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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيدنا حممد
وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلـديد « ثقـافة الرجـوع عن
إدارة البح��وث » أن تقـــدِّ م
َ

الخطـأ » جلمهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني
إىل املعرفة.
وهي رسالة تتناول موضوع ًا يف غاية األمهية ،ذلك هو إشاعة
ثقافة الرجوع عن اخلطأ ،وهو خلق رفيع ،وســلوك قويم ،وحلية
حمببة ،ولكل ذلــك يف تارخينا موقع معلوم ،وخرب منقول ،ومكانة
مشهودة ،وسنرى يف هذه الرسالة دالئل واضحة عىل ذلك ،حتث
عىل هذا اخللق ،وتن ِّفر من اإلرصار عىل اخلطأ ،واللجاجة فيه.
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وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء

ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر

قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب

الســمو الشيخ حممد بن راشد بن ســعيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولــة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه.

راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا

التوفيق والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز

املنشود.

َّ
وصل اهلل وســ َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.

عــادل مجعـة مـطــر
مدير إدارة البحوث
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احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد رسول اهلل،
وعىل آله وصحبه ومن وااله.
وبعد:
ِ
َّ
وحفظــه كتا َبه
فإن مــن إكــرا ِم اهلل تعاىل هلــذه األمة،

أن هيأ فيها علامء أجــاء .وهبهم عقو ً
وســ َّنة نبيه عليهاْ ،
ال
ُ
ٍ
وخوف
ــم إىل ور ٍع مكني،
راجحة ،وعلوم ًا مجــةَ ،
ور َج َع ُه ْ

منه متني ،فحملــوا هذه األمانة وقاموا هبــا خري قيام ،حتى
مصفى،
العلــم  -علم اإلســام  -صافي ًا
وصــل إلينا هذا
ُ
ً
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خالي ًا من الشوائب ،حمفوظ ًا من الكدورات ،سامل ًا من اهلوى
واخلطأ املتوارث.
ــمو تلك النفوس،
وكان ِم ْن رجاحة هذه العقولُ ،
وس ِّ
رفيع،
منهج
ومجيلِ ذاك الورع،
ِ
علمي ٌ
وعظيم ذلك اخلوفٌ :
ٌّ

ٍ
يقــوم عىل التزا ِم احلقِّ
ورضوان،
أسســوه عىل تقوى من اهلل
ُ
َّ

ِ
وطلب احلق يف الصــدور والورود،
يف األقــوال واألفعال،
والتنبيــه عىل احلق يف الصغري والكبــر ،والعودة إىل احلق يف
الرس والعلن.
ــم ُ
ِ
ورفع
اهلل منهم صد َقهــم يف كل هــذا فرفعهم
َ
وعل َ
مــر الزمان
هبم ،وأجــرى َ
ذكرهم بالتبجيــل والتقدير عىل ِّ
واختالف املكان.
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ُ
وتنظر يف
لتبحث عن أمثاهلم يف األمــم فال جتد،
وإنــك
ُ
ســرهم وما ُد ِّون من أخبارهم ووقائعهم فتعجب ،وهيزك
ُ
صور خالبة ،و ُتدهش لصفاء
مواقــف رائعة ،وتأرسك
منهم
ٌ
تلك النفوس ،ونقاء هاتيك الصدور ،وتشــكر اهلل عىل دين ٍ
صنع أناس ًا كهؤالء ،طلبوا الكامل من بابه ،ومل يتخذوا سوى
احلق والصدق مأوى هلم.
احلق شــعارهم ودثارهم مــدى أعامرهمْ ،
إن
نعم ،كان ُّ
وإن أخطأه بعضهم د ّلــوه عليهِ ،
أخطأوه عادوا إليــهْ ،
ومن
املفيد أن نقتبس هذه اللمحات الدالة:
«الســنن» عن ســعد بن
 روى ســعيد بن منصور يف ُّإيــاس عن رجلٍ
تــزوج امرأة من بني شــمخ [يف الكوفة]،
َّ
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ثم أبرص َّأمهــا فأعجبته ،فذهب إىل ابن مســعود فقال :إين
تزوجت بامرأة فلم أدخل هبا ،ثم أعجبتني ُّأمها فأطلق املرأة
ُ
وأتزوج أمها؟
قال :نعم.
وتزوج أمها.
فطلقها َّ
أصحاب رسول اهلل ُ
[ذ ِكر
فأتى عبدُ اهلل املدينة .فســأل
َ
منهم يف بعض الطرق :عمــر وعيل ريض اهلل عنهام] .فقالوا:
ال يصلح.
تزوج َّأم
ثم قدم فأتى بني شمخ فقال :أين الرجل الذي َّ
املرأة التي كانت عنده؟
قالوا :ههنا.
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قال :فليفارقها.
نثرت له بطنها؟!
قالوا :كيف وقد ْ
حرام من اهلل
فعلت فليفارقهــا ،فإهنا
كانت
ْ
قــال :وإن ْ
ٌ
عز وجل.
الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود  -وهو
وهكذا يعلمنا
ُّ

