآنداه الله تعالى الحظ الكبير من الشجاعة الأدبية » ومثله
من الشجاعة فاىلحرب والحمة والنجدة  .وقد دفعته شجاعته الأدبية إلى أن يقول
الحقلامخشى فيه لومة لاثم » حبىفىأحرج الأوقات » وأشدها حاءجة إلى المداراة .؛
لقدل تقدم للميدان فيجاءه ناس

يريدوته

على أن ينال من انشرخين أى بكر وخمر

أوينلصارونه » فألىذلكعليهم  . . .لآأنهل ياسممحلطالبالمحقأن يتخذه الباطل مطية.
له  .ولقاد دفحته شجاعته الآدبية لآن يعارح هبدأ التقبة » وهو ألاجاهر بآرائه »
ومخفها خشية الأذى  .ولقد كان إعلانه لآرائه سيافىأن تعرض الأذى » وسبباً فى

اضه
حبع
ألفه
أن يتمخاذل عنه بعض الناس » وسبباً فىأن مخا

.

“وم  -أما النوع الثانى من الشجاعة وهو الشجاعة فاىلحرب » فقد دفعه لآنه
نييبلاطلا هىنأل جرفلا قاهفصألا صح» . 1١9
( « )١لتاقم

2

 .وقد تبين أنهفى اسعولة الأولى قد انتصر ء لولا من استعاتوا
إلا عدد كأهل بدر
ْ

1

مهممن الرماة .

ل كإاعنام
وإن الشجاعة والإباء متلازمان لاينفكان ولايفيرقان  .واقد
جعل فيه مجرأسية شديدة بظم الظالمين .
شديك الإباء  .وإباؤه

وما كان كس

زيد
بالمظالم

البيت فقط » فإن التكر م الذى كان يحفهم يذهب بأثرالمظالمالى
الى تقع علىآل
 ..بلكان محسبالمظالم الىقزلبغيرهم» وظلمهم ظلمتكائف لاعفف
تقععلهم .
ه عنهمحس بآلاءهم » وكأنها نازلة بهدوم
له» فكان رضى الل

.

ردت اللروج لاحج » فررت بالمدينة » فقات  :لو
عن بعض مريديه أنهقال  :وأ

د بن على ! فدخخلت فسامت عليه » فسمعته يتمثل بقول الشاعر :
دخلت على زي

ن يطلب المجد المقنع بالقنا  2يبعش مااجدا أتوخترمه امخارم ٠
وم

وى جمع القلب الذكى وصارها  2وأنفا حصا تجتبك المظالم
فهلأنافى ذا ياآل همدان ظالم ؟
وكنت إذا قوم غزوى غزومم
قه
فس
نبعث
مىاكان ين
وإن هذا السر يدل عل

من إحساس .بالظل  .وماكان

حلمذىله على الإقدام » .وقد أقدم » فاحتسب نفسهء
ماا
يرضى نفسه من الشعر إل
وأرضى ربه ».وكشف طغيان الظالمن .

واملعشجاعة والإقدام كان رضى الله عنه صبوراً غيرمتململ  .والصير عدة
الجاهدين » وهو

لازم لاشجاعة

جاعة من غير صير لبور ء والهور والشجاعة
 . .فالش

هران
جانو »
وتلف
الحقيقية أمران مخ

متباينان .

حصيقريفقىته يتضمن ضبط النفس » واقلمأعهواءء وعدم الاندفاع إلى
وإن ال
عالايرضى » وبتضمن حمل الشدائد  .وقد كانت هذه الحصال كلها هن أخخص ما
يتحل بهالإمام زيد رضى اللهعئه .وكان لايغضب  . .ولذلاك كان يعالج الأنور

واجل  .وكان بجعل
مهدوء » حى إذااننبت .الدراسة إلى الإقدام أقدمغيرهياب ول
الصير شعاره

حت إنه ليطيععلىخاتمهتللكالكلمة « اصبر تؤجر» و « توق تنج ٠

8م- 5١

وقد ذكرنا فماقصصنا ضبطه نفسمهفى الخنصوءة » حى أنه ليحمله ضبط نفسه
علىترك حقه » وضبطه لنفمهعمنيشتمه » حى يكون أقوى٠١ يقوله له  :ذ إن مثل
لايرد على مثللك » .

وفوق مااتضف بهمنعكارم وخلق فاضل » قد أوق وعياً فكرياً قليسل
النظر  .وقد وزث عن أ.ه  البى كانت سندية ب ذكاء وعمق تفكير » وقوة تأءلى
قد اتصف مماامنود  . .وورث عن.آل أابيلهذكاء ؛ والعةلى المتفكرالملهم » والنفس

المتوثبة الىتدفع الفكر إلىالعمل ؛ والاستقصاء فىالتذكر  . .واذلاك كان أقوى

مياوصف به ذلك الإمام الن
اابغة
ل»ا
فلو
كعىرى

الكامل' .فقد كان ذا ذكاء نافذ لم

جمله حى تبدد؛ بلانصرف به إلىالعميطلبه .وقد أوى ذاكر ةة نحفظ كل ما يقرأ
ويسمع  .كان نحفظ أحاديث آل بيتهالى روؤما عن على كرم الله وءجهه وعن

الننى صَلىاللهعليه سل » وأأخنذو
كل
اع

العلوم الإسلامية هن ينابيعها و
»كان ت

معهذه الإاحاطة .العلمية ت ذا بدمبة حاضرة » .محضصز إلره المعالى عند .اسلوامجج
إةةلا »

وإذا تكلم انثالت عليه انثيالا .:يرد الوواب فى أسرع وقت .

 - 5وكان وعيه الفكرى يظهر فى أجل مظاهره فىتعليله لاوقائع » وريطه

بين الأسباب والمسيبات  . . .وتلك أخمن أوصاف العقلى العامى .

وكان شأنه كشأن علماء البيت الماشهئ » قذ أوقى .نصاحة الكل وبلاغة التأثير 1
وقد نشأ
فو
ىسط اليا» نشف
أىبيت اتن ملى اللع
هليه
وسل »م وء نن ذرية على >

ومحمد بن عابلدله “صللاللهعليهوسلم 2قد أوقى جوامع الكم وتصلل التطاب >
.وعلىبن أنيطالبأبلغ خطياءالعرببعادلنىصلىاللعهليهوسل .م و#موعة خطبه
عل كرم الله وسجهه » كانت عند علماء آل البيت رضى اللهعنوهمأجمعين . 2وكانوا

يتوارثون هذه المجموعة ومحفظوتها  .واعل لبامهافى ديوان اللحطب الذىجمعهالشريف
الرضى » وسماه « نبجالبلاغة » .
وعلل ذلاثك تقول إن الفصاحة و»جودة

1
البيات كانت ف

.ذلاك البيت الطاهر 4

وخصوصاً أنهمكانوايقيمون بالمدينة » ولمتسر العجمة إلبهافى العصر الأموى .

كان زيد إذن من أمر اءلبيان الذين محسنون القولوك»ان يفضل الكلام الرائع
على:الصمت  .قيل'له  :والصمت خمرأ ا
ميا ؟ن) قال «قبح الله المساكنة ُ
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د

أفسدها للبيان » وأجلها لولعاىلحصر! »؛.وإن هذا الكلام .يدل على أنهكان يرى
يىان » ويتجنب الصمت الكثير حبى لاتموت موهبته
اانلهبعل
عقلهبالعلم» ويروض لس

البيانية .
لرقفصاحة
اع
وبقد

ىق عصره  ..جاء فى زهر الآداب الحصرى :

« كان بينجعفر بن امسن بن على وبين يزيد » رضوان اللهعلهم » منازعة
فى وصية » فكانا إذا تنازعا انثال الناس علهما ليسمعوا محاورهما  . .فكان الرجل

حفظ على صاحبه اللفظة من كلام جعفر » ومحفظ الآخر اللفظة كملنام زيد  .فإذا
انفصلا » وتفرق الناس عنهما » قال هذا اصاحبه قال ىقموضع كذا كذا » وقال
»يكتبون ماقالا» ويتعلمونه كا يتعلم الواجب عن
الاخر قالفى موصع كذا كذا ف
الفرض » والنادر من الشعر » والسائر من المثل » وكانا أعجوبة دهرهما » وأحدوثة
عصرها ) )(١ .

ويظهر من سياق هذه القصة أن الإمامين كانا يتخذان من تلك الليصومة مباراة
بيانية <:

 -- "64ولقدكان أشدمامخشاه هشام بنعبد الملكمن زيدقوةبيانهوتأثيره.
وقد كتبإلى والى العراق عندما علمأن زيداً به  « :امنعأهل الكوفة من «حضور
نة  .وأبلغ من
سبا
آن ش
لم
احد
مجلس زيد » فإن لهلساناًأقطع منظبة السيف » وأ
السحر والكهانة » ومن كل نفث فى عقدة »(. )5

وان الذين يتصدون للقيادة الفكرية أو السياسية أو الاجتاعية لابد أن تكون
ور عولاىجهها  .وتقدأق المقادير بغير مايقدرون »
مدرك
أة ت
لقوي
ااسة
م فر
ولا ينقص ذلاك من قإودةراكهم » ويقظة إحساسهم » وأخخيار زيد تدل على أنهكان

قاولىفراسة وأن قوة الفراسة تنتكون من قوة العمل » وقوة الإحساس »وقد اجتمعت
هاتان فى الإمام زيد » فهو عمميق الفكرة » شديد المساسية  .ولم تذهب فراسته هو
) (١زهر الآداب :اس ١2 صطنلا

.

) (0زهر الآذاب  :وظبة السيف حده القاطع" .وشا الرمح كذلك  ,و الكهائة ماكانيؤربه الكهان
تنجم
ع

يدعوت ثيه عل أاغيب  .ونفث العقد منعمل السحرة. 

 8596سم

يوم
رنهحاسينية»وم تخطتفهراسته
ف اميدا »ن ققدرأئ تفاذألهل الكوقة»فقرأ
خرج من .حضرة هشام » وهو يعلمأنه قاتلهأو تاركه ذايلا مهيئاً .

وقد يقول قائل  :كيف يكون قوى الفراسة وقد وثق بأدل العراق مع ما جذره
نهمبعض آل البييت» وها يعلدمن تار هم  .واسلواب عن ذلاك أن فراسيهلتفت »ه
م

ولذلك احتاط من غدرهم » فبايعهمفى المسجد ؛ وهو يعمأن التبيمعةنلعاهم من

خاذل فوىقته » ولكنه كان يعلمأن الذلة مع البقاء اشدعلى نفسه هن الموت ق
ت

يقه
نان
االك
جلع
بدت أنا
ثك ق
.مع ذل
ميدان القتال . .و

مكونو!
لي
لأن أحل الشام

عكاثر جمعهم وبدا ذلاك عندها التبى المعان 232
مالتصرع ت
عل عىزممةتسمحه ب
ينقذهم إاللانبل الذى اذوه س حا » وكان أهر الله قدراً مقدوراً .
59م

ولقدكان زيد مهيبافىشخصه  :قد آناه اللهتعالى » بسطة ف اليسم

عىل
فف
لكة
اوح
عقدار ماآثاهبسطة فىالعلم » وقوة فىالحقل »

 :وحياء الملائكة »

وإن أدل شىء علىهيبته فرار هشام بن عبداملك من لقائه » ولاأراد أن مبينه

نال منن أمه كايتكلمااسفهاءوقد رد عليهرداأًنحمه ء فمجد هشامإلاعبارات.

خامصية القوية المهيبة »
لفشأد
اوقو
مليهاالسلطان الغاشم ».واكن لاتقوى على ال
وأن مهابته كانت تقوم مقام جيش لدب » فكان إذا تقدم لاميدان يشيه جدهعلى
ن للبكرملق وجي  +وم ار
ابأ

 1سيم من ب

0

بعدوأ عن هيبته

وسعاوةشخصيته

لهبأكرمالدلال .
آراؤة
!ام *من آل البيت بعدمقتل الحسين راضلله عنه»
ةما  -كانالإما زميد أول ع
نرج إلى الناس حا لارأياً بلعو إليه  6م:تيجا انفسه سبلاق الدعوة

ثنق
والرعو
اتصل با ناس اتص
فه
يت
بكف
الباقر قد ع

 . . .فأبوه قد

بضعفام م مععل الدين » وأختوه الأأكبرالإماممحمد

علىدراساته

جمن المدينة إلىالأقطار الإسلامية
أما زيدفد حر +

حاملاآراء وعلماً  :فلهآراء فى السياسة نخاض ق بيانما » ولهآراء ى أصولٍ الدين
يات آل البيت .
ايلا
وسج
را ت
لمعه
دافععنها» ولهفقه عظم » وروايات فقهية كان«ج

د
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 .ف السياسة :

 - "4كان تضييق فكرى على أتباع الإمام علىرضى اللهعنه بعد عقتله .

.واشتدالتضيبقوالكبت العقلىبعدمقتلالإمامالحينرضى اللعهن »ه فكانذلك سبي
فى أن فرحت آراء فى أكنة من الظلام » ولمتخرج للمناقشة والعحيص » فتياورث

آراء حول اللخلافة  .. .قوامها أن الخلافة بالوراثةباللااختيار» وأن علياً أوصن
إليهما بالشخص لا بالوصف » وأن أبا بكر وعمر قد اغتصيا الخلافة منهء وأنهما
'مبذا يستحقان السبوالاعن ف زصمهم » وأن علياً والأئمة منذريته الفاطميين معصومو له

»ويتفض لباطفلآخرازمان» وأ
مهد مينتظر قم الحق
عن الحأ » وأن هناك
أمة فى هذه الدنيا رسجعة لأثمة اللفير وزعماء الشر

فلما خرج الإمام زيد من معيكف آل البيتبالمدينة أذ يضحح هذه الأفكار »
ويردها إلى احق الذى يعتقده الأطهار من آل البيت .
فصحح الفكرةٍدول الشييخين أنىبكر وعمر رضى اللهعنما ؛ ولم يعتير الحلافة
.ل اعتير الخليفة العلوى هو اتخليفة
'وراثة خالصة ععبى أن الذليفة لاينكون إلاعلوياً . .ب
موصإليباهلثلاثةبالشخص » بل بالوصف »
ه لي
الأفضل »وأن علياً رضى العت
لآنه كان أفضل الصحابة » ولاعنع ذلاك أن يتولى غبره إذا كان .وقلايته مصلحة
للمسلمين مادام عادلايم الميق» ولذلك أقر إمارةأبى بكروحمررضى اللعهنبما»

ضلى
ل
فان ع
أإن ك
ولاعدللم»صلحة كانت تورجب توليئهما » و
الأنهماقاماباحج وا

فى نذلره » ولننقلى للك'كلامه ى هذا كنا.جاء فى « الملل والنحل » للشبرستانى :
منهما

:كان علىأفضل الصحاية  . . .إلاأن اللحلافة فوضت إلىأنىبكروعمررضى الله
ا لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها » من تسكين ثائرة الفعنة » وتطييب
عنم
حدروب الى جرت فى أيام النبوة كان قريباً »وسيفن
انلعه
قلوب العامة  . . .فإ

فى صدور القوم
ئن
ا»
غعد
ضفب
اللمبح
ويش
“أمير المؤمنين عن دماء المشركين من قر
من طلب الثأرر كاهى  . .فكانت المصلحة أن يكوقالقيام -بذاالشأنلمنعرفوا باللين
واتودد»والتقدمبالم »ن والسبقف الإسلا :م والقربمنرسولاللصهل لله علي
ضه
وس أ.لاترى أنه لماأراد أبو بمكررفى

ح
ا»
صطاب
الح

الذى مات فيه تقلبد الأمر إلىعمربن

الناس وقالوا  « ::لقد وليت علينافظاًغليظاً » فاكانوا يرضون

ل9با 6اد

بأمر المؤمنن عمر اشدة وصلابة وغلظ لهفاىلدين » وفظاظة على الأعداء » حى
وإن هذا الكلام يدل علىأنهلياعتر الخلافة بالوراثئة فقط ء ولابالأفضلية  .بل
يراعى مع هذا مصلحة

المسلمين وعدالة الوالى © ويسمى ذلاك

إمامة

المفضول  .فإنه

يولى إذا كانت عنده كفاية وعدالة » وكانت مصسلحة العامة ىق تلويه » وبذلاك ينظر

]إلى المصلحة المقيقية لا إلى المصاحة المفروضة  . .ذلاث أن الذين قصروا الخلافة على
البيت العلوى » واعتروا غيرها باطلة » فرضوا المصلحة المطلقة المفروضة فى هذه

التولية ا.ألمإامام زيد رضى اللهعنه» فإنهينظرمع العدالة والتقوى إلى المصلحسة
الحقيقية الواقعة اللامصلحة المفروضة .

ولميروعن الإمام زيدرضىاللهعنهأنهقال :إن الأئمةمعصوهون عناللطأ »
وأن المعروف عنهغيرذلك » إذ أن فرض العصمة من الحطأأن يكون تولهم من النى

صلى الله عليه وسم بونجى أوسى إليه » وحأكنكهم كان بوحى أو إهام يلهمونه ٠
وماقرر زيد أن الوصية لعلى نفسه كانت بالشخص » بل كانت بالوصف  . . .ولآن

النى صلىاعللهيه وسم ماككان معصوما عن الخطأ إذ كان ميقاوله باجتباده » وقد

خطأه اللهى مسألة أسرى بدر .
ل

| فلاشك أن رأىزيد هوأن الأئمة غر مغصومين عن الهطأ » ولكن نجاء

نل البيتهم :على كرم الله
الزيدية بعد الإمام زيد » فقرروا اأعصمة لأربعةم آ
وسجهه وفاطمة رضى الله عنها ؛ والمدسن والحسين » وذلك لآن النبىصلىاللهعليه وسمم

باهل مبم النصارى عندما نزل قوله تعالى  « :إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خيلقه

هنتراب » ثمقاللهكنفيكون ٠ الحقمنرباثفلاتكنمنالممثرين ٠ ن حاجلك

فيهمنبعدماجاءكمنالعلم » فتقعلالوا ندعأبناءناوأبناءكم ونساءنا ونساءكم ء

وأنفسنا وأنفسكم » ثمنبتبلفنجعل لعنة اللهعلىالكاذبين»  .ولاياهل مبم كان لابد

أن يكونوا معصومين » ليكون لم مزيد فضل علىسائرآل بيته» إذ -جعلهم مز لة
ننسة

.

وقد قررت الشيعة الزبدية الى رفضت إمامة الشيخين أن هناك مهدياًمنتظراً»

أ»
ن
واصة
وبنوا ذلك علىأن لآل البيتميزة'خ

الخلافة بالوراثة » وأن الإمام قد

الل

2

للا:يول .
يكون «ستوراً ممتفيا » وفهموا ذلكممااروى من على رضى الله.عنه أنه قا
منقاءمللهمحجةإماظاهراً مشبوراً » وإما فيامستورا » » واللنى المستور يعيش ماشاء

اللهأنبعيش » ححى يظهر ويعلن الحق » وهوالمهدى المنتظن .
والإمام زيد رضىاللهعنهلامجيزأن يكون الإمام مستوراً » بل لابدأن مخرج
داعيا لنفسه وإذا لم يكن عنده إمام مسلتور» فيلاتصدور أن يكرن عندة مناظر .

ىلقبوجرميعاً » وتكوله
فا
من
ولارجعةعندإهلياواملبمث؛إذ يبعاثللتهعال
القياءة والحساب »والعقاب والثواب

هن راأى الإمازميد » ولكنالماروديةقدقااوا  :إن الإمام محمد بن امسن
المسمى «النفس الزكية » » الذى قتله أبو جعفر المنصور  وهو من سخلفاء زيدعند
الزيدية  -و سيعود هادياً مهدياً ) ل الأرض عدلاء كاملثت جوراً وظلماً » ,

.بخلالفوم
ولممخالف التارودية الإمام زيد فى ذكرة المهديةوالر.جعة فقط  . ,ش
أيضناًفى تأبيده خغلافة أنى بكر وجمررض ال عهلهم »ا ورفضوا ولابئهن .ا ومع هذا

الاخخلاف يسمون زيدية » ويدرجون فى ضمن الفرق الزيدية .
ومن معلوىالكلام السابق ينبينأن الإمام زيدا يشرط لصحة إمامة الإمام أن مرج
داعياً لنفسه » وأن ذلاك مبى على فكرتين :

:ن الإمام  ولو كان الأفضل الذى يكون مأونلاد علىمن فاطمة
إحداها أ
الزهراء  لابدأن تختاره أهلل الل والعقد » ويلاحظون فىاختياره المصلحة  .و لايم
ينته
حءقوبي
أسه
ذلا الاختيار إلا إذا أعلن مريد اللعلاذة نف

.

الثانية  :أنهلايعتير اللملافة بالورائة المجردة كا أسلفنا » فلابد منالدعوة بعد

كونه من آل البيت بالشرط الذى ذكرنا » وهو كونه من أولادعلىكرم اللهرجهد
مفناطمة رض الله علهما  . . .إذ لوكانت الحلافة فىنظره بالوراثة أو الوصية »

لآلت إاللىلليفة كماتثولالملكية بالوراثة أو الوصية منغيرطلب  .فالإمام زيد
برفضه نظرية الورائة فالىابلافة الإسلامية  .قدأوجب على الفاضل هن ذرية فاطمة

إظهار نفسه » لينظر الناس ف مدى المصلحة فىتوليه » ولاموازنة بينه وبين غيره فى

إأسمما أصلح .
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والأفضلية ف الحلافة عند الإمام زيد لمنيكونون منأولاد فاطمة رضى اللهعلها
نرية الحسينأو ذريةالحسن» وبذالكاحتلف
قبن أن يكونوام ذ
ار ب
نلظهور»ل ف
م ا

االرليدإيةماعمنية 

لأن الإمامية يشر طون أن تكون من ذرية الحسين .

فىأصول الدين :

 - ١٠الت الإمام زيد بواصل بن عطاء ماص؛ الذى كان فمىثل سنه>
بما
لاؤه
ا لق
صرة
بان
وك

.قد
وغيرها  .وكان واصل رأاسلمعئزلة ى ذلك الوقت و

ادعى الشبرستالىأن زيدا تلم لواصل » ونمن ثرىألهنتاذاكرا مسائل الاعتقاد» 
وما أثير.حول اللير والانختيار » وحول ممرتكب الكبيرة فى ذلك الإبان  .وقد أثر عن

٠,
الإمامزيدآراء فىأصول الدينتتقاربمعآراء المعنزلة » أو تتحدمعهافى كثيرمنها

وأول مسألة كانت هثارة فى ذلك العصر مسألة مرتكب الكبيرة » أكهوافر »

»أؤممن كامل الإمان ؟أوثقادر اهلذمهسألة موقف الاوارج
أمفاسق ؛ أمنمائق م
ىرى بين إماامندى
ىم اللهوءجهه وبين معاوية ١ فد كفروا
علكر
من التحكمالذمج
؛ وقالوا لا
حكمإلالله» وأخصذوا يضسجون بأن مرتكب الذنب كافر »

عن

فنظر العلماء فى هذا القول » فتمال اسن البصرى » إن مرتكب الكبيرة منافق »

يظهرغرماببطن  .وال جمهور العلمناء  :إنهفاسق وأمره إلىالل.ه وقال المرجثة
لايضرمعالإعانمعصية » كالابنفعمعالكفرظاعة  .وقال المعئزلة  :إنه مفئىزلة

بين المتزلتن » وإنه تلد فىالنار مالميتب  .وقد وافقهم الإمام زيد رضى الله عنه

فىأن مرتكب الكبيرة فى مئزلةبين المازلتين ولكنه ليس مخلداف اىلنار  :بل يعاقبه
اللهتعالى تعقاار ماأذنب .

