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بسم اهلل الرمحن الرحيم
سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ...أما بعد
فقد يرس اهلل التعليق عىل الرسالة املسامة (اإلقليد لألسامء والصفات واالجتهاد والتقليد) للعالمة
حممد األمني الشنقيطي صاحب أضواء البيان-رمحه اهلل ،-وهذه مقدمة التعليقات وقد ذكرت
فيها سبع مقدمات متضمنة املوقف املعتدل من املذاهب األربعة ،وطريقة التفقه بني املذهبيني
املتعصبني باسم التأصيل واالنفالت االجتهادي باسم اتباع الدليل فأفردهتا للفائدة وسميتها:
(التفقه بني اجلمود املذهبي واالنفالت االجتهادي)
أسأل اهلل أن ينفع هبا ويتقبلها.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

د .عبد العزيز بن ريس الريس
املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
@dr_alraies
1441 / 9 / 18هـ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
هذه الرسالة أصلها ُمستلة من تفسري العالمة الشنقيطي -رمحه اهلل تعاىل -من تفسري قوله تعاىل
آن َأ ْم َع َىل ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
يف سورة حممدَ ﴿ :أ َفال َيتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ْق َف ُ
اُلَا﴾ [حممد ،]24 :وحققها بعضهم-
خريا -وأفردها يف رسالة وسامها( :اإلقليد لألسامء والصفات واالجتهاد والتقليد)
جزاه اهلل ً
وهي وإن كان العالمة الشنقيطي -رمحه اهلل تعاىل -قد ذكرها استطرا ًدا وشي ًئا زائدً ا عىل التفسري
غزيرا وفوائد عظيمة ،لذا أحببت أن تُقرأ وأن ُيعلق عليها ولو مل يأت من قراءهتا
علام ً
إال أن فيها ً
إال سامعها ،فإن يف ذلك فوائد كثرية كام سيأيت -إن شاء اهلل تعاىل.-
والذي دعاين لذلك يف هذا الزمن أنه يف هذين العقدين قد كثر الدعوة إىل التقليد وإحياء
التعصب املذهبي ،فإنه يف حياة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل تعاىل -والشيخ
العالمة حممد نارص الدين األلباين ،والشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني -رمحه اهلل تعاىل-
كان هؤالء العلامء يدً ا واحدة يف حماربة التقليد املحرم رش ًعا ،وكانوا يدعون إىل العمل بالكتاب
والسنة بضوابط رشعية يأيت ذكر بعضها -إن شاء اهلل تعاىل -فلم يكونوا دعا ًة للتقليد املحرم ويف
املقابل مل يكونوا دعا ًة لالنفالت ،بل كانوا دعا ًة للعمل بالكتاب والسنة واالجتهاد املنضبط ،كام
ستأيت اإلشارة إىل ذلك -إن شاء اهلل تعاىل.-
ومما خيفى عىل كثريين أن من مزايا دعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل تعاىل-
أهنا دعوة اجتهاد وترك التقليد املذموم ،فهذه من مزايا دعوته زياد ًة عىل كوهنا دعوة توحيد
وجتديد ُلذا الباب العظيم وهو التوحيد وإفراد اهلل بالعبادة ،وزيادة عىل كوهنا دعوة التباع
مذهب السلف يف أسامء اهلل وصفاته ،كذلك هي دعوة لالجتهاد املنضبط وترك التقليد املذموم.
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لذا كرر هذا شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف مواضع عدة ،ومن ذلك (األصول الستة)
فقد ذكر فيها ً
أصال يف خطأ قول من يقول برتك االجتهاد ،ثم قال :وذكروا لالجتهاد رشو ًطا ال
تكاد توجد يف أيب بكر وعمر ،ودعا إىل االجتهاد وترك التقليد.
وبوب يف كتابه (التوحيد) :باب من أطاع العلامء واألمراء يف حتليل ما حرم اهلل أو حتريم ما أحل
َّ
اهلل فقد اختذهم أربا ًبا من دون اهلل .ومما ذكر قول ابن عباس -ريض اهلل عنهام :-يوشك أن تنزل
عليكم حجارة من السامء ،أقول قال رسول اهلل وتقولون قال أبو بكر وعمر؟
وذكر قول اإلمام أمحد :عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل رأي سفيان -أي
الثوري -واهلل سبحانه وتعاىل يقولَ ﴿ :ف ْل َي ْح َذ ْر ا َّل ِذي َن ُخيَالِ ُف َ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه َأ ْن ت ُِصي َب ُه ْم فِ ْتنَ ٌة َأ ْو
ِ
ِ
عظيام يف هذا الباب مع
يم﴾ [النور... ]63 :إىل غري ذلك ،وقد ذكر كال ًما
ُيصي َب ُه ْم َع َذ ٌ
ً
اب َأل ٌ
اختصاره.
ثم يف مسائل ،ثم َّ
رشاح كتاب التوحيد من أئمة الدعوة ،وأوُلم العالمة سليامن
جىل ووضحه ُ َّ
عظيام يف هذا الرشح ،وكذلك العالمة عبد الرمحن
بن عبد اهلل -رمحه اهلل تعاىل -وقد ذكر كال ًما
ً
بن حسن يف كتابه (فتح املجيد) ويف كتابه (قرة عيون املوحدين) ثم يف رسائل شيخ اإلسالم التي
مجعها ابن قاسم يف (الدرر السنية) قد ذكر مسائل عدة يف هذا ،ومنها رسالته لعبد اهلل بن حممد
تعظيام للمذهب ،وقد
بن عبد اللطيف ،فقد دعاه إىل ترك التقليد وأنه ال جيوز له أن يرتك الدليل
ً
كان هذا الرجل شافع ًيا ،ثم ذكر له يف رسالته مضمون مناظرة ذكرها املزين ،ونقلها عنه ابن عبد
الرب يف كتابه (جامع بيان العلم وفضله) ،وابن القيم يف كتابه (أعالم املوقعني) ،وهي مناظرة
مفيدة سيأيت -إن شاء اهلل تعاىل -يف الرشح بيان هذه املناظرة.
