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بسم هللا الرحمن الرحیم

مقدمة:

الحمد � رّب العالمین، والصالة والسالم على أشرف المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ الطیبین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین.

 

أما بعد:

فإن البحث في الخالف األصولي یحتاج إلى كثیر من الصبر والتأمل للوصول إلى مقاصده وحقائقھ التي تخفى على الناظر المستعجل، وغرض
ھذا البحث التنبیھ على لزوم استثمار البحث األصولي عبر منھجیة مقترحة للتعامل مع خالف األصولیین الذي كثیرا ما یطول إلى حد الملل،

حتى لیبدو في النظرة العجلى غیر ذي جدوى، مع أن الباحث الصبور یجزم بأن وراء خالفھم أسبابا موضوعیة ومنطقیة یلزم مراعاتھا.

 

وألجل استثمار أمثل للبحث األصولي، أرید -بدایة- أن أضع بین یدي القراء الكرام ثالث آلیات مقترحة، في دراسة المسائل األصولیة الخالفیة،
ثم أطبق تلك اآللیات على مسألة أصولیة خالفیة كأنموذج.

 

أوال: آلیة الترجیح والتجاوز.

وأقصد بھا أن نتجاوز محاورات األصولیین لدى خالفھم إلى أرجح النتائج، فنقررھا ونبدأ من حیث انتھى التحقیق األصولي، لنبني على ذلك
تأصیال جدیدا یستشرف الكفایة الفقھیة المطلوبة لعصرنا ذي الحاجات المتعددة والمشكالت المتنامیة.

 

وتطبیق ھذه اآللیة على المسائل األصولیة یقوم على نظر جدید واقعي، یتجاوز الخالف النظري والحجاج الكالمي الطویل، إلى ترجیح األقرب
إلى الحق واألحرى بالتماشي مع الجدید المطلوب واأللیق بتحقیق الحاجة العلمیة في واقعنا المعاصر.

 

والذي یدعونا إلى ھذا الشكل من النظر ھو أن كثیرا من المسائل المطروحة عند األسالف منھا ما یكون الخالف فیھ تاریخیا قد تجاوزتھ الحاجة
الزمنیة، فیكون بحثھ من أجل فك النزاع فیھ وإماتة الجدل حولھ، لظھور الحق ورجحان الصواب.

https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/sharia/1/
https://www.alukah.net/sharia/1002/
https://www.alukah.net/sharia/1048/
https://www.alukah.net/authors/view/home/6128/


30/01/2020 استثمار الخالف األصولي.. مسألة اإلصابة والخطأ أنموذجا

https://www.alukah.net/sharia/0/39004/ 2/16

 

كما أن منھا ما یكون الخالف فیھ مبنیا على مفاھیم وخلفیات كالمیة حجاجیة، ال نلمس جدواھا، وال ثمرتھا، إال إذا تجاوزنا ذلك الخالف
الصوري إلى البحث عن الثمرات العلمیة والعملیة، التي تحدد معالم المنھج االجتھادي، إن في جانب المبادئ واألسس، أو في جانب األسالیب

واآللیات المعینة على تحقیق المطلوب من االجتھاد.

 

ل بھا األصولیون وأخذت منھم جھدا واسعا، ھي مسألة اإلصابة والخطأ التي ستأتي. وأشیر ھنا إلى نموذج من تطبیق ھذه اآللیة في مسألة طوَّ

 

ثانیا: آلیة التعلیل والتحلیل لآلراء األصولیة.

دوا تلك القواعد، ذات التنظیم اآلني لإلفتاء أو القضاء، والتي ألجلھا اختلفت آراؤھم وتنوعت أقوالھم لنفھم األغراض والمقاصد التي ألجلھا قعَّ
في مسائل شتى.

 

وجدوى إعمال ھذه اآللیة یظھر في استقصاء الغایات الحقیقیة التي یرمي إلیھا الفكر األصولي، فكثیرا ما یكون مرمى األفكار واحدا ومقصد
الخالف األصولي ھو نفسھ عند الجمیع، وھذا یساعد على اختیار أَْولى اآلراء وأقربھا إلى تحقیق الغایة التشریعیة أو التنظیمیة.

 

والمتأمل في كالم األصولیین -وبخاصة لدى االختالف في مسائل االجتھاد والفتوى- یرى بجالء تلك المقاصد العلیَّة المستھدفة من خالفیاتھم
وحجاجھم العلمي الذي یطول إلى حد اإلمالل، وألضرب ھنا مثلین على عجل:

األول: خالفھم في تقلید المیت بین قائل بالجواز وقائل بعدمھ، فإذا حللنا وعللنا، وسبرنا مقاصدھم الباعثة على اختیار مواقفھم، تبیَّن لنا ھدفھم
الواحد، الذي ھو حرصھم على بقاء الشریعة حیة غضة، حتى یكون االجتھاد آنیا عصریا، وھذا ینفي الجمود على آراء السالفین أو مواقفھم
التشریعیة أو التنظیمیة، ویحتِّم تجدید النظر الذي یؤدي إلى إحدى النتیجتین: إّما اإلبقاء على الرأي السابق الذي ترشح وترجح، فأصبح بھذا

جدیدا آنیا، وإما اختیار رأي یكون ثمرة بحث جدید، وكالھما یتحقق بھ المقصد من الخالف.

 

والثاني: خالفھم فیمن لیس مجتھدا ھل یجوز لھ الفتوى بمذھب الجمھور؟

فإذا أعملنا فیھ ھذه اآللیة تبین لنا أن باعثھم ھو التحذیر من التساھل في الفتوى، وأن غرضھم ضبط نظام اإلفتاء حتى ال یتواله من ال یحسنھ.

 

ووراء ھذین المثالین أمثلة جمة: كتقلید من لھ نوع اجتھاد، وتقلید الفاسق، وتقلید الجاھل، وتقلید العامي العارف بمذھب مجتھد، والتقلید عند
تعدد المفتین، وعند اختالفھم، وتقلید العامي وغیرھا كثیر..

 

وھذا الخالف یرجع في الحقیقة إلى اختالف وجھات النظر في التنظیم الظرفي لإلفتاء، ال إلى أصلیة الخالف في تلك المسائل، ولھذا ینبغي أن
نضع ذلك الخالف الواسع في أطره الظرفیة زمانا ومكانا وحاال، ثم نختار ألطرنا الظرفیة ما یناسب أوضاعنا وبیئاتنا وأحوالنا.

 

وھذا - في رأیي - ھو الموقف المناسب إزاء ذلك الخالف الواسع في ما یُؤثَُر عن سلفنا عبر التراث الكبیر.

 

فإذا استنبطنا الغایات والمقاصد بآلیة التحلیل والتعلیل أمكننا أن نستثمرھا في ضبط النظام التشریعي الالئق بواقعنا المعاصر، ألننا آنئذ نكون
أمام خیارات شتى من اآلراء التي تقترح الوسائل المختلفة لخدمة الغایة الواحدة، فیسھل علینا اختیار أفضلھا وأقربھا وأجداھا.

 

ومن ھنا تدعو آلیة التعلیل والتحلیل إلى آلیة بعدھا:

أل
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ثالثا: آلیة استثمار الخالف األصولي في بناء نظام لالجتھاد المعاصر:

لو أعدنا النظر في كل خالف أصولي بالتعلیل والتحلیل وعرفنا غایة كل موقف ومبعث كل رأي استطعنا أن نجعل من الغایات والمقاصد رائدا
ال یكذبنا، وحادیا ال یتعبنا في البحث عن أقرب الوسائل إلى تنظیم البحث الفقھي المعاصر وضبطھ.

 

واستثمار الخالف األصولي یحقق لنا فائدتین:

األولى: التقریب بین وجھات النظر، والتھوین من حّدة الخالف الذي یعظم في عین من ال یتأمل مقاصده.

والثانیة: استنباط قواعد عامة تحكم الوسائل التنظیمیة والخطط اآلنیة.

 

وأعود إلى المثال الذي ذكرتھ سابقا وھو خالفھم في مسألة تقلید المیّت فإذا عرفنا بالتعلیل والتحلیل أن الغایة من ذلك الخالف ھي ضمان آنیة
االجتھاد وحیویة الفقھ، أمكننا أن نستنبط قاعدة عامة ھي أن (لكّل عصر مجتھدیھ) ولو أّن ھذه القاعدة في ظاھر العبارة تعبّر عن الشق الزماني

إالّ أن الشق المكاني -ال شك- مقصود.

 

فإذا سلمنا بھذه الحقیقة المنھجیة الثابتة أمكننا أن نبحث بعُد عن الوسائل والخطط التي تكفل غایة االجتھاد في عصرنا، ولم نبق حبیسي ما
انتھجھ أسالفنا من وسائل وخطط وإجراءات كانت ألصق بزمانھم وألیق بواقعھم وأجدى في تحقیق الغایة التي ھي نفسھا عبر الزمان والمكان،
كما یسھل علینا فھم تلك الخطط واإلجراءات التي نعلمھا من تاریخ الفقھ والتشریع ونعذر القائلین بھا، ونسلِّم بحقھم في اختیار ما یرونھ أنسب

لھم، كما یفترض علینا نحن أن نختار ما ھو أنسب لنا، فنشاركھم في الھدف ونخالفھم في الوسیلة، وما في ھذا من حرج.