َم ْن هو يف جاللة القدر وسعة العلم َّ -أل نأنف من الرجوع عن
تبي لنا ،ويعلمنا دوام االهتامم بالوصول إىل الصواب
اخلطأ إذا َّ
وإن طال املدى.
ابتعت غالم ًا فاستغللته ،ثم
 وعن َ ْم َلد بن ُخ َفاف قال:ُ
فخاصمت فيه إىل عمر بن عبد العزيز
ظهرت منه عىل عيب،
ُ
ُ
ري املدينــة] فقىض يل بر ِّده ،وقىض ّ
عــي برد غلته،
[وكان أم َ
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أروح إليه العشــية
فأتيت عروة بن الزبــر فأخربته ،فقال:
ُ
ُ
فأخربه َّ
أن عائشــة أخربتني أن رســول اهلل ﷺ قىض يف مثل
هذا أن اخلراج بالضامن (أي :يأخذ اخلراج  -الغلة  -من يقع
عليه الضامن).
فعجلت إىل عمر ،فأخربته ما أخربين عروة عن عائشــة
ُ
يل من قضاء قضيتهُ ،
أيرس ع َّ
اهلل يعلم
عن النبي فقال عمر :فام َ
ٌ
ســنة عن رسول اهلل ،فأرد
أين مل أرد فيه إال احلق ،فبلغتني فيه
قضاء عمر وأنفذ ســنة رسول اهلل .فراح إليه عروة ،فقىض يل
أن آخذ اخلراج من الذي قىض به ع ّ
يل له.
ومــن الــروري أن نتوقف عنــد عبارة عمــر« :فام
أيــر ع َّ
يل من قضاء قضيته ...فأرد قضاء عمر ،وأنفذ ســنة
َ
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الســمو يف الرجوع عن اخلطأ إىل الصواب
رسول اهلل» .هبذا
ِّ

مازهم ُ
َّ
وجل فامتازوا.
عز
اهلل َّ

 ومثل هذا ما جاء عن قايض املدينة ســعد بن إبراهيمابن أيب ذئب:
بن عبد الرمحن بن عوف (ت 127هـــ) :قال ُ

ٍ
بقضية برأي ربيعة بن أيب عبد الرمحن،
قىض ســعدٌ عىل رجل
فأخرب ُته عن النبي بخالف ما قىض به .فقال سعدٌ لربيعة :هذا
ابــن أيب ذئب  -وهو عندي ثقــة  -خيربين عن النبي بخالف
قضيت به؟
ما
ُ
ُ
حكمك.
اجتهدت ومىض
ربيعة :قد
فقال له
َ
ُ
فقال ســعدٌ  :واعجب ًا! ُ
وأرد
أنفذ قضاء سعد بن أم سعد ُّ
أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء
قضاء رسول اهلل؟! بل ُّ
رسول اهلل.
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فدعا سعد بكتاب القضية فش َّقه ،وقىض للمقيض عليه.
 ونتقدم مع الزمن لنشــهد عجائب يف هذا الباب ،وقداألمر ببعضهــم إىل طلب بيان اخلطــأ  -إن كان  -من
بلــغ
ُ

عارفه ،من غري نظ ٍر إىل سـنِّـه ،كام حصل لإلمام البخاري مع
ابن أيب أويس الذي قال له:
عدد من شيوخه ،ومنهم ُ
أشــكر لك أبد ًا
انظر يف كتبي ومجيع ما أملك لك ،وأنا
ُ
ْ

دمت حي ًا.
ما ُ

يراجع عمله كام
ـــن
ـم ْ
ُ
وهناك َم ْن كان ُيدفع الذهب لِ َ

جاء عن املحــدِّ ث التاجر َد ْعلج بن أمحد بــن دعلج املعدَّ ل
(ت 351هـ):
«مســنده» إىل
قال
ُ
اخلطيب البغدادي :بلغني أنه بعث بـ ُ

لينظر فيه ،وجعل يف األجزاء بني كل ورقتني دينار ًا.
ابن عقدة
َ
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املفس البقاعي (ت 885هـ) يقول:
 وكان اإلمام ُِّ
الوقوف
قلت له :املراد
«ما
تركت أحد ًا ممَّن يلــم يب إال ُ
ُ
عىل احلق من معاين كتاب اهلل تعاىل ،واملســاعد ُة عىل ما ينفع
فم ْن وجد يل خطأ فليخــرين به ألصلحه،
أهل اإلســامَ ،
وتعالت عظمته لو َّ
أن يل ســعة
جلت قدرتــه
ْ
وواهلل الــذي ْ

لكنت أبــذل ما ً
ال ملن ينبهني عىل خطئي ،فكلام
تقوم بام أريد
ُ
ري واحد
نبهنــي أحدٌ عىل خطأ أعطيته دينــار ًا .ولقد نبهني غ ُ

ٍ
ُ
وأقول
وكنت أدعو هلم وأثني عليهم،
أشياء فأصلح ُتها،
عىل
ُ
هلم هذا الــكالم ترغيب ًا يف املعاودة إىل االنتقاد ،واالجتهاد يف
اإلسعاف بذلك واإلسعاد».
 وكان للعلامء يف إعالن ما أخطأوا فيه وبيان رجوعهمُ
تندهش له األلباب:
عنه ما
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ابن اجلــوزي« :وقد كان يف الســلف  -قدَّ س ُ
اهلل
قــال ُ
يســتقر حتى ُيظهر
أرواحهــم َ -م ْن إذا عرف أنه قد أخطأ مل
َّ
خطأه ،و ُيعلم من أفتاه بذلك».

ثم روى َّ
أن احلســن بــن زياد اللؤلــؤي (ت 204هـ)
اســ ُتفتي يف مســألة فأخطأ ،فلم يعرف الــذي أفتاه فاكرتى
منادي ًا فنادى أن احلســن بن زياد اســتفتي يوم كذا وكذا يف

مسألة فأخطأ ،فمن كان أفتاه بيشء فلريجع إليه .فمكث أيام ًا
صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن
ال يفتي حتى وجد
َ
الصواب كذا.
 وجاء مثل هذا عن العز عبد السالم (ت 660هـ) فقدأفتى مرة بفتيا ،ثم ظهر له أنه أخطأ ،فنادى يف مرص والقاهرة
عىل نفسهَ :م ْن أفتى له ٌ
فالن بكذا فال يعمل به فإنه خطأ.