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فاملقصود أن دعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل تعاىل -دعوة حتارب التقليد
املذموم ،واجلمود املذهبي ،والتعصب املذهبي ،وهذا مما خيفى عىل كثريين ،بل يظن بعضهم أن
دعوته كانت جمانبة للدليل أو ال تتبع الدليل ،إىل غري ذلك ،وهذا من اخلطأ ،فقد يوجد عند
شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب وعند ابن تيمية وابن القيم ،وعند كل عامل حديث ضعيف
يرى هو صحته ،إما باجتهاده أو بتقليد من يثق به ،كام أنه قد يوجد عند املحدثني أنفسهم من
وخيطئ ،سواء يف املاضني أو املعارصين ،فليس أحد معصو ًما.
ُيصحح حدي ًثا ضعي ًفا ُ
فمن أميز علامء احلديث يف هذا العرص ومل يأت مثله من قرون :العالمة الكبري املجدد حممد نارص
الدين األلباين -رمحه اهلل تعاىل -وهو جمدد علم احلديث بحق ،وال يصح ملنصف أن ُينازع يف
ذلك ،ومع ذلك له زالت يف علم احلديث وهو إمام هذا الفن ً
فضال عن غريه -رمحه اهلل تعاىل.-
فال يصح أل حد إذا خالفه يف حديث أو حديثني أو عرشة أو مائة أن ينتقصه يف علم احلديث،
كذلك ال يصح ألحد أن ينتقص شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف هذا الباب ،فهو ما بني
جمتهد يف أحاديث ومقلد يف أحاديث ،وأهل العلم عىل ذلك ،وهم يف ذلك ما بني مستقل
مربزا يف علم دون علم ،فاإلمام الشافعي عىل علو كعبه يف العلم ما
ومستكثر ،فمنهم من يكون ً
بارزا ،بل يف أحاديث كثرية ُيقلد ،وكان يقول لإلمام أمحد :أخربين إذا صح احلديث
كان حمد ًثا ً
عندك نعمل به سواء كان شام ًيا أو كوف ًيا أو برص ًيا ...إلخ ما قال -رمحه اهلل تعاىل.-
فإذن ال يصح أن ُينتقص وال أن ُيقال إن دعوته دعوة مذهبية وتعصب مذهبي كام ذكر بعضهم،
فإن هذا غلط عىل هذه الدعوة ،فقد ذكر هذا صنفان من حيث اجلملة:
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 الصنف األول :ممن عندهم محاسة لعلم احلديث ،ويرون أن ما صح هو الصحيح دونغريه ،فبسبب محاستهم سواء هم عىل هذا املبدأ يرون ما صح فهو صحيح دون غريه ،أو
حلامسة زائدة عندهم ،أو جلهلهم بمكانة شيخ اإلسالم -رمحه اهلل تعاىل -العلمية،
جعلهم يتكلمون بمثل هذا ،وهم خمطئون وال شك.
 الصنف الثاين :أناس من املتعصبة من احلنابلة ،وقد يكون بعضهم تربى عىل هذه الدعوة،فأراد أن جيعل التعصب املذهبي حجة له ألن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب كان
كذلك ،وهذا غلط عليه -رمحه اهلل تعاىل -بل كان إما ًما جمتهدً ا جمد ًدا يف فنون ،ويف علم
متخصصا أو
احلديث ُخيطئ ويصيب كام ُخيطئ غريه ،وهذا ال ُيعيبه ،فقد ال يكون الرجل
ً
ً
منشغال بأصل األصول
متفر ًغا ُلذا العلم كام حصل لغريه ،فقد كان عاملًا عمل ًيا ميدان ًيا
ٍ
بأحد مثله من قرون -رمحه اهلل تعاىل ،-فقد
وهو التوحيد ،فنفع اهلل بدعوته ما مل ينفع اهلل
جدد دعوة اإلسالم ،بل ه َّيأ اهلل له من السبل يف نرش التوحيد والسنة وقمع الرشك
والبدعة ما مل ُُييء لغريه ،بل ما مل ُُييء لشيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -مع
علو مكانته ومنزلته وأن كان شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ثمرة من ثمرات ابن
تيمية -رمحه اهلل تعاىل -لكن قد ه َّيأ اهلل لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ما مل ُُييء
البن تيمية ،من نرصة السلطان ،فإن السلطان إذا نرص مذه ًبا ودينًا شاع وقوي ،لذا قال
ربنا﴿ :و َك َفى بِرب َك َه ِ
ادي ًا َون َِصري ًا﴾ [الفرقان ،]31 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف
َ ِّ
َ
(جمموع الفتاوى) :وقوام الدين عىل كتاب ُيدي وسيف ينرص .وهذان األمران اجتمعا
لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل تعاىل.-
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فمن اخلطأ أن ينتقصه سني سلفي ،أما أن ينتقصه أهل البدع فهذا ليس غري ًبا ،وهذا األصل،
ولو مل ينتقصوه الستُغرب من ذلك ،وتعجب ،أما وأن ينتقصه سني سلفي بمخالفته يف أحاديث
أو لغري ذلك فهذا من الغلط واخلطأ الكبري ،فال إشكال أن يقال أخطأ ،لكن ال ُينتقص ،وال
يصح ألحد أن يقول إنه مل يكن سلف ًيا يف باب احلديث ،أو مل يكن سلف ًيا يف كذا ،وهذا من اخلطأ
الكبري ،فإن العامل قد يقلد غريه وهو سلفي ،ويبقى سلف ًيا يف هذا الباب ،ما عرفه اجتهد فيه وما
مل يعرفه قلد غريه ،وإال لقيل :إن الشافعي ليس سلف ًيا يف باب احلديث ،وقيل يف غريه ممن
اشتهروا بالفقه دون احلديث ،وهذا من اخلطأ ،فالبد من اإلنصاف وأن نقف موقف وسط مع
هذا العامل اجلليل ،ال نعتقد فيه العصمة وال نعتقد أنه ال ُخيطئ ،لكن وجود اخلطأ منه أو من
غريه من املجددين ال ُينزل من قدرهم.