١

لةوهوسط
اسأل
 -ونرى أن مذهب زيد فهىذه الم

رنف
ط“بي
تتدل
المع

التوارج  .-ويقارمهم الحسن البصرى  -وتفريط المرجئة  .وأساس مذهبه أن الإعان
حقيةة ثابتة إذا وسجدت استازم وجودها الع.ل حتماً » فإذا لميصحبه العمل كان
عاذ؛اب املد يكون
للم
ا مس
وون
ذلك دللاعلى عدم وجوده  . . .ولكن قد يك
للكافر الذى حكماللهتعالىبكفره .
وهذا النظر وهو كون الإبمان يستازم الفعل يي:تفق هم نظر بعض الفلاسفة الشرقين

»رفة
لمةمع
ومساتقي
الذين يقررون أن الإخخلاص فى طلباللقيقةيدعإلى المعرفة ال

للد هلا" هم

المستقيمة يكون معها الإمان الصادق » والإمان الصادق يستازم نختما الغملل المنالح

والسلرك المستقم  . . .فهىكلها نقطفىخخطمستقن واحد » يبتدىء بالإخلاض »
وينتهى بالعمل الصالح .

7

 -وقد -جرى فىعصر الإمامزيد رضىاللهعنهالكلامفىالقدرءثمالكلام

فاىدر والاخحتيار  .وتكونت فرق تتعجاذب الازعتين  . .ف.كانت اللمهمية ترى أن
ر نحركها الريح »
كاشة
فى أفعاله
هرادة حرةتار» بل هو
لإنسانليسل إ

»ما يقال ماتزيد »
ونسبةالأفعال إلىالإنسان ليستعلى الحقبقة » بل لأنها قامت به ك
ونبت الزرع » وجرىالماء وتحرك الشجر » وأينعالقر . . .ومالشىء منهذه الأشياء

ى ذاث القول يكون التسلم بالقدرتسليماًمطلقاً.
ل»
علها
وسبإ
اختيارفما ين
كانتحارر
مإنس
ونجوار هؤلاء كان القدرية الذين ينفون القدر » ويقولون إن ال

اريد وم يقدر اللهفى الأزل شيئا©» بل
بفعلمايريد » ويقعفىملك اللهتعالىمال ي
عه
ووقت
قىء
والش
الآمر أنف »يأقىدر الله

.

نظر زيد إلىهذه الآراء فوسجد الأول إزدى إل إسقاط اكليف » إذ لناكيت
الآمم الاختيار » ووجد الثانىيتى علٍاللاهلأزلى » وتقديره الأزلى » ويخالف نصوص

لقرآن الكرم القاطعة » مثلقولهتعالى « :والله بكل شىءعلى ؛ » وقوله سبحانه :
|

دوكل شىء عنده بمقدار » عالمالغيب والشبادة الكبير المتعال » .

ظر إلىرأى وسط » لامبدم التكليف » ولايعطل صفات الذات
نعد
لب
اتجه
وا
لعلية » فقرر وءجوب البإماالنقضاء والتقدر » واعتير الإنسان بحرا مختاراً فىطاعته

رعصيانه » وأن المعصية ليستقهراً عنالله» فهويريدها وإنكان لامهاولايرضاهاء.
وبذاك فصلبينالإرادة » واشبةوالرضا  . .فالممصية تقعاهلنعباد فى دائرة قدرة
اللهتعالىوإرادته » ولكنه لاحها ءنعبده ولايرضاها » فإن الل لهايررضى لعباده الكفرن

والإنسان فيايفعل يكون فعله بقوة أودعها اللهتعالى وبإرادته » ولكنه لانحها من
عبده  .اللى مهايعمل مريدا متارآً » طائماً أوعاصياً .

0

وهذا الرأى هو رأى أنمةآل البيت ؛ وهو يفترق عن رأىالمعئزلة فىنقطة

جوهرية » هالىأمسنسّزلة يرون أن إرادةاللهتعالىوأمره متلازمان » فإذاأمريأفر
ا:ر4يح المذاهب)
ت(م

659

مم

قعلالعيدعل خىملاف »ه فقدوقع الأمرعلىخلاف إرادة اللتهعالى» وعلى ذاك تكون
أفعال العصناة بغير إرادة الله تعالى .

لاو ب وأما الإمام زي ودأئمة آل البيتفإنهميرونأن إراذة اللهقدتنفاك عن
الرلضال هذماان
أمرة » فالء..ل إذا عصوا أمر الله فبإرادته سبحانه » ولكن المحبة وا

منر
أع
لقان
ايفتر
لا

» فإذا خالف العصاة الأمر» فقد خخالفوا محابٍ الله تعالى

.ر دليلالرضساوامخيةوليسدليلالإرادة١ .
فرضااهل.أ.م
وي

.ذلك أن
جرى فىهذا العصر الذى عاش فيه الإمامزيد » الكلامافلبداء  ..و
ومقد
امختار الثقّى كان يسجع سجع الكهان » ويدعى الإخبار اعلنمستقبل »ف»إذا مجاء الأأمر
علىخلاف ماأخير قال  :قدبدا لربكم  .فالبداءتغيرعلماللهتعالىوهذا يتقارب مع
الذيننفواعلماللهالأزلى  . .فإن هؤلاء » وإن أثبتواللهعلماً قدقالوا  :إنه عم قايل
ش

للتغيير » وهو يقارب تىالعلم .

وقد خالفالإمامزيد هذاكله» وقرر أن لل تهعالىعلماأزلياًقدما» وأن كل
شىء بتقديره سبحانه » وأنه ءن الققص عل اللتهعالىأن يكون علمهمتغيراً » وأن

تتغيرإرادته لتغير علمه  .وقد كتب سإءحانه فقلوبحه امحفوظ كل ماسيقع ممن العياد »

وماينزلهمهمو.علمه تعالى الأزلى وإرادته الأزلية الباقيلةاي»نافيات اشتايالرعبد .
ر
غءيلا
يدعا
وال

المقدور ؛ ولكنهيظهره ويكشفه » فالله سبحانه قدر فى علمه

الأزلى الدعاء وإجابته » وقوله تعالى  « :بمحواللهمايشاءويغبت » لهلودلالة على
الإرادة الخرة امختارة الى تقهر كل شىء وليس فوقها ثشىء . .فلا إرادة فوق إرادته»

وقد أحاط بكل شىء علما .
وهذا الرأى يوافق كثرين عن الإمامية  3وعليه جمهور رخماء المسامسين

والله

بكل شىء حيط .
4

 .-كانالإمامزيد فقيهاًومحدثا» وعالماًبقراءات ال رآت الكريم » لهمتزلة

بين العلماء والقراء » حبى أن المؤرخين وصفوا معركته الى كانت بينه وبين جنك
هشام  :يأنهامعركة الخدثين والقر أء والفقهاء .

"91
ا

لد

وقد نقلفةهه وحديئه تلاميذه الذين تلقوا عليه .وكان من أكثر الفقهاءوامحدين
»ا “كان أبوه وأخره من
تتلاميك  .ف.تّد كان مقصدا أطلاب الفقه والحديث بالمدينة ك

قلبه .وقدتنقل فى مدائن العراق » والبصرة » والكوفة » وواسط .وكان حيمما حل

يذاكر التلاميذ والعلماء والقراء .
الملجموع:

اهما عن »ه وهما :
م - 6وقد احص أحدتلاميذهبأ دنون كتابينقد رو م م
مجموع الحديث » ومجموع الفقه » ويسمى كلاهما المجموع الكبير  . .وذلك التلميله

االلىمرجوىموعين أو المجموع الكبير

سالد
طى
اننخ
وروب
ل عم
اشال
هوأبو

»

زمه
اذا
له
يالد
.كان أبو شخ
الماشى بالولاء » وقد مات ف الربعالثالثمنالقرن الثانى.و
فى رحلاته » كا لازمه أءدآ طويلا وهوبالمدينة » وبذلاث كان لهمزيد ملازمة على
سائر تلاميله الذين تلقوا عليه .

وقدتلق أكثر العلماء من الزيدية المجموع الكبير بالقبول » ولكن طعنفيه
يعضوم وكثير ون من غيرهم » ويموم الطعن فيهعلى الأسس الآنية :

أوها  أن أباخالد قد انبهاملوضع من يعض كبار علماء السنة ؛ فالنساق
قال  :لبس بثقة » ولا يكتب نحديثه

وأعهم بأنه من يبالغون ف الثناء على آل البيت »

وأن بعض ما رواه قد ثبت ضعفه .

ثانيها  أنه هوالذى تفرد برواية المجموع »ولوكان المجموع معروةاً عن الإمام
:يد لاشئهر » ولكثر رواته كوطأ الإمام مالاك '.

ثالقها  أن الذهى ادعى أن فى المجموع أحاديث مروية بطريق على كرم الله
وجهه » ثبت أ ليست صحيدحة النسبة إلله » و؟أث ذلاثك يزكى قدح القادحين فى اأراوى »

لاسميزه
عله

ن ولكن
دلا وجوه لم »
أها

مي شاملة لأقوى ما

طعئوا به .

قده
ولدثق
وقد رد الذين وثقوه بأن أبا خا
اق
طعن
مه ط
علماء السئة » وأن الطمن الذى وءجه إلي

»روى عنه بعض
أكثر الزيدية و
» والطعن المطاق الذى لايستند إلى

ما لم

سبب معين لاقيمة له عند علماء الرواية والدراية ف
.ن يرىإنسانابأنهفاسقمنغيأرن
يلكرسببالرمية» كلامهرد عليه » ويفسق هو دون منامم  .والطعن المسبت

يرفض إذا عارضه توثرق يانلىسبب .فن اتهمإنسإناً برك الصلاة » يقدم عليه عق
زكاه بأنهيقممالصلاة  . .وعبلق ذللك يكون الطعن ف ألىخالد غير مقبول .

وامامه بالمبالغةفى الثناءعلىآل البيتغيرمقبول » لأنهاباميقومعلىالمذهبية»

والاعها م بسبب المذهبية لا يطعن ف الراوى  .علىأن الزيديةيعتدرون ذلك تز كية وليس

نا»ولو
ع أب ادقا:ل«نبمةافي »ا وشرفل أ
ادعيه ».
القدرية؛ معأنهيرى ذلك بدعة وقد قيل
له
يض

تررياعنهمور

الفقيه المدرك :ولآن جرإبر هيما
(ولهقودرى) من بعد أإلحلبيه من أن يكذب.6
والطعن بانفرادألىخالدبرواية  المجموع ؛ مدفوع لأن الانفراد مجمعهوتدوينه
لايقتضى أن مااشتمل عليه كان غيرمعروف عند الاخرين  .ولآن تلاميذ زيد قد
تفرقوا فى اليلاد عقب مقتله ' » فكان الأمراد ألحدهم بالمعغير غريب »© ولأن تلاميلء

زيد  -ولمخصوصاً أبناءه  يعد أن اطلعوا عليه » أقروا ما فيه »ع فسقطات دعوئ

الانفراد » وأن الذين سجمعوا إالفلقهمفذىاهب كانوامنفردين بالجمع  .ف.ا.لإمام محمد
ابن الحسن الشيباتى انفرد جمع كتب الفقه العراى فىكتبه الستة المسهاة ظاهر الرواية >

وهى  ::الأصل » والشرح الصغير » والشرح الكبير ؛ والبيرالصغير » والسير الكبير »

والزيادات » معأنهل ي
ملتقبأنىحنيفةأكثرمن أريعسنين » وكان معهمنالتلاميق

منالتقوابهمدةأطول ء وى سن النضج .
والمدونة انفرد برواينها عنمالاث سمنون » مع أنهلميلتقبه» ورواها عنتلميلاه

اعليردرحمن بن القاسم.

يفت © والشافيئ اتفرد بروايةكتيهى بغدادالزعفرانى روى عنهكتابهالقدم.
وانفرد بروايةكتيهفى الفسطاط الربيعبن سليان المرادى » روى عنهكتابهالمليد.:

على أن العلماء قد تلقوا « المجموع» فى كل الأجيال بالقبول » وذلك دافع لكل

- 574

رلبقللع » هد املسلسلاةلعمية
غي د
يفاالعلمابءالقبولمن
الكف ي
شك  . ,لأن
لزم لل وجه »د وايةقي
عك
إلى
ىحاديثنسيت
والطمنباشيّالالمجموععل أ
.أن الأحاديث الى ادعيت فها هذه
غير صرحة  3لايعتمد على أساس سلم  .ل
الدعوى » قد ثبت أنها رويت عنعلىأو عنغيره ى كتبالسنة » وعلى فرض
سلامة الدعوى فإن مجموعة من الأحاديث فهابعض قليل ثبت عدم صمته » لايطعن

فى المجموعة كلها .فصحيح البخارى  وهو أصح كتب السنة إسناداً  فأيحهاديث
ل تمثيت صها  .ولميطعن ذلكفىسلامة صييح البخارى ق.مجموعه ..
موع
افل دمونج«
كي

ش

»؟ :

إن الفروض العقلية انلتىصورها لتدوينو المجموع»إثلثاة:ة أُوهها أن يكون
عن أهبوسا ,.ك والثاى أن يكون قد أملاه عليه »
دته بقلم »ه وثقلد
الإمازميد ق دو
كنا فعل الشافعى إقملائه بعض كتب الأمو.الثالث أن يكون قد ددكاعن الإمام
زيد مجموعة الأحاديث

4
يدع ذلك
لم

» ومجموعة الفقه » ثمدونها ورتها

لاد
اأب
خأن
 وإنا نستبعد الأول لاآلنعصرلم يكن عصصر تدوين كامل »ل» والمجموع لا يدل عليه

وكذلاك يستبعد الثانى لأن نصوص

المجموع'

تخالفه » إذ أن نصوصه تدل على أن أبا ختالدأخذه بالرواية » لابالإملاء .

ولذلك نقول إن الفرض الثالث هوالذى يتفق مع ماف المجموع » لأن العبارات
:سألته
» وف الفقه يقول «
توتىءإلي »ه فى الحديثيقول « :حدثىزيدبنعلى .
زيد بن على : 4

'وإن أنمة الزيدية”تدل عبارامهمعلى أنلجع والتدوينلأىخال»دولنل قكال
عملأ ختالدبأنهجمعهيدل--:
ورواه عنزيد بن علىمشهور معروف » .فالتعيرعن

على أنه لميكن إملاء منالإمام زيد ولاتدوينا .
والمجموع

المطبوع ق مصر مكون من

المجموعين الحديى والفقهى »

وقد رتبه

برتيب كتب الفقه  :فايتداً بالطهارة » ثمالعبادات » ثمالبيوع  : . .إلىآشخر الأبوابه

نلإمازميد
عا
منالهأحاديثالواردفةي بفق اهلأثور
الفقهية وقد مزج ف كلباب
عنه*
رضن الله

5

أءك:ان هذاالترتيبمن عمل أنىخالد أممنعمل الذين «جاعوا
وهنا بتساءل القارى
اة
وبعض
رفعل
لكما
انه
يعده » أو غروا فق ترتيبه وتبويبه ولم يغيروا فى أصله ومت

:ن نصر بن مزاحم
.نشرباق » ونقول فالجوابعن ذلك إ
لكتبالإماممحمدبن الح اسل
اأنلىد نفسه .
خمل
بءوإنيب كان مخنع
تعلما
لال
اقول
تلميذ ألىخالد تلقاه مبوباً » وي
يقمدليل قطعى يناقضه » فإننانتلى بالقيول ما
ان ننقض كلامهم ماداملم
وليس لن أ

 .يتلقاه العلماء بالقبول .

<

ولكن الذى يذكره المؤرخون أنهكماجنمهنواعكان” :أحدها للحديث »

والأتدر للفقه  .ويبدومنالسياق التاريخئ] أن كلهما مستقل عن الآخر

 .والمطبوع

لابء أن هذا يدل علأىن بويبم يكن
اندملها الأ ف ع ب

فىعهد ألىخالد  . . .وقد يردذلكويزيل الشكأن يكونأبوخالدديجهما بعد أن
ين » أو يكون قد دون كل واحد منهما متفرداً تحسب الثر تيب العام »
دومبما متفصل

جاء م نن بعده» فجمعهما » ووضع كلباب معمايناظره» ونرجح الأول » فإن
و
لحديث مزج بالفقه » فليس ااديث مذكوراآأولا » والفقه ثانياً فى كل باب 6
ا
بلالموضوع الواحد قد اختلط فيهالفقهبالحديث .

ظراهر عامة فقفقه زيسد وحديقه
84

يلاحظ فىالروايات الثابتة ى كتاب المجموع عن الإمام زيد أنها كلها

عن طريق آل البيت » فيقوله  « :روى زيد بن على عن أبيه عنجده عن على أن

النى صلىاللهعليهوسلٍقال . : أو أنهقال» وهذا يفيدأن الكتاب كل مافيه من
مخذ إلاعنآل الييت » بل
نريق آل الت » وليسمعنىفل أكن زيدال يأ
حاديثع ط

نه هو وأبوه :من قبله» كانا حريصين علىأن يأخذا عن التابعين » وقد كانا
الثابت أ

مختلطان مهم» ويأخذبان عنْهمويعطياهم » فهوبلاشنككانعلىعل بمالروايات الأخخرى
الى رويت عن غير طريق آل البيت  .وقد يسأل سائل  :لماذا اقتصر على ذكر ما روى
ولمل المواب عن ذلك هو حر صه على :نشر ألحاديث آل البدت خخشية
عن آل الييت ؟
اندثارها » و-جهل الناس ما .

وأنه بالموازنة الدققيققةة ببن الأحاديث المروية فى المجموععن طريق الإمامزيد4.

والأحاديث الثابتة فى السنة لناد فى المجموع شاذآ عن الأحاديث المروية قى ماح

لخ

0

السنة  . . .وقد قام مبذه الموازنة شارح الروض النضير علىالمجموع الكبير » فلايكاد
يد القارىء حديثاًى المجموع ليس له عدة شواهد منكتب السئة المعروفة عند
جمهور المسلمين.

.

وإن الزيدية لذلاثيصححون ما يصحمن كتب السنة » و تحتجون مافهاءويقيسون
مها  .ول يضعوا ممحاجزات بيوم وبين عاماء السنة  6قهنم شباون روايات اخالفين

لهمإذا كانؤا عدولاء كنايقبلون العدول من الزيدية على سواء فلميقيموا شقة فارقة :
بين روانهم ورواة غبرهمكمافاعللإمامية » إذ لايقبلون رواية العدول عن #الفهم »
ورعا يقبلون رواية الفساق مهم ! .

قلرب من فقه الآمة الأربعة  .ولقد عنينا بتأمخذاذج
لك
لقههزذيدا قاريب
وف
منكتاب المجموع » ووازنا بينها وبين فقهالمذاهب الأربعة » فاتتهينا إلى قرب المذهب

الزيدى من المذاهب الأربعة » لاى الخاول البى انتهى إلما » بلفىالمقدمات ال:ىبيت
شراك
ايصو
لذا
بن ه
علها الخلول » وإ

أن النبعالذى نبعت منه الآراء واد  5وهو

كتابالله ؤسنة رسوله صلى اللهعليهوسلم » ويدل أيضاً علىأن ذاث الإمام الجليل »
والذين مبجوا منباجه من بعده » ل يمبعدوا عن «لهاج أكثر علماء المسلمين ى عصر
التابعين ومن نجاء بعدهم .

راج عآنراء فقهاء الأمصار
خل
ممام
 4٠١ل والخلاصة أن المأثور آمرناء الإ
تاتمفق مع رأى آخر» ولاتخرج فىجملها عن
فىانملة » وهى إن شخالفت رأى إم
مجموع آرانهم .

ومنهاج الإمام زيد فىالاستنباط لايبعد أيضاً عن منهاج الأئمة الذين عاصروه كألى
حنيفة » وعبد الرحمن بن أىليلى » وعهان البى » وابن شيرهة » والزهرى » وغي رهم

فةقه والحديث الذين أظلتهم المديئة أأوظلهم العراق .
ن ألثم
ا
١

|

ره » إذ ل جد ن]ءمن كتاب أو سنة© 
فييرأ بالكابوالس »ة ونيد

مكن:بارلأى» وقد مخالف
.ويعتير *من السئأةقوال عل بىن أنىطالبرضي اللهعنهالىل ت
المروىعن »ه فتجده قد شالف المروى عن الإ.ام على كرم الله ومجهه'ق أنحل الزكاة_ 

من أموال اليتانى  . . .فقد روى عنعلى كرمالله وجهه أنة أيبىبأخذها » والإمام
ا
ضىى الله عنه.
رىعل
زيدليأعفهامن اليتانى » وأنكر نسبة هذاإل

سلدا"

سه

ومع أن زيداً رضى الله عنهكان يلتم ممْاءجآ معيناً افسىتنياطه الآراء الفقهية الى

كان ينتهى إلها » لميؤثرعته  لابالنص ولابالرواية كلام فىهذا المهاج .وليس
بهدوعاً فذىلك » فإن الفقهكان مقصوراً على الاإفتلاءمفسائل الواقعية » أوالمسائل
المتوقعة عند فقهاء العراق  3ولحيتصذ إمام لبيان مسهاجه بياناًكاملا يصح أن يعتدر

أصول الاسآئياط عئده  .فأبوحنيفةومالاك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعى
نباط الىكانوا يتبعوتها » ولكن استنيطت مناهجهم
تهج
سنا
اا م
وغيرهم » لاميبلينو
من القروع الى أثرت عنم

وكذلك الإمام زيدرضىاللهعنهقدجاء المجنهدون فىمذهيه منبغده و»استنبطوا
ه » أصولا سموها أصول أثمةالزيدية
يترعن
غأثر
املنفروع الى أثرت عنه»و
أأوصول الفقه الزيدى .

وإن الزيدية يقررون من الأصول ما يقرره أكثر الفقهاء » فهم يأخذون بالكتاب

وص الكتابمراتب» والسنة مراتب» ونصوصها مراتب»
صياً.
نةثان
والسن
أولا » ثمب
ويؤخرون أفعال الننىصلىاللهعليهوسلم وتقريراته » لأن الألفاظ دلالتها على الأحكام
الشرعية أوضح وأبين

 - ١فإن ليمكن كتاب ولاسنة يكون القياس ويدخاون فى القينناش

نلعهلليكون
حايسقرا
الاستحسان » والمصالح المرسلة()1١  .ثمبعدذلاثنجىءالعةلى » قم

ل
بأى
سوءجد
مطلوباً » ومايقر العقل قبحهيكون منبياًعنه» وذاك إذا لمي

من

سبل الاستدلال غيره 3

عمل العقل:.

 -ومجرنا الكلام فىهذاإلىعمل العقلفىالمذهب الزيدى » ونقول فىذلك

إن المذهب الزيدى قريب اقلعقائد من مذهب المعتز لة الذين كانوا بجعلون اعقل
( )1١القياس معناء إثبات الحكمفىأمرغيرمنصوص عل كه » اللشانهتة لأمرآآغر توص غلى حكه
ادمعلعةة
جوجو
ال

ورصس
صغي
تان
من ك
ينها كاثبات حكم التحريم فىعصير القصب المتخبر المسكر » وإ

؛لة الجامعة الإسكار و.الاستحسان أن يتعارض قياسان  :أحدهما '
وحمارلع
عل تحربمه» للدص عل تحريم ال
ى وهذااضرب منضروب الاستحسان هو
ظاهرضميفالتأثير» والآخرخنى قوى التاثير» فيؤخذباللن »

للذى يعدمنالقياس .

والمصالح المرسلةالمهصىالح المتفقة مع"مقاصد الشارع ؛ و لايكهد لهانض خاص بالالقاء أو الائنات.