ثقـافة الرجـوع عن اخلطـأ

17

 وكانوا ُيعلنون عن خطئهم يف املحافل العامة:ُ
واعــظ عرصه
ومــن أمجل األخبــار يف ذلك مــا فعله
العالمة أبــو الفضل عبد اهلل بن احلســن اجلوهري املرصي
َ
(ت 480هـ) حني َّنبهه عىل خطئه وافدٌ
حرض جملس
غريب
ٌ
وعظه ،واخلرب ســاقه القــايض أبو بكر بن العــريب يف كتابه
«أحكام القرآن» ( ،)183-182/1فقال:
بن َق ِ
ن غري َم َّر ٍة:
العث َْم ِ ُّ
« َأ ْخ َبين ُم ََّمدُ ُ
اس ٍم ُ
الف ْس َ
ــط َ
وصلت ُ
س َّ
ــيخ أيب
الش ِ
ــر ًةَ ،ف ِج ْئــت َم ِل َ
اط َم َّ

الفضــلِ َ
اجل ْو َه ِر ِّي ،وحــرت كال َم ُه عىل ال َّن ِ
ــاس ،فكان

َ
س جلســت إليــهَّ :
قــال يف َأ َّو ِل َم ِْل ٍ
ــي ﷺ َط َّلقَ
ممَّا
إن ال َّنبِ َّ
َ
اه َر َ
وآل.
وظ َ
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ج ٍ
اعة،
ــه إىل َم ْن ِزلِ ِه يف َ َ
َف َل َّم َخ َر َج َتبِ ْعتــه حتى َب َلغْ ت َم َع ُ

س َم َعنَــا ِف الدِّ ْه ِلي ِزَ ،و َع َّر َف ُه ْم َأ ْم ِريَ ،فإِ َّن ُه رأى إشــار َة
َف َج َل َ
ين َع َل ِ
ُ
الغ ْر َب ِة ومل َي ْع ِرف َّ
يهَ ،ف َل َّم
الش
الوا ِر ِد َ
َ
ــخص َق ْب َل ذلك يف َ
ض َع ْن ُه َأ ْك َث ُر ُه ْم َ
ا ْن َف َّ
قال يلَ :أ َراك َغ ِريب ًا ،هل لك ِم ْن َك َل ٍم؟
قلتَ :ن َع ْم.
جل َل َســائِ ِهَ :أ ْف ِر ُجــوا َل ُه عن َك َل ِم ِ
ال ُ
َق َ
ــهَ .ف َق ُاموا َو َب ِقيت

َو ْح ِدي َم َع ُه.

َف ُق ْلت َل ُهَ :ح َ ْ
َبك ًا بِكَ ،و َس ِم ْع ُتك
س َ
اليوم ُمت َ ِّ
ضت ْ
املج ِل َ

ــول اهللِ ﷺ َو َصدَ ْقتَ ،و َط َّلقَ َر ُس ُ
ولَ :آل َر ُس ُ
َت ُق ُ
ــول اهللِ ﷺ

وصدَ ْقت .و ُق ْلتَ :
اه َر َر ُس ُ
وه َذا َ ْل َي ُك ْن ،وال
ول اهللِ ﷺَ .
وظ َ
َ
ونَ ،
أل َّن ِّ
َي ِص ُّح َأ ْن َي ُك َ
ار ُم ْن َك ٌــر ِم ْن ا ْل َق ْو ِل ُ
ور ،و َذلِ َك
الظ َه َ
وز ٌ

َل ُجي ُ
وز َأ ْن َي َق َع ِمن ال َّنبِ ِّي ﷺ.
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َف َض َّمنِي إىل َن ْف ِس ِ
َ
وقــال يل :أنا َتائِ ٌب ِم ْن
ــه َو َق َّب َل َر ْأ ِس،

ذلكَ ،جزَ اك ُ
َ
اهلل عنِّي ِم ْن ُم َع ِّل ٍم َخ ْي ًا.

ــه ،و َب َّك ْرت إىل َم ِل ِس ِ
ــه يف اليو ِم الثَّاين،
ــم ا ْن َق َل ْبت َع ْن ُ
ُث َّ

لس عىل امل ِ ْن َ ِ
بَ ،ف َّلم َد َخ ْلت
َف َأ ْل َف ْيته قد َســ َب َقنِي إىل
ِ
اجلامعَ ،
وج َ

اجلامع ورآين نادى بِ َأ ْع َل َص ْوتِ ِ
ِم ْن َب ِ
ــهَ :م ْر َحب ًا بِ ُم َع ِّل ِمي،
اب
ِ
وحدَّ َق ْت َ
او َلت َ
األ ُ
عناق َ َّ
بصار
إلَ ،
ــحوا ِ ُل َع ِّل ِميَ ،فت ََط َ
َأ ْف ِس ُ
األ ُ

يم َح َيائِ ِه ،فإِ َّن ُه كان
ري إىل َع ِظ ِ
َن ْح ِوي ،و َت ْع ِرفنِي َيا َأبا َب ْك ٍر ُ -يش ُ
إذا َس َّل َم ِ
واح َّر َح َّتى
يم َح َيائِ ِهَ ْ ،
اج َأ ُه َخ ِج َل لِ َع ِظ ِ
عليه َأ َحدٌ َأو َف َ

َك َأ َّن َو ْج َه ُه ُط ِ َ
ل بِ ُج َّلنَا ٍر.-

إل َير َف ُعو َننِي عىل ْ َ
ون
ال ْي ِدي و َي َتدَ ا َف ُع ِ
قال :و َت َبا َد َر ال َّن ُ
اس َ َّ ْ