 

وأشیر ھنا إلى مثال واحد دون أن أفصل الكالم فیھ، ھو مسألة غلق باب االجتھاد بعد استقرار المذاھب الفقھیة، فقد كان إجراء تنظیمیا أو تدبیرا
وقائیا كما عبر عنھ الشیخ المرحوم مصطفى الزرقا[1]. وھو مرتبط بواقع خاص زمانا ومكانا، وال یجوز أن یُعدَّى فیُحكم بھ على واقع آخر.

 

اختیار األنموذج:

ل بھا أئمة األصول وبسطوا فیھا مسألة اإلصابة والخطأ في االجتھاد من المسائل التي أخذت جھداً كبیراً في مساحة الفكر األصولي وطوَّ
الخالف وأوردوا من األدلة كثیرا، حتى اكتنفھا الغموض وھي واضحة، فقال اإلمام الشھرستاني: «والمسألة مشكلة، والقضیة معضلة»[2]،
واشتكى إمام الحرمین الجویني من وقوع الغلّو فیھا[3]، وضجر اإلمام الشوكاني من طول البحث فیھا، واستكثار االستدالل لآلراء دون

إشفاء[4].

 

والتتبع ألطراف المسألة والغوص في أعماقھا، مع الصبر غیر القلیل، ینتھي بنا إلى أن القدر األكبر من الخالف فیھا ھو كما قال الشیخ محمد
الخضري بك رحمھ هللا: «خالف نظري محض»[5].

 

ولكن یبقى لنا أن نتساءل لَِم طال النقاش والجدال حولھا؟ مع أن ثمرة ذلك تبدو مقررة معروفة مستغنیة عن أي جھد فكري؟

أعتقد أن اإلجابة عن ھذا التساؤل لن تنجلي إال بعد التعلیل والتحلیل للخالف األصولي، إذ إن لكل رأي منطلقاً وھدفاً، وقد تتعدد المنطلقات مع
توحد المقصد، وھذا كثیر متأكَّد لدى التحقیق في المسائل األصولیة الخالفیة.

 

وال ینبغي لنا أن نعالج ھذه المسألة بالطریقة التقلیدیة، التي وإن كان لھا حظ من الجدوى في زمان مضى، فإن زماناً كزماننا -فیما أرى-
یستغني كل االستغناء عن التطویل فیھا وبسط الخالف القدیم حولھا؛ بل الواجب أن نستفید من القدیم جدیداً فنأخذ منھ منھجاً، ونستنبط قواعد
نضبط بھا حركة االجتھاد في حاضرنا الفقھي، وكم تدعو الحاجة إلى النظر التجدیدي في جانب كبیر من موضوعات أصول الفقھ إحیاء لدوره

المھم في ضبط الفكر االجتھادي.
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ومن ھذا المنطلق نطرق ھذه المسألة فنعّرف بھا، ثم نستثمر الخالف األصولي فیھا، ثم نستخلص ما یخدم منھجیة االجتھاد المعاصر.

 

وتفصیل ذلك في المباحث اآلتیة:

المبحث األول

معنى اإلصابة والخطأ في االجتھاد

فھ أبو المظفر السمعاني: «ما أصیب بھ المقصود بحكم الشرع، والخطأ تتوجھ ھمة الباحث الفقیھ إلى الوقوع على الصواب، والصواب كما یعرِّ
نقیض الصواب. وفي اللغة العربیة معناه مخالفة القصد والعدول عنھ إلى غیره»[6].

 

ویتفق أبو إسحاق الشاطبي مع أبي المظفر السمعاني في ھذا المفھوم فیقول: «اإلصابة إنما ھي بموافقة قصد الشارع، وإن الخطأ بمخالفتھ»[7].

 

وكال اإلمامین ینطلق من أن المجتھد في بحثھ عن الحكم الشرعي إنما یتحرى مقصود الشارع، ویصدر عنھ، وھو مفھوم ذو عمق یتناسب مع
حقیقة االجتھاد، الذي ھو استنباط واستبطان، مما یغري الباحثین باالستباق، استھدافا لألحكام والِحَكِم معاً.

 

من ھم المصوبة ومن ھم المخطئة؟

المصوبة ھم القائلون: إن كل مجتھد مصیب في فروع الشریعة، وھم: أبو الھذیل العالف (ت335ھـ)، وأبو علي الجبائي (ت303ھـ)، وابنھ أبو
ھاشم (ت321ھـ) وأتباعھم المعتزلة[8]، وجمھور المتكلمین كأبي الحسن األشعري (ت324ھـ)، والقاضي أبي بكر الباقالني (ت403ھـ)[9].

 

وھؤالء یقولون: لیس � تعالى حكم واحد معین في المسألة االجتھادیة قبل االجتھاد، بل ھو تابع لظن المجتھد، فحكم هللا في حق كل مجتھد ما
أدى إلیھ اجتھاده وغلب على ظنھ[10].

 

وھو ظاھر اختیار الغزالي في المستصفى، قال: «والمختار عندنا وھو الذي نقطع بھ ونخطِّئ المخالف فیھ: أن كل مجتھد في الظنیات مصیب،
وأنھا لیست فیھا حكم معین � تعالى»[11].

 

ولكّن في رأي الغزالي اضطرابا ظاھرا، إذا ما قارنا كالمھ بعضھ ببعض في مواطن من المستصفى وفي كتب أخرى لھ، وعلیھ أرجح أن رأیھ
مختلف في حقیقتھ عن رأي المصوبة، الذي سردناه[12].

 

ویُنسب أبو حنیفة -رحمھ هللا- وأصحابھ إلى المصوبة، وحقیقة مذھبھم أن التصویب في الحكم باالجتھاد ال في نفس األمر، كما نفھم ذلك من
قول أبي حنیفة نفسھ: «كل مجتھد مصیب، والحق عند هللا واحد»، ومعنى ھذا أنھ مصیب في حق عملھ وإن كان مخطئا للحق عند هللا، فعملھ
یقع صحیحاً شرعا كأنھ أصاب الحق عند هللا تعالى[13].ویقول أبو الحسن الكرخي: «قال أصحابنا جمیعا: إن كل مجتھد مصیب لما ُكلِّف،

والحق عند هللا في واحد»[14].

 

وأما المخطئة فھم القائلون: لیس كّل مجتھد مصیبا، بل قد یصیب وقد یخطئ، وھو مذھب الجماھیر: المالكیة[15]، والشافعیة[16]،
والحنابلة[17]، والحنفیة في الحق من مذھبھم[18]، وھو مذھب ابن حزم الظاھري خالفا لداود وأتباعھ[19].
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وھؤالء یقولون: إن الحق من قول المجتھدین في الفروع واحد، وعلیھ أمارات وعلى المجتھد طلبھ، فإن أصابھ فمصیب مأجور بأجرین، وإن
ر في الطلب. ر، أي إذا اكتملت لھ آالت االجتھاد، ولم یُقَصِّ أخطأه فمعذور ومأجور بأجر، إذا لم یَْقُصر ولم یُقَصِّ

 

والحق في المسألة واضح، جزم بھ المحققون، قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة: «قول عامة السلف والفقھاء، أن حكم هللا واحد، وأن من خالفھ
باجتھاد سائغ مخطئ معذور مأجور»[20].

 

وقال العالمة المحقق محمد بن علي الشوكاني: «فالحق الذي ال شك فیھ، وال شبھة أن الحق واحد ومخالفھ مخطئ مأجور إذا كان قد وفّى
االجتھاد حقّھ ولم یقصر في البحث بعد إحرازه لما یكون بھ مجتھداً»[21].

 

المبحث الثاني

استثمار الخالف األصولي في مسألة اإلصابة والخطأ

إذا كان الحق في المسألة واضحاً، فإنھ ال یحتاج إلى عرض األدلة ومناقشتھا، بید أن التأمل العمیق في النقاش األصولي الطویل یفضي إلى
جملة من القواعد والفوائد والمقاصد نرغب في تسجیلھا والتأكید علیھا لنفید منھا في ضبط التفكیر الفقھي.

 

أوال: إن األدلة التي استدل بھا المخطئة ھي من القوة والوضوح بحیث ال یمكن دفعھا[22]. السیما مع تنوعھا وتعاضدھا، بحیث تفید باجتماعھا
ما یشبھ القطع بأن المجتھدین مخطئ ومصیب، وال ینفع التكلف في دفعھا وإن حاولھ البعض؛ بل الذي یتأكد لدى الباحث ھو استحالة أن تغیب

ھذه األدلة -التي ھي مصابیح بوالج- عن علم المصوبة، وعلیھ یتحتم أن نؤول مذھبھم، وال نجریھ على ظاھره.