.وجقمداوا يفا لاعقل ساطاناً فايفلهشمريعة وتطيرق
لىمفهقمائد س
السلطان” الأكناررف
سه
اها عكم
أسركامها  .إذنجماوالاحقلسلطائاًفى الحكممحسن لأشياومقبحه و

ه
عنهل,
يكون مطلوباً » تركه يونجْب العقاب . -وما حك يقبحه يكون مببأع

زوجب

لين هو العقاب الآخروى .وقالوا  :إن العقلى كم حيث
كبافى
االلعقا
العقاب .و
لإنص هكنتاب

و بسئة »وألغوا بذلاكالقياس والاستحسان  وغيرهه] عن ضروب

الاستنباط  بالريط بين الوقائع الى لا نص فها .
والريدية أخذوا مرذا المذهب » وهوأن العةلى له ساطان ى أمليكم علىالأشياء
لمونجوب والبى والثواب ولاب  . .واكنهم
بالحسن والقبح » وما يتيع ذااث

وبه »
ل ممجعلوا حكمالعقلىبعد التصوص | مباشرة » إلى أنجروه عن اليا ض يركل
ن الكتاب
ملدلي ١لشرعى* ن
والإجاع  .واقد قال فى ذلاثك صاسحب الكاشف  :وإذا عد ا

والسنة والإجاع والقياس بشبى ضرويه » كان دليل العقل » فإذا عدءدت هذه الأدلة
.عمل بدليل العقاى »

أى مايقتضيه من -حسن وقبح ف

ملدليل
شرطالعمبله عد ا

التترعى ؛ )(١1,..
وإن هن ضروب القياس عند الزيدية المصالح كا أشرئا من قبل » فإذا كان الدليل
غ يشغاه الداولى العقلى المجرد ٠ . لآنهما ن واقعةلل
امة
رن'
فميك
الشرعى يشملها ؛ل
أمكنإخضاعها لمكمالدليل الشرعى الواسعالذى يشهلى النصوص » ومقاصد الشر
العامة من -جلب المصالح العامة ودقع المضا .ر

الفقه الزيدى بعد الإمام زيدء :

 #4ل تضافرت عدة أسباب فجعلت المذهب الزيدى نامياً متسعا »ونجملها

ثفلىاثة

0

أوها  وجود أئمةأكر هم من آل البيت  +وهؤلاء اسجتبدوا فيه » وقد وافقوأ

الإمام زيداًفى أكثر ما وصاوا إليه .ن حاول للمسائل » وشالفوه فى كثمر » وآراؤه..
أضيفت إلاىلمذهب فوسعته .

لوسألا » طوطعمرادببتكلا ةيرصملا»ةّقرو مقر . 84
() فشاكلاىف

ع"ا" لس
ل

ثانها وجود اذهب فى عدة أماكن متنائية الأطراف »٠ وكل إقلم بليهثة
نخالف بيثةة الإقلم الآخر والمذهب كالماء اطارى تحمل منالأرض الىعمرتخواصباء
فيحمل *ن كل نلد عرف أهله وعادامهم وتقاليدهم فالا تنص فيه 1

ثالنها فتح

باب الاجباد فى المذهب الزيدى  ..وكان عن الا-جباد فيه

اخيتياسرتمحاسن "محنلول فى المذاهب الأخرى  . .ا.لمذاهب الأربعة المشبورة فى
+تى فها صور الفقه
الأمصار وغيرها  .وقد صار المذهب ببذا الاختيار حديقة غناء تل

الإسلاتى الختلفة وأغراسه المتبابنة » وجناه الغْتاف الألوان والطعوم  .ولابد أن
نشير بكلمة لكل واحد من هذه الأساب .
إنهمن استشبد الإمامزيد مجاءبنوهوذريته فخلموه فى القيامعلى تركته الفقهرة

الممرية.ومنن هذهالذريةالطاهرة  :أحمدبن عيسى بن زيد » وقد أقام بالعراق »
.والتى بتلاميل ألىحنيفة و*ن مجأء بعدهم  .وقد أخذ ع نن اأعراقيين الفقه التقديرى »

 . .وذلك مهاج قادده أحبنويفة
وهو فرض مسائللمتقع » وبيان حكمها .
نفسه » وقال عنه إنهاستعداد للبلاء قبلوقوعه  .وقد اتجهأحمد بعنيسى إلى
باب من الكتابات الفقهية كان ق.دجد » وهو قرن الأحكام الجزئية بأدلتها منالكتاب
والسئةوالقياس » ودون ذلكفىكتابسماه« الأمالى» .
و يقتصر الاجباد تى المذهب الزيدى على الأئمة مذنرية

المسين

بل

.ليأدناً رضئ اللهعنهل يمحل الحلافة
اجتازهم إلىالأثمةهن ذرية الحسن” . .ز
مقصورة على ذرية الحسن »٠ بل جعلهافى الأفضليةعامةلأولادالزهراء جميع .ا
ومن هؤلاء الاسم بن إبراهم الرسى المسى ع وهو إمام كبير له طائفة

»اخختيارات
تسمى القاسمية  .وآلرهاء قيمة » واطلاع على المذهب الحنى و

كثيرة منه و.كانت ولادة القاسمهذا عام ٠ه » ووفاته بأراضى الرس القريبة
منالمدينةعام 147ه وإن مذهب  0ونخرنجاته واختياراته مدونة ف كتب
الفروع بالمذهب الزيدى  2وها شأن باون

ولقد نجاء بعده حفيدة الادى إلى لق محنبىنالحسين ايلنقاسم الذى و بلادلمدينة
متالهمة بالمن » .إذ وجد الراشدون منأهل العن أنه
إقد
لدع
عام ه4؟ هه.اوق
الإمام الذى يستطيع أن جمع همل العنيين » وأن محارب ماملمبدع الكانت
منتشرة » وهنها مذهب القرامطة .

-

لم8

0

وكان للهادى جهاد واجباد  .فأما جهاده فقد كان فى أمرين :

'نما ب جهاده فىجمع شمل الدن والبلاد المميطة به » وقد ثم له أكبر دراده
أو
٠

1

فق ذاك .

ش

 ٠اوثانهما -أن اللهابتلاه بأنظهرالقراءءطة فىعصره يبدعهم وفوضاهم  :وقد أبى
فى ذلك هو وبنوه من بعده بلاء حسناً وقد أصيب بجراح ومات متأثراً .مها راضياً

مرضياً عنهعام 447ه  .وقدنّمبنوه*نبعده مابدأ فى هذا قانتصروا علهم نصراً
ش

١

مؤزراً .

وأما اجتباذه فقد كان فى ثلاثة أهور  :فى إقاءة الحدود اكلىانت قد
4
ته » سحبى كشاعناره الذى يقوله  « :أقدبكم
يين
عب
رعدل
عطلت » وتقوزيع ال

عند العطاء قبلى  3وأتقدم عليكم عندلقاءعدوى

وعدوكم » واجباده الثالث كان ف

رياهء قيمة » وأصول أضيفت إلى المذهب الزيدى  ...وكان
آهف
الفئه » فل
كثير الاختيار من المذهب الحتتى عسى أن الإمام الناطق باحق المتوق عام  4714هء

الذى جمع فقه الادى » كان يرى أنه إذا ليموجد نص على ٠سألة قد أثرت عن

اهادي 4

أوتحرج على نص

روى

عنه

يكون هلمهية هلمحب

2

ش

أى حيمة ىق هله

ش

المسألة وأشباهها ..
ويلاحظ أن الناطق بالق كان  -وهو يتتيعآراء الإعام المادى ويدونها ي-فعل

ذلك وهو بطيرستان والمذهب الى بجاوره فا ء فكان العلاج مناسياً الأرض
والبلاد » إذ المذهب الحنى كان سائداً فها .
قهة قائمة تسمى المادوية .
رل
فاذى
واغ

دبعتام مذهبه المتشعب من مذهب الإمام  بالءن وما
وبينًا كان اطادى يق

جاورها » وبلاد الحجاز وما والاها » كان هنالاك ببلاد الديم وجيسلان إمام

حبمود الحسن بن على ء ويلقب بالناصر الكبير » ويسمى الأطروش
حسيى هموأ

لطرش أصابه .

/

0

»من
فقد هاجر إلى هذه البلاد وأهلها عاللىشرك » فدعاهم إلى الإسلام و
ضى المذهب الزيدى » فنشر الفقه الزيدى»-
قلهتعلى
مأصو
دخل فى الإسلام شرح له

وكان مجهداً فيه  .ويعد الناصر هذا مم المذهب الزيدى هن الركود بعد توالى

اناء 5
ه ء

الاضطهاد .و»استشباد .الكثرين من آل البيت » وقد ولد الناصنر عام ٠5

وتوق عام ": 4اه » فكان ظهوره أسبق منظهور المادى » وعاش بععده » إذ مات
ق ماحلورابعة والسبعن  6نيما الحادى مات فى نحو العااغة والخوسين .

وكلاهما كان بعيدالحمة » لحهسن ن أرب ف السياسة والقدرة علىالبناء  2وكات
كلاهما فقيها عالاً  .وقد قال شيخ عخمر عاصرهما والتقى مما  « :ألفيت المهادى

.كواد عظم عريض الافة مستطيللى وألفيت الناصر لاحق كبحر زائخخر بعيد الغور
والعمق »

ويظهر أن الناصر كان أكثر إحاطةعلمية  .والادى كان أكثر فقهاً . .ول.ذاث
قال على بن العياس عتهما  :وكان الخادى فقيه آل محمد » وكان الناصر عالم آل
محمك و .

من هذا السياق التاريمى يتبان أن المذهبالزيدى شرق وغرب

فكانق الحجاز

يك
للد
وما حوله » وى العراق وما حوله » وى المنوماحوله  .وقد خهلى من

لونه و»عالج عاداتهوأغرافه  .ويلاحظ أنه مع تباغد الأقطار الى حل

فها 

.ان أنمته على اتصال » فلاقط الصلة بين الناصر والمادى »
وثموه يتباعدها  .ك

لابنالعلماءم بنعلهه»ا فالمراسلاتوالاتصالاتالفكريةكانت مستغر .ة
م4

غميترفرق .

وبجاء الذين -جمعوأ الفقهمن بعد ذلك

» فجمعوه ممزوجا متسحد]

٠

ْ

ازال.باب الااجتهادمفتوحا فيه  8والاجهاد واضح
هذاوإن المهبالزيدى ل ي

أنه فى الفروع لافى الأصو ل » ولذاك نرى أنه ليس اجباداً مطلقاً » وأكنه اجهاد

فيه انتساب للمذهب » ورما ضاق الآن حى صار الجبهاداًى المذهب()١ لا يأق

الدلف ماتخالفأقوال الأثمة 6ولكنه يفرع علىأقواهم » ومقخدتار من المذاهب

الأخرى ::
ن كا رواه ا آالبيت  2وكا رواها
والبا عنمتوحال م ل
 (١1).اتحهد المنتسب هو المحتهدالذى قد الت الامامفىالفروع » ولا مخالقه فى الأسول. 

والتهد فى المذهب لياخالف الامام فى الفروع ولاق الاصول © ولكن يفرع عآلرىائه٠ 

سلسلا

لم

جاعة أهل السنة  . .كماأن الباب عندهم مفتوح للأخد منالمذاهب  .فذهب الزيدين
مذهب جامع » وليس بمقصور على اجماد الإمام زيد.

ويلاحظ أنهفىالمعاملات يتلاق مع مذهب أنى حتيفة كثيررا » والسبب أن أبا

اهكر
ذعن
ونخذ
حنيفة نفسه الى بالإمام زيد » وأ

اىد
لف
بقيا
» وأن المذهبين تلا

' ماوراء ابر » فأخذ كل منهما من الأخخر » وأن بعض نقلة الفقهالزيدى كياأنخذ
مانلمذهب الحنى حيث لانص فى الزيدى  .واللهسبحانه وتعالىأعلم.

0

-

ار

( من منة ١م ه إل 1١84ه)

به :
 5اق آخخر القرن الأول المهجرى ونصف القرن الثاى » .كان البيت
العلوى مصدر النور والعرفان بالمديئة اأنورة  .فإنه مننكذبة الإسلام عقتل الشهيد »

ابنالشبيد » وأنى الشبداء الحسن بن علىرضئ اللهعنهما.ا.نصرف آل عالىلإعلىلل
النبوى يتدار سونه » وفهم ذكاء آياتهم » وهداية جدهع » والشرف" احاشمي الذنى

الأمور » فاتجهوا إلىمعاللها وبعدوا عنالسياسة .وقد ذاقوا.

اف
سعن
فبم
سا مه
عل

مرارما » ولم يعرفوا حلاوتها  وتوارثوا ذلك الانجاه العلمى ع فورثوا .الإمامة

فكياهبراً عن كابر .

فعلى زين العابدين كان إمام المدينة نبلا وعلماً » وكان ابنهمحمدالباقر وريثه فى
عملقصمداء
لان
افك
إمامة العلم » ونبل الحداية . . .
وما زاار
لأمحددينة

منكل بلاد العالم الإسلاى »

إلاعرج على بيت محمد الياقر يأخذ عنه

ونره
يان
وك
ز مم

من يتشيعون لال البيت ق السرء ومن نبتت فىنفوسهم تابتةالانحراف» إذا فرعت
فخىعلايا الكمان الذى ادرعوا به» آراء خارجة عانلدين » فكان يصدهم »
ويردهم منبوذين مذموءين .٠

وكان يقصده أثمة الفقه الإسلامى  :كسفيان الثورئ » وسفيان بعبنيئة »
وأنىحنيفة شيخ فقهاء العراق  .وكان يرشد من نجىء إليهو.لنذكر مناقشة جرت بينه
وبين فقيهالعراق ألىحنيفة فى أول لقاءبينهمافىالمدينة » وكانأبو حنيفةقد اشتهر

يكثرة الرأى فىالفقه .
قال محمد لباق :.ر أنت الذى حولت دين .جدى وأحاديثه بالقياس .
قال أبو حنيفة  :اجلس مكانك ع كا بحق للك» حتى أجلس كا مق لى»

0

«جدكصلىاللعهليهوسمف سىحياتهعلىأصتابه» فنجاس © ثبجمثا

مىة
ركعند
حنلل
فإ

أبوحنيفةبين يديه » ثمقال :إنى سائلك عنثلاث كلمات فأجبى  :الرجل أضعف
دلباقر  .:المرأة » فقال أبوحنيفة  :كمبهمالمرأة ؟ فقاله
محما
ة فقالالإمام
أمالمرأ »
الياقر  :للرجل سبمان » ولامرأة سبم »قال أبومحنيفة  :هذا

سام

سيمات .

0

هلصلاة
قول جبكعلي ا

مون جدك لكان ينبغى فى القياس أن يكون للرجل مهم ولامرأة
واووات

 .لآن المرأة أضغف من الرجل .

؟قال الإمام الباقر  :الصلاة
ثقمال أبو حنيفة ا:لصلاة أفضل أ.مالصوم ف
أفضل  :قال أبو حنيفة  :هذا قول جدك » ولوحولت قول تجدك

أن المرأةإذا طهر ت من ايض أمرتها أن تقغى الصلاة

لكانالقياس

» ولاتقضى الصدوم 3

لة ؟ قال:لالأبونجس .قال :فلو
انطف
ثمقالسائلا الإمام الباقر ا:لبول أبسأم ال
من البول » ويتوضاً من
كنت حولت دين -جدك بالقياس » لكنتأت أن يقنسل
هن أحول دين.-جدك بالقياس .
النطفة » ولكن معاذاللأ

فقام محمد فعائقه 4

وقبل

ش

وجهه وأكرمه .

 - 71ومن هذا الحديث تتبين إماءة الباقر لاعلماء » محاسهم على ما بدر
منهم وكأته الرئيس ناكم هر عو سمه لييحملهم على اللحمادة  43وهم يقبلون طائعين

تالكرياسة .
وقل كان.رضى

اللهعنهيجل الصحابة » ويختص

٠ن الإجاذل الشيخين

بفضل

أبايكر وعمر رضى اعلللههما » ويقول فى ذلك أثايهاللهتعالى  « :من لميعرف

فضل أبىبكروعمرققدجهلالسنة» ولقدقال لأحدأصعابه» وهومجابر اساعى

يا جابربلغنى أن قوماًبالعراق يزعمون أنبممحبوننا ؛ ويتناولون أبابكر وعمر رضى

مرعا .م والني
اعللنهما و»يزعمون أنى أمرتم بذاك م تأبفهمفىإلالمه ب
نفس محمد بيدهلووليتلتقربت إلىاللهتعالىبدمائهم .

ن.اللاتبى شفاعة محمد

صلى اللهعليهوس إن لمأكن أستغفرلما » وأترحم علبم .ا إن أعداء الله لغافلون

عنهما ؛ .
الفقهالإمادى  2مدركا.
م ومفسرا
ولقد كان رضى ااعنهمفسرا رآ الكر »
حكة الشرع

آل

بيت

فاهماأجل الفهممرامها  .وكان راوية للأحاديث

»وروى

رفرقة .
خ ت
أحاديثالصجاةمن

٠٠..

روى

أحاديث

0
ولكمال نفسه » ونور قلبه » وعظمة مداركه  . . .نطق بالحكمالرائعة » .ورويت
عنهعبارات قىالأأخلاق الشخصية والاجواعية » مالونظم فى سلك لتكون منهمذهب

و ذل
قومن
لكه
ل ى ساميعلوتمنيأخذ به إلىمداوج الشمو الإنساق .

« :ما دخل

قلب امرىء شىء من الكير إلا نقص من عقّله مادخله » غ ومئنه وصيته لابنه

جعفر٠ : ياببنىإياك والكسل والضجر » فإنهمامفتاحكلشر . . .إنك إن
كسلت لمتؤد حقا» وإن ضجرت لمتصيرعلحق »دقرا  .ذا ريمالقارىء

(أى العالم) حب الأغنياء فهو صاحب دنيا » وإذا رأيتموه ياللزملعطان ٠ن غغر

ضرورة فهو لص » .
وكان يرىأن طلبالعلم» معأداء الفرانض ٠ برمنالزهد  :ويقول ف ذلك
رضى اللهعنه « :واللهموتعالمأحب إلىإبليسمنموتسبعينعابدا ً٠  .ولقد
مات محمدالباقر عام ١41ه  .وذكر أبوالفداء ى .تارممهأنه مات ىأولعامه11ه.
 هذا هو الإماممحمدالباقر » الذى وصف ببذا الوصف » لأنهبقر العمجب
ابو
صو أ
صى الغانات فيه  .وه
أفذقإلى
وشقه » ون

التررجمة جعفر ترضى الله

عنهما  .ومنحال الباقر تعرف إلى أى سلالة ينتمى ابنه» فإن القدوة -فوق الشمم
والإباء »وطيب الأرومة » والاتصراف إلى طاللبحقيقة  ذات أثر ى الجاه
الناشىء إلى السامى مانل.حصال والساى منالفعال .

شختياررته كرعة
وإن ذلكالرجلىالعم وهو محمد أبوجعفر  -قعد ا
من كرام العرب وهى أمفروة بنسا القامم بن محمد بن أنىبكر .٠ حفيدةألىبكر
الصديق » رضى الله عنهء فالتقت فقجعفر شجاعة .على كرمالله وجههء وفداء الصديق.

التتىفىدمهعل عاللىعيقرى » وأناة الصديق  .وصيره  .ولقد قال.ق ذلك
من جانب أبيه ينتسب
 .الشبرستانى صاحب «الملل والنحل »  :هو (أى جعفر )

إشلجىرة النبوة » ومن جاتب الأمينتسبإلى ألىبكر رضى اللهعنه.
مولده ونشأنه :

 - 414منهذين الأبوين الكربمينكان جعفر الصادق رضى اللهعنهوعنآلمم
الكرام» وف التبعالضاق منعل آمل محمدعليهالصلاة.والسلام ترعرع وثما ؛

٠

( م ١4  -تاريخ المذاهب )

45س

وف ظل ذلك البيت الكرمم عاش  .وقذ اجه منذ نعومة أظفاره إلىالعلىكشأن أهل
البيث ى ذلك الإيان . وقد رأى مع ذلك جده القريب علياًزين العابدين الذى كان
د بيينه
يزاح
ملء الأبصار والقاوب ى بلاد الحجاز كلها » والذى كانت اللموع تن
منغيرسلطان ولاحكم » إل"الشرف والفضيلة ؤكرم المتصال :
وقد اختلف ق ولادة الإمام جعفر الصادق » فقيل أنهولد عام ٠ للهجرة؛

و7قهيل أنه ولد قبل التازمين  .وأرجح الروايات أوسطهاء
وقيل أنه ولد عام 8
وهى أنهولد عام مهمع فهو قد ولدفى السنة الى ولدفهاعمهزيدبنعلى رضى
اللعهنبما» وهىالسنةالىولدفبهأابوحنيفةفقيهالعراقعلىأرجح الروايات .
بىدين
اعل
عده
لت ج
اما
:قد
نئذ
ينحي
زكو
وي

»ولهروافىبعة عشرة هن خجمره ©
ا

ظ فكره  .ويكون فىنشأته الأولى قداغيرف من مهلين عذبين» شما جد
وقد استق

عزيلنىالعابدين » وأبوهمحمد وكلاهما كاناعلىفضلمحدثت بهالركبان» وتذاكره
العلماء .

ضشأى الله بعانلهمدينة حيثالعلمالمالى » وحيث كانت آثار الصحابة
ردن
وق
نس

رضى اللهعنهم ا قائمةوحيث أكابز التابعين يتحدثون » ولاشك أنهكان يأ

رضى الشاعته يغشى جالس المحدئن من التابعين ©» ولا جد
مجده ء:إذْ كان

غضاضة فىأن بأخذعنهمعلمجدهالننىصلىاللهعليهوسلم . .فقد كان علمه
عليه وسلم شائعاًبينأصحابه أجمعين ؛ وأجاديثه صلى العلهليه وسل عندهم
صل الله

جميعاً» يغيبٍبعضبهاعنبعضهم » ولايغيب كلهاعنكلهم » فلامكنأن يكون

ش مةٍحديثقالهالبى صللاللهعليه'وس غيب ع:لأهمجمعين » لآنه إذا جهله يعضبم؛
جلمه الآخرون .

ش

ومنيريدعلالرسوليأخذه منكل.مظانه  /بلاافرقبينمكان ومكان .٠وإن

فوا إلىالعلمانصرافاً كلياً»  :والعلم
صهرقد
نعن
اله
أولئكالعلية من ذريةعلىرضى ال

حمل النفس على التطامن لطلبه » ولو صور العلم لكان رجلا متراضعاً ؛ ومن ٠

المستحيل أن تأخذ المرة أبناء مدينة العلمفلايطلبواالعممنمصادره » ويتلقوه عن

الاعلليةتامبنعين .
كان يعاصر الإمام جعفرا فى آثناء تلقيه وأنخذه إينشبابت الزهرى ؛وغيره
وقد

فمقننهاء التابعن بالمدينة الذين أخذوا عن مر وتلاميذ حمر من الصحابة _ .وإن

"#2
ل

لم

لته.فاينشهابالزهركانذاصلةخاصةبالإمام
بعضب كانتلهصلةبيمضأه ب
زيذ الى كان"فى مثل سن الإمام جعفر رضى اللهعلهمأجمعين  .فلميكن علمآل

كلان متصلا به» يأخذ آل البيت.علهم» ويأخذوت
البيت منقطعاً عنعلالتابعين » ب

هيمنآل البيت الكرام » وكلهم من رسول الله صلىاللهعليهوس ملتمس .
ولابد أن نشر هناإلى أمر له صلة ببيت جعفر رضى الله غنه © وهوأن أمه
كانتبنت القاممبن عبمد . . .والقامم بن محمد هو الذى تربى ىق حجر عائشة
رضى الله عنما عمته » 2وهو الذى روى مع بعض الموالى حديها غ وهو أحد

الفقهاء السبعة الذين حملوا العلمالمدنى إلى الأخلاف » وآل علمالكثيرين منهم إل

مالك » ودون كثيراً منهفى الموطأ ؛فكات العلمالمدق ق'بيت جعفر رضى الله عنه .
منأحاديث» ويلقهاعلىالرواة
 وإن كلتابعىكاتيدون ما بصلإليهعنه» وإن جعفرا أدرك جده أباأمه» ولابد أنه أخذ عنه » وآل إليهعلمه» ققد

توق وجعفر ق سن ناضجة قدشدا ف اىلعللبوترعرع » وصار بعطى بعدأن كان

يأخل . .