ً
عظيام ،لذا انظروا ملن ُحرم هذه النعمة من أهل الرشك
فضال
وتاهلل وواهلل وباهلل إن له علينا
ً
والبدع ،كيف هم غارقون يف بدعهم ورشكهم ،ولوال اهلل ثم هذا اإلمام املجدد لكنا يف حال ال
خريا
يعلمها إال اهلل سبحانه ،ثم بنرصة آل سعود ُلذه الدعوة ،أسأل اهلل أن جييزهم عن املسلمني ً
وأن يمكنهم لعز دينه إنه أرحم الرامحني.
فإذن ينبغي أن ُينتبه ملثل هذا ،وهو أن املذهبية بدأت ترجع يف هذين العقدين املاضيني ،ومن
األسباب فقد هؤالء األئمة الكبار الذين تقدمت اإلشارة إليهم ،وسيأيت -إن شاء اهلل تعاىل-
الكالم عىل مسائل تتعلق هبذا الباب.
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وقبل البدء أذكر مقدمات سب ًعا:
املقدمة األوىل :األصل هو العمل بالكتاب والسنة.
قال تعاىل﴿ :اتَّبِ ُعوا َما ُأن ِْز َل إِ َل ْيك ُْم ِم ْن َر ِّبك ُْم﴾ [األعراف ]3 :وكام أمر اهلل بطاعة الرسول:
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول﴾ [التغابن ]12 :إىل
﴿ َوإِ ْن تُطي ُعو ُه َ ْهتتَدُ وا﴾ [النور ]54 :وقالَ ﴿ :و َأطي ُعوا اهللََّ َو َأطي ُعوا َّ
غري ذلك من اآليات الكثريات.
فإذن األصل هو العمل بالكتاب والسنة وال ُينتقل عن هذا األصل إال للعجز ،قال ابن تيمية -
رمحه اهلل تعاىل -ثم ابن القيم يف كتابه (أعالم املوقعني) :التقليد كامليتة ال ُيصار إليه إال عند
الرضورة.
ومل ُينزل اهلل كتابه وسنة نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -إال للعمل هبا ،لذا قال سبحانهُ ﴿ :هدً ى
ني﴾ [البقرة ]2 :وقال﴿ :إِ َّن َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َ ُْي ِدي لِ َّلتِي ِه َي َأ ْق َو ُم﴾ [اإلرساء ]9 :إىل غري ذلك
لِ ْل ُمت َِّق َ
من اآليات.
وقد تكلم ابن القيم عىل ذم التقليد ورد شبهات املقلدة يف بحث نفيس طويل يف كتابه (أعالم
املوقعني) حتى ملا انتهى من البحث قال :لعلك ال جتد يف كتاب آخر ما ُيداين هذا ً
فضال عن أن
يساويه-رمحه اهلل تعاىل.-
املقدمة الثانية :الفقه بني التقليد واالجتهاد.
االجتهاد مطلب رشعي وهو األصل ،لكن ال يصح االجتهاد إال ملن كان عنده رشوط
االجتهاد ،وستأيت اإلشارة إىل هذا -إن شاء اهلل تعاىل.-
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والتقليد جيوز للعامي إمجا ًعا حكاه ابن عبد الرب يف كتابه (جامع بيان العلم وفضله) ،وعىل أصح
القولني يصح للعامل املجتهد أن ُيقلد إذا مل يتيرس له االجتهاد يف املسألة ،كام حقق هذا ابن تيمية -
رمحه اهلل تعاىل.-
فينبغي أن ُيعلم أن هناك اجتها ًدا حممو ًدا ،وأن هناك تقليدً ا مذمو ًما ،وال ُيصار إليه إال عند
الرضورة ،بل حكى ابن عبد الرب يف كتابه (جامع بيان العلم وفضله) اإلمجاع عىل أن املقلد ليس
نحوا من كالمه ابن القيم يف كتابه (أعالم املوقعني) ،وذكره يف النونية -
فقه ًيا وال عاملًا ،وذكر ً
رمحه اهلل تعاىل.-
فإذن املقلد ليس عاملًا باإلمجاع ،بل هو عامي ،فإذا كان كذلك فهو مقام ذم ليس مقام مدح.
املقدمة الثالثة :الناس يف الفقه من حيث اجلملة عىل أقسام ثالثة.
 القسم األول :املجتهدون ،وهم الذين ينظرون يف األدلة ثم ُيرجحون ًقوال بالدليل
الرشعي ،وهم أهل لذلك فعندهم آلة اجتهاد ،وهؤالء هم األكمل ،وهو األصل.
 القسم الثاين :املتبعون ،وهم الذين يعرفون احلكم الرشعي ويعرفون دليله اتبا ًعا لفالناملجت هد ،كأن يقول القائل :هذه املسألة حرام ذكره الشيخ ابن باز ،واستدل بكذا ،أو أن
يقول :هذه املسألة جتوز ،ذكره الشيخ األلباين واستدل بكذا ،أو يقول :هذه املسألة
حكمها كذا ،ذكره ابن تيمية واستدل بكذا ،فمثل هذا مل جيتهد بالنظر يف األدلة ،وإنام أخذ
قول العامل املوثوق بالنظر إىل دليله.
 القسم الثالث :املقلد ،وهذا الذي ال يعرف إال احلكم الرشعي بدون دليل ،لو أن ًرجال
حفظ متنًا فقه ًيا وفهمه بال دليل ،وكلام سألته مسألة قال :قال صاحب املتن الفالين كذا،
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كأن يقول :قال صاحب الزاد كذا ،أو صاحب (دليل الطالب) كذا ،فمثل هذا مقلد ،مل
يرتفع عن درجة العوام واملقلدين.