 

وقد رأى كبار المحققین أنھ ال ندحة عن ھذا التأویل، فغاص بھم الفكر لیستخرجوا لنا آللئ من المعاني ال تبلغھا قصار األفكار، ومن ھؤالء:

أ - اإلمام المحقق أبو العباس ابن تیمیة -رحمھ هللا- الذي فھم فأفھم أن المجتھد وإن أخطأ فھو مصیب بحسب الظاھر، فقال: «المجتھد المخطئ
مصیب في الظاھر لما أُمر بھ، وھو مطیع في ذلك من جھة الشرع، وقد یكون من جھة الكون»[23].

 

وھذا عین ما رآه المحققون من الحنفیة، حین قالوا: «المجتھد في حكم الحادثة مطیع � تعالى في اجتھاده، مصیب لحكمھ مع خطئھ، مأجور
على فعلھ»[24].

 

ب- ومنھم اإلمام المحقق أبو إسحاق الشاطبي -رحمھ هللا- إذ رأى أن اإلصابة عند المصوبة إضافیة ال حقیقیة، فقال: «وإن قیل: إن الكّل
مصیبون فلیس على اإلطالق، بل بالنسبة إلى كل مجتھد أو من قلده، التفاقھم على أن كل مجتھد ال یجوز لھ الرجوع عما أداه إلیھ اجتھاده، وال

الفتوى إال بھ، ألن اإلصابة عندھم إضافیة ال حقیقة»[25].

 

وھذا الوجھ یؤكده الحنفیة أنفسھم، فیقول الموروي الحنفي - موضحا - بأن «للمجتھد، الحكم ظنا -ال قطعا- بأن اجتھاد غیره خطأ، وأما نفس
المجتھد المخالف فھو مصیب في العمل باجتھاد نفسھ ال مخطئ في ذلك، وإن كان محكوما بخطأ اجتھاده عند غیره، ألنھ مأمور باجتھاد نفسھ

كما ال یخفى»[26].

 

ومعنى ھذا أن المجتھد مصیب من حیث إطاعة هللا تعالى في االجتھاد الذي تعبدنا بھ، وهللا عز وجل تعبدنا بالظاھر بعد بذل الوسع، ولم یكلفنا
إصابة الحق الذي عنده، فلو أخطأه المجتھد فھو معذور بل مأجور، ومن ھنا یمكن أن نفھم تأویالت أخرى كتأویل العالمة المحقق محمد بن

علي الشوكاني.
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ج- قال الشوكاني رحمھ هللا في القائل بالتصویب: «إنما قال إن المجتھد مصیب بمعنى أنھ ال یأثم بالخطأ؛ بل یؤجر على الخطأ بعد توفیة
االجتھاد حقھ، ولم یقل إنھ مصیب للحق الذي ھو حكم هللا في المسألة، فإن ھذا خالف ما نطق بھ رسول هللا - صلى هللا علیھ وسلم -، وھو یقصد
حدیث عمرو بن العاص «إذا اجتھد الحاكم فأصاب فلھ أجران، وإذا اجتھد فأخطأ فلھ أجر»، وتبلغ باإلمام الشوكاني الثقة في ھذا التأویل حد
الجزم فیقول: «فمن زعم أن مراد القائل بتصویب المجتھد من اإلصابة للحق مطلقا فقد غلط علیھم غلطا بیِّنًا ونسب إلیھم ما ھم منھ برآء»، قال:
«ولھذا أوضح جماعة من المحققین مراد القائلین بتصویب المجتھدین بأن مقصودھم أنھم مصیبون من الصواب الذي ال ینافي الخطأ ال من
اإلصابة التي ھي مقابلة للخطأ، فإن تسمیة المخطئ مصیبا ھي باعتبار قیام النص على أنھ مأجور في خطئھ، ال باعتبار أنھ لم یخطئ، فھذا ال
یقول بھ عالم، ومن لم یفھم ھذا المعنى فعلیھ أن یتھم نفسھ، ویحیل الذنب على قصوره، ویقبل ما أوضحھ لھ من ھو أعرف منھ بفھم كالم

العلماء»[27].

 

ومن المناسب أن أذكر ھنا تكییفاً آخر لمذھب المصوبة أراه متمما لصورة التأویل التي أوضحھا ھؤالء المحققون، فقد الح لي من خالل تأمل
كالم العلماء في مسألة اإلصابة والخطأ، أنھم نظروا إلیھا من زاویتین:

األولى: زاویة كلیة أصولیة، فرأوا أن المجتھد متعبد باالجتھاد مأمور بالعمل بما وصل إلیھ برأیھ االجتھادي في نفسھ، ومكلف بأن یفتي بھ
عوام المقلدة، فإذا وفَّى االجتھاد حقھ ولم یقصر، كان مؤدیا ما علیھ آتیا بما كلف بھ شرعا، فھو إلى ھذا الحد مصیب لم یخطئ، الستحالة أن
یكون مخطئا بعد أن أدى ما كلف بھ، وھذا القدر من المسألة ألصق بأصول الفقھ وقواعده، وأقرب إلى المنطق العام الذي یحكم مناھج

االستدالل، ومن ھنا یكون مؤداه أن الحق مع كّل مجتھد من حیث إنھ لم یجاوز عین ما أمر بھ، فیكون مصیباً.

 

ومن ھذه الزاویة نظر الحنفیة بعمق إلى المسألة وكان منھم أبو بكر الجصاص أبصر بعمق ھذه الحیثیة فقال: «.. فإذا ثبت أن لكل واحد من
المجتھدین إمضاء الحكم بما أداه إلیھ اجتھاده، وإذا كان مأموراً بذلك فغیر جائز أن یكون مأمورا بھ وھو غیر مصیب لحكم هللا تعالى، ألن حكم
هللا تعالى ھو ما أمر بھ، فواجب (أن یكون كل واحد) من المجتھدین على اختالفھم مصیبا لحكم هللا الذي كلفھ من جھة اجتھاده، الستحالة أن

یكون فاعال لما أمر بھ مخطئاً فیھ بعینھ، فیثبت بذلك أن الحق في جمیع أقاویل المختلفین، وأن كل مجتھد في ذلك مصیب»[28].

 

وأما الثانیة: فھي زاویة جزئیة فرعیة، ینصبُّ النظر من خاللھا على عین المسألة الحادثة، وھھنا ینفتح األمر على أحد احتمالین ال ثالث لھما:
إما أن یصیب الباحث الحكم الذي عند هللا تعالى فیكون مصیباً مرتین: مرة بسیره على منھج االجتھاد في جانبھ األصولي بحیث لم یأل جھداً فیھ

ولم یخرج عن َسننھ، ومرة بوقوعھ على الحق في حكم الحادثة الذي ھو واحد عند هللا عز وجل، فیؤتى أجره مرتین.

 

وإما أن یخطئ الحكَم الذي عند هللا فیكون مصیبا مرة واحدة لصدوره عن اجتھاد صحیح في جانبھ األصولي المنھجي، فیكون مأجوراً أجراً
واحداً.

 

ومن ھذه الزاویة نظر الفقیھ الحنفي محمد بن الحسن الشیباني فقرر «أن الفقیھین إذا اجتھدا في الحادثة واختلفا، فكالھما قد أصاب ما ُكلِّف،
وكالھما مأجور فیما صنع، وأن أحدھما قد أصاب الذي ھو الصواب بعینھ، وأخطأ اآلخر، ألنھما لم یُكلَّفا أن یصیبا الصواب بعینھ، ولو ُكلِّفا

ذلك فأخطأ أحدھما أثم، ولكنھما ُكلِّفا أن یجتھدا ویطلبا، حتى یصیبا الصواب بعینھ في رأیھما، فقد أدى كل واحد منھما ما ُكلِّف»[29].

 

ھذه الوجوه من التأویالت توفق بین الرأیین، وتجعل الخطب في االختالف سھال، ملخصھا قول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا: «فإذا أرید
بالخطأ اإلثم فلیس المجتھد بمخطئ، بل كل مجتھد مصیب، مطیع �، فاعل ما أمره هللا بھ، وإذا أرید بھ عدم العلم بالحق في نفس األمر،

فالمصیب واحد ولھ أجران»[30].

 

ثانیا: إن الخالف بین المصوبة والمخطئة الذي نشأ مع اختالف المذاھب وتمیز المدارس الفقھیة یعكس لنا المنافسة الفكریة السجال، التي تمیز
بھا فرسان االجتھاد، كما ینبھ على المنطلقات واألغراض التي أذكت تلك المنافسة.

 

ورغم أن المحققین أكدوا أن الخالف آیل إلى لفظ «إذ ال یستجیز مسلم تأثیم مجتھد، وإذا ارتفع التأثیم وحصل االتفاق على أن كال یعمل بغلبة
ظنھ لم یبق للخالف أثر»[31]، إال أن التحلیل والتعلیل للمنطلقات واألغراض یثمر لنا فوائد وقواعد ومقاصد نحاول تلمس بعضھا في ما یأتي..
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1 - رأي المصوبة (المنطلق والھدف).

ینطلق المصوبة في قولھم: «كل مجتھد مصیب» من منطلق أن االجتھاد بالرأي حق شائع مشترك بین أھلھ، وھو في نفس األمر واجب في
حقھم، ومن ثم كان كل مجتھد مكلفا بما یؤدیھ إلیھ اجتھاده، وذلك ھو الصواب في نظره، وإن لم یكن صوابا في واقع األمر، أو في نظر غیره

من المجتھدین[32].

