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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل س�يدنا حممد

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعـــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديد « كشف الغطاء عن مسألة
إدارة البحوث » أن تقدِّ م
َ
تجوي�ز الخط�أ » جلمه�ور القراء من الس�ادة الباحثين واملثقفني

واملتطلعني إىل املعرفة.

والذي هيدف إىل تصحي�ح بعض املفاهيم اخلاطئة يف جناب

املصطف�ى ﷺ من نس�بة اخلط�أ إليه بحك�م برشيت�ه ،حيث ز َّلت

يف ذل�ك بعض األفه�ام واألقالم قدي ًام وحديث ًا ،ويف ذلك تس�ويغ
لترشي�ع اخلطأ ،وهو يتن�اىف مع وجوب العصمة ل�ه ﷺ حتى مع
القول بعدم إقراره عليه.

وق�د ج�اء ه�ذا البح�ث جم ِّلي� ًا هل�ذه املس�ألة بنق�ول كثرية،

واس�تنباطات وفرية ،قدمها الباحث ،جتد ذلك بأس�لوب س�هل،

ولغة رصينة.
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وه�ذا اإلنجاز العلمي جيعلن�ا نقدم عظيم الش�كر والدعاء
ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر
قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب
الس�مو الش�يخ حممد بن راشد بن س�عيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدول�ة ،رئي�س جمل�س ال�وزراء ،حاك�م ديب الذي يش� ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجين م�ن العيل القدي�ر أن ينفع هب�ذا العم�ل ،وأن يرزقنا
التوفي�ق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزي�د م�ن العط�اء على درب
التميز املنشود.
وآخ�ر دعوان�ا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس� َّلم
عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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احلمد هلل ويل النعم�ة ،ومانح العصمة ،أمحده عىل كل حال،

وأش�كره عىل كل منَّة ،والصالة والسلام عىل سيدنا حممد وعىل
آله وصحبه ،وبعد:

فق�د أثريت مس�ألة جواز اخلط�أ عىل اجته�اد النبي صىل اهلل

عليه وعىل آله وصحبه وس�لم يف إحدى احللقات العلمية لبعض
أه�ل العل�م ،فكانت مثرية للج�دل بني أهل العل�م بني معرتض

ومؤي�د ..فأحببت أن أجليِّ هذه املس�ألة بالتفصيل لتدرك حقيقة
اخلالف ،وجيتنب عندئذ اإلجحاف .وحررت هذا البحث الذي
سلكت فيه مسلك اإلنصاف ،عىل مبدأ البحث العلمي يف العزو

والتحرير ،ذلك ألن هذه املس�ألة من مس�ائل االعتقاد ،ومسائل
األص�ول ،وكالمه�ا م�ن األمهية بم�كان يف حي�اة املس�لم عامة،
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وطال�ب العل�م خاصة ،ال س�يام م�ع كث�رة التَّعامل ،واالس�تظهار

بالنصوص التي غالب ًا ما تُلوى أعناقها لتحقيق ا ُملدَّ َعى؛ فقد ُيفتن

القارئ أو الس�امع بالعرض أو السامع فيكون عىل خطر التَّهاون
يف حق اجلناب النبوي العظيم عند اهلل تعاىل ،وعند أمته املرحومة.
والبح�ث العلمي ال يتوق�ف عند نصوص حتتم�ل أكثر من

وج�ه ،ب�ل هو مس�تمر اليوم كما كان باألم�س ،فال ب�د من مجع
نصوص املوضوع ودراس�ة ما أش�كل منه�ا ،واإلجابة عن ذلك

بما يتفق مع وجوب العصم�ة ،وحقيقة احلادث�ة؛ ليكون القارئ
ُ
ويعيش يف بحبوحة
الزلل،
أو السامع عىل ب ّينة من أمره ،فيجتنب َّ
املحبة الكاملة لسيدنا حممد ﷺ ،حمبة ال تشوهبا ما يعكر صفوها،

أو يق ّلل شأهنا ،حتى ترقى بصاحبها إىل املعية معه ﷺ يف عرصات
اجلن�ان ،عطا ًء من الرحيم الرمحن ،وبش�ارة من س�يد ولد عدنان

صلىَّ اهلل عليه وعىل آله وصحبه ما تعقب ا َمل َلوان وجتدد النيرِّ َ ان.