ذكر هذه األقسام الثالثة ابن عبد الرب يف كتابه (جامع بيان العلم وفضله) ،وابن القيم يف كتابه
(أعالم املوقعني).
املقدمة الرابعة :ال يصح االجتهاد إال برشوطه.
وذلك بأن يكون عند الرجل آلة اجتهاد ،وقد بالغ املتأخرون يف رشوط االجتهاد ،حتى زعموا
أن لالجتهاد رشو ًطا ال تكاد توجد ،حتى قال الصنعاين وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب -
رمحه اهلل تعاىل :-وقد اشرتطوا رشو ًطا ال تكاد توجد يف أيب بكر وعمر .وأشار ُلذا ابن القيم -
رمحه اهلل تعاىل -وأهنم اشرتطوا رشو ًطا شديدة يف االجتهاد ،وممن أنكر املبالغة يف الرشوط
الشوكاين -رمحه اهلل تعاىل ،-وذكر أهنم شددوا يف رشوط االجتهاد ،حتى يغلقوا باب االجتهاد.
لذا أحدثوا بدعة متأخرة وقالوا :إن باب االجتهاد قد انتهى ومل يبق إال املقلدة ،وقد رد عليهم
املحققون من أهل العلم ،كشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ،إىل غريهم ،بل ممن تكلم عليهم
الشوكاين ،وذكر يف مقدمة كتابه (البدر الطالع) أنه ألف هذا الكتاب ليذكر تراجم العلامء الذين
بلغوا درجة االجتهاد ،فرد عىل من قال إن االجتهاد قد انغلق.
ثم مما يدل عىل بطالن هذه املقولة أن هذه املقولة اجتهاد ،فإن كان االجتهاد قد انغلق فكيف
ُجيتهد بقول إن االجتهاد انغلق؟ فيلزم عىل هذا الدور ،فقوُلم باطل عىل تأصيلهم ،ألن
االجتهاد قد انغلق ،هذا الرد األول.
الرد الثاين :هو أن اهلل قد أمرنا باالجتهاد واتباع الدليل ،فكيف يأمرنا بيشء قد انغلق؟
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والرد الثالث :أنه ال دليل عىل هذه الدعوى ،فهي دعوى عارية فال ُيلتفت إليها ،بل بدعة حمدثة،
لذا مما ذكر ابن القيم يف كتابه (أعالم املوقعني) -وسيذكره الشنقيطي -أن اتباع مذهب أو رجل
عىل أقواله كلها ،من بدع القرن الرابع ،فلم يكن معرو ًفا عند السلف -رمحهم اهلل رمحة واسعة.-
املقدمة اخلامسة :املوقف من املذاهب األربعة.
ينبغي أن ُيعلم أن املذاهب األربعة وهي املذهب احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبيل ،هي
مذاهب فقهية ال مذاهب عقدية ،فإنه قد ُأمجع عىل العقائد فليست ً
حمال للخالف وال لالجتهاد.
ومن خالف من أئمة املذاهب األربعة أو من بعدهم يف االعتقاد ،فإن قوله مردود قط ًعا ،ألن
هذه من املسائل التي ال يسوغ اخلالف فيها ،فإذن هذه املذاهب األربعة مذاهب فقهية ال
مذاهب عقدية.
وهذا التنبيه مهم؛ ألن دعاة الباطل من األشاعرة أو املاتريدية أو الصوفية وغريهم ،استغلوا
املذاهب الفقهية يف نرش مذاهبهم البدعية ،فيستغل بعضهم كونه مالك ًيا يف أن يدعو إىل
األشعرية ،أو احلنفي يف أن يدعو إىل املاتريدية ،إىل غري ذلك من العقائد البدعية الضالة ،ولو
كان هذا الرجل عاملًا أو منص ًفا؛ لعلم أن انتسابه للمذهب املالكي ال ُيربر له وال ُيسوغ له نرش
األشعرية من جهتني:
 اجلهة األوىل :أن اخلالف يف املذاهب األربعة خالف يف املسائل الفقهية ،أما العقدية فهمجممعون وال خالف بينهم ،ومن خالف بعد ذلك من متأخرُيم أو من متقدميهم فهم
حمجوجون بإمجاع السلف.
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 اجلهة الثانية :أن أئمة املالكية شديدون عىل األشاعرة شد ًة ال تكاد توجد عند بعضاملذاهب ،فإهنم ال يرون علامء الكالم كاألشاعرة علامء ،فلام ذكر ابن عبد الرب يف كتابه
(جامع بيان العلم وفضله) اإلمجاع عىل عدم شهادة املتكلمني ،نقل عن ابن خويز منداد
قال :كاألشاعرة .وحكى ابن عبد الرب اإلمجاع عىل أن املتكلمني ليسوا علامء ،فاملالكية
األوائل شديدون عىل األشاعرة.
ومذهب مالك يف باب االعتقاد من أوضح ما يكون خمالف ًة لألشاعرة ،وابن ماجشون -
وهو من أصحاب مالك -تأصيالته العقدية ضد األشاعرة.
فإذن زعم أن كون الرجل مالك ًيا ً -
مثالُ -يربر له أن ينرش املذهب البدعي األشعري وأن يدعو
إليه ،ومثله لو كان حنف ًيا أو شافع ًيا ،هذا الزعم خطأ؛ فإن متقدمي أئمة هذه املذاهب خمالفون
العتقاد األشعري ،وكذلك احلنفية خمالفون لالعتقاد املاتريدي ،فإن أوائلهم ليسوا عىل االعتقاد
املاتريدي كام هو عند املاتريدية.
*ثم ينبغي أن تعلم أمور تتعلق باملذاهب األربعة:
 األمر األول :املذاهب الفقهية أكثر من املذاهب األربعة ،فقد كان لإلمام سفيان الثوريمذهب ،والبن جرير مذهب ،والبن خزيمة مذهب ،فقد كان لكثريين مذاهب فقهية،
لكن أراد اهلل البقاء ُلذه املذاهب األربعة ،وإال فإن هناك علامء كثريين ُلم مذاهب فقهية،
وكثري منها اندثر أو دخل يف غريها ،لكن البقاء ُلذه املذاهب األربعة.