هاعما  6ا
ققدمااتلقاسمرضى لله عنع

 0هذا حمل

عمعائشة أم المؤمنين كنانوهنا » وأخذ عن ابن عباس » وقد كانعلىرضى الله
حمداكابة» إد احتضنه بعد أن تزوج أمهأرملة
وكرماللوهجههيعترأباه
عنه

أانىلبكصرديق .
والقاسم مع روايته للحديعن حمته  :وعن كبيرالطاشميين بعد السبطين عبد اللهبن

عياس  . . .كانفقباًناقدا الحديث فمتنه يعرضهعلىكتاباللهتعالىوالمشبور من.

السنة » فاجتمعالاهلفقوهالحليتوولقد قال فيه تلمبذه أبو الزناد عبد اللهبسن
ذكران  :ومارأيت فقمآأعلممن
تدينه ؤفقهه العميق

ا

ع وما رأيت -أحدآ أعلمبالسنةمنه» ع
3

0

واعتزام للأموز .ولذلك روى مالك أنعمربن عبد العزيزقال « :لوكان لىمن ا

شىء لاستخلفت أعيمش بنى تم »م وهو القاسم .
هذا هو الجد الذى عاش و جعفر يشدو فىطلب العلم ٠ حى بلغفيه درجة العام

الذئ سير إليهالركبان ».ويتحدث بفقئلهوعلمه علناة المسلمينى مشارق'البلاد
الأنلامية وخغارما .

885

لدم

اس
اتمر
لج
صعف
اردق يطلب العلوميسير فيه » وم
اات
لأب
روه
اوهبوقعة والثلاثين

أوالخامس
ة والثلائين  .عالخىتلااف الروايات ى ذلك  .وقد بلغ أشده » وقارب

نًاكلية معرفة آرالءفقهاء على
الأربعين  :ونال عل اللسئةواعللفمقه » واكالنمععنيا

شى مناهجهم ليختار من بيها المباج القوم .
ويروى فق ذلك عن ألى حنيفة الإمام أأنه قال « :قال لى أجبعوفر المتصور
ياأباحنيفةإن الثاس قد فتنوايجعفر ب
منحمد

» فهبىء لهمنالمسائل الشداد 3

فهيأت لهأربعين مسألة »  .والتى الإمامان بالحيرة فى حضرة المنصور .
١

 -ويقول أبو حنيقة ى هذا :اللقاء  « :أتيتهفدخلت عليه » وجعفر

ابنمحمد جالس عن عينه » فلما بيصرت به دخلتى من اطيبة لعفر الصادق ب
بن

محمدمالميدخخلى لأنى جعفر المتصور  .لمتعلي»هوأو فجلمت»ثاملقت
إليه وقال  :ياأبا عبدالله هذا أبو حتيفة » فقال  1:نعم »م التفتإلىققالك :

ياأباحتيفة ألقعلىأنىعبداللهمن مس
فائل
جكع»لت ألفىيعلجييهبنى » فيقول :
كذ .ا ..فرعا
أثم ولوكذ ء وأحالدبن يقولركةذا » ونتقول
تابعنا» ؤربماتابعهم ء ورا خالفنا جميعاًأ حى ,أاتيلتأعل
رىبعين ٠سألة ' »

وأمخاعل منها عسألة » ثم قالأبو حنيفة:ة إن أعلاملناسأعلمهمباتلاف الناس 6
'

وقد صدق أبو حتيفة فهاقال  3لآنالعلمباختلاف الفقهاء » وأدلة آرائهم .

 .ومناهج استنباطهم يؤدى إلى الوصول إلىأحكم الآراء » سواء أكان ٠ن بينهاأم
كان من غيرها  . .ف
.يخرج مبنعد

ذلك بالميزانالصحيح الذى توزن به الآراء ٠

ورج بفقل
هيس
يفقاهلعرا»ق وليسيفقة امد ؛ وهو لون آخر غيرهما » وإن
كانت كلها فقىى ظل كتاباللهتعالى +وسنة رسولهصلىاللهعليهوسل .م

غلمه بالكونيات .
«فيات الأءيان » عند الكلام فى جعفر الصادق:
 قال اين خخلكان فى ومىذهب الإدامية  .وكان م نن صادات أهلالبيت,, .
وأحد الأثمة الاثىعشر عل
مقالته »
ولقب بالصادق لصدقه فى

وفضله أشبرمنأن :يذكر.. .

.

وكان تلميذم

68815
ب

سمه

جابر حبينان الضوق الطرطومى »٠ قأدلف كتابآً يشتمل عألىلف زرقة »
تتضمن رسائل -جعقر الصادق » وهى خممسيمائة رسالة » ودفن بالبقيع ف قير فيه

“أنوه مد الباقر » و.جده زين العايدين » وعمجد ل
هسن بن عل؛ علهمالسلام؛
فللهدرهةن قيرماأكرمهوأمرقه (١). 6

وإن هذاالكلام يدلعألمىرين  :أحدهما أن
جنهتل
امذبله
ر حبينسان » وهو

صاخب علوم الكيمياء ولهعدة رسائل فى الكونوالعقائد » والكيمياء .

منسشمرائة رسالة هى تعفر
والأمر الثانى الذى يدل عليه هذاالكلام  :أخنه
الصادق » ولكن ق ذلاث نظر» فإنه لوكانت الرسائل المنسوية لجابر هىانعفر لنسها

إليهصراحة  . . .ققدكان جابرفيهتشيع»وماكانمناليمعنقوقللأنكلام أكير
االآلنعمةلويين فى عصره هن غير أن ينسها إليه» ولكنه قالأماكانتبتوجيهه
وإمحائه وهدايته. .

انر الصحة فى نسبة هذه الرسائل إلىالإمام جمفر »
قماديك
مومه
"ا ب
فإنه يبدو أن الإمام اشتغل بذه العلوم » إذ أن الإمام رغى الله عنه كان عنده من.
الذكاء والقوة النفسية مامجعله يتمجه إلىطاب المعرفة * نن أى نوع٠درءنن أى ناحية .

وعندنا الكثير م ن.الأدلةالى تنبت أنكهانعلىعمبالكونيات ؛ وكانبتخلمن
فىو3اد
ىلكونومقاب واقرمااجاء
الكرم الذى دعا لإلىاللف ا

عن

الشمس واللبل والهار » والظلمة والنور » ولنتقله معطوله :

اوعها
وفكر ى.طاوع الشمس وغروما لإقامة دولى الهار والليل ؛٠ ولطا

لبطل أمرالعالمكله » فل يكن الناس يسعون فىمعايشهم ويتصرفون فىأمورهم ؛
والدنِ مظلمة علهم » ولْ :يكونوا ينون بالعيش بعدفقدهم لذة التور ٠ وواجه
الأرب فى طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الإطناب فى ذكره  ...وتأملالمنفعة

للم
لوبا.
امجهم إلى الدوء
قوءر والار مع جعظ
نيك
انس .هد
غفرىوماء فلولا غر
والراحة لسكون أبدانهم ؛ وجمع حواسهم ٠ وانبعاث القوةالفاضمة للبضمالطعام
( )1وافيلاأتعيان ب ا ص 6١53 .

 585سه
و.مة العلل ومطاولته
دماعلى
ممله
عء إضلىاء :. .ثم كان الخرص مح
أغذا
ل ال
افيذ
وتن
علىماتعظم نكايته فىأبدانبع.ك+ثفيإرناً منالناسلولا جثوم اللِلبظلمته عليم »
للكسبوالجمعوالادتا .ر ثمكانت الأرض
ريكنم هدووءلا قرارء حرصآع ا
لهى كته وتدبيره ) نتطلعوزقتاً
تدزه
عااالل
تستحمى بدوام الشمس بضيائها » فق
وتغرب وقتأء عتزلة سراجبرفعلأه البيت تارلةيقضواحاونيدم ثميغيبعهم
لبدعوا ويقروا  .فصار النور والظلمة مع تضادههما متظاهرين ءإلىمافيه صلاح العالم
ونظامه » .

0

«فكر بعدهذاف أرتفاع اولاشمنسحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعةمن السنة
وماق ذلك من التدبيروالمصلدحة

فى الشتاء تغود الحرارة

الشجر والنبات فتتولد

ش فنيماموادالغار»ويتكشف الهواءففيانشأ هتهالسحاب والمطر » وتشتد أبدان الحيوات
وتقوى  .وق الربيع تتحرلة وتظهر الموادالمولدة فى الشتاءوتصاح » فيطلع النبات

وتنور الأشجار ؛ ومبيج الحيوان للسفاد  .وى الصيف محتدم امحواء؛ وتنضج العار »

وتنحل قضول الأبدان » ومجف ونجهالأرض ».هي لألبناءوالأعمال ؛ وق اللتريف
يصفوالمواء » وترتفع الأمراض » وتصاح الأبدان » وبمتداللإللى .

ويعليب

ْ المواء» وفيهمصالحأخرئ . ..فكرالآفىن تتال الشمسفى البرواجلاثىعشي
لإقامةدور السنة وما فى ذاك م التديي»رفهو الدور الذى تصبحفي اهلآزمنةالأربعةل»ذن”

اللا

0

سارها

ناما يوجب رد تسبةهذه الرسالةإلىالصادق» فإن الإمامية قد تلقوها
وليس عند

ما داموا قد تلقوّها بالقبول لانردها إلابدليلى قطعى لاشبهفيه  .ولايرد
بالقبول ء و

ن .العلماء بالقبولإلاعندالذينيريدون أن هدموا
الأمر الذى تتلقأه طائقة كبرة م

0

ء العلوميقومعلىالأسسالىأقامه السابقون » ولاينض مما إلا

يغبت أنه لا يصح عندأهل العقول أو مخالف ما عممن الدبنبالضرورة .

د تضافرت أقوال علماء التاريخ دلىصلته ابر.بنبحيان » وتتامظٍ جابرله
.وق
96

لل1

رو  .أوبميارة أدق حادثهبها٠ ودونها من
توسميد » وهى الى أملاها حل انفقل بنعم
رمالة ال

*)2ة4؟أ.

شه

سم

سه .مئه . .وتضافرت أقوالالمؤرخين أيضاً على
ق. :الاعتقاد وأصولٍ الإعمان» واقتيا
اء يعضها يبعض . ...

أنه تحدث إليه ى طبائع الأشياء؛ وخواص المعادن» ومزبجالأشي

إلينا بن الرسالة لها شواهد تثبت صدق نسبة مجموعة من المعاومات
وكل هذا يوئىء
التى اشتملت علبا إلى ذلا الإمام اليل

لهوم
لتعفي
اتدأ
وقد .عاش الإمام جعفر فى الوقت الذى اب

الفلسفية .تدخل

تكون لا المدارس » وتنظم ها الدراسات  ...فتد تورد عاللىعمل
اللغة العربية » .وت
الإسلاى فى آآئخر العصر الأموئ وأول العصر العبابى

الفكر المتدى ء واليوتاقى

عن طريق السريان وغيرهم .
الجفسر
6

للإمام جعفر لا يكتفونماتلى منعل » وما اتصرف
والذين تشيعوا

إليه من محوث  . . .بل يضيفون إليه علماآخرلبمؤت بكسب ى دراسة » ولكن

انء بعده| .
أوتى بوضية من النى صل الله عليه وس أودعها عليا » ثمأودعها عجلىه
من الأوصياء الاثبى عشر » ويعد الإمام سادسبم .وسموا ذلاك ألنوع  من الغلم جفرا ..
» ثمأطاقعلى الإهاب نفسه .
رش
كظم
تذاع
سشاة إ
الدال
ولى و
والحفر فىالأص

وقد قالوا إن البفر صار يطاق على نوع من العملايكون بتاق » ولكن يكون من عند

ى  .ولقد قال .بعض .كتاب الشيعة انحدثين : :دعم الجفر هوعل الحروف ,
اتلعلاهل
الذى تعرف به الحوادث إلى انقراض العالم » وجاء عن الصادق عليه السلام أن
عندهم احفر  2وكسره

عمالعلماء الذرن مفوا من بى إسرائيل
بأنه وعاء من أدم فيه

نهاتياث الأسحاديث الى ذكرت عن الحفر » أنه هن.مصادر هم و»أن .هذا العم
م
شريف منحهم اإلليهاه » )(١ م

 60نه وقد .جاء ى الكاق للكليى

وهو أنحدالمضادر الأريعة للأثارعند

الائنا عشرية  -أنالجفر فيه توراة «وسى وإنجيل عيسى وعلوم الأنبياء والأوصياء

ومن .مفى من علماء.بى إسرائيل » وعم الخلال _والحترام » وعم ماكان وها
( )1الصادق ب ١ صى ١٠١٠ »"تأليش السيد محمد حسينالملفر .

اا

0

يكون  . . .ثميقول إن الجفرقسيان  « :أحدهما كتب علىإهاب ماعز » والآثخر
كتب على إهاب كبش ٠ . .

وقد قالالكلبى ,فى الكآق ما نصه :
بتيقحة
'«قال الصادق :صنظر

©هذا اليومفى كتاب افر الذى .خص

اللهبهمحمدا والأئمة من بعده » وتأملت فيه مولدغائبنا وغيبته ( أى الإمام الثائى

'عشر) المغيب بسرمن رأى » وإيطاءه وطول عمره » ويلوى المؤمنن فى ذلك
ارما » وتولد الشكوك ق قلوجم » وازتداد أكثرهم عن دينهم» وخلعهم ربقة

الإسلاممنأعناقهمالىقال تقدس ذكره  « :وكل إنسان ألزمناة طائره فى عنقه » '
ياعلبىولاية » .

«قلنا :ياابن رسول الله كرمنا وشرفنا ببعض ما أنت تعرفه معلنمذاك ؛
قال  :إن اللهجعل ف القائم مناسنن منسين أنبيائه  :ضن
نةم
ونح طول العمر »
وسنة منإبراهم خفاء الأولاد واعتّزال الناس » وسنة من مومى االحوف والغيبة »
وسئة من عيسى انختلاف الناس فيه » وسنة من أيوب الفرج بعدالشدة ؛ وستة
من محمد التروج بالسيف مبتدي مهدأة ؛ ويسير بسيرته » )(١ .

ونتبى مهنذا إلى أن ابر كتاب أودعه جعفريرجعإليه فيعلم علمالغيب

فياكأن ومايكون ».سواء أكان بالحزوف والرموز أم كان بالأخبار » ولعله
 7زجمهم هو الكتاب أوو العلمالذى يعطاه كل إمام من ... 57

الذى أعطيه

غلى » ثممنجاء بعده » وقد جاء فىالكاق للكليى مأانيصفهاً :
دإن اللهعزوجل أنزل على نبيه كتاباً» فقال ريل  :نامحمد هذه وصتلك

بن علىالكتاب
كا
ولده
:من النجباء ياجبريل؟ فقال :على وو
إلى النجباء » فقال و
خواتم من ذهب  -فدقعهرسولاللهصلى اللهعليهوس إلىعلى +وأمره أن يفك
شاتماًمنه» فيعمل مافيه  .ثمدفعه إلىالحسن ففلك منه خاتماًفعمل بمافيه  3م

:دفعه إلى الحسن ظ نفك خاتمًفوجدفي أهن اخرج بقومكإلى الشهادة ».فلا شبادة
لممإلامعك » واشير نفسك لله . .,ثمدقع إلىعلل.ببنالمسين ففلكخاتماً فوجد فيه

) (١1الوشيعة ى عقائدالشيعة لمومي االدله » ماىل5ه..اطبيعةجى. 

445
أن أطرق واصمت

ب

واعبد ريك حى يأتيك اليق » ففعل )
والزم منزلك 3

ثم:

دفعه إلىابنهمحمد بن علىقفك شاتماً » فوجد فيه  :حدث الناس وأفهم » وانشر
علوم أهلبيتك ء وصدق آبائك الصامين ء ولاتخافنأحداًإلاالل»ه ولاسبيل  .لخد
عليك  .نمدفعهإلىجعفر الصادق فوجدفيه :حدثالناس وأفتهمولاتخافن إلاالل»ه

وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك » فإنك فى حرز وأمان» (. )1
فجحفر»
 794 ٠م ولقدتناقلعن الاثنا عشرية .كتاب منعلماء الإسلامماذ كروه ال
وا تببيناًلتفكيرهم» ومنهممنكانيقولفيهساخراً .
رله
نكاظنينق
امن
فكنهم
رف
محةصبن
ولقد جاء فىعيون الأخبار لابن قتية  :قال طل

 :لولا أنىعلى

وضوء لأخيرتك عاتقول الشيعة»قال هرون بنسعد العجلى.وكان رأس ااريدية :

ألم تر أن الرافضين تفرقوا 

فكلهم ى جعفر قمانلكراً

فطائفة قالوا إله(؟) ومنهم

طرائف سمته النبى المطهسرا

فإن كيارنضى مايقولون جعفر فإفى إلى رلى أفارق جعفرا

ه جلد جفرهم  2برئت إلى الرحمن ممن تجفرا
ضلم
قجب
أن ع
وم
وقد جاء قىهاذلهقصيدة

:

ولو قال أن الفيل ضب (صدقوا

ولو قال زنئجى تحول أحمرا(*)
الاك

وقد قال أبوالعلاء فى الجفر .:

لقد عجبوا لأهل البيت لما
ومرآة الكوااكب وهى

|

صغ ركد

أتاهم علمهم فىسنك «جفر
أرته كل

عاامرة

وققفر

 4ب هذابعضماقيلفىاللقر » وهوبعضقليل » ومن البقعلينا فى
هذا المقام أن نذكر ثلاث ملاحظات :

:

الأوق  .:أننا نننى نسبة الكلام ق .الجفر إلى الإمام جعفر الصادق» لأنه يتعلتق
) 00الكاىالكليى ب ١ سن . 881

ونا
للذي
اء ا
قؤلا
() وره

ءهم أتباع أبوالخطاب محمدبنزينب .
أنهإله:هم الحطابية و

ن6
1م4
(م) عير الأعبان ب ؟ ؛

ءطبه ذاالركتب 7..

م

سداء6؟

الغيب » واللهسبحانه وتعالى.قداخختص به  2والننىصلالهعليهوس قال2

ا حيعه را لكو .م ١ ولوكنت أعامالغيبلاستكثرت من الحيروما
مسبى السوء » وما كان يعطيهاللهتعالىمن يعض المعلومات الغيبية يعطيه إيأه3
معجزة يتحدى بهاكا قالتعالى دأل .م غلبت الروم  .ق أدنى الأرذى وهممن يعله

نبولمنبععدويوميفر احلمؤمنونينص
مق
غلبم سيغلبون ق بيعميلنلاهلأمر

|

الله ينصر من يشاء» وهوالعزيز الرحم » .

ونق الجفرعنالإمام جعفرلاينقص من قدره  .فاهلوإمام الحجة ف دين
اللهالذى تلى عنه كيار ,الققهاء » كأنىجنيقة ومالاك » وكبار الحدثيكننسمميان الثورى»
وسفيان بنعبيثةوغبرهمامنأمة الحديث .

الثانية : .أن أكثر الروايات الى تنسب الجفر إلى الإمامجعفر الصادق طربقها
الكليى  :... .والكلييى هاولذى روى عن الإمام أنه قال إن فى .القرآن الكرم

نقصاً  .وق دكذب تلك النسبةالإمام المرضى وتلميذه الطوسى » وغيرهما من كبار أنئمة

الاثنا عشرية » ونقلوا عنالإمام جعفر نقرض هذا . .وإن من ينآلالكذب وينسبه إلى
ذلك الإمام المتبع لايصح عندأدل التحيص أن تقبل كلل روايته 

لثالثة  :أن علماء المعفرية الذين يكتبون الآن فى حياةٍ الإمام جعفروينسبونماء

يلتاعرضون لتأيبد هذه الفكرة » وإن كانوا يتقلوتها  .وسالبلحهانه وتعالىأعلم+
 - 4وعندى أن الذين أدخلوا فكرة الجحفرعند الإمامية الاثناعشرية هم
الخطابية » أتباعأى الطاب » فقدجاء فى اللنطط المقريزية  :و زعمت الخطابية
بأجمعها أن مجعفرين محمدالصادق أودعهم جلداًيقال لجهفرء فمياهمكحلتاجون

إليه من علٍالغيب وتفسير القرآن؛(. )1
جعفريفيض بعلمةعل معاصريه

"#6

لنت
أزك أ
رولئ
اكال
دذني
ونا

يأتنتحلوا جعفراً ضفات نفاها » ولنتجه

إلى الأمر الثابت الذى به ارتفع » ولم يكن ٠ن بعده مكان لرفعة لينملها . .
) 0اخلط  :ل أ »ص

 » 108طبعبولاق .

ب

اإهك اه

لقد تلق آعبنائه وعن شيو عنصره فىإبان نشأته » .وتعلم أمبنيه.حجسن

الصحبة فصحب الأخيار  ..ولقّد قالله أبوه الإمام الحكم محمدالياقر  « :لاتصحين

فاسقاً » فإنهبائملكبأكلةفادونها » يطمع فباثملاينالًا .ولاتصحين الببخيل » .فإنه

يقطع يكفىماله أحوج ماكنت إليه  .ولا تصحين كذابا » فإنه ممتزلة السراب :

فأعنك
تريد
يبعد متنك القَريب » ويقرب متك البعيد  .ولاتصحن أحمق » فإينهي
ين
حلا
ص»و
ترك
فيض

قاطع رحم » فإتى واجدته ملعوناً ى كتاب الله ه (١).

األلإمام جعفر بده النصيحة اللخالصة »فنحى عمجنلسه منلميتحلوا ممكازم
الأخلاق » وأدنى الأبرار الأطهار  : . .ولذا كات مجلسه بالمدينة مثابة أهل العم"
.كل
وطلاب الحديث وطلاب اافقه ي»أخذون عنه » ويردون مورده العذب  . .و
مجله 'وكانوا يقّيسون من علمه وخلقه وحكه .
ل وأ
عجله
مانلى بهأ
يروى ف ذلك أن سفيان الثورى » الذى .كان محدث العراق وواعظ

الكوفة» حضرمجلسه -وكاتجعفرصامتالابتكل فقال الثورى ٠ :ألاقوم حتى
حادثك
أأن
نحدئى 0ع فتال الصادق  -:و

» وماكثرة الحديث لك ير ياسفيان 0

إذا أنعماللهبنعمة» فأحببت بقاءها ودوامها » فأكثر املنحمد والشكر علهاء فإن

جزل قالفىكتابه٠ :شلكأنرتم لأزيدنكم » ».وإذا استبطات الرزق فأكثر
ولهع
ال

ولهجل قال كىتابه  :ا«ستغفروا ربكم إنهكان غفاراً»
عفإزنال
من الاستغفار »

ءل
جتع
ينا
وم ج
برشل السياءعليكممدرارا » ويمددكم بأموال وبنين » وبجعل لك

لكمأنهاراً» ياسفيان إذاحزبك أمرمنسلطان أو غيره فأكثر من  « :لحاول ولا
قبوةا إلللاه » فإنبا مفتاح الفرج » وكنز من كنوز اللنة » ؛ فعقد سفيان بيده »
وقال  :وثلاث وأى ثلاث! » .