س�ائ ً
ال اهلل تع�اىل أن أك�ون قد وفق�ت للمراد ،وهو حس�بي

ونعم الوكيل.
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تعريف االجتهاد
االجته�اد مص�در جه�د  -بفتح اجلي�م وضمه�ا  -بمعنى:
الطاقة ،ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾
[التوبة ،]79 :واجلهد :املشقة ،يقال :جهد دابته وأجهدها إذا محل
عليها يف السري فوق طاقتها ،وجهد الرجل يف كذا أي جدَّ فيه(((،
قال ابن فارس :اجليم واهلاء والدال أصله املش�قة ،ثم حيمل عليه
ما يقاربه ،واجلهد :الطاقة ،ثم ذكر اآلية السابقة(((.
وقال ابن منظور :االجتهاد والتجاهد بذل الوسع واملجهود،
ويف حدي�ث مع�اذ« :أجتهد رأي�ي»((( فاالجتهاد بذل الوس�ع يف
طلب األمر ،وهذا افتعال من اجلهد وهو الطاقة(((.
((( املصباح املنري مادة جهد ص .114

((( معجم مقاييس اللغة مادة جهد .486/1
((( سيأيت خترجيه ص.5

((( لسان العرب مادة جهد .521/1
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ويعرف يف االصطالح :بأنه اس�تفراغ الفقيه الوسع ليحصل
َّ

له ظن بحكم رشعي.

ويق�ال ه�و :ب�ذل اجله�د يف طل�ب املقص�ود م�ن جه�ة
االستدالل

(((

العالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي:
العالق�ة بني املعنى اللغوي واملعن�ى االصطالحي واضحة،
من حيث إن الفقيه يس�تفرغ وس�عه وجهده وطاقته للوصول إىل
االستدالل الذي يراه صواب ًا .وال يدرك ذلك إال بجهد ومشقة.
احلاجة إىل االجتهاد ومدى مرشوعيته:
ي�أيت بح�ث االجتهاد م�ن حيث ك�ون الرشيعة اإلسلامية

فتح�ت ه�ذا الب�اب ،نظ�ر ًا لش�موهلا وكامهل�ا وصالحيته�ا لكل
زمان ومكان.
((( التعريف�ات للجرجاين ص  ،10ونحوه يف التوقيف عىل مهامت التعريف
للمناوي ص .34
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وحي�ث إن نص�وص الرشيع�ة متناهي�ة ،واحل�وادث غير
محالة ذات وجوه ،قابلة لالستنباط
متناهية ،وأن نصوص الرشيعة َّ
واالستدالل حسب املدارك واألفهام القائمة عىل مبادئ اإلسالم
وقواعده العظام.
وأن الرشيع�ة أتت بمقاصد يف اإليامن والعبادة وعامرة الدنيا
واآلخ�رة .وكانت نصوصها قد تناولت ه�ذه املقاصد بالتفصيل
أحيان ًا واإلمج�ال أحيان ًا أخر ..لذلك كله كان ال بد من االجتهاد
لتحقيق هذه املقاصد ،يف ضوء تلك النصوص.
وقد دل عىل مرشوعيته الكتاب والسنة وإمجاع األمة.