فينتج من هذا أنه ال جيوز أن ُيقال :إمجاع املذاهب األربعة حجة ،أو إن إمجاع املذاهب
إمجاع ال جيوز خمالفته ،وقد أخطأ من قال ذلك كابن هبرية من احلنابلة ،أو غريه ملا
األربعة
ٌ
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ذكروا أنه ال جيوز أن ُختالف املذاهب األربعة ،وس ُيناقش بعضهم الشنقيطي -رمحه اهلل
تعاىل ،-بل حكى ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -يف كتابه (منهاج السنة) اإلمجاع عىل أن
إمجاع املذاهب األربعة ليس حجة ،وذلك أن هناك علامء أجالء أقرا ًنا ألئمة املذاهب
األربعة ومن جاء بعدهم منهم من يوافقهم ومنهم من خيالفهم ،فال جيوز أن ُيقال إن
إمجاعهم حجة باإلمجاع.
ويؤكد هذا أن تعريف اإلمجاع ومعنى اإلمجاع يف الكتاب والسنة خيالف هذا ،فإن املراد
اتفاق العلامء املجتهدين ،وعلامء املذاهب األربعة ليسوا هم كل املجتهدين حتى ُُيرص
فيهم.
 األمر الثاين :جيوز االنتساب إىل املذاهب األربعة ،وينبغي أن نكون يف املذاهب األربعةوس ًطا ال إفراط وال تفريط ،ومما أفاد شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف (جمموع الفتاوى) أن
االنتساب إىل املذاهب األربعة كانتساب الرجل إىل قبيلته وإىل بلده ،فإذن هي من باب
اإلخبار ال من باب التعصب ،فلو سئل رجل :ما مذهبك الفقهي؟ أي ما مذهبك الذي
حنبيل من باب اإلخبار ،كام
تفقهت عليه ،فإن كان تفقه عىل املذهب احلنبيل فيقول :أنا
ٌ
يقول :أنا من قبيلة كذا أو من أرض كذا.
وكذلك إذا تفقه عىل املذهب الشافعي يقول أنا شافعي ،وإذا تفقه عىل املذهب املالكي
يقول أنا مالكي ،من باب اإلخبار ال من باب التعصب وال الفخر وال انتقاص بقية
املذاهب ،فإن مثل هذا ال جيوز.
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ومقتىض الوسط يف هذا الباب أنه جيوز االنتساب إىل املذاهب األربعة كام جيوز أن ينتسب
الرجل إىل بلده وإىل قبيلته ،لكن ال جيوز التعصب ُلا ،فإن التعصب ُلا حمرم إمجا ًعا ،ألنه
تعصب لغري احلق ،وهو من بدع القرن الرابع كام َّبني ابن القيم -رمحه اهلل تعاىل.-
فإذن نكون وس ًطا بني من ال ُجي ِّوز االنتساب إليها أو من يوجبه،
ومن حرم االنتساب فقد أخطأ ملا ييل:
 .1أنه ال دليل يمنع من االنتساب.
جيوزون االنتساب ،بل
 .2قد خالف طريقة العلامء السابقني له ،فإن العلامء من قرون ِّ
وينتسبون ،كشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم ،وابن رجب ،وابن أيب العز احلنفي ،إىل
غريهم من العلامء املحققني من قرون بعد ظهور هذه املذاهب وانتشارها واعتامدها بني
الناس ك ُثر االنتساب إليها من باب اإلخبار ،ويوجد من ُخيطئ ويتعصب.
و ُيقابل هؤالء من يتعصب ُلذه املذاهب و ُيشدد يف ذلك ،وهذا خطأ ألن اهلل أمر باتباع الدليل
وكل تعصب لغري الدليل فهو من التحزب املحرم ،ثم ليعلم أنه ليس معنى املذهب املالكي أن
يكون مالك قال به ،وليس معنى احلنبيل أن يكون أمحد قال به بل إن هناك ً
أقواال كثرية ُيقال هي
املذهب احلنبيل وجيزم هبا أصحاب اإلمام أمحد وهي خالف منصوص اإلمام أمحد ،حتى من
كلامت شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف رسالته لعبد اهلل بن حممد بن عبد اللطيف ،قال:
وأكثر ما يف (اإلقناع) و(املنتهى) خمالف لنصوص أمحد -رمحه اهلل تعاىل.-
فإن نازع أحد يف كوهنا األكثر فأقل ما ُيقال هي كثرية ،فإذن ليس املذهب احلنبيل قول اإلمام
أمحد.
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وأنبه عىل أمر ،وهو أنه إن مل يكن هناك دا ٍع لالنتساب للمذهب الفقهي فال ُينتسب ،قد ال ُُيتاج
لالنتساب ،كمثل بلدنا وهلل احلمد الناس شائع بينهم ما بني طالب علم ينظر يف الدليل ويدرس
عىل املشايخ الذين ينظرون يف الدليل ،أو أن ُيقلد العلامء املوثوقني ،فلسنا بحاجة لالنتساب.
وإنام ُُيتاج لالنتساب -واهلل أعلم -ملن جاء يف بلد ويوجد فيها أهل بدع من صوفية وغريهم،
ويرمون أهل السنة بأهنم ُُياربون املذاهب األربعة ،فيقول :أنا حنبيل ،أو أنا شافعي ،أو أنا
مالكي ،ألن بعض إخواننا ال ينتبه ملثل هذا ،فتصبح معركته معهم يف هذه املسألة ،وهم يعلمون
عذرا عند العامة.