املنبَ ،
ال َي ِ
لعظم ْ َ
اء َل َأ ْعــ ِر ُف يف َأي ُب ْق َع ٍة
وأ َنــا
ِ
حتــى َب َلغْ ت َ َ
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َ
ِ
احلياء َبدَ ِن
وأســال
اص بِ َأ ْه ِل ِه،
األرض،
ــن
ُ
أنا ِم ْ
واجلامع َغ ٌّ
ُ
ِ
َع َرق ًاَ ،و َأ ْق َب َل َّ
اخللق ،فقال هلمَ :أ َنا ُم َع ِّل ُم ُك ْم ،وهذا
الش ْي ُخ عىل

ُم َع ِّل ِمي ،ملَّا كان َ
باأل ْم ِ
س ُقلت لكم:

رس ُ
ول اهللِ ﷺ َو َط َّلقَ  ،وظاهر ،فام كان َأ َحدٌ ِم ْن ُك ْم فقه
َآل ُ
عني َ
ول َر َّد َع َ َّ
لَ ،فا َّت َب َعنِي إىل َم ْنزيل ،وقال يل كذا وكذا.
وأعا َد ما َج َرى َب ْيني َو َب ْين َُه.
ور ِ
ِ
ــع َع ْن ُه إىل احلقِّ ،
ــو ِل
اج ٌ
باألمسَ ،
وأنــا َتائِ ٌب عن َق ْ
ض َف َل ُي َع ِّو ْل ِ
َف َم ْن َس ِ
ــم َع ُه ِم َّْن َح َ َ
اب َف ْل ُي َب ِّلغْ ُه
عليه .و َم ْــن َغ َ
ضَ ،جزَ ا ُه ُ
وج َع َــل َي ُْف ُل ِف الدُّ َع ِ
َم ْن َح َ َ
ُ
واخللق
اء،
اهلل َخ ْي ًاَ .
ُيؤَ ِّمن َ
ُون».
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وقد علق أبو بك ٍر عىل هذا بقوله:
«فانظروا  -رمحكم اهلل  -إىل هذا الدين املتني ،واالعرتاف

بالعلــم ألهله عــى رؤس املألِ ،م ْن رجلٍ ظهرت رياســته،

ِ
ٍ
جمهول العني ،ال ُيعرف َم ْن وال
لغريب
واشتهرت نفاســته،
ِم ْن أين ،فاقتدوا به ترشدوا».

وأعجــب من هذا ُ
فعل ابن حــزم إذ أبقى عىل خطئه
ُ

وبي أنه أخطأ ،فانظر ْ -
إن
ور َّد عىل نفسه بنفســهَّ ،
يف كتابهَ ،

شئت« -ا ُملحىل» وتعليق الشيخ أمحد شاكرعليه .74-66/6
التصحيح ولو كان قاسي ًا:
 وكانوا َيقبلونَ
اإلمــام أمحدُ عن حييى بن ســعيد القطان أنه قال:
روى
ُ
حدَّ ث سفيان الثوري عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن
ُ
املالئكة رفق ًة فيها جرس.
عمر عن النبي أنه قال :ال تصحب
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عثرت .-
تعست يا أبا عبد اهلل  -أي
فقلت له:
َ
َ
ُ
فقال :كيف هو؟
قلت :حدَّ ثني عبيدُ اهلل بن عمر عن نافع عن سامل عن أيب
اجلراح عن أم حبيبة عن النبي ﷺ.
صدقت.
فقال:
َ
رب عىل عظم دين
قال الســخاوي« :قد اشــتمل هذا اخل ُ

الثــوري ،وتواضعه ،وإنصافــه ،وعىل قــوة حافظة تلميذه
ِ
وجرأته عىل شــيخه حتى خاطبه بذلك ،ونبهه عىل
القطان،

عثوره.»..
 وجاء يف ترمجة إمام النحو أيب احلسن األخفش :سعيدفأتيت
أتيت بغــداد،
ُ
بن مســعدة (ت بعد 210هـــ) قولهُ :
الفراء واألمحر وابن سعدان،
مسجد الكسائي ،فإذا بني يديه ّ

ثقـافة الرجـوع عن اخلطـأ
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فهموا يب،
فسأل ُته عن مئة مسألة ،فأجاب ،فخطأ ُته يف مجيعهاُّ ،

أنت أبو احلسن؟
فمنعهم ،وقال :باهلل َ
قلت :نعم.

أحب أن
فقام وعانقني ،وأجلســني إىل جنبــه ،وقالُّ :
يتأدب أوالدي بك .فأجبته.
َ
 ومثل هذا احللم والســعة ما جاء عن اإلمام أيب عبيدالقاسم بن ســام (ت 223هـ) فقد قيل لهَّ :
إن فالن ًا يقول:
أخطأ أبو عبيد يف مئتي حرف من «الغريب ا ُملص َّنف».

فحلــم أبو عبيد ومل يقــع يف الرجل بــيء ،وقال :يف

«ا ُملص َّنــف» كذا وكذا ألف حرف ،فلــو مل أخطئ إال يف هذا
القدر اليســر ما هذا بكثــر ،ولعل صاحبنا هــذا لو بدا لنا

ِ
بزعمه لوجدنا هلا خمرج ًا.
فناظرناه يف هذه املئتني
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الكتاب
عددت ما تضمنه
قال الزبيدي (ت 379هـــ):
ُ
ُ
فألفيت فيه ســبعة عرش ألف حرف ،وسبع مئة،
من األلفاظ
ُ
وسبعني حرف ًا.

 وقــد َيقبلــون التصحيح حتى مــن الرجل األعرايبالبعيد:
جــاء عــن اإلمــام أيب خارجــة عنبســة بــن خارجة
الغافقــي (ت 210هـ) أنه قرأَّ :
إن املشــط يذهب « الوباء »
 بالتصحيف – ،وحرضه رجل أعرايب فقال له :يا أبا خارجة،انظــر يف هذا احلرف ،إنــا هو « الونــاء »  -بالنون  -فتفكر
نعم واهلل ،هو الوناء وهو الضعف
أبو خارجة قليال ً ثم قالْ :
والكلل ،ودليل ذلك قوله تعاىل ﴿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [طه.]42 :

 -يعني :تضعفا .-
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ذكر
 أمــا الذين قبلــوا من تالمذهتــم فهمٌ
كثــر ،و ُي ُ
منهم:
احلجاج ،وســفيان الثوري،
زيد بن ثابت ،وشــعبة بن ّ
ومالــك بن أنس ،وســفيان بن عيينة ،وا ُملعــاىف بن عمران،
ويزيد بن هارون ،وعبد الرزاق الصنعاين ،والداخيل  -شيخ
البخاري  ،-وإســحاق بن راهويه ،وأبو بكر بن أيب شــيبة،
محاد،
وأمحــد بن حنبل ،وأبــو بكر ابن األنبــاري ،وبكر بن ّ
وابن نارص الســامي ،وابــن اجلوزي ،واملزيُّ ،
ــمنِّي
والش ُ
 شيخ السيوطي .-أن َّ
املقــرر يف علــوم احلديــث َّ
الغلط
 هــذا ،ومنَّ
كالم لشــعبة بن
الــذي ال يرجع عن غلطــه ُيرتك ،ويف هذا ٌ
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احلجــاج ،وعبد اهلل بن املبــارك ،وأمحد بن حنبــل فيام نقله
اخلطيب البغدادي.
ِ
ِ
ِ
ُ
بدينه
والثـقـــة
بالثنـــاء احلسـن
الرجـاع
بينام
يفـــوز َّ

ِ
وعقله:

قال احلافظ عبدُ الغني بن سعيد األزدي (ت 409هـ):
«األوهام التي يف املدخل»
رددت عىل أيب عبــد اهلل احلاكم
ملا
ُ
َ
َ
فعلمت
وبعث إ َّيل يشــكرين ،ويدعو يل،
قرأ هذا عىل الناس،
ُ
رجل ٌ
أنه ٌ
عاقل.
وقال الشوكاين عن التاج الســبكي (ت 771هـ)« :إنه
كان يف غاية اإلنصــاف ،والرجوع إىل احلق يف املباحث ،ولو
عىل لسان أحد الطلبة».

ثقـافة الرجـوع عن اخلطـأ
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ُ
والردود بضوابطها
بمسـوغـاتـه املقبولة،
واالختالفُ
ِّ
ُ
الشــيخ حممد مولود اليعقويب
مقرر ،ويقول
املعقولة:
ٌ
منهج َّ
املوسوي (ت 1323هـ):
ِ
ّ
األجــــل
األجـــــــــــــالء عـىل
رد
ُّ
		

والشـيــــــوخ ّ
دل
ِمن األبـــــــــــني
ِ

ٍ
 مع قبــــول ِّواحــد نــبِـــــــ ْه
كــل
		

ِ
ِ
طـلـبـــــ ْه
جــــــــوازه أو
لــه  -عـىل

الـقـــــاســــم
ابــن
َّ
رد عـىل مـــالـك ُ
ْ
		

وابـن ِ
عــــاصم
ابـن عـــاصم عـىل ابن
ُ
ْ

ٍ
ْ
مــــالك عـىل ِ
وابـن ِ
مــــالك
ابـن
ابـن
ُ
		

ْ
صـــاحـب نـقــلٍ
ذلـــك
ـعــــب
ومل َي
ُ
ْ
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ِ
رســـوخـــــ ْه
كــــذا الرهـــوين عـىل
		

ِ
شــيــــــوخـــ ْه
الـرد عـىل
قـد
أكثـــر َّ
َ

وذاك عـنــــــدي ّ
أن حــــقَّ احلــــــقِّ
		

ِ
ــقـــــوق اخلــــلـقِّ
ُمــقـــدَّ ٌم عـىل ُح

ُ
يطول.
واستيعاب هذا الباب
ُ
 -و َم ْن ثقل عليــه التصحيح ،أو آذى املصحح بقول أو

فعل ،فله يف َ
احل َّجاج بن يوســف الثقفي أسو ٌة ،فقد نفى َم ْن
َذ َك َر له خطأه  -مع أ َّنه هو الطالب له ِ -من أرضه!

رب ســاقه ابن ســام يف «طبقات فحول الشعراء»
واخل ُ
( )13/1فقال« :أخربين يونس بن حبيب :قال احلجاج البن
يعمر :أتسمعني أحلن؟ قال :األمريأفصح الناس.
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قال يونس :وكذلك كان ومل يكن صاحب شعر.
قال :تسمعني أحلن؟
قال :حرفا.
قال :أين؟
قال :يف القرآن.
قال :ذلك أشنع له ،فام هو؟
قال :تقول( :قل إن كان آباؤكــم وأبناؤكم وإخوانكم
وأزواجكــم وعشــرتكم وأمــوال اقرتفتموهــا وجتــارة
ختشــون كســادها ومســاكن ترضوهنا أحب إليكم من اهلل
ورســوله) قرأهــا بالرفع كأنه ملــا طال عليه الكالم نســى
ما ابتدأ به(((.
((( أي قوله :أحب.
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والوجــه أن يقرأ (أحــب إليكم) بالنصــب عىل خرب
كان وفعلها.
قال :وأخــرين يونس قال :قال له :ال جرم ال تســمع
يل حلنا أبدا.
قال يونس :فأحلقه بخراسان.»...
فانظر إىل هذا التجرب واعجب!
ْ
 ومن اللطائف أن يســتدرك املؤ ِّل ُف عىل نفســه ،ومنذلك ما فعله العالمــة ابن طولون احلنفي (ت953:هـ) َّ
فإن

له كتاب ًا ســ ّا ُه (املســتدرك) عزاه إىل نفســه يف كتابه (الفلك
املشــحون يف أحوال حممد بن طولون) ،وقال عنه« :أرشت
اطلعت عىل ما يقتيض
فيه إىل ما وضع ُته يف كل مؤ َّلف يل ،ثم
ُ

كتبت منه قطعة صاحلة ،مثل أين
ريه ،أو تقييدَ ه ،أو
تتميمهُ .
تغي َ
َ
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جيب عىل الشافعي فيها تقليد أيب حنيفة،
ُ
أفردت املسائل التي ُ

رأيت ُمص َّنف ًا البن العز احلنفي
ريه ،ثم ُ
ُ
تبعت فيها األكمل وغ َ
يف الر ِّد عىل ذلك».