أم�ا الكت�اب فبمث�ل قول�ه تع�اىل ﴿ :ﯡ ﯢ
ﯣ﴾ [احلشر ،]2 :ف�إن اآلي�ة ت�دل على أن ألويل النظ�ر
والبرص الس�ليم والفكر الس�ديد ،أن ينظروا يف األمور ويقيس�وا
األمور بأش�باهها ،وينظروا يف مناط األحكام وعلل الترشيعات،
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ليصلوا إىل حتقيق املناط ومدارك العلل ،ويبنوا عىل ذلك أحكام ًا
حتقق املقاصد الرشعية.

ونح�و هذه اآلي�ة قول�ه تع�اىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [النساء ،]105 :فقد
دلـت اآليـة عـىل أن للنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
 وأمت�ه م�ن بعده تبع ل�ه  -أن ينظر فيام يع�رض عليه من قضاياالناس ،فيحكم بام يتوصل إليه اجتهاده ،إن مل يكن يف املسألة نص

قاط�ع حتمل عليه .ومث�ل هذه اآلية قوله تعاىل ﴿ :ﭭ ﭮ
ﭯ﴾ [آل عمران ،]159 :فإن املشاورة إنام تكون فيام حيكم فيه
بطري�ق االجته�اد ،ال فيام حيكم فيه بطريق الوح�ي ،إذ ال اجتهاد
م�ع النص .وهذا م�ا كان النبي صىل اهلل عليه وعلى آله وصحبه
وسلم يبارشه كام سيأيت معنا.
وأم�ا أدل�ة الس�نة على ذل�ك فكثيرة ،وم�ن ذل�ك م�ا جاء
أن�ه صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس�لم قال ملع�اذ بن جبل
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ريض اهلل عن�ه َّمل�ا بعث�ه إىل اليم�ن« :كي�ف تقضي إذا عرض لك
قضاء؟» قال :أقيض بكتاب اهلل ،قال« :فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟»
قال :فبس�نَّة رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم،
ق�ال« :ف�إن مل جتد يف س�نة رس�ول اهلل وال يف كت�اب اهلل؟ » قال:
أجته�د رأي�ي وال آل�و ،فرضب رس�ول اهلل صلى اهلل عليه وعىل
َ
رس�ول
آله وصحبه وس�لم ص�دره وقال« :احلمد هلل الذي وفق
ِ
رسول اهلل ملا يريض رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم  (((»-فاحلديث نص واضح جيل عىل مرشوعية االجتهاد،
حيث أقر النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم هذا املبدأ
رسه ذلك.
من قاضيه ،بل َّ
و َمعلوم أن إقرار رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه

وس�لم س�نة ترشيعية ،ألن الس�نة هي ما أضيفت للنبي صىل اهلل

((( أخرجه أبو داود يف األقضية برقم  ،3587باب اجتهاد الرأي يف القضاء
والرتمذي يف األحكام برقم .1328 ،1327
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علي�ه وعىل آله وصحبه وس�لم من قول أو فع�ل أو تقرير .وهذا
ني
كتقري�ره أصحابه الذين بعثهم إىل بني قريظ�ة ،وقال«:ال ُي َص ِّل َّ
أح�د العصر إال يف بن�ي قريظ�ة» ف�أدرك بعضه�م العصر يف
الطري�ق ،فق�ال بعضه�م :ال نصليّ حت�ى نأتيها ،وق�ال بعضهم:

ب�ل نصيل ،مل ي�رد ذلك مناَ ،ف ُذ ِك�ر للنبي صلى اهلل عليه وعىل آله
وصحب�ه وس�لم فل�م يعنِّف أح�د ًا منه�م»((( يعن�ي أقرهم عىل
اجتهاده�م؛ ألن كل فري�ق أعم�ل رأي�ه يف فه�م الن�ص ،حي�ث
محل�ه بعضه�م على ظاه�ره ،وتأوله آخ�رون بام يواف�ق مقتضاه،
وق�د أق�ر النب�ي صلى اهلل علي�ه وعلى آل�ه وصحبه وس�لم كال
الفريقين عىل م�ا ذهبا إليه؛ ألن نصه عليه الصالة والسلام كان
حيتمل األمرين.
((( أخرج�ه البخاري يف املغ�ازي ،باب مرجع النبي صلى اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وس�لم من األحزاب برقم  4119ومواطن أخرى ومس�لم يف

