مذكرة منهجية
يف
تأصيل مهمات املسائل املنهجية العامة
وكشف شبهات املخالفني
(اجلزء الثاني)

كتبها
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قال رسول اهلل -ﷺ:-

«إمناااألعمالااالأليات ،اااا ألكإمناااألتماانألع،ا أل،اااأل ا أل
فلنألكا ا ألجر هاإألإاألع ألألكرسا تإ ألفجر هاإألإاألأل
ع ألكرس ا تإ ألك،اانألكا ا ألجر هااإألتااب األ ا جا ألأل
أكألع ،أةأل ،محجا ألفجر هإألإاأل،األجاج ألإت إ».أل
متفق عليه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﭬ
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املبحث األول
تأصيل املسألة
* أوال :حكم طلب العلم ومنزلتُه:
طلب العلم فريضة ،وهو مقدم عىل القول والعمل؛ لألدلة التالية:
 -1من القرآن:
﴿ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﴾ [حممد.]91 :
﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﴾ [يوسف.]901 :
﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [النحل.]34 :
﴿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [األعراف ،]44 :وماا معناام ما
النهي ع القول عىل اهلل بغري علم.
﴿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﴾ [الشاااو

،]19 :

وما معنام م النهي ع االبتداع الدي .
 -2من السنة:
«إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلامء،
حتى إذا مل يبق عاملاما اختام الناما

ر،وساما جهاماال فسامللاا فامففتاا بغامر علامم فضاملاا

وأضلاا»(.)1
قول النبي -ﷺ -ملعاذ -ﭬ« :-إنك تقدم عىل قام أهام كتاما ،فلامككن أول ماما
( )1متفق عليه ،م حديث عبد اهلل ب عمرو ب العاص -ﭭ.-
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تدعاهم إلكه عبادة اهلل فإذا عرفاا اهلل ففخربهم أن اهلل قد فرض علكهم مخس صاملاا يف
يامهم ولكلتهم فإذا فعلاا ففخربهم أن اهلل فرض علكهم زكاة تؤخام مامن أماماامم وتامرد
عىل فقرائهم»(.)1
قول النبي -ﷺ -لوفد عبد القيس« :احفظاه وأخربوه من ورا،كم»(.)2
قوله -ﷺ -ملالك ب احلويرث وأصحابه -ﭫ« :-ارجعاا إىل أهلامككم فامفقكااا
وم ُروهم»(.)3
فكهم وع ِّلااهم ُ
«من عا عاال لكس علكه أمرنا؛ فها َرد»( ،)4وما معنام م النهي ع االبتداع
الدي .
 -3من اإلمجاع:
العلامء متفقون عىل وجوب طلب العلم ،وعىل أنه قبل القول والعمال ،وأن وجوباه
عىل قسمني:
وأولاه:
واجب عيني :عىل كل مسلم ،فيام جيب عليه م االعتقاد والعمال ،وأصاله ل
التوحيد واالعتقاد الصحيح؛ ملا سبق م حديث معاذ -ﭬ ،-وملا هو معلوم م بعثاة
األنبياء.
واجب كفائي :عىل املسلمني مجيعا ،م جهة التخصص والتوسع العلوم.
 -4من املعقال والنظر الصحكح:
الناس مفطو ون عىل تقديم العلم عىل القول والعمل ،وأن القول والعمل بغري علام
خطأ وإفساد األ ض.
( )1متفق عليه ،م
( )2متفق عليه ،م
( )3متفق عليه ،م
( )4متفق عليه ،م

حديث اب عباس -ﭭ.-
حديث اب عباس -ﭭ.-
حديث مالك ب احلويرث -ﭬ.-
حديث عائشة -ڤ.-

مذكرة منهجية – اجلزء الثاني

6

املبحث الثاني
كشف الشبهات
* الشبهة األوىل:
هناك أمو يقتضيها الواقع هي أوىل م طلب العلم ،كاجلهاد سابيل اهلل ،ودعاو
العصا  ،والسعي لتحكيم الرشيعة.
* اجلاا:،
 -9ما تقدم بيانه م وجاوب تقاديم العلام ،وأن خاذف هادا يا د إىل الضاذل
واإلفساد ،وهلدا وقعت املخالفات واالنحرافات تلك املناهج التي نبدت العلم.
 -1أن هدم األمو نفسها هلا ضوابط حتتاج إىل علام حتات تبطباق تطبيقاا صاحيحا،
وهلدا أينا اخلطأ والضذل تطبيقها عند الدي تركوا العلم.
 -4أن م هدم الضوابط ما يفتقر إىل القد  ،فذ يكاد يقاد علياه أحاد ،وال جياو
رصف املسلمني ع الواجب املقدو م طلب العلم إىل أمو أخر ال يقد ون عليها.
* الشبهة الثانكة:
العقيد أمرها سهل ومسائلها معروفة ،وقد ظهرت أنواع أخر م الرشك والكفار
هي أخطر م رشك العباد  ،وظهر امللحدون وأشباههم الدي هم أخطر مما ااالف
مسائل العقيد املعروفة.
* اجلاا:،
 -9التهوي م شأن العقيد كذم باطل نفسه؛ ملا سبق بيانه ما أيياة العقياد ،
وهو خمالف للواقع نفسه الد انترش فيه اجلهل واملخالفاة ملساائل العقياد  ،وعاىل أس
ذلك :رشك العباد  ،وانتشا م أمر ال ينكرم إال معاند.
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 -1األنواع األخر املدل عا م الرشك والكفر منها ما فيه مبالغاة وفسااد الفهام
والتأصيل -كرشك احلاكمية ،-والواجب تغيري هادم األناواع كلهاا بالضاوابط واملانهج
الصحيح ،ال جتاهل رشك العباد والبدع العقدية العظيمة.
 -4االنشغال بمواجهة امللحدي عىل حساب أهال البادع أمار سابق الارد علياه
مسألة الرد عىل املخالف.
*

*

*
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املبحث الثالث
بعض ضوابط املنهج اإلمجالي يف طلب العلم
 -9تقديم التوحيد والعقيد .
 -1تقديم فروض األعيان م الطها والصذ ونحو ذلك ،وم وجب عليه يشء
وجب عليه أن يتعلم أحكامه األساسية.
 -4د اسة ما شاء املسلم ما العلاوم الرشاعية ،والتوساع فيهاا -بحساب الربباة
والقد  ،-وقد يتعني ذلك عىل بعض األفراد -بحسب احلال.-
 -3التلقي ع الشيوخ ،ال ع الصحف.
 -5التلقي ع أهل السنة ،ال ع أهل البدع.
 -6التلقي املساجد ،ال ع الفضائيات ونحوها.
 -7البدء بصغا العلم قبل كبا م.
 -1الشمولية قبل التخصص.
 -1االلتزام بالتخصص.
 -90التكامل بعد التخصص.
*

*

*
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املبحث األول
تأصيل املسألة
* أوال :صفا العلء:،
 -9العلم باهلل ،وبام يوصل إليه.
﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﴾ [آل عمران.]91 :
 -1معرفة احلق بدليله ،ومتييزم ع الباطل.
﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﴾ [يوسف.]901 :
 -3اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف.
أدلة االتباع.
 -5ترك اجلدل واملراء واخلصومات الدي .
﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [املائد .]909 :
﴿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [بافر.]3 :
«إنء هلك من كان قبلكم بكثرة سؤامم واختالفهم عىل أنبكائهم»(.)1
«إن أبغض الرجال إىل اهلل األلد اخلصم»(.)2
 -6عدم القول عىل اهلل بغري علم.
﴿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [األعراف.]44 :
 -7عدم كتامن العلم.
﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ [البقر .]951 :
( )1متفق عليه ،م حديث أيب هرير -ﭬ.-
( )2متفق عليه ،م حديث عائشة -ڤ.-
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«من سل عن علم يعلاه فكتاه؛ جكئ به يام القكامة ملجء بلجام من نار»(.)1
 -1العمل بالعلم ،والتحيل بأخذق العلامء.
أدلة اجلمع بني اإليامن والعمل.
﴿ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﴾ [فاطر.]11 :
﴿ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﴾ [البقر .]33 :
«جيا ،بالرج يام القكامة فكلقى يف النار فتندلق أقتابه يف النار فكدور كء يدور احلءر
برحاه فكجتاع أه النار علكامه فكقالامان« :أي فامالن ماما أامفنكأ ألامكس كنامم تفمرناما
باملعروف وتنهانا عن املنكرأ» قال« :كنم آمركم باملعروف وال آتكه وأهناكم عن املنكر
وآتكه»(.)2
وأما فقه الااقع:
فاملطلوب منه العامل :العلم بواقع الناس ،وظروف السائل.
وأما فقه الواقع السيايس؛ فهو م شأن الساسة ،ال علامء الرشيعة ،والعامل إنام ياتكلم
ويفتي عىل حسب الظاهر ،وليس له أن يتقىص أمو ا ال تعنيه.
* ثانكا :املاقف من العلء:،
 -9س اهلم واتباعهم.
﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [النحل.]34 :
﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﴾ [النساء.]14 :
( )1وام أبو داود ،والرتمد  ،واب ماجة ،وبريهم ،م حاديث أيب هريار -ﭬ ،-وصححح معحم ح
العلعاء.
( )2متفق عليه ،م حديث أسامة ب يد -ﭭ.-
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 -1تو ِّليهم باملحبة والطاعة والتوقري وبري ذلك.
﴿ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [املائد .]56-55 :
﴿ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﴾ [النساء.]51 :
 -4عدم القدح فيهم.
﴿ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﴾ [احلجرات.]99 :
«من عادى يل ولكا؛ فقد آذنته باحلر.)1(»،
 -3معرفة منا هلم ومراتبهم.
هدا داخل عموم س ال أهل الدكر واالستنباط ،فإن أهل الادكر كال فا هام
املتخصصون فيه.
* ثالثا :املاقف من أخطا ،العلء:،
ال جيو اتباع العلامء أخطائهم ،بل جيب جتنُّ ببها وبياهنا ،ماع حفاأ أقادا العلاامء،
ومناصحتهم باألدب -إن أمك -؛ ملا ييل:
 -9أدلة االتباع والتمسك باحلق ،والنهي ع تركه لقول أحد م الناس.
 -1م املعلوم بالرضو م الدي  :أن العلامء ليسوا بمعصومني ،وأهنم ال حييطاون
بالعلم ،وقد قال الرسول -ﷺ« :-إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصا ،فلامه أجامران وإذا
حكم فاجتهد ثم أخطف فله أجر»(.)2
( )1أخرجه البخا  ،ع أيب هرير -ﭬ.-
( )2متفق عليه ،م حديث عمرو ب العاص -ﭬ.-
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« -3الامامدين النصامامكحة» قك ام « :ملامامنأ» قامامال« :هلل ولكتابامامه ولرساماماله وألئاامامة
املسلاني وعامتهم»(.)1
وللعلامء أعدا

خمالفة الدليل:

أ -عدم البلوغ.
ب -عدم الثبوت.
ج -النسيان.
د -التأويل.
وهدم األعدا هي السبب حفأ أقدا هم وعدم إساقاطهم ،كاام سابق تقريارم
مسألة الت العلامء.
* رابعا :املاقف من اختالف العلء:،
االختذف عىل قسمني:
 -1اختالف التناع :وهو ما تكون األقوال املختلفة فياه باري متعا ضاة ،ويكاون
املختلفون فيه مصيبني -مجيعا ،-وإنام يلحقهم الدم م جهة البغي ،والعدوان ،وعادم
اإلنصاف؛ كاالختذف قراءات القرآن ،وأدعية االستفتاح ،وصيغ التشهد.
 -2اختالف التضاد :وهو ما تكون األقوال املختلفة فيه متعا ضاة ،بحياث يادو
األمر فيه بني الراجح واملرجوح ،والصواب واخلطأ ،واحلق والباطل.
وهدا القسم نوعان:
أ -االختالف السائغ :وهو ما مل االف نصا ،أو إمجاعا ،أو قياسا جليا ،ولذجتهااد
فيه مساغ؛ وأكثرم املسائل العملية الفقهية ،وقد يقع بعاض جزئياات االعتقااد -
كمسألة ؤية الكافري هلل اآلخر -؛ وهدا النوع ما اخلاذف ال يا عر عاىل األلفاة
واملود بني املسلمني ،وال يوجب الشقاق وال املنافر بينهم ،وإنام بيتعامل فياه بالنقاا
اهلادئ واملناظر املنضبطة ،بقصد بيان احلجة والتوصل للحق.
( )1وام مسلم ،ع متيم الدا

-ﭬ.-

مذكرة منهجية – اجلزء الثاني

14

 -2االختالف غر السائغ :وهو ما خالف نصا ،أو إمجاعا ،أو قياسا جليا ،ومل يك
لذجتهاد فيه مساغ ،وأكثرم مسائل العقيد  ،وقد يقاع بعاض املساائل الفقهياة -
كمسألة الطمأنينة الصذ -؛ وهدا النوع ي عر عىل اجلامعة ،واملخالف فيه منسوب إىل
البدعة والضذلة ،ف بيتعا َمل معه بأحكام أهلهام؛ إال أن يوجد مانع يمنع م ذلاك -كاام
مىض تقريرم مبحث الت العلامء.-
و اختذف التضاد -بنو َع ْيه -ال جيو اعتقاد أن كل جمتهد مصيب؛ ألن احلق واحاد
ال يتعدد ،وقد سبق النص الرصيح ع النبي -ﷺ -بإعبات وقوع اخلطأ م املجتهد.

* خامسا :املاقف من امل هبكة:
ينبغي أوال معرفة الفرق بني أشياء:
 -9االجتهاد :وهو استفراغ الوسع استنباط احلكم الرشعي م الدليل.
 -1االتباع :وهو قبول قول الغري امل يد باحلجة.
 -4التقليد :وهو قبول قول الغري بدون حجة.
 -3التمدهب :وهو تقليد شخص بعينه مجيع املسائل.
واالتباع هو األصل -كام هو مقر

أدلته.-

والتقليد جائز -إمجاعا -للعاجز ع االجتهاد ،إماا كلياا -كالعاامي ،-أو جزئياا -
كاملجتهد بعض األحوال.-
والصواب التمدهب أنه جائز ،وهدا وسط بني القول بوجوبه ،والقول بتحريماه؛
ورشطه -باالتفاق :-عدم التعصاب ،فمتات ظهار الادليل خاذف املادهب؛ وجاب
األخد بالدليل.
*

*

*
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املبحث الثاني
كشف الشبهات
إن شبهات املخالفني هدم املسألة تتمثل خمالفة الضوابط واملساائل التاي سابق
تقريرها:
ففي باب معرفة العلامء وصفاهتم :ال يراعون ماا سابق بياناه ،فيادخلون العلاامء
بعض اجلهال ،واملبتدعة ،والقصاص ،واألدباء ،والفسقة ،ونحاو ذلاك؛ ويشارتطون
العامل أن يكون بصريا بالسياسة ،مطلعا عىل مكائدها ومتغرياهتا.
و باب معرفة حقوق العلاامء :مانهم ما يغلاو العلاامء ويتعصاب هلام ويا
أخطاءهم ،ومنهم م جيفو فيعيبهم وال يعت هبم ويسقطهم بزالهتم.
فالرد عليهم فيام سبق بيانه ،وتأيت أمو أخر

مواضعها -إن شاء اهلل.-

وأما مسألة تصويب كل جمتهد ،والقول املدهبية؛ فمحلهام أصول الفقه.

*

*

*
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املسألة الثالثة
مناهج الدعوة ووسائلها
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املبحث األول
تأصيل املسألة
* أوال :الفرق بني املناهج والاسائ :
املناهج :هي الطرق املتبعة الدعو نفسها ،مثل :النصاوص الشاارعية ،واجلادل،
والقصص ،والتمثيل ،ونحو ذلك.
الوسائل :هي طرق نقل الدعو وتبليغها ،مثل :الكتب ،وجمالس العلم ،واألرشطة،
ونحو ذلك.
* ثانكا :حكم املناهج والاسائ :
املناهج توقيفية ،ال جيو منها إال ما و د به الرشع؛ ملا ييل:
 -9الدعو عباد  ،والعباد توقيفية مجيع أجزائها.
 -1منهج السالف وفهمهام؛ فاإهنم بادل عوا منااهج حادعت أياامهم ،كاجلادل،
والقصص ،والسامع (اإلنشاد).
وأما الوسائل؛ فترس عليها قاعد العادات :أن األصل فيها اإلباحة ،ماا مل ااالف
الرشع؛ وكدا قاعد املصالح املرسلة ،ملا ييل:
 -9الوسائل ليست م أجزاء الدعو حتت يشرتط فيها التوقيف.
 -1منهج السلف وفهمهم؛ فإهنم استحدعوا وسائل للدعو والعلم ،كجمع القارآن
والسنة ،وتصنيف الكتاب وترتيبهاا ،وعقاد جماالس العلام وتنظيمهاا ،وبنااء املادا س
العلمية؛ وكدلك وسائل النقل والتبليغ ،كتبليغ تكبري اإلمام الصذ -وأصله عابت
السنة ،-ووضع املستميل جمالس العلم.
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* ثالثا :الكالم عىل بعض املناهج والاسائ التي يكثر انتشارها واخلالف فكها:
القصص:
وهو اإلخبا ع قصة ماضية ،مع الرشح والبيان.
وهدا املنهج قد كرهه السلف وحد وا م أهله؛ لألسباب التالية:
 -9أنه أمر حمدث ،مل يك عىل عهد النبي -ﷺ.-
 -1أن قصص املتقدمني يند صحتها.
 -4أنه يشغل عام هو أهم منه م أمو الدي .
 -3أن القرآن والسنة م العظة ما يغني ع بريم.
 -5أن القصص يدخل فيه ما يفسد قلوب العوام.
 -6أن عامة ال بق لصاص بج لهال.
السءع (اإلنشاد):
وهو إنشاد القصائد ،مع التلحني ،وقد تستعمل ذلك بعض اآلالت.
وقد كرهه السلف وذ ُّموم؛ لألسباب التالية:
 -9أنه أمر حمدث.
 -1أنه حيرك كوام النفس ويثري الفت .
 -4أنه يصد ع ذكر اهلل.
 -3أن القرآن والسنة ما يغني عنه.
التاثك :
وهو حماكا شخص آلخر.
وهو حمرم؛ لألسباب التالية:
 -9أنه مأخوذ ع الكفا .
 -1أنه كدب ،وتش ُّبع بام مل بيعط اإلنسان.
 -4حديث« :وي لل ي حيدث باحلديث لكضحك به القام فكك  ،وي له وي له»(.)1
( )1وام أبو داود ،والرتمد  ،والنسائي ،وبريهم ،م حديث معاوية ب حيد -ﭬ ،-وحسانه األلباا
«صحيح الرتبيب».
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حككم إنسانا وأن يل ك ا وك ا»(.)1
 -3حديث« :ما أحب أين
ُ
 -5ما يشتمل عليه التمثيل م تغياري اخللقاة والعار والفجاو وباري ذلاك ما
املنكرات ،فضذ ع املكفرات كتمثيل الكفا والتلفأ بألفاظ الكفر.
 -6نرش الرذائل واألخذق الدميمة واجلرائم.
القناا الفضائكة:
وهي م وسائل الدعو  ،واملتأمل طبيعتها جيدها مشتملة عىل املفاسد التالية:
 -9صد الناس ع املساجد.
 -1استهانتهم بالعلم وأهله عندما يتلقونه بيوهتم عىل هيئة بري مناسبة.
 -4التباس العامل بغريم ،وال يكاد يظهر عىل القنوات عامل.
السن ِِّّي بغريم ،وال يكاد يظهر عىل القنوات بسن ٌِّّي.
 -3التباس ُّ
 -5نرش البدع واجلهل واملناظرات وبري ذلك م املنكرات.
 -6تكااريس التحاازب والتفاارق بااني املساالمني ،م ا خااذل تعصاابهم للقنااوات
وشيوخها.
 -7املساية الفعالة فت الثو ات والعمل السيايس وبري ذلك.
 -1التصوير املحرم ،وفتح املجال إلطذق البرص.
 -1فتح الباب القتناء التلفا  ،ورشم معروف.
وهبدا يتبني أن القنوات ال يصح أن تكون م الوسائل املباحة ،بل هي م الوساائل
املحرمة.
*

*

*

( )1وام أبااو داود ،والرتمااد  ،وبرييااا ،م ا حااديث عائشااة -ڤ ،-وصحححح ابلينححا
الرتغ ب».

«صححح
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املبحث الثاني
كشف الشبهات
تتمثل الشبهات هدا املوضاع تساويغ املنااهج والوساائل املنكار التاي سابق
ذكرها ،وسنعقد لكل واحد منها فصذ.
** أوال :القصص:
يقال املخالفان :املقصود م القصص الع والعظة ،والقصص موجود القارآن
والسنة ،وقد عبت ع السلف أهنم مدحوا بعض ال بق لصاص.
* اجلاا:،
قد تقدم ذكر األسباب التي كرم السلف القصص ألجلها ،فاملنكر هو ما يشتمل عىل
تلك األسباب ،وال يصح أن يقال :هو منهج صحيح ،والد أقرم السلف هاو ماا خاذ
ع هدم املفاسد ،وحينئد ال يكون منهجاا مساتقذ ،فما كاان عاملاا يساتعمل الكتااب
والسنة -أصالة -دعوته ،عم استعمل القصاص -أحياناا ،-فهادا ال يقاال فياه :اااد
أقرم السلف.
القصص منهجا ،وهدا هو الد ل
** ثانيا :اإلنشاد:
يقول املخالفون :قد وقع اإلنشاد بني يد النبي -ﷺ -فأقرم ،وال فرق بني ما كاان

بِ َل ْح أو بغري حل .
* اجلاا:،

 -9ال يلزم م عبوت اليشء اجلملة عبوته التفصيل.
 -1اإلنشاد الد كان بني يد النبي -ﷺ -مل يك فياه ماا حيارك الكاوام ويثاري
الفت  ،وال كان بديذ ع القرآن.
 -4ملا وقع التجاو

اإلنشاد عىل عهد النبي -ﷺ-؛ أنكارم ومنعاه ،كاام قصاة

َأن َْج َشة(.)1
( )1متفق عليه ،م حديث أنس -ﭬ.-

مذكرة منهجية – اجلزء الثاني

21

** ثالثا :التمثيل:
* الشبهة األوىل:
حديث« :لكس الك ا ،ال ي يصلح بني النا

فكناامي خامرا أو يقامال خامرا»(،)1

والتمثيل فيه إصذح عام.
* اجلاا:،
 -9الكدب املدكو

احلديث قد اختبلف تفسريم ،ومحله مجاع ما العلاامء عاىل

التعريض.
 -1عىل التسليم بكونه كدبا رصحيا فمعنت احلديث :أنه إذا حصالت خصاومة باني
الناس فعىل املصلح أن يعاجلهاا باألساهل فاألساهل ،فاإن مل ينادفع بالصادق انتقال إىل
التعريض عم إىل الكدب؛ وليس هدا هو الواقع التمثيل.
* الشبهة الثانكة:
حديث اب مسعود -ﭬ :-رأيم النبي -ﷺ -حيكي نبكا من األنبكا ،وها ياسح
الدم عن وجهه(.)2
* اجلاا:،
هدم حماكا جزئية ،بخذف التمثيل ،وقد تقدم هنيه -ﷺ -ع حماكا البرش.
* الشبهة الثالثة:
تشكُّل املذئكة صو البرش.
* اجلاا:،
هدا تشكل حقيقي بأمر اهلل تعاىل ،بخذف ما يقع التمثيال ،ولايس فياه يشء ما
حمظو ات التمثيل.
( )1متفق عليه ،م حديث أم كلثوم بنت عقبة -ڤ.-
( )2متفق عليه.
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* الشبهة الرابعة:

ما قام به حممد ب مسلمة -ﭬ -ما دو الصاديق املقارب لكعاب با األرشف
حتت توصل إىل قتله.
* اجلاا:،
فرق بني احليلة اجلائز وبني متثيل شخص آخر ،وما ذلك م املحظو ات الساابق
بياهنا.
** رابعا :القنوات:
يقول املخالفون :هدم القنوات قد نفع اهلل هبا ،واهتد م خذهلا الكثري م الناس،
وقد بعلم عزوفهم ع املساجد ،فذ يصح تفويت هدم الوسيلة النافعة ومنع اخلري بجميع
وجوهه.
* اجلاا:،
إذا بعلم ما تقدم م مفاسد القنوات؛ تبني أن النفع املدكو بري معتا  ،وأن الفسااد
بالب عليه ،فذ قيمة الستقامة عملياة ال تصاحبها اساتقامة عقدياة منهجياة بالتوحياد
واالتباع ،وباية األمر أن القنوات أخرجت مص ِّلني عابدي تا كني للمحرماات ،لكانهم
ال يعرفون شيئا ع التوحيد وال السنة ،بل حصل هلام ما البادع واالنحاراف ماا هاو
معلوم ،والداعية لو انتشل املسلم م املعصية إىل الطاعة ،ولكناه أدخلاه بدعتاه ،أو مل
يعلمه التوحيد وال السنة؛ مل يك ذلك ممدوحا -باتفاق أهل العلم واإليامن.-
*

*

*
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املسألة الرابعة
األمساء واألحكام
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املبحث األول
تأصيل املسألة
املقصود بالبحث هنا أ بعة أمو :
اإلسالم والكفر والسنة والبدعة.
متت يستحق الشخص هدم األسامء؟ وما هي األحكام املرتتبة عىل ذلك؟
** األمر األول :اإلسالم:
* أوال :استحقاق اسم اإلسالم:
يكون ذلك بالشهادتني -أصالة ،-وللعلاامء اخاتذف فايام ساوايا ما خصاائص
اإلسذم ،مع مراعا عدم إظها يشء م نواقض اإلسذم.
والدليل عىل ذلك:
 ﴿ -9ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾.
« -2أمر أن أقات النا

حتى يشامهدوا أن ال إلامه إال اهلل وأن داامدا رسامال اهلل

ويقكااا الصالة ويؤتاا الزكاة فإذا فعلاا ذلك عصااا مني دما،هم وأماماامم إال بحامق
اإلسالم وحساهبم عىل اهلل»(.)1
 -3إنكا النبي -ﷺ -عىل أسامة ب

يد -ﭭ -ملا قتل الرجل بعدما قال« :ال إله

إال اهلل» ،وقوله -ﷺ« :-فككف تصنع بال إله إال اهلل إذا جا ،يامام القكامامةأ» وقالامه:
«أفال أققم عن قلبهأ»(.)2
« -4من صىل صالتنا واستقب قبلتنا وأك ذبكحتنا؛ ف لك املسلم ال ي له ذمامة اهلل
وذمة رساله فال ختفروا اهلل يف ذمته»(.)3
( )1متفق عليه ،م حديث اب عمر -ﭭ.-
( )2متفق عليه ،م حديث أسامة ب يد -ﭭ.-
( )3وام البخا  ،ع أنس -ﭬ.-
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* ثانكا :األحكام املرتتبة عىل ثبا اإلسالم:
م عبت له وصف اإلسذم بحكم له بعصمة دمه وماله وعرضاه ،وبصاحة عباداتاه
ومعامذته ظاهرا.
والدليل عىل ذلك:
 ﴿ -1ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ[ ﴾...النسا ]93 :،اآلية.
 ﴿ -2ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﴾ [النسا.]29 :،
 ﴿ -3ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾ [احلجامامرا  ]11 :إىل آخامامر اآليامامة التامامي
بعدها.
« -4أمر أن أقات النا

حتى يشامهدوا أن ال إلامه إال اهلل وأن داامدا رسامال اهلل

ويقكااا الصالة ويؤتاا الزكاة فإذا فعلاا ذلك عصااا مني دما،هم وأماماامم إال بحامق
اإلسالم وحساهبم عىل اهلل».
« -5من صىل صالتنا واستقب قبلتنا وأك ذبكحتنا؛ ف لك املسلم ال ي له ذمامة اهلل
وذمة رساله فال ختفروا اهلل يف ذمته».
« -6إن دما،كم وأماالكم وأعراضكم علككم حرام كحرمة يامكم ه ا يف بلدكم
ه ا يف أهركم ه ا»(.)1
 -7األدلة املعروفة ماع اإلمجااع املعلاوم عاىل أن اإلساذم رشط التكلياف ،وعاىل
وجوب االعتبا بام يصد ع املسلم م العبادات واملعامذت.

( )1متفق عليه ،م حديث اب عباس -ﭭ.-
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** األمر الثاني :الكفر:
* أوال :استحقاق اسم الكفر:
يكون ذلك با تكاب ما االف معلوما م الدي بالرضاو  ،صاو ما صاو
الكفر الست :اجلحود ،أو التكديب ،أو االستكبا  ،أو الشك ،أو النفاق ،أو اإلعاراض؛
وسواء كان ذلك باالعتقاد ،أو القول ،أو العمل.
وتفصيل ذلك وأدلته املعتقد.
والكافر عىل قسمني:
 -1كافر أصيل :وهو م نشأ عىل بري دي اإلسذم.
 -2كافر مرتد :وهو م نشأ عىل دي اإلسذم ،عم ا تكبا ناقضاا ما نواقضاه عاىل
الصو التي رشحناها.
وال حيكم بالرد عىل الشخص املعني إال إذا قامت عليه احلجة ،وتم حقه اساتيفاء
رشوط التكفري وانتفاء موانعه.
وبيان الرشوط واملوانع كام ييل:
 -1البلاغ والعق املنافكان للصغر واجلنان:
«رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حتى يسامتكق ،وعامن املجنامان حتامى يفكامق وعامن
الصبي حتى حيتلم»(.)1
 -2العلم املنايف للجه :
﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﴾ [األنعام.]91 :
﴿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ [اإلرساء ،]95 :ومااا معناات ذلااك م ا
اآليات.
( )1أخرجه أبو داود ،والنساائي ،وابا ماجاة ،وباريهم ،ما حاديث عائشاة -ڤ ،-وانظح «اإلرواء»
(.)4/2
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«وال ي نفس داد بكده ال يساع يب أحد من ه ه األمة هيادي وال نرصاين ثم ياا
ومل يؤمن بال ي أرسلم به إال كان من أصحا ،النار»(.)1
حديث الرج ال ي أوىص بحامرق نفسامه بعامد املاما

وقامال« :لاملن قامدر اهلل عاميل

لكع بني ع ابا ال يع به أحدا من العاملني» فغفر اهلل له(.)2
قال بعض الصحابة للنبي -ﷺ« :-اجع لناما ذا أنامااك كامء مامم ذا أنامااك»
فقال« :قلتم كء قالم بنا إرسائك ملاسى :اجع لنا إما كء مم آمة» ومل يكفرهم(.)3
حديث القام الام ين يكانامان يف آخامر الزمامان ال يعرفامان مامن اإلسامالم إال كلاامة
التاحكد فتنجكهم من النار(.)4
حديث املرأة التي قالم« :وفكنا نبي يعلم ما يف غد» ففنكر علكهاما النبامي -ﷺ -ومل
يكفرها(.)5
واجلهل املراد هنا يشرتط فيه أمو :
أ -أن يكون ناشئا ع عدم التقصري التعلم.
ب -أن يكون جهذ بحكم اليشء نفسه ،ال بام يرتتب عليه.
ج -أن يكون املسائل اخلفية دون الظاهر  ،والظهو واخلفااء أمار نسابي اتلاف
باختذف األحوال.
 -3ال كر املنايف للنسكان:
﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﴾ [البقر .]116 :
«إن اهلل وضع عن أمتي اخلطف والنسكان وما استكرهاا علكه»(.)6
( )1أخرجه مسلم ،م حديث أيب هرير -ﭬ.-
( )2متفق عليه ،م حديث أيب هرير -ﭬ.-
«صح الرت ذي».
( )3وام الرتمد وبريم ،ع أيب واقد الليثي -ﭬ ،-وصححه األلبا
( )4وام اب ماجة وبريم ،ع حديفة -ﭬ ،-وانظر «الصحيحة» (/979/9ح.)17
معوذ -ڤ.-
( )5وام البخا  ،ع الرب ليع بنت ِّ
( )6وام اب ماجة وبريم ،م حديث اب عباس -ﭭ ،-وانظ «اإلرواء» (.)121/1

مذكرة منهجية – اجلزء الثاني

28
 -4القصد املنايف للخطف والتفوي :

﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﴾ [البقر .]116 :
﴿ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [األحزاب.]5 :
«إن اهلل وضع عن أمتي اخلطف والنسكان وما استكرهاا علكه».
حديث الرج ال ي قال« :اللهم أنم عبدي وأنا ربك» أخطف من أدة الفرح(.)1
حديث خالد بن الالكد -ﭬ -ملا استح دما ،بني ُج َ ْياة ظنا منه أهنم مل يسلااا
وكاناا قد قالاا« :صبفنا» ومل حيسناا أن يقالاا« :أسلانا» فقال النبي -ﷺ« :-اللهم إين
أبرأ إلكك مما صنع خالد» ومل يكفره(.)2
قصة قدامة بن مظعان -ﭬ -ملا استح اخلار متفوال قال اهلل تعاىل﴿ :لامكس عامىل
ال ين آمناا وعالاا الصاحلا جناح فكء طعااا﴾ فاتفق الصامحابة عامىل أهنامم إن أقامروا
بالتحريم جلدوا وإن أرصوا كفروا(.)3
والقصد املعت

التكفري هو قصد القول أو الفعل ،ال قصد الكفر.

ورشط التأويل :عدم التقصري ،وأن يكون له وجه لغة العرب.
 -5االختكار املنايف لإلكراه:
﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾.
[النحل]906 :
«إن اهلل وضع عن أمتي اخلطف والنسكان وما استكرهاا علكه».
ورشط اإلكاارام :أن يكااون الفاعاال قاااد ا ،وأن يكااون األذ بالقتاال أو العااداب
الشديد ،وأن يكون املفعول به عديم احليلة.
( )1متفق عليه ،م حديث أنس -ﭬ.-
( )2أخرجه البخا  ،م حديث اب عمر -ﭭ.-
( )3وام البيهقي وبريم ،بإسناد صحيح.
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* تنبكه:
م أبط

قلباه شايئا ما الكفار فاذ جماال للتوصال إلياه إال باالقول أو العمال

حي ْني ،وال جيو حتكيم القرائ
الرص َ

يشء م ذلك.

ومعاملة املنافقني أصل ذلك ،فإهنم كانات جتار علايهم أحكاام اإلساذم ،ماع
إضام هم للكفر البواح.
وكدلك ما تقدم م حديث أسامة ب

يد -ﭭ ،-فإناه حكلام القريناة الظااهر ،

وباني أن
واستدل هبا عىل كفر الرجل الد قتله ،ومع ذلك فقد أنكر عليه النبي -ﷺ ،-ل
الظاهر هو الد جيب حتكيمه.
* ثانكا :األحكام املرتتبة عىل ثبا الكفر:
الكافر عىل قسمني :أصيل ،ومرتد.
(معاهد ،مستأ َم  ،ذمي).
واألصيل عىل قسمني :حريب ،وبري حريب
َ
فغري احلريب ي لم عىل نفسه وماله وعرضه؛ لألدلة التالية:
 ﴿ -9ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [التوبة.]11 :
 ﴿ -1ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [التوبة.]3 :
 ﴿ -4ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾ [التوبة.]6 :
 -3حااديث بريااد -ﭬ -الطوياال وصااية النبااي -ﷺ -لقاااد البعااوث:
«فسلهم اجلزية فإن هم أجاباك فاقب منهم وكف عنهم»(.)1
( )1أخرجه مسلم ،م حديث بريد -ﭬ.-
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« -5ذمة املسلاني واحدة فان أخفر مسلء فعلكه لعنة اهلل واملالئكة والنا

أمجعني

ال يقب منه رصف وال عدل»(.)1
« -6قد أجرنا من أجر يا أم هانئ»(.)2
 « -7من قت معاهدا مل يامرح رائحامة اجلنامة وإن رحيهاما تاجامد مامن مسامرة أربعامني
عاما»(.)3
« -8من أمن رجال عىل دمه فقتله فإنه حيا لاا ،غدر يام القكامة»(.)4
واحلريب يباح دمه وماله وعرضه؛ لألدلة التالية:
 ﴿ -9ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [التوبة.]11 :
 ﴿ -1ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [التوبة.]5 :
 ﴿ -4ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﴾ [التوبة.]46 :
 ﴿ -3ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ[ ﴾...األنفال ]39 :إىل آخرها.
 ﴿ -5ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﴾ [احلرش.]7 :
عيل -ﭬ.-
( )1متفق عليه ،م حديث ٍّ
( )2متفق عليه ،م حديث أم هانئ -ڤ.-
( )3وام البخا  ،م حديث عبد اهلل ب عمرو ب العاص -ﭭ.-
( )4وام النسائي «الك » ،وابا ماجاة ،وبريياا ،ما حاديث عمارو با احلماق -ﭬ ،-وانظار
«الصحيحة» (/341/9ح.)330
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 ﴿ -6ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [املعا ج.]40 :
« -7أمر أن أقات النا .»...
 -8ما سبق من حديث بريدة يف تاجكه قادة البعاث« :فامإن هامم َأ َبام ْاا فاسامتعن باماهلل
وقاتلهم».
واملرتد له األحكام التالية:
 -9يباح دمه؛ حلديث« :ال حي دم امرئ مساملم إال بإحامدى ثامالث :الثكامب الامزاين
والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجءعة»( ،)1وحديث« :من بدل دينه فاقتلاه»(.)2
 -1ال يرث وال يو ث؛ حلديث« :ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم»(.)3
 -4يصري ماله فيئا لبيت املال ،بناء عىل عدم تو يثه ،فمصا فه هاي مصاا ف الفايء
السابقة اآلية.
 -3يفسخ نكاحه وتسقط واليته؛ لقولاه تعااىل ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﴾ [البقر  ،]119 :وقوله ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﴾
[املمتحنة.]90 :
 -5ال ت كل ذبيحته؛ ألن اهلل أباح م ذبائح الكفا ذبائح أهل الكتاب فقط.
 -6ال جتر عليه أحكام موتت املسلمني.

( )1متفق عليه ،م حديث اب مسعود -ﭬ.-
( )2وام البخا  ،م حديث اب عباس -ﭭ.-
( )3متفق عليه ،م حديث أسامة ب يد -ﭭ.-
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** األمر الثالث :السنة:
* أوال :استحقاق اسم السنة:
يكون ذلك بتحقيق مجيع أصول السنة ،وهاي االعتقاادات التاي أمجاع عليهاا أهال
السنة ،وعدُّ وا املخالف فيها م أهل البدع والضذل.
وال بد م حتقيق هدم األصول كلها؛ ألن اليشء املركاب ما أ كاان ال يتحقاق إال
بتحقيق مجيع أ كانه ،فم ترك كنا م أ كان اإليامن فقد كفر ،وم كدب بنبي واحد أو
بحرف واحد م القرآن فقد كفر ،وم ترك كنا م أ كان الصذ فقد بطلت صذته.
واألئمة جممعون عىل ذلك ،وأن م ترك أصذ واحدا م أصول السانة فقاد خارج
ع السنة.
* ثانكا :األحكام املرتتبة عىل ثبا السنة:
هي أحكام اإلسذم الساابقة ،ويازاد عليهاا أحكاام الاوالء ،ما املحباة والنرصا
واملصاحبة وبري ذلك؛ ألن السني يادخل عماوم قولاه تعااىل ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [املائااد  ،]56-55 :مااع العمومااات األخاار
امل منني.

تااو
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** األمر الرابع :البدعة:
* أوال :استحقاق اسم البدعة:
استقراء منهج السلف تبديع املعني يدل عىل أن املبتدع أحد عذعة أنواع:
 -9م نشأ عىل بدعة م البادع الظااهر االعتقادياة املعروفاة ،كااخلروج والقاد
واإل جاء ،فهدا بيبدع بعينه بدون إقامة للحجة.
 -1م كان سنيا عم وقع بدعة ظاهر  ،احلجة فيها قائمة؛ فهدا يبدع بعيناه بادون
إقامة للحجة ،كام فعل األئمة مع ءوس املبتدعة األوائل ،ومع اللفظية والواقفاة حمناة
خلق القرآن.
 -4م كان سنيا عم وقع بدعة خفية مسألة مشكلة؛ فهادا ال يبادع حتات تقاام
عليه احلجة؛ ألن اخلفاء مظنة العد م اجلهل أو التأويل أو نحو ذلك ،كام تقدم بياناه
مبحث الت العلامء.
* ثانكا :األحكام املرتتبة عىل ثبا البدعة:
املبتدع يعا َمل بأحكام ال اء ،م البغض واهلجر والتحدير وبري ذلك م املفاردات
الكثري ؛ لألدلة التالية:
 ﴿ -9ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﴾ [النساء.]930 :
 ﴿ - 1ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾ [األنعام.]61 :
 ﴿ -4ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [هود.]994 :
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« -4إذا رأيتم ال ين يتبعان ما تشابه منه ففوللك ال ين ساى اهلل فاح روهم»(.)1
« -5سككان يف آخر أمتي أنا

حيدثانكم ما مل تساماعاا أنامتم وال آباماككم فإياماكم

وإياهم»(.)2
وهدا جممع عليه عند السلف ،مدكو ضم أصول السنة.
* تنبكه:
هجر أهل البدع والشد عليهم م األمو التي بينظر فيها إىل الواقاع ،وتبراعات فيهاا
املصالح واملفاسد.
وبيان ذلك :أن اهلجر عىل قسمني:
* األول :امجر املطلق :وهو اهلجر الكامل ،برتك املجالسة والكذم -بالكلية.-
* الثاين :مطلق امجر :وهو اهلجر اجلزئاي ،االكتفااء باملجالساة اليساري  ،والكاذم
اليسري ،م بري مصادقة وال نحوها.
فاألحوال التي يسوغ فيها ترك فيه اهلجر إناام ااتص بالقسام األول فقاط ،فااهلجر
الد بيرتك فيها هو اهلجر الكامل ،وأما مصاحبة أهال البادع وماودهتم ،أو االساتامع إىل
ضذهلم؛ فذ جيو بحال.
واألحوال املدكو تتلخص كلماة واحاد « :الرضاو » ،أو «احلاجاة» ،ونعناي
بدلك :أن اهلجر الكامل هدم األحوال ي د إىل مفاسد معت  ،م إيداء أهل السانة،
أو التنفري ع السنة ،أو نحو ذلك؛ فحينئد بيرتك اهلجر املطلق ،وال بيرتك مطلق اهلجر.
وهدا يعني أن نصيحة املبتدع -إذا ب جيت هدايته -ال تعني مصاحبته وخمالطته.
( )1متفق عليه ،م حديث عائشة -ڤ.-
( )2أخرجه مسلم ،م حديث أيب هرير -ﭬ.-
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* مسفلة :أخ العلم عن أه البدع:
هدم املسألة داخلة فيام تقدم م املوقف م أهل البدع؛ لكننا أفردناها ألييتها.
فاألصل أخد العلم ع أهل البدع :املنع؛ ملا تقدم م عموم هجرهم ،جرا هلام،
ووقاية للنفس م ضذهلم.
لك قد تكون هناك أحوال معينة يكون فيها املبتدع عندم علام بحيتااج إلياه ،وتا م
املفسد

أخدم عنه ،ولو تبرك لضاع العلم.

فم هنا تكلم العلامء الضوابط التي تبيح األخد ،وبياهنا كام ييل:
 -9أن يكون اآلخد مميزا م صذ عقيدته.
 -1أن يكون حمتاجا للعلم الد يأخدم ع املبتدع.
 -4أال يتأعر العوام بأخدم ع املبتدع.
 -3أن يكون املبتدع بري داعية إىل بدعته.
 -5أن يكون مفيدا العلم املأخوذ عنه.
 -6أن يوجد عندم ما ليس عند أهل السنة.
*

*

*
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املبحث الثاني
كشف الشبهات
** أوال :جانب اإلسالم:
للمخالفني هنا شبهة متأخر مشهو :
أن حكم اإلسذم ال يثبت بمجرد إظها شعائر اإلسذم وعادم ظهاو نااقض ما
نواقضه ،بل ال بد م امتحان كل شخص والنظر عقيدته أوال ،فلعله يضمر شايئا ما
نواقض اإلسذم ،وحتت حيصل هدا االمتحان فإننا نتوقاف احلكام عاىل النااس ،وال
نعطيهم أحكام اإلسذم.
* اجلاا:،
هدا املنهج بدعة ضذلة ،مصادم للنصوص املحكمة الساابقة ،وإمجااع العلاامء عاىل
إعطاء اسم اإلسذم وأحكامه لكل م أظهر الشهادتني وشعائر اإلسذم -ما مل يظهر منه
ناقض لإلسذم ،-وأن مستو احلال م املسالمني ال جياو امتحاناه قبال التعامال معاه
بأحكام اإلسذم.
** ثانيا :جانب الكفر:
ما يتعلق بحقيقة الكفر وأقسامه :حمله املعتقد.
وما يتعلق بأحكام املستأ َمنني :يأيت اجلهاد -إن شاء اهلل.-
وللمخالفني شبهتان متأخرتان مشهو تان:
* الشبهة األوىل:
العد باجلهل مسائل التوحيد والرشك -خاصة -ما مانهج املرجئاة؛ ألن هادم
املسائل أظهر مسائل الدي  ،وهي حقيقة «ال إله إال اهلل» ،فذ تقبل فيها دعو اجلهل.
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* اجلاا:،
ال ننكر أن م العلامء م ال يعد باجلهل هدم املسائل ،وأن قاوهلم معتا ساائغ،
وأما تبديع املخالف هلم ولقوهلم فعمل باطل حمدث ،وإعباات العاد باجلهال مساتفيض
شائع عبا ات العلامء -م السلف واخللف.-
وهناك مقدمات هدم املسألة ال بد م االتفاق عليها؛ ألن اخلذف فيها ال يسوغ:
 -1أن مدهب أهل السنة قضية التحساني والتقبايح العقل لي ْاني :أن العقال يمكناه
إد اك ما األشياء ما بح ْسا أو بقا ْبح ،أو نفاع أو و ؛ ولكا الثاواب والعقااب ال
رت لت َبان عىل ذلك إال بالرشع ،فذ يعدب اهلل أحدا إال بعد قيام احلجة عليه.
َي َ َ
 -2أن عا ض اجلهل -عموما -قد عبت اعتبا م بالكتاب والسنة واإلمجاع.
 -3أن املراد باجلهل املعت  ،الد يثبت باه العاد  :عادم بلاوغ احلجاة الرساالية
املعني؛ وأما اجلهل الناشئ ع التفريط طلاب احلاق -بعاد
املسألة املع لينة إىل الشخص ل
بلوبه ،-واجلهل بام يرتتب عىل اليشء -بعد معرفة حكمه-؛ فليس بمعت .
 -4أنه يدخل عموم ما قر نام :العد باجلهل مسائل االعتقاد ،وقاد عبات فياه
بخصوصه -أدلة متظاهر ب ِّينة ،وأهل السنة متفقون عىل ذلك. -5أنه ينبني عىل ما قر نام :التفريق بني النوع والعني مسائل األسامء واألحكاام،
وبالنسبة للكفر؛ فليس كل م وقع الكفر صا كافرا ،حتت ت ْبست َْو ََف حقاه الرشاوط
وتنتفي املوانع ،ومنها :اجلهل -عىل ما أوضحنا.-
 -6أن العد باجلهل -عىل ما أوضحنا -إنام يكون املسائل اخلفياة ،التاي بيتصاو
فيها عدم بلوغ احلجة ،وأما املسائل الظاهر  ،التاي ينترشا هباا العلام لاد الكافاة؛ فاذ
بيتصو فيها عد باجلهل.
 -7أن الظهو واخلفاء أمر نسبي ،اتلف بااختذف الزماان واملكاان واحلاال ،فقاد
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مان أو مكان أو حال ،خفي ًة بريهم ،والعكس كدلك.

تكون املسألة ظاهر ً
ِ
رس املسألة -إذن :-هل مسائل التوحيد والرشك يمك أن يلحقها اخلفاء؟
فصا ُّ
الواقع شاهد عىل إمكان ذلك ووقوعاه ،وقاد تقادم األدلاة الرصاحية أماو ما
قطعيات الدي حلقها اخلفاء حق أناس معينني.
* الشبهة الثانكة:
حتكيم القرائ

باب التكفري عمل صحيح ،ويدل عىل ذلك دليذن:

واماس
 -9حديث الرجل الد تزوج امرأ أبيه ،فبعث النباي -ﷺ -ما يقتلاه ِّ
ماله( ،)1فالتخميس دليل عىل التكفري ،والرجال كاان مساتحذ لتلاك الكباري  ،وعارف
استحذله بعقد النكاح.
 -1إمجاع الصحابة عىل قتال مانعي الزكا قتال املرتادي ؛ ألهنام قااتلوا عاىل املناع،
ف بعرف جحودهم واستحذهلم بالقتال.
* اجلاا:،
 -9قد تقدم النص الرصيح عىل وجوب االعتبا بالظاهر ،وعدم حتكيم القارائ
خذفه ،فهدا هو األصل الد جيب فهم املسألة ضوئه.
 -1االستحذل هو اعتقاد ِ
احل ِّل ،وهدا أمر قلباي ،ال بيعلام إال بالترصايح ،وأقاوال
العلامء ذلك معروفة.
 -4حديث الرجل الد تزوج بامرأ أبيه إنام صح بدكر القتل فقط ،وذكر أخد املال
حمل اجتهاد تصحيحه ،وأما لفأ التخميس فلم يصح ،وجمرد أخد املاال ال يادل عاىل
التكفري ،الحتامل أن يكون عىل سبيل التعزير.
وأما م محل احلديث عىل التكفري م أهل العلم؛ فتلك كانت واقعة عني ،ال يمكا
( )1أخرجه مسلم ،م حديث أيب هرير -ﭬ.-
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تعميمها ،ألن التعميم يستلزم أن م عقد عىل معصية أو جاهر هباا فهاو مساتحل كاافر،
ِ
رص والداعي؛ وفسااد ذلاك
وقد التزم املخالفون ذلك ،فك لفروا العاقد واملجاهر ،وكدا املب ُّ
معلوم البطذن بالرضو .
 -3العلامء خمتلفون اختذفا معت ا معروفا حكام ماانع الزكاا -وإن قاتال عاىل
ذلك ،-فلو كان الصحابة قد أمجعوا عىل كفرم؛ لكان اخلذف بعد ذلك بري معتا  ،فادل
عىل أن الصحابة مل يكفروا بمجرد القتال عىل املنع ،ويدل عاىل ذلاك -رصاحاة :-خا
مالك ب ن َبو ْير  ،فإنه منع الزكا وقاتل عىل ذلك ،وملاا عاملاه خالاد با الولياد -ﭬ-
معاملة املرتدي أنكر عليه أبو بكر وعمر -ﭭ.-
** ثالثا :جانب السنة:
تتمثل شبهة املخالفني هدا املوضع أنه ال يلزم حتقيق كافة أصول السنة للحكام
بالسنِّ لية ،وأن املرء حتت يكون م أهل السنة فيكفياه أن يتباع مصااد التلقاي املعتا
ُّ
الدي  :الكتاب والسنة واإلمجاع والقيااس ،وجياناب الكاذم والعقال وباري ذلاك ما
مصاد التلقي البدعية.
* اجلاا:،
 -9قد تقدم الدليل الواضح امل ياد بإمجااع السالف عاىل وجاوب التمساك بكافاة
أصول السنة ،وأن م ترك أصذ واحدا منها فهو مبتدع.
ٍ
مجاعات وأفرادا بارتك أصال واحاد
 -1املنهج العميل لألئمة ي يد ذلك ،فقد بدل عوا
م أصول السنة ،وإن وافقوا سائر األصول.
 -4هدا الد ذكرنام يبطل اعتبا السنة جمرد منهج استدال

أصول التلقي؛ فاإن

األئمة بدل عوا املدكو ي مع كوهنم مل االفوا مصاد التلقي ،بل ما استدلوا عىل بدعهم
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إال بنصوص أساءوا فهمها.

 -3هبدا يتبني أن املراد باتباع مصاد التلقي ليس جمرد اإلقرا هبا إمجااال ،وإناام هاو
املفصل مجيع أصول السنة.
االتباع ل
** رابعا :جانب البدعة:
املخالفون هنا طرفان:
* األول :م يتساهل التبديع ،فذ يكاد يبدِّ ع أحدا ،ويعت باملوافقاة اإلمجالياة
مصاد التلقي -كام سبق ،-وال يقول هبجر أهل البدع؛ ألهنم ال ينزجرون وال ي عر فيهم
اهلجر.
* الثاين :م يتشدد التبديع ،فيبدع كل م وقع بدعة ،ومنهم العلامء واألئماة،
وهيجر م ال يستحق اهلجر.
* اجلاا:،
الرد عىل هاتني الطائفتني بام تقدم بيانه م األصول والضوابط.
مع التنبيه عىل أن عدم تأعري اهلجر أهل البدع ال يعني تارك هجارهم؛ ألن اهلجار
مبني عىل علتني :الزجر ،والوقاية؛ واحلكم ال يازول إال بازوال مجياع عللاه ،والواجاب
مراعا الضوابط التي سبق بياهنا ،ال تعطيل هدا الباب العظيم بالكلية.
*

*

*