 

وإذا كان االجتھاد حقا لكل ذي أھلیة وھو مع ذلك تكلیف ومسؤولیة، فإن الحكم بالتأثیم على صاحب الرأي االجتھادي ال یكون سائغا أبداً.

 

دین لالجتھاد أن یدفعوا كل رأي جانح إلى الغلّو أو التقصیر، كالرأي الذي یزعم القطع بأن المصیب ومن ھنا كان لزاما على المنَظِّرین والُمقَعِّ
واحد، وھو معین، وأن من أخطأ الحق المعین فھو مأثوم مأزور، وھي دعوى بشر المریسي وابن علیة، واألصم[33]، وتنسب في بعض

المصادر إلى الظاھریة واإلمامیة[34].

 

بة وھم یقرنون بین قولھم بالتصویب ونفي التأثیم كما في كالم الغزالي رحمھ هللا: «واإلثم ینتفي یتأكد ذلك المنطلق لدى المتأمل في كالم المصوِّ
عن كل من جمع صفات المجتھدین إذا تم االجتھاد في محلھ، فكل اجتھاد تام إذا صدر من أھلھ وصادف محلھ، فثمرتھ حق وصواب واإلثم عن
المجتھد منفي»[35]، وكما في مسلم الثبوت وشرحھ فواتح الرحموت «وأما الظنیات فال إثم على المخطئ فیھا، وال یُعبأ بتأثیم بشر واألصم،

زعما منھما أّن كلَّ حكم علیھ دلیل قطعي البتة»[36].

 

ویتضح من ھذا أن القول بالتصویب كان منطلقھ ردة فعل على تلك الدعوى الغالیة، التي تضیق من حریة الفقیھ وتقبضھ عن التوسع في البحث
االجتھادي، وتضع على فكره قیوداً من التحرج والتخوف من اإلثم، مما ینجر عنھ تعطیل االجتھاد أو إضعاف حركتھ. فإذا ُرفع اإلعالن بأن كل

مجتھد مصیب -ولو من حیث أحقیتھ باالجتھاد- كان ذلك خدمة لجملة من األھداف، نذكر بعضھا نقال من كالمھم أو استنباطا من مقاصدھم:

أ - نفي اإلثم والحرج في مسائل الفروع، قال اإلمام الجویني بعد أن ذكر مذھب بشر المریسي واألصم القائلین بأن المصیب واحد، والمطلوب
واحد ومن تعداه مأثوم، قال: «وصار كافة العلماء إلى نفي اإلثم والحرج في مسائل الفروع»[37].

 

ورفع الحرج المقصود ھنا یشمل المجتھد والعامي (المستفتي) على السواء، فحین یعلم المجتھد أن باب النظر مفتوح، وأن الحرج مرفوع، فإنھ
ا، ساعیا إلى األجرین أو أحدھما، غیر متھیب وال وجل، وحین یعلم العامي المستفتي أن اإلصابة لیست مقصورة على بعض العلماء یدخلھ جاّدً
دون بعض، فإنھ یطمئن إلى من تھیأ لھ من المفتین، ویرتاح إلى فتواه وتوجیھھ، وال یغلو في البحث عن األفضل أو األصوب مما ال یُكلّف بھ

وال یدخل في طاقتھ.

 

ب- ومن غرضھم التوسعة على الفقھاء في االجتھاد بالرأي، وتشجیع المحاوالت االجتھادیة، والنأي بھا عن التخطئة المستعجلة، مما ینافي
الحریة الفكریة التي كان علیھا السلف األوائل «إذ تواتر اختالفھم بال تأثیم»[38].

 

ِ - صلى هللا وأمثلة ذلك كثیرة، ولنجتزئ عنھا بواحد منھا، وذاك حدیث أبي سعید الخدري - رضي هللا عنھ - یقول: (ُكنَّا نَْغُزو َمَع َرُسوِل هللاَّ
ةً فََصاَم فَإِنَّ َذلَِك ائِِم یََرْوَن أَنَّ َمْن َوَجَد قُوَّ ائُِم َعلَى اْلُمْفِطِر َوَال اْلُمْفِطُر َعلَى الصَّ ائُِم َوِمنَّا اْلُمْفِطُر فََال یَِجُد الصَّ علیھ وسلم - فِي َرَمَضاَن فَِمنَّا الصَّ

َحَسٌن َویََرْوَن أَنَّ َمْن َوَجَد َضْعفًا فَأَْفطََر فَإِنَّ َذلَِك َحَسٌن)[39].

 

فانظر إلى سماحتھم لدى االختالف، وسعة أفقھم في االجتھاد، واعتبر لواقع االجتھاد المعاصر، والحظ صنیع قوم منا یجعلون المخالف لھم في
االجتھاد مذموماً معیبا ممقوتا، كسلوك المقلدة المتعصبة الجامدین، الذین شدد علیھم اإلمام ابن تیمیة النكیر وحكم علیھم بالضالل

واالبتداع[40].

 

ج- إن الحكم بصواب الرأي االجتھادي ال یحتاج إلى القطعیة التي زعمھا بشر المریسي ومن معھ، «ألن الخلق ما ُكلِّفوا الصواب عند هللا، فإن
ذلك غیر مقدور، وال تكلیف بما ال یطاق، بل ُكلِّفوا ما یظنونھ صواباً، كما لم یَُكلّفوا بثوب طاھر، بل بثوب یظنونھ طاھرا..»[41]. فلیس على
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المجتھد أكثر من بذل وسعھ، وال یجب علیھ إصابتھ لما في نفس األمر، «بل علیھ االجتھاد بمقدار وسعھ، واألنظار تختلف باختالف القرائح،
والتبصر في علم الشریعة، فلكلٍّ مأخذ یجري علیھ، وطریق یسلكھ بحسبھ، ال بحسب ما في نفس األمر»[42].

 

ِب ذي الھوى. وھكذا، فالقطع بالصواب ال یَُكلَّفُھ المجتھد وال العامّي، فلم یبق لمعتقد الصواب في رأي واحد دون سائر اآلراء إال وصف التعصُّ

 

2 - رأي المخطئة أعدل وأضبط:

رأي المخطئة ھو الحق الصواب الذي ال یحتاج إلى تعدیل وال تأویل، ألنّھ الوجھ المعقول المتفق مع األصول، والذي تدل علیھ أحادیث الرسول
- صلى هللا علیھ وسلم - كما سبق، فلیس كل مجتھد مصیباً للحق الذي عند هللا؛ بل قد یصیب وقد یخطئ، و� عز وجل حكم معین، وعلیھ دلیل
ظني، والمجتھد مأمور بتحریھ وطلبھ بغالب ظنھ، فإن أصابھ فلھ أجر اإلصابة مع أجر البحث، وإن أخطأه فلھ أجر ما بذل من جھد في بحثھ،
ر فیخلو عن وبھذا التحدید یكون رأي الجمھور [المخطئة] ھو أعدل األقوال، لیس فیھ غلّو وال تقصیر، فال یغلو لیكلِّف بما ال یطاق، وال یقصِّ

الضبط المنھجي الذي یسمح بالتطفل غیر المشروع لمن ال یحسن صناعة االجتھاد.

 

وإذا تأملنا مذھب المخطئة ظھر لنا منطلقھم وغرضھم، فأما منطلقھم فھو -بال ریب- تحري الصواب وبذل قصارى المجھود إلصابة الحق،
وإن لم یقطع بھ، وسأكتفي ھنا بذكر مثلین من دالئل الضبط المنھجي بخصوص ھذه المسألة:

األول: جواب اإلمام مالك - رضي هللا عنھ - لما سئل عن اختالف الصحابة -رضي هللا عنھم- حیث قال: «مخطئ ومصیب فعلیك
باالجتھاد»[43].

 

والثاني: ما نص علیھ اإلمام الشافعي- رضي هللا عنھ - فیما یحكیھ عنھ الزركشي من «أن العالم ال یقول في مسألة (ال أعلم) حتى یجھد نفسھ
في النظر فیھا، ثم یقف، كما أنھ ال یقول: أعلم ویذكر ما علمھ حتى یجھد نفسھ ویعلم.. وأیضا فالعالم مأمور بالنظر لیتعلَّم ویعلِّم، فلیس قولھ (ال

أعلم) من الدین في شيء حتى یقف عند مقتضیات العلم بعد سبرھا»[44].

 

مون على قول واحد ھو قصد الشارع»[45]، وكل واحد منھم یجب علیھ اتباع ما إن منطلق مذھب المخطئة ھو أن جمیع المجتھدین «ُمَحوِّ
غلب على ظنھ بعد بذل وسعھ، ومقتضى ذلك أن لھ الحق في االستقالل بالرأي االجتھادي؛ بل إن لھ الحق في العذر على الخطأ؛ بل إن النص

الشرعي یكفل لھ األجر الواحد مع الخطأ، وفي ھذا ما فیھ من التشجیع على االجتھاد، واالحترام للقناعة االجتھادیة.