اجله�اد ،ب�اب املبادرة بالغ�زو برقم  1770من حديث عب�د اهلل بن عمر

ريض اهلل عنهام.
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أما اإلمجاع عىل جواز االجتهاد يف اجلملة فهو مما ال خيفى عىل
طالب العلم ،بل وال عىل غريه فقد قال الشاطبي يف املوافقات(((:
«االجتهاد عىل رضبني:
أحدمه�ا :ال يمك�ن أن ينقطع حتى ينقطع أص�ل التكليف،
وذلك عند قيام الساعة.
والث�اين :يمكن أن ينقطع قبل فن�اء الدنيا .قال :فأما األول:
فه�و االجته�اد املتعلق بتحقي�ق املن�اط((( وهو ال�ذي ال خالف
بين األم�ة يف قبول�ه .»...ا هـ  .وه�و ما قرره حمقق�و األصوليني
وغريه�م ،حت�ى ألف الس�يوطي كتاب ًا يف من خالف ذلك ،سماه
«ال�رد عىل من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل زمان
فرض» وهو كتاب نفيس مطبوع.
((( .90-89/4

((( حتقيق املناط :هو أن يقع االتفاق عىل ع ِّلية وصف بنص أو إمجاع فيجتهد
يف وجودها يف صورة النزاع.
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اجتهاد الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم:
االجتهاد منه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم؛ إما أن
يك�ون يف مصالح الدنيا وتدبري احلرب واألقضية ،وإما أن يكون
يف مسائل الرشع مما جيري عىل سبيل الفتوى.
أم�ا األول :فقد أمجع�وا عىل جوازه منه صلى اهلل عليه وعىل
آل�ه وصحبه وس�لم ،ونقل اإلمج�اع عىل ذلك الق�رايف يف نفائس
األص�ول((( ،حي�ث ق�ال ..« :أم�ا م�ا ص�در عن�ه علي�ه الصالة
والسلام بترصف القض�اء وفص�ل اخلصومات ،فمجم�ع عليه
أن�ه ال يفتق�ر إىل الوحي ،وإن كان حك ًام رشعي� ًا» وقال الزركيش
يف البح�ر املحي�ط(((« :أمجع�وا على أن�ه كان جي�وز هل�م  -أي
األنبي�اء  -أن جيتهدوا فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبري احلروب
ونحوه�ا ،وق�د فعل�وا ذل�ك ،»..ونقل�ه كذل�ك الش�وكاين يف
((( .3806/9
((( .214/6
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إرش�اد الفح�ول((( ،وع�زا نق�ل اإلمج�اع إىل س�ليم ال�رازي(((،
وابن حزم(((.

وأما الثاين :فكان حمل نظر عند العلامء ،الحتامل النظر جتويز

ذلك وعدمه.

أم�ا احتمال جتوي�زه ،فلأن النب�ي صلى اهلل عليه وعلى آله

وصحب�ه وس�لم أكمل الناس نظ�ر ًا وأعالهم بصيرة ،وقد قال

س�بحانه لعم�وم أويل النظ�ر م�ن املؤمنين ﴿ ﯡ ﯢ

ﯣ ﴾ [احلشر ،]2 :ف�إذا ج�از ذلك لعم�وم املؤمنني فألن
جي�وز للنبي صلى اهلل عليه وعىل آل�ه وصحبه وس�لم الذي كان
أكمل الناس عق ً
ال واطالع ًا عىل رشائط القياس من باب أوىل(((.

((( ص .225

((( هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي يكنى بأيب الفتوح كان إمام ًا يف الفقه
واألصول والتفسري ولد  365هـ وتويف  447هـ.