أختــم هذه الكلمة قبــل ْ
أن أذكر هذا
أحــب أن
 والُّ
َ

اخلرب العميق:

ٍ
رأيت حييى ّ
بحديث
القطــان يوم ًا حدَّ ث
قال الفالسُ :

فقال لــه احلافظ عفان بن مســلم الص ّفــار (ت 220هـ):

أتيــت حييى فقال :هو كام
ليــس هو هكذا .فلام كان من الغد
ُ
ســألت اهلل أن ال يكون عندي عىل خالف
قال عفان ،ولقد
ُ

ما قال عفان.

قال الذهبي:
أنت عنهم
«هكــذا كان
العلامء ،فانظر يا مســكنيُ كيف َ
ُ

بمع ِزل؟».
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ونحــن نرجــو اهلل أن ال نكــون َعن هــؤالء بمعزل،

وندعو إىل إعاشــة هــذا اخللــق النبيل وإشــاعته ،والنفو ِر
مــن اإلرصار عــى اخلطــأ ،واإلعجــاب الزائــد بالنفس
والعمــل ،وقد قال األئمة جماهد بــن جرب ،ومالك بن أنس،
ويونس بن حبيب:
«ليــس أحد بعــد رســول اهلل ﷺ إال وهــو ُي َ
ؤخ ُذ من

قوله و ُي ُ
رتك».

واهلل ويل التوفيق.
•

•

•

33

ثقـافة الرجـوع عن اخلطـأ

أخطـأ القاضي!
ِم ْن بلخ يف بالد األفغان انطلقَ يف القرن الثالث اهلجري

بلخي يريدُ زيارة بغداد مدينــة العلم ُ
واحلكم ،وأرض
عــا ٌمل
ٌّ
والسحر ،وموطن اخلالفة والثقافة ...املدينة التي كان
الشعر ِّ
صي ُتها ُ
َ
ويداعب ُ
وقلوب
عقول العلامء،
خيالا
يمأل اآلفــاق،
َ
ُ

ونفوس التجار. ...
الشعراء،
َ
ٍ
تراءت لذلك
ري قصــر
رحلة
وبعد
ْ
ْ
اســتغرقت زمن ًا غ َ
وسبقت عينا ُه رجليه،
أسوار بغداد فخفق قل ُبه،
العاملِ البلخي
ْ
ُ

ٍ
ُ
حلظات كان
وتســتقبل هوا َءها ...ويف
تســتطلع ســا َءها،
ُ
ُ
يستعرض يف ذاكرتِ ِه ما سمعه عن علامئها وأدبائها ،وخلفائها

ووزرائها ،وقصورها وجســورها ،ومساجدها ومشاهدها،
ولكن بامذا سيبدأ بالزيارة؟
ودجلتها ونخيلها،
ْ
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يســتحق البــدء به ،ويف ِّ
كل يشء يف بغداد ٌ
إن َّ
َّ
كل
مجيل
ُّ
الشعراء هبا ،وذكروا
بقعة ذكرى عامل ،وأثر أديب ،وقد تغنى
ُ
حماسنَها ،ولعله كان قد سمع بقول عيل بن اجلهم:
ُ
ِ
واجلرس
الرصـافـة
عـيــون املهــا بـني ُّ
		

جلبن اهلوى ِمن ُ
حيث أدري وال أدري
َ

َ
أعــدْ َن يل َّ
أكـن
ـــوق
الش
القــديم ومل ْ
َ
		

سلــوت ولكـن ِز ْد َن مجــر ًا عىل مجــ ِر
ُ

ِ
سمع هذا فأراد ْ
ويستذكر
اجلرس،
أن يقف عند ذلك
لعله َ
َ

تلك األبيات السائرة ،وهكذا كان ،وحيدِّ ثنا فيقول:

دخلت بغداد ،وإذا برجلٍ عىل اجلرس ينادي ».
«
ُ
علن مرسوم ًا سلطاني ًا ،أم
ترى ماذا ُينادي ذلك الرجل؟ أ ُي ُ

ُي ِ
نشد قصيدة ،أم َي ُ
نشد ضالة؟ دعوين أقرتب وأسمع ،فكأنني

ثقـافة الرجـوع عن اخلطـأ
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اخلصاف،
ذكر قايض بغداد الشــهري أمحد بن عمرو ّ
ُ
أســمع َ
املقرب عند اخلليفة
العامل الكبريَ ،
الفر ِض احلاســب الفقيهَّ ،
ورعه ،و أنه ال يأكل إال ِمن
املهتدي باهلل ،الورع الذي شــاع ُ

كســب يدهَّ ...
إن يف نيتي زيار َة هذا الرجــل اجلليل ،واآلن
سمعت،
ألرى...واقرتبت فهالني ما
اسمه فألقرتب
ُ
ُ
ُ
أسمع َ

َ
َّ
الرجل
سمعت
شعر جسدي خشوع ًا وإعظام ًا ...لقد
ُ
وقف ُ
ُ
ويقول:
ُينادي

« أال َّ
فتي يف
اخلصاف ُ
إن القــايض أمحد بن عمرو ّ
اســت َ

واجلواب كذا
مســألة كذا ،فأجاب بكذا وكذا ،وهــو خطأ،
ُ

وكذا ،رحم ُ
اهلل َم ْن ب ّلغها صاحبها ». ...