 

والجدیر بالبیان ھنا أن أصحاب ھذا المذھب أَْولَوا عنایة بالغة أمرین اثنین بعد تقریر مذھبھم في التخطئة:

األول: التأكید على رفع اإلثم عن المخطئ، وأنھ معذور؛ بل مأجور، قال الشیخ الكمال بن الھمام: «وخطأ المجتھد موضوع باإلجماع»[46].

 

وأولى بالعذر ِمن المجتھد َمن یقلده، من عواّم الناس الذین ال حظَّ لھم في النظر واالستدالل[47].

 

والثاني: إن المخطئ مأجور على االجتھاد ال على الخطأ، لقصده الصواب وإن لم یظفر بھ، وإنما ال یؤجر على الخطأ ألّن األجر للترغیب، وال
ترغیب في الخطأ[48].

 

المبحث الثالث

استخالص واعتبار

لنا أن نستخلص من خالف المصوبة والمخطئة عبرة، ما دمنا قد عرفنا أن محور نقاشھم ومقصود خالفھم كان حرصھم على ضبط المنھج
االجتھادي، والتأصیل للرأي الفقھي الجاد والمثمر، الذي ینطلق من ُوفور األھلیة وكمال الطلب، وینتھي إلى التحرر من التھیب الناتج من
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حصار التأثیم، دون اإلفراط في الثقة بالرأي الذي یؤدي إلى التقصیر في بذل الوسع.

 

والذي نأخذه من نقاشھم ھو أن نحذر من التأثیم لذي الرأي، أو المبالغة في التخطئة، مما یضیق الخناق على أبكار األفكار، ویئدھا في المھد،
وقد یكون في إحیائھا حیاة لالجتھاد وحركة للفقھ.

 

لكنّا مع ھذا نستنبط آلیة تناسب واقع اإلفتاء في عصرنا: فمع عدم التأثیم لذي الرأي وعدم المبالغة في تخطئتھ إال أنھ یجب علینا أن نرصد كثرة
الخطأ أو قلتھا من المفتي ومدى ما یوفق فیھ من األحكام، لنجیز أو نمنع من مزاولة اإلفتاء، ونستدرك ما فات من نقص في التأھیل ونحفظ نظام

الفتوى من الخلل الواقع أو المتوقع.

 

ویحسن في آخر ھذا الكالم أن أذكر رأیا -في ھذا الصدد- جدیراً باإلكبار ألحد كبار أساتذتنا المعاصرین، وھو أستاذنا د. عبد المجید النجار
حفظھ هللا حیث یرى أن خالف المصوبة والمخطئة، وإن كان نظریًّا، فإنھ یمكن أن یتحول على المستوى الفعلي إلى تضافر لترشید االجتھاد في
الفھم، فیؤدي رأي المخطئة إلى التذرع بالمزید من أسباب الحیطة وإفراغ الوسع في النظر، ویؤدي رأي المصوبة إلى رفع التھیب من االجتھاد

في الفھم والركون إلى أفھام من سلف، لیتخذھا الخلف دینا..[49].

 

وھذا متفق تماماً مع التعلیل الذي أثبتناه -في ما سبق- لرأي كل فریق، لكنھ یرى بعد ھذا أن رأي المصوبة ربما یكون أجدى عملیا، ألنھ أفسح
مجاال لتغایر األفھام في القضیة الواحدة مما یحقق مصالح المسلمین بحسب تغایر أعیانھا عبر الزمن لتغایر ظروفھا ومالبساتھا الشخصیة.

 

وقد اعتمد في إثبات ھذه الفكرة التي طرحھا على تحلیل تاریخي فقال بأن فكرة التصویب كانت األكثر رواجاً بین األصولیین والفقھاء األقدم
زمنًا، فقد كانت تتالءم مع الحركة االجتھادیة الفقھیة، التي شھدت االزدھار قبل القرن الخامس لما في طبیعتھا من دافعیة لالجتھاد.

 

وذكر بعض أسماء أعالم األصول القائلین بالتصویب كالقاضي الباقالني (ت403ھـ) وأبي حامد الغزالي (ت505ھـ). وأبي الھذیل العالف
(ت235ھـ) وأبي علي الجبائي (ت303ھـ)، وابنھ أبي ھاشم الجبائي (ت321ھـ)..

 

قال: «فلما مال الفقھ إلى التقلید أصبحت فكرة التخطئة أكثر رواجاً بین األصولیین، ألنھا أكثر تالؤما في طبیعتھا مع التقلید.. وبالنظر إلى وضع
المسلمین الیوم، فإن مذھب التصویب أنسب لمعالجة عللھم إذ ھو یدفع إلى أن یجتھد العلماء في فھم الظنیات، لیصدروا منھا بأفھام تسدد

األوضاع الكثیرة المائلة عن سمت الدین..».

 

قال: «وعلى ھذا األساس فإننا نعتبر االجتھاد في الفھم یناسبھ في واقع المسلمین أن یقوم على خلفیة تصویبیة، تنأى بھ عن التقلید، وتدفعھ إلى
التجدید، مع استصحاب التحري الذي یعصم من مدخالت الھوى ومفاتن الشیطان»[50].

 

ومع ما نُكبره في كالم أستاذنا الدكتور عبد المجید النجار، من محاولة جادة الستثمار الخالف، بترجیح رأي المصوبة عملیا، واعتبار التصویب
أنسب لمعالجة علل واقعنا، مع ھذا فإني أرى فیما قالھ نظر، یحسن قولھ عمال بمقتضى كالمھ الذي یشجعني على إبداء الرأي.

 

أوال: إن القول بأن رأي المصوبة أجدى عملیا، وأنسب لمعالجة علل الواقع وأكثر دافعیة لالجتھاد، ال یُسلّم، ألنھ قد یُفھم على وجھین متقابلین؛
فكما یتشجع المجتھد ویعتز برأیھ العتقاده الصواب، فإنھ یمكن أن یكون ھذا االعتقاد مثبطا عن غایة البذل المطلوبة في البحث االجتھادي،

ولھذا قال بعض من انتصر لمذھب المخطئة، كأبي إسحاق الشیرازي: «لو كان الجمیع حقاً وصوابا، لم یكن للنظر والبحث معنًى»[51].
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ثانیا: حین تتحد القضیة بین المجتھدین وتتغایر المالبسات والظروف، فالبد من تغایر األفھام، وھنا ال ینبغي الحجر على الفكر االجتھادي، فقد
یكون كل رأي محققا لما ھو األصلح واألوفق واألرفق بحسب التطبیق، غیر أنھ ینبغي أن نؤكد على أن ھذا الخالف لیس من قبیل الخالف في
اإلصابة والخطأ الذي ھو محور البحث الجاري، ألنھ بالنظر إلى االجتھاد التطبیقي یلزم الحكم بانفكاك الجھة، ألن األصولیین استبعدوا من

صورة الخالف ما إذا اختلف الحكم الختالف المالبسات والظروف الواقعیة[52].

 

ثالثا: وأما ربط فكرة التصویب باألدوار التشریعیة التي ازدھرت فیھا الحركة االجتھادیة، فكانت أكثر رواجاً آنذاك عكس فكرة التخطئة التي
كانت أكثر رواجا بین المتأخرین لتالؤمھا مع التقلید، فھذا لدى التحقیق ال یثبت، إذ ال یستریب الباحث في أن الحركة االجتھادیة كانت في أوج
حیویتھا تأصیال وتفریعاً في عھد األئمة المجتھدین وتالمیذھم، ومع ذلك وجدنا األربعة منھم یقولون بالتخطئة ال بالتصویب، وقد ألمحنا إلى
جوانب من ھذا فیما مضى من ھذا البحث، فال یصح على التحقیق نسبة التصویب إلى مالك وال إلى أبي حنفیة، رضي هللا عنھما كما یُوِھُم

بعض كتب األصول[53].

 

ھذا فضال عن اإلجماع الظاھر من تخطئة الصحابة بعضھم بعًضا[54]. وأمثلتھ تستغني عن إعادة ذكرھا. وهللا أعلم.

 

خاتمة (نتائج البحث):

وبعد،، فقد عرفنا من خالل ھذا البحث:

1 - ضرورة التوجھ إلى تعلیل الخالف األصولي والغوص في فھم مقاصده، لنحسن استثماره، فال نبقى حبیسي الخالف األصولي اللفظي، الذي
قد یطول وال یثمر، بل نخرج من الجدل العقیم والخالف المتكلَّف الذي یحبسنا عن كل خطوة نافعة.

 

إن أسالفنا قد نظروا فاختلفوا وتجادلوا فأنتجوا مادة طائلة ال لنحبس نحن أنفسنا وأفكارنا فیھا؛ بل لنستنبط منھا غرر القواعد ودرر النتائج، ثم
نتأھب لنرحل بالفكر واالجتھاد إلى المستوى األعلى الذي یتطلبھ تحدي الواقع المعاصر.