وقد أنعذعنه مالك رضئ الله عنه ء» واختلف إليه'قى مجلسه » وانتفع هفنقهه
وؤروايته د

عنه » واقرأ كتاب الآثار لأنىيوسف والآثار

ى
وان
رفة ك
يو حي
 - 7وأب

محمد ء فإنلكواجدفهماروايةعنألىحنيفة جععنفر بن محمد :اه فكان الثقة
4
6من
21
( )1حلية الأولباء د جع

.

ب

7ه"

0

ه ويقولك
الصدوق  .ومعأنه فى مثلسنألىحنيفةلميتأب أبوحنيقة عنالأخلعن .
كتابالشيعة أنهقد بهسنتين  .ويقولون  :إنهقد قالأبوحنيفةفى هائين السنتين

دلولا السنتان ملك التعان ». ,.

وقد
جا ىءحل اةلأولياءلابفنه+م
(وروى عن جعفر عدةه ن التابعين » منيم  :حى بن سعيد الأنصارى ؛ وأيوب

السختيانى » وأبان بن تغلب » وأبوعمر” ابلنعلاء » ويزيد بن عبداللهبن المادى .
ويك عت
من 5

مد  :مالاك بن أنس » وشعبة بن القامم ٠ .وسفيان بن

عيينة  :وسلوان بن بلال » وإسماعيل بن -جعفر.)١(:

ومنالغريب أنه معرواية هؤلاء الأ
اعلا
لمإعن
مذلك
ام

الوليل يجىء بعض

متحدثى القرن الثالث فيتكلعنرواية جعفر الصادق ويتشكك فها» ولكنهاالعصبية
المذهبية  .وإذا كان بعض الشيعةقدنسبإليهمالميقله» فإن ذلاكلايغض منمقامهء

فلميغض منمقام علىبنألىطالبكرم اللهوجههكذبالكذابين عليهكمالميضر
عيسى بن مريمعليهالسلام افتراءالمفترينعليه » وادعاؤهم عليه الألوهية .

جعقر والسياسة
 74ا قال الشبرستانى ق جعفر الصادق ٠ : هو ذو عم غزير ف الدين »

وأدب كاملفى الحكمة » وزهد بالغ فى الدنيا »وورع تاالم ع
شنبوات » وقد
أقامبالمدينة المنورة مدةيافيلداملشنيعتةمين إليه » ويفيض على الموالين لهبأسرار
العلوم .م شل اراق وأقا !
م مدة م تمر ل
ضلإمأةقطرء
ولنا
ازع أحدانى
لملاف ؛ة وم غنرق فى مر اعرفميطمعفى شع ؛ ومن تعلىإلىذروة التميقة

ممخف من حط  .وقيل :منآنس بالله استوحنش من الناس  +ومن استأنس برا

هابلهوسواس » .
وإن هذاالكلامصبريحفى أنه لميطلب الخلافة» ول يمسع إلا» وإن ذلك متفق
عليه  . . .ولكن الإماميةيقولون إنهكانإمام عصره »٠ وأخذ ممذهي التقية »
وينقاون عنهأنهقال  « :التقية دببى ودين آبائى »  .والتقية أن محّى المؤمن بعص

يمعاتقدء رلا مجهنربة خشية الأذى » أو للتمكن املنوصول إلى ما يريد و.الأصل

فهاقولهتعالى  :و لايتخل المزمنون الكافرين أوّلياء مندون المزهنين؛ ومن يفغفل
ذلك فليس من الله ق شىء إلأن
ا تقوامنهمتقاوةيادركمالل ن
هفضته».

ال(أ)ر«سيلياةتو :ج
جعء
ومن
ر

ْ

ل

” 971685لد

وغبر الإمامية يقولون إينطهالمها » وأساس اللتلاف أمران أ:حدهر|أنالإمام
عند الإمامية ينال الإمامة بالوراثة» أوبالوصاية التبويةعلىحدتعبير
هموعلىمنباجهم .

أما غيرهمفبر ون أن الإمامة تكون بالبيعة والحكم بالفعل و.الأمر الثانى أن الإمامية
يعتيرونه الإمام » ولو لم حكم وينفذ وخرج داعيآ لنفسه  3وقد خالفهم قٌْ ذلك

:الريدية على ما بينا عند الكلام ق الإمام زيدرضى الله عنه .
همامأًفىجموعهم
يعون فالعراق ينادون ب إ
شان
تدك
لءمفقق
افسه
ومع أنهلميدع لن
السرية ٠ وينتحلو نتحلةأتباعه » وأتوا بأفكار كثيرة كان يتعرأمنها .وقبل أن مخوضق
موقفه مأهم نذكر ان الى نزلت آل البيت ورآها هورأى العين .

لقد رأى ممهزيد بن على زين العابدين مخرج مطالباً بالحق ى عصر هحشام بن

»ع نبي أهل اليرةوالتجربة من 1ل على رضى الله عنم أجمعين :ومع
عبد الملك م
تذ كيره بأهل العراق الذين 'خذلوا الحسينفى ساعةالعسرة ٠ وتركودلابن زيادينشب
1

أظافره الآئمة فيه وق أهله ,

ولقد كانت تتيجة خروجه أنه قتل قتلة فانجرة  .ونبش قسيره وصلب
جمانه الطاهر .

"4

ش

ْ

ثمتتابع  .القتل منبعد ذلك قىذريته  :فقتل ابنهيحبى.من بعده ٠ .

وقد انقضت هذه الفاجعة » ولكنها تركت ق نفس الشيعة فئ :عصرهالذين كانوا .٠

يغرون ولا ينصرون »ويتكلمون ولا يفعلون ٠ ونحرضون وعند الشديدة يفرون *

ان
وفى
خجهه
إه و
واألنمغرور منخدع هم ء سماقالعلى ,بن ألى طالب كرغالل
هم من قبل .

اولسةية » كان يرجى أن يكون خلفازهاعلىأبناءمومهممق
امالجاعءتبالد
ول
علىبنأنىظالب أرفق وأعطف وألين » وقد بدت بشائر ذلك فق عهد السفاح ©

ولكن ماجاءالمنصور ٠ وخرج محمد بن عابلدله بن الحسن افلىمدينة وإبراهم
أخوه فى العراق  . . .اشتدت عاللىعلؤيين الشديدة ٠ وأحطوا بالري وااظنون «

وقد اشبرى الأمربفجيعةدامية ٠ إذ قتل النفس الزكية بالمدينة  2ثمإبراهم أخذوم
بالعراق » واضطهد كبير البيت العلوى » وأسن أهل البيت ٠ عبداللهبن الحسن,

دراً
هعف
طى«ج
ميسضأل
يىفة غ ومات فقمح
نأب
شحيخ

مكلوماً عام ه 41م

5

هراأى الإ
امالم ج
صعف
اردق ذلك » فبرعغوبسعجناالتسيمااسةولوسجائبا
ولأوائها » وانضرف إلىالعاممجدفيهالسلوآن والئوروالعزة و؛النمو عن «آرب
هذه الدنيا » فنعلا إلىسمو المعرفة هانت كل مطامع الناس ق نظره ؛ وخصوصا
أن هذه المطامع قد خخالطمم! المكاره » ورأئ غيره واعتر * وقال  « :من طلب
الرياسة هللت » .

ونل
قح أ
نيص
ولكن هل

 :أنهلميتكون لهرسأيىاشى » وإن كان معتزلا

لسيامة /يشتركفى سكم » ولمينازع فيه © ول يسع

إليه بأى طريق من

طرق السمى

دأكدليمااستقصياعض مان أخباز ت.ارممه أنه لم يطلب الخلافة» .
إن ق ت
ولميكن لهنشاط ظاهرأو خفى فى السعى:إلا  . . ..ولكن لانستطيع أن .نتقى عنه
يهله وامْخاصين له  +فإن ذاللكيلشبوهاطر الفكرية
ميبث
الرأى السيابى الثخالصاقد

الىلاتحبس » ولايبلغذلكمبلغالدعايةأو العملعلىنشرفكرة معيئةل .ه ويعلل.
ذلك الإمامية يأنه التقية » ونعلله بأنه الانصراف عن السياسة العملية .

ومع هذا اقبدتلى بالدعاة الذين كانوا يدعون الانتاء إليه  . . .قدكانف العراق
وماوراءه ى الشرق من الديار الإسلامية » دعاة .لآل البيت فرخت ىق رعوسهم
أفكار فاسدة » وآراء باطلة » أهونبها تكفير الصحابة ».ولعن الشيخين الجليلين ألى

بكر وعمر رضى الولهأعنثهماابما عماعملاللإسلامء وأعلاها ادعاؤ هم الألوهية لآل
.لبيت .., .ادعوها للإمام محمد الياقر ؛ ثادمعوها للإمام جعفر الصادق .
ا

ان
ومك-
”ا

ىلعراق » ق عهد جعفر » داعية لجوج منحرف غالى ىق
ا

تقديس الأئمة واستياح المحرمات » وهو أبو الحطاب مكلك بن ألى زينب

عام! 41هم
الأسدى بالولاء » فهو فار ىسى الأصل» وقد قتل

الأجدع

4

قتله عيسى  .بن

فى كتايهمقالات الإسلاميين عنادعاءات الخطابية .“:اهم خمس فرق  3كلهم

.رسل الله وحججه على خلقه » ليازال ميم
يزعمون أن الأمة أنبياء محدثون و
وسولان

؛ واحد ناطى والآخخر صامت

 :فالناطق

هو

جمد

-

والصامت عل بن أى.

جرضة
طالب 0٠٠٠ فهم فاىلأرض البوم طاعهم مفت
م عل
يىع اليخعللقمون ماكان,

68061 5-

مسمس

كوائن  .وزعموا أن أبا المطاب نى »وأن أولئك الرسل فرضواغلهم طاعة'
وما ه
أى الطاب ء وقالوا ق أنقسيم مذثللك»وقالوا ' :والدحسين أبناء األحَوباؤه»

هذهم أيضاً.
قثاملوا مئل ذللأكنفسهم ١٠٠ وزعموا أجنعفر بإنملحم
وبهذايتبين أنهم ادعوا التبوة للأئمة » ثم ادعوا لهمالألوهية » وأن إلهعصرهم

وإمامههوجعفر  .ولقد قال فأىلى الخطاب القاضى النعمان فى كتابه دعاتمالإسلام :
ثمكان أبوالطاب ى عصر جعفر بن محمد »من أجل دعاته» فكفر وادعئ.

النبؤة » وزعم أن جعفر .بنمحمد إلهت-عالى الله عنقوله  واستحل امحارمكلهاء,
ورخص قا » وكان أصحسابه كلما ثقل عليهم أداء فريضة » قالوا له  :ياأبا

:الخطات شفف علينا » فيأمرهم ينركها » حتى تركوا جميع الفرائض » واستحلوا

خضي انخارم » وارتكبوا المحظورات » وأباح فم أن يشهدبعضهم لبعضبالزورء

وقال من عرف الإأمام فقد حل له شىء كان -حرم عليه ! فيلغ أمره جعفربن محمد».

فيلقمدر عليهبأكثر من أنه.لعنهوتمرأ مله اع ولجمم أصحابه فعرفهم يذلك ,وكتب
إالىبلدان بالراءة منه و اللعنة عليه » )(١ .

 7084وقد فشت أقوال ذلك الضال المضل » ووجدت نفرساً تقبلها لبقية
الوثينة فها » ولانتشار الإباحية فى ذلك العصر ء وقد كثرت الدعرات الى محاكى
دورها
صه
مان
دعوات أنىالطاب  ».ورعا ك

كلها! وحمل جعفر الذى تنحى عن

السياسة عبء التصحيح » لأينتهعملقون ياسمه ء وينادون به» فكانلأبدأن يتولى
هذا التصحيح ٠٠٠ ولتيرك الكلمة للقاضى النعمان فى كتابه دعام الإسلا
قد جاء فيه :

٠

« رويناعنأَنىعبد اللهجعفر بن مد أنهكتب إلى بعض أولي :-من الدعاة 
وقد كتب إليه محال قوم قبله ممن انتحل الدعوة :وتعدوا الحدود » واستحلوا

المحارم واطرحوا الظاهر  فكتب إليهأبوعبدالله جعفر بعدأن وصف حالالقوم:
وذكرت أنه بلغك أمهم يزعمون أن الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحجوالعمرة
و
والمسجد الحرام والمشاعر العظام والشهر الخحرام إتماهروتجل ٠ والاغتسالمنالحناية
( )١ه دمائم .الإسلام » القاضى أنى ئيفة للنممان التميمى » .والمتوق 'عام 8ه

قدولةالفاطدية ٠

1

ركان أقاضيا

لداكه5

هه

رجل » وكل فريضة فرضها الله تبارك وتعالى علبىاده فهو رجل ٠وأممذكروا

أن منعرفذلكالرجلفقداكتفىبعلمهعنذلكمنغيرع.مولي»عد قدصلى

وأدى الركاة وصام وحج واعتمر واغتسل من الجنابة وتطهر وعظم حرمات الله
والشهر الخرام والمسجد الحرام ) وأعهم زعموا أن من عرف ذلك الرجل » وثبت |

ز لهأن يباون » وليس عليه أن بجهد نفسه » وأن من عرف ذلك ققد
ا»
جقلبه
فى
قبلت منه هذه الحدود لوقها » وإن هولميعلمها 0.٠ وأنه يلغهأنيم بزعمون أن
الفواحش الى نبىاللهعزوجل عدبا  :اللحمر والميسر والزنى والريا والميتة والدم
جزل لمحرم نكاح الأمهات والبنات
وهع
وحم المتزير أشخاص ءو.ذكروا أن الل

والأخوات .والعئات والللالات » وأن ماحرمعاللىمؤمنين منالنساء يععىذلك نكاح
نساء الننى صل اللهعليهوس » وما سوى ذلك مياح ٠٠٠ وبلغك أمهم.يترادفون

على المرأة الواحدة» ويتشاهدون بعضبم لبعض بالزور» ويزعمونأن لهذا ظهراً وبطنآ
يفعورنه » واألنباطن هو الذى يطالبون به » ومن قال .بهفهو عندى مشرك بين
الشرك » فلايسع أحداًأن يشك فيه» (١)-

 - 84هذا هو موقف أنى .عبد الله الإمام -جعفر الصادق من أولتكالذينغالوا

ونحاولوا أن يفسدوا دين الثاس باسمه رضى الله عنه » وقد كان يصحح ماوسعه
التصحيح » ولكن أولئك كانوا يريدون الكيد للإسلام -ابلذمهغالاة .

وأن دعوات الانحراف كانت تتضافر وتزدحم عاللىفكر الإسلاى لتنحروف
وقهسفى
ط
به عن طري

متاهات مانلأهواء البىتذهب بتعالمه وعقيدته » وقد قال

اذللك
ق
آاثبنير فتاىرمخه :

لما يئس أعداء الإسلام من استتضاله بالقوة » أخذوا ى وضع الأحاذيث
وتشكيك ضعفة العقول فى ديهم بأمور قد ضيطها المحدثون » وأفسدوا الصحيح

بالتأويل والطعن عليه  .فكان أول من فذعل
لك أبو المطاب محمد بن أبى زينب

مول بنى_أسد (؛. )3

٠

ش

' ولاشك أن محاربة الإمام الجليل جعفر الصادق لمؤلاء أضعفت من نفوذهم »
,دمسائلمام » ٠
(ا[1ل)إ
)كامل لابن الأثير  :سلبمء م و.
ال
(

685
|

سد

ولك نن عندالمخاصين » وسدت الطريقعليهم» إلا علىالذينعلىمثلنيبمالفاسدة

من إرادة هدم التعايمالإسلامية .
وقل كان هذا موقف :الصادق من الذيين يدعون

أتياعه » أو الذي يدعو نلال.

ألبيت ٠محرفين ق دعومم » وقد -حمل نفسه عناء التصحيح وعاربة الآراء المنحرفة

أنيوكاعنها .
وكان مع ذاك محل شك مانلمنصور  .ذلك لأنالملك مجعل صاحبه حريصاً
عليه “حر ص.الأم علىولدها من العوادى ع وتتوهم أنه فى مذابةدام إذا غابعا

ولو زمناًقليلا » فهى :رقب كل شىء ونخشى عوللىدها كل ثىء ؛والشىءالتفيس
ل الخر ص والاحتياط دالماً » ويشدد الرقابة ؛ وإن كان يبد فى ألانمس مب

 .ذلك الرجلالتثىالعظم ٠
وكان ا منصور .يدعوه إلى لقائه كلما ذهب المج » وأحياناً يدعوه ليستمع إليه
مجلا مترماً » وأخياناً يدعوه ليذكر له شكوكه أو ظنونه متبماً » و كلتاالحالتين:
قيب
»م
مخرج وقد زال از
بنه ٠ ويطمكن إلىأنهلايعمل لافتنة ويلباتغبا ث
لم
لا.يلبث إلاقليلا .حبى ي.-اوره الريب ومجرى يقلبهالظنون ؛ ويتقولالذين محبطونه
به عليه الأقاويل .

ولقد دعاه مرة إل يغداد عندمابلغه أنه يجى الزكاة من شيعته وأنهكانممدلها

.ما حاشلرممجنلسصورء
إبراهمومحمداأولادعيداللهينالحسن عندما رجا عليه قل

قال  :ويا جعفر بن محمد ء ما هذه الأموال الى يحبيها إاياك المعلىخبنيس4 732
فال أبو عبد الله الصادق :معاذ

الله ما كان شىء من ذلك يا أمير المؤمنين فال :

ر عالىءتك من ذلك بالطلاق والعتاق » فال :نعمأخلف بالله أنه كماان.
ألا تبحلى

فر
من ذاك شىء ء فقا
عبو
جل أ

 :لا  . . .بل تحلف بالطلاق والعتاق » فقاله

أبوعبد الله :أما ترضى بيمييى باللهالذى لإاله إلا هو ؟ فقال أبو جعفر :
امير المؤمنين ؟قالله
لاتتفقه على  2فال أبو عبد الله  :وأين يذهب الققه مى ي أ

دععنك هذا » فإى أجمع الساعة بينلكوبين الرجل الذى رفم عليك حى
( )١هموول

زمه
اان
لك
يفر
للامام جع

ءلقد'قتله
و

داود بن عل عندما كان وال

لمديئة .ي.

( م  - 54تاريخ المذاهب ),

ره"
سد

-

يواجيك  ...فأتوابالرجل » وسألوه محضرة جعفر » فقال :نعمهذا سميح » وهذا.

مفرح بمند » الذى قلت فيه ماقلت  +فقال أيوعيد الله  :تحاف أما اليجل أن
جع

راافلذتىه صميح ١٠٠٠ وبقاجلعفر  :قلياأمهاالرجل  :أبرأ إلىاللهمن حوله
هذ
» فال المنصور :أحاف ما

وال
ق في
أادق
وقوته » وأطأ إلىحولى وقوقى أق أص

0

استحافك بأبهوعيد الله» وحاف الرسجل هذه المين. 6

يفسلمتم الكلام حى أجذم وخر ميتاً » فراع أجيعافر
وقال راوى الاير  :و
ذلك وارتعدت فرائصه » وقال  :ياأباعبد الله» سر من غد إلى حرم جدك إن

مألفى إكرامك وبرك » فوالله لاقبلت
اخترت ذلك» وإن اخثرتالمقامعندنال ن
قول أحد بعدها أبدا © ,

وأبو عبد اللهجعفر ااصادق كان إذا البتتأىبىجعفر المانصور يقول الحقتصرمآ

وتلميحاً  .ويروى أن ذباباً حام حول وجه المنصور حى أضجره » وأبو عابلدله
:ا أيا عبد اللهلمخلق الله الذباب ؟ فقال الصادق .رضىاللهعنه :
افلىمحلس » فال ي

اكانعليهأبوجعفرامسنتبداد » ومااتسم
وليذل بالهجبابرة » وإن هذا تلوييح م "
يه حكه من شدة .

وقد كتب إليه المنصور قائلا » « لالم تغشانا يكغمشاانا الناس » :؟

44

فأجابه الصادقى ١:ليس لناما افك من أجله » ولا عندك من أرالآخر قعائر جوكله»

ولاأنت فىنعمة تبنياك » ولا ثراها نقمة فنعزياث » .
فكتب

) فأجايه

( تصحينا تتصحنا

 :دمن أراد الدنيا لو بتع بحاث

 4ومن أراد

الأخخرة لا يصحبك. ,©7
وانيت المكاتبة عند

هذا

٠

وقال المنصور بعل الكتاب الأخير :

يك
يلهرمم
عندى من بريد الدنيامن يريد الآخرة ؛ وإ

واللهلقد ميز

الآخرة ولا يريد الدنيا ٠ ٠

اا جد أي|ا جعفر بالنسي :ة للإمامالصادق 'بندن انشاكوالإجادل ٠ب ويعن الام

96

الخير ق كتاب الصادق للسيد سين

المظفر

:

َم1اا
راء٠
س آ
ب

( )0الكفكول لبهاء الاين العاءلى  :ج ١ ١:ص5ن4 طببوعلاق ٠

٠

406

لم

الإمام الميمون المبارك إلى الآخرة وتركه شئون الدنيا وأهلهاء وانهى أامرلهإإلجىلاله

سواس يعد أن استقر ملكه و»استقام أمر الدولةله »
ل عونه
والتقدير » ورا ذاهب

ومل ينعدالهفس ٠
يتهء
لحتى
يكىت» و
لاته
ضه وف
خلغت
اما ب
- 4٠ويروى أنه حزن عند

وقد قاله

اليعقوبى فىتاريخه :

:خلت على أجلىعفر يومآء وقد اخضلت -سليتهبالدموع »>
قال إسماعيل بنعلى د

وقال لى  :أماعلمت ما نزل بأهلك ؟ فققلت :وما ذاك يا أامليمرؤمنين ؟قال :فإن
سيدهم وعالمهم وبقية الأخيار منْهمتوق  .فقلت  :ومن هو يا أمر المؤمتين ؟قال:

جعفر بن محمد » فتلت  :أعظ اللهأأجرأمير المؤمنين وأطال ابلقلهاءه » فتماللى2

إن جعفراً منقالاللهفهم « :أثومرثنا الكتاب الذين اصطفينا عمبنادنا » وكانه
تمن اصطى الله و»كان مالنسابقين باللعرات 670
وأن ذلك حق لا ريب فيه » ومثل جعفر ى إانه وتقواه » واستعلائه عن

وحدة
لحل
ان
ىارث
عئنركو
سفساف الأمور » وامتناعه عن الَّْن يشير هاواعتبار الف

الإسلامية ٠ك٠ان جديرا بالإجلال من كل مينوافقه » ومن مخالفه » وقلا كان-

محسل لنزلته» ولامخشىمنهعلىأمر من مصالح هذه الأمة » وقد كان سابقاً إلمه

الدرات

فرمحى اللهعنهوعن آبائه الكرام  2وعيرة النبى الأطهار .
صسفاته

- ١0قد بدت من السياق التاريخيٍالى سقناهشسخصيةالإعامجعفرالصادق»
وب٠ى أن تقول كلمات موجزة فى
جنهة أمه
العلوى منبجهة أبيه » والصديىن م
خصية كنتيجة لسماقناه ن.ما ذكر هاولمقدمة » واانتيجة مطوية
شمية
للعل
اه ا
وات
صف

فى مقدماتهاء وأول مايطلبه القارىء ليتصورتلك الشخصية اأباركة هوصفاته الحسمية»
وقد قال كتاب مناقبه :٠ إنهكان ربعة ليسبالطويل أوالقصير »أبيض الوجه أزهر»

هن
نع
باليشعر
للمهعان كأنه السراج ؛ أسود الشعر -جعده » أشم الآنف ءقد انجمسر

اديف ًارهزم » ىلعو هدحت لان دوسأ » .