((( اإلمام الظاهري املشهور ،اسمه عيل بن أمحد بن سعيد األندليس صاحب
املحلىّ واإلحكام وغريها ولد  384هـ وتويف  456هـ.
((( وذكروا من األدلة عىل جوازه الكثري أبرزها ما ذكر ،انظر اإلهباج 247/3
واملحصول للرازي برشحه نفائس األصول للقرايف .3796/9
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وأم�ا احتمال عدم�ه ،فلأن النب�ي صلى اهلل عليه وعلى آله
وصحب�ه وس�لم غني عن�ه بالوحي ال�ذي كان يتن�زل عليه عند
كل حادث�ة ،ولق�د ق�ال اهلل تع�اىل عن�ه﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [النج�م ،]4 ،3 :وحي�ث كان ق�ادر ًا على
احل�ق ع�ن طري�ق الوحي فل�م يك�ن حمتاج� ًا إلي�ه ،كام أن�ه يلزم
م�ن االجته�اد ج�واز خمالفته علي�ه الصلاة والسلام ،وخمالفته
ال جت�وز ،كما ق�ال س�بحانه﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ [النس�اء ،]65 :وه�ذا بخالفه
صلى اهلل علي�ه وعلى آله وصحبه وس�لم م�ن س�ائر املجتهدين
ف�إن خمالفته�م واردة وجائ�زة .كما أنَّ� ُه لو ج�از ل�ه االجتهاد يف
األم�ور الرشعي�ة ،مل�ا احت�اج إىل أن يتوق�ف يف قضاي�ا كثرية ما
كان جيي�ب عنها حتى ينزل الوحي كام يف مس�ألة الظهار واللعان
إىل غري ذلك.
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وإىل جتوي�ز االجته�اد ل�ه صلى اهلل عليه وعىل آل�ه وصحبه
وس�لم يف أم�ور الشرع الت�ي مل ين�زل يف ش�أهنا وح�ي ذه�ب
مجه�ور العلماء ،حيث ح�كاه التاج الس�بكي يف اإلهب�اج((( عن
الش�افعي وأكث�ر أصحاب�ه ،وأمح�د ،والقاضيني أيب يوس�ف(((،
وعبد اجلب�ار((( ،وغريه�م .وق�ال الغ�زايل يف املس�تصفى((( :إنه
املختار .قال الزركيش« ((( :ألن اهلل تعاىل خاطب نبيه كام خاطب

عب�اده ،ورضب له األمثال ،وأمره بالتدب�ر واالعتبار ،وهو ُّ
أجل
املتفكري�ن يف آيات اهلل تع�اىل وأعظم املعتربين هب�ا ،وأجاب عن

قول�ه تع�اىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ ب�أن املراد ب�ه القرآن ،ألهنم
(((  ،246/3ونح�وه يف البح�ر املحي�ط للزركشي  ،215/6واملس�تصفى
للغزايل .35/2

(((صاحب اإلمام أيب حنيفة ،واسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري
ولد 113هـ وتويف  182هـ.

((( اهلم�ذاين ش�يخ املعتزل�ة يف عرصه ،واس�م أبي�ه أمحد بن عب�د اجلبار تويف
415هـ.

((( .355/2

((( يف البحر املحيط .215/2
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قال�وا ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [النح�ل ،]103 :وعىل التس�ليم
بأن الضمري يعود للنطق إال أنه ال يلزم منه عدم جواز االجتهاد،
ألن االجته�اد الرشع�ي م�أذون في�ه ،والدلي�ل علي�ه يف اآلراء
كثري((( ا هـ .
واحلروب ٌ
وق�د تق�دم نق�ل اإلمج�اع على ج�وازه يف احل�روب وأمور
الدنيا(((.
أم�ا منع�ه فنق�ل عن اب�ن ح�زم حيث ق�ال يف اإلح�كام(((:
إن م�ن ظ�ن أن االجته�اد جيوز لألنبي�اء عليهم السلام يف رشع
رشيع�ة مل ي�وح إليه�م فيه�ا فهو كف�ر عظي�م ،ق�ال :ويكفي من
إبط�ال ذل�ك أم�ره تعاىل لنبي�ه عليه الصلاة والسلام أن يقول:
﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﴾ [األنعام ....]50 :وبأنه صىل اهلل عليه
((( املرجع السابق بترصف.
((( ص .7