 

2 - باستثمار الخالف األصولي نمیز بین ثبات الغایة وتغیر الوسیلة؛ بل نمیز بین ما ھو ثابت من الوسائل وما ھو متغیّر، وبھذا نكتسب منظارا
جدیدا ننظر من خاللھ إلى مجمل ما اختلف فیھ األصولیون، مثل شروط االجتھاد التي ھي وسائل لبلوغ أھلیة النظر واإلفتاء، والتي تختلف قدرا
ونوعا بحسب حاجة كل عصر، ومن ثم كان القدر المطلوب منھا عند علماء الصحابة مختلفا عما كان مطلوبا لدى األئمة المجتھدین وتالمیذھم،
ثم من بعدھم، وھي حتما مختلفة في عصرنا الراھن، فإذا كان المقصد من ضبط شروط االجتھاد وعلومھ قدرا ونوعا ھو تحقیق األھلیة
االجتھادیة والكفایة الفقھیة كان لنا وعلینا أن نجدد النظر فیھا، بحسب ما یتحقق منھا من الفھم للنصوص والمقاصد والقواعد، واستنباط الحلول

الفقھیة للمسائل الحادثة في الواقع، نتقید في ذلك باألصول االستنباطیة الثابتة، ونختار من المناھج المتنوعة ما یناسب المتغیرات.

 

3 - استثمار الخالف األصولي یفید في التقریب بین وجھات النظر، والتھوین من حّدة الخالف الذي یعظم في عین من ال یتأمل مقاصده. كما
یفید في استنباط قواعد عامة تحكم الوسائل التنظیمیة والخطط اآلنیة.

وهللا ولي التوفیق

مراجع البحث[55]:

1 -اإلبھاج في شرح المنھاج وھو شرح على منھاج الوصول إلى علم األصول للقاضي البیضاوي (ت685ھـ)، واإلبھاج تألیف شیخ اإلسالم
علي بن عبد الكافي السبكي (ت756ھـ) وابنھ تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي (ت771ھـ)، دار الكتب العلمیة - بیروت،

1416ھـ/1995م.

2 -االجتھاد من كتاب التخلیص، إلمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف الجویني الشافعي (ت478ھـ)، تحقیق د. عبد
الحمید أبو زنید، دار القلم دمشق دار العلوم والثقافة - بیروت ط1، 1408ھـ/1987م.

3 -إحكام الفصول في أحكام األصول، للقاضي أبي الولید سلیمان بن خلف الباجي األندلسي (ت474ھـ)، تحقیق د. عبد المجید تركي، دار
الغرب اإلسالمي - بیروت، ط1، 1407ھـ/1986م.
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4 - اإلحكام في أصول األحكام، سیف الدین أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد اآلمدي (ت631ھـ)، تحقیق إبراھیم العجوز، دار الكتب
العلمیة - بیروت.

5 -اإلحكام في أصول األحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي الظاھري (ت456ھـ)، حققھ وراجعھ لجنة من العلماء، دار الجیل -
بیروت، ط2، 1407ھـ/1987م.

6 -إحیاء علوم الدین، أبو حامد الغزالي (ت505ھـ)، بھامشھ تخریج الحافظ العراقي، دار الكتاب العربي.

7 -أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامھ وكیفیة الفتوى واالستفتاء، أبو عمرو عثمان بن الصالح الشھرزوري (ت643ھـ)،
تحقیق د. رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي - القاھرة، ط1، 1413ھـ/1992م.

8 -إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، اإلمام محمد بن علي الشوكاني (ت1250ھـ)، تحقیق سامي بن العربي، دار الفضیلة -
الریاض، ط1، 1421ھـ/2000م.

9 -األشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (9011ھـ)، دار الكتب العلمیة - بیروت، ط1، 1403ھـ.

10 - أصول التشریع اإلسالمي، لألستاذ علي حسب هللا، دار الفكر العربي، ط6، 1402ھـ/1982م.

11 -أصول الجصاص المسمى الفصول في األصول، اإلمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (ت37ھـ)، ضبط وتخریج وتعلیق د.
محمد محمد تامر، دار الكتب العلمیة - بیروت، ط1، 1420ھـ/2000م.

12- أصول الفقھ، للشیخ محمد الخضري بك، تحقیق وتخریج خیري سعید، المكتبة التوفیقیة - القاھرة.

13 - أصول الفقھ، شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، حققھ و علق علیھ وقدم لھ د. / فھد بن محمد السدحان (مقدمة التحقیق و
الجزء األول )، مكتبة العبیكان - الریاض، الطبعة األولى 1420 ھـ / 1999م.

14 - األعالم، قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، تألیف خیر الدین الزِّرِْكلي، دار العلم للمالیین -
بیروت، ط5، 1980م.

15 - البحر المحیط في أصول الفقھ، اإلمام بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد هللا الزركشي (ت794ھـ)، تحقیق د. محمد محمد تامر، دار الكتب
العلمیة - بیروت ط1، 1421ھـ/2000م.

16 - بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین الكاساني (ت587ھـ)، دار الكتاب العربي - بیروت، ط2، 1982م.

17 - بذل النظر في األصول، لإلمام العالء العالم محمد بن عبد الحمید األَْسَمْندي (ت552ھـ)، تحقیق د. محمد زكي عبد البر، مكتبة دار
التراث - القاھرة، ط1، 1412ھـ/1992م.

18 - البرھان في أصول الفقھ، ألبي المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف الجویني (ت 478ھـ)، تحقیق د. عبد العظیم الدیب، دار الوفاء -
المنصورة - مصر، ط4، 1418ھـ.

19 - التبصرة في أصول الفقھ، اإلمام أبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي الشیرازي (ت476ھـ)، تحقیق محمد حسن ھیتو،
دار الفكر - دمشق، تصویر 1403ه- 1983م عن ط1، 1980م.

20 - تخریج الفروع على األصول، لإلمام شھاب الدین محمود بن أحمد الزنجاني (ت656) تحقیق د. محمد أدیب صالح، مكتبة العبیكان
الریاض ط1، 1420ھـ/1999م.

21 - التقریر والتحبیر، شرح العالمة المحقق ابن أمیر الحاج الحلبي (ت 879 ھـ)، على التحریر في أصول الفقھ الجامع بین اصطالحي
الحنفیة والشافعیة لإلمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید السیواسي ثم السكندري كمال الدین بن الھام الحنفي (ت861 ھـ)، ضبطھ

وصححھ عبد هللا محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیة - ط1، 1419ھـ/1999م.

22 - تقویم األدلة في أصول الفقھ، اإلمام أبو زید عبید هللا بن عمر بن عیسى الدبوسي الحنفي (ت430ھـ)، تحقیق الشیخ خلیل محي الدین
المیس، دار الكتب العلمیة- بیروت، ط1، 1421ھـ/2001م.

23 - التمھید في أصول الفقھ، ألبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي (ت510ھـ)، دراسة وتحقیق د. محمد بن علي بن
إبراھیم، مؤسسة الریان - بیروت، المكتبة المكیة - مكة المكرمة، ط2، 1421ھـ/2000م.

24 - رفع المالم عن األئمة األعالم (ومباحث أخرى)، شیخ اإلسالم ابن تیمیة، المكتب اإلسالمي - بیروت، ط3، 1390ھـ.

25 - سنن الترمذي واسمھ الجامع الصحیح، ألبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي السلمي (ت279ھـ)، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون،
دار إحیاء التراث العربي - بیروت.
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26 - سنن أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني األزدي (ت275ھـ)، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر - دمشق.

27 - سنن ابن ماجھ، أبي عبد هللا محمد بن یزید القزویني (ت275ھـ)، تحقیق وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر- بیروت.

28 - سیر أعالم النبالء ألبي عبد هللا محمد بن أحمد بن قایماز الذھبي (ت748ھـ)، تحقیق شعیب األرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة
الرسالة - بیروت، ط9، 1413ھـ.

29 - شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ، اإلمام سعد الدین مسعود ابن عمر التفتازاني الشافعي، (ت792ھـ)، والتنقیح
مع شرحھ المسمى بالتوضیح لإلمام القاضي صدر الشریعة عبید هللا بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (ت747ھـ)، ضبطھ وأخرج آیاتھ

وأحادیثھ الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة - بیروت، ط1، 1416ھـ/1996م.

30 - شرح الكوكب المنیر، المسمى بمختصر التحریر، أو المختبر المبتكر، شرح المختصر في أصول الفقھ، تألیف العالمة الشیخ محمد بن
أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجار (ت972ھـ) تحقیق د. محمد الزحیلي ود. نزیھ حماد، مكتبة العبیكان -

الریاض، 1418ھـ/1997م.

31 - صحیح البخاري، واسمھ الجامع الصحیح المختصر لإلمام محمد بن إسماعیل أبي عبد هللا البخاري الجعفي (ت 256ھـ)، تحقیق د.
مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر - الیمامة - بیروت، ط3، 1407ھـ/ 1987م.

32 - صحیح مسلم، لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (ت261ه)، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث
العربي - بیروت.