وناضم
) (١تاريخ اب

 7١١طبع النجف بالعراق٠ 
بم » من

2

صفه النفسى فتك بلغفايلهذروة » وها هى ذى
هذا وصفه الجسدى ٠ أوما
ضفاته الى ارتفع ما ف -جيله حبىنفسن عليه الخلفاء ميزلته .
١لإخلاص
ا

:

 1و
-قد اتصف الإمام التقى بانلبلمقصد ٠ وشرف الغايةوالتتجرد يطلب

لالقيقة من كل هوى ٠ فا طلب أمرا دنيوياً » وما طلب أمرا تتأشبه الشهوات أو
تحف به الشهات ..ب.ل طلب الضاحى النير  .وإذا ورد أمر فيه شية هداهإخلاصه
إللىبه » ونفدذت بصير ته إ<لقىيقته يعد أن يزيل غواشى الشبات و.إذا عرضت
ليه
فذا بأد عاروىعن النىصل العله
شهوة فى أمر بددها بعقلهالكامل » وهو ه

ودد
رعن
وافذ
وسلم ق حديث مرسل  :إن الله حب ذا البصر الن

ااأشبات :وبحب

ذا العمل الكاءل غند حلول الشؤوات 6
 744ل وإن غذة عوامل تضافزت  :فقوتذلك الإخلاص الذى كان من

نفهأ.صل الإخلاص فى ذلك البيت الطاهر ثابت'» وإذا لميكن الإخلاصغالب
وال عثرة البىصلاللهعليهوسلٍ » .وأحفاد علىففيمن يكون الإخلاص ؟ .
حءبلوانه
مثى
ل ف.كانوا تحبون ال
أعاصعن
القد توارثوه خلفاً عن ساف  .وفر
إلالله» ويعتيرون ذلك من أصول الإعان كماقال النبى صلىالشهعليهوسل «:لايؤمن
أحدكم حى حب الذىء لامحبهإلالله ٠

وقد امتاز إخلاص الإمام جعفر بعدةعناصر أخخرى ققدوته :
.لترك الإمام
الرب الدنيا و
مك
أوها :.ملازمتهللعيادة والعلم وانصرافه عن

مالكا رضى الله عنه يصف حال ذلك الإمام الجليل » فقدقال  « :لقد كنتآى
جعفر بمنحمد » وكان كثير التيسم » فإذا ذكر عنده الى صلى الله عليه و

إخضر واصفر ٠ ولقد اختلفت إزليمهانً » فا كنت أراه إلاعلىإحدى ثلاث

:إصملايا » .وإماصائما » وإمايقرأ القرآن و.ما رأيته قط يمحدث عن
.ختصال م
رسول الله صل ا
ىللعهليهوسمإلاعل اىلطهارة ».ولا يتكل فيا ليعانيه و.كان من
العلماء العباد الزهاد الذين مْشون الله » وما رأيته إلا مخرج الوسادة من نحته »

ومجعلها نحى )(١  . :وجعل يعدد فضائله » ومارفآهضمانئل غيرهمن أشياخ ى
ويل .
خطير

لأدكة

د

.لور ء لقد انصرف عن الحرام انصرافاً مُطلقاً » وطلب الخلال
وثانيها ا
عن غير إمراف » وقد أتسك بأمر النى صلى الله عوليسهلم ١ :كلوا واشربوا
والبسوا فىغير ما سرف ولا عيلة » .

4ك-ان يظهر أمامللناس بمظهر -حسن » وخىتقشفه تطهيرا لنفسه من
و
الرياء ٠  ٠فن المتقشفينالذين يظهرون عظهر خشن وعيش جاف من محاسبون على
ذلك المظهر :حساياً عسراً » لهم يراءون يذلك ٠ ولقد دحل عله سفيان الثورى
ظار -حسن » ويقول اللورى :فوجعلت أنظر إليهمعجباء
نله
مسنة
فرأى عثلياهباً مح

يات !قلت :ياابنرسرل
رجبأهم
«فقال لى:ثيوارى مالك تنظر إلينا ؟ لعلك تع

اللهليس هذا هن لباسلك ولالياس آبائلك » فقال لى  « :يثاورى »كان ذلكزماناً
مقفراًمقرأ» وكانوا يعملونعلىقدر إقفاره وإقتاره » وهذا زمان قد أقبل كل

شىء فيه ٠غ ثمحسر غلىردن جبته ء وإذا نمتهجبة صوف بيضاء يقصر الخيل

عن الذيل ؟ والرذذعن الردن » ثم قال  :يا ثورى لبسنا هذالله» وهذا لكم » فا
كأاخنفلليهناه » وما كأابن لدكيمناه ! و()١ .
وثالثها  :أنهلميرلأحدغيراللحهسابآ ً٠ فاكان مخشى ف اللهلومةلاثم +
لممش أميراً لإمرته » ولممخشن العامةلكثرنهم » والميثغنراهءءولم يثنهالهجاء ..

أعلن براءته ممنحرفوا الإسلام » وأفسدوا تعالمه»ولم عالىء المنصور فى أمرء وكان
السيد حبقتامًّواه وهداه .
نقان
؟

بصيرته وعلمه :

- 86وأن الإخلاص إذا كان  .-أشرقت النفس بنور الحكمة واستقام القول
للذءا نفذت بصيرته فصار يدرك الحق منغير أن يعوقة معوق »
ولعم
والفكر وا
»إحاطة واسعة » وعلم غزير .وقد ورث ذكاء
.وكان معذاك فيهذكاء شديد و
مفعسهرفة فطلب الحقيقة من »كصلادرهاء
بواصقلل ن
أهلبيته كماورث نبلهم »
عة
يى.
رعان
شرك م
ليد
اان
وك

يبهر
نقل
لها ي
اايت
و»مرامها وغ

قباا؟ل
الوادعة ٠ سثل هرة  :لحرم الله الر

وعقّله المتفكر » ودراساته

الإمام الصادق البصير  « :لثلايمانع

الناس » وذلك كلام حق» لآن الناس إذا كانوا لا يقر ضون إلابفائدة لا يوجدتعاون
( )0حلية الأولاء :جم ءاس مو

زاء والردن يضم الراء أصلالكم ٠

2
قط » وإن امتنم التعاون فد وجد الهائع » وإذا وجد التانع أحضرت الأنفس
الشح » و المائعيكون نتيجة «ؤكدة للتعاءل بفائدة زائدة عاللىدين من غير مشاركة
فى النسارة '»سواء أكان الاقتراض للاسبلاك أم كان للاستغلال » إذ لو كان .

الاشتراك فى الحسارة ثابعاً لكان التعاون » ولم يكن المائع .

وكان رضى اللهعنه حاضر البدمة تجيئه أرسال الفكر والعلممن غير معاناة

عيرهاق عن أربعين مسألة ٠ن غيرتردد ولا
لف
ولا تباطو  ...انظر إليه جايب
تلعم » مبيئاً اختللاف الفقهاء فهاوماعتاره أو يراه .
"س'كباؤة

5

:

 -لميكن الجود فىأبناء علىغريباً ٠ فإنه يروى أن قوله تعالى :

« ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتها وأسيراً » نزلت ى عل كرم الله وجههء

كا يروى مئثل ذلكفى قولهتعالى فىآية البز :و وآق المال عحلحىبه » و.قدكان

جعفر يعطى من غير سفه » فكان يعطى من يستحق العطاءوكان يأمر باعلضمتصلن

بأن عنع الحصومات بين الناس إذا كانت على مال » بإعطاء طالبالمالمانله »

وكان يقول رض اللهعله « .لايتم المعروف إلا بثلاثة ي
:تعجيله »
وتصغيره » وسيره).

واكالنعيسطراء فىكثير من ال
يأحي
عانلول
ناه و»كان يف
فءلعملاه مقنبل
جده على زين العابدين » فكان إذا مجاء الغلس حمل جرايا فيه خيز ولخم ودراهم

علاىتقه » ثيمذهب إلى ذوى اللخاجة هن أهل المدينة ويعطهم » وهم لا يعلمونه

من المعطى حى مات » وتكشف ما كان مستوراً ٠ وظهر تالءاجةفيمن كانيعطهم
وج
ااء
للفىية

 :و كان جعفر بن محمد يعطى حتى للايعبياله شيثاً » .

احته
ممه
وسحل
5

:

 - 146لقد كان سمحاً كرعاً ل ياقابل الإساءة مثلها » بل يقابلها يابى هى

أحسن م فإذاالذىبينك وبينهعداوة كأنهولىحمم » » وكان يقرل « :إفا .
بلغك عن أخيلك شىء يسوءك فلاتغتم » فإنه إن كان كا يقول فيه القائل كانت

عقو
عبةجقلدت »وإن كان .علىغيرمياول كانت حيسنعةللممها » و.كانرفيقاً

مع كل من يعامله منعشراء ونخدم  .ويروى فىذلك أنه بعث غلاما له فىحاجة

32
»أخذ يروج له حى
فأبطأ فخرج يبحث عنه » فوجده نائماً ع فجاس عرندأسه و
انتبه » فقال له :ما
«ذلك » تناالمليل والمار !1ااثللبل ولنااليار » .

بلإنالتناميح والرفق ليبلغ به أن يدعو الله بغفر ان الإساءةمن يعسإىليه :ويروى
فى ذلك أنهكان إبذلاغه تمينله أو شم له فىغيبته » يقوم ويبيأ لاصلاة »ويصلى

طويلا » ثيمدعو ريه أ,لوااتحذ الجاق »٠ لأن اق حقّه » وقد وهيه للجاى غافرا
ىلانتقام  ذليلا» وإذا
لهظلمه ؛ وكان يعتير يمنتقم هن عدوه  -ودو قادر عإل ا

كان فالىعذو ذل فاهلوذل الصغير .ء والانتقام من القادر إذا أهانه الفعي هوااذل
الكبر واليى أنه لاذل فىالعفو » كا قال التبتىىصلى الله عليه وسلم  « :ها نقص

غفو هن عر » وما ننص مال من صدقة » .
ه  جلده وصيره :

 -لقد كان أبوعبداللهالصادق عبداً شكوراً  .وإناثرى أن الصبر4
والشكر معنيان متلاقيان فى نفسالمؤءن » فمن شكرالتعمة فهو الصابرف النقمة
بل إن شكر النعمة محتاج إلى صير » والصير ف النقمة لايتحقق إلاعم الشكر +

إذ يكون هو الصير مع الرضا » وهو الصير الجميل .
ولقد كان أبو عبد الله صايرا خاشعا قانتا عابداً  ...صير ؛فىالشدائد © وصير
1١

فق فراق

الأحبة » وصير فىفقد الولد ماتبين يفيه

ولدصفير
لهمن

غصة

أعترته » فبكى وقال  :ولأن أخذت لقد أبقيت » وان ابتليت لقد عافيت » ٠
ثمحمله إلىالنساء» قصرخن حين رأيته» فأقسم علون ألا يصرخن ٠ ثم أخرجه

إلى الدفن وهو يقّول  :وسيحان من يأقوبضلادناء ولا تزداد لإهلا حوب»اًويقول
بعدأن واراه الثراب ه إنا قوم نسألالل مها تحب فيمنتحب فيعطنا » فإذا أحيب
ما نكره فيمن مححبب رضينا » )(١ .
:

فهو رضى الل
يه ع
رنه
ضى

ممامحيهالله » وذلاث هو الشكر ا
قإإنقمة » وإن 

الصير عع التململ لا يعد صيراً ؛ إما هو الضجر

والفجر

واأصير متضادان

»

ض
ولعل أ ا
ذلحررجال الذين تلت فهم حال الشكر معحال الصبر هو الإمامالصادق.
حل

96958
5ض
) (01كعاب * السادق » :ب ١ »أ ص

ء.

45
جساعته
شس
5

إ-
ن
8

:

ل

ْ

أحفادعلىالصادقين ى نسبتهم إليهشجعان » لاببابون الموت 

صجعافردق » الذى عمر الإعان
اداللله
وخصوصاً من يكونون ى محثلال أنى عب
ايهلولفه وحده ©» ومن
قابه » وانصرف عن الأهواء والشهورات » واستولى عل
عمرقليه بالإيمان باللهوحدهلاماف أحداً معننباده م»هما تكن سطوتهم وقوتهم.
د
ناضع »
هاع ورفوةالإسلام ع و
لأب
جيته أن يدعون أهم
ماوًافى
 .وقد كان شجاع

وكات شبجاعاً عندما كان يذكر الماصور يطغيانه وجبروته » وقد سأله  :لمخلق الله
؟به
أابجا
نذي
ال

ابرة » كماقلنا لك مقنبل.و إن لقاءه للمنصور م
حببه
 :واليلذل

وقد تقولعليه الأقاويل منيطوفون عملكه ب وثبات جنانه ق هذا اللقاء» وإجابته
الصربحةلأكبر دليل على ما كان يستمتع به شمجناعة  .وانظر إليه وهو ينصح
أيامجعفرفىوقت اتمامه :
د عليك بالحم فإنه ركن العم » واءللك نفلك عتد أسزاب القدرة ٠  ٠ ٠فإئلكه

إن تفعل ماتقدر عليه كنت كنيحب أنيذكر بالصولة » واعم أنكإنعاتهت-
ل تمكن ذاي مةا توصف به إلاالعدل » والخال الى توجب الشكر أفضل من

الى توجب انصير » .
وبروى أن بعض الولاةنالمن علىبن ألىطالب كرم اللهوجهه فىخطبته »
فوقف جعفر الصادق '» ورد قوله » ونم كلامه هذه الحملة :و ألاأنشكم بأخل

الناسميزانايو القيامة » وأبيئْهم خسرانا ؟! من باعآخرته بدنيا غيره » وهو
ش
هذا الفاسى » .

وإن امتناعهعنالدعوةلنفسهلايتناىمعالشسجاعة » لأن الشجاع ليس هو
المندفع الذى لايعرف العواقب ونتائج الأعمال » إنما الشجاع الذى يقدر الأمور »
ويتعرف نتاجها وغايانما » فإذا تبين لهأن الإقدام هو امجدى؛ أقدم لابمهمايعتورم
مانلسيوف »ء وما بحيط به منأسبابالموت.
/ا  فراسسته :

دهع "ان الصادق ذافراسة قوية .. .ولعل فراس-ه النافذة
ن يقتحم الأمور ويتقدم بدعواتسياسية  6وهويركمحال شيعته بالغراق

ننه
دن

أعهم

ه655
ل

ذه

لقول» وبقلوتالعمل ) واقعدتير بماكان متهم للحسين ( ثملزيد
يكثرونا

لأولاد عبد الله بن الحسن » ولذا لم م 1:إجابة رغياتهم افلخروج.
وأولادهم

نوكان بِِْى كل مخرنئجوا فى عهده اعلنتروج ..:فنهىعزيمدهاً»وْممى ولدى
ش(

عمومته محمداً النفس الزكية وإيراهم .

١ن
ى
درهع-
نظ

»ها مذكارنا » وسها مراآه بثاقب
وحوادثه ى الفراسة كثرة م
ليكون علىرأاسلدعوة الشيعية الى مهدت للعباسية  -إذ قال رضى

ها ليست لنا »  .وإن الأحداث الى تزلت بهءمع زكانته وقوة[حساسه »
الله عنه  :و إن

ادس فراسة » وأقواهم يقظة حس .وإنه ليرى أالنفراسةمن صفات
نأش
لمن
اله
سجع
:ن
ك للآيلامتتوسمين ) أ
لف
ذ:إن
المؤمنين » ولقدقالفى تفسير قولهتعالى (:
هلمتفرسون أى الذين يدركون الأمور وما وراءها يزكانة نفوسهم »
المتوسمين ا
1

ولقانة قلوهم .

مغيبة
ا

:

 -أضنى الله تعالى على أنى عبد الله الصادق جلالا ونوراً من نوره.وذلك

لأن كثرةعباذته ؛ وصمته عنغلو القول » وانصرافه عمايرغب فيه الناس »
مال
حق م
.وجلدة للحوادث .هذا كله -جعل لهمهابة ق القلوب » فو

هتناريخ

أسرته الكريعمة » وآمنااه الله تعالى من سمت » ومنظر كرمم » وطلو 'عنالصغائر»
ئا
ر ما
كبك
ذوحس
وانجاه إلى المعالى .

م من أن أيا حنيفة الإمام_عندما رآه الخيرة:

اغيب الشم سعلنطانه  راعه منظرة واعتراه
وهوجالسمعالمنصور الذى ل ت
نهيبة للصادق مالميعثره هن اطيبة المتصور » صاحب السلطان العريس
.امل

الطويل ٠

اللفرق

.قد كان أحد رعس
ولقد كانت هيبته مبدى الضال وترشد الخائر ل
يتلعثم بين .يديه ب وهو ذو بيان وصاحب دعاية  ولا يلب" حي يتبع
المنحرفة
مايقول الإمام » ثميقول له « :يا ابن رسول الله صإالىاللهعليهوسلم إن أجلاث »

 .وأستحى منك »ولا يعمل لسان بين يديلك ع .
هوقل التى بابن الموجاء ق العراق و
ةلصادق
 2حضرةا

داعية من دعاة االزندقة  فلممحرجواياً

:ال انلزديق  :وإجلالة
» فتال له ( :ما ماعلتث هنن الكلام ؟ » ف

.إى شاهدت العلماء» وناظرتالمتكامين »
لك ومهابة » ميانملق لسالى بن يديك ف

فا تداخلتى هيبة قط مثل ماتداخلتنى من هيبتك ! . 6

-

ومع هذه المبية » الى تفرض الاساع على المستمعين مهما -تتكانجهم» كانه
متواضعاً ممتلاءيذه والمقبلن عليه » حى إنهليتزع الوسادة من دته ليجلس علها
مالكا الذى تلق عليه  43وأخل عنه  .وهكذا العظماء داكا تفر ض هيبميم طاعهم ؟

وهم يتواضعون للضعفاءليدنوا منهم .
آراء الإمام حشر

لم 4ب الإمام جغر الصادق له منازل فالفقه الهديئى تعلو بهإلىأعلى درجانته
الفقهاء » وله آراء فى العقائد  .وكان عمجدمله بمعين نكره فبا  ...فهو رأوية

ح.ديث ؛ وهو عليم بالاستثياط ووجرهه ع وهو معذلك قصدمح اعتقادالمنحر فين
فشكلفالىقدر وإرادة الإنسان » والتوحيد وأركاته » وتكل  .طرق الاستنياط
الفثقهى ٠٠ن٠قوإتناصر ى هذه الرسالة الصغيرة على بعض مضووعات تكشف عما

عداها » ولتثْرك الباقى للمطول الذى نكتبه إنشاء الله تعالى إذا أمدنابعونه وتوفيقدع
التوحيد
4

عشصفق
 كان الإمام جعفر الصادق يعير

وجدت فيه آراء منحرفة

حول الوحدانية ا
.فلنئاس من كان يتوهم أنلتلعهالى يدا » وأن للهتعالى وجهآء
ويتصور الله سبحانه وتعالى على صورة إنسان » وهؤلاء هم الدشوية

وهم بعية من

بقاييااالوئنين  .وقد تصدى لهم الإمام جعفر الصادق » فأر شدهم وهداهم 'والمعمزلة

يعدونه إمافاًممن أنمهم و؛يعتير ون العثرة النبوية علىعثل آرامهم  .والحقأن آرراعهم
افلتيزيه لله سيدانه وتعالى متلاقية معآرائهم ق الجملة » وهوقد وصفوا اللهتعالى

بأنه الواحد الأحدالفرد الصمد الذى لايشبه أحداً ٠نخلقه ؛ ليسكاله شىء »
وهو السميع البصير » ف
ملا
وولد
ل ول
واد

» ولا حولق جسم إنسان كائنا من

كان » وليس له يد ولا لسان » ول
شءبما
ياشى
ه

القرآن

الإنان٠٠٠ وكل :نص ورد ق

فيهعبارة اليد أو الوجه فهو منبازالمشهور الذى محتاج إلى تأويل ومنجر

حوله مناقشة من السلف »»فا فهم أحل م

السلف أنللبهد من .قوله تعا
الىل(:
ليك
ه

فوق أيدهم ) » بل فهمواجميعاًمن ذلكالسلطان ؛ وتودق العهد:وأنبمإذعاهدوا
الى صل الله عليه وسلم نقد عاهدوا الله سبحانه وتعالى » ويب الشيعة إلى الإعام
جع ر رصالة 4ا
فلتوحيى »قد

أربعة جا لس >

دوم اتلميذه المفصل دع
نمرو

»وقل أحذها عنه

ف

لك

ل

والرسالة تتجه إإلثىيات وبجود اللهتعالى » وإثيات وحدانيته بأدلة مشتقة هن

:لأحياء والماد » والليل والنهار ؛والشمس والقمرء والنجوموالكواكب
الموجودات ا
وف كلمجلس مانمخالس الأربعة يبتدىء الكلام بأوصاف الله تعالى  .ولنذكر مثل
يعض املس الرايع مها ء فهو يقول ىق انتتاحه  :ومنا التحميد والتسبيح .والتعظيم
للاماملأقدس «2والتورالأعظم العلى العللام ذى الجلال والإأكرام» ومنشىءالأنام»

لرغ؛يب
استو
ومغى العوالموالدهور ء وصاحب السسروالم

الحظورء والاسم المخزون 3

والعم المكتون .وصلواته وبركاته على مبلغ وحيه ء ومؤدى رسالته الذى بعثه بشيرآ
ونذيرا » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مثيرا » ليهاك من هلك عن بينة » ومحيا

من حى على بينة » .
والرسالة فيايبثبت الإرادة الإلهية» وأن العالمنشأ بقدرة التلعهالى القاهرة» ويثبت»

العمالأزلى» ويغيت النظام الكوى المحكم » والحكم الباهرة ى الآفاق الكونية الى
تحن الله با عياده .

اللهقدر

لروايات الى يذكرها علماء الملل:والنحل المتشيعون وغير المتشيعين 8ا

تاثبلتإأمنام الصادق » رضى اللهعنهكان يؤمنبالقدر خيره وشره © وأنه
أن هناك اختياراًوتوفيقاً منالله » وأنه لا يقع فى ملك اللتهعالىمالايرزيده
لءاوجر
ولا يعصى جيرا ) ولا يطا

من غير إرادته سبحانه وتعالى وسع كل شىء علا »

اتغر علمه الأزلى » وقد جاء فى « المللوا
وأنهل ي
لللنحشلو»رستاق ما نصه :
«السيدك( الإمام الصادق ) برىء من الاعتزال والقدر ء» وهذا قوله ى الإرادة:

« إن التلعهالى أراد بناشيئاًوأراد منا شيئاً » فاأراد بناطواه عنا »ء وما أراده مئا

أظهره ١٠٠ فبماالنا نشتغل مماأراده بنا عأمراده منا ع  .وهذا قوله فى القدر أمره
ببن  :ولاجير وتلفاويض » (أى أإنرادة الإنسان ليست مستقلة )  .وكان

يقول فى الدعاء  :ا«للهم لكالحمد إن أطمتك » ولك الحجة إن عصيتتك 0٠٠ ٠
لاصنع لى ولا لغغر ى فق إحسان ء ولا حجة لى ولا لغيرى فى إساءة ٠ )6(1
هذاكلام ضريح قْأمر

(« )1االملللتوحل »  :ج ؟ ص ؟ » عهلىامشى الفصل لابن حزم .٠

-

أولهما  :أنهلاجيرفنحنمسثولون على المعاصى » ولامعاندةلإرادة اللتهعالى.
ىلاوحالمحفوظ ء ما أراده ين »ا قد غيب عنا» وأله
ثازهما  :أن ماكتبهاللهلناف ا

ادعاءأنه يتغير يقنضى عامنا ب .ه ونحن لانعل حى نعلالتغير .وماتقدم من قول علل,

علاللهتعالىالأزلى » وعلى ذلك يكون ادعاء أنهقال بالبداء  وهو تغيرإرادته لتغر
علمة - محتاج إلىنظر » بل هو قى نظرنا ادعاء باطل  3وقد.ادعى عليهأنه قال فه

 :إسماعيل ابنه« :اكلانقتل قدكتب علىإسماعيل مرتين فسألت الدلهففعىه عنه»
فلفعه عو.