((( اإلحكام يف أصول األحكام  5/123وما بعدها .
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وعلى آله وصحبه وس�لم كان إذا س�ئل ينتظر الوح�ي .كام قال
ذل�ك يف زكاة احلُ ُم�ر((( ،وميراث البنتني مع الزوج�ة والعم(((،

مج�ة ِ
خاصها من
وأحادي�ث َّ
وارد ٌة متي َّقنة ال إش�كال فيها ،يعل�م ُّ

وخاصها من منس�وخها ،ومس�تثناها من املس�تثنى منه،
عامه�ا،
ُّ

علم يقني ومش�اهدة يف مجيع ما أنزل عليه ا هـ .و ن ُِقل هذا القول

((( حني س�ئل ع�ن زكاة ُ
عيل فيه�ا يش ٌء إال هذه اآلية
احل ُمر فقال« :م�ا أنزل َّ
اجلامع�ة الف�اذة ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ [الزلزل�ة ]8 ،7 :أخرجه البخاري يف

التفسري برقم  4962ومسلم يف الزكاة ،باب إثم مانع الزكاة برقم .987

((( وهو ما أخرجه الرتمذي يف الفرائض ،باب ما جاء يف مرياث البنات برقم
 2093وأبو داود يف الفرائض باب ما جاء يف مرياث الصلب برقم 289
يف قصة امرأة س�عد بن الربيع ،ويف رواية امرأة ثابت بن قيس جاءت إىل
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بابنتني هلا وقالت :يا رسول

اهلل هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد ،وقد استفاء عمهام ماهلام
ومرياثهما كله فلم يدع هلام ماالً إال أخذه ،فام ترى يا رس�ول اهلل؟ فو اهلل

ال ينكح�ان أب�د ًا إال وهلام مال ،فقال رس�ول اهلل صلى اهلل عليه وعىل آله

وصحبه وس�لم :يقيض اهلل يف ذلك ،فنزلت سورة النساء ﴿ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﴾ [النس�اء ]11 :فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله

وصحبه وس�لم  :ادعوا يل املرأة وصاحبها ،فقال لعمهام :أعطهام الثلثني
وأعط أمهام الثمن ،وما بقي فلك».
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ع�ن أصحاب الرأي ،وعن كل من نف�ى القياس((( .هذا ما قرره
العالمة ابن حزم وارتآه(((.
غري أن الرأي األول هو املنصور املؤيد بالعقل والنقل.
أم�ا العقل :فإنه إذا ج�از ذلك ألمته من غير خالف ،فألن
جي�وز له م�ن باب أوىل ملا تق�دم ،وال يمنع من ذلك م�ا ذكره ابن
ح�زم من أن�ه عليه الصلاة والسلام كان مؤي�د ًا بالوح�ي وأنه
ال يفعل إال بوحي؛ ألنا نقول :إن اجتهاده عليه الصالة والسالم
مم�ا أذن ب�ه الوح�ي كام علم�ت م�ن األدل�ة ،ودل علي�ه الواقع،
والوحي يسدده يف اجتهاده ،فال يقع منه اخلطأ الذي يقع من غريه
كام سيأيت تقريره.
((( حكى ذلك الزركيش يف البحر  ،214/6والش�وكاين يف إرش�اد الفحول
ص .225

((( وق�د ارتأى ه�ذا الرأي من املتأخري�ن العالمة تقي الدي�ن النبهاين كام يف
كتابه الش�خصية اإلسلامية ص  119 -108وكتب كتاب�ة قوية قيمة،
ينبغي أن تنظر.
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أم�ا النقل :فما وردت ب�ه األخب�ار يف الوقائ�ع واألحاديث
الكثيرة اآليت بياهن�ا يف بح�ث مس�ألة جتويز اخلط�أ عليه صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم من عدمه.

