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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبيناا محماد وهلاص وصاحبص
أجمعين أما بعد:
فإن للفقهاء مكانة سامقة ومنزلة شريفة عند هللا تعاالى ،فهام حملاة الادين،
ودعاة الهدى ،ومصاابي الادجى ،ولام تازم افماة فار تاوقيريم وتبجايلهم
منذ بزغ نور الرسالة وإلى أن يرث هللا افرض ومن عليها.
ويذه الرتباة الشاريفة يجاب أن يحاافي عليهاا مان الاديالء الاذين يريادون
علوا فر افرض ،ممن جعم الدنيا يمص ،فينصب الحباام لتحصايم الماام
بتهااوين فاارالض الاادين وتاازيين المعاصاار للمتهاااونين باساام اليااال فاار
مسالم الدين ،فالجاه مبتغاه ،والشر منتهاه ،والموعد هللا.
وفااار ياااذا الكتااااب بعاااض ماااا يحفاااز جاااالب العلااام علاااى التوجاااص للفقاااص،
وتحصيم هلتص والبعد عما يكدر جريقص ،كما أن فياص تثبيتاا لمان أوغام فار
علاام الفقااص وتحفياازا لااص علااى الصاابر والمصااابرة ،فجاار الفقااص جويلااة،
وغايتص نبيلص ،ومعارفص أصيلص.
ويحوي يذا الكتاب على ما يأتر:
 )1تمهيد فر مبادئ علم الفقص
 )2فضم دراسة علوم الفقص الشرعية وتدريسها
 )3أيمية العلوم الدنيوية للفقيص
 )4مزالق يقع بعض الفقهاء
 )5أدواء أيجاء الفقهاء
 )6يسر االجتهاد فر يذا العصر
 )7الشورى قبم الفتوى
 )8أيمية استيعاب فقص افصحاب
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وأساااأم هللا أن يكاااون فااار ياااذا الكتااااب الميتصااار ماااا يثاااري ماااا ينتفاااع
بص الفقيص النبيص ،ويزيد فر إثراء المكتبة الفقهية.
الدكتور
عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
asd@drcounsel.com
asd9406@gmail.com
www.drcounsel.com
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متهيد يف مبادئ علم الفقه
الفقص فر الدين يير ما حباى هللا باص عبااده ،كماا فار قولاص صالى هللا علياص
وسلم :من يرد هللا بص ييرا يفقهص فر الدين" .قام ابن الجوزي رحمص هللا:
«الفقص عليص مدار العلوم ،فإن اتسع الزماان للتزياد فلايكن مان الفقاص ،فإناص
افنفع ،وقيد المهم من كم علم ،فهو سيد العلوم».
وقد جرت جادة أيم العلام قبام البادء فار أي علام معرفاة ماا يحتا بهاذا
العلاام ماان تعري ا وتقساايم وغيااره ،وقااد جمعاات مبااادئ العلاام فاار قااوم
النايم:
إن مبادئ كم فن عشرة ...الحد والموضوع ثم الثمرة
وفضلص ونسبة والواضع ...واالسم االستمداد حكم الشارع
مسالم والبعض بالبعض اكتفى ...ومن درى الجميع حاز الشرفا

فحااااد الفقااااص :معرفااااة افحكااااام الشاااارعية الفرعيااااة عاااان أدلتهااااا
-1
التفصيلية،
 -2وموضوعص أعمام المكلفين من العبادات والمعامالت،
 -3وثمرتص االحتراز من اليجأ فر القيام بالعبودية،
 -4وفضلص ما فضم بص على غيره،
 -5ونسبتص إلى العلوم كنسبة الفرع إلى أصلص،
 -6والواضع يو هللا تعالى،
 -7واالسم يعنر الفقص،
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-8
وسلم،
 -9وحكمص أنص فرض عاين فيماا يجاب ،وفارض كفاياة فيماا زاد علاى
ذلك،
 -10ومساللص ما يذكر فر كم باب من أبوابص ،ويار جماع مساألة ويار
القضايا المبرين عنها فر العلم ،ويقام فر كم فان مان العلام كماا فار فان
الفقص.
وممااا يحسااان لجالاااب الفقاااص االنتباااه لاااص ماااا نباااص عليااص اإلماااام محماااد بااان
عبدالوياب رحمص هللا بقولص :تدور افحكام على قواعد ،منها:
أن هللا أكمم لنا الدين ،فال يحتاج إلى زيادة ،لقولص تعاالىْ :
{اليا ْوم
-1
أ ْكم ْلتُ ل ُك ْم دِين ُك ْم}
أن كاام مااا سااكت عنااص فهااو عفااو ،ال يحاام فحااد أن يحرمااص أو
-2
يوجبص أو يستحبص أو يكريص قام تعالى{ :ال تسْألُوا ع ْ
ان أ ْشاياء ِإ ْن تُبْاد ل ُكا ْم
سؤْ ُك ْم} وقاام  -صالى هللا علياص وسالم « -وساكت عان أشاياء رحماة لكام
ت ُ
غير نسيان فال تبحثوا عنها»
أن هللا حرم القوم علياص باال علام ،قاام هللا تعاالى{ :قُ ْ
ام ِإنَّماا حا َّرم
-3
اق وأ ْن
ر ِباار ْالفااو ِ
احَ مااا يهاار ِم ْنهااا ومااا بجاان و ِ
اإلثْام و ْالب ْغاار ِبغ ْيا ِار ْالحا ِ
سا ْلجانًا وأ ْن تقُولُاوا علاى هللاِ ماا ال ت ْعل ُماون}
ت ُ ْش ِر ُكوا ِباهللِ ماا لا ْم يُن ِاز ْم ِبا ِص ُ
فجعم تعالى منزلة القوم علياص باال علام فاو منزلاة الشارك ،وقاام علياص
الصالة والسالم «من كذب علر متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»،
أن ترك الدليم الواض واالستدالم بلفي متشابص ياو جرياق أيام
-4
الزيا  ،قااام تعااالى{ :فأ َّمااا الَّاذِين فاار قُلُااو ِب ِه ْم ز ْيا فيت َّ ِبعُااون مااا تشااابص ِم ْن اصُ
ا ْب ِتغاء ْال ِفتْن ِة وا ْب ِتغاء تأ ْ ِوي ِل ِص} ،وقام  -صالى هللا علياص وسالم « :-إذا رأياتم
الذين يتبعون ما تشابص منص فأوللك الاذين سامى هللا فاحاذرويم» فالواجاب
اتباااع المحكاام ،فااإن عاار معن اى المتشااابص وجااده ال ييااال المحكاام باام
يوافقص،
واالستمداد يعنر من كالم هللا تعالى وكالم رسولص صالى هللا علياص
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 -5أن الحرام بين والحالم بين وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير مان
الناس ،فمن لم يتفجن لهذه القاعادة ،وأراد أن ياتكلم فار كام مساألة بكاالم
فاصم فقد ضم وأضم.
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فضل دراسة علوم الفقه الشرعية
ييجئ كثير من الكتبة فر االستدالم على أيمية العلوم الكونية والدنيوياة
بالنصوص المادحة للعلم وأيلص ،كما أن هيرين يقعون فر يجأ هيار مان
تهميشاهم فيمياة العلاوم الدنيوياة وعاادم جادوايا ،وفار ياذه المقالاة تبيااين
للفريقين بأن تحترم النصوص الشرعية وتفسر بما فسريا بص السال مان
الصااحابة فماان بعااديم ،وأن نجعاام للعلااوم الكونيااة والدنيويااة مكانتهااا م ان
افيمية.
وال يشك مسلم أن العلم بكتاب هللا تعالى وسنة نبيص صلى هللا عليص وسالم
أفضم ما يعلم فن هللا تعالى يلق اليلق لعبادتص ،وال تص العبادة إال إذا
كانااات صاااحيحة موافقاااة للشااارع ،وال يوصااام لاااذلك الهاااد إال باااالعلم
بااالوحيين .ولااذا نجااد مادح العلاام والعلماااء مبثوثااا فاار مواضااع كثياارة مان
الكتاب والسنة ،فمن ما جاء فر ذلك:
 -1أن العلم بالوحيين من إرادة هللا الييار للعباد كماا فار قولاص تعاالى:
يؤتر الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتر ييارا كثيارا" لالبقارة:
 ،)269وكما فر قوم رسوم هللا صالى هللا علياص وسالم ":مان يارد هللا باص
ييرا يفقهص فر الادين" ،1وقولاص ":فار الادين" يادم علاى أن المقصاود علام
2
الكتاب والسنة وعلوم اآللة لفهمهما وماا أحسان ماا أثار عان اإلماام أحماد
من قولص:

 1أخرجه البخاري (فتح  )152/6ومسلم ( )1037من حديث معاوية رض ي هللا عنه.
 2هو أحمد بن محمد بنن حنبنا البننباال الب نري النوا (164ه ن 241 -هنن) ممناأ أهنا السننة
وفقيننه ادثنند له لننه مننن ان ننارادسننند والاهنند والننورم والننر ع ن ااوىميننة مننا أه لننه فتنناو
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دين النبر محمد هثار نعم المجية للفتى افيبار
ال ترغبن عن الحديث وأيلص فالرأي ليم والحديث

نهار1

 -2أن العلم بالشرع جريق إلى الجنة كماا فار قاوم رساوم هللا صالى
هللا عليص وسلم ":من سلك جريقا يجلب فياص علماا سالك هللا باص جريقاا مان
رضااى لجالااب العلاام ،وإن
جاار الجنااة ،وإن الماللكااة لتضااع أجنحتهااا
ً
العااالم ليسااتغفر لااص ماان فاار السااماوات وماان فاار افرض ،والحيتااان فاار
جو الماء ،وإن فضم العالم علاى العاباد كفضام القمار ليلاة البادر علاى
سالر الكواكب ،وإن العلماء ورثة افنبياء ،وإن افنبياء لم يورثاوا ديناارا
وال دريما ،إنما ورثوا العلم فمن أيذه أيذ بحي وافار"  2.وسابب ذلاك أناص
يدم صاحبص إلى يشية هللا تعالى ،قام تعالى ":إنماا ييشاى هللا مان عبااده
العلماء" ل فاجر.)28 :
 -3وفاار الحاااديث السااابق تواضاااع الماللكااة لجالاااب العلاام الشااارعر
وكااون العااالم بالشااريعة وريااث النبااوة وفضاايلتص علااى العابااد فن نفعااص
متعدي والعبادة القاصرة ال تصم فر الثواب إلى مرتبة العبادة المتعدية.
 -4وفيص أن جمياع مان فار الكاون يحاب علمااء الشارع ويساتغفر لهام
ولو تأمم العالم ياذه الفضايلة لهاان عناده كام مكاروه يواجهاص فار جرياق
العلم.

مبثو ننة م ن مس ننا ا اب ننه مس ننا ا ابن ننه و نناا .ومس ننا ا ابن ننه عب نندهللا و ل هم ننا .ننل أع نناأ
النباء .177/11
 1واسبها ااخطيب مل عبده األوبهاال تهذيب شرف أصثاب ااثديث .88 /
 2رواه أب ننو او ( )3641والت م ننذي ( )2683و ل ن هم م ننن ح ننديث أ ننل ال نندر اء رض ن ي هللا عن ننه
وحسنه األرناؤوط م تحقيق جامع األوول .6/8
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 -5أن جالاااب العلااام الشااارعر بمنزلاااة المجاياااد فااار سااابيم هللا لقاااوم
رسوم هللا صلى هللا عليص وسلم ":من جاء مسجدي ياذا لام يأتاص إال لييار
يتعلمااص أو يعلمااص فهااو بمنزلااة المجايااد فاار ساابيم هللا"  1.وقااد أماار هللا فاار
القرهن الكريم أن ينبري من عباده المجايدين فرقة لجلب الفقص فر الدين،
قام تعالى ":وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كم فرقة مانهم
جالفة ليتفقهوا فر الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"
ل التوبة.)122 :
 -6أن من العلم الشرعر ما يو فرض على كم مسلم ،فقد قام صالى
2
هللا عليص وسلم ":جلب العلم فريضة على كم مسلم" .
 -7أن ماان جلااس مااع إيوانااص لااتعلم العلاام الشاارعر نااام أربااع جااوالز
مذكورة فر الحديث المشهور أن النبر صلى هللا عليص وسلم قام ":ما مان
قوم يجتمعون فر بيات مان بياوت هللا يتعلماون القارهن ويتدارساونص بيانهم
إال حفتهم الماللكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت علايهم الساكينة وذكاريم هللا
3
فيمن عنده " .
 -8أن رسوم هللا صلى هللا عليص وسلم دعا لناشر السنة ،فقد ورد فار
الحديث عن رساوم هللا صالى هللا علياص وسالم أناص قاام ":نضار هللا امار ًءا
سمع منا حديثا فحفيص حتى يبلغص غيره ،فرب حامم فقص إلى من يو أفقاص
4
منص ،ورب حامم فقص ليس بفقيص" .
 1رواه ابننن ماجننه ( )227مننن حننديث أ ننل هريننر رض ن ي هللا عنننه وحسنننه األرننناؤوط م ن تحقيننق
جامع األوول .7/8
 2رواه ابن ماجه وصحثه األلباال م صثيح ابن ماجه (  )183وصثيح ااوامع (.)3808
 3رواه مسلم (  )2699عن أ ل هرير رض ي هللا عنه.
 4أخرج ننه الت م ننذي ( )2685و أب ننو او ( )3660ع ننن بي نند ب ننن اب ننح رض ن ي هللا عن ننه وص ننحثه
األرناؤوط م تحقيق جامع األوول .18/8
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 -9أن العلاااوم الدينياااة ميصوصاااة باااافمر بتبليغهاااا مااان باااين العلاااوم
وتحااريم كتمانهااا ،قااام تعااالى ":إن الااذين يكتمااون مااا أنزلنااا ماان البينااات
والهاادى ماان بعااد مااا بيناااه للناااس فاار الكتاااب أوللااك يلعاانهم هللا ويلعاانهم
الالعنون" ل البقرة ،)160 :وقام صلى هللا علياص وسالم ":مان سالم علماا
علمص فكتمص جاء ياوم القياماة ملجماا بلجاام مان ناار"  1،وفار الحاديث عان
2
رسوم هللا صلى هللا عليص وسلم قام ":بلغوا عنر ولو هية" .
 -10أن هللا استشاااهد باااأولى العلااام الشااارعر علاااى أجااام مشاااهود وياااو
التوحيد فقام سبحانص ":شهد هللا أنص ال إلاص إال ياو والماللكاة وأولاوا العلام
قالما بالقسج" ل هم عمران )18 :مما يدم على تزكيتهم وتعديلهم.
 -11أن هللا تعالى رفع قدر العلماء كما فر قولص جام وعاال ":يرفاع هللا
الذين همناوا مانكم والاذين أوتاوا العلام درجاات" ل المجادلاة ،) 11 :وقاام
سبحانص ":قم يم يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون" ل الزمر.)9 :
 -12أن فقااد علماااء الشااريعة ضااالم ل مااة ،فقااد ورد عاان رسااوم هللا
صلى هللا عليص وسلم أنص قام ":إن هللا ال يقبض العلم انتزاعاا ينتزعاص مان
ق عالمااا اتيااذ
الناااس ولكاان يقاابض العلاام بقاابض العلماااء ،حتااى إذا لاان يبا ِ
3
الناس رؤوسا جهاال ،فسللوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" .
 -13أن أثر علمهم يجري علايهم افجار إلاى ياوم القياماة كماا فار قاوم
رسوم هللا صلى هللا علياص وسالم ":إذا ماات اإلنساان انقجاع عملاص إال مان
ثالث :من صدقة جارية أو علم ينتفع بص أو ولد صال يادعو لاص" 4.بام إن
 1رواه الت مذي و ابنن ماجنه وصنحثه األلبناال من صنثيح الت منذي ( )2135وصنثيح ابنن ماجنه
( )210وصثيح ااوامع (.)6160
 2رواه البخاري (فتح  )361/6عن ابن عمرو رض ي هللا عنه.
 3رواه رواه البخاري ( فتح  )174/1ومسلم ( )1673عن ابن عمرو رض ي هللا عنه.
 4رواه مسلم (  )1631من حديث أ ل هرير رض ي هللا عنه.
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جالب العلم وغيريم يدعون للعلماء عند ذكريم ويترحماون علايهم أكثار
من أوالديم الاذين يام مان أصاالبهم .وسابب جرياان أعماام العلمااء إلاى
يوم القياماة أن "الادام علاى الييار لاص مثام أجار فاعلاص" كماا فار الحاديث
1
الصحي عن رسوم هللا صلى هللا عليص وسلم .
وقااد يياان يااان أن يااذه النصااوص تعاام كاام علاام سااواء كااان متعلقااا بفهاام
الكتااب والسانة أم كاان مان العلاوم افيارى ،ودفعاا لهاذا التاويم قاام اباان
القيم2رحمص هللا ":فأعلى الهمام فار جلاب العلام جلاب علام الكتااب والسانة

والفهاام عاان هللا ورسااولص نفااس المااراد وعلاام حاادود المناازم .وأيااس يماام
جالب العلم قصار يمتاص علاى تتباع شاواذ المساالم وماا لام ينازم وال ياو
واقع أو كانت يمتص معرفة االياتال وتتباع أقاوام النااس ولايس لاص يماة
إلااى معرفااة الصااحي ماان تلااك افقااوام وقاام أن ينتفااع واحااد ماان يااؤالء
3
بعلمص" .
وقام ابن القايم أيضاا ":وماا كاان مان العلاوم مجابقاا للحقيقاة فار الياارج
فهااو نوعااان :نااوع تكماام بااص الاانفس بإدراكااص والعلاام بااص ،ويااو العلاام باااهلل
وأسمالص وصفاتص وأفعالص وكتبص وأمره ونهيص .ونوع ال يحصام للانفس باص
كمام ،ويو كم علم ال يضر الجهم بص فإنص ال ينفع العلم باص ،وكاان النبار
صلى هللا عليص وسلم يستعيذ من علم ال ينفع .4أ يـ.
 1رواه مسلم ( 1893و ل ه من حديث أ ل مسعو األنصاري رض ي هللا عنه.
 2محمنند بننن أ ننل ب ننرالارد ن ننم الدمبننقل المنناأ ادبننىوربالرقننه واألوننول والترسننل والنحننو
نننة 751ه ن .لننه مننن ان ننار:

ويغرهننا ننناه والننده رننيم ددر ننة ااووبيننة ولنند نننة 691ه ن وتننوم
معناأ ادننورعله وبا ادعننا وة ا نة اللىرنناه والصننواعق ادر ننلة و ل هنا .بالننذيا ع ن

بقننا

ااثنابلة ب .447/2
 3الروا د .111/
 4الروا نند  .160/وااثننديث رواه الئسننا ل  255/8والت مننذي ( )3478مننن حننديث ابننن عمننرو
رض ي هللا عنهما و نده صثيح.
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وقام فر النونية:
والعلم أقسام ثالث ما لها
علم بأوصا

اإللص وفعلص

وافمر والنهر الذي يو دينص

من رابع والحق ذو تبيان
وكذلك افسماء للرحمن
وجزاؤه يوم المعاد الثانر

وقام تلمياذ ابان القايم -الحاافي ابان رجاب1رحمهماا هللا ":العلام الناافع مان
يذه العلوم كلها ضبج نصوص الكتااب والسانة وفهام معانيهاا والتقياد فار
ذلاااك بالماااأثور عااان الصاااحابة والتاااابعين وتاااابعيهم فااار معاااانر القااارهن
والحديث وفيما ورد عنهم من الكالم فر مسالم الحاالم والحارام والزياد
والرقالق والمعار وغير ذلك .واالجتهاد فر تمييز صحيحص من ساقيمص
أوال ثم االجتهااد فار الوقاو علاى معانياص وتفهماص ثانياا وفار ذلاك كفاياة
2
لمن عقم وشغم لمن بالعلم النافع عنى واشتغم" .
ومما تقدم نجد أن كثيرا من الكتاب يبعادون عان الصاواب حاين ياذكرون
أن المقصود فر اآلياات وافحادياث اآلنفاة الاذكر ،جلباة العلاوم الدنيوياة،
وال ناازاع فاار بجااالن يااذا القااوم ،فااالقوم بااص حااادث مااردود ،ولاايس يااذا
انتقاصا لعلم من العلوم المفيادة ،ولكان ال يجاوز تفساير القارهن باافيواء،
ويذه العلوم لها مكانة فر الشارع فنهاا وسايلة إلاى تقوياة المسالمين ،أماا
أن تفسر النصوص بالباجم فال يرضى بص مؤمن.

 1هو أبو الررج عبدالرحمن بن أحمند ااثنب ن العنالم ادبنىور منن أشنىرج ناره جنامع العلنوأ
وااث ننم والقواع نند وتي ننا بق ننا ااثنابل ننة وف ننتح الب نناري -ول ننم ي مل ننه .ت ننوم نننة 795هن نن .ب
شذرا الذهبب .339 /6
 2فضا علم السلف ..46/
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إغفال أصول الفقه سبب ضالل
يعد علم افصوم الميزان لعلوم الشريعة ،قام صاديق حسان ياان1رحماص
هللا:
فالاادة علاام أصااوم الفقااص اسااتنباج افحكااام علااى وجااص الصااحة .واعلاام أن
الحااوادث وإن كاناات متناييااة فاار نفسااها بانقضاااء دار التكلي ا إال أنهااا
لكثرتهاااا وعااادم انقجاعهاااا ماااا دامااات الااادنيا غيااار دايلاااة تحااات حصااار
الحاصاارين فااال تعلاام أحكامهااا جزليااا ولمااا كااان لكاام عماام ماان أعمااام
اإلنسااان حكمااا ماان قباام الشااارع منوجااا باادليم ييصااص ،جعلويااا قضااايا
موضااوعاتها أفعااام المكلفااين ،ومحموالتهااا أحكااام الشااارع ماان الوجااوب
وأيواتص ،فسموا العلم المتعلق بها الحاصم من تلك افدلة فقها ثام نياروا
فر تفاصيم افدلة وافحكام وعمومها فوجدوا افدلاة راجعاة إلاى الكتااب
والسنة واإلجماع والقياس ووجدوا افحكام راجعة إلاى الوجاوب والنادب
والحرمااة والكرايااة واإلباحااة وتااأملوا كيفيااة االسااتدالم بتلااك افدلااة علااى
تلك افحكام إجماال مان غيار نيار إلاى تفصايلها إال علاى جرياق التمثيام
فحصم لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية االستدالم بتلك افدلة علاى افحكاام
الجزليااة وبيااان جرقااص وشاارالجص ليتوصاام بكاام ماان تلااك القضااايا إلااى
استنباج كثير مان تلاك افحكاام الجزلياة عان أدلتهاا التفصايلية فضابجويا
 1هنو ناشنرالسننة من النبا الىندينة السنيد ونديق حسنن خناه ااثسني ي منن جل بننح النبننو
ولند نننة1248ه ن ورنند ننناه منن العلمنناء ادو ننوعيله فن لف من مععننم فننوه البننريعة واللغننة
والت نناريا و نناعده بواج ننه م ننن مل ننة هوم ننال ع ن ن اب ننر تب ننه تتملن ن تب ننه ب ننالتحقيق و اتب ننام
السلف م العقا د وعدأ التعصب ألحد حال ثل من ادقلد  .توم
م ت رالصثاح الستةب .10-3
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ودونويااا وأضااافوا إليهااا ماان اللواحااق وسااموا العلاام المتعلااق بهااا أصااوم
الفقص) أ يـ .
وقااام مؤيااد الاادين عبااد الاارحمن اباان يلاادون1رحمااص هللا تعااالى فاار كتاااب
العبر وديوان المبتدأ واليبر ما نصص:

" اعلم أن أصوم الفقص مان أعيام العلاوم الشارعية مان حياث تؤياذ منهاا
افحكام والتكالي  ...ولما انقرض السل وذياب الصادر افوم وانقلبات
العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيم ياذه القاوانين
والقواعد الساتفادة افحكاام مان افدلاة فكتبوياا فناا قالماا برأساص وياو فان
2
أصوم الفقص .
وقد تكلم علماء افصوم فر مقادمات كتابهم عان أيمياة ياذا العلام وكثارة
3
فوالده ،فمن ذلك :
-1

الوصوم إلى الفهم الصحي للوحيين ،قام اإلمام ابان تيمياة –
رحمااص هللا  :-إن المقصااود ماان أصااوم الفقااص أن يفقااص الاادارس

ماااراد هللا ورساااولص بالكتااااب والسااانة  4.وذلاااك باااالتفريق باااين
5
دالالت افلفاي من منجو ومفهوم ونحويا .

 1هننو عبنندالرحمن بننن محمنند ااثضننرمل األشن ي ادننالالل را نند علننم اعجتمننام لننه تنناب الع ن
م التاريا و أفر مقدمته لنرا تها فعرفح بمقدمة ابن خلدوه .توم نة 808هن .بمعوم
ادؤلرلهب .188/5
 2عن أبجد العلوأ .76-74/2
 3معالم أوول الرقه عند أها السنة وااوماعة  23/أوول الرقه ال امل .32-29/1
 4مجموم الرتاو .497/2
 5أوول الرقه أل ل بهر .3-1/
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-2

ضاابج أصااوم االسااتدالم ،وذلااك ببيااان افدلااة الصااحيحة ماان
الزالفة.

-3

إيضاااح الوجااص الصااحي لالسااتدالم ،فلاايس كاام دلياام صااحي
يكون االستدالم بص صحيحا.

-4

تيسااير االجتهاااد وإعجاااء الحااوادث الجدياادة مااا يناساابها ماان
افحكام .وذلك فن النصوص محدودة ،والناوازم متجاددة فاال
بد من مصير إلى أصوم وقواعاد يرجاع إليهاا إلعجااء أحكاام
لتلك الناوازم علاى ضاوء النصاوص الشارعية وفاق المقاصاد
الكبرى.