عاكن أن ينسب إلى الصادق «جعفر
وإن هذا الكلام يدل على أمريكنل.ا»هما ل

لك دعلقا تعال.
ع ذا
اب»هقلا
هل
للغي»بومكاب لع
أولمما أ:نه أو ع ا

تهانى » « هن أن ماأراد بن أاخفاهعنا ».
سقل
را.ن
بف م
شال
ل مخ
اذا
فغيرماكتب مرتين .وه
وميعلمحمدبنعبداللهرسولاللهماكتنبلابنهإبراهم ظ وهوأعظم.؛ ومايئاله
جعر من شرف » فإليهصلىاللهعليهوس المثبى في .ه

ثانهما : .أنه يفيدأن الدعاءيغيرالمقدور  .اميق أن الدعاء عبادة قدارتيط به
لمقدور » فاللتهعالىقدرفىعلمهالأزلىأن العيدسيدعوه » وأنه سيجيب دعاءه.

؛فراً الصادق لامكن فى نظرنا
 - 5ولتبى من هذا الكلام الموجزإلىأنجع
أن يقولبالبداء ولايرضاه .
وقد نى علماء السئة أن الإمامجفعر؟قابلرجعةان »ا ثرا أن قهال إنه
الفساقليسوامؤمنن ولاكافرين » إلىآخخرمايقولهالمعتزلةوغير هم فيه
القرآن

لاه؛  -يذكر الكليى عن ألىعبدالله جعفرالصادق » سلالة الصديق »يأنرهى

أن القرآنالكرم قد اعتراه التقض » وأن عبا
مرةحآملد قد حذفت مالنقرآن

ف كلمو م كانتفيه » فيذكرمكلأانفى قولتهعا:ل و يأمهاالرسول بلغماأنرل '
إليك بنربك ٠ وإن لمتفعل ا بلغت رسالته » فيقول إنه بعده٠ن رباث  8كلمة

«
وعلقى٠
و»
له تعالى١ : وسيعلم الذينظلمواأىمنقلب ينقابون ٠ كلمة «آلعمد ع .
بعدظلموا وقبل أى  .وق قولهتعال :ى إن الذينكفروا وظلموا لميكناللهيغفر |

- 54هم؛ يقولون إن بعدوظلموا » كلمةآل و محمد » ' .ونسبة هذا اكلام إلىأنه
عبد اللهالصادق اقتراء علىالله » وعلى رسول الله » وعلى أحفاد رسول الله صلى.

اللهعليهوسلم» ذلعنالله صاحب هذهالفرية .

اىضئ هن يزيل هذا الغيار » وينقل الصحيح عن.
مف
لمية
اإما
وقد وجدنا من كبار ال

ألىعبداللهجعفر الصادق رغى اللهعنه  ..فااشريف المرتغى .يقرر الصدق فاىلنقل. ,

اعلنذإلمكام التق» .ويقول المرتفضى رخى اللهعنه:

7

إنالقرآنكان علىعهدرسولاللهصلىاللهعليهوس مجموعاًمؤلفآعل مىا هو
عليه الآن » وكان يدرس ومحفظ جميعه فى ذاك ارزمان حى عين جماعة ٠نع الصدابة:
ىصلىاللهعليهوسلم ويتلىعليه» وأن جماعة
محفظهمله؛ وأنه كانيعرض عل البنى

املنصدابة مثل عابلدله بن مسعود » وألى بن كعب ء وغيرهما ختموا القرآن عل,

النىصلاللهعليهؤسلمعدةخيّات» ,'

١

وكان ذاك يدل يأدنىتأدل علىأنهكانمجموعاً مرتباً غير مبتور » وأن *ن
خالف ذلكمن الإمامية والحشوية لايعتد علافه  .وأإفشىبد القارىء الكر.م أفى كنت
أقرأ تلك الأقوال الأسوية إلىذا الإمام.الجلرل ويدنى يقشعر حبى وجدت هنالعرة

ينل
زة م
يمدي
الح

ذات الغبار» ويطوء نيران ذلاث الشلك» ويزيل :ذاث الريب من الأثمة

ف الماضى» وكاعرون هن إنخواننا الاثنا عشرية فى الخاضر .
فقهالإمام جعفر

جىهاذهلة أن تخوض فى فقه الإمام جعفر » فإن أستاذ
لطيعع ف
انست
 لامالاثوأى حنيفة وسفيان بن عييئة لا حكن أن بدرس فقهه فى مثل هذه الإلمامة...

والفقه له مصادر وموارد » وآراءوأدلة ومناهج  . .قلا ممكن أن تدرس إلاحيث
بسط القول ع ويرشى للقلم فا ح
يىصورها واضحة ثيرة.ونقول هنا إنه كان

نبارائه
يأخذ بكتاباللتهعال »ى ولهبضرتافذفى فهمه» واستخراج كنوز الفقهء ع
.يد
ونضوصه ».وكان يأخل بالسنة و

إشخوائنا الإمامية أنه ماكان يبأخذ إلا عا يروى

عن أهل بيته» وقد أثيتنا بالأدلةالتاريخيةفوكتابنا« الإمامزيد » وفى بحثنالموجز
عنهأن آل البيت لميكونوا مقطوعين عن الصحابة والتابعين ؛ وأن الإمام علي زين
العاهدين كان يغشى مجالس التابعين والصحابة فعىهده » ومكانته بين المسلمين عامة

وآل البيت خخاضة مكانة المكرم و”الإمام المنفرد بالإجلال .

لل/ا 6لد
6

وإذا لميسعفه نص كتاب أو سنة أكان يأخل بالرأى ؟ إكناهن يأخذ يلاريب
يالرأى و
.لكن أكان رأيه:ا:لمصلحة فيالا نص فيه» أاملحكعمقل ء أمكان

رأيه ال
يقيا
ظسه
؟ر أنهماكان يأخد مهاج القياس »:كبالن يأل بالصلحلة أو

العقل جيث لانض  .وذلكلأنه
يروىأنه فى أول لقاءبينوهبينأنحنيفة بالمدية

جرى بينهما حديث جاء فيه«يانعان حدثى أنىعن جدى أن رسول اللهصلالله

عليهوسلمقال :أول من قاس أمرالدين برأيه إبليس » قال تعالىله :اجعدلآدم ع
قال  :أناخيرمنه خلقتتى ممن نار وخلقته من طبن»
اقن
لقداسين

الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه بالقياس »..

برأيه » قرنه

وققهالمديئةكانالرأىفيهعندع م
د النص يقوم عل المصلحة » أ ت
وغلب عليه

المصلحة ٠ . .حبى أن ربيعة الذى اشتيزبالرلىم  0الرأى عنده إاللامصلحة »

ولذلك ول إن الإمام الصادق إذ ترك القياس ء أند يفقه المصلحة الى محترمها
الشارع عند عدم وجود نص  .وهذا يتفق مع حك العقل » فحكمالعقل يقفى بأن
مافيه ضرر يرك » ومافيه متفعة يؤتمل.

وقد كان يؤخط بالإجاع ٠ واىلدملة

فقمهه الثابت ممماجة قريب من منهاج اأسنة  .واللهتعالى أعلم .

الكتاب الأول
ف السياسة و العقائد

صفحة
 .مقدمة الكتاب الأول

7

ْ

هيد
با

أ
مموض الموضوع ق ذاته م  -أشتلافاة»-

الاشتلاف إل كرى بين الناس ٠

الرغبات من الشبوات والأمزجة م

انختلاف الانجاه 4

تقليد السابقين 4

ْ

اختلاف المدارك ١٠  -الرياسة وحب السلطان
1

 - ١أسياب إختلاف المسلمين
التنازع علىاللعلافة م 1مجاورة المسلمين لكثير
العصبية العربية 71

من من أهلالديانات القديمة ودخول بعضهم ف الإسلام  - 4ترجمة الفل.فة
 - 5التعرض لبحث كثير هن .الأسائل :الغامضة 81

القضص ١١  -ورود

لماتشالبه.قرفىآن الكرم  - 51امتنياط الأحكام الشرعية  .- 51مدى اللخلاف
بين المسلمين  7 4المذاهب السياسية ١5 . ب مواضع اختلاف المذاء .ىت السياسية

٠

أدوار التلاف يشأن اللخلافة 4؟ مسالك اختيار الخلفاء 4

الفئن وظهور الدلاف فعىيد عنان 45؟

أسباب

سماحه لكبار المهاجرين بالذهاب إلى

الأمصار 6١  -اشّار عان محبه لقرابته *  -توليته الأولقاةامرنبه محارك

نئاس عل تولهم
عوامل الاتام بلمحاياة 0/؟  --لين سيدنا عهان جعل الدعاة محملو ال

ظلمه واليأس معندله /الا  وجود طوائف من الثاقين على الإسلام يعيشون قى

ظل الإسلام .

9ا 5[/سم

المذاهب السياسية الإسلامية الدينية

٠م ب الشيعة ٠# ب اتعريف الإجالبهم"١  -الموطن الذى نشئوا فيهوزمان '
نَشمامم
هما
+
6+

فرق المذهب الشيعى

 5أثرالفلسقة القدية ق المذهب الشيعى هم

السيئية  5#ل الغرابية”لاا يم فرق خار.ءجة عن الشيعة لال د  -الكيسانية
د

الزيدية 4

 -الامامية و الاثنا عشرية؛

الإمامية و الإسماعيية »

لم

--

هيزلة الأمام عند « الإمامية »

و2

عام

الحا فية والدووز

-

النصيربة .٠

 - 5المسوارج
|

مناقشامهم .

 - 4فرق اللموارج
95

الأزارقة ١٠

|

النجدات /#ا  الصغرية  . 7/1العجاردة ”الا م

الأباضية  - 4/1نخوارج لايعدون مسلمين 6لا
5

المزيدية ه٠9  -الميمونية

مذهب الحمهور ق الخلافة

5لا ل القرشية /4ا ل البيعة ١م م الشورى  - 58العدالة 8م
و

الام إذا

المذاهب الإعتقادية

و ب تمهيدب  -.44القدر  .: 9!/مرتكتب الكبيرة 9ة ب التفكير الفلسى
 - 44انقسام المذاهب القدعة
ين قدرى وسى “1١

 -اطرية 5

المرجئة 8١1١1

القدرية ١11- مجادلة

المعسيزلة ١7١ ل التوحيك ١

0

العدل ١ -الوعد .والوعيد  - 971المزلة بين المتزلين ١ الآأمر

لىمعذنكر 71١  -طريقمهم افلىاستدلال على العقائد 479
بالمعروف واالله
إمسعلنام 51١ م-ناصرة
أخذهم عن الفلسفة اليونانية وغيرها 47١ ادفلاعه

بى العباس لمم 57١  -منزلة المعيزلة فى نظر معاصرسهم 95١  -امام الفتقهاء
والحدثين لم .

 5سس مناالظمرعامتسازلة
ش
م 81ل خخصومة الامعتلزلمةنفاىظرات  8781جدلهم مع
اأه
للالأ
كهوا
فء م
انر

اا
محاكة الأفشين ٠4١2

هم(  +مناظرة الأمون للمرتد الفراسائى +١

شلق القرآن - 541س موضع :اللملاف هذه المسألة »

ما تدلعليه انحاكرة ١
|

اهم

الأشاعرة

؟ها  مذهبالأشعرىورده علىالمعتزاة ا

المذهب بعدالأشعرى ١٠1١ أ

أبوبكر الباقلانى المتوق سنة  04م ٠8١1  -الغزالى المتوق سنة ه.هه
 11ب مناظرة بينالأشعرى واجلبانى .

 - 4الماتريدية
الضفات 879١1  .رؤية الله سبحانه وتعالى '
#5ؤز ب مباجه وآراؤه 9/11

مرتكب الكبيرة

6

بال نت السلقيؤون
 -وحدانية الذات والصفات

لوسحدانية 7/11مساج هولاءالسلفيين  4ا

 السلفية والأشاعرة ه١8  -التأويل والتفويض  - 581خلق القرآن . -وحدانية التكوين

 - 481الجيروالاختيار 9ل ل تعليل الأفعال  7141الوحدانية فى العبادة .
 -منع التقرب بالصا مين  891ب الاستغاثة بغير الله " 491ريارة قبور

٠الصالحين وقيرالنبىصلىالعللهيه وسلٍ.

 . ١17مذاهب حديثة

وول  -الوهابية ٠١7  -البائية  - 117القديانية .
الكتاب الثاى

تفاىريخ المذاهب الفقهية
مقدمة الكتاب الثالى

تمهيسد

رقف

1

 3ب الاجتياد 5١7  -أدوار الاجهاد  787ب الاجتهاد فى عضر النى صمل
الله عليه وسم فى نطاق ضيق ب اجتباد النى صلى الله عليه وسلم فشىئون الشرع يؤيد
0م " 4هس تاريخ المذاهب )

5/15

لم

»ه إلى الحطأ إن لميكن كذلك 4١9 ب اجتباده ق
وابياًتب
بالوحى إن كانصو

ىء اءلفقىضايا يكون
طوس
خليه
مهع
شئون الدنيا 4؟؟  .فرض أن البىصلىالل
ف معرفة امحق منالخصوم » لافىأصل_الحكم *ام ل لميعلمأن النبىصل الله
عليهوسل أخطأفى قضية » ول ينبه عنالوحإلىالحقفيا .

؟  الاجتباد فى عصر الصحابة .
 - "١اتساع الدولة الإسلامية بعدالبىصلىالله عليه وسئلم  851ب ضرورة
إجباد الصحابة  789س اجباد الصحابة ق أرض سواد العراق 4؟

ل منهاجهم

فى الاجتباد  وانجاههم إلىالرأىإنلميكن نص » ومع ىى .الرأى عندهم وعم
اشهار بعص الصحابة بالرأى » والرأى الذى كان يتبعه عمر فى إدارة الدولة الإسلاءية
إكثار يعضوم من الرأى »

ومصلحة » وى القضاء كان يأمر بالقياس 5
هال

وتحفظ بعضبم عند الأخذ به  9”7"/ل رأى الصحابة قريب هفنتاوى الرسول -

وذ بالرأى
يحدأيثخط
عنض الصحاية كان يترك :ال
فعاتهمب أ
خطأ بعض القانونين اد

والمصلحة 8"1؟  خطأبًع اضلقانونينفىقو أن المتمسكين بالأثر محافظون »
وغير هممحددون وما

|أصادر الفقهية قؤعهد الصحاية وطرق اجبادهم 4س

ود
ادج-وجته
الشورى وموضوعها من الا

الإجاع 9

-

الشعتلاف الصحابة ى

ثمرات الاجاد  أسباب الإختلاف  إختلافهم فىفهم بعض النصوص واختلافهم

»مثلة من هذا الإشتلاف الأخير الآخير  نتائج هذا الإخصلاف
بسبب الرأى أ

الطيبية .

ْ
ه:؟   -الفقه فىعصرالتابعين 1

ه - "61عمل التابعين فى اللروة الى تركها امحبدون من الصحابة  3جمعوم مله
الثروة» وجمعهم لأحاديث رسول الله صلى اللهعليه وسم 5

فشه الرأى ونقه الأثر فى عيد

التايعين بالمديئة فىأول العصر الأمورى 5

مجةبباعنجين
افر
التابعين  94س اتاسالع ال
اق
افقلبية
عرفى
الفرق بين المدرسة ال

4

 -الرأىى العراق والحديث ب

» والمدرسة الفقية بالمدينة 95١ ب من يتبعه

قلعراق منالصحابه » ومن يتبعه أهل ,المدينة ٠8# ا
التايعوث ا
قول الصجاى

ب

إقامة أكار

الإجاع وندجية

«ه”ا ل مايتفق عليه الصحابة يكون إجاعاً ؛ ويعد حجحة -

ب6م6آ]1

سم

ومامختلفون فيهيكون قول الصدالى -حدة “ه؟

أسباب حجية ول الصحانى

 - 5الأكثرون يقباون قول الصحالىعلىأنهسنة.

الفقه ق عصر الأئمة الحهدين

4ه

عه  7الإجتهاد فى عصر تلاميذ التابعين . امتياز كثشر ين من هؤلاء التلاميك »

الفقهاء السبعة بالمدينة وتراجم موجزة لهم  - 507الكذب على الرسول صل الله
عليه فى آخخر عهد ااتابعين » وضرورة تنقية الرواية الصحيحة أن بجاء بعدهم »
/اه؟  تمحرص الرواية باشتراط عدالة الرواة ومعرفهم

أسباب الحرأة علىالكذب

مه 7 الإرسال فعىهد تابعى التابعى 457

انفدعى  -الإرسال
لالش ع
الاإرس

عند أحمد بن نبل رضى الله عنما والإفتاء بالرأئى ٠572 اختلاف الرأى قوة
وضعنا باختلاف المحبد يرالأى.
ل فقه الشيعة والتوارج
 -الفرق السياسية

 7د الشيعة أقدمالفرق السياسية  - 757من محملون اسمالشيعةمننحلمختلفة
سعلنام
إرج
13؟ ب اللتطابية  الفرقالاىللمتخ

نا١ا1ل4ك-يس.انية ١1ا85لاث

عشرية 85١7 ل الإنماعيلية 915/؟  ..اللوارج 85؟  -فرق لا مذاهب فقهية
855

 الفرق الاعتقادية » وإشارة إلى كل فرقة بيكلمة تعرفها .با

مد

الاسلدف ف المذاهبي وسلية ومدآه

+ل/الا س سيب الاختلاف /١اا ب مدار الاختلاف 0١ا؟  .الاختلاف

الكتاب

الإختلاف حول السنة ه/ا

حول

الاختلاف حول الرأى لال

الإختلاف حول الإجماع8٠ .؟  -إجماع أهل المديئة ..

 - 516فتوى الصحاى والتابغى
 - 4الأثمة الأربعة من فقهاء الأمصان يأخذون يقول الصحابى على أنه حجة
الإ.ختلافف النقل عنالشافعى بالنسية لقول الصحاى 00

الأخل يأقوال

الصحابة كانسببامن أسباب الاختلاف  - 587قول التابعى  - 7الإمام أحمد
ونحده يأخخذ بقول التابعى » ويقدمه

على القياس 8

2
 الاختلاف المذهبى وأثره4

 -تكون المدارس الفقهية  -منعاتباع أقوالهمعألىساس أنها لتاقبل الخطأس

فتحالقرائحللاستنباط 885

غاق باب الإجتهاد عند

التقليد وأسبابه048.

بعض أصعاب المذاهب ٠
9

غم "40
فاومع

 -مقاصد لمكا

العدالة القانونيةوالعدالةالاجئّاعية والدولية »وعدا به راعاة

المصلحه قَْالأحكام الإسلامية .

لام
لوبإةسفى
 - 4المصلحة الامطل
يلىن والنفس ومؤداها 41١ امحافظة على العقل  المحافظة
دع
لفظة
االحا
-. 44
على النسل 84؟  -المحافظة على المال 14؟  -مراتب المصالتح  . 617مرتبة

الضروريات مرتبة الحاجيات  - 8497مرتبة التحسيئات أو الككاليات وصور مها
 -تفاوت المصالح فى التكليفات ١٠6

المصلحة فى المندوب والمباح

صجبلحة
وصلح
ملوا
الفرق يبن الم
اة ف
لىا

فى المباح :١م  الامفالسدمفهىيات

وكفارتها ؟.ط ب رفع اللترج "70

الترخيص فق تناول الحظورات  المجرم

اما
ت إطلاب
ع.
لذاته والثحرملغيره م.م .ب لياتكسليف

0*7

طلب السسهل اليسير

الذى لا[ثمفيه منع إزهاق النفس .
ني ل الاجباد

 - ”:5تعريف الإاجتهاد » وبيان الكاملى والناقص مته  "50ل الااجنهاد الكامل 

شروطة١ /ب العمبالعربيةم 0ال-عم بالقرآنم

د العلمببالسنة

الأحكام؟ام ا صرة النه ,موحسن التقديز 79م ب كدة'النية وسلامة الاعتقاد

لام .
إدسفى
لم ل مكانة الاإإجلنها
 "4ب مرائب الاجتهاد

وم ب المحتبدون فىالشرع ومراتهم وكم  المرتية الأولى امدّبدون المستقلنون

لال
ب

وام

مم

الإجتباد فهىذه المرتبة

أصعاب الأنمة وانطباق هذه المرتية علبم 91

الشيعة يقررون أن هذا
راأى الأنابلة وجوب فتحه 81
أهو مفتوح أمل
الباب مفتوح 417
المحهدون المتتسون والتعريف ممم  7 8النحهدون ف

المحهدون المر.جحون وطبةة المستدلين ١178

المذهب 0٠م
طيقة الحفاظ ا

_ المقلدون كم

الطيقاتالمقلدة 

 7نجرئة الاجباد والاختلاف ق جوازه

 "4ب الإفتاء وشروطه ه#م  -المفتى المْحدبد  الإنعتيار من المذاهب /اا #ب

يجب أن يأخل المفتىمم أافتىبه مكانةالإفتاء .

لباأحنظه المتخر 78
مياج
4

 -الإمام أحبنويفة

97 4السبه  أبوهوصلته بالإءام علىكرماللهوجهه ٠لا

نشأته بالكوفة 

ه  نشأته افلىتجارة ابا ب اتجاهه إلى العم و؛سماعه من
ععرهاقدفى
حال ال
لماعفه إلى السوق  انجاهه إلى عم الكلام وانمتلاف الفرق . 79080
خاءت»
اعلم
ال

انمجاهه إلى الفقه “مام .فى ميدان العم والفقه  4#لزومه شيخاً من يوخ
عداورة ألىحتيفة فدىرسه ومكانه وتلاميذه
الفقه هم  .أحبنويفة الأستاذ ام

عنده 80

أحنبيفة المرلى الدكم مام  #رسالته افلعىالم والمتعلم "١1

صفات ألىحنيفة  ضبطه لنفسه "١4 ب عتمفقكيره » استقلال فكره "74
إخلاصه "74

-حضور يدببته عم ل متاظراته وهيبته  -كثرة المعجبين بهمع

كاثلرحةاقدين عليه مه"  -معيشته 547

أبوحنيفة التاجر وتقواه فنىجارته

عدلبن
ى
 - "1موقفه من سياسة عصره  وصلته بالإمام زي

 - "44تعذيب

واجه من الكوفة فاراً ومجاورته لبيت اللهالحرام  التقاؤه بأولالأموين خليهر
الخلفاء منبىالعياس وخعطبته أمامهياسمالعلماء اوم ولللاؤعهباسيين » ثمنقمته
ي ارلىضى
اويه
لفتا
علهملقتالهم لاعلويين ١ه  .-ترصد أنىبجعفرالمنصور لهءو
ع.لها الخليفة 7ه" ب انخحتلافه معابن ألىليلقاضى المنصون ؟ه"  -عرض القضاء

ورفضه » أمر المنصور محبسه وتعليبه  «وته .
وه"

فقه أى حنيفة

عه" م ممباجه » الفقهى  :كلامه فى ذلاك موم 

اعياده على نصوضص الكتاب

والسئة والأخذ بأقوال الصحابة ثمالقياس 5ه" ب الاستحسان عنده  الإجماع

ب

لاك الل

هلز ل السمة الواضحة لفقه .أحىنيفة لاه

هىه واعتباره
ّف
ترية
ذتجا
السمة ال

بأن المرأة العاقلة حرةفىاختيال زوجها ٠م

عنده  147ل

العرف التجارى الذىلامالف نصاً 8ه" أحبنويفة الفقيه انير ووم كه
ا عقلىل
عحجر
لا

لاحجر على مدين » ولامنعذلكمالكا من التمرف ف ملكه

-ت ثقل مذهب

ىوسشلفقه -ه تقل محمد
أىحنيفة  # 807نقل فقههيعملتلإميذهوتقل ألي
تموالمذهب

ابن الحسن الشباق  - 157كتب محمد بن امسن الشيبال "55
الحنى ” "65ب اليلاد الىذاع فمبهاالمذهب الحنى .