واس�تدل ل�ه اآلم�دي ((( بقول�ه تع�اىل ﴿ :ﭭ ﭮ
ﭯ﴾ [آل عم�ران ،]159 :ق�ال :ألن املش�اورة إنما تك�ون فيام
حيك�م في�ه بطري�ق االجته�اد ال فيام حيكم في�ه بطري�ق الوحي

(((

إذ ال اجته�اد م�ع الن�ص ،ولذل�ك ش�اور النب�ي صلى اهلل
علي�ه وعلى آل�ه وصحب�ه وس�لم يف حدي�ث اإلف�ك َّمل�ا مل ينزل
الوحي((( ،فلام نزل الوحي أقام احلد عىل من خاض فيه ،وش�اور
يف اخل�روج لغ�زوة أح�د ،فلما أذن له باخل�روج ،وع�رض عليه
((( هو س�يف الدين أبو احلس�ن عيل بن أيب عيل بن حممد اآلمدي ،األصويل
النظار ،له اإلحكام يف أصول األحكام وغريه ،تويف .631

((( اإلحكام يف أصول األحكام .223/4

((( كام يف سياق قصة حديث اإلفك يف البخاري يف تفسري سورة النور .8/6
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الرج�وع امتنع ،وقال :إنه ليس لنب�ي إذا لبس ألمته((( أن يضعها

حتى يقاتل((( .إىل غري ذلك من الوقائع.

عصم�ة النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس�لم عن

اخلطأ يف االجتهاد:

وحي�ث جوزن�ا له صلى اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم

االجته�اد ،فه�ل جي�ري على اجته�اده م�ا جي�وز أن جي�ري على

اجتهاد غريه؟

هذا هو جوهر بحثنا ،وس�يكون بحث هذه املسألة يف ضوء

عصمته صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم،

وهل هذه املسألة مما تنايف العصمة أو ال تنافيها؟
وقب�ل بحث ه�ذه املس�ألة نب�دأ بتعري�ف العصم�ة ،فنقول

بتوفيق اهلل تعاىل:

((( أي سالحه وعدة حربه.

((( أخرج�ه أمح�د يف املس�ند  351/3من مس�ند جابر بن عب�د اهلل ريض اهلل
عنهام.
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تعريف العصمة:
العصمة يف كالم العرب تعني :املنع ،قال ابن فارس :العني،

والص�اد ،واملي�م أص�ل واح�د صحي�ح يدل على إمس�اك ومنع
ومالزم�ة ،ق�ال :واملعنى يف ذل�ك كله معنى واح�د ،ومن ذلك:

العصم�ة أن يعص�م اهلل تعاىل عبده من س�وء يقع في�ه ،واعتصم
العبد هلل تعاىل إذا امتنع ((( اهـ .

أم�ا يف االصطلاح فهي تعن�ي :ملكة اجتن�اب املعايص مع

التمك�ن منها((( ،وهذه امللك�ة هي العناية اإلهلية الت�ي َير َعى اهللُ
تع�اىل هب�ا أنبياءه عن الوق�وع يف املحذور ،حي�ث يمنعهم منه مع
قدرهت�م البرشية علي�ه .وعرفها الراغ�ب يف املف�ردات((( بقوله:

خصهم به من صفاء اجلوهر،
« وعصمة األنبياء :حفظه إياهم بام َّ

ث�م بما أوالهم م�ن الفضائ�ل اجلس�م َّية والنفس�ية ،ث�م بالنرصة

((( لسان العرب البن منظور ،مادة عصم  ،403/12ومعجم مقاييