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شبهات عصرانية مع أجوبتها

اَ

تقديم

الحمد ض وحده ،والصلاة واللام على من لا نبي بعده ،نبينا
محمد وآله وصحبه ،وبعد!

فإن التانلر لواقعنا المعاصر — لاسيما ش هدم البلاد — يالمح
فكرة تحاول أن تتسلل إلى عقول المثقفين من أبنائها ،تهدف،

إلى تطوير بعض أحكام الإسلام كى تتوافق مع الحياة العصرية،
وهي فكرة مثتدله ،سيق أن مرمحنخ على بلاد إسلاميه عديدة،
فاق دتها ولم تصلح أحوالها ،سمست ،يررالحصرانية ،،،وسمي
أهلها ا_ررالعصرانيينا ،،ولم يستفد منها ش المهاية إلا أعداء
الإسلام ،الدين رعوها حق رعايتها؛ لحلمهم يمآلاتها.
يقول الدكتور محمد محمد حسين — رحمه الله — مبينا

خطرها! رروحهلر التهلوير على الإسلام ،وعلى المجتمع
الإسلامي ياش من وجهتن :فهو إفساد للإسلام ،يشوش قيمه،

ومفاهيمه الأصيلة بإدخال الزيف ،على الصحيح ،ويثبت ،الغريب،
الدخيل ويوكدْ ،قبحي أن كان الناس يشاركون ش تصاريف س،

الحياة ،وهم يحرفون أن هدا الذي علثوا على أمرهم فيه ليس من
الإسلام ،والأمل قائم ش أن تجيئ س بعد نهضة صحيحة ترد
الأمور إلى نصابها عند الإمكان ،يصبح الناس وهم يعتقدون أن
ما يفعلونه هو الإسلام ،فإذا حاءهم س بعد س يريد أن يردهم
إلى الإسلام الصحيح أنكروا عليه ما يقول ،واتهموه بالجمود
والتم لث ،؛فلاهر النصوصى دون روحها! ..أما الوحه الأخر لضرر

شبهات عصرانية مع أجوبتها
=مئاً==^ً=====ً==

التهلوير — وهو الدي يعتي أعداء الإسلام — فهو أن هدا التطوير
ينتهي بالمسيين إلى الفرقة التي لا اج-ماع معها؛ لأن كل جماعة
منهم موف ندهب ي التهلوير مدهتا يخالف غيرها من
تجد إسلاما رؤا ،ؤإسلاما هديا،
ؤإسلأما إيرايا ،ؤإسلأما عريا ،بل ربما وحدنا ش داخل هدا

الإسلام العربي ألوانا إيليمية تختالم ،باختلاف البلاد  ،١..إلى آخر
كلامه رحمه اف

ولأسلث ،أن لأهل هدم الفكرة الدخيلة على الإسلام سبهامحتج
بمثون بها ويريدونها مح ،كتاباتهم وأقوالهم ؛ كي ،ينقل
المجتمع الملم منهم إذا ما رأوا غءلاءها الشرعي الذي يستر عن
باطن قيح■

وقد أحاد الشيح الفاصل سليمان بن صالح الخراثي — وفقه
اممه — في رمجد أهم شبه القوم ،ثم قام يتفنيدها سرعا وعقلا ؛ كي
لا يغتر م لم ببهرجها ،فجراْ افه حترا•

ونحن في موغ ر١الألوكةاا يهلسب ،لتا أن يكون هدا العمل هو
الإصدار الأول ،لسلسلة مهلبوعانتا القادمة — إن ثاء افه — ساطين

اف الإخلاص ش القول ،والعمل .واف أعلم ،وصلى اف على نبينا
محمد.

كتيه ■ د ا
)١،

ين

الحمثد

والحضارة الغريهء ،صن(  .)٨٥" ٥٧وهوكتاب ميس ننصح به لمن أراد
المزيد عن فكرة العصرانية ورموزها• ومثلها كتبه الأحرى — رحمه اش رحمة واسعة —

حزاء ما نصح لأمته.

^بهات؛ميراسة مع أجوبتيا

بخِ

==^==ً==ً===رفب

الحمد فه ،والصلاة واللام على رمول الله ،وعلى اله
وصحبه أجمعين!
لقد كب كثيرون من أهل السة  -وطه الحمد  -عدة
أبحاث فى حقيقة العصرانتة وتاريخها ش بلاد الم لمين،
والرد عليها ،فبإمكان القارئ الكريم مراحعة ما كتبوه ليحيهل

علما أوّع بهده النحلة * ولكني هنا أورد أهم الشبهايت،
التي تتردد ش كتاباتهم ،هع ردها من كتابات أهل السنةل ا؛
ليستفيد منها المسلمون الدين قد تعرض لهم واحدة من هده
( )١ينظر الرسائل التالية؛ ءالصرانيون سن مزاعم التجديد رميادين التغريب* لمحمد
حامد الناصر ،ءالمصريون معتزلة اليوم* ليوسف كمال ،ءمومحف المدرسة العملية من

المنة النويت" للأمن الصادق الأمن ،ارمفهوم تجديد الدين• لمطاهى معيد،
ءالمعتزلة بين القديم والحديثا لمحمد العبدة وطارق عبد الحليم ،ال٠مهوم التجديد
ين المنة المثويه وين أدعياء المجدير المعاصرين ٠لمحمود الطحان ،ارالعصرانة في
حياتا الاجتماعية ،لعبد الرحمن الزنيدي ،ءالاتجاْ العقلاني لدى المنكرين
الإسلاميين المعاصرين ،لمعبد الر " ،،^' ٠٢٠غزومن الداخل ،لجمال سلطان ،ردعوة

\س ين الأديان ٠لادممور أحمد القاصى ( ،) ٦٣٥ , ٦٣ • /Tاانمران؛ة قطرة
العلمانية ،لكاتب هدا البحث ،،معليؤع صمن كتاب ءتظرايته شرعية ش فكر منحرف،،،
وغبرها  ٧٢٠الرسائل الش ساهمن ،ر كثف ؤ حقيقة هده الطائقة.

(  ) ٢وأوثق كل رد أنقله في حانمته.

ء

شبهات ،^ ١٣٥٥؛ مع أجوبتها

=م1اًً=====^====

الشبهات ش وسائل الإعلام المعاصرة .وأقدم لهذا بالإثارة
إلى أهم الأفكار التي يتفق عليها هؤلاء العصرانيون وتدور
عليها محفلم كتاباتهم ويسعون لتحقيقها على أرض الواغ؛
ليكون القارئ على بصيرة!
— ت عود حدور الهلائفة ررالعصرانية ،،قديما إلى مدرسة

ررالعتزلة ،،التي يالغت ،في تحفليم ررالعقل ،،المثري على
حالب الصر الرعى ■

أما حديثا فتعود حدورهم إلى مدرسة الأفغاني ومحمد
عبده التي تا؛عت ،المعتزلة ش تعفليمهم للحقل على حاب
المحن الشرعي ،وفاقتهم — نتيجة للصدمة الحضارية ْع

الغرب  -ز تآويل كثير من حقائق الإسلام لتتوافق ْع العصر
— ز عموا — فوقعوا لأحل هدا ر انحرافات حهليرة ،بل أمور
لا يثلث ،م لم ش كفرها — والعياذ باممه
— ي كمن داء العصبمراسن منذ سماتهم ني ،ررالهريجة  ١لف ة،،
الش لازمتهم عند احتكاك المسلمين ي هل.ا العصر بالغرب

التفوق دنيويا• فهذْ الصدمة اكي هزتهم أدت بهم إلى
التنازل عن كثير من الحقائق الإسلامية الي فلنوها — لقصور

عقولهم — تنافر تلك ،الحضارة الدنيوية .حاهلين أو متجاهلين

شبهات عصرانية مع أجؤيتها
ً=^=ً=======ر1نً

معروف بلا شك ،والمنكر  aU<-من بعض الوجوه ،ولولا ذلك
لما صح التمسلثج بهذه الأية على كون الإجميع حجة ،ؤإذا

كان هدا بامحللأ علم أن ■خط\ من يعلم منهم ش العلم إذا لم
يخالفه غيره ممتغ ،وذلك يقتفي أن قولهم حجة)).

.٦

^^^^ :اف;ايرأأمموأههذوألإ

ألثددة١آى ه [التوبة.] ١١٩ :

قال ابن قيم الجوزيةت ررولأ ريب أنهم أئمة الصادقين ،وكل
صادق بعدهم فبهم ياتم في صدقه ،بل حقيقة صدقه اتباعه
لهم وكونه معهم.

ومعلوم أن من حالفهم ي ثيء\3 ،ئ وافقهم ي غترْ ،لم
يكن معهم فيما حالفهم فيه ،وحينئد فيصدق عليه أنه ليس
معهم ،فتتممي عته الحية المْللمة ،ؤإذا ثبت له قسْل من المعية

فيما وافقهم فيه ،فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القعل.
وهدا كما نفى اممه ورسوله الإيمان المهللق عن الزاني
والأءارأب والمسارق والمنتهب ،بح ا لا ي نثحق اسم

المؤمن ،ؤإن لم ينتف عنه مْللق الأمم الذي يستحق لأحله
أن يقال! معه ثيء من الإيمان.

وهدا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإحللاق لا يقال لن معه

شبهات عصرانية مع أجوبتها
=مثا

مسالة أوم التان من فقه وعلم ،ؤإن قيل! معه ثيء من العالم.
ففرق بين المعية الطلقة ومهللق المعية ،ومعلوم أن المأمور
به الأول ،لا الثاني ،فان اممه تعالى لم يرد منا أن نكون معهم ش
ثيء من الأشياء ،وأن نحصل من المعية ما يهللق عاليه الأمم،
وهذا غلعل عفليم ر فهم مراد الرب تعار من أوامره •
فإذا أمرنا بالقوى والبر ،والصدق ،والعفة ،والأمر
بالعروق ،،والنهي عن النكر ،والجهاد ،ونحو ذلك؛ لم يرد

منا أن نار من ذلك ياقل ما يعللق عليه الأصم ،وهو مطلق
المهاهه المامور يها ،؛ح.ءش نكون مهممين لأمره إدا اتنا بذللج،

وتمام تقرير هدا الوجه يما تقدم ر تقرير الأمر؛متابعتهم سواء،ا.
 — ٧ق__ا ،١تع__ار! ؤ ؤكئأئث■ ،هتنتم آمه وصهلا يهكرمإ

ث٠داء عقآلنايثى وهوذاألئ،،ول قؤتمأ شهيدآ ه [البقرة.] ١٤٣ :
قال ،ابن قيم الجونية Iوووجه الأستل.لأل بالأية أنه تعار

أحبر أنه جعلكم أمة حيارأ عدولأ ،هذا حقيقة الوصتل ،فهم
حير الأمم ،وأعدلها ر أقوالهم وأعمالهم ؤإرادتهم
ونياتهم ،وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرمل عر
أممهم يوم القيامة ،وافه تعار يقبل شهادتهم عليهم ،فهم

شبهات عصراذيات مع أجوبنهأ

شهداوْ ،ولهدا نوم بهم وريع ذكرهم وأش عليهم؛ لأنه
تعالى لما انحذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم
يحال هؤلاء الشهداء ،وأمر الملائكة أن تملي عليهم ،وتدعو
لهم،وتتنفر لهم.
والشاهد المقبول عند الثه هو الذي يشهد بعلم وصدق،

فيخبر بالحق متندأ إلى علمه به؛ كما قال تعالى ت ؤإلامن

ُمد إلجذ وهم ملمؤن ه [الزخرف;  ،] ٨٦فقد يخبر الإنسان
بالحق اتفاقا من غير علمه به ،وقد يعلمه ولا يخبر به؛

فالثاهد القبول عند الله هوالذي يخبر به عن علم.