دم  -الإمام مالك بن أنس
 -مولده ونسبه ونشأته  ولادته من أبوين عربيين » ولاؤه لبى تمبنمرة

رىه
عديئة
القرشيين  718/ببتهبنتعل حال الم
صف

15
ط7لبه العم وتتقله ى

يجالس العلما-ء ث مملازمتهلبعض العلماء  457ب بجده فطىاب العم "/١ا ات
ئق
ومن
ييه ع
العلوم ١لى طلها لإ" لد علمالحديث وفتاوى الصيدابة  ١لا ن تلق

أهى
رفقق
له ل
ااست
مهم اللا اس شيوشحه 4لا ل در
ا
8

سىه
رف
دسه
مجل

6لا

- - 6/8جلوس ماللكلدررس

حديثه وفتاويه ؛ وتخصيص أيام لكل منهببا

 -الوافدون إل المديثةفىموسم اليج محضرون دروسه © ويلجئون إليه ق

الإفتاء ٠١م"

صفات مالك ١٠8# ب قوة حافظتة ١٠89 ب .جلدة وصسيره -

إخلاصه ١م

تأنيه وكراهيته البدل 9م

بكته
يال
واسهة م
فر

اة»
لاءو دلون
ادلف
 "6ب معيشته ورزقه  58ب قبوله هدايا ال

ك
ذرهلفى
ووجهة نظ

"704

بالحكام وكراهيته لافئن ٠48
1

غلاقة مالك بالقضاة 7م"

لاقته
48
.ه.ع
ليسعنايته مطعمه ومسكنة وم
منتهوسببها  - 1اعتذار ألىجعفر المنصور له

 -وفاته  مرضمه الذىاستمرسنين »وليعلنه إلاساعة الوفاة.

وم آدراؤه
وم

آراؤه مانلسنة  - "44إيمانه بالقضاء والقدر ربأيه فىمرتكب الكبيرة

هوم

خلق القرآن » رأبه قَْالخلافة وة*ما  .يرى المضوع للواقع معالتوجيه

إل العدالة  "59فته مالك وحديثه  "719ا استنباطه من الكتاب 89
السنئة عنده  "99ب رده بنعض :الأخبار غذالفته ظاهر الآ 1

مرتية

ب حمل أمل

 4/1د

6

سه

انتشار امهب

.

“و 59لد الإمام الشافئ
/ا١ع ب سعيائه ب مو لذه ونسة

404

نشأته ودثمه مس ولاآذته بغضزة 1

-

كة واستسفاظه للقرآن  جده قى طابالعلم مكة ١٠4
انتقاله إملى

مضال
عه بع
أولي
لت
اه 
ورعايته ١14  -علازمته مالك حبى هوت

-

فى ظل مالك

ف النمْبعد موت

مالك  114ل ممحنته " :- 14اتهامه بأنهعاوى  -- 414عودة الشافى إللىىالعلم 
بن اسن ببغداد وتلقيه فقهالع ارقيين بعدفقهأهل المدينة 65

د
مند
عله ع
نزو

مناظراته للعراقين 1 -

ب

إل البيت الخرام ب

والموازئة بينهما؛ووضع قواعد الإستنياط ١4
وقواعد الاستتباط ثم عودته إلى مكة 44

م

در أسته لأراء !عر اقيين والمدئين

عودته إلىبغداد ونشره مذهيه

 -مروره ببغداد سنة وإقامته القصيرة

واتسهب.ها
 - 84مجيئه إلىامصلرعزيزة ١714  -وق
٠6
١

لمه
 -ثناء العلاء ععلى

الشافعى « رضى الله عنه »

22

7

ب علمهة
ل

صفات

انصرافه للعلم وعصره 41

غّوة الذا كرة وقوة اليبان والتعبير الواضح

راءنفاذ البصيرة والإخلاص 5؟؛ 4 مظاهر إخلاصه  574أ

وبغضه الاشتغال بعلم الكلام مع علمه عسائله للا

-

الشافعى وفقهه

رأيه فى الإمامة  674ب

فقهه  954أصول الإستنباط عنده٠4. . ب مصادر فته الشافعى :الكتاب والسنة
واعتبارهما أوصالحاداً وسبب ذلك  - 14توضيح رأى الشافعى ذلك  184ب
السنة ليست قى مرتبة القرآن بالنسبة للعقائد ابلقرآن ليانسخ السنة إبلداليل ولوعملياً
ن السنة

2

دفاع الشاقءى عن السنة أماممتكرى الاحتجاج و  3أو يأحاديث

الآنحا ٠د.سواح»ججه فدىفاعه 4

شع
لب ال
اند
اإسج
لماع
فعى

الإجماع فى الأمور

الىتعدمن عاللٍدين بالضرورة ه! . 4إنكار إجماع المدينة وحده  5"14ب
أقوال الصحابة » وكلامه فى ذلك "8
القياس ٠45  -تعرينه .للقياس

شع
فعى هلوالق
اند
بالأمثلة  تقريره له ٠44  --الااجت
ايا
لهاد
يسأ-خذ مضنروب

كك

الإجتهاد إبلاالقياس ٠44

ضبطه قواعد القياس ١44  -أيطال الإستحسان

 44 .ا عمل الشافعى فىعلمالأضول 444

اتجاهه 'يقواعد الأصولإتهاهًعلي

ونظرياً م  -المذهب الشافعى القديم والجديد ومابيئهما هن تفاوت  544:لل
كثرة الأقوال فهما  - 5الخريج فى امهب الشافعيى /ا( 48سه يدون ف
المذهب الشافعى 4

 -اتتشار المهب الشافعى .

١ه  -الإمام أحمد بنحنبل
١ه

مولده ونشأته ونسيه » أبوه ..أمه.عربيان عن بى شيبان - 784 :يتمه »

وقيام أمهعلى ثر بيته “م

 .أنمذه الفقه والدديث عن أىيوسف صانحب ألى نيفق

انجاهه من بعدذلك إلى الحديث “اه4

رححلته ؟فى طلب المحديث واحماله المصاعب

فذىلك 4ه لل روابتهوجده» وشعارهدماعلمحيرةإلاىمقبرة) هه؛ ب انجاهه

إلى الفقه بعد الهديث  - 154الثقاء الخديث والسنة والاثار فى مسائله وفتاويه
لاه؛ . علمه بالمارسية لإه. 4ل بجلوسه للتحديث والإفتاء وتهيؤه لذلك - 84
ذيوع اسمهبالعلموالورع والتقوى 9
مبيه عن كتاية فتاويه 154

مايلاحظ على درس ) الإمام أحمك  954سه

أشمله العقائد من كتاب الله والسنة ؟؟ة  الحئنة

وأسباماوأدوارها  :كثرة القول اق القرآنودوقف المأمونمنهامع ا ضطهاده
مع الذينيقلوالون أن القرآن لوق  1*4ذ ترعديل أحمد مكبلا بالحديد إلى
طوس » موت المأمون وأحمد فى الطربق إلما مكبلا يضرب بالسياط 4

 -وصية

ترم م لهبلزومداره بعدأن أنزلبه من البلاء
»أم
منةع
للمح
المأمون بالإستمراراف اى
مأانزل 6*4: استمرار الوا نئق فى الأضطهاد  :وتهديدمحئأةحمدحتىسثالخال
فى آئحر خخلافته  554ل رأى أحمذ فى خلق القرآن ورأى غيره 1
ثمإدلازه برأيه 94

لس توقفه أوله

 -معيشته مغنلة لعقار تركه لهأبوه ام

اتوأيه بعص

الأعمال اليدوية ليأكل من عل يده » ونسخه لبعضالرواة ايأكل  -- 7/94رفضسه
عطاء الخلفاء والولاة  - #14موقف العلماء معنطاء اللخلفاء  0/14ب امتناعه عن

الإفتاء بأن الأخذ من اللخلفاء حرام » ولكنه كان يتعفف عن ذلك 514
 - 1/4قرة حفظه  - 79/914الصير 8

صفاته

 -الأزاهة ولا ب طلب الخيلال

 9ب الإشلاص ١٠84  -اطيبة  144ب حسن العشرة ١84 آ-راء أحمد

ايلهإفىعان 7144
أوفقه ١44  -رأ

ليفهمركبالكيرة . - 4رأيه ف

أخ8ة

هس

القدروأفعالالإنسان  - 884رأيه صفىفات الذا ت الملية-ال امهف العقائد المتقول
-ه حديثث حبك ونمهه :

عن النى صلى اللهعليه وسلم  آراؤه فىالسياسة 5

إنكار بعض العلياء أنه“كانقبا حم؛  -المسند والترتيبلميكن لأحد » بل لابنه
عيد الله 4ك ب

هل
فواية المسند ٠94 -
طريقة أأحمد ر

الاختلاف بينهوبين 'شافعى

 - 0فقه أخمد والأصول الىقام علبا 744
قُْ المنهاج 9و4
*4

أحمك يقد المرسل والضعيف الذى م بثبت كذيه على التمياس
القياسعندالمتايلةومعناه1

سم الإجماع .ومراتبه عندأأحمد 6

المصال والأخذ به عاند الحنابلة 7144

الاستحسان  - 7914الذرائع » وتوسع المذهب

الحنبل فى الأخد هاوالأمئلة علىذلك - 848
الحنيل

ق المسئد ضيف

نقل تلاميك أحمك للمذهب

الاستصحاب

١إهه -

٠مة ب تاولمذذهب

الأقوال ؟ المذهب

وتمحوه

 2-5المبلية

 2نموالمذهب والتخريخ فيه ]ده ب لمصوية أمرل

وانتشار المذهب ؛ سبب اشتهار المذهب بالتعدد  قلة انتشاره
مه
56

سه

المذهب الظاهرى

داوود بن عل الأصموانى ( ابنحرم الأندلسى ) /باده

الأصبانى (هن سنة ؟

ب

داوود بن على

ظهابهر
لذ
إلىسنة «لالام) ١16 نشاره

918

المذهب الظاهرى بالأندلس .
 4ابن حزم

من  488إلى 5ه 4هم
لم

د ابن حزم  :المؤسس الثاثى للمذهب الظاهرى ١45ه  -هولده ونشأئه

هاه

وجأه 5زه  -من الرغداء إاللشدة لاذه ل اتجاهه إلى

اء
ريت
ثه ب
بيت

4ه  -سياسة عر ضية ق حياته ؤإه  العودة إلى محراب |!

عيشته  :كان ثريا مع ذهاب أكستر السياسة تجذبه مرة أخرى ١ه مثروته قالاضلهاد أله

ضبطبهاده
اس
ربحلاته سوه ب إحراق كتيه لالزه ب

لاه  -اضطراره إاللىإقامة عز رعتهوإقيال الشياب عليه معبعده-ه؟ه  -صفات
ابنحزم هلام ب حافظته الواعية 0

إبمانه بأن المواهب هبه م٠نالشّ لالام ب

للخ ©

قهسه
9ه ناعير يناز

بحته
لدته وصسيرهااء
إخلاصه هلاه ح

لماه ل ذ

الفنى والأدبى ١لاه  -علومه واتساع آفاقه 9ه . مماجه العلمى والعقلى  4ه
دراساته النفسية والخلقية هماه

أخذه من فلاسفة اليونان مه  .كتابه طوق

الحمامة ؛ ومافيه عن تراسات تنسية 8لاه ل

#مباسجة  2دراسته المنقول 8لاه ل

مسبامجه ياللنسية للعقيدة ؤ"زه  كلامه فالىوسحدانية و ادير والاختيار :4٠ه  ونحدانية

٠

الصفات 4١ه  -آراؤه فالىسياسة وغيرها 4ه  -رأيه فى مرتكب الكييرة
اوه ل فقهه 4ه ل إيطاله الاجهاد بالرأى  ومناقشة قصيرة لها ه4ه  .أدلة

الأحكام عندابنحزم 54ه  الكتاب وبيان القرآن 0ؤه ل السنة44 .ه 
أقسام السئن رموناينها  - 44المتواتر من السنة وغير المتواتر ٠هه  -لايشترط
لقول الرواية وااخبادة ١ .مه ل تعارل النتصوص 9 :مه  -ينى ابن حزم تعليل

الاستص.داب والإكثار منه » وما أدى

التصوص وأدلته عذلاىك :ومناقشها امه

إله 4ده ل شاعة فىفقه ابن حزم 4هه  ناشلرمذهبٍ ونقله مه  -المأذهب
احر
بعد ابن .حزم /اده س ناشلرموحدين للمذهب الظاهرى وإ
اتب
لاقم ك
لكى .
مةم

8

وه

عم

ابن تيمية

 -هولده ونسبه  ولادئه حران » وانتقلت أسرتهبهإلىدءشق فرارا ءن التتار

جاهلىته
وولى
نشأته  :ومظاهر نجابته فىصغره ١56  -البيثة الأ

توليه التدريس ق كرمى أبيه 6

الحموية 5ه

"7156

 .-تقسييمه دروسه اعامة والخاصة ورسالته

انلهشيخ /ا5ه س شكوى العلماء منه.

 7 4الخنة الأولى 85 :ه ست سبب هله المحنة  الرسالة الحموية 9ه  -زءجه

طحلفبموره محلسالعلماء وامتناعه

اً ٠ه
رشر
فى السجن واستمراره تمشائيهة ع

وحضور أخويه بالنيابة عنهوشمروج الشييخ يعدمناقشة أخويه الله

مناء
عحهل ع
لفي
ا وص
عند اللمطان إلاه -

ثبات ٠ركزه

.

الاه  الغنة الثانية  :سبها الصوفية لمهاجمته مبى الدين ب ,ن عرلىفى دلمهب وحدة
أأوجو د 9لاه ب عااكعه ونصرالعلماء لهوسيب ذلا 5لاه ن

نقيه إلى الإسكندرية

كلاه ل عودته إلى القاهرة مكرما بعد أن عاد الحكم إلى الناصز قلارون :ه/اه ب
اعتداء بعض العامة عليه /5اه ل عودته إلى الام /الاه  -اتجاهه إلى الدراسات

ز5ننم 53
-5

الفقهية  وتر.جيحه مذهب أحمد على غيره لاه ل امتئاعه عن التعصب ونخسيره
اساهيه
من المذاهب 4لاه  آراؤه فى الطلاق 4 .لاه  -المحنة الثالثة 4 :ل

قتواه فىالطلاق الثلاث » وأعان الطلاق ١ه  -المحنة الأخيرة  :سما كلامه ى
زيارة الروضة » والاستغائة بالنىصلى الله عليه وسلم 4ه  -اعتقاله -تألمعلماء.
المسلمين لاعتقاله ؟مه

إنصرافه ق السبجن لقراء القرآن » وكتابة تفشيره »

شدة التضييق عليه » ومنع الكتب والقرطاس والقلمعه
وتدوين آرائه مامه ل
44

#هنقته
ثات
وف

صفاته  :حافظته حومق تفكره وحضور يدبته

همه

صاحته وشجاعتهمه  -استقلاله الفكرى وإخلاصه ق طلب المق مره ق
/امه ب من محراب العلمإلى ميدان ارب نحريه لاتتار مع -جيش الناصر قلاوون

مرىين
اأس
سفكه
من و
لقازا
اؤه ي
همه  -لقا

مشق قى
والذميين مه  -توليه أدمر

وقت ذعر الحكام والناس همه  -عودته للجهاد 4ه ب ماريته انصيرية وإنزالهم

من الخبال و.حملهم على التوبة 7:ه  -عصرابن تيمية  - 190الحال السياسية
روه ماابتلى به المسلمون فى القرن السادس والسابع والثامن هوه ا-لمجالٍ
الخال العلمية الفكرية لاوه  الدراسات العلمية - 815
الاجيّاعية وه

الصوفية والمتصوفة  - +10مئزلة العلماء  - "105كلاممبالدينالنووىللظاهر

 - 0الإمام زيد
اسم

ه وبئئته  4نيذة عن أبيهعل زين العايدين
نشأت

ولا

©

ولادة الإمام زيد

ونشأته 5ر40وا-يته عاملآبليت  9# 8إنصرافهللعلمالإسلاى فىشتىنواحيه ١
قيدان العمل
 - 84زيد م

1

الدولة الأموية » والدعوات الشيعية  ريض هشام بن عابلدملاك ااولاة

بسن

ث عالىم
هروج
على الإمام زيد ١15  -إحراجه له فمىجلسه  - 115الح
  -بعد المعركة 

ملك وتريص هشام به 15
عابد

المعركة والاستشماد 4١5

نبشقيره و.حرق جمانه وانتقام الله بإشتراج جثة هشام وحرقها 8١5 .  --صفات
الإمام زبسك.

5ك"
ل

6

لم

 -إخلاصه  5سس سماحته وعفره

قصاحته  - 915قوة فرأسته  2هيبته 0

شجاعته /ا 35ب إبيازه  815ان
آراؤه فاىلسياسة "١715

مراتب

الصححابة وإمامة المفضول فى نظرهالأ
ئمة غميعرصومين  "1ب الإمامة بالاختيارمن أولاد ععفلإى
امطنمة » :وليست بالوراثة 4
مسألة رتك الكبيرة 6

صفوىل
أاؤه
 -آر

الدين :

دلتلازم
 -رأيه فى اير والاختيار والقدر  815ا

بينالإرادة والآمر عند المعتزلة .ومخالفته لهم 775

فقهه  - 195/المدون الذى

جمعفقهة وصةنسبتهإليهوهو كتاب المجموع -التشكياث فه  115/ب رده ووءجوه

فقه زويدحديته
ألرد  - 495كيف دون امجموع ٠ج ل ظواهر عامة ذ

يلت
بنآ
لم
ايته
روا

١185 س تصحيح الزيدية لكل ماءجاء فى كتب السنة  -:قرب

فاقلمزهيدية من فقه السنة  - 708عامللعقل 8685

مدام زيد
ازيلدىإبع
الفقه ال

 51ب الاجباد فىالمذهب الزيدىت الحادى إلى ارق حبى بن الحسين وجملهواجهاده

ه*" فرقة الحادوية الزيدية  "57ع الناصر الكبيروتملهف الفقه الزيدى البلاد لى
سادها المذهب.
د

2

الؤمام جعفر الصادق

ا  9ل بيته  أبوهوأثره العلمى فيه» وعفصىره ٠45  -أم-جعفرحفيدةأبلىكر

الصديق ١45  -مولده ؤنشأته  145ن اتصاله بالتابعين الذين عاصروه 745

مات أبوهبعدأن نضج  - 445التقاء أحبيىفة به وإجلاله له  - 445علمه
بالكو نيات  -وصلته برسائل-جابر بنحيان » ونسبة رسائله إلى .الإمام الصادق
 - 6كلام للإمام الصادق فى الكونيات  ابتداء دراسة العاوم الفلسفية والكونية
عصره .

 - 71اللفر
 714معئاه  أدعاء علم|الغيب لاصادق ومناقشة ذلاك  - 845الشك..ف كلام من
يسيدك الدفر أوو علمالغيب للصادق - 840
الصادق وأدلتنا "6

رأينا بطلات نسية اللنفروعلم م

 :--بجعفر يفيض يعلمة عل معاصر به ١ه +

أخخل سفيان

الثورى عنه  رواية أبىحنيفة  .جملة من رووا عنه ب-طلان قول من شكواق

685

نسم

روايته 9ه  -جعفر والسياسة ا:بتعاده عنسياسة عصره اه"  -أسياب امتناعه

اعلنسياسة 4ه“ ب متناعهعن الاشتغال بالسياسة:العملية لاممنعأن رلأهياً قالسياسة '
غ - 65الدعاة لآل البيت ونسبتهم آراء للإمام الصادق  امراف بعص الدعاة 
أقوالهم الباطلة 5ه"  -اللغطابية وأقوالهم الباطلة وبراءة الصادق و ولعهيم
كه4خ 5 محاولهم إفساد الإسلام على أهله /اه؟  العلاقة بينالصادق وألى جعفر
المنصور 4

ب حرض الصادق عل قول الحقإذا طلب منه 85

صمقات

الصادق وإخلاصه وملازمته العبادة  وتقشفه ٠5 ل عدم عاباته أحداً فقىول
الحق ١155 -

تقاذ يصيرته وعلمه هد

ب ناوه واجلية ومفاستة “ 155ب اجلدة

وصيره 3ش41جاعته 5ف5ر4استه وهيبته .
5
-

(

آراء الإمام مجعفر

قلقدر
الترحيد  :كلاملهفى التوسحيد» ورسالته فيه "/155 كلامه ا

5

ارم  كلام بعض الاثنا عشرية  افتراءات الكليى كبير رواتهم
منظ
اقرلآنإفى
ال

 9# 48رد امْخلصينمن الأثمة قوله  صعة النقل عالنصادق  - 95فقه الإمام
الصادق  - 455أخخذه بالقرآن  تركه للقياس  أنخذه بالمصلحة وحكم العقل -
تقدبمه النصوص على المصلحة ١/75  -بيان مايشتمل عليه الكتاب .

لات

مؤلفات الامام الشيخ محمد أيو زهرة
والتى تقوم دار الفكر العربى بالتزام طبعها ونشرها وتوزيعها
خاتم النبين يغ فى مجلدين ) ٠
المعجزة الكبرى ( القرآن ) ٠

أبوحنيفة  :حياته ٠ عصرم  .آراوه  .فتهه ٠
مالك  :حياته ٠ عصره  .آراوْه ٠ فقيه ٠
ابن حتبل  :حياته ٠ عصره  .أراؤه  .فعهه ٠

الشافعى  :حياته  .عصره  .آراؤه ٠ فقهه ٠
الإمام زيد  :حياته ٠ عصره  .آراوه ٠ ققهه »٠

ابن تيمية  :حياته  .عصره  .أراؤه ٠ فمهه ٠
ابن حزم  :حياته ٠ عصره  .آراوه ٠ فميه *

الإمام الصادق  :حياته .٠ عصره  .آراؤه ٠ ثقهه ٠

لبةف فقىه الاإسللامجىر(يمة ) م2
اعقو
الجريمة وال
الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى ( العقوبة ) .

ءةا(ن)
زامي
جإسل
تاريخ المذاهب ال
الأحوال الشخصية ٠

احكام التركات والمواريث ٠
اأصول الفقهء

الملكية ونظرية العقد ٠
شرح قانون الوصية ٠

قف .:
لتوفى
اضرا
محا

محاضرات فىعقد الزواج وآثاره ٠
نتصفرىانية ' .
لرا
ااض
مح
الوحدة الإأسلامية ٠ 0:

٠ '

كرا سم

الخلاساية : .
معارنات الأديان ٠
الدعوة إلى الإ
سسلام .٠

تنظيمالإسلامللمجتمع .

ا تنظيم الأسرة وتنظيم النسل .

الولاية على النفس ٠

موسوعة الفقه الإسلامى ( جزءان ) بإشراف الإمام محمد ابو زهرة »
التكائل الاجتماعى فى الإسلام ٠
ظ
المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام.. ٠
ةديغعلا ةيمالسإلا ٠

٠

بعة الثانية ) .:
اجدللط(
تاريخ ال
العلاقات الدولية فى ظل الإسلام٠ :

دار الفكر العربى
الفرع الرئيسى  )1( 7 :شارع جواد حستى  :القاهرة

ت 51199:

فرع الدقى  :ل!؟ شارع عبد العظيم راشد متفرع من شارع شامين

ت 8571:لا

55.913:5
فرع مدينة نصر  524 :ش عباس العقاد المنطقة السادسة  مدينة نصر ا ت

وتطلب ايضا من المكتبات الشهيرة

بجميم انعناذ الوطن العربى