33 - طبقات الفقھاء، ألبي إسحاق الشیرازي الشافعي (ت476ھـ)، حققھ وقدم لھ الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العربي - بیروت ط2،
1401ھـ/1981م.

35 - الفقھ اإلسالمي ومدارسھ، الشیخ مصطفى أحمد الزرقا، دار القل-م - دمشق - ال-دار الشامي-ة - بیروت، ط1، 1416ھـ/ 1995م.

36 - فواتح الرحموت، للعالمة عبد العلي محمد بن نظام الدین األنصاري الھندي (ت1225ھـ)، بشرح مسلم الثبوت في فروع الحنفیة، لإلمام
المحقق الشیخ محب هللا بن عبد الشكور البھاري الھندي (ت1119ھـ)، دار إحیاء التراث العربي - بیروت - مؤسسة التاریخ العربي، ط1،

1418ھـ/1998م.

37 - في فقھ التدین فھما وتنزیال، أ.د. عبد المجید النجار، كتاب األمة، العدد 22 ط1، مؤسسة أخبار الیوم.

38 - القسطاس المستقیم، أبو حامد الغزالي، تحقیق فیكتور شلحت، دار المشرق - بیروت، ط2، 1983م.

39 - قواطع األدلة في األصول، لإلمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت489ھـ)، تحقیق محمد حسن محمد حسن
إسماعیل الشافعي دار الكتب - بیروت - الطبعة األولى 1418 ھـ/ 1997م.

40 - القول السدید في بعض مسائل االجتھاد والتقلید، محمد بن العظیم المكي الحنفي الرومى الموروي، تحقیق جاسم بن محمد بن مھلھل
الیاسین، وعدنان بن سالم بن محمد الرومي، دار الدعوة - الكویت، ط1، 1408/1988م.

41 - القول المفید في أدلة االجتھاد والتقلید، محمد بن علي الشوكاني، ضمن الرسائل السلفیة في إحیاء سنة خیر البریة، دار الكتب العلمیة -
بیروت طبع سنة 1348ھـ/ 1930م.

42 - كشف األسرار في أصول فخر اإلسالم البزدوي، تألیف عالء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري (ت730ھـ)، تحقیق محمد المعتصم با�
البغدادي، دار الكتاب العربي - بیروت ط3، 1417ھـ/ 1997م.

43 - لسان المیزان، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي (ت852ھـ)، تحقیق دائرة المعارف النظامیة – الھند، مؤسسة
األعلمي للمطبوعات – بیروت، ط3، 1406ھـ/1986م.

44- اللمع في أصول الفقھ لإلمام أبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي (ت476ھـ)، دار الكتب العلمیة بیروت، ط1،
1405ھـ/1985م.

45 - المبسوط لشمس الدین السرخسي (ت490ھـ)، دار الكتب العلمیة - بیروت، ط1، 1414ھـ/1993م.

46 - مجموع فتاوى شیخ اإلسالم تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن تیمیة الحراني الدمشقي (ت728ھـ)، تحقیق عبد
الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، مكتبة ابن تیمیة - الریاض.

47 - المحلى باآلثار، اإلمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي (ت456ھـ)، تحقیق د. عبد الغفار سلیمان البنداري، دار الكتب
العلمیة - بیروت.
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48 - المستصفى من علم األصول، لإلمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت 505ھـ)، تحقیق د. محمد سلیمان األشقر،
مؤسسة الرسالة - بیروت، ط1، 1417ھـ/ 1997م.

49 - المعتمد في أصول الفقھ، أبو الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري (ت 436ھـ)، تحقیق د. خلیل المیس، دار الكتب العلمیة بیروت.

50 - معجم المؤلفین، تراجم مصنفي الكتب العربیة، تألیف عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى - بیروت، دار إحیاء التراث العربي – بیروت.

51 - الملل والنحل، لإلمام أبي الفتح محمد بن عبد الكریم الشھرستاني (ت548ھـ)، اعتنى بھ وعلق علیھ أبو عبد هللا السعید المندوه. مؤسسة
الكتب الثقافي-ة - بیروت، ط1، (1415ھـ/1994م).

52 - الموافقات في أصول الشریعة تألیف أبي إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي (ت790ھـ)، شرحھ وخرج أحادیثھ فضیلة الشیخ عبد هللا
دراز، وضع تراجمھ أ.محمد عبد هللا دراز، خرج آیاتھ وفھرس موضوعاتھ عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة - بیروت.

53 - نفائس األصول للقرافي وھو شرح المحصول للرازي، ج-4 ص515. تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة - بیروت، ط1،
1421ھـ/2000م.

54 - الواضح في أصول الفقھ، أبو الوفاء علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الحنبلي (ت513ھـ)، تحقیق د. عبد هللا بن عبد المحسن
التركي، مؤسسة الرسالة - بیروت، ط1، 1420ھـ/1999م.

 

-انتھى-

[1] انظر: الفقھ اإلسالمي ومدارسھ، ص102.

[2] الملل والنحل جـ1، ص152.

[3] انظر: البرھان في أصول الفقھ، جـ2، ص862.

[4] انظر: إرشاد الفحول، جـ2، ص1069.

[5] أصول الفقھ، ص439.

[6] قواطع األدلة، جـ1، ص 24.

[7] الموافقات، جـ4، ص92.

[8] انظر: المعتمد في أصول الفقھ، ألبي الحسین للبصري، جـ2، ص371.

[9] انظر: اإلحكام لآلمدي، جـ4، ص413، والمحصول للرازي مع نفائس األصول للقرافي، جـ4، ص544، واإلبھاج للسبكي وھو شرح
المنھاج للبیضاوي، جـ3، ص258.

[10] انظر: اإلحكام لآلمدي جـ4، ص413، والمحصول مع نفائس األصول، جـ4، ص544.

[11] المستصفى، جـ2، ص410.

[12] انظر مثال: القسطاس المستقیم إذ یقول في ص89: «فالمجتھدون ومقلدوھم كلھم معذورون، بعضھم یصیبون ما عند هللا، وبعضھم
یشاركون المصیبین في أحد األجرین فمناصبھم متقاربة، ولیس لھم أن یتعاندوا وأن یتعصب بعضھم مع بعض السیما والمصیب ال یتعین وكل
واحد منھم یظن أنھ مصیب». اھـ. وانظر: اإلحیاء جـ1، ص75، إذ یقول: «المجتھد فیھا (الفروع) مصیب أو مساھم للمصیب في األجر». اھـ.

[13] انظر: تقویم األدلة في أصول الفقھ، ألبي زید الدبوسي، ص407، وانظر للتفصیل في رأي الحنفیة: أصول فخر اإلسالم البزدوي مع
كشف األسرار للبخاري، جـ4، ص30ـ34، المبسوط لشمس الدین السرخسي (ت490ھـ): جـ10، ص7ـ8، والتنقیح لصدر الشریعة ابن
مسعود، جـ2، ص245ـ246، ومسلم الثبوت البن عبد الشكور، مع شرحھ فواتح الرحموت لألنصاري، جـ2، ص428ـ429، والقول السدید في

بعض مسائل االجتھاد والتقلید، محمد بن العظیم المكي الحنفي الرومى الموروي، ص53ـ54.

[14] أصول الجصاص، جـ2، ص379.
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[15] انظر: إحكام الفصول للباجي، جـ2، ص 708.

[16] انظر: المحصول للرازي مع نفائس األصول للقرافي، جـ4، ص545، والتبصرة للشیرازي، ص498، وقواطع األدلة البن السمعاني
جـ2، ص310، وتخریج الفروع على األصول لإلمام شھاب الدین محمود بن أحمد الزنجاني (ت656)، ص81.

[17] انظر: الواضح البن عقیل، جـ5، ص 356، والتمھید في أصول الفقھ، ألبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي
(ت510ھـ): جـ4، ص310، وشرح الكوكب المنیر البن النجار الفتوحي، جـ4، ص 489، وأصول الفقھ البن مفلح جـ4، ص1486.

[18]انظر: مسلم الثبوت مع شرحھ فواتح الرحموت جـ2، ص428، والتقریر والتحبیر جـ3، ص385، والتنقیح لصدر الشریعة جـ2، ص
246، وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین الكاساني (ت587ھـ): جـ7، ص4، وبذل النظر في األصول، لإلمام العالء العالم محمد

بن عبد الحمید األَْسَمْندي (ت552ھـ): ص695.

[19] انظر: اإلحكام البن حزم، جـ8، ص589ـ590، والمحلى، لھ، جـ1، ص88ـ89، وأما داود فنُقل عنھ أن كل مجتھد مصیب، انظر: البحر
المحیط، للزركشي، جـ4، ص548، والتقریر والتحبیر، جـ3، ص385.

[20] رفع المالم عن األئمة األعالم البن تیمیة، ص93.

[21] إرشاد الفحول، جـ2، ص1070.