فلو كان علهم أن يفخما أحدهم بفتوى وتكون حْلأ
مخالفة لحكم القه ورسوله ،ولا يمي غيره بالحق الذي هو

حكم الله ورسوله ،إما مع اشتهار فتوى الأول أو بدون
اشتهارها؛ كانم ،ظالئ ،الأمة الحيل الخيار قد أض ،عار
خلاف الحق ،بل انقضوا ق من .قما اقتنى بالباحلل،
وقها سكتر عن الحق ،وهذا من المستحيل ،ونحن نقول

لن خالف أقوالهم! لوكان خيرا ما سبقونا إليهاا١

 — ٨قال تعار؛ ؤوج-هدوأؤ،اثبِحىجهتادبهواجتبمكم

شبهات عصراذدة مع أجوبآ،ا
=ُِىء^ً====^==ً=

^iwjo

يزني ؤؤ ،سالأ؛ويا أليمن سهيدا ع1كؤ تددمإ

ثمداء علآلتاي 0ه لالحجت .] ٧٨

ررفأحبر تعالى أنه احتياهم ،فهم
قال ابن قيم
المجبول الذين احتباهم افه إليه ،وجعلهم أهاله وخاصته،
وصفوته من خلقه بعد الميين والمرسلين ،ولهدا أمرهم

تعالى أن يجاهدوا فيه حق جهاده ،فيبدلوا له أنمهم،
ؤيفردوه بالحبة والعبودية ،ويختاروه وحده إلها محبودأ
محبوبا على كل ما سواه ،كما اختارهم على من سواهم،
فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بالتهم
وجوارحهم ،وقلوبهم ومجتهم ؤإرادتهم ،فيؤثرونه ي كل

حال على من سواه ،كما انحالهم عبيده وأولياءه وأحثاءه،
وآثرهم؛ذللث ،على من سواهم.
ثم أحبرهم تعالى أنه يثر عليهم دينه غاية المحستر ،ولم
يجعل عليهم فيه من حرج البتة؛ لكمال محبته لهم ،ورأفته
ورحمته ،وحنانه بهم ،ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم
إبراهيم ،وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والص_ا
والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض والاستسلام،

شبهات عصراب مع أجوبتها
===^==^ًً==مش^=

فيكون تعلق ذلك من قلوبهم به وحده لا بغيره ،ثم أحبر
تعا لى أنه نوه بهم ،ومتاهم كذلك بعد أن أوحيهم ،اعتناء
يهم ،ورفعه لشأنهم ،ؤإعلأء لقدرهم.
ثم أحبر تعالى أنه فعل ذلك ،ليشهد عليهم رسوله،
ويشهدوا هم على الناس ،فيكونوا مشهودا لهم بشهادة

الرسول ،شاهدين على الأمم بقيام حجة اممه عليهم ،فكان
هذا اكويه؛ ؤإشارة الذكر؛ لهذين الأمرين الجللن؛
الحكمتين الخلمتين.

والمقصود Iأنهم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى؛ فمن
المحال أن يحرمهم كلهم الصواب فى م اله؛ فيفتي فيها
يعضهم بالخطأ ،ولا يفتي غيره بالصواب ،ويفلفر فيها
بالهدى من بحدهم ،والله ا لمتحان٠٠،

 _ ٩قال تعالى!

سصدسىإقصرطسنقور ه

تآلءمران; ا * \].

قال ابن قيم ا لجوزية! (ءووحه الأست\.لأل بالأية! أنه تعالى
أحبر عن المعتممين به بأنهم هدوا إر ا لحق •
فنقول! الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم
مهتدون؛ فاتباعهم واجب•

شبهات عصراسة مع أجؤباتها

اَ

=رِىً=ً=^====^ً

أما المقدمه الأولى ققريرها من وجوم •
أحدها :قوله تعالى:

وذع<آلتنييره لااحجت  ] ٧٨ومعلوم كمال تولي الله ونصره إياهم
أتم نصرة ،وهدا يدل على أنهم اعتصموا به أتم اعتصام ،فهم
مهديون بشهادة الرب لهم بلا ثالثح ،واتباع المهدي واجب
مرعا وعقلا وفهلرة بلا شك. ٠١

 - ١٠قال تعار؛ ءؤ

لإهيمدك<ددالثا

^^نا_لإؤن ه لالسجاوة.] ٢٤ :

قال ابن قيم الجوزية :ررأحبر تعار أنه جعلهم أئمة يأتم
بهم من بعدهم لصرهم ويقينهم ،إذ بالصر والقين تنال

الإu٠ة ر الدين ،فان الداعي إر افه لا يتم له أمره إلا شه
للحق الذي يدعوإليه ،وبصيرته به ،وصبره عر تنفيد الدعرة
إر الله باحتمال مشاق الدعوة ،وكف ،النفس عما يوهن عزمه

ويضعف إرادته ،فمن كان بهدم المثابة كان من الأئمة الدين
يهدون بأمره تعار.

ومن المعلوم أن أصحاب محمد س أحق وأور بهيا

الوصف من أصحاب موسى عليه اللام ،فهم أكمل يقينا

شبهات عصرانية مع أجوبتها

وأعظم صبرآ من جميع الأمم ،فهم أولى يمنصب هذه
الإمامة ،وهذا أمر ثات بلا ثك بشهادة اممه لهم ،وثنائه
عليهم ،وشهادة الرسول ،ه لهم بانهم حير القرون ،وأنهم
حيرة الله وصفوته.

ومن المحال على من هذا شانهم أن يخطئوا كلهم الحق،
ويفلفر به المتاحرون ،ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق،

وكان المتاحرون أئمة لهم يجب عليهم الرجهمع إلى فتاويهم
وأقوالهم ،وهذا كما أنه محال حثا وعقلا فهو محال شرعا،
وباض التوفيق)).

 ~ ١ ١قال تعالى :ؤ

وؤيثيآئرْ أغثت

لإام،داتيألأيخا

ئواقثلهىإمام\ ه تالفرقا.] ٧٤ ;0

قال ابن قيم الجوزيةت ررفكل من لكن من المتقين وحب

عليه أن يأتم بهم ،والتقوى واجبة ،والائتمام بهم واجب،
ومخالفتهم فيما أفتوا فيه مخالف للائتمام بهم.٠،
 - ١٢قال اض تحار:

ؤإسمنجو ؤإنحى وبممب و!لآنتاط ومآ أوف موش
ءاثآ
محيسى وما أوف آلبييثك :بن ربهرلا مزق بثف م تنهر ينحن

درمسلون

■ ٢۶٠١٠بمقل ماء١منم بهءممدآهتدؤأ ؤازميرأ

ت عميراسة مع أجوبضا
=مىم=ء^^ً===ً==

؛مما هم ي ثماف مقكمبمقهم أثأ وهوأك«غ أتسيره
[البقرة :آمالتمامآ<].

قال ابن قيم ا لجوزية! ررفالأية جعلت إيمان الصحابة ميزانا
للفريق بين الهداية والشقاق ،والحق والباش.

فإن آمن أهل الكتاب بما آمن به الصحابة فقد اهتدوا هدايه
مْلالقة تامة ،ؤإن تولوا عن الإيمان بما آمن به الصحابة كمثل
إيمانهم فقد سقهلوا ش شقاق كلي بعيد.

وعلى قدر مهلا؛قة إيمانهم إيمان الصحابة يتحقق لهم من
الهداية ،وبمقدار بعدهم عن إيمان الصحابة يكون فيهم من
الشقاق.

ووجه الدلالة :أن اناع الصحابة في الإيمان هو ماط
الهداية ،والعاصم من الشقاق والضلال ،وهو يشمل اتباعهم

ش ا عتقادهم وأقوالهم وأعمالهم ،يكلها داخلة ز ص
الإيمان عند اتبلع ال لف.

وطلتا الهداية والإيمان أعغلم الفرائص ،واجتناب الشقاق
والضلال من كليات الواجبات؛ فدل ،على أن اتساع الصحابة
من أوجب الواجبات)).

شبهات عصرانية مع أحوب؛تيا

ا

ِ

^====رما=

 - ١٣قال ض تعار:

ألهدئ وديع غر جمحخ الثمحن مإف مآ وك ومحّلنجءجهنم
ه [ الماء.] ١١٥ :

قال ابن قيم الجونية! رروالأية قرنت ين مشاقة الرسول.

واتلغ غثر بل المومنتن ر استحقاق الإصلأل وصلي جهنم•
ومشاقة الرسول ه متلازمة مع اتبيع غير سيل المؤمنين،

كما أن  ٤^١سيل المؤمنين متلازم مع

الرسول

•

وعلى هذا كثير من علماء ال لف ،منهم شيخ الإسلام ابن

تيمية  -رحمه الله  ، -وهو أمر ٠لاهر؛ لأن اتباع سيل المؤمنين
ممتغ دون اتباع الرسول ه^ ،كما أن اتباع سنة الرسول
متعذر بمخالفة ما سلكه المؤمنون ر ناول الكتاب والمنة

والتحليل والتحريم والإيجاب.

والأية مما احتج به الإمام المافعي على الإح٠اع اليقيني
التحقق ،ومط المومنتن أومع من المعلوم م ،الدمح،
صرورة ،مثل كون الخمر حراما ،والفلهر أربعا ،وهو يشمل
كل ما كان عليه سلمؤ هذه الأمة.
ووجه الدلالة! أن الأية جعلت مخالفة سيل المؤمنين

اَ

شبهات عصرانية مع أجوبتها

ً=مبيً====^=^ً===

مببا لتولي مل الضلال وصلي جهنم ،كما دلت على أن
اتبلع الرسول  .وهو من أعفلم أصول الإسلام؛ مستلزما
لملوك سبيل المؤمنين موجبا له ،وسبيل المؤمنين هو أقوال

وأفعال الصحابة رصي اش عنهم ،دل على هدا قوله تعالى ث
ؤءاس ، ١٢٠١بما آنزلإيمحبنظوءإدقتون ه [ ،] ٢٨٥ ; o_Jl

والمؤمنون آنئذ هم الصحابة ليس إلأ،ا.

قلتج؛ فدنا على أن اتيغ مميلهم ي فهم ' ٤٠٣،الله واجب،
ومخالفته ضلال.

فان قيل! هدا استلءلأل بدليل الخطابا ،وليس حجة.

هلت :،هودليل ،ودونك الدليل:

أ — عن يعلى بن أمية قال :قلت ،لعمر بن الخهلاب :ؤؤدليس

علإؤتحث١حانسسوأمىالماووإث حممأ0يمنةلإ  ٤٥١كروأه
[الماء ] ١ • ١ :فقد أمن الناسي؟
قال عمر :عجثحؤ فالم ،رسول الله

•من ذللث،؛ فقال:

ارصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبالوا صال قه ))أل
لقد فهم هذان الصحابيان :يحلى بن أمية ،وعمر بن
(ا)أ-م-بم،أم(آ"مآ■).

شبهات عصرافة مع أجوبنها

اَ

^^=====^^=مما=

الخطاب  -رصي الله عنهما  -من هد 0الأية; أن قصر الصلاة

مقيد بشرط الخوف ،فإذا أمن الناس فلا بد من الإتمام ،وهذا
هودليل ا لخهلاب الم مى ب رامفهوم المخالفة. ١،

وسال عمر — رصي الله عنه — رمول افه ه فأقره على
فهمه ،ولكنه بص له أن ذلك غير معتبر هنا؛ لأن افه تصدق
عليكم؛ فاقبلوا صدقته.

ولو كان فهم عمر لا يصح لما أقزم الرسول ابتداء ثم
وجهه هدا التوجيه ،ولمد قيل! التوجيه مع القبول.

ب  -عن جابر عن أم مبشر  -رصي اممه عنهما  : -أنها
سست الّك ،ه يقول عند حفصة! ررإني لأرجو أن لا يدخل
المار أحد إن شاء افه من أصحاب الشجرة الدين بايعوا

جتهاءا؛ فقالت ،حفصة؛ ؤؤوإني-حفيءلأواردها ه زمريم؛ .] ٧١

فقال المي  ٠:ررئد ئال اممه عر وجل؛ ؤ مقنجائ.تيأدموإ
وناسكجاثاه لسم ))] ٧٢ :راآ.
لقد فهمت ،أم المؤمنين حفصة — رصي الله عنها — أن
الورود لجمع الماس ،وأنه بمعنى الدخول؛ فازال رمول الله
ا |خر-بم.سانم(آهأآ).

ء

شبهات عصرانية مع أجوبتها

.إشآكالها بمام الأية ؤ يمقى)لإهئهمإه [س,م.] ٧٢ :
فرسول اممه .أقن ها على فهمها ابتداء ،ثم وصح لها أن
الدخول التفي غير الورود المثبت ،وأن الأول خاص
بالصالحين التقين ،والمراد به نفي العدابا ،فهم يمرون

منها إلى الجنة دون أن يمسهم سوء وعدامسح ،وباقي الناس
على خلاف ذلك.،

فثبت ،ولله الحمد والمنة; أن دليل الخهلادس ،حجة يعتمد
عليه ،وبعول ي الفهم إليه•

ناهيك ،أن قوله تعالى! يخحمرسيل٨^ ٢٢؛> ه [النساء:
 ] ١١٥ليس دليل خهلاب> ،وإنما هواحتجاج بتقسيم عقلي؛ لأنه
ليس بين ازباع مبيل المؤمنين وائاع غير ّيثلهم ءم ،،^٧
فإذا حرم الله جل جلاله اباِع غير ّبيلهم ،وجب ابلغ
سبيلهم ،وهدا واصح لا يشتبه.

فإن قيل :فإن بين الق مين ثالثا وهو عدم الأتياع أصلا.
قلت،؛ هدا من أوهى ما نعلقت به العقول؛ لأن عدم الأتباع

أصلا هو  ٤^١لمسيل غيرهم قولأ واحدأ؛ لقوله تعالى:

مممحممسهئاحالأاسص i

شبهات عصرانية مع أجوسها

حإِ

=ء^======ً=^=ءرِبيً

[يونس! ] ٣٢؛ فثبت أنهما قسمان لا ثالث لهما.