-5

بيااان ضااوابج الفتااوى وشااروج المفتاار وهدابااص ،وبااذلك يتميااز
الديالء من الراسيين العلماء.

-6

معرفاااة افساااباب التااار أدت إلاااى اياااتال
افعذار لهم فر ذلك.

العلمااااء والتمااااس

-7

الادعوة إلاى اتباااع الادليم حيثمااا كاان وتاارك التعصاب والتقليااد
افعمى.

-8

حفي العقيدة اإلسالمية بحماسة أصاوم االساتدالم والارد علاى
شبص المنحرفين.

-9

صاايانة الفقااص اإلسااالمر مااان االنفتاااح المترتااب علااى وضاااع
مصاادر جديادة للتشاريع ،ومان الجماود المترتاب علاى دعاوى
إغال باب االجتهاد.

 -10ضاابج قواعااد الحااوار والمنااايرة ،وذلااك بااالرجوع إلااى افدلااة
الصحيحة المعتبرة.
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على عيمة التشريع اإلسالمر وسماحتص ومحاسنص.

 -12ومن أيم الفوالد الوقو على مدارك الفقهاء السابقين فيارتبج
جالب العلم بماضيهم وتعلو يممهم وتصفو أذيانهم بااالجالع
على أقوام علماء افصوم ومناقشاتهم لبعضهم.
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أهمية العلوم الدنيوية للفقيه
العلااوم الدنيويااة شااديدة افيميااة للمساالمين وياار ماان ساابم تحقيااق عمااارة
افرض وجلب الرز  ،وأصوم الشريعة تدم على أن ياذه العلاوم دايلاة
فر فروض الكفايات ،ومن افدلة على ذلك:
 .1قولاااااص تعاااااالى ":ياااااو أنشاااااأكم مااااان افرض واساااااتعمركم فيهاااااا
فاستغفروه "...ل يود ،) 61 :ومن مقتضيات عمارة افرض السعر لكم
ما يصل الحياة ومقاومة ما يفسديا.
 .2قولص سبحانص ":فإذا قضيت الصالة فانتشاروا فار افرض وابتغاوا
من فضم هللا "...ل الجمعة ،) 10 :وقولص جم وعال ":يو الذي جعم لكام
افرض ذلااوال فامشااوا فاار مناكبهااا وكلااوا ماان رزقااص "...ل الملااك) 15 :
ودراسة العلوم الدنيوية من أعيم وسالم جلب الرز .
 .3أن العبد مأمور أن يبحث عن كم ما يكون سببا فر زوام مرضاص
من جبيب ماير وعاالج نااجع ،فقاد صا فار الحاديث ":عبااد هللا تاداووا
وال تداووا بحرام" ،وقام رسوم هللا صالى هللا علياص وسالم ":ماا أنازم هللا
داء إال أنزم لص شفاء"  1.وفار حاديث هيار قاام رساوم هللا صالى هللا علياص
وسلم ":ما أنازم هللا داء إال أنازم لاص شافاء إال الهارم"  2.وفار حاديث هيار
عن النبر صلى هللا عليص وسلم قاام ":إن هللا لام ينازم داء إال أنازم شافاء

 1رواه البخاري(فتح الباري )134/10عن أ ل هرير رض ي هللا عنه.
رواه البخ ن ن نناري من ن ن ن األ ب ادر ن ن ننر  291/و أب ن ن ننو او ( )3855والئس ن ن ننا ل()7554-7553
2
والت مذي( )2038و ابن ماجه( )3436وأحمد  278/4من حديث أ امة بن شريك رض ي هللا
عنه و نده صثيح.
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علمااص ماان علمااص وجهلااص ماان جهلااص"  1.وصاا عاان النباار عليااص الصااالة
والسااالم أنااص قااام" :لكاام داء دواء فااإذا أصاايب دواء الااداء باارأ بااإذن هللا
تعااالى"  2.وتحصاايم الاادواء ال يكااون إال بوجااود عاادد كااا ماان افجباااء،
وقااد كااان الشااافعر3يقااوم :ال أعلاام علمااا بعااد الحااالم والحاارام أنباام ماان
الجب ،إال أن أيم الكتاب قد غلبوناا علياص .وكاان رحماص هللا يتلها علاى
ما ضيع المسالمون مان الجاب ،ويقاوم :ضايعوا ثلاث العلام ،ووكلاوه إلاى
4
اليهود والنصارى .
5

ولما نجق لسان جبيب يهاودي بماا يكناص إيواناص أثار ذلاك علاى الماازري
فااتعلم الجااب ،فااإن أبااا عباادهللا المااازري ماارض مرضااة ً ،فلاام يجااد ماان
يعالجااص إال يهااودي ،فلمااا عااوفر علااى يديااص قااام :لااوال التزاماار بحفاااي
صناعتر فعدمتك المسالمين .فاأثر ياذا عناد الماازري ،فأقبام علاى تعلام
6
الجب حتى فا فيص ،وكان ممن يفتر فيص كما يفتر فر الفقص .
 .4أن هللا تعالى أمرنا باإلعداد للجهاد فقام تعاالى " :وأعادوا لهام ماا
استجعتم من قوة ومن رباج الييم "...ل افنفام ،)60 :وقولاص :مان قاوة،
نااص فاار العمااوم فتاادم علااى أن كاام مااا يقااوي المساالمين علااى أعاادالهم
 1أخرجنه ابننن ماجنه( )3438وأحمنند  )377 413 446 453/1عنن ابنن مسننعو رضن ي هللا عنننه
و نده صثيح ما م الصثيحة (.)518
 2رواه مسلم ( )2204من حديث جابررض ي هللا عنه.
 3ه ننو محم نند ب ننن م ري ن الب نناف ادطل نني القر ن ي الم نناأ ادب ننىور ه ننو أول م ننن و نننف من ن
أوول الرقه من أععم ج اره الر الة واألأ .عاش ما بله ننة150ه ن و ننة 204هنن .بوفينا
األعياهب .163/4
 4السل .56 / 10
 5هننو أبننو عبنندهللا محمنند بننن ع ن بننن محمنند التميانني ادننابري ونناحب العلننم م ن شننرح صننثيح
مسلم .توم

نة 536هن .بمقدمة تحقيق شرح النووي لصثيح مسلمب .82 / 1

 6السل .106 – 105 /20
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فتحصيلص دايم فار افمار ،ونحان فار ياذه افزمناة نارى تسالج افقويااء
ماان أياام الكتاااب واستضااعا المساالمين لبعااديم عاان السااعر لتنفيااذ يااذا
افمر ،وهللا غالب على أمره.
 .5أنص قد ثبت أن النبر صالى هللا علياص وسالم ياص بعاض الصاحابة
بافمر بتعلم بعض العلوم الدنيوياة لتحقاق نفعهاا للمسالمين ،فعان زياد بان
ثابااات1رضااار هللا عناااص قاااام :أمرنااار رساااوم هللا صااالى هللا علياااص وسااالم
فتعلمت لص كتااب يهاود – وفار رواياة :بالساريانية – وقاام :إنار وهللا ماا
هماان يهااود علااى كتااابر ،فمااا ما َّار باار نصا شااهر حتااى تعلمتااص وحذقتااص،
فكنت أكتب لاص إلايهم وأقارأ لاص كتابهم"  2.ففار ياذا الحاديث داللاة صاريحة
علااى أن تعلاام العلااوم الدنيويااة التاار فيهااا نفااع عااام للمساالمين مقصااودة
للشااارع ،مااأجور عليهااا إن صاالحت النيااة .وانياار إلااى اإلمااام محمااد باان
عبدالباقر افنصاري لت 535يـ) لما أسر فر أيدي الروم لم يترك وقتص
يضيع سدى بم تعلم منهم اللغاة الرومياة والياج الرومار لعلاص قاد يحتااج
إليها يوما  3.وروى الحاكم فر المساتدرك وأباو نعايم فار الحلياة عان عمار
بن قيس قام :كان البن الزبير رضر هللا عنص مالة غالم ،يتكلم كام غاالم
بلغااة غياار اآلياار"  4.وقااد ذكاار الصاافدي –5تلميااذ شاايس اإلسااالم – عاان

 1هنو أفقننه الصننثابة من ادواريننث :بينند بننن ابنح األنصنناري ممننن جمننع القننرجه ع ن عىننده ون
هللا عليه و لم وناه من تاب الوح تول القضاء لعمنررضن ي هللا عننه فجنع الصنثابة بنه
نة 45هن .ب الطبقا ال

عبن عد .358 /2

 2رواه أبو او ( )3645والت مذي ( )2716ورال الت مذي :هذا حديث حسن صثيح.
 3الذيا ع

بقا ااثنابلة .194 /1

 4مجلة ادوتمع (1240؟) عن تاب منهج الت بية النبوية للطرا –محمد نور ويد.
 5ه ننو اد ننؤرا و نناح ال نندين خلي ننا ب ننن أيب ننك الص ننردي و نناحب ت نناب ال ننوام بالوفي ننا و ت نناب
ن ح الىمياه م ن ح العمياه .توم رحمه هللا نة 764هن.ب األعاأ .315/2
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شااييص أباار العباااس اباان تيميااة1أنااص كااان ملمااا بالحساااب والهندسااة وذكاار
2
قصة عجيبة فر يذا .
ساوم هللاِ،
 .6وقد روى البياري ومسلم ع ْن أ ِبر ذ ٍّر ،قام :قُ ْلاتُ  :ياا ر ُ
اإليم ُ
ان ِبااهللِ و ْال ِجهاا ُد فِار سا ِبي ِل ِص» قاام :قُ ْلاتُ :
أي ْافعْما ِم أ ْفضمُ؟ قامِ ْ « :
ساها ِع ْناد أ ْي ِلهاا وأ ْكث ُرياا ثمنًاا» قاام :قُ ْلاتُ :
ب أ ْفضمُ؟ قاام« :أ ْنف ُ
الرقا ِ
أي ِ
فإ ِ ْن ل ْم أ ْفع ْم؟ قام« :ت ُ ِع ُ
مقاتض لاتعلم
صن ُع ِف ْير » 3،وياذا
ٍّ
ين صانِعًا أ ْو ت ْ
الصناعات ليمكن تعليمها للجايم بهاا ،والصاناعة علام باذاتها ،ولكان لماا
كاان ياذا مان العلام الناافع ،اعتُبار قرباة وناساب وروده فار سايا الحاث
والترغيب.
 .7وقام تعالى عن داود  -فر معرض المناة والتفضام  -وعلَّ ْمنااهُ
ُوس ل ُك ْم  ،قام القرجبر رحمص هللا :يذه اآلياة أصام فار اتيااذ
ص ْنعة لب ٍّ

الصانالع وافساباب  ،وياو قاوم أيام العقاوم وافلبااب  ،ال قاوم الجهلاة
افغبياء القاللين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء  ،فالسبب سنة هللا فار يلقاص
فمن جعن فر ذلك فقد جعن فر الكتااب والسانة  ،ونساب مان ذكرناا إلاى
الضع وعدم المنة .وقد أيبر هللا تعالى عان نبياص داود علياص الساالم أناص
كان يصنع الدروع  ،وكان أيضا يصنع اليوص  ،وكان يأكام مان عمام
يده ،وكان هدم حراثاا  ،وناوح نجاارا  ،ولقماان يياجاا  ،وجاالوت دباغاا.
 1هننو الم نناأ ادو نند أحمنند ب ننن عب نندااثليم بننن عبدالس نناأ اب ننن تيميننة -لق ننب لح نند جدات ننه-
النمري اسبا ااثراال وع الدمبقل اب ووفنا ولند ننة 661ه ن أحندن نقلنة ععيمنة من
الرقه ال امل ف وح البيطاه مل أوليا ه أه يغيبوه م السون مرا حتى ما م السون
نة 728هن جمنع هللا لنه بنله العلنوأ العقلينة والنقلينة فمنا منن ا رنة لىنا وجنو من عىنده مع
و
ّ
وه ن ننم مبانًه ن ننا ب ن نندأ بااوىمي ن ننة ادعطل ن ننة وم ن ننرورا بالر افض ن ننة والص ن ننوفية و انته ن نناء بالنص ن ننار
والدهرية .ألف م ترجمته مصنرا عديد ناألعاأ العلية و ل ه.
 2ادبوق مل القراء و لب العلم  22/عن ااوامع لسل شيا ال اأ .310/
 3رواه البخاري بررم ( )2518ومسلم بررم (.)84
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بهاا اإلنساان نفساص عان النااس  ،ويادفع بهاا

وقيم :سقاء ; فالصانعة يكا
عن نفسص الضرر والبأس .أ.يـ.