[22] انظر: ھذه األدلة في مثل: كتاب االجتھاد للجویني، ص54 وما بعدھا، وأصول الجصاص، جـ2، ص408، وما بعدھا، واإلحكام لآلمدي،
جـ4، ص416 وما بعدھا، ونفائس األصول للقرافي جـ4، ص554، وما بعدھا، والبحر المحیط للزركشي، جـ4، ص240، وما بعدھا، وإرشاد

الفحول للشوكاني جـ2، ص1069، وما بعدھا، ومنھا:

أ ـ حدیث عمرو بن العاص أن النبي صلى هللا علھ وسلم قال: «إذا اجتھد الحاكم فأصاب فلھ أجران، وإذا اجتھد فأخطأ فلھ أجر»، أخرجھ
البخاري في صحیحھ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ، رقم (6919)، جـ6، ص2676، ومسلم في

صحیحھ، كتاب األقضیة، باب بیان أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ، رقم (1716)، جـ3، ص1342.

ا الَّذي فِي اْلجنّة فرجل عرف الحقَّ فقضى بھ ب ـ وحدیث ابن بریدة - رضي هللا عنھ -: «القضاة ثالثَةٌ واحد فِي اْلجنّة َواثنان في النَّار فأَمَّ
ورجل عرف الحّق فجار في الحكم فھو في النَّار ورجل قضى للنَّاس على جھل فھو في النَّار»، رواه أبو داود في سننھ، كتاب األقضیة، باب في
القاضي یخطئ، رقم (3573)، جـ3، ص299، وقال: وھذا أصّح شيٍء فیھ، والترمذي، كتاب األحكام، باب ما جاء عن رسول هللا في القاضي،

رقم (1322)، جـ3، ص613، وابن ماجھ، كتاب األحكام، باب الحاكم یجتھد فیصیب الحق، رقم (2315)، جـ2، ص276.

جـ ـ وقولھ - صلى هللا علیھ وسلم - ألمیر السریة: «وإن طلب منك أھل حصن النزول على حكم هللا فال تنزلھم على حكم هللا، فإنك ال تدري،
أتصیب حكم هللا فیھم أم ال». أخرجھ مسلم كتاب الجھاد والسیر، باب تأمیر اإلمام األمراء على البعوث ووصیتھ إیاھم بآداب الغزو وغیرھا،

رقم (1731)، جـ3، ص1356، وقد سبق ص 42.

د ـ ومنھا جریان التصویب والتخطئة على ألسنة السلف من الصحابة والتابعین كقول أبي بكر في الكاللة، وقول عمر لما نوقش في النھى عن
المغاالة في المھور، وقول ابن مسعود في المفوضة كقول أبي بكر، وقول ابن عباس في إنكار ربا الفضل، وعلي في قصة المجھضة، وقول
سعید بن المسیب في بعض قضاء شریح: أخطأ شریح.. وغیر ذلك. حتى قال اآلمدي: «إن الصحابة اجمعوا على إطالق لفظ الخطأ في

االجتھاد». اإلحكام جـ2، ص416ـ417.

[23] مجموع الفتاوى، جـ20، ص200.

[24] أصول الجصاص، جـ2، ص392.

[25] الموافقات، جـ4، ص92.

[26] القول السدید، ص54.

ـ الموروي: ھو أبو عبد هللا محمد بن مال فروخ بن عبد المحسن بن عبد الخالق الموروي، نسبة إلى مورا بلدة بالروم، ملقب بعبد العظیم المكي،
تولى اإلمامة والخطابة بالمسجد الحرام وبمسجد نمرة والمشعر الحرام، وتولى الفتوى، ألف ھذه الرسالة (القول السدید)، ورسائل أخرى منھا

إعالم القاصي والداني بمشروعیة تقبیل الركن الیماني، وغیرھا. (ت1061ھـ). أخذت ترجمتھ من تقدیم المحققین لرسالتھ القول السدید.

[27] القول المفید للشوكاني، ص41.

[28] أصول الجصاص، جـ2، ص391، مع تصرف یسیر فیما بین قوسین اقتضاه اإلعراب.

[29] السابق، جـ2، ص 378ـ379.

[30] مجموع الفتاوى جـ13، ص124.
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[31] البرھان إلمام الحرمین، جـ2، ص866، وانظر: أصول الفقھ للخضري، ص439.

[32] انظر: أصول التشریع اإلسالمي، للشیخ علي حسب هللا، ص105.

[33] انظر: كتاب االجتھاد للجویني ص28، والمستصفى للغزالي، جـ2، ص405، ونفائس األصول للقرافي، جـ4، ص545.

[34] انظر: أصول الفقھ البن مفلح الحنبلي جـ4، ص1486، وفواتح الرحموت لألنصاري، جـ2، ص427ـ428.

ـ بشر المریسي: ھو بشر بن غیاث بن أبي كریمة عبد الرحمن الَمِریِسي، نسبة إلى مریس قریة بمصر، فقیھ معتزلي عارف بالفلسفة، أدرك
مجلس أبي حنیفة وأخذ نبذاً منھ، ثم الزم أبا یوسف وأخذ الفقھ عنھ، وبرع حتى صار من أخص أصحابھ، وكان ذا ورع وزھد، غیر أنھ رغب
عنھ الناس الشتھاره بعلم الكالم والفلسفة، وكان أبو یوسف یذمھ ویعرض عنھ. وحكي عنھ أقوال شنیعة ومذاھب منكرة، منھا القول بخلق
القرآن، ونفي تكلیم هللا لموسى علیھ السالم، وإلیھ تنسب الطائفة من المرجئة التي یقال لھا المریسیة، من تصانیفھ: (التوحید)، و(اإلرجاء)،
و(الرد على الخوارج)، و(المعرفة). (ت218ھـ). (طبقات الفقھاء، للشیرازي، ص145، ومعجم المؤلفین لكحالة: جـ3، ص46، واألعالم

للزركلي: جـ2، ص55).

ـ ابن ُعليّة: إبراھیم بن إسماعیل األسدي البصري، ذمھ الشافعي، قال بخلق القرآن كالمریسي، ولھ أقوال شاذة في الفقھ واألصول.
(ت228ھـ). انظر: سیر أعالم النبالء للذھبي، جـ10، ص542، ولسان المیزان البن حجر العسقالني، جـ1، 34، واألعالم للزركلي: جـ1،

ص32).

ـ األصم: أبو بكر األصم، شیخ المعتزلة، فقیھ، مفسر، كان دیِّنا وقورا، صبورا على الفقر، (ت225ھـ). انظر: (سیر أعالم النبالء للذھبي، جـ9،
ص402، واألعالم للزركلي: جـ3، ص323).

[35] المستصفى جـ2، ص398.

[36] مسلم الثبوت البن عبد الشكور مع شرحھ فواتح الرحموت لألنصاري، جـ2، ص427.

[37] كتاب االجتھاد، ص29.

[38] فواتح الرحموت لألنصاري، جـ2، ص428.

[39] حدیث «كنا نغزو مع رسول هللا - صلى هللا علیھ وسلم -..»، أخرجھ مسلم، كتاب الصیام، باب جواز الصوم والفطر في شھر رمضان
للمسافر، رقم (1116) جـ2، ص787.

[40] انظر: مجموع الفتاوى، جـ11، ص15.

[41] القسطاس المستقیم، للغزالي، ص88.

[42] الموافقات، للشاطبي، جـ3، ص70، وانظر: األشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (9011ھـ): ص7.

[43] أدب الفتوى البن الصالح، ص88.

[44] البحر المحیط، جـ4، ص522.

[45] الموافقات، للشاطبي، جـ4، ص92.

[46] شرح فتح القدیر، محمد بن عطیة بن عبد الواحد السیواسي المعروف بالكمال بن الھمام الحنفي على الھدایة شرح بدایة المبتدي، لشیخ
اإلسالم برھان الدین علي بن أبي بكر المرغیناني، (ت593ھـ): جـ5، ص399، تعلیق وتخریج عبد الرزاق غالب المھدي، دار الكتب العلمیة ـ
بیروت، ط1، 1415ھـ/1995م، وانظر: روضة الناظر البن قدامة، ص324، والبحر المحیط، جـ4، ص545، وبذل النظر في األصول

لألسمندي، ص695.

[47] انظر: القسطاس المستقیم للغزالي، ص89.

[48] انظر: البحر المحیط، جـ4، ص545.

[49] انظر: في فقھ التدین، جـ1، ص37. كتاب األمة، العدد 22 ط1، مؤسسة أخبار الیوم.

[50] في فقھ التدین، جـ1، ص87ـ89.

[51] اللمع، ص131، والتبصرة، ص501.
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[52] یقول الغزالي في المستصفى: «األمارات الظنیة لیست أدلة بأعیانھا، بل یختلف ذلك باإلضافات، فرب دلیل یفید الظن لزید، وھو بعینھ ال
یفید الظن لعمرو، مع إحاطتھ بھ، وربما یفید الظن لشخص واحد في حال دون حال». جـ2، ص412. ویقول: «اختالف األحوال یوجب

اختالف الظنون»، انظر: جـ2، ص413، بتصرف اختصارا.

[53] انظر مثال: اللمع، للشیرازي ص130.

[54] انظر: التبصرة، للشیرازي، ص501.

[55] مرتبة على حروف المعجم، دون اعتبار لـ(ال، أب، ابن..).
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