فان قيل .لا ن لم أن اتباع غير مثيل المؤمنين موجب لهدا
الوعيد ،بل هوْع مساقة الرسول .فلا يلزم حرمة  ٤^١غير
سبيل المؤمنين مهللقا بل إذا كانت مع المشاقة.
قلت،؛ معلوم أن المشاقة محرمة بانفرادها ،مستقلة بنفسها
لإيجاب الوعيد عليها؛ كما قال تعالى! ءؤوسد،ثاتيآش

ورمّوأمحل ذإرن^< أةئشد.دآلمقاب ه[الأمال؛م؛] ،فدل أن الوعيد
على كل منهما ؛انفراد ،0وأن هدا الوصف  ،يوجب الوعيد
بمفرده ،ويدل على ذلك ،أمور منها!

أ~ أن اياع غير ييل المومين لو لم يكن محرما
بانفراده لم يحرم مع المشاقة.

ب~ أن اييع غتر سيل المومين لو لم يكن يدخل
بانفراده ش الوعيد لكان لغوأ لا فاى .ة من ذكره؛ فثبتخ أن
عطفه علة مستقلة كالأول.

فإن قيل• لا نلم أن الوعيد لن انح غير مثيل المؤمنين
مطلقا ،بل بعد ما تبين له الهدى ،لأنه ذكر مشاقة الرسول.
وثرمحل فيها تبين الهدى ،ثم عهلف ،عليه اتباع غير سبيل

شبهات عصرانية مع أجوبنتها

المؤمنين ،فيجب أن يكون تبين الهدي شرطأ في الوعيد على
اتباع غير مسيل المؤمنين.

قالت! قوله تعالى!

يلهضلهسل ٨٤^^١ه [] ١١٥ :، ١٧

معْلوف على قوله! ؤ ومنيشامى آلرممول ،ين بعد ما سيرأا له

ألهدئ ه [  ] ١١٥ :، ١٧١فلا يكون قيد الأول ،شرطا للثاني،
وإنما العطف ،لمطلق الجمع والمشاركة ش الحكم ،وهو
وثاءث ضرا ه

قوله تعار؛

[النماء] ١١٥ :؛ فدل ،على أن كلأ الوصفين يوجس ،الوعيد بانفراده.

ويدل ،عاليه ما يأتي!
أ— أن تبين الهدى ثرط ش مشاقة الرمول. ،؛ لأن من

جهل هدى رّول ،افه

لا يوصف ،بالمشاقة ،أما  ٤^١سبيل

المؤمنين فهو هل.ى ش نفسه.

ب — أن الأية حرجت ،مخرج التعفليم والتبجيل للمؤمنين

فلو كان إباع ّبيلهم مشروتلآ بمحن الهدى لم يكن ،إئاع
بتلهم لأجل أنه بتلهم بل لسثن الهدى ،وعندئذ فإن إناع
سبيلهم لا فائدة منه.

وبهذا تين؛ أن اتاع يتل المؤمنين منجاة؛ فشت أن فهم

شبهات عصراسة مع أجؤبتها

اَ

الصحابة للدين حجة على غيرهم فمن حاد عنه فقد ابض

عوجا ،وسلك مكانا حرجا؛ فحبه جهنم وساءلت ،متقرأ،
ومصيرآ ،ومقاما ،ومقيلأ.

 — ١٤قال اش تعالى! ؤ

آ*شمضلجإلآننمم

شظفيبيه> لاست.]٢ :
قال ابن قيم الجوزية! ارفالرسول  .؛عث ،مربيا ومعلما

للكتاب وللم نة ،وهدا من أعفلم مقاصد الرس الة والنبوة،
والرسول

إنما علم جيل الصحابة ،ومن بعدهم تلقى

العلم عن رض•
وقد عالم النبي

اصءحا؛ه الكتائب بنصوصه ومحانه،

وقواعده وصوابعله ،كما علمهم السنة أتم تعليم وأكمله ،ولم

يشاركهم أحد قي اكلقمح ،عن رسول اممه  ،.ومن ثم فلا
يماثلهم أحد في كمال علمهم وفهمهم؛ لأن من تلقمحا عن
رسول افه ء وظم على يديه لثس كمثل من تلقى عن غترْ،
إذ لا يمكن لأحد أن يماثل رسول اتلة .ش البيان والتعليم •

ووجه الدلالة! أن أولى الناس ؛الأتباع هو أنمهم علما

.

شبهات عصراسة مع أجوبنتيا

=رلمي===========

وأكملهم فهما ،والصحابة هم أكمل الناس علما ،وأتمهم فهما،
فتنغي إتباعهم وتقديمهم محي الأخلاق وتعارض الفهم

والحكم ،قال إبراهثم — عله اللام — لأيه•

هدجاءمحا

,بلكاهإزما لت؛ ياتك ،سىركنجءلاإا ه [مريم؛ . ، ] ٤٣
يؤزمولأسفيدعِؤ،
 — ١٥قال اش تعالى1
بمر)ئئؤ،محيمثقرْ
َيو
وأدمث١نأ'وكلث،هماؤثدطتا هلالحجرات:ي؛ا.
قال ابن قيم الجوزيةت رءوالرشد صد الغي والضلال ،ؤياتي
يمعنى الهداية ،والصحابة هم الراشدون المهتدون ،الدين
تمتإ هدايتهم ورشدهم ،وكمال رشدهم يتضمن تمام الهداية
والصوايح ،والحق والباحلل،
ي ا لقول والفحل ،ومعرفة ا

وهذا يقتضى أنهم أولى بالهداية إلى الحق من غيرهم.
ووجه الدلالة! أن من كان راشدا مهتديا كان قوله وفتياه
اقري ،إلى الحق والصوابج ممن لم يكن كدلل ،وهدا يقتضى
اتياعه ،وتقديم قوله وفهمه ،والصحابة كدللث ،بنص الأية،

فاقتضت ،الأية تقديم أقوالهم وفتاويهم ،وافه أعلم. ٠٠

 — ١٦قال اطه تعالى! ؤ

تيزطاكنتق<لمهبميذهأ

شبهات عصرانية مع اجوبتها
=====^ً===ءرِبي=

عد؛هنولأآلشا ؤن ه[الفاتحة؛ .] ٧،٦
قست
قال ابن قيم الجوزية! اروالصراط المستقيم هو صراط
الأنبياء قبل هده الأمة ،وصراط الصديقين والشهداء

والمحّالحين منها؛ كما قال تعالى؛ ؤدسمحجاقمحاؤزد
شمنيىآفنثل وآلصثذ\ل ؤآلثتدل

وألأتدحءذا وحثنأؤيث،رفقا ه زاياء ،] ٦٩ :فأولئالث ،هم
أهل العمة والقفل ،وصراطهم لمعزل عن أميالبح الغضب،
وموجباُت ،الضلال ،إذ هوتام الاستقامة لا عؤج فيه ولا انحراف.
وملوك الصراط المستقيم فريضة واجبة على كل م لم،

قال تعالى! ^وأل ^ ١صملهر منتقماهآئعوه ولا ئئعوأ

آلشيل ففن ،3بك؟ عن م ييمحء ذللع^م وحنح^م بهء لعله^ىم
_ji؛؛ ه [الأنعام,] ١٥٣ :
ؤإنما يكون ملوك هدا الصراط باتباعه المايقين عليه فى

التحليل والتحريم والإيجاب ،فيتع الرسول  .ز هديه
ومننه ،ويتبع الصحابة فيما احتلم ،فيه الناس ،وتشابه عليهم،

لأتهم المبروون من الانحراف القائمون المستقيمون على
منة رسول الله

•

شبهات عصراب؛ مع أجوبتها
^رىءءء^=ً=====

ووجه الدلألةت أن البراءة من سبل المغضوب عليهم
والضالين ،ش الاعتقاد والعبادة وال يامة والأخلاق
والعبادات شرتل للبراءة من العذاب والغضب والضلال.

وأن هد 0البراءة تكون Jاتثاع صرامحل المابقين الأدلأء على
التلريق ،وهم من هده الأمة أصحاب رممول الله  ،.وهدا
يقتضى اتباعهم ،واقتفاء آثارهم ،ولزوم هلس يهم.،،
مJعك^ممكبضثاك

 — ١٧قال افه تعالى ت ؤ

هذكت ثن 1إأبجئف

محآقبجفؤ،آبج4

ه؛ق4يممغ

.]٧

قال ابن قتم الجوزية• أروالأية بينت ،أن القرآن منه آيات
محكمة ءلاهرة الدلالة ،وهي الأصل الذي يتع ويهتل.ى به،
ومنه آيات متشابهة ي دلالتها ،تحتاج إلى بيان وتفسير من
بينان القرآن والمنة.

وأن أصحاب القلوب المريضة الزائغة عن الاستقامة يتبعون
الدلالات المتشابهة قبل إحكامها ءلاو 1لتحريقه عن معناه،

وتفسيره وفق أهوائهم ،وهم لا يعلون حلية بيانه وتفسيره.

شبهات عمعراسة مع أجوب،ا
س^=^=====هرىم=

وأن الراسخين ش العلم هم الدين يعرفون تفسيره وبيانه
المحكم.
وهدا يقتضى! أن الواجب على كل أحد طلب تاويل

التشابه من أهل العلم به من الراسخين ز العلم ،وأن تاؤيله
دون الرحؤع إليهم إنما هوفتنة واتبيع للأهواء.

والراسخون هم أصحاب رسول الله

قولأ واحدا،

فاقتضى ذللث ،أن ابلع الصحابة ز تاويل التشابه فريضة
تقتضيها البراءة من الفتن والأهواء ،وأن مخالفتهم فيه من
علامات ،الفتنة واتثاع الأهواء ،وافه الموفق.٠،
 - ١٨قال ء• ررحتر الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم

'هال ابن قيم ا لجونية؛ ررفاخر اش  .أن حتر القرون

قرنه مهللقا ،وذللث ،يقتضى تقديمهم ش كل باب من أبواب
الخير ،ؤإلأ لو كانوا حيرأ من بعض الوجوه فلا يأكونوا حير
القرون مطلقا.

فلو جاز أن يخهلئ الرجل منهم ش حكم ،وسائرهم لم
يفتوا بالصواب ،ؤإنما فلفر بالصواب من بعدهم ،وأحطأوا
(ا)ا-م-بم اوخاري(:آها' -آ)،وطإ(مهآ/

اِ

سهات عصراسة مع أحوب،ا

ًصي=====^ً==ً=

هم؛ لزم أن يكون ذلك القرن حيرأ منهم من ذلك الوجه ،لأن
القرن المشتمل على الصواب حير من القرن المشتمل على
الخط1فىذلكالفن.

ثم هدا يتعدد في م ائل عديدة ،لأن من يقول ت إن قول
الصحاي ليس بحجة؛ يجوز عنده أن يكون من بعدهم

أصاب ش كل مسألة قال فيها الصحابي قولأ ولم يخالفه
صحابي آحر ،وفائت ،هدا الصواب الصحابة ،ومعلوم أن هدا
يأتي ى م ائل كثيرة ،تفوق العد والإحصاء ،ف\كيمج يكونون

حيرأ ممن بعدهم ،وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب
فيما يفوق العد والإحصاء مما أخaلاوا فيه؟

ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفصائل
وأشرفها ،فيا مسحان اشا أية وصمة أعظم من أن يكون
الصديق أو الفاروق أو عثمان أو على أو ابن مسعود أو

سلمان الفارمي أو عبادة بن الصامت ،وأصرابهم  -رصي الله
عنهم — قد أخر عن حكم اش أنه كيت وكست ،ش م ائل
كثيرة؛ وأحْلأ ش ذلك؛ ولم يشتمل قرنهم على ناطق
بالصواب ز تللئؤ المائل حتى نغ من بعدهم فحرفوا حكم
افه الذي جهله أولئلئج المادة ،وأصابوا الحق الذي أخطاه

َ
ا
شبهات عصرانية مع اجوب؛تيا
==^========ر!1و^=

أولئك الأئمة؟ سحانك هذا بهتان عظم.،،
 !، iJiهل الخيرية المثبتة لجيل الصحابة ي ألوانهم أو
أجامهم أو أموالهم؟ لا يشك عاقل عقل الكتاب والسنة أن
سيئا من ذلك غير مقصود؛ لأن الخيرية ي الإسلام مقياسها
تقوى القلوب والعمل الصالح؛ كما قال تعالى! ون

آد=قتعنيرأسأمكم ه ل\دى<و\ت ،] ١٣ '.وقال رسول الله
:ا ارإن افه لا ينْلر إلى صوركم وأموالكم ،دلكن ينظر إر
قلوبكم وأعمالكما>رم
ولقد نغلر الله إلى قلوب صحابة رسول اض

فوحدها

حير قلوب الحبال بحد قلبا محمد ،.فآتاهم فهما لا يدركه
اللاحقون ،وليلك فما رآه الصحابة حنا فهو عند الله حن،
وما رام الصحابة سيئا فهو عند الله محيء٠

قال عبد اممه بن مسعود — رصي الله عنه—• ررإن الله ظر إلى
قلوب الحبال فوحد قلبا محمد.