العلــاء وإال فال،
رسي :هكذا واهلل فليكن
ُ
ُ
وقلــت يف ِّ

ٌ
ٌ
الرب،
وخشية من اهلل تعاىل متأل
وعمل،
علم
القلبُ ،فتيض َّ
َ
ٌ

الدرب.
و ُتنري
َ
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خشية ِّ
ٌ
َ
الوقوف بني يديه..
وحتذر
تعظ ُم حرمات اهلل،
ُ
اعتبار بعد ذلك بمنصب القضاء...
وال
َ
وحساد
الناس من أعداء
حساب ملا ُيمكن أن يقو َله
وال
َ
ُ
ّ

ومرتبصني. ..

وال خوف من ْ
أن هتتز مكان ُته عند اخلليفة أو الكرباء...
ُ
اهلل وحــده هو الــذي كان حــارض ًا يف قلبــه يف تلك
اللحظات ،وكفى به.
بغداد بحارضها وماضيها إىل اليوم الثاين
واســتغرقتني
ُ

اجلرس إىل مقصدي ،وإذا باملشــهد السابق
رب
حيث ُ
جئت أع ُ
َ

رأيت يف اليوم األول.
عاد كام ُ
ُي ُ

وقد َ
واستمعت معهم ،ومل َيظهر
الناس واستمعوا،
وقف
ُ
ُ

ِمن أحدهم ما ُيفيد بوصول اخلرب إىل ا ُملستفتي املجهول.

ثقـافة الرجـوع عن اخلطـأ
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ســيصنع هــذا القــايض اجلليــلِ ،
فم َن
مــاذا ُتــرى
ُ
الواضــح َّ
وخوفــه وآســفه،
أن خطــأه َّأرقــه وأقلقــه،
َّ
سيصنع؟
ماذا
ُ
َ
املنادي
الرجل
رأيت
هذا ما عرف ُته يف اليوم الثالث ،حيث ُ
َ
نفسه:
نفسه ينادي الندا َء َ
َ
« أال َّ
فتي يف
اخلصاف ُ
إن القــايض أمحد بن عمرو ّ
اســت َ
واجلواب كذا
مســألة كذا ،فأجاب بكذا وكذا ،وهــو خطأ،
ُ

وكذا ،رحم ُ
اهلل َم ْن ب ّلغها صاح َبها ».

أوصلت
وجئت يف اليوم الرابع فلم َأر شــيئ ًا ،وال أدري
ُ
ْ

الفتوى الصحيحة إىل صاحبهــا َّ
فكف ا ُملنادي عن النداء ،أم
اليأس عىل القايض وضعف الرجاء؟
غلب
ُ
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رجع عــن خطئه،
مهــا يكن فلعلــه
أعــذر إىل اهلل أ َّنه َ
َ

مــكان هو ِ
ٍ
مظ َّنة حضور
وأعلن هــذا يف الناس ثالث َة أيام يف
َ
الكثريين منهم. ...
جلدير
لقد ُذ ِك َر القايض بالعلم والــورع ،وإ َّنه  -واهلل -
ٌ

جدير هبام. ...
أثبت أ َّنه
هباتني الصفتني ...ولقد َ
ٌ
أهيا القايض اجلليل:

أكثر فائد ًة من صواب غريك.
لقد كان خطؤُ ك َ
رب أثر ًا من فتواك بالصواب.
ولقد كان اعرتا ُفك باخلطأ أك َ
إن فينا حاجة إىل أخالق كثريةِ ،
َّ
ومن أهم هذه األخالق
ْ
رب،
نتعلم كيف
أن
ُ
نلج فيه ،وال نســتك ُ
نرجع عن خطئنا ،وال ُّ
َ
وال نستحي ،وال نعبدُ اهلوى من دون اهلل.
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ري ممّا حيكيه
وعــاد العا ُمل
البلخي إىل بلخ ،ويف جعبته الكث ُ
ُّ

عن بغداد ،وغرائبِها وعجائبِهــا ،وعلامئِها وأمرائِها ،ومائِها
ح َ
ــل معه ُ
الورع
قصة قاضيها
وهوائِها ،ولكن ِم ْن أعظم ما َ َ
ِ
اخلصاف(((.
العاقلِ أمحد بن عمرو َّ
•

•

•

((( قــال الصفدي يف الــوايف بالوفيــات ( )267/7يف ترمجة اخلصاف
املتوىف سنة 261هـ( :قال حممدُ بن إسحاق النديم :سمعت أبا سهل
دخلت بغداد وإذا
حممد بن عمر حيكي عن بعض مشــاخيه ببلخ قال:
ُ
ٍ
برجل عىل اجلرس ينــادي ثالثة أيام :أال َّ
إن القــايض أمحد بن عمرو
ُفتي يف مســألة كذا ،فأجاب بكذا وكــذا ،وهو خطأ،
ّ
اخلصاف اســت َ
واجلواب كذا وكذا ،رحم اهللُ َم ْن ب ّلغها صاحبها) .وهذا ُّ
كل ما ُذكر.
ُ
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مت بـحمد اهلل وتوفيقه
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صدر للمؤلِّف عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي
بدبي
 -1النبــي ﷺ يف رمضــان .ط1428(2هـــ2007-م) ،ط3
(1430هـ2009-م) ،ط1433( 4هـ 2012 -م).
وطبعــة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلســن الثقافية
اإلســامية .أ ّما الطبعة األوىل فكانت سنة (2003م) عن دار
البحوث.
 -2حقــوق الطفل يف القــرآن .ط1429(1هـ2008-م) .ط2
(1435هـ 2013 -م).
 -3أدب املتعلم جتــاه املع ِّلم يف تارخينا العلمي .ط1429(1هـ-
2008م).
 -4اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر .ط1429(1هـ-
2008م).
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 -5توضيــح قطر الندى للعالمة األســتاذ الشــيخ عبد الكريم
الدبان التكريتي  :عناية وتقديم .ط1429( 1هـ2008 -م)،
ط1433( 2هـ2012 -م).
 -6التوقيع عن اهلل ورسوله  .ط1430(1هـ2009 -م).
 -7موعظة احلبيب وحتفة اخلطيب (من خطب النبي ﷺ واخللفاء
الراشــدين) للعالمة عــ ّ
ي القاري (ت1014 :هـ) :دراســة
وحتقيق .ط1430(1هـ2009 -م).
 -8العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني .ط1430( 1هـ -
2009م).
 -9قادة األمــة يف رمضان .ط1431( 1هـــ2010 -م) ،ط2
(1434هـ.)2013-
 -10رعاية األرسة املســلمة لألبناء :شــواهد تطبيقية من تاريخ
األمة .ط1431(1هـ 2010 -م).
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* عرش رســائل يف التفســر وعلوم القرآن لإلمام جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ) :دراسة وحتقيق ،وهي:
 -11رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة.
 -12األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة.
 -13الكالم عىل أول سورة الفتح.
 -14ميزان املعدلة يف شأن البسملة.
 -15املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة.
 -16اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى.
 -17الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة.
 -18املحرر يف قوله تعــاىل﴿:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ﴾.
 -19إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد.
 -20اإلشارات يف شواذ القراءات.
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وهذه الرســائل العرش صــدرت يف جملديــن ،ط1431(1هـ
2010م) ،ط1432(2هـ2011-م). -21األخبار املروية يف ســبب وضع العربية للســيوطي :تقديم
وحتقيق .ط1432( 1هـ2011-م).
 -22الثغور الباســمة يف مناقب السيدة فاطمة للسيوطي :دراسة
وحتقيق .ط 1432( 1هـ 2011 -م).
 -23وداع رمضان لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي(ت597:هـ):
حتقيق وتقديم .ط 1432( 1هـ 2011 -م).
 -24قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور لإلمام الشيخ عبد
العزيز بن أمحــد الديريني(688-612هـــ) :حتقيق وتعليق.
ط1432(1هـ2011 -م).
 -25نداء إىل اآلبــاء واألمهات (مطويــة) ،ط 1432( 1هـ -
2011م).
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 -26دليلــك إىل العمل اليســر واألجر الكبــر (مطوية) ،ط1
( 1433هـ 2012 -م).
 -27البارق يف قطع الســارق للســيوطي :حتقيق ودراسة ،ط1
(1434هـ 2012 -م).
 -28الضابطية للشــاطبية الالمية لعيل القاري (ت1014:هـ):
حتقيق ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -29املســألة يف البســملة لعيل القاري (ت1014:هـ) :حتقيق،
ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -30أربعــون حديثــ ًا مــن جوامــع الكلــم لعــي القــاري
(ت1014:هـ) ،عناية ،ط1434( 1هـ2013-م).
 -31أفكار حول رمضان ( مطوية ) ،ط1434( 1هـ2013-م).
 -32تعظيــم الفتيــا لإلمــام أيب الفرج ابن اجلــوزي البغدادي
(ت597:هـ) ،حتقيق ،ط1434( 1هـ2013-م).
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 -33رحــم اهلل رجــ ً
ا (األعامل التــي دعا النبــي ﷺ لعاملها
بالرمحة) ،ط1434( 1هـ 2013 -م).
 -34جناح اللؤلؤ (كلامت يف مكانــة األم) ،ط1434( ،1هـ -
2013م).
 -35رسالة يف التفسري عىل صورة أسئلة وأجوبة للعالمة الشيخ
عبد الكريم الدَّ َبان :تقديم وعناية .ط1435( 2هـ2013-م)،
أما الطبعة األوىل فكانت عن دار البحوث بديب1424( ،هـ-
2003م).
 -36عمر بن اخلطاب والقرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -37الوزير ابن هبرية وخواطــره يف القرآن ،ط1435( 1هـ -
2013م).
 -38القرآن دليلنا ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -39التفسري يف جمالس التذكري ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
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 -40أحباب اهلل يف القرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -41قادة األمة يف رحاب القرآن ،ط1435( 2هـ .)2013 -
 -42الرتبية القرآنية وأثرها يف تنشــئة األجيال ،ط1435( 1هـ
 2013م). -43الرتبية القرآنية وأثرهــا يف التنمية البرشية ،ط1435( 1هـ
 2013م). -44الوقف عىل القرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -45تكوين مكتبة لألبناء ،ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -46الكتــاب بــن اإلعــارة واالســتعارة ،ط1435( 1هـ -
2014م).
 -47الرتاث وإشــكالية النضج واالحرتاق ،ط1435( 1هـ -
2014م).
 -48رســالة يف علم الرصف لألستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّ بان
التكريتي .عناية ،ط1435( 1هـ 2014 -م).
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 -49تراث التفســر بني املخطوط واملطبوع ،ط1436( 1هـ -
2014م).
 -50وظائف العقل يف القرآن ،ط1435( 1هـ 2014 -م).
 -51اإلمــام الزركــي وكتابــه الآللئ املنثــورة يف األحاديث
املشهورة ،ط1436( 1هـ 2015 -م).
•

•

•