اإل ْنسان ما لا ْم ي ْعلا ْم  ،وياذا فار معارض
 .8وفر قولص تعالى علَّم ْ ِ
االمتنااان أيض ااً ،ممااا ياادم علااى أنااص ماان اليياار الااذي أنعاام هللا بااص عل اى
اإلنسان يقوم الجبري :وقولاص { :علام اإلنساان ماا لام يعلام } يقاوم تعاالى
ذكره :علم اإلنسان اليج بالقلم ،ولام يكان يعلماص  ،ماع أشاياء غيار ذلاك ،
مما علمص ولم يكن يعلمص) .أ.يـ.
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مزالق يقع فيها الفقيه
املزلق األول :طلب العلم لغري اهلل
العلم عبادة ،وشرج العبادة إيالص النية هلل سبحانص وتعالى ،لقولص :لوماا
أمروا إال ليعبدوا هللا ميلصين لص الدين حنفاء) اآلية .وفر الحاديث الفارد
المشهور عن أمير المؤمنين عمار بان اليجااب رضاى هللا عناص أن النبار
صلى هللا عليص وسلم قام :لإنما افعمام بالنيات) الحاديث .فاإن فقاد العلام
إيالص النية ،انتقم من أفضام الجاعاات إلاى أحاج الميالفاات ،وال شائ
يحجم العلم مثم :الريااء ريااء شارك ،أو ريااء إياالص .وقاد صا عان
الشافعر رحمص هللا أنص قام :وددت أن اليلق تعلماوا منار ياذا العلا ِم علاى
أن ال ينسب إلر حر منص .وقاام رحماص هللا :ماا ناايرت أحاد ًا قاج علاى
الغلبااة ،ووددت إذا نااايرت أحااد ًا أن ييهاار علااى يديااص ،وقااام :مااا كلماات

أحااد ًا قااج إال وددت أن يوفااق ويساادد ويعااان ويكااون عليااص رعايااة ماان هللا
وحفي .وعن أبر يوس رحمص هللا قام :ياا قاوم أريادوا بعلمكام هللا ،فاإنر
لم أجلس مجلساً قج أنوي فيص أن أعلويم ،إال لم أقم حتى أفتض .
املزلق الثاني :عدم حتقيق خشية اهلل

قام اإلماام أحماد رحماص هللا تعاالى" :أصام العلام يشاية هللا تعاالى" ،قاام
تعالى :إنما ييشى هللا من عباده العلماء."..
املزلق الثالث :التقصري يف تعلييم اههيال واهين عيص الصيد
باحلق
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قااااام هللا تعااااالى :لال تيونااااوا هللا والرسااااوم وتيونااااوا أماناااااتكم وأنااااتم
تعلمون) .وقام تعالى :لبما استحفيوا مان كتااب هللا وكاانوا علياص شاهداء
وايشون)
فال تيشوا الناس
ِ
املزلق الرابع :التقصري يف الدعوة إىل اهلل
عون ِإلاى ْاليي ِْار وياأ ْ ُم ُرون ِب ْ
االم ْع ُرو ِ
قام سابحانص{ :و ْلات ُك ْن ِما ْن ُك ْم أ ُ َّماة يا ْد ُ
وي ْنه ْون ع ِن ْال ُم ْنك ِر وأُوللِك ُي ُم ْال ُم ْف ِل ُحون}.
املزلق اخلامس :ترك العمل مبا يعلم
قاام هللا جاام وعاال{ :ياأيهااا الَّاذِين همنُاوا ِلاام تقُولُاون ماا ال ت ْفعلُااون} {كبُاار
م ْقتًا ِع ْند َّ ِ
َّللا أ ْن تقُولُوا ماا ال ت ْفعلُاون} ،وقاام سابحانص موبياا اليهاود علاى
أمااريم الناااس بااالبر ونساايان أنفسااهم{ :أتااأ ْ ُم ُرون النَّاااس بِ ْ
ااالبِ ِر وت ْنس ْااون
أ ْنفُس ُك ْم وأ ْنت ُ ْم تتْلُون ْال ِكتااب أفاال ت ْع ِقلُاون} .وقاد ورد عان علار رضار هللا
عنص أنص قام" :يت العلم بالعمم ،فإن أجابص ،وإال ارتحم" ايـ.
وص ا عاان النباار صاالى هللا عليااص وساالم أنااص قااام« :يااؤتى بالرجاام يااوم
القيامة فيلقى فر النار فتندلق أقتااب بجناص فيادور فيهاا كماا يادور الحماار
بالرحى فيجتمع عليص أيم النار فيقولون لص يا فالن ما لك؟ ألام تكان تاأمر
بااالمعرو وتنهااى عاان المنكاار؟ فيقااوم بلااى كناات همااركم بااالمعرو وال
هتيص وأنهاكم عن المنكر وهتيص»
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أدواء أخطاء الفقهاء
الفقص فر الدين من أعيم النعم التر يمن هللا بهاا علاى بعاض عبااده ،قاام
رسوم هللا صلى هللا عليص وسلم ":من يارد هللا باص ييارا يفقهاص فار الادين"
أيرجااص البياااري لفاات  )152/ 6ومساالم ل )1037ماان حااديث معاويااة
رضر هللا عنص.
وقاد يقاع الفقياص فار اليجاأ فساباب كثيارة ،وياو باال شاك يساعى إلصااابة
الحق ليحيى بافجرين ،فقد ورد فر حديث عمرو بن العاص رضار هللا
عنص قام :قام رساوم هللا صالى هللا علياص وسالم ":إذا حكام الحااكم فاجتهاد
ثام أصااب فلاص أجاران وإذا حكام فأيجااأ فلاص أجار واحاد"  1،فهاو دالار بااين
افجر وافجرين ،إال إذا لم يجتهاد الفقياص للوصاوم إلاى الحاق ،أو تصادر
للفتوى ويو غير أيم لها ،فهو بهذا هثم ،فقد ورد فر الحديث ":مان أفتاى
بفتيا غير ثبت فإنما إثماص علاى الاذي أفتااه" لسانن ابان ماجاص:ج/1ص20
ح ،53ساااانن الاااادارمر:ج/1ص 69ح ،159مسااااند أحمااااد:ج/2ص321
ح 8249كلهااام عااان أبااار يريااارة رضااار هللا عناااص وحسااانص افلباااانر فااار
صحي الجامع برقم .)11014
وفر يذا المقام بيان فيم أسباب أيجاء الفقهاء وجريقة تالفيها ،لتكاون
كالتنبيص للفقيص ،وما مثلر من يوجص الفقهاء الكرام ،ولر فر يديد ساليمان
أسوة ،وهللا أسأم أن يحشرنر فر زمرة الفقهاء العاملين وأن يجعلنا ممان
قااام هللا تعااالى فاايهم ":وجعلنااايم ألمااة يهاادون بأمرنااا لمااا صاابروا وكاانوا
بآياتنا يوقناون" ،وأن نحياى بماا حيار باص ابان عبااس رضار هللا عنهماا
ماان دعااوة النباار صاالى هللا عليااص وساالم حااين قااام ":اللهاام فقهااص فاار الاادين
وعلمص التأويم".
 1رواه مسلم  1716والئسا ل م ال

 5918والت مذي 1236
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أوال :عدم االستقصاء للنصوص الشرعية يف املسألة الفقهية
البعض يتكلم فر المسألة الفقهية دون استقصاء للنصوص الواردة فيهاا،
وقااد اتفااق افصااوليون علااى وجااوب معرفااة مااا فاار المسااألة الفقهيااة ماان
نصااوص قباام الااتكلم فيهااا ،1وقاارروا أنااص ال يجااوز لااص الفتيااا بالقياااس مااع
وجود النصوص الشرعية فقد نص الشافعر رحمص هللا فار الرساالة علاى
أنص ال يحم القياس واليبر موجود وقد قام تعاالى :ياا أيهاا الاذين همناوا ال
2
تقدموا بين يدي هللا ورسولص"لالحجرات. )1:
ثانيا :االعتماد على أحاديث ضعيفة
قد يستدم الفقهر بأحاديث يينهاا ثابتاة ،ويار عناد التحقياق لام تثبات عان
النبر صلى هللا علياص وسالم ،وياذا ماا يوقعاص فار اليجاأ ،والفقياص الاذي ال
يحسن البحث فر صحة الحديث يلزمص أن ينير فر كاالم الميتصاين فار
علم الحديث قبم االستدالم بما لم يثبت ،فقد سلم اإلمام أحمد عن الرجام
يكااون عنااده الكتااب فيهااا افحاديااث عاان رسااوم هللا صاالى هللا عليااص وساالم
وايتال الصحابة وال يعر صحة افسانيد وال الصحي من غيره يام
3
يأيذ بما شاء من ذلك؟ فقام :ال ،بم يسأم أيم العلم .

 1مننا من

تنناب مب طننال اع تح سنناه من خات مننة األأ  274 / 7والر ننالة 511 – 509 /

وال ه ن ن نناه  870 / 2والتقري ن ن ننر والتحب ل ن ن ن  292 / 3وف ن ن ننو اتح الرح م ن ن ننو  363 / 2وةرش ن ن ننا
الر حننول  1027 / 2وادست صننر  383 / 2وروضننة ال نننا ر  960 / 3والوا ضنن .عبننن عق يننا
 456 / 5وش ننرح مخت ص ننر الروض ننة  577 / 3وش ننرح ا ي ننة ال س ننول  426 /وش ننرح ال و ننب
ادنل  460 / 4وادىذب . 2322 / 5
 2ااثديث حوة بنرسه . 22- 21 /
 3الواض. 459 / 5 .
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وسلم اإلمام أحمد ما تقوم فر الرجام يساأم عان الشارء فيجياب بماا فار
الحديث وليس بعالم بالفتيا؟ قام :ينبغر للرجم إذا حمام نفساص علاى الفتياا
أن يكون عارفا بالسنن ،عالماا بوجاوه القارهن عالماا بافساانيد الصاحيحة
وإنما جاء يال من ياال لقلاة معارفتهم بماا جااء عان النبار صالى هللا
عليص وسلم فر السنن وقلة معرفتهم بصحيحها مان ساقيمها" ،و قيام البان
المبارك رحمص هللا :متى يفتر الرجم؟ قام :إذا كاان عالماا باافثر بصايرا
1
بالرأي" .

وقااام اليجيااب البغاادادي رحمااص هللا ":ماان لاام يعاار حااديث رسااوم هللا
صلى هللا عليص وسالم بعاد ساماعص ولام يمياز باين صاحيحص وساقيمص فلايس
بعاااالم" 2.وقاااام عبااادالرحمن بااان مهااادي رحماااص هللا ":ال يجاااوز أن يكاااون
3
الرجم إماما حتى يعلم ما يص مما ال يص " .
وقااام الفتااوحر :ويشااترج أن يكااون عالمااا بصااحة الحااديث وضااعفص سااندا
ومتنااا وأن يكااون عالمااا بحااام الاارواة ولااو تقلياادا ،كنقلااص ذلااك ماان كتاااب
4
صحي .
ثالثااا :االعتماااد علااى نااص منسااو أو عااام ميصااوص أو مجلااق قااد قيااد
بنص هير
قاد يساتدم الباحاث فاار الفقاص بانص دون أن يتأكاد ماان كوناص لام ينسااس ،أو
يستشهد بنص عام مع ورود ما يقيده ،بحديث مجلق ماع ورود ماا يقياده،
وفاار ذلااك يقااوم الجااوفر رحمااص هللا :فن المنسااو بجاام حكمااص ،وصااار
 1الرقيه وادترقه  157 / 2عن ميقاظ الىمة . 34 /
 2ااوامع  295 / 2عن ميقاظ الىمة . 55 /
 3تذ ر السامع وادتاللم ( 121 /الىامش) عن ميقاظ الىمة . 55 /
 4شن ننرح ال و ن ننب ادن ل ن ن  461 / 4وررين ننب م نن ننه م ن ن فن ننو اتح الرح من ننو  363 / 2وال ه ن نناه
 870 / 2والحالاأ . 170 / 4
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العمم على الناسس ،فإن لم يعر الناسس من المنسو أفضاى إلاى إثباات
المنفاار ونفاار المثباات ،وقااد اشااتدت وصااية الساال وايتمااامهم بمعرفااة
الناسااس والمنسااو حتااى روي عاان علاار رضاار هللا عنااص أنااص رأى قاصااا
يقص فر مسجد الكوفة ويو ييلج افمر باالنهر واإلباحاة باالحير ،فقاام
لص :أتعر الناسس من المنساو ؟ قاام :ال ،قاام :يلكات وأيلكات ،ثام قاام
لص :أبو من أنت؟ قام :أنا أبو يحيى ،قام :أنت أبو اعرفونر ،ثم أيذ أذناص
ففتلها ،وقام :ال تقص فار مساجدنا بعاد  1.وقصاده :ال تعاي فار مكاان عاام
مع جهلك بالناسس والمنسو .
رابعا :االنفراد بقول مل يسبق له
قد يبحث جالب الفقاص مساألة ثام يصام لنتيجاة ،فاإذا أيرجهاا تباين أناص قاد
يااال إجماااع ماان ساابقص ،ولااذا يلاازم الفقيااص معرفااة افقااوام السااابقة فاار
المسألة ،وما أجمع علياص أيام العلام ،قاام افوزاعار رحماص هللا :العلام ماا

جاااء بااص أصااحاب محمااد صاالى هللا عليااص وساالم فمااا كااان غياار ذلااك فلاايس
بعلم .وكذلك قام اإلمام أحمد رحمص هللا ،وقاام فار التاابعين :أنات مييار،
يعنر ميير فر كتابتص وتركص .وقد كان الزياري رحماص هللا لت124:ياـ)
يكتب ذلك ،ويالفص صال بن كيسان رحمص هللا لت140:يـ) ثم نادم علاى
تركص كالم التابعين .قام ابان رجاب رحماص هللا :وفار زمانناا يتعاين كتاباة
كالم السل المقتدى بهم إلى زمان الشاافعر وأحماد وإساحا وأبار عبياد
2
رحم هللا الجميع .

 1ش ننرح مخت ص ننر الروض ننة  580 / 3وةرشن ننا الر ح ننول  1031 / 2وش ننرح مخت ص ننر التحرين ننر
 461 / 4والحالاأ لآلمدي . 163 / 4
 2فضا علم السلف ع ااخلف . 44- 43 /
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واشترج اإلمام أحمد فر المفتر أن يعر الياال  ،فقاد قاام فار رواياة:
ينبغر لمن أفتى أن يكون عالما بقوم من تقادم ،وإال فاال يفتار ،وقاام فار
1
رواية أيرى :أحب أن يتعلم الرجم كم ما تكلم فيص الناس .

وقااد قااام الشااااجبر فاار الموافقاااات :ولااذلك جعاام النااااس العلاام معرفاااة
االيتال  ،فعن قتادة :من لم يعر االيتال لم يشام الفقاص .وعان يشاام
باان عبياادهللا الاارازي رحمااص هللا :ماان لاام يعاار ايااتال القااراءة فلاايس
بقارئ ومن لم يعر ايتال الفقهاء فليس بفقيص .وعن عجاء رحماص هللا
قاام :ال ينبغار فحااد أن يفتار الناااس حتاى يكاون عالمااا باايتال الناااس،
فإنص إن لم يكن كذلك رد من العلم ما يو أوثاق مان الاذي فار يدياص .وعان
أيوب السيتيانر وابن عيينة رحمهما هللا :أجسار النااس علاى الفتياا أقلهام
علمااا بااايتال العلماااء ،زاد أيااوب :وأمسااك الناااس عاان الفتيااا أعلمهاام
بااايتال العلماااء ،وقااام مالااك :ال تجااوز الفتيااا إال لماان علاام مااا ايتل ا
الناس فيص .قيم لص :ايتال أيم الرأي؟ قام :ال ،ايتال أصحاب محمد
صاالى هللا عليااص وساالم...،إلى أن قااام الشاااجبر  -ومااا أحساان مااا قااام:-
2
وحاصلص معرفة مواقع اليال ال حفي مجرد اليال .
ونقاام اباان مفلا عاان أحمااد قااام :قااام سااعيد باان جبياار :ماان علاام ايااتال
الناس فقد فقاص .وعان قتاادة قاام :قاام ساعيد بان المسايب :ماا رأيات أساأم
عما ييتل فيص مناك ،قاام :قلات :إنماا يساأم مان يعقام عماا ييتلا فياص،
فأما ما ال ييتل فيص فلام نساأم عناص؟ وقاام ساعيد بان جبيار :أعلام النااس
3
أعلمهم بااليتال .
 1معاأ ادورعله . 167 / 4
 2ادو اف قننا  117 - 116 / 5وجننامع ب ينناه الع لننم وف ضننله بنناب مننن ي سننتحق أه ي سنناى
فقً هننا والي ننناس لي ننمري  . 10 /و ان عننر تنناب مب طننال اع تح سنناه م ن خات مننة األأ / 7
 274والر الة . 511 – 509 /
 3ان اب البرعية . 71 / 1
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وماان فوالااد معرفااة اليااال  :حصاار افقااوام فاار المسااألة حتااى ال يقااع
إحداث قوم مبتدع ،قام السمعانر فر قواجع افدلة" :فن إجمااعهم علاى
1
قولين إجماع على تحريم ما عدايما. "...
ومنهااا :معرفااة مااا ينكاار باليااد ،قااام شاايس اإلسااالم ":ولهااذا قااام العلماااء
المصنفون فر افمر بالمعرو والنهر عن المنكر من أصحاب الشافعر
وغيره :إن المسالم االجتهادية ال تنكار بالياد ولايس فحاد أن يلازم النااس
باتباعص فيها ولكان ياتكلم فيهاا باالحجم ،فمان تباين لاص صاحة أحاد القاولين
2
تبعص ومن قلد أيم القوم اآلير فال إنكار عليص " .
خامسا :عدم تصور املسألة يف الواقع
وبيان ذلك أن المسألة المبحوثة يجب أن يتم تصوريا كما ير ،ثام ينيار
فر الحكام الشارعر فيهاا ،فاإذا كاان التصاور ياجلاا ً فاإن النتيجاة ساتكون
ياجلة ،ويذا أمر مهم إذ كي يجتهد الفقيص فار مساألة اقتصاادية وياو ال
يدري ما االقتصااد ،وكيا يقسام الفارالض وياو ال يحسان الحسااب وقاد
قام النووي رحمص هللا :ويم يشترج أن يعر من الحساب ما يصح بص

المسااالم الحسااابية الفقهيااة؟ حكااى أبااو إسااحا وأبااو منصااور فيااص يالفااا
فصحابنا وافص اشتراجص  3.ومثم الحساب كام علام يحتااج إلاى اجتهااد
كالمسالم الجبية وأصوم العالقات الدولية واالقتصاد ونحويا.
وعلى المفتار أن يجارح المساألة علاى اليبيار دون إشاعار لاص بميام نحاو
قوم مان افقاوام ،وعلياص أن يحاذر مان تقاديم اليبيار لرأياص مغلفاا بارأي،
كأن يقوم الجبيب فر تاأثير بياا الرباو علاى الصاوم :إناص كاالهواء ،وال
يديم المعدة ،وال يتغذى بص الجسم ،والناس فر حاجة إليص ،وإذا لم يسام
 1القوا ع 266 / 3
 2مجموم الرتاو . 80 / 30
 3أ ب الرتو . 24 /
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لهم فإن حالة المريض تتفاقم...فكأن يذا الكالم من الجبيب وسيلة ضاغج
الستصدار الفتوى بعدم فساد صاوم مان يساتيدم البياا  ،وياو يجاأ مان
مقدم المشورة ،والواجب على المفتر أن ينتبص لهذا الزلم.
ً
سادسا :عدم معرفة أعراف الناس يف املسألة حمل البحث
قااد يسااأم المفتاار عاان مسااألة ماان بيلااة مجهولااة لاادى المفتاار ،وال يعاار
أحوالها ويروفها وأعرافها ،فيفتر ويو مستحضر لحاجة المجتماع الاذي
يعيَ فيص ،مما يوقاع فار الزلام ،ومان أمثلاة ذلاك أن يفتار العاالم بتحاريم
لبس اليمار افبيض للمرأة فنص تشبص بالرجام ،وسبب يجاأ ياذه الفتاوى
أنص استحضر حالة بلده ولم ينير فر أعرا البلد اآلير.
ومثااام هياار أن يفتاار العااالم بتحااريم يضاااب الرجاام بالحناااء فنااص تشاابص
بالنساء ،مع أنص فر كثير من البالد يستعمم الحنااء الجمياع مان رجاام أو
نساء باال تمياز ،بام ورد فار الحاديث النباوي اليضااب بالحنااء فقاد ثبات
عان سالمى -يااادم رساوم هللا صاالى هللا علياص وساالم قالات ":مااا كاان أحااد
يشااتكر إلااى رسااوم هللا صاالى هللا عليااص وساالم وجعااا فاار رأسااص إال قااام:
1
"احتجم" وال وجعا فر رجلص إال قام :ايضبها" .
وعنها أيضا رضر هللا عنها أنها قالت :ماا كاان يكاون برساوم هللا صالى
هللا عليص وسلم قرحة وال نكبة إال أمرنر رسوم هللا صالى هللا علياص وسالم

 1رواه الت م ن ننذي و أ ب ن ننو اوو و ا ب ن ننن ما ج ن ننه وح س ن نننه األرن ن نناؤوط م ن ن تحق ي ن ننق ج ن ننامع
األوول ( .) 5681

موقع أبحاث ومقاالت الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

تنزيه الفقيه

30

أن أضع عليها الحناء".1وفار رواياة :كاان ال يصايبص قرحاة وال شاوكة إال
2
وضع عليها الحناء" .
وقد يسأم المفتار عان مساألة فيهاا شار فيفتار بدرلاص ومنعاص وحسامص ،وال
ينتبص للشر المترتب على فتواه والذي يني على الشر المادروء ،وصاد
عمرو بن العاص رضر هللا عنص فر قولص :ليس العاقم من يعار الييار
3
من الشر ولكن يو الذي يعر يير الشرين .
ومسااالم السياسااة الشاارعية تحتاااج إلااى يااذا افصاام كثياارا ،ولااذا فااإن
الواجااب علااى المفتاار أن يعاار الواقااع المحاايج بالمسااتفتر والياارو
الزمانية والمكانية ،وواقع المستفتر.
ويذا المعنى متقرر لدى أيم العلم ،فقد قام اإلمام أحمد :ال ينبغر للرجم
أن ينصب نفسص للفتيا حتى يكون فيص يمس يصام:
أولها :أن يكون لص نية فاإن لام يكان لاص نياة لام يكان علياص ناور وال
o
على كالمص نور.
o

الثانية :أن يكون لص علم وحلم ووقار وسكينص،

o

والثالثة :أن يكون قويا على ما يو فيص،

o

الرابعة :الكفاية وإال مضغص الناس،

 1أخرجن ننه الت من ننذي(  ) 2054و أ بن ننو اوو (  ) 3858و ا بن ننن ما جن ننه ( ) 3502واا ثن ننا م
(  ) 40 / 4ورننال :صننثيح وو اف قننه ا لننذه ي وح سنننه األرننناؤوط من تحق يننق جننامع األوننول
( .) 5645
2

رواه ا ب ن ن ننن ما ج ن ن ننه والت م ن ن ننذي وح س ن ن نننه األل ب ن ن نناال م ن ن ن ص ن ن ننثيح اا و ن ن ننامع( ) 4860

والصثيحة( .) 2059
 3ل أعاأ النباء . 74 / 3
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اليامسة :معرفة الناس.

قام ابن عقيم شارحا قولص" :معرفة الناس" :فمتى لم يكان الفقياص مالحياا
1
فحوام الناس عارفا لهم وضع الفتيا فر غير موضعها .
وقام ابن القيم شارحا العبارة نفسها :يذا أصم عيايم يحتااج إلياص المفتار
والحاكم فإن لم يكن فقيها فيص ،فقيهاا فار افمار والنهار ثام يجباق أحاديما
علااى اآلياار وإال كااان مااا يفسااد أكثاار ممااا يصاال  ،وتصااور لااص اليااالم
بصورة الميلوم وعكسص ،والمحق بصورة المبجام وعكساص ،وراج علياص
المكاار واليااداع واالحتيااام ...باام ينبغاار لااص أن يكااون فقيهااا فاار معرفااة
الناس ويداعهم واحتيالهم وعوالديم وأعرافهم ،فإن الفتاوى تتغيار بتغيار
2
الزمان والمكان والعوالد وافحوام ،وذلك كلص من دين هللا" .
وبسبب ضع الفقهاء من العلم الكافر للسياساة العادلاة وقاع انفصاام فار
المجتمع االسالمر فصار يقام – كما قرره اإلمام ابن تيمياة رحماص هللا -
 ":الشرع والسياسة"،
-

فالبعض يدعو يصمص إلى الشرع
وبعضهم يدعو يصمص الى السياسة،
1

والسبب تقصير يؤالء بما فيهم فقهاء ذلك العصر فر معرفة السنة .

وقام ابن القيم :وال ياتمكن المفتار وال الحااكم مان الفتاوى والحكام باالحق
إال بنوعين من الفهم:
أحااديما :فهاام الواقااع والفقااص فيااص واسااتنباج علاام حقيقااة مااا وقااع
o
بالقرالن وافمارات والعالمات حتى يحيج بص علما.
1الواض .عبن عقيا . 463 – 460 / 5
2م عاأ ادورعله . 166- 161 / 4
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والنااوع الثااانر :فهاام الواجااب فاار الواقااع ويااو فهاام حكاام هللا الااذي
o
حكم بص فر كتابص أو على لسان رسولص فر ياذا الواقاع .ثام يجباق أحاديما
على اآلير ،فمن بذم جهده واستفرغ وساعص فار ذلاك لام يعادم أجارين أو
أجرا .فالعالم من يتوصم بمعرفة الواقع والتفقاص فياص إلاى معرفاة حكام هللا
2
ورسولص .
سابعا :عدم مراعاة التخصص الدقيق يف علوم الشريعة
وبيان ذلك أن فقص الشريعة قد اتساع فار العصار الحاضار ،فصاار بعاض
الفقهاء لاص عناياة بالمساالم االقتصاادية والمالياة ،وهيارون لهام تيصاص
فر الفرالض ،وقد تجد مان الفقهااء مان يجماع هللا لاص كام ذلاك ،وقاد كاان
التيصص موجودا عند السل  ،فقد يجب عمر رضار هللا عناص بالجابياة
وقام :من كان يريد أن يسأم عان الفارالض فلياأت زياد بان ثابات  3.وكاان
سفيان بن عيينة إذا جاءه شارء مان التفساير والفتياا ،التفات إلاى الشاافعر
4
فيقوم :سلوا يذا .

 1وينعر اأ الماأ ابن تيمية – رحمه هللا – م مجموم الرتاو . 293 / 20
 2م عناأ ا لنورعله  87 / 1ون حنوه من ال طنرق ااث م ينة 7 /و  38عنن عننن ف قنه الو ا رنع ع ننند
أها السنة وااوماعة. 38- 37 /
 3رواه ابن عد م الطبقا . 359 / 2
 4السل . 17 / 10
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يسر االجتهاد يف هذا العصر
بلينا – معاشر جلبة الفقص – بفلتين غاليتين:
افولى :فلة تقيد االجتهاد بشروج تجعلص أشبص بالمتعذر فر يذه افزمان.
الثانية :وفلة تفت المجام لمن يب ودب فر االجتهاد لمن ال يملك اآللة.
والحق وسج بين القولين ،فاالجتهاد يسير ومجلوب لمان ملاك هلتاص ،وفار
يذا المقام بيان لذلك.
وبداية يحسن بيان مفهوم االجتهاد إذ عرفص أيم العلم بأنص استفراغ الفقياص
1
الوسع لتحصيم ين بحكم شرعر عملر من دليم تفصيلر .
وفر يذا التعري
االجتهاد ،وكيفيتص:

احترازات تبين مان لاص الحاق فار االجتهااد ،ومجااالت

فعبارة :استفراغ الوسع ييرج ما يحصم مع التقصير.
وعبارة :الفقيص ،ييرج استفراغ غير الفقيص وسعص فال يسمى اجتهادا.
وعبارة :لتحصيم ين ،ييرج االجتهاد فر القجعيات فال يصا االجتهااد
2
فيها ،كالعبادات اليمس مثال .
3

ويبين أيضا أن االجتهاد ال يفيد إال حكما ينيا .

 1التقري ننروالتحبلن ن  .291/3اعجته ننا من ن الب ننريعة ال ننامية 2/ورري ننب من ننه من ن أض ننواء ح ننول
رض ننية اعجته ننا  16/و ننذا عن نند ال نندهلوي من ن عق نند ااوي نند من ن أحالن نناأ اعجته ننا والتقلي نند3/
ورجثه م متحاف توي البصا ر.10/8
 2الحالاأ .171/4
 3ادىذب .2318/5
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وعبارة :بحكم ،ييرج استفراغ الوسع فر جلب الرز مثال.
وتنكير الحكم فر التعري
1
تحقق حقيقة االجتهاد .

يشعر بأن استغرا افحكاام لايس بشارج فار

وعبارة :بحكم شارعر ،ييارج اللغاوي والعقلار والحسار فاال يسامى مان
بذم وسعص فيها مجتهدا اصجالحا.
وعبارة :عملر ،ييرج االجتهااد فار العقالاد فاال اجتهااد فيهاا اصاجالحا.
وأمااا مااا يااذكره بعااض افصااوليين ماان تحااريم االجتهاااد فاار العقالااد وأن
الميجئ فيهاا هثام قجعاا فياال التحقياق ،لوقاوع الياال باين الصاحابة
رضر هللا عنهم فر بعاض تفاصايم العقيادة كرؤياة النبار صالى هللا علياص
وسلم ربص فر الدنيا.
وعبارة :من دليم تفصيلر ،يراد منص افصوم افربعاة المتفاق عليهاا مان
ألمة الفقص وير الكتاب والسنة واإلجماع والقياس.
واالجتهاد من أيلص فر محلاة مشاروع وماأمور باص ،لقولاص تعاالى ":لعلماص
الااذين يسااتنبجونص ماانهم" لالنساااء .)83:وفاار تفسااير قولااص تعااالى ":اليااوم
أكملت لكم دينكم "..قام أبو السعود رحمص هللا :أي باإليهار على افديان

علااى أصااوم الشاارع

كلهااا أو بالتنصاايص علااى قواعااد العقالااد والتوقيا
وقاوانين االجتهااد"  2.وفار حاديث عماارو بان العااص رضار هللا عناص قااام
قام رسوم هللا صلى هللا عليص وسلم ":إذا حكام الحااكم فاجتهاد ثام أصااب
فلص أجران وإذا حكام فأيجاأ فلاص أجار واحاد"  3.ولماا قاام معااذ رضار هللا
عنااص :أجتهااد رأياار وال هلااو ،فضاارب رسااوم هللا صاالى هللا عليااص وساالم
 1أوول مذهب الماأ أحمد .694/
 2ترسل أ ل السعو .8/2
 3رواه مسلم  1716والئسا ل م ال
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صدره وقام :الحمد هلل الاذي وفاق رساوم رساو ِم هللا لماا يرضار رساوم
1
هللا" .
وممااا ياادم علااى أن االجتهاااد ضاارورة أن افحكااام تتغياار بتغياار الحااام
والزمان والمكان ،كما أن المصال وافعرا التار تبناى عليهاا افحكاام
ليساات ثابتااة ،والحااوادث التاار ال نااص فيهااا ال نهايااة لهااا ،والنصااوص
2
محدودة ،فال بد من المصير إلاى االجتهااد لمعرفاة الحكام الشارعر فيهاا .
بم إن اإلمام السيوجر – رحمص هللا  -قرر أن جميع الفقهاء متفقون علاى
أن االجتهاد فرض من فروض الكفايات فر كم عصر ،واجب على أيام
كاام زمااان ،يقااوم بااص بعضااهم ،وأنااص متااى قصاار فيااص أياام عصاار أثمااوا
كلهاام"  3.ولاام يياام عصاار ماان مجتهااد ،لقولااص صاالى هللا عليااص وساالم ":ال
تزام جالفة من أمتر يايرين على الحاق ،ال يضاريم مان ياذلهم ،حتاى
يااأتر أماار هللا وياام كااذلك"  4.وقولااص صاالى هللا عليااص وساالم ":إن هللا يبعااث
لهذه افمة على رأس كم ملة سنة من يجدد لها دينهاا"  5.ومان المعلاوم أن
افمة معصومة أن تضيع الفرض الكفالر الذي يو االجتهاد.

 1رواه أبننو او  116/2والت مننذي  616/3والنندارمل( )34ورننال الغاال ن م ن ادستصننر :254/2
تلقت ننه األم ننة ب ننالقبول ول ننم يعى ننرأح نند في ننه عن ننا ف ننا يق نندح في ننه ون ننه مر ننا .و انع ننرمع نناأ
ادورعله .292/1
 2ملخصا من اعجتها ومقتضيا العصر.233-209/
 3الطبعة ادنل ية  13/1عن اعجتها ومقتضيا العصر.54/
 4رواه مسلم ( مع البرح .)65 / 13
 5رواه أبو او (  )4291وصحثه األلباال م الصثيحة (.)599
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ومما ينبغر التنبيص عليص أن جماايير أيام العلام قارروا أن تجازأ االجتهااد
جالز ،1وقد قام شايس اإلساالم :االجتهااد منصاب يقبام التجازؤ واالنقساام،
فالعبرة بالقدرة والعجاز ،وقاد يكاون الرجام قاادرا فار بعاض عااجزا فار
بعااض ،ولكاان القاادرة علااى االجتهاااد ال تكااون إال بحصااوم علااوم تفيااد
معرفة المجلاوب ،فأماا مساألة واحادة فار فان فيبعاد االجتهااد فيهاا  2.وقاام
ابن دقيق العياد :وياو الميتاار فنهاا قاد تمكان العناياة ببااب مان افباواب
الفقهياااة حتاااى تحصااام المعرفاااة بمآياااذ أحكاماااص ،وإذا حصااالت المعرفاااة
3
بالمآيذ أمكن االجتهاد .
ومما يدم على ذلك أنص لو لم يتجزأ االجتهاد للزم منص أن يكاون المجتهاد
عالمااا بجميااع الجزليااات ويااو محااام .وقااد كااان افلمااة افربعااة وغيااريم
كانوا يُساتفتون فيجيباون فار الابعض ويتوقفاون فار الابعض اآليار .وماع
ذلك لم يُنازع فر كونهم فر أعلى درجات االجتهاد.
وقااد بااين أياام العلاام المحققااون أن االجتهاااد لاايس بالصااعوبة التاار يينهااا
البعض ،ومنهم اإلمام الصنعانر – رحمص هللا – حياث يقاوم :الحاق الاذي

ليس عليص غبار الحكم بسهولة االجتهاد فر يذه افعصار وأنص أسهم منص
فر افعصار اليالية لمن لص فر الدين يمة عالية ،ورزقص هللا فهما صافيا
وفكارا صاحيحا ونبايااة فار علماار الكتااب والسانة  4.ونقاام الصانعانر عاان
اإلماام محمااد باان إبااراييم اباان الااوزير رحمااص هللا فاار كتابااص القواعااد قااام:

اعلم أنص قد كثر استعيام الناس فر ياذا الزماان االجتهااد واساتبعاديم لاص
 1الحال نناأ لآلم نندي  171/4وادستص ننر  389/2وش ننرح ال و ننب ادنل ن  473/4وش ننرح مختص ننر
الروضننة  586/3والتقريننروالتحريننر 294/3و وفننواتح الرحمننو  364/2وشننرح ايننة الس ننول
 428/ونث الورو  629 /2ومجموم الرتاو  213-204/20وةعاأ ادورعله .176/4
 2مجموم الرتاو .204/20
 3مرشا الرحول .1042/2
 4مرشا النقا مل تنسل اعجتها .103/
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حتى صار كالمستحيم فيما بينهم ،وما كاان السال يشاددون ياذا التشاديد
العياايم ولاايس يااو بااالهين ،ولكنااص قريااب مااع االجتهاااد أي فاار تحصاايلص
1
وصحة الذو والسالمة من هفة البالدة .
وقام الشوكانر – رحمص هللا  :-فاالجتهاد على المتاأيرين أيسار وأساهم
من االجتهاد على المتقدمين وال ييال فر يذا من لص فهم صحي وعقام
2
سويّ .
وقام أيضا فر البدر الجالع :والذي أديان هللا باص أناص ال ريصاة لمان علام
من لغة العرب ما يفهم كتاب هللا بعد أن يقيم لسانص بشرء مان علام النحاو
والصاار وشااجر ماان مهمااات كليااات أصااوم الفقااص فاار تاارك العماام بمااا
يفهمص من هيات الكتاب العزيز ،ثم إذا انضم إلى ذلك االجالع علاى كتاب
الساانة المجهاارة التاار جمعهااا افلمااة المعتباارون كالصااحيحين ومااا يلتحااق
بهما مما التزم فيص مصانفوه الصاحة أو جمعاوا باين الصاحي وغياره ماع
البيان لما يو صحي ولما ياو حسان ولماا ياو ضاعي وجاب العمام بماا
كان كذلك من السنة…،إلى أن قام :فالحاصام أن مان بلا فار العلام إلاى
رتبااة يفهاام بهااا تراكيااب كتاااب هللا وياارج بهااا بااين مااا ورد ميتلفااا ماان
تفسير السل الصال ويهتدي بص إلى كتب السنة التر يعار بهاا ماا ياو
3
صحي وما ليس بصحي فهو مجتهد…" .
وأما جريقة االجتهاد للفقيص فتكون على النحو اآلتر:
 -1أن يتصور الواقعة التر يبحثها ليفتر فيها ،ويذا أمر مهم إذ كيا
يجتهد الفقيص فر مسألة اقتصادية ويو ال يدري ما االقتصاد ،وكي يقسام
الفاارالض ويااو ال يحساان الحساااب وقااد قااام النااووي رحمااص هللا :وياام
 1مرشا النقا مل تنسل اعجتها .133/
 2مرشا الرحول.1039/2
 3البدرالطالع .98-81/2
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يشترج أن يعر من الحساب ماا يصاح باص المساالم الحساابية الفقهياة؟
1
حكى أبو إسحا وأبو منصور فياص يالفاا فصاحابنا وافصا اشاتراجص .
ومثاام الحساااب كاام علاام يحتاااج إلااى اجتهاااد كالمسااالم الجبيااة وأصااوم
العالقات الدولية واالقتصاد ونحوياا .وقاام ابان القايم :وال ياتمكن المفتار

وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال بنوعين من الفهم:
أحااديما :فهاام الواقااع والفقااص فيااص واسااتنباج علاام حقيقااة مااا وقااع
o
بالقرالن وافمارات والعالمات حتى يحيج بص علما.
والنااوع الثااانر :فهاام الواجااب فاار الواقااع ويااو فهاام حكاام هللا الااذي
o
حكم بص فر كتابص أو على لسان رسولص فر ياذا الواقاع .ثام يجباق أحاديما
على اآلير ،فمن بذم جهده واستفرغ وساعص فار ذلاك لام يعادم أجارين أو
أجرا .فالعالم من يتوصم بمعرفة الواقع والتفقاص فياص إلاى معرفاة حكام هللا
2
ورسولص .
 -2أن يكااون الباحااث الفقيااص لديااص الملكااة لفهاام النصااوص الشاارعية،
بمعرفتص للعلوم العربياة ،قاام اإلماام ابان تيمياة – رحماص هللا  ":-إن نفاس

اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها فرض واجب ،فإن فهم الكتااب والسانة
فرض ،وال يفهام إال بفهام اللغاة العربياة ،وماا ال ياتم الواجاب إال باص فهاو
واجب .ثم منها ما ياو واجاب علاى افعياان ،ومنهاا ماا ياو واجاب علاى
الكفاية"  3.كما ال بد أن يعر دالالت افلفاي وما قارره علمااء افصاوم،
وبال الرازي – رحمص هللا – فجعم معرفة افصوم أيم العلاوم للمجتهاد،
واستحسااانص الشاااوكانر ،وقاااام الجاااوينر – رحماااص هللا  :-وعلااام افصاااوم

أصم الباب ،حتى ال يقدم مؤيرا وال يؤير مقدما ويستبين مراتب افدلاة
 1أ ب الرتو .24 /
 2مع نناأ ال ننورعله  87/1ونح ننوه م ن الط ننرق ااث مي ننة 7/و  38ع ننن ع ننن فق ننه الو ار ننع عن نند أه ننا
السنة وااوماعة.38-37/
 3اعرتضاء .470/1
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والحجم  1.ومن أيام مباحاث علام افصاوم معرفاة القيااس الاذي قاام عناص
افسااانوي – رحماااص هللا  :-ال باااد للمجتهاااد مااان معرفاااة القيااااس ومعرفاااة

شرالجص المعتبرة ،فناص قاعادة االجتهااد والموصام إلاى تفاصايم افحكاام
التر ال حصر لهاا  2.ومان أيام مباحاث افصاوم مساالم النساس ،وقاد قارر
اإلمااام الساايوجر – رحمااص هللا – أن المتفااق عليااص فاار نسااس الكتاااب نحااو
عشاارين هيااة وفاار الساانة مااا دون العشاارة ويمااا محفويااان  3.ويااديم فاار
العلاام بافصااوم إدراك مقاصااد الشااريعة ،ولاام يبعااد الشاااجبر رحمااص هللا
حااين جعاام يااذا الشاارج أوم شاارجر بلااوغ مرتبااة االجتهاااد فقااام :إنمااا
تحصاام درجااة االجتهاااد لماان اتصاا بوصاافين ،أحااديما :فهاام مقاصااد
الشريعة علاى كمالهاا ،والشارج الثاانر :الاتمكن مان االساتنباج بنااء علاى
4
فهمص فيها"،
 -3العلام بالنصااوص الاواردة فاار المسااألة المبحوثاة ،الشااافعر رحمااص
هللا فر الرسالة على أنص ال يحم القياس واليبر موجود وقد قام تعالى :ياا
أيها الذين همناوا ال تقادموا باين يادي هللا ورساولص"لالحجرات 5. )1:ويجاب
على الباحث المجتهد أن يمياز افحادياث الصاحيحة مان الساقيمة باجتهااد
أو اتباااع فياام العلاام بالساانة ،قااام الفتااوحر – رحمااص هللا  :-ويشااترج أن

 1ادستص ننر  352/2وال ننذخل  137/وةرش ننا الرح ننول  1032/2وال ه نناه  870/2وادثص ننول
 25/6وشن ننرح مختصن ننرالروضن ننة  580/3وشن ننرح مختصن ننرالتحرين ننر 461/4والحالن نناأ لآلمن نندي
 163/4وادىذب .2324/5
 2م ننا من ن ت نناب مبط ننال اع تحس نناه من ن خاتم ننة األأ  274 /7والر ننالة  511 – 509 /وش ننرح
األ نوي ع هامش التحرير 310/3عن أوول الرقه أل ل بهر .362/
 3التقاه  66/2و انعرأيضا اعجتها ومقتضيا العصر.272/
 4ادو افقا .76/4
 5ااثديث حوة بنرسه .22-21 /
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يكون عالما بصاحة الحاديث وضاعفص ساندا ومتناا وأن يكاون عالماا بحاام
1
الرواة ولو تقليدا ،كنقلص ذلك من كتاب صحي .
 -4أن يجمع افقوام فر المساألة المبحوثاة ،وقاد اشاترج اإلماام أحماد
فر المفتر أن يعار الياال  ،فقاد قاام فار رواياة :ينبغار لمان أفتاى أن
يكون عالما بقوم من تقدم ،وإال فال يفتر ،وقام فار رواياة أيارى :أحاب
أن يااتعلم الرجاام كاام مااا تكلاام فيااص الناااس  2.وقااام الشاااجبر – رحمااص هللا -
فر الموافقات :ولذلك جعم الناس العلم معرفة االيتال  ،فعن قتادة :مان

لم يعر االيتال لم يشم الفقص .وعن يشام بان عبيادهللا الارازي رحماص
هللا :من لم يعر ايتال القراءة فليس بقاارئ ومان لام يعار اياتال
الفقهاء فلايس بفقياص .وعان عجااء – رحماص هللا  -قاام :ال ينبغار فحاد أن
يفتر الناس حتى يكون عالما بايتال النااس ،فإناص إن لام يكان كاذلك رد
من العلام ماا ياو أوثاق مان الاذي فار يدياص .وعان أياوب السايتيانر وابان
عيينة رحمهما هللا :أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماا باايتال العلمااء،
زاد أيوب :وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهام باايتال العلمااء ...،إلاى أن
قام الشاجبر  -وما أحسان ماا قاام :-وحاصالص معرفاة مواقاع الياال ال
حفي مجرد اليال  3.ومن فوالد ذلك حصر افقاوام فار المساألة حتاى ال
يقع إحداث قوم مبتدع ،قام السمعانر – رحمص هللا  -فر قواجاع افدلاة":
4
فن إجماعهم على قولين إجماع على تحريم ما عدايما. "...
 1ش ن ننرح ال و ن ننب ادنل ن ن  461/4ورري ن ننب من ن ننه م ن ن ف ن ننواتح الرحم ن ننو  363/2وال ه ن نناه 870/2
والحالاأ .170/4
 2معاأ ادورعله .167 /4
 3ادو افقننا  117 - 116/5وجننامع بينناه العلننم وفضننله بنناب مننن يسننتحق أه يسنناى فقًهننا
واليناس لي مري  .10/و انعر تاب مبطال اع تحساه م خاتمة األأ  274 /7والر نالة /
.511 – 509
 4القوا ع 266/3
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 -5أال يعجاام بالفتيااا واالجتهاااد ،قااام سااحنون رحمااص هللا :أنااا أحفااي
مساااالم فيهاااا ثمانياااة أقاويااام مااان ثمانياااة ألماااة فكيااا ينبغااار أن أعجااام
بااالجواب1؟ وعليااص أن يعاارض ذلااك علااى افقااران وجلبااة العلاام الثقااات،
يقوم الشافعر فر وصاياه للمجتهاد :وال يمتناع مان االساتماع ممان يالفاص

فنااص قااد يتنبااص باالسااتماع لتاارك الغفلااة وياازداد بااص تثبيت اا فيمااا اعتقااد ماان
الصواب  2.وقد كان السل يتدارسون الفقص ويتباحثون الليالر الجاوام لماا
عرفوه من أيمية يذا الجانب وتفتيقص ل ذيان وتمرينص للعقوم.
وقد أنعم هللا على جلبة العلم بنشر الكتب الكثيرة التر كانت بعيدة المنام،
وتيسرت النسس فار مواقاع اإلنترنات بجبعاتهاا ،ووضاعت بارامم البحاث
التاار تيسااره بضااغجة زر ،كمااا أن التواصاام مااع أياام العلاام عباار وسااالم
التواصاام الميتلفااة سااهم البحااث ،ويساار سااؤالهم عمااا يشااكم ،ووجاادت
المنتديات العلمية التر يباحث فيهاا جلباة العلام المساالم ويتحااورون فيهاا
بااافدب الجاام ،واالحتاارام الاللااق ،وإرشاااد ماان زم بالحساانى ،والحمااد هلل
على ذلك.

 1السل .66/12
 2الر الة .511 /
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الشورى قبل الفتوى
مما يلحيص المجلعون على فتاوى الفقهاء المعاصرين أن بعضا ً منها مماا
جاارت بهااا الركبااان بساابب اليجااأ الناااتم عاان ضااع التصااور أو العجلااة
وعدم البحث والتروي قبام الجاواب ،نتيجاة لهجاران سانة أيام العلام مان
سل افمة بتجبيق الشورى قبم الفتوى.
َّ
الشورى سنة مشروعة:
يسااتحب للمفتاار أن يكثاار المشااورة عنااد الحاجااة ،وذلااك اسااتجابة لقولااص
تعالى ﴿ :وشا ِو ْر ُي ْم فِر ْاف ْم ِر فإِذا عز ْمت فتو َّك ْ
ام علاى َّ ِ
َّللا [ لهم عماران:
اار ُي ْم
مااان اآلياااة  ،]159وفااار وصااا أيااام اإليماااان يقاااوم تعاااالى ﴿ :وأ ْما ُ
ُ
شورى بيْان ُه ْم [ لالشاورى :مان اآلياة  .]38وقاد كاان مان يادي الصاحابة
إعمااام الشااورى فاار الوقااالع المسااتجدة لالموافقااات  ، )211 / 4ويااذا
ياير فر يديهم وسيرتهم ،كما يأتر بعض وقالعهم.
اختيار املستشار:
وال يعنر يذا أن يستشير كم منتساب للفقاص بام ييتاار مانهم مان ياو أيام
لالستشارة ،ويدم على يذا حديث ميمون بن مهران أن أباا بكار الصاديق
كان إذا ورد عليص أمر ولم يجده فر الكتاب والسنة دعا رؤوس المسلمين
وعلماءيم واستشاريم وكان عمر يفعم ذلك لرواه البيهقار بساند صاحي
كما فر فت الباري .]342 /13
وقام ابن عباس :كان القراء  -يعنر أيام العلام  -أصاحاب مشاورة عمار
كهوالً كانوا أو شبانا لرواه البياريل.])7286
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وقااام أبااو الحساان افزدي :إن أحااديم ليفتاار فاار المسااألة لااو وردت علااى
عمر بن اليجاب لجمع لها أيم بادر .لإعاالم الماوقعين  ،178 / 4ويار
فر السير  416 / 5عن أبر حصين).
وورد عن علار رضار هللا عناص قاام :ياا رساوم هللا :افمار ينازم بناا لام
ينزم فيص قرهن ولم تمض منك سنة فقام :أجمعاوا العاالمين مان الماؤمنين
فاجعلوه شورى بينكم ،وال تقضوا فيص برأي واحاد" لرواه الجبرانار كماا
فر المجمع .).178/ 1
استشارة األعلم واألحكم:
ذكر ابن عبااس  -رضار هللا عنهماا  -قصاة قادوم عمار للشاام ،وأناص لماا
أيبر بوقوع الجاعون بهاا دعاا المهااجرين افولاين فاستشااريم"..ل رواه
البياري ل.].)5729
ولمااا بعااث عماار  -رضاار هللا عناص  -جيشاا ً إلااى العاارا وأماار علاايهم أبااا
عبيدة الثقفر أمره أن يستشير أصحاب رسوم هللا  -صلى هللا عليص وسالم
 وأن يستشير سليج بن قيس فإنص رجم باشر الحروب"ل البداياة والنهاياة.]26 /7
وكان الفارو رضر هللا عنص يشاور الصحابة ولو كانوا حدثاء فر السان
ماااا داماااوا مااان أيااام االجتهااااد كاااابن عبااااس رضااار هللا عنهماااا .لإعاااالم
الموقعين )210 / 4
ال يلزم كون املستشار مص الكبار:
اففضم أن يقصد فر استشارتص ذوي اليبرة والعلم من الكبار ،قام علار
 رضر هللا عنص  :-لرأي الشيس ييار مان مشاهد الغاالم) ل رواه البيهقارفر السنن الكبرى  ،113 /10تهذيب الرياسة .]188 /
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وقااد يكااون عنااد صااغار الساان ماان جلبااة العلاام مااا ال عنااد غيااريم لحاادة
عقااولهم ،وقااد كااان اباان شااهاب الزيااري  -رحمااص هللا  -يشااجع الصااغار،
ويقوم" :ال تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن اليجاب كان إذا
نزم بص افمر المعضم دعا الفتيان فاستشاريم يتبع حادة عقاولهم" ل رواه
ابن عبدالبر فر جامع بيان العلم وفضلص .]85 /1 /

ويؤكااد ذلااك قااوم اباان عباااس رضاار هللا عنهمااا :كااان القااراء -يعناار أياام
العلااااااام -أصاااااااحاب مشاااااااورة عمااااااار كهاااااااو ً
ال كاااااااانوا أو شااااااابانالرواه
البياريل.])7286
االستشارة هدي األئمة اجملتهديص:
وقاااد أدرك ذلاااك افلماااة المجتهااادون ،وأوصاااوا بهاااا مااان بعاااديم ،يقاااوم
الشااافعر – رحمااص هللا  -فاار وصاااياه للمجتهااد :وال يمتنااع ماان االسااتماع

مماان يالفااص فنااص قااد يتنبااص باالسااتماع لتاارك الغفلااة وياازداد بااص تثبيتااا فيمااا
اعتقد من الصوابل الرساالة  .)511 /وقاد كاان السال يتدارساون الفقاص
ويتباااحثون الليااالر الجااوام لمااا عرفااوه ماان أيميااة يااذا الجانااب وتفتيقااص
ل ذيان وتمرينص للعقوم.
وكااان كبااار التااابعين يحرصااون علااى االجتهاااد الجماااعر فقااد جاااء فاار
ترجمة سالم بن عبدهللا بن عمر أحد الفقهاء السبعة عن ابن المبارك قام:
كااانوا إذا جاااءتهم المسااألة ديلااوا فيهااا جميعااا فنيااروا فيهااا وال يقضاار
القاضاار حتااى يرفااع إلاايهم فينياارون فيهااا فيصاادرون .لالتعااالم لبكاار أبااو
زيد).34/
فاالجتهاد الجماعر  -ياصة فر افمور العامة  -يقار افماة مان مشااكم
االيتال الذي ينتم عنص ايتال اآلراء ،ومستند ذلك النصاوص العاماة
فر افمر بالشورى وتجبيق اليلفاء لهاا .لاالجتهااد الجمااعر .)28 /قاام
اإلمام المزنر رحمص هللا :إذا ايتلا افلماة وادعات كام فرقاة باأن قولهاا

موقع أبحاث ومقاالت الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

تنزيه الفقيه

45

يو الذي يوافق الكتااب والسانة ،وجاب االقتاداء بالصاحابة وجلابهم الحاق
بالشورى الموروثة عن النبر صلى هللا عليص وسالم ،فيحضار اإلماام أيام
زمانص فينايريم فيما مضى وحادث مان الياال  ،ويساأم كام فرقاة عماا
ايتاااااارت ،ويمااااانعهم مااااان الغلباااااة والمفاااااايرة ،وياااااأمريم باإلنصاااااا
والمناصااحة ،ويحضااهم علااى القصااد بااص إلااى هللا تعااالى ،فااإن هللا تعااالى
يقوم ":إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما" ،فبذلك يتبين لهم نيار الكتااب
والسنة .لالبحر المحيج للزركشر ).232/ 6
ومما يذكر عن علماء افندلس أنص كان مجاالس للشاورى باين أيام العلام
يتشاورون فيها فر المسالم النوازم ولها أرزا مان بيات الماام كماا فار
الموافقات .لالموافقات )101 - 98 / 4
وفيميااة ذلااك أدرك كبااار علماااء القاارن الماضاار ضاارورة إيجاااد ييلااة
عامااة مؤسسااية علااى مسااتوى العااالم اإلسااالمر تيااتص بإصاادار الفتاااوى
العامااة للمساالمين ،فقااام اباان عاشااور – رحمااص هللا  : -وإن أقاام مااا يجااب

على العلماء فار ياذا العصار أن يبتادلوا باص مان ياذا الغارض العلمار أن
يسعوا إلى جمع مجمع علمر يحضره أكبر العلمااء باالعلوم الشارعية فار
كم قجر إسالمر على ايتال مذايب المسالمين فار افقجاار ،ويبساجوا
بياانهم حاجااات افمااة ،ويصاادروا فيهااا عاان وفااا فيمااا يتعااين عماام افمااة
علياااص ،ويعيناااوا يوملاااذ أساااماء العلمااااء الاااذين يجااادونهم قاااد باااالغوا رتباااة
االجتهاد أو قاربوا .لمقاصد الشريعة )302/
وفر أيمية االجتهاد الجماعر أيضا قام الشايس أحماد شااكر – رحماص هللا
  :العمم الصحي المنتم ياو االجتهااد االجتمااعر فاإذا تبودلات اففكااروتااداولت اآلراء يهاار وجااص الصااواب إن شاااء هللا .لالشاارع واللغااة 95/
عن االجتهاد ومقتضيات العصر.)252/
ولذلك قامت ييلات فقهية عالمية ،وييلات أيرى قجرياة ،ولكان ال زام
بعض أيام العلام يصادرون الفتااوى فار افماور العاماة التار حقهاا أن ال
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يستبد فيها مجتهد بالفتوى ،بام أن تكاون الفتاوى جماعياة حتاى ال يتشاتت
الناس .فنسأم هللا أن يجمع الكلمة ويوحد الص ويصفر القلوب.
االستشارة الفعالة:
وعلااى الفقيااص قباام إصااداره للفتااوى فاار المواضااع المشااكلة أن يسااتيدم
افسااالوب افمثااام فااار المشاااورة باااأن يشااااور مااان يرياااد مشااااورتص دون
حضور أقرانص ،ليتسنى لص قوم ما شاء دون حرج أو مجاملة فحد .ومان
لجي ا مااا يااروى مااا ذكااره الجهشاااري أن سااابور ذا افكتااا ويااو ماان
ملوك الفرس استشار وزيرين كانا لص فر أمر مان أماوره ،فقاام أحاديما:
ال ينبغر للملك أن يستشير منا أحدا إال ياليا فإنص أموت للسر وأحازم فار
الرأي وأدعى إلى السالمة وأعفى لبعضنا مان غاللاة بعاض ،فن الواحاد
ريان بماا أ ُفضار إليااص وياو أحارى أال ييهاره ريبااة للملاك ورغباة إليااص،
وإذا كااان عنااد اثنااين ميهاار ديلاات علااى الملااك الشاابهة واتسااعت علااى
الرجلين المعاريض ،فإن عاقبهماا عاقاب اثناين باذنب واحاد وإن اتهمهماا
اتهم بريلا ً بجناية مجرم وإن عفا عنهماا عفاا عان واحاد ال ذناب لاص وعان
اآلير والحجة عليصل الوزراء والكتاب للجهشاري .]11 /
فوائد االستشارة قبل الفتوى:
يمكاان تلياايص فوالااد استشااارة الفقيااص قباام أن يفتاار فاار المسااالم المشااكلة
بأنها تتليص فر اآلتر:
 -1تجبيق سنة المشورة.
 -2الوصوم للصواب غالباً.
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 -3العذر عند اليجاأ ،قاام ابان المعتاز :مان أكثار المشاورة لام يعادم عناد
الصااواب مادحااا وعنااد اليجااأ عاااذرا ً لهداب اباان المعتااز  ،99 /تهااذيب
الرياسة .]185 /
فيااا أيهااا الفقيااص ،ال تغفاام عاان االستشااارة قباام الفتااوى ،وأبشاار بااافجر،
والوصوم للصواب بإذن هللا تعالى.
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أهمية استيعاب فقه األصحاب
يغفم كثير من جلبة الفقاص عان أقاوام الصاحابة وتحريرياا ،ويكتفاون بماا
نقم عن افلمة المشاهورين ،وياذا قصاور كبيار ،ويصوصاا ً ماع انتشاار
الكتب المسندة المحققة التر تنقم فقاص افصاحاب بالساند ،وتحارر الواقعاة
التار أفتااى فيهااا الصااحابر ،كمااا أن وجااود الباارامم الحاسااوبية زادت ماان
سهولة البحث واستيعاب أقوام افصحاب فر المسألة الفقهية.
سوم ِم ْ
ان ب ْعا ِد ماا تبايَّن لاصُ ْال ُهادى ويت َّ ِب ْاع
الر ُ
ق َّ
 -1قام تعالى ﴿ :وم ْن يُشا ِق ِ
ص ِل ِص جهانَّم [ لالنسااء ]115 :وأولاى
غيْر س ِبي ِم ْال ُمؤْ ِم ِنين نُو ِل ِص ما تولَّى ونُ ْ
من يديم فر أتباع سبيم الماؤمنين يام الصاحابة ،والتهدياد يشامم مان لام
يبتعهم فر العقيدة والفقص والمنهم.
 -2ح اديث أباار موسااى افشااعري رضاار هللا عنااص وفيااص ":النجااوم أمنااة
الساااماء فاااإذا ذيبااات النجاااوم أتاااى الساااماء أمرياااا ،وأناااا أمناااة أصاااحابر
وأصااحابر أمنااة فمتاار ،فااإذا ذيااب أصااحابر أتااى أمتاار مااا يوعاادون".
أيرجص مسلم .ومعلوم أن النجوم يهتدى بص فر الصاحراء ،فاتبااعهم نجااة
من الضياع.
 -3أن العربيااة سااليقتهم ،فااال يحتاااجون لدراسااة للنحااو وعلااوم العربيااة،
ففهم النصوص أيسر عليهم من غيريم ،واليجأ فر الفهم بعيد عنهم.
 -4أنهاام ليسااوا بحاجااة للنياار فاار االسااتدالم وأحااوام الاارواة ،وصااحة
السند كمن بعديم.
 -5أنهم ال يحتاجون لدراسة افصوم وقواعد الفقص كمن بعديم.
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 -6أنهااام عايشاااوا الاااوحر ،وأدركاااوا أساااباب النااازوم ،ومناسااابة ورود
افحاديث ،مما يجعلهم يفهمون المقصود بها.
 -7أنهاام أباار قلوب اا ً ماان غيااره ،وأكثاار صااالحاً ،وأعمااق إيمانااا فااالتوفيق
للصواب فيهم أحرى من غيريم ،ودليم ذلك:
سااابِقُون ْاف َّولُااون ِماان
أ -أنهاام نااالوا رضااا هللا تعااالى ،قااام تعااالى ﴿ :وال َّ
ضاوا
َّللاُ عا ْن ُه ْم ور ُ
ضار َّ
ْال ُمه ِ
اان ر ِ
ار والَّذِين اتَّبعُاو ُي ْم بِإ ِ ْحس ٍّ
اج ِرين و ْاف ْنص ِ
ع ْنصُ [ لالتوبة ،]100 :ووجص الداللة :أن من اتبع الصحابة نالص الرضاى،
ومن يالفهم فليس لص ذلك.
ت
صااا ِلحا ِ
ب-أنهاام يياار البريااة ،قااام تعااالىِ ﴿ :إ َّن الَّاذِين همنُااوا وع ِملُااوا ال َّ
أُوللِك ُي ْم يي ُْر ْالب ِريَّ ِة [ لالبينة ]7 :والصحابة أولى من يديم فيهاا .ويادم
عليص قولص  -صلى هللا عليص وسلم " : -ييار النااس قرنار ،"...والمقصاود
بالييريااة أنهاام يياار الناااس تقااى وعمااال .ويااذا معلااوم عنااديم قااام اباان
مسعود رضر هللا عنص ":إن هللا نير إلاى قلاوب العبااد فوجاد قلاب محماد
صلى هللا عليص وسلم يير قلوب العبااد فاصاجفاه لنفساص فابتعثاص لرساالتص،
ثم نير فر قلوب العباد بعد قلب محمد صلى هللا عليص وسلم فوجاد قلاوب
أصااحابص يياار قلاااوب العباااد ،فجعلهاام وزراء نبياااص يقاااتلون علااى ديناااص.
فأعجايم هللا فهما ال يدركاص الالحقاون لهام .أيرجاص أحماد  379/ 1بساند
حسن عنص .ووجص الداللاة مان كام ذلاك :أن اتبااع مان علمناا يقيناا بنجاتاص
وصحة منهجص واجب ،فن الجريق إلاى الحاق واحاد ،قاام تعاالى ﴿ :وأ َّن
اجر ُمسْت ِقي ًما فاات َّ ِبعُوهُ وال تت َّ ِبعُاوا السابُم فتف َّار ِب ُكا ْم ع ْ
ان سا ِبي ِل ِص [
صر ِ
يذ ا ِ
لافنعام.]153 :
ت-أن هللا تعااالى قااام ﴿ :واتَّبِا ْاع س ابِيم ما ْ
ر [ للقمااان ]15 :وال
ان أناااب إِل ا َّ
يشك موحد أن كم الصحابة منيبين إلى هللا تعاالى ،وال يمكان تجبياق ياذا
افمر إال باتباع منهم الصحابة فر العقيدة والفقص والمنهم.
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أسأم هللا أن يرزقنا اتبااعهم وصاحبتهم ماع النبياين والصاديقين والشاهداء
والصالحين وحسن أوللك رفيقاً.
وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى هلص وصحبص أجمعين.

***
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