خير قلوب العباد

فاصطفاه لف ه ،فابتعثه برسالته ،ثم نظر ز قلوب العباد بعد

قلبا محمد فوحد قلوب أصحابه حير قلوب العيال؛ فجعلهم
( )١أحرجه م الم( .) ٢٥٦٤

بخِ

تعصراتج^|حوبها

=همِحلء===ً====ق—ً

وزراء نبيه يقاتلون على دينه؛ فما راه المسلمون حنا فهو

عند الله حس ،وما رأوه مسا فهو عند الله ميءا،

وعن أبي جحتفة قال :قلت لعلي هل عندكم كتاب؟
قال :رالأ إلا كتاب افه ،أو فهم أعهليه رجل م لم أو ما ز
هذه الصحيفة،و

قلت :فما ش هدم الصحيفة؟

قال :ارالعقل ،وفكاك الأمير ،ولا يقتل م لم كافرااأ ا.
وبذلك يكون فهم المحاية للكتاب والسنة حجة على من

بعدهم إرآحر هذه الأمة ،ولذلك فهم شهداء افه ش الأرض.
 — ١ ٩عن أبي مومى الأشعري — رصي افه عنه — قال :صلينا
ثم قلنا :لو حل نا حش نصلي معه
المغرب ْع رسول اطه
محرج علينا فقال ١ :ما زكم هنا؟؛• ،
قلنا :يا رسول افص أ صلينا

ثم قلنا نجالس حتى نصلي

محك الحناء.

قال ١ .أحتم او اصتم ا؛ ٠

قال :ثم رفع رأسه إلى ال ماء ،وكان كثيرآ ما يرفع رأسه
(ا)أحر-بماحمد(ل/ا'م\"آ).
(آ)أخرجا ،اوخارى(لاا).

شيهات عصرانية مع أجوبتها

اَ

إرالماء.

فقال؛ ررالنجوم أمة للسماء ،فإذا ذهبت النجوم أتى الماء
أمرها ،وأنا أمة لأصءحايى هاذا ذمت ،أتى أصحابي ما
يوعدون ،وأصحابي أمتة لأمتي فإذا ذم ،أصحابي أتى أمتى
ما يوعدون*ارم

كد جعل رمول الله س ن بة أصحابه  -رصي اممه عنهم -
إلى من يعدهم ش الأمة الإسلامية كبه إلى أصحابه،
وكت به النجوم إلى ال ماء •

ومن المعلوم؛ أن هدا التشبيه الموي يعتلي وجوب اتباع

فهم أصحامحط الرسول .للدين نظير رجهمع الأمة 1ر ييها
.؛ فإنه ه المبص للقرآن ،وأصحابه _ رصوان اممه عليهم —
ناقلو بيانه للأمة.

وكدللثح رمول النه معصوم لا ينطق عن الهوى ،ؤإنما
يصدر عنه الرماد والهدى ،وأصحابه عدول لا ينطقون إلا
صدقا ،ولا يحملون إلا حما.

وكيلك المجوم جعلها الله رحوما للشياؤلين ز استراق

^١؛ فقال ممار:
(ا)أحر-بمم الم(امهأ).

ئأوةآقتاه،؛ويه

شبهات عصرانية مع اجؤبتها

اَ

كلإُالآؤومدمنعن

توقلامحالإ،

َلإي<-اتب ُه؟ د<-ويإ ؤثم عداب ؤإصب ٥؟ إلأس<-طم ،آ.ثللمه
هأنعه(تمابظمب ه لاكافات;آ■ .]١ ٠ -

وق ال م بحانه وتع الى!

هاآضاءأذتاسمشيح

ؤئ،إه ،ه ل الملك.]٥ :

وكذلك الصحابة — رصي اش عنهم — زينة هده الأمة كانوا
رصدأ لتاويل الجاهلن ،وانتحال المطلن ،وتحريف
الغالي الدين ححلوا القرآن عضض ،واتبعوا أهواءهم؛ فتفرقوا
ذات اليمين وذات الشمال؛ فكانوا عزين •

وكذلك فإن النجوم منار لأهل الأرض لتهتدوا بها ش

فللمات البر والبحر؛ كما قال تعالى! ؤوعدثؤوأقكأج
إيترود،ه [النحل.] ١٦ :

وقال جل شأنه!
ثلك ،آثر؛آ'مه [.] ٩٧ :٢^١

مامحلمجثلوأةاق

وكن.لك الصحابة يقتدي بهم للجاه من فللمات الشهوات

والبيات ،ومن أعرض عن فهمهم فهو ئ غثة يتردى ي
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أحرج يده لم يكاو يراها.

شبهات عصرانية مع أجوبتها

ِ-

ً=^====^=^=ءهمىً

وبقهم الصحابة نحصن الكتاب والستة من بيع ثياطين
الإنس والجن الذين يبتغون الفتنة ؤيبتغون تأويلها ليف دوا
مراد الله ورموله فيهما ،فكان فهم الصحابة  -رصي اممه عنهم -

حرزأ من الشر وأسبابه ،ولوكان فهمهم لا يحتج به لكان فهم
من يعدهم أمنة للصحابة وحرزأ لهم ،وهدا محال.
 - ٢ ٠عن العرباض بن سارية  -رصي الله عنه  -قال :وعظا

رسول افه س موعظة بليغة؛ ذرفت منها الُيون ،ووجلت

منها القلوب؛ فقال قائل؛ يا رسول الله! كأنها موعظة مويع،
فماذا تعهد إلينا؟ فقال :ا١عالكم بالع والهناعق ،وإن تأمر
عليكم عبد حيثي ،كأن رأسه زبيبة ،وعليكم ب نتي وسنة
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ،تمسكوا بها ،وعضوا

عليها ؛النواحي ،وإياكم ومحدثات الأمور ،فان كل محدثة
بدعة ،وكل بدعة ضلالة))رم
قال ابن قيم الجوزية :؛اوقد قرن رمول الله

ّنة

أصحابه بسنته ،وأمر باتثاعبما ،كما أمر؛ ٤^١سنته ،وبالر ش
الأمر يها ،حتى أمر بأن يعص عليها بالنواجذ ،وهدا يتناول ما

أفتوا به ،ومنوه للأمة ،ؤإن لم يتقدم من نبيهم فيه ثيء ،ؤإلأ
ا أ خرجه احمد( أ ،) ١ ٢٦ /وأبوداود( : ٤٦٠٧

شبهات عصرانية مع أجوبنها

^-١

=ر؛واً===^=====^==
لكن ذلك ،سنه.

ؤيتناول ْا أفتى به جميعهم ،أو أكثرهم ،أو بعضهم ،لأنه
علق ذلك ،بما سنه الخالماء الراشدون ،ومعلوم أنهم لم ي نوا
ذللث ،وهم حلفاء ي آن واحل ،فحلم أن سنة كل واحد منهم
فى وقته من سنة الخلفاء الراسدين،ا.
قالت ،ت هدا

الحديث ،صاعقة على رؤوس

المبتدعة

المخالفين لمنهج ال لفإ ،لأنه يدل على حجيته من وجوه!
أ~ هرذ رسول اممه  .منة الخلفاء الراسيين وهي فهم
السلم ،،مع سنته؛ فدل ،على أن الإسلام لا يفهم إلا بمنهج
السلف.

ب~،أنه جعل سنة الخلفاء الراشدين سنته؛ فقال! ررعفوا

عليهاٌ ولم يقل؛ ررعفوا ءاليهما،ا؛ فتبين أن ّتة الخلفاء
الراشدين من سنته.

دتج~ أنه قابل ذللث ،لكه بالتحذير من البيع؛ فدل على أن كل
مخالف لمنهج ال لف واير ش البيع ؤإن لم يشعر.

دث~،أنه جعل ذللث ،محرج من الاحتلأف ،والابمدلع؛ فمن
تم لث ،بسنة رسول اش وسنة حلفائه الراشدين لكن من الفرقة

التاجية يوم القيامة؛ كما صنح ابن حبان ءم_؛ ،حديثؤ

شبهات عصراسة مع أبؤسي

—٦ئ

==ً==^=ً=^==^ًرضًْ

العرباض _ رصي الله محي س فقال :ررش قوله

ررفعليكم

يسئ ،،عند ذلك الاختلاف الذي يكون ش أمته بيان واضح
أن من واخلب على ال نة ،ولم يعرج على غيرها من الاراء من
الفرق الناحية ي القيامة ،جعلنا اض منهم بمنه,،،

ج— أنه لم يدخل منته وستة الخلفاء الراشدين ش
الاختلاف الكثير؛ فدل على أنها جميعا من عند اش؛ لأن

الاختلاف الكثير ليس من عند اممه؛ كما قال تعالى ت ؤوي0
ءفؤظوص لخننما<=كثإًإ ه [ .] ٨٢ : ٠٧١
من هده الوجوه مهحتمعه ي بن .ان مبل ١لنم^ا ٥من
الاختلاف والافتراق وتلوق الحياة من مضلأيتح الهوى

ومعقلات الشبهات والسهواُن — ،التي تحيل من اتبعها عن

المحجة البيضاء _ ما كان عليه المحابة — رضي الله عنهم —

من فهم لسنة رسول الله.؛ فإنهم أخذوا منها بحظ وافر،
وحاروا قمبات السابق ،واستولوا على الأمد ،فلا معلمع
لأحد من الأمة بحدهم ز اللحاق بهم فإنهم على هدى وقفوا،
وبحلم قد كفوا ،وببصر ثام ،نفلروا ،والسعيد من انح
صراؤلهم السوي ،والشقي من زلغ ذات اليمين وذات الشمال

بخَ

شبهات عصرانية مع أجوبتها

=مشا===ً=^^ً=ً==

وسلك مل الغي ،والتائه الحائر ش ميدان المهالك والضلال

يقلن مراب الأهواء ماء حتى إذا حاءه لم يجده شيئا ووحد
الشيطان عنده فامتحوذ عليه ،نعوذ باض من الخذلان.

فقل لي يربك! أي حمالة حير لم ي بقوا إليها؟ وأي حطة
رمد لم يسمتولوا علها ؟ والذي نمسى بيه لقد نهلوا الحق

من معينه • LjJlpزلألأ؛ فأيدوا قواعد الإسلام فلم يتركوا لأحد
مقالأ ،وألقوا إلى التابعين يإحسان ما ورثوه من مشأكاة البوة
خالصا صافتا ،وكان ّندهم فته• نيهم .عن جريل عن
رب العزة حم ندآ عاليا.

لقد كانت منة رمول اش أحل في صدورهم ،وأعطم
في نفوسهم أن يقدموا عليها هوى ،أو أن يخلهلوها برأي
مشوب ،كيف ومحي عادوا ووالوا عليها؟

إلى أمر طاروا إليه زرافات
فإذا دعاهم رسول اش
ووحدانا ،وحملوا أنفهم عليها فلا يسألوه عما محال برهانا.
لذللث ،فهم أولى الماس برسولهم .وّ نته فهما وعملا
ودعوه ،وأن على من بعدهم! أن يتمك بمنهجهم؛ ليكون
موصولا برمحول اض

ودُن اش ،ؤإلا فهو كسمحرة حب ة

اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار•

اِ

^بهات عصرانية مع أجوبتيا

^===^======^رىً=

 - ٢ ١عن يحيى بن يعمر قالت رركان أول من قال ش اكدر
بالبصرة معبد الجهتى؛ فانطلصى أنا وحميد بن عبد الرحمن

الحميري حاجين أو معتمرين؛ محةالنا 1لو كينا أحدأ من
أصحاب رسول الله

فالناه عما يقول هؤلاء ر

اكدر ،،...الحديث ر ا.

ووجه الدلالة! أن هؤلاء التابعين رجعوا ش محرفة حقيقة

مقالة معبد الجهني وأصحابه إلى فهم الصحابة ومنهجهم؛
فدل على أن التابعين يرون حجية منهج الصحابة ،وأن
المحدثات بعدهم يجب عن تعرض عر منهجهم وفهمهم؛

لأنه العيار في قبول ذلك أورده.
 — ٢ ٢عن عبد اممه بن م حوي — رصي اممه عنه — ! أن رسول

اض .قال :ررما من نبي بعثه اش ملي إلا كان له من أمته
حواريون وأصحاب ياحدون ب نته ،ويقتدون بأمره ،ثم إنها
تخلف ،من يعدهم حلوفج :يقولون ما لا يفعلون ،ويفعلون ما
لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ومن جاهدهم
بي انه فهومؤمن ،ومن جاهدهم بقلمه فهومؤْن ،وليس وراء

( )١أحرج* ملم(.)٨

ت عمهرانية  ٢أجوبتها
ً=======ء=^==ربيء

رصي الله عنهم  -وعملهم مترانا لوزن أفهام وأعمال من
بعدهم؛ فمن وافقهم فقد نجا ؤإلأ فلا يلومى إلا شه.

 — ٢ ٤قال رمول الله .ؤ•' ررلقد تركتكم على مثل البيضاء،

ّاصئ،لأزخماإلأئس))،را.،
قال ابن قيم الجوزية!  ١فالنبي .ترك أصحابه على ملة
قويمة مستقرة ،ومحجة بيضاء ناصعة ،لا حفاء فيها ،ولا

لبس ،ولا إبهام ،لا عذر لمن انحرف عنه؛ لأن الحجة قامت،
عليه وبلغته.

وذللئ ،من حموصات الصحابة ،لأنهم هم دون غيرهم
الأحدون المتلقون المبلغون ،والناس تع لهم ي العلم بهذا
البيان الناصع ،وعالة عليهم في ذللثج ،لأن هن.ا أمر لم يتفق
لغيرهم أصالة.
فكل ما حفي وأشكل واشتبه؛ فبيانه وحلأوْ في علم
معتقل.هم ،وأقوالهم ،وأفعالهم،
أصحاب رسول الله
وكل ديتهم ،جهله من جهله ،وعلمه من علمه.
وهزا قاصي بوجوب العودة إلى علمهم عنلء كل إشكال
ولبس واختلاف.،،
ا ح ديث صحح ،أحرجه ابن أيي عاصم ش ءالمهء ( ٤ ٨واّ  ٤ء

ا

ِ

شبهات عصرانية مع أجوبتها

 - ٢٥قال رسول اممه  .ش حديث الافتراق! رروتمترق

أمتي على ثلاث وسعين ملة ،كلها في النار إلا ملة واحدة! ما
أنا عليه وأصحايىا،أ
قال ابن قيم الجوزية! رروالحديث يبين ومع الافتراق ي
الملة بعده  ،.وأنه يكون على ثلاث وميعين ملة ،وأن
الفرق الممثلة بهده الملل كلها إلى المار ،وأنه تنجو فرقة
واحدة ،رغم انتسابها حميعها إلى الإسلام؛ هي• من كان
على ما كان عليه رسول اممه

وأصحابه.

وهدا يدللث ،على أن فيصل الفريق بين الحق واياطل إنما

هو اتباع الصحابة فيما كانوا عاليه؛ لأن كل الفرق المنحرفة
تنتسب إر السنة ،ولا تجرؤ على الترؤ منها•

فاتباع ما عليه الصحابة زمن المبوة ،وما تركهم عليه رمول
الله  .هو مناهل المجاة والهاواية ،وحلاقه من سبل الفرق

الهالكة ،الي هي حن ،الوعيال؛مخالفتها منهج الصحابة.
ولا بد أن يكون الوصف ،المؤثر ش هلاك تلك الفرق،
والدي تعلق به وقوعهم تحت) الوعيل .هو مخالفة هدى
حديث ،حن ،،أخرجه الترمذي (  .) ٢٦٤١وانظر نحرثبه الموصع ش رسالة انصح
الأمة ر فهم أحاديث افتراق س الأمة ،ليشخ يم الهلالي.

شبهات عصرانية مع أجوبتها
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الصحابة؛ ما دام أن الوصف الوحيد الموئر في النجاة — كما
ذكر الحديث _ موافقة منهاج النبوة ،ومسيل المؤمنين الذي
كان عاليه الصحابة.

وهدا يقتضى أن؛  Lo؛؛ منهج الصحابة وما كانوا عليه ،مما
تلقوه من كتاب افه ومنة نبيه ه واجس ،يهلك بتركه

الهالكون ،ويسعي ؛أحد 0الفائزون ،وهو اتبيع أقوالهم
وأفعالهم وأحوالهم ي التدين كله• ٠٠
 _ ٢ ٦وفد حاء فى حديث ،الافتراق وصف ،رسول ،الله.

الفرقة الماجية بانها؛ ررالجماءة،،ر

قال ،ابن قيم ا لجوزيةت رروفي نصوصي القرآن والسنة
نصوصي كثيرة ش ا لحص على ا لجماعة والأمر بها.

وهدا اللففل النبوي يفيد أن ا لجماعق هم أصحابه — رصي الله
عنهم _؛ لأنه لم تكن آنذاك حماعة غير أصحاب رسول اممه
ومعنى لزوم الجماعة؛ لزوم أقوالهم مح ،التحلل
والتحريم وعدم الخروج عيها•
قال الإمام الشافعي — رحمه اممه —  Iررإذا كانت ،جماعتهم

متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم حماعة أبدان قوم
ت  ) ١حدث حسن ،أحرجه ابن ماجه ( . ) ٣٩٩٢

شبهات عصرانية مع أجوبتها
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متفرقين ،وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسيين

واللكفرين ،والأتقياء والفجار ،قلم كن ز لزوم الأبدان
معنى ،لأنه لا يمكن ،ولأن احتماع الأبدان لا يمنع شيئا ،فلم
يكن للروم جماعتهم معنى إلا ما عليهم جماعتهم من
التحليل والتحريم والطاعة فيهما ،ومن قال بما تقول به
جماعة الم لمين فقد لزم جماعتهم ،ومن حالم ،ما تقول به

جماعة الم لمين فقد حالف ،جماعتهم التي أمر ؛لزومها،
ؤإنما كون الغفلة ش الفرقة ،فأما الجماعة فلا يمكن فيها
غفلة عن معنى كتاب ولا منة ولا قياس  -إن ثاء افه . -

فلزوم الجماعة هنا هو لزوم أقوال الصحابة ش التحاليل
والتحريم؛ لأن هذا هو معنى لزوم الجماعت؛ كما ينته الإمام
الشافعي.

والجماعق هم جماعة الصحابة كما أفاد حديث الافتراق؛

فاقتضى وجوب لزوم أقوالهم ي التحليل والتحريم
والإيجاب ،ؤإتباعهم فيها؛ لأن الغفلة ز الفرقة فأما
الجماعة فلا يمكن فيها غفلة عن محنى كتاب ولا منة ولا

قياس — إن ثاء الله _؛ كما قال الإمام الشافعي — رحمه اف، — ،
وافه المستعان.،،

شبهات عصراسة مع أجوبنها
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 - ٢٧و؛الجمالة؛ فوجوب فهم الإسلام بفهم الصحابة
ومن تبعهم ثات بالكناب وال نة والإجماع.

قال ابن قيم الجوزية؛ ررإنه لم يزل أهل العلم ي كل عصر
مجمعون على الاحتجاج بما هدا مثيله من فتاوى الصحابة

وأقوالهم ،ولا ينكره منكر منهم ،ونصانيف العلماء شاهدة
؛ذللث ،،ومناؤلراتهم ناءلقة بهم.
قال بعض علماء المالكية Iأهل الأعصار مجمعون على
الاحتجاج بما هذا منيله ،وذللث ،مشهور في رواياتهم وكتهم
ومنافئرانهم واستدلألاتهم ،ؤيمتغ والحالة هذه إطاق
هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشئ الله ورسوله

الاحتجاج به ،ولا نصيه دليلي للأمة ،فاي كتاب ثشت ،من
كتب الملقح والخلف المتضمنة للحكم والدليل وحدت فيه
الاستدلال بأقوال الصحابة ،ووجدت ذللثح ؤلرازها وزينتها،

ولم تجد فتيا ققل ليس قول أبي بكر وعمر حجة ،ولا يحتج
بأقوال أصحاب رسول الله وفتاويهم ،ولا ما يدل على
ذللث ،،وكيفح يهلسِا قلب عالم أن يقدم على أقوال من وافق
ربه تعالى في غير حكم ،فقال وأفتى بحضرة رسول افه ه،
ونزل القرآن بموافقة ما قال لففلآ ومعنى قول متاحر بحده ليس

شبهات عصرابت مع أجوبتها
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له هذه الرتبة ،ولا ودازيها؟))رم

( )١انتهى جواب الشبهة ْن كتاب  ١٠بصائر ذوى الشرف بثرح مرويات منهج السلفء
للشيخ مليم الهلالي ،بتصرف يسير (ص''آة— ،)٧٨ؤينفلر لالوي1دةت ااالإصاية ش
الاحتجاج بفهم الصحابة" للشخ حاى الحاى ،وءدراسة نقدية لماعدة المعدرة
والتعاون ،للشيخ حمل العثمال ٦٨٠٠٠٣ ( ،وما بعدها).

ايسهة الئالإة:
بتثير الأحاكام الشرعية
تمط

ا؛ك______ٍٍءء^ٍءءٍ^^ء^\
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اَ

======^====ًًمما=

كثر الكلام عند العصرانتين على أن هناك قاعدة شرعية

اسمها ررتغير الأحكام بتغير الزمان،،لاا ،ويقصدون بعض
الأحكام المتصالة بالمعاملات دون العبادات ،والتغير أوجبه
عندهم تغير المصالح والأعراف والعادات.
ويرون أن الصحابة عللوا الأحكام مواء بالعلل المتنبهلة
أو المنموصى عليها ،وعملوا بالمصلحة والحكمة — وهى ما

يترتب على الفعل من نفع أو صرر ،ولم سروا وراء
الأوصاف ،الظاهرة ،وكان من نتيجة تعليلهم هدا أن غيروا
بحص الأحكام تبعا لتغير المعنى الذي لأحله شيع الحكم،
وش هدا رد على من مغ تبدل الأحكام بتبدل الصالح،
ووقف عند المنصوص ،ؤإن أصبح لا يحصل الممصود منه
أو لحق الناس من أجله الحرج والشقة.
فالأحكام الشرعية المتصلة يمع.املأت الناس وعاداتهم
وأعرافهم جاءت لتحقق مصالح معينة ،وهده الصالح تتغير
القاعدة المشهورة ُلأ ينكر تعير الأحكام يتعتر  ١٠^^^١ليست عاعدة مستنده عن

مجلة الأحكام العدلية ،وتد وصعها الفقهاء
أنوال ال لف ،نهي ناعيه
للأحكام التي لا تستند مباشره إلى نمر شرعي ،بل مصدرها عزف أو مصلحة
سكثتا عنها الصوص( .انظرت محاولأين ،التجديد قي أصول الفقه ،للدكتور هزلع
المالي،صهّ_1،آا.)1

شبهات عصرانية مع أجؤبتتيا
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نحتلفا خصائصهما حكمان مختلفان ،ؤإن لكنت الصورة
بادئ ذي بدء تبدو واحدة.

إن تغير حكم الحادثة إذا تغير جوهرها وأصبح لها
حصائهس مغايرة لهلييعتها الأولى أمر محلبيعى لا ينبغى أن

ينانع فيه أحد ،محيقى النزج ز تغير حكم الحادثة الخي لم
يتغير جوهرها ولا ثيء من خصائصها وحيثياتها ،وذك مثل
حكم المؤلفة قلوبهم ،وهم نفر س الناس لم يستقر الإيمان
ى ق لوبهم ،جعالت ،الثريعة لهم حقا ي مال الصدقة،

يتالفهم الإمام به ،لتثبتوا على الإسلام هثنلم س وراءهم
ويسلم الم لمون من فتنتهم وسرهم ،وهذ.ا المعنى لا يخاف
منه إلا عند صعق الإسلام وحاجته لنصرتهم وموالفتهم،
فالنهس يوجمس ،إذا إعهناء هؤلاء المؤلفة لهدا المعنى ،فياش

الإمام ليْلبق هدا المعتى فيجد أمامه حالتين!
الأولى! حالة صعق ،الإسلام ،وقوم يحتاجون لهدا التاليف.
الثانية! حالة قوة الإسلام ،وقوم يزعمون أنهم من الْؤلفة
قلوبهم•

فيهللق ذكم الله على الحالة الأولى فعقليهم سهمهم،
ويعلثق حكم اممه على الحالة الثانية فلا يعتليهم لأنهم ليسوا

اِ

شبهات عصرانية مع أجوبإتها
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ممن أمر الله ااعهلائهم ،وهدا ما يميه العلماء تحقيق
المناط.

فهما إذا حادثتان؛ لكل حادثة حالة خاصة تحتاج إلى
حكم خاص ثات لها لا يتغير ،وحادثتان لهما حكمان كما

قلتا لثس غرمحا ولا عجما ،وكلأ الحكمثن من الشيع•

والتغير عندهم سببه تغير الصالح والأعراف والعوائد
شبهات العصرانيين حول هدْ القاءد٥ت

 — ١استدلوا بمغ عمر — رمحي الله عنه — سهم المؤلفة
قلوبهم•
الناقشة:

إن الأية الواردة ى المؤلمة قالوبهم التي أمرت ياعطائهم
تتضمن حكمين ش آن واحد وهما:

الأول :أن المؤلمة قلوبهم يعطون من بيت المال.
الثاني• وهو صده أن غير المؤلمة قلوبهم لايعقلون.
فعاد الأمرإلى تحديد من هم المؤلمة؟
والمولمة :هم أولئلث ،الدين يكون الإسلام بحاحة إليهم؛
لأنهم زعماء ي قومهم ،فإذا أسلوا أملم من ورائهم مثل
■محنة ن حصن والأهمع بن حابس ،فقد كانا من زعماء تميم،

شبهات عصرانية مع أجوبتها
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فإذا أملم أمثال هؤلاء تقوى الإسلام بمن وراءهم.
ولعالة يال.خل في هدا المعنى ما أثار إليه المستدل من أن
الرسول  .يعطي الرحل وغيره أحب إليه منه حتى ال
يضعف أويمتن ويكل الاحرين إر إيمانهم•
فالأول من معنى التأليف لتقوية الإسلام ..والثاني من
معنى التأليف لخغ الفتنة أوالضعف.
ؤإذا وقفنا عند القصة المدكورة نجن .أن التأليف لتقوية

الإسلام غير متحقق ،فالإسلام حينئذ كثير ،وهدا معنى قول

عمر رصي افه عنه أن رسول اممه كان يتألفكما والإسلام
يومئذ قليل ،أما أنتما اليوم فتريع .ان أن نتألفكما والإسلام
كثير ،فأنتما لمتما من المؤلمة قلوبهم اليوم ؤإن كنتم منهم
من قبل ،وهذا من عمر هو الفقه ،وهو ما يميه الأصوليون
ر بتحقيق الماءل»ا

فإذا أراد الفقيه أن يطبق المص على حادثة حقق مناطها

سواء أكان الفقيه صحابنا أو غير صحابي ،فإذا وحد أنها
تدخل ش حكم المص أعطاها حكمه ،ؤإلأ منعها من الدخول
تحته ،وهذا ما فعله عمر رصي اممه عنه.

فقد حقق ش شأن الرحلين ،وشأن الإسلام ،فعلم أنهما

شبهات عصرانية مع أجوبتها
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ليسا من المؤلفة قلوبهم ،فمنعهم من الدخول تحت الأية
ولم يعطهم• •

والنص الوارد ز القرآن هو هو لم يبل• ل ولم يغتر ،فمن

أعطى المؤلفة قلوبهم كما فعل رمول الله ،أو حلتهم مؤلفة
كما فحل أبو بكر فقد أعمل الأية.

ومن منعهم لأنهم غير مؤلفة فقد أعمل الأية ،ولا تغيير
ولا بديل•

ومناحل الأية ثابت ،إلى يوم القيامة ،وهوت إعهناء المؤلفة
قلوبهم ومتع غير المؤلفة ،والتهلبيق بحب الواقعة والحال،

فأين التديل والتغثثر للحكم؟ بل أين الإجماع على ذلك؟
وأصرب ،مئالأTحر يوضح الفصول — لا أحد يخالف فيه
إن ثاء اممه — فاقول! لو أن إناثا وقف ،مالأ على الفقراء من
طلبة العلم ش مسجد معين وجعل لكل منهم قسما محددا،

ثم إن المافئر أعمر الفقراء ومتع غير الفقراء ،فهل يعتبر نغزا
لشرحل الواقف ،ومهللبه؟ كلأ.

ثم لو أن بعض هؤلاء الفقراء أصح غنتا فارتفع عت،
وصف الفقر ،فلم يعمله الماؤلر شيئا ،هل يعتبر قد غير من
شرحل الواقف أو ممللبه شيئا؟ كلأ.

شبهات عصرانية مع أحوبتها
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ثم إن هؤلاء الدين ارضر وصف الفقر عنهم ،لو أنه عاد
لهم ،ثم عاد الماظر فأعطاهم ،أفلا يكون ذلك عملا بشرط
الواقف وقصده؟

إن عمل عمر رصي الله عنه لا يعدو هده الصورة ،ولم يغير
وأم لدل•

إذا علم ذللئج فلا يجوز لملم أن يقول! إن عمرأ أوقف
حكم الأية ،ولا إنه ألغاه ،فا لحكم هو ا لحكم ،وعمر هو عمر
الوقافح عند كتاب ،الله رصي الله عته وأرصا.0
قال شح الإمحلأم ابن تيمية — رحمه اممه — ت رروما شرءه النجي
مرعا معلقا بيب ،إنما يكون مروعا عند وحول ال ثجب،

كإعطاء الولهة قلوبهم ،فانه Jايت ،؛الكتاب ،والسة .وبعض

الناس ظن أن هدا نح ،لما روي عن عمرا أنه ذكر أن الله أغنى
عن التألق ،فمن ثاء فليؤمن ومن ثاء فلزكفر ،وهدا الغلن
غلعل ،ولكن عمر استغنى ش زمن عن إعهناء المؤلفة قلوبهم،

فتترك ذللئؤ لعدم الحاجة إليه ،لا لنسخه ،كما لو فرصي أنه عدم

ش ب عض الأوقات ابن المل والغارم ونحوذلكر*أ  ١ا •
 . ٢قالوا :أباح رمول اممه ه للنساء الخروج إلى
الفتاوى(م .) ٩٤

شبهات عصرانية مع أجوبتها
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الم اجد للصلاة كما رواه أبو داود بسنده إلى أبى هريرة

رصي الله

أن رسول افه

وال 1ررلا تمتعوا إماء افه

م اجد الله ،ولكن ليخرجن وهن ملأت»أا .،هدا ما كان ش

زمن رسول الله ،ثم حدث بعد ذلك أن تغيرت حالة النساء
وأحدثن ما لم يكن ش عصر النوة ،حتى قالت عائشة رصي
الله عنها ما رواه أبو داود! رالو أدرك رسول الله

ما أحدث

الناء لمنعهن الما جد كما متعنتا ن اء يني إسرايل؛ا •
الناشة:

 — ١أن درء المفاسد مهللب ث رعى وذللث ،للمحاففلة على

الدين ،ولكن من أين نعلم أن هدا مفسدة؟ والجوابح :من
الشاؤع؛ لأنه كما تقدم لا يستقل العقل بدرك المصلحة
والف اوة ،فإذا قلنا هدا من ية فلابد من شهادة \ذثوآ لما
نقول ،وكدللث ،إذا قلنا :إنه مصلحة.

 — ٢موقف ابن عبد الله بن عمر رمحي الله عنهم يدل على أن
الخروج إذا ترتب عليه مف دة يمنع ،وهدا لم يدركه بالعقل،
صتن أيي داود(  ،) ٥٣٣ومعنى ملة أي غير تليية ،ونقلة شح المشاة وكر الفاء،
وامراة نقلة اذا كانت ،منيرة الريح «ذح ابرى» (.) ٣٤٩ /Y

ِ.
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بل شهد ل اسمع.
وهذه الشهادة موجودة ى النص نف ه ،ألا ترى إلى
اشتراط رسول الله  - .لعدم مغ النساء من الخروج -
خروجهن غير متزينات ،حيث ^ ^،١ررولكن ليخرجن

تهلأمت،ا .،فإذا لم يتحقق الشرط وهو الخرؤج تفلأيت ،لا يؤذن

لهن؛ لأنهن لم يلتزمن به•
ذكر النووي  -رحمه الله  -ت ررثروط العالماء ش خروج
الن اء بأن لا تكون متهليبة ولا متزينة ،ولا ذايت ،خلاخل

يسمع صوتها ،ولا ثياب فاحرة ولا مختلطة بالرحال))رم
حيث ،قال رسول الله

ارلا تمتعوا إماء القه م احي الله،

وليخرجن وهن تفلاتءا ،ومعنى نقلة ت أي غير متطيبة .

فتحقيق المناط يكون! هل هده المرأة نقلة فتخرج أو غير
نقلة فلا نحرج• وهدا ؤإن تغتر فليس هو الحكم• فمن منع من

ا ل خروج علم أن ا لخرؤج غير نقلات ممدة بالنهس.
فالقول إذا بأن هدا ممدة ليس اعتمادا على العقل ،ؤإنما
هو بشهادة السع.
ت  ) ١انظرت صحح مسلم بشرح النووي(ة، ١ ٦ ١ /

شبهات عصراسة مع أجوبتها
=ْرتا=^=^====^=^ً

فلا يقال! ارفقد رأيت أن ما حدث يقتضى تغير الحكم
السابقاا؛ لأن الحكم السابق هو• عدم جواز مغ النساء من
الخروج إلى الماجد إذا حرجن نقلات ،وأما إذا لم
يخرجن كيلك فقد تركن العمل بالشرط -الذي يجير الخروج
لهن فيمنعن ،وهذا حكم ثات لم يتمر ولن يتغتر إلى يوم
القيامة.

 - ٣قالوات حرم الشاؤع الخمر وبين ما فيها من مقامي ،وما
يعقب اجتنابها من مصالح كما محبق بيانه ،ولكن ليس كل
النفوس تتمثل حومحا من عقاب أحروي أو رغبة ش ثواب
كيلك بل منها من لا يزجره إلا أن يرى الحل.اب رأى العين،
محسمسمع ال.ارع الحكم لن يثرب الخمر قامر بضهربه ،كما
رواه أبو داود ب ند عن أبى هريرة رصي الله عنه! ررأن رسول

افه .ؤ أدي برجل قد شرب فقال! اااصربو٥اا قال أبو هريرة
فمنا الضارب بيده ،والضارب بنعاله ،والضارب بثوبه ،فالما

انصرف ،قال بعض القوم؛ أخزاك افه! فقال رسول افه

رالأ

تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان؛؛• وش بعض الروايايتإ

تقدير ذللث ،باربعتن ،وش بعضها؛ ررأن رسول افه ه حثا في

شبهات عصرانية مع اجؤي؛،ا

وجهه التراب® ،وش بعضهابعد الضرب قال لهم! رربكتوْ))أا/
وروى اليهقي ب ندم إلى عكرمة عن ابن عباس؛ ررأن
الشراب كانوا يقربون على عهد رسول اممه بالأيدي والنعال

والعصي• قال وكانوا ش حلافة أبي بكر رصي اممه عنه أكثر
منهم في عهد الني ه ،فقال أبو بكر :لو فرصنا لهم هدا
فتوحي نحو مما كانوا يقربون ى عهد رسول افه

فكان

أبو بكر رضي اممه عنه يجليهم أربعين حتى نوش ،ثم كان
عمر رصي افه عنه فجلدهم أربعين إلى أن قال! ثم كثروا فثار
فقالوا؛ ثمانينا)لى.

والمشاورة رواها البيهقي أيصا ب نده إلى الزهري قال؛
أحرني حميد ن عد الرحمن عن أبي هريرة الكلى

قال؛ رءأرملني حالي بن الوليد إلى عمر رصي اطة عنه فأتيته
ومعه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلى و٠للحة والزبير

رصي الله عنهم وهم معه متكثون ش المجد ،فقلت؛ إن

حالي ن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك اللام ؤيقول؛
إن الناس قد انهمكوا ش الخمر ونحاقروا العقوبة فيه ،فقال
( )١معز بكتوه أى وبخوْ ،انظر سنن أبي داود (  ٤٣١٢؛
(آ)ضاوهتر(ه./آا"ا)،وض أبيداود(أا-اأ).

شبهات عصرانية مع أجوبتها
ءرِبيص==^===ً=^ء=

عمر رصي الله محه :هم هولأم عتوك فاسألهم فقال علي! تراه
إذا ّلكر هدى ،ؤإذا هدى ائزى وعلى المفترى ثمانون ،فقال

عمرث بلخر صاحبك ما قالوا)) ل ا.
فالصحابة فعلوا شنئا لم يكن ش زمن رمول الله

تبعا

لاقتضاء المصلحة ،ولا يليق أن خالفوا فعل رسول افه إلا
إذا علموا أن هدا مقصد الشريعة.
انمائث

ة:

إن هده المسألة ؤإن كان سندها الحمل بالمصلحة ،إلا أنها

ترجع إلى أصل كلي ،وهده شهادة من الشارع لها بالاعتبار،
ولنتعرف الأن على الأصل الكلي وعلى المصالحة المعتبرة
هنا ،والأصل الكلي هو أن الشارع اعتبر المظنة في الأحكام
أصلد شرعيا كلتا ،والدليل عليه الأستقراء ،فتأحد المفلتة
حكم الظنون.

ؤيثقى الفلر بعد ذلك ش يحول مسألة  ١حد الشرب))
نحّى هن.ا الأصل؛ فقد تشاور الصحابة فعلموا أن الشرب
مظنة القذف فاعهلوه حكمه ،فقال على  -والصحابة له
موافقون : -ررتراه إذا سكر هزى ؤإذا هدى افترى ،وعلى
;ا)ّناوهفى(ه'/آم،وش أبيداود(أ'ا*ائ:

^هاتعصرانية٢أحوسها

اَ

ًً===^===^==هرِْيىء

المفتري ثمانون ،ففال عمر بغ صاحبك. ،،

فهي مسالة كان لها حد مقدر ش الشؤع ،ؤإنما كان يطبق
الحد المقدر الذي يتم به الربع والزجر ،وورد ي بعض

الأحاديث أن الصحابة حرزوْ أربعين لما مالهم أبو بكر

رصي الله عنه عن صرب المي  ،، ١٠ثم صرب هو أربمن،
ثم اجتمع الصحابة وتشاوروا واعتمدوا في ذلك على
المصلحة الرعية التي مهد الميع لجسها ،فجعلوه شمانين

كحد المدق ،لأن المظة تاحد حكم الفلنون..

فاين اناع مجرد المصلحة؟ وأين تغير الحكم؟ وليس مح،
المص مخالفة لفعل رمول افه س ولا لقوله ،ولا يجوز

نميته مخالفة لا ش موصع ا لحجاج ولا ش غيره •
 - ٤قالوا! روى مالك ،ى الموطأ ب ندم عن يحنى بن عبد
الرحمن بن حاطس ،ررأن عالمة لحاطب سرقوا ناقة لرجل من

مزينة ،فانتحروها فرفع ذللث ،إلى عمر بن الخطاب ،فأمر عمر
كثير بن الصلمثا أن يقْلع أيديهم ،ثم قال عمر أراك تجيعهم،
(\)ذنأبي داود(أآيأ).

اَ

^^هات عصراسة مع أجوبها

=مِلميىْ=^====ً===^ً

كم
ثم قال! واش لأغرمنلث ،غرما يثق عليك ،ثم قال
شمن ناقتلئ،؟ فقال المزني! قد كنت ،واه أمنعها من أربعمائة
درهم ،فقال عمر! أعطه شمانمائة درهمر آ.
وقد روى ابن وهب هذا الأثر فى موطثه مفترا وفيه! فأمر

كثتر بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم أرسل وراءه من انته بهم
فجاء بهم فقال لعبد الرحمن! ارأما لولا أني أحلنكم
تتحملونهم وتجيعونهم حتى لو وحدوا ما حرم اف لأكلوه
لقهلعتهم ،ولكن واف إذ تركتهم لأغرمنلث ،غرامة توححكأ٢ا.
فقد ثبت ،على هؤلاء ما يوجس ،،^٥٥١١ ،وبعد الأمر ينهى
عن التنفيذ لما حلهر له ما يل ير الحد عنهم ،وهو أنهم جاعوا
فاخذوا مال الغير ،وذللث ،لفهمه أن القهلمر عقابه للجاني من
غير حاجة ولو كانت ،الأحكام كلها ومنها الحدود يتع فيها
التحى المجرد لما راساغ له رصي اض عنه وهو من أعلم حلق
اش شؤع اف أن يخالف ،قوله تعالى! ؤؤوألكارقو١ك١رهمح
ةئْلعوأاددهما ه [الماندةت  ] ٣٨ومن أجل هذا المحنى نهى
()١تزير الحوالك ترحاووطأ(آ.) ٢٢ • /
( )٢وص من ْعى الأثر ايابق  -انظر انمدر المابق(؟.) ٢٢٠ /

عصراسة مع |حوبتيا
^=^ً====ً==مى=

عن القفر عام المجاعة مع أن النهس عام شامل لجمع
الأوقات.
الناقشة:

امترؤل الشاؤع لوحوب القفر محمروطا؛ وهي:
 — ١أن يكون المروق نصابا.

 - ٢أن يكون من حرز.
'*أ_أنلأيكونفيهشهةس.
 - ٤أن لا يكون آحذه محتاجا إليه ك رمقه.
فإذا تحققت هاوه الثروؤل وحب الحل ،.ؤإذا نحالف أحدها

لم يجبأ•،١
وعلى كل شرط من هذْ الشروط دليل شرعي ،فأما ث رط
النصاب والحرز فظاهر ،وأما شرط انعدام شبهة المالك
والحاجة إليه لساو رمقه؛ فلأن من أحد مالأ له فيه شبهة مللث،
لا يعتبر سارقا لمال غيره ،وكل.لك من أحل .ما يحتاج إليه ل د
رمقه ،إنما أ-محل مالأ له فيه حق ،كما مرق غلمان حاطب بن

أبي بلتعة وقل ،كان عمر يقلن أنه يجيحهم ،فلل.لائا امتع عمر
)١ :راجعاصفيئ lباس(  l ١• ٣/٩ر x ١٣٧

شبهات عصرانية مع أجوب؛تيا
ًرىً=========

عن قطعهم لوجود هده الشبهة

فادا الحد الذي أوقفه عمر رصي افه عنه إنما أوقفه لعدم
تحقق ثروؤله التي اشترءله| الشارع ،بل إن عمر لا يمكن أن
ينفذ الحد الذي لم تتحقق شرومحل تنفيذه؛ لأن ش ذلك
مخالفة للنا يع.

فالعموم ش آية السرقة لا يصلح وحده لتهلبيق الحد ،بل
هناك شروهل وودت ش السنة لأبد من اعتبارها ،ومن اعتبرها

— ك ما هو صنع عمر — لا يقال له إنه حالف الأية.
وأيصا فإن عدم القْير ليس مثثه تعلق عمر بمطلق
مصالحة أو دفع مهللق مفسده أو اتثاعا لحكم العقل ،بل سببه
مراعاة نصوصي أحرى وردت ى السنة.

وأما قولهم ت لو كانت ،الأحكام كلها ومنها الحدود يتع
له رصي الله عنه ،وهو من أعلم
فيها التحى المجرد لما
حلق اممه بشرع اممه أن يخالف قوله تعالى! ؤ والكارق
ؤالتارهة جدْلمأ أيديهما ه [المايوة ] ٣٨ :ومن أحل هذا
المعنى نهى عن  ^٥٥١١عام المجاعة مع أن المحي عام شامل
:ل)اوغنىرأ>/آ-ماا

اَ

ت عمم راسة  ٢أجوبتها

=ً====^^==ً^ًهرىء

لجمح الأوقات .
فيلاحظ عليه أنه إذا كانت الأية توجب  ^٥٥كل مارق مواء
سرقسمز أو

أو

نصانا أو دونه أو

يحهمت مبهه بسب مللب او مح^ا'عه ،فان الته خصصب هدا

العموم ،فلا فعير إلا من مرق نصابا من حرز مثاله بلا شبهة.

فتبين بعدئد أن التمن الوارد ش القرآن مخصوص لم يات
لجمع الأوقات ،بلر ي تثنى منه وك المجاعة لورود نص
آخر يمغ القهلمر عند تحقق الشبهة.
فيصح أن يقال! إن تهلبيق الحدود يتح فيها النصوص بحد
الجمع بينهما والظر فيها ،ومن فعل ذللث ،فقد وافق القرآن
والمنة كما فعل عمر رضي اش عنه

قال ابن القيم — رحمه اممه — ! ررفان المنة إذا كانت ،منة
مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة ،فلا يكاد

ي لم المارق من صرورة تدعوه إلى ما يد به رمقه — وهده

شهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج ،وهي أقوى من كمحر من
المبه التي يدكرهاكثيرمن الفقهاء»أاا.
 — ٥استدلوا على قولهم بأن أصحاب رسول الله يعارضون
أءلأماوونمن(م/أا

ِ—٦

شبهات سمراسة ٢

امره بما فترتنب عله من صرر (لحق  ١لم لممي ب ييه فقرهم
على ذلك ه ،من هدا ما رواه البخاري ب نده عن يزيد بن

أبي عبيد مولى ملمة بن الأكؤع عن ملمة رصي افه عنه قال!
حفت أنواي القوم وأملقوارا ا فاتوا الني ش نحر إبلهم فاذن
لهم ،فلقيهم عمر رصي الله عنه فأخبروه  Iمحقال ت يا رسول الله
ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول اممه  .ررناد في الناس

يأتون مضل أزوالهم)) ،فثسهل لدلك نطع وجعلوه على الطع
فقام رسول اممه فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعتهم ،فاحتى
الماس حتى فرغوا ثم فال رسول اممه!.ررأثهد أن لا إله إلا
افه وأنى رسول اله))ر ا .فقد عارض عمر إذن رسول اش
بالحر بالمصلحة وأقره الرسول على ذلك. ،
المناقشة:

إن هدا المص الذي استدل به على جواز معارضة حكم
المؤع يالمصلحة مل الصومجر السابقة لا لدل على سئ من
ذلك.،

وحاصل ما ش هده الرواية أن رسول اتله
( )١معنى أملقوا :افتقروا .انظر نتح _ (ا■.) ١٣ • /
(أ)غحابري(ا/-ا'،آا_' -اا).

امتاذنه القوم

شبهات عصرانية مع أجوبتها

ش ن حر إبلهم فأذن لهم ي ذلك ،ومثاله ما علمناه من
من الإذن ش عمل المباحايت ،،ثم إن رمول الله .علم بعد

ذلك ألهم إن نحروا إبلهم لم يحق لهم شئ بعدها فلم يأذن
لهم ،وأمر الناس أن يتصدقوا عليهم ،وارتوالى المثى ربما
أدىإرالهلأك<.اا.
وما فعله عمر إنما هو بيان لحقيقة المسألة ،فلما ذكرها
للرسول  .بين حكمها وأمر الناس بالصدقة ،فاين
المعارضة؟

ثم إننا قد علمنا من السنة ي مواصع كثيرة أن رسول اممه
يشاور أصحابه ،فييبينون له حاجتهم وامتف ارالهم ثم
يجبب ،عليها حسب الواقعة ،ثم إذا تجدد له علم ؛حقيقة
الواقعة بين حكمها ؛حب ،ما يتجدد على جواز المشورة

على الإمام بالمصلحة ؤإن لم تتقدم منه الأّتشارةل'آا.
ألم تر إلى منزله س في يدر حبث ،بين له بعض أصحابه أن

هدا لا يصلح منزلأ لقتال القوم ،فأمر رسول اممه بانحاذ منزل
آحر ،ولم يكن ى قول الحباب بن المنير معارضة لرسول
(ا)ءحاوارى(أ"</-اا:
(أ)ذحانرى(ا''/-آا:

َ.

شبهات عصراسة مع أجوب،ا

=رممه=^ً===^^=^==

وكدك نمة 'ابير المخورا^ فإنه أمرهم أن لا ِ<بروا
النخل ،لظنه أن ذك لا ينفعه فلما علم أن الخل لم يثمر
فاشتكى له أصحابه أحاز لهم ذك ،وأخبرهم أنه لا يعلم
بحقيقة الواقعة؛ حيث قال! ارأنتم أعالم بأمور دنياكم ،،،وهده
الحواديث ،مشهورة معلومة ..وكدك ما نحن فيه لم يعلم

عليه الصلاة والسلام بأنهم إذا نحروا لإبلهم لا يبقى لهم
مئ ،فلما علم أمر لهم بالصدقة.
أمر يذبح
وش هل ْ.الحادثة نمها لو أن رمول اممه
الإبل  -بعد أن بين له عمر أنه لا سقى لهم شئ  -لما عارضه
أحد من الصحابة ،فكيف يتصور أحد أن ش هن.ا معارضة.

ومن العلوم أن المفتي قد يفهم الواقعة الش استفتى فيها
على غير وحهها — إما لعل.م الحلم بحقيقتها أصلا أو لعدم
وضوحها  -ثم يفتي فيها بحب ما فهم ،فإذا بين له أن
الواقعة لمت ،كن.ك ،بل هي كاوا وكدا نظر ش حكمها يهدا

الاعتبار؛ فكان ب حكم آخر ،ولا يقال! إن الحكم قد تغير..
ولا يقال! إن البيان لحقيقة الواقعة معارضة ..وافه أعلم.
. )١:سأتي اللكدم ي  -إن ثاء اف  -ز الشبهة الرابعة.

اَ

شبهات عصرانيات مع أجوبتها

^ً==ء=ً^ء=ءرِى=

بتقديم المصيحة
ولنأش بمثال تهلبيقي نرد به على
على المص ،وهو موقف عمر من أبي بكر ز حرب الردة؛
حيث تفلهر فيه هقابلة المجتهد المص بالمصالحة التي حبها
لا؟

روى البخاري بسنده عن عبدافه بن عتبة أن أبا هريرة مال ت

لما نوش المبي ه واستخلف أبو كر وكفر من كفر من
العرب ،قال عمرن يا أيا بكرن كيف نقاتل الماس وقد قال
رسول اش

ررأمرت أن أقاتل الماس حتى يقولوا لا إله إلا

افه ،فمن قال لا إله إلا اف عصم مني ماله ونف ه إلا؛■حقه
وحابهءالىاش)ا؟

قال أبو كر!راواش لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ،فإن
الزكاة حق المال ،واف لو منعونى عناقا كانوا يودونها لرسول

اف .لقاتلتهم على منعها ،فقال عمر :فواف ما هوإلا أن رأيت

أن قد ث رح اف صدر أبي بكر لقتال فعرفت أنه الحق،،أ  ١ز
وقد سال الماس أبا بكر ش رد أسامة ليستعين به وبمن معه
على قتال أهل الردة فابى ..والدين سألوه ذلك إنما أرادوا
الحمل بالمصلحة ،إذ المصلحة ش الفلاهر إبقاء الجيش
اذحالارى(أا/هبأ).

شبهات عصرانية مع أجوب؛تيا
ً=رِ؛يا=^======ً^==

ليقاتل مع المسالمين أهل الردة ،بل إن عمر ظن أن المصيحة
ش ترك قتال أهل الردة ،فالما بين لهم أبو بكر أن ما يرونه إنما
هو مخالفا لما ورد عن رسول الله

تركوا ما ظنوه مصالحة

— و هم مجتهدون — وعملوا يما ورد ش التمس.

وش هدا دليل على أن المصلحة التي تعارض النص
مردودة ،حتى ؤإن ظن المجتهد أنها مصلحة ،وآية قبولها

شهادة \ذؤثوآ لها ،فإذا لم يقبلها ،فكيف يتصور أحد أن
رسول الله  .يقبل من أحد معارضة الصوص بالملحة
التي يدعولهاصلأءالكتاباا

ولدللئ ،لم يقبل أبو بكر من أحد شيئا من ذللثج حتى ْع
أنهم مجتهدون ،بل بين ووضح ،قال الإمام الشاطثىت١اولا

منعت ،العريت ،الزكاة عزم أبوبكر على قتالهم ،فكلآ عمر ش
ذللث ،،فلم يلتمتح إلى وجه الصلحة ش ترك القتال ،إذ وحد
النص الشرعي القتضى لخلافه ،ومالوه فى رد أسامة

ليستعين به وبمن معه على قتال أشل الردة ،فأبى لصحة

الدليل عنده بمغ رد ما أنقده رسول الد 4ه^ا،ر ا.
فهده القصة تصلح مثالا لمقابلة الصالحة للنص ،وفى
ا الواءقات(؛/هأمآ).

شبهات عصرانية مع أجوبتها

اَ

============^^=صي=

المهاية سل دلالة قوية عر أن الصيحة المقابالة للص ال
عرة بها ،حتى ؤإن كانت من كبار المجتهدين•

وبعد هدا لا ينبغي لأحد أن يتصور أن المصالحة يمكن أن

يعارض بها الص ،وأن أحدأ من أصحاب رسول الله .
يعارض أمره  -وهويعلم  -بالمصالحة فضلا أن يقره رسول
افه على ذلك ،وافه أعلم.
ومن المفيد هتا أن نقول إن كل ما ى حيل الصحابة رصي
افه عنهم ورضوا عنه ،موصع للقل.وه الباركة ،حتى
اجتهادهم الذي يعلون أنه بعد ذللث ،مخالف ،للصواب
فيرجعون عنه ،هو موصع قدوة ،لأن فته محنى الرحؤع إر
الحق واطراح مجرد التفكير البشري ،والصر عن متابحة

رغبالت ،النفس وحفلوخليا .وما أسد حاجتنا الثوم إر مثل
هده الأخلاق الإيمانية والواقف ،العفليمة التي لا يتحقق

وليلاحظ أن هؤلاء العصرانيين لم يفرقوا بين تنقيح
الناهل ،وبين تحقيق المناؤل الذي هو نغلر الخجتهاد ر
الواقعة..

ومثال الأول قول الشارعت رركل مسكر حرام؛؛ ،ومثال

ِ.

عمي راسة مع أجوباها

^<رذيىس^==^==^=======^=

الثاني قولنا! هدا الشراب مسكر.

فإذا نفلر الفقيه ش شرامح— ،ما فعلم أنه مكر ثم طبق عليه
حكم الثارع ،فعماله هدا يمي ر تحقيق المناهل ،،،وهذا
يمكن أن يتغير دءحّ_ا ثيايت ،الحالة التي أمامه ،فإذا استقر
الشراب على حالته الأولى فكان مكنا أفتى الفقيه بالحرمة،
ؤإذا تغير فزال الإسكار عنه — كأن أصبحت ،الخمر حلا —

فأفتى بجواز استعمالها ،فإن هدا لا يعد تغيرآ فى حكم الخمر
وهو التحريم ،بل هو حكم ثابت•
ومثل ذللث ،موقف ،عمر من المؤلفة ،فإنه إنما حقق مناهل

الهالة ،ولم يغير الحكم وهو وجوب إعهلاJهم ،ولم يمنع
العمل بالأية

وكذللثإ مسألة تهلبيق الحدود فإنه مشروحل بثرهل فإذا لم
تتحقق فلا تملق ،وليس ذللث ،لوحوب إقامة .٠^١

ومثل ذلك مغ حروج النساء إلى الم احي..

وأما مسألة حد الخمر فإنما انح الصحابة فيها المصالحة
التي شهد لها أصل كلي ،،ولم يتبعوا فيها مجرد المصالحة،
ولم يغيروا ها شيئا ،وكما أن هدم المسألة منيها المصالحة
الي شهد لها الشاؤع ،فإن مد الذريعة هي مند الصحابة ي

َ
ا
شبهات عصرانية مع
=^^^—=^=ًرىً

مغ حد السكر ونحو 0ي الغزوأ .،
م

؛ )١المر-أعت رسالة
بتصرف)،

م

والشمولء للدكتور عابد السفيانى٤٨٩ ~ ٤ ٤٨١٠٠^( ،

اصةاس:

رأى اثطوفي في الص1حات

شبهات عصرانية مع أحوبتها

_ِ

==ًً========رما=

أصلفنا القول أن الحكم الذي حاء به نص حكم ثابت ال
يتغير؛ لأن المصلحة التي يحققها مملحة ثابتة لا تتغير ،وقد

ظل هذا هو الرأي المائي الوحيد بين الدوائر العلمية ،لا يشذ
عنه فقيه ،ولا يعرف ،أحد رابا غيره ،حتى نثريت ،مجلة
(المنار) ش أوائل هذا القرن رايا مهجورا لأحد فقهاء القرن
الماع الهجري ،هو (نجم الدين الطوش) ذكريت ،المجالة إنه

تحدث عن المصلحة بما لم ثر مثله لغيره من الفقهاءرا،اا
فمن هو الطوش هذا؟ وما رأيه الذي ثد به عن بقية الفقهاء؟
تذكر الصادر التي ترحمت ،لحياة (العلوش) أنه كان من
الفقهاء الحنابلة ،وتصفه بالعلم والصلاح والمصل ،ولكن
هذه الصادر ذاتها تلقى ظلاله على منهجه ى التفكير،

وتتهمه يالتشيع والرفض ولمثا الصحابة ،وتجعل ذللث ،سببا
للثائرة التي ثاريت ،عليه حين كان ي القاهرة ،ومنها نفي إلى
بلدة صغيرة .ؤإذا كان البعض يش،كاكإ ي صحة ما اتهم به
ويبرئ ساحته ،إلا أن كل الكتابادتإ قديما وحديئا تتفق على

أن رأيه ى المصلحة رأي شاذ ،لم يعرف ،قبله ولم يتابعه فيه
١

في التشرح الإسلامي ونجم الدين؛_^® ،مصطفي زيد(،ص؛ ' ١ ٩

ِ

شبهات عصرانية مع أجوبتها

=هرِبيم==^==^=====

أحد بحده إلا بعض المعاصرينر ،،١وقد يكون الشذوذ وحده
ليس عنا ؤإن كان ش الغالب دليل الخْلآ ،ههل كان رأى
الطوز في المصس مع كل تك الفللأل القانمة ي حياته

ومع ذلك الشذوذ رايا صائنا ،أم كان رايا لا وزن له؟
أوضح الهلوش رأيه ش المصالحة ش ثنايا شرحه لأحد
الأحاديث الأربعينية وهو حديث ررلأ صر ولا صرار))ر ،،

وحلاصة رأيه أن الصالحة أقوى مصادر التشريع ،بل هي
أقوى من النص والإجماع ،وأنه ش غير دائرة العبادات
والقدرات فان المصلحة تقوم على النقس والإحماع إذا
عارصتهما.

يقول• ررواعلم أن هذه الْلريقة التي ذكرناها م تقيدين لها
من ا لحدسك الذكور — حدسا لا ضرر ولا ضرار — لست

هي القول بالصالح المرية على ما ذهيط إليه مالك ،بل

هي أبلغ من ذلك ،وهي التعويل على الصوص والإجماع
( )١را"ح ى ذلك الخصدر نفسه (_ ،) ٨٨ .U1وارصواط المصالحة ى الشريعة
الإسلامية® محمد سعيد رمضان البوحلى( ،ص ،)٢ ٠ ٦ - ٢ ٠ ٢وانظر وذيل حلمات

الخابلة® لأبن رجب(،ج  ٢ص .) ٣٣٦
( )٢انظر النص الكامل لهذا الشرح ز ملحق كتاب الالص iJحة في التشرع الإسلامي®
لصءلفىزيل.

شبهات عصرانية مع أجوبإتيا

اَ

====^==ً==ء==رى=

ي ا لعبادات والقدرات ،وعلى اعتار المصالح ش

المعاملات وباقي الأحكام ..فالمصلحة وباقي أدلة الثميع
إما أن يتفقا أو يختلفا؛ فإن اتفقا فبها ؤيعمت ،ؤإن احتلما
وتعير الجمع بينهما لدمت الملحة على غيرها ..ؤإنما
اعتبرنا المصلحة ش المعاملات ونحوها دون العبادات

وشبهها؛ لأن العبادات حق للشؤع خاص به ،ولا يلمكن
معرفة حقه كما وكتما وزماما وماكاتا إلا من جهته ،قياني به
الحبل .على ما رمم له ..وهذا بخلاف حقوق الكلفين؛ فإن

أحكامها ّيامؤية شرعية وصحت ،لصالحهم ،فكانت ،هي
المعتبر ،وعلى تحصيلها العول) ..ولا يقالا إن الشرع أعلم
بمصالحهم فلتوحد من أدلته؛ لأنا قد قررنا أن رعاية
الصيحة من؛ أدلة  ،٤^٢٠٧١وهي؛ أقواها وأحصها فلنقاومها ي
تحصيل الناني))رلأ
ويسوق لرأيه هدا عددا من الأدلة؛ منهارى:

 "١أن النصوصى إحمالأوتفصيلا قد يينت ،أن مقصود اممه
( )١ملحق كتاب ااالمهاإحة في التشريع الإسلامي® ،مصطفى زيد( ،صهّآ'آ YY'Aj
وءألإ).

( )٢انظر نفس المصدر.

شبهات عصرانية مع أجوبتها
ءمىء===^=======

 ع ز وحل  -من تشرع أحكامه تحقيق المصيحة ورفعالحرج؛ من ذلك قوله تعالى ت قيد \قعوهكمآمحت1نولأ

يري_دحكمآلنتوه [البقرة ،] ١٨٥ :وقوله ت ؤوما<-علقءتفي
آلننسحج ه [الحج؛  ] ٧٨وقال عليه اللام! ررالدين يمرا؛،
وقال! رريعثت بالحنيفية ال محة . ٠٠

 "٢حديث ،إ رالأ صرر ولا فرارا؛ ،وهو واصح الدلالة

ز ن في الضرر والمفسدة ،وتقديم المصالحة على حمع أدلة
الشؤع ،فإذا نقمن بعد أدلة \ذثوآ صررا كان لا بد عملا بهيا
ا ل حديث ،من إزالة ذللئ ،الضرر.

 —٣أن النصوص متعارضة مختلفة ،فلهيا تكون محيتا
للخلاف ،والتفرق ،أما المصلحة فأمر حقيقي لا يختلمؤ فيه،

ولهدا فهي أور بالتقديم على الخوص.
 "٤أن الصالحة دليل متفق عليه ،أما الإحماع فدليل
مختلم ،حوله ،فالتم لث ،بالتفق عليه أور من التملثط يما
احتلف  ،فيه.

هدا مجمل ما عند رالطوفىآ من أدلة عار رأيه ،ولكن

تحليل هده الأدلة يكل روية وتمعن يظهر فيها صعئا وتناقضا
لا يحطئه مى له أدر إدراك بالأدلة وء؛لرق مناقشتها.