أن اخلالف ليس يف هذه املسألة ،لكن جيعلوهنا ً
لذا يغلق هذا الباب وينتسب إىل أحد املذاهب األربعة ومع ذلك يقرر أنه يدور مع الدليل حيث
دار كام علمنا أئمة املذاهب األربعة ،ف ُيغلق هذا الباب ،وهذا الذي فعله شيخ اإلسالم حممد بن
عبد الوهاب فأغلق الباب عىل هؤالء ،وهو الذي فعله أنصار دعوة التوحيد ،كاإلمام عبد اهلل
بن حممد بن عبد الوهاب ،فقد كتب رسالة عظيمة ألهل مكة ملا سألوه :ما دينكم وما مذهبكم
وما منهجكم الذي تسريون عليه؟
وكتب رسالة وقال :نحن حنابلة ،لكننا ندور مع الدليل حيث دار مع أي املذاهب ،بل إن امللك
عبد العزيز -رمحه اهلل تعاىل -ملا ُسئل :من أنتم وما دعوتكم؟ قال :نحن نتبع السلف الصالح،
ويف املذهب عىل املذهب احلنبيل ،لكن متى ما ظهر لنا الدليل يف أي املذاهب األربعة اتبعناه،
ندور مع الدليل حيث دار ،فبهذا أغلقوا الباب ومل تصبح املعركة بينهم وبني خصومهم يف أهنم
ُياربون املذاهب الفقهية ،فلام ُوجد بعد ذلك من دعاة السنة من ال يلتفت إىل املذاهب بل
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ُيارهبا زاد اخلصوم أو جعل للخصوم حجة يف تنفري العامة ،مع أنه باإلمكان أن يقول :أنا عىل
املذهب الفالين ،وأتبع الدليل يف أي مذهب وهذا ال يرض ،فالنتيجة واحدة.
 األمر الثالث :يعلم من درس هذه املذاهب األربعة أن أقوال املذاهب ليست أقوالأئمتهم ،بل عند احلنفية أقوال هي أقوال احلنفية وهي قول الصاحبني ،بل عندهم أقوال
كثرية مل يقل هبا أبو حنيفة ،ومثل ذلك عند املالكية والشافعية واحلنابلة.
وسبب ذكر هذا ما تقدمت اإلشارة إليه أنك إذا خالفته قال :كيف جيوز لك أن ختالف أبا
حنيفة؟ فيقال :ليس بالزم أنني إذا خالفت املذهب احلنفي أنني خالفت أبا حنيفة ،فقد ال
يكون أبو حنيفة تكلم يف هذه املسألة أو يكون رأي أيب حنيفة عىل خالف الشائع يف
املذهب احلنفي ،ومثل ذلك يقال عند احلنابلة واملالكية والشافعية.
تنبيه :ليس هناك ضابط مطرد ُيقال فيه إنه املذهب ،لذا جتد أصحاب املذاهب خمتلفني يف
حتديد املذهب ،فلو قرأت مخس صفحات من كتاب (اإلنصاف) للمرداوي لوجدته ينقل
عن احلنابلة أنفسهم يف كثري من املسائل اختالفهم يف حتديد املذهب ،فليس هناك ضابط
مطرد.
كثريا عىل ابن
لذا كثري من متعصبة املذاهب يتعلقون باملتأخرين ،فاحلنفية معتمدون ً
عابدين ،واحلنابلة معتمدون كث ًريا عىل البهويت ،وقد يرضبون بأقوال اإلمام أمحد عرض
احلائط وأقوال كبار أصحاب اإلمام أمحد عرض احلائط ،ألن البهويت عىل هذا القول ،بل
لو اخرتت ً
قوال عليه كبار أصحاب أمحد والبهويت عىل خالفه لشنع بعض املتعصبة
عليك.
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وقد يقول قائل :ما الفائدة من وجود اخلالف بني املذهب الفقهي نفسه كاملذهب احلنفي أو
املذهب احلنبيل يوجد عندمها أكثر من قول ،وللشافعي أكثر من قول كام يف كتاب (املجموع)
للنووي ،أو كتاب (احلاوي) للاموردي؟
فيقال :أعظم فائدة أن يعلم أن هناك سل ًفا يف هذه املسألة ،حتى ال ُيدث قول جديد ،فإذا
عرفت أن ألمحد روايتني أو ثالث روايات ،أو لفقهاء احلنابلة قولني ،أو لفقهاء الشافعية قولني،
فتستطيع أن ختتار القول الذي يظهر لك بالدليل ،ألنه ال يكون ً
قوال حمد ًثا ،فتعرف أن لك سل ًفا،
وقد أشار ُلذا ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -يف رده عىل السبكي يف تعليق الطالق ،الذي طبع يف
جملدين.
املقدمة السادسة :معنى الفقه رش ًعا.
اصطالحا فهو العلم مع العمل،
الفقه هو :معرفة احلكم الرشعي بدليله وهذا تعريفه رش ًعا ال
ً
والعلم ال يكون إال بدليل ،كام َّبني هذا ابن القيم يف كتابه (مفتاح دار السعادة) ،وفيام نحن
بصدده :العلم باملسائل الفقهية العملية ،وهذا الفقه قد تناطح فيه طائفتان:
 الطائفة األوىل :متعصبة املذاهب األربعة ،وقد تقدم الكالم عليهم بام يكفي ،حتى جعلواكتبهم ً
وحكام ُيفصل فيه بني احلق والباطل.
دليال ُُيتكم إليه ،ومرج ًعا ُيفزع إليه،
ً
 الطائفة الثانية :الظاهرية ،وهم الذين عادوا هذه املذاهب الفقهية ،وخالفوا العلامءوأقواُلم الفقهية ،ومن أشدهم ابن حزم ،فإن له كال ًما سي ًئا بذي ًئا عىل أئمة اإلسالم،
ُخيالفهم ثم ُُيقرهم ،وال يدري أنه هذا ُُيقر نفسه ،فإن ابن حزم إذا خالفهم فهو ما بني
مصيب أو خمطئ ،لكن ال جيوز يف املسائل الفقهية أن ُُيقر علامء اإلسالم وأن ُُيجم
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عليهم ،وإنام هم ما بني أجر أو أجرين ،وما بني مصيب له أجران أو خمطئ له أجر واحد،
ً
أقواال
وُيفظ مقامهم ،وهذا ما مل يعرفه ابن حزم ومل يسلكه ،فإن ابن املبارك ملا حكى
ُ
خطأ لبعض علامء اإلسالم ،ذكر أنه ُخيطئهم وُيفظ مقامهم ،نقل كالمه ابن تيمية يف
كتابه (بيان الدليل يف بطالن التحليل) وابن القيم يف (أعالم املوقعني) إذن من أخطأ ُخيطأ
لكن ُُيفظ مقامه ،ومن أخطأ فله أجر ،فإن كل جمتهد ما بني أجر أو أجرين.
فالظاهرية عندهم مجود عىل ظاهر النص ،وفرق بني االحتجاج بظاهر النص وبني
اجلمود عىل ظاهر النص ،فقدموا األلفاظ عىل املعاين مطل ًقا ،وجعلوا األلفاظ مقصودة
دون املعاين ومل يلتفتوا للمعاين وال للحكم وال للعلل ،وقد نقدهم ابن القيم بنقد قوي يف
كتابه (أعالم املوقعني) وذكر أن الظاهرية أخطأوا يف أربعة أمور ،وليس هذا مقام ذكرها،
ً
ضالال مبينًا يف باب الفقه باسم اتباع الدليل.
لكن املقصود أهنم قد ضلوا
ومما اشتكى منه ابن رجب يف كتابه (فضل علم السلف عىل اخللف) أن مذهب الظاهرية
صار ُينسب ألهل احلديث ،ومن دقق يف األمر علم أن الظاهرية من أبعد الناس عن أهل
احلديث ،ألن من أعظم سيام أهل احلديث أهنم ُيقيدون فهمهم للكتاب والسنة بفهم
السلف ،وهذا ليس عند الظاهرية ،لذا عاب عليهم ابن رجب هذا األمر يف كتابه (فضل
علم السلف عىل اخللف) ويف رشحه عىل البخاري.
فإذن تناطح يف الفقه طائفتان ،األوىل متعصبة املذاهب فرضبت بالدليل من الكتاب والسنة
عرض احلائط تعص ًبا ألئمتهم ،و ُيقابلهم الظاهرية الذين مجدوا عىل ظواهر النصوص،
والواجب أن ُيسلك مسلك فقهاء اإلسالم ،كاإلمام مالك والثوري ،والشافعي وأمحد ،وابن
عيينة ،وإسحاق بن راهويه ،وأمثاُلم ،وهو أن ُيعتنى بالدليل الرشعي وأن ُيفهم النص بفهم
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السلف الصالح ،وأال ُخيرج عن أفهامهم ،لذا كلامهتم كثرية يف أنه ال جيوز إحداث قول جديد،
وقال اإلمام أمحد :ال تقل يف مسألة بقول ليس لك فيه إمام .وهذا مل ينفرد به اإلمام أمحد ،بل هو
قوُلم مجيعهم ،لكنهم خمتلفون يف التعبري عن ذلك ،وإال عباراهتم كلهم تدور عىل هذا املعنى.
وقد رأيت بعض من يتكلم يف العلم يسري عىل منهج الظاهرية ،وال يبايل بأقوال العلامء البتة،
فمجرد أن ينظر يف النص خيرج بحكم رشعي ،وهذا من اخلطأ الكبري ،قال اإلمام أمحد :ال ينبغي
للرجل أن يفتي إال أن يعرف أقوال من تقدم .وملا ذكر اخلطيب البغدادي يف كتابه (الكفاية)
رشوط االجتهاد ذكر من ذلك أن يكون عار ًفا ألقوال السلف ،حتى ال خيرج عن أقواُلم.
املقدمة السابعة :الدعوة للتعصب باسم التأصيل.
انترش يف هذه السنيات الدعوة للتعصب املذهبي باسم التأصيل الفقهي ،وال شك أن التأصيل يف
العلم مهم ،ومن ُحرم األصول ُحرم الوصول ،فالبد من التأصيل ،لكن استغالل التأصيل
للدعوة للتعصب املذهبي فهذا خطأ ،ويصدق يف مثل هؤالء ما روى مسلم عن عيل -ريض اهلل
عنه -أنه قال :كلمة حق أراد هبا باطل.
فباسم التأصيل جعلوا الشباب متعصبني ،يبدأ بمتن خمترص ،ثم يدرسه رسي ًعا وال يفقه فيه شي ًئا،
ثم قد ينتقل إىل ما هو أوسع و ُيفعل به مثل ذلك ،فام أن متيض السنون عىل هذا الشاب وكربت
مفلسا ال يشء ،وإن دعا إىل
مفلسا ،فهو إن دعا إىل الدليل صار
سنه وتقدم إال وجيد نفسه
ً
ً
املذهبية الرصُية حاربه الناس ،لذا ما بقي إال أن يسرت نقصه باسم التأصيل يف الفقه.
وقد سلك علامؤنا مسلكًا رشع ًيا ناف ًعا يف العلم ،وهو دراسة الفقه عىل أحد املذاهب الفقهية،
وقد اشتهر يف بالدنا أهنم يدرسون عىل املذهب احلنبيل ،وهبذا املسلك وصلوا ،فإذا رأيت علم
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ابن باز -رمحه اهلل تعاىل -الكبري يف الفقه فإنه مل يصل إال بدراسة الفقه عىل متون فقهية ،لكن
ودرسها بالدليل ،ومن كلامته أنه قال :ال أعرف أنني أفتيت يو ًما من األيام إال
درسها بالدليل َّ
بالدليل- ،رمحه اهلل تعاىل.-
وعىل هذا الطريق سار الشيخ ابن عثيمني ،و ال يمكن أن يضبط الفقه إال أن يدرس عىل متن
فقهي وعىل شيخ ضابط ُيعلمه كيف ُيرجح بالدليل ،ويصور له املسألة وتارة ُيوافق املاتن وتارة
ُخيالف بحسب الدليل يف اجتهاده.
وفرق كبري بني التفقه عىل كتب الفقه أو كتب احلديث ،وذلك من جهات:
 اجلهة األوىل :أن كتب الفقه مرتبة املسائل ،بخالف كتب احلديث. اجلهة الثانية :أن مسائل كتب الفقه خمتلفة األدلة ،تارة من اإلمجاع ،وتارة بقولالصاحب ،وتارة بالقياس الصحيح ،وتارة باحلديث ،وهذا بخالف كتب احلديث.
وإنام تُدرس املتون الفقهية كالفهرس ،فتدرس للتفقه ال للتعصب ،كام ذكر هذا الشيخ سليامن
بن عبد اهلل يف كتابه (تيسري العزيز احلميد) ،فإذا ُدرس هبذه الطريقة أصبح الطالب قو ًيا قد مرت
عليه املسائل وهو ما بني موافق أو خمالف.
والذي يفعله بعضهم اليوم باسم اتباع الدليل أنه يرشح كتا ًبا يف أحاديث األحكام ،ويقول :حتت
هذا احلديث عرشون مسألة ،وحقيقة األمر أنه أتى هبا من مذهب فقهي ،فأتى بطريق غري
ً
مشوشا.
مبارش ،لكن أصبح الطالب
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وبعضهم جتده ُيعظم رشاح كتب السنة ،وكالم هؤالء مثل كالم رشاح كتب الفقه املطول
كاملغني البن قدامة ،وإنام غاية ما يف األمر بدل أن جيعل األصل متنًا فقه ًيا أخذ جيمع املسائل يف
رشح األحاديث من كتب الفقه املختلفة.
فإذن ينبغي أن نكون وس ًطا ،وأن ندرس الفقه عىل كتب الفقه ،ال إفراط وال تفريط ،حتى ُيضبط
هذا العلم ،ثم أن نكون حذرين من دعاة التأصيل ،ال أعني هبذا ذم التأصيل ،بل التأصيل مهم
ومطلب رشعي ،وإنام أعني الذين يستغلون التأصيل يف تضييع الشباب باسم التأصيل،
فالتأصيل سهل وليس صع ًبا ،ومن أراد التأصيل يف العلم فليدرسه عىل رجل موثوق ُيوضح له
املسألة بدليلها ،سواء يف الفقه أو يف أصول الفقه ،أو ما هو أهم من ذلك وهو التوحيد.
تنبيه مهم:
يظن بعضهم أن تقليد املتون الفقهية يف العبادات أو يف الفقه كتقليد العامل إذا ُسئل فأجاب،
فيقول بعضهم :لو مل يكن يل من الفائدة يف حفظ (زاد املستقنع) أو دليل الطالب والعمل به إال
أين عملت بعلم ،فأعترب مقلدً ا ،كأين سألت احلجاوي فأجابني ،وكأين سألت مرعي احلنبيل
فأجابني.
وقبل ذكر اجلواب عن هذا ،أؤكد حفظ املتون العلمية كبعض املتون الفقهية مفيد للغاية ،لكن
بعد حفظ (بلوغ املرام) خاص ًة ،ألنه هو األدلة ،وقد تضعف بك اُلمة فيبقى معك (بلوغ املرام)
خري من أن تضعف بك اُلمة فيبقى معك متن فقهي.
لكن اجلواب عىل ما تقدم ذكره أن ُيقال :إن أصحاب املذاهب إذا كتبوا ال يكتبون بام يرونه
راجحا يف املذهب ،لذلك إذا أراد أحدهم أن
راجحا وأنه يصح التعبد به ،وإنام يكتبون بام يرونه
ً
ً
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راجحا يف املذهب ،ال ما يظنه
رجحه يف املتن ،ألنه ُيرجح يف املتن ما يظنه
ً
يفتي فال ُيفتي بام َّ
راجحا من جهة الدليل ،أما العلامء املحققون كشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وكعلامئنا املعارصين ابن
ً
باز وابن عثيمني وغريهم ،فإهنم أذا أفتوا فإنام يفتون بالدليل ،ففرق بني التعبد بام يف هذه املتون
وبني التعبد بام أفتى به العامل املحقق.
فغاية ما يف كتب املذاهب األربعة أهنم يكتبون يف املذهب ،وإن كانوا يعتقدون خالف ذلك
راجحا يف ظنهم عند اهلل ،بل لو رأيت كمثل ابن قدامة يف كتابه (املغني) فإنه ُيدلل للمذهب ،ال
ً
راجحا ،ويذكر أقوال املذاهب ثم ُيدلل عليها ويقول" :ولنا" أي للحنابلة ،ثم
ُيدلل ملا يعتقده
ً
ُجيلب بخيله ورجله يف ترجيح قول احلنابلة ،ال ألنه يعتقد ذلك وإنام ألنه أ َّلف لبيان أدلة
املذهب.
وهذا الذي سار عليه ابن تيمية يف رشحه عىل عمدة الفقه لذا ال يصح أن ُينسب البن تيمية قول
بنا ًء عىل أنه ذكره يف رشحه عىل عمدة الفقه ألنه ُيدلل للمذهب ،وهكذا بقية أصحاب املذاهب.
آثارا حجة يف مسألة وبعدها بصفحتني ذكر
بل رأيت ابن قدامة -رمحه اهلل تعاىل -يف موضع ذكر ً
مسألة أخرى خيالف فيها احلنابلة وأن أصحاب املذهب اآلخر استدلوا باآلثار نفسها فر َّد عليهم
بأهنا ضعيفة ،وال يصح أن ُيقال إنه متناقض ،ألنه ُيؤلف يف بيان أدلة املذهب ،وأحيانًا ُخيالف
وخيتار ً
قوال ،وقد يتضح هذا بالسياق ،وأحيانًا ال يتضح لكن ُيعرف من كتاب (الرشح الكبري)،
فإنه يف الرشح الكبري ُي ِّبني ويقول :وقد اختار شيخنا يعني ابن قدامة كذا .أي رجح هذا القول،
خال ًفا لرتجيحه يف العادة ملا يراه قول املذهب.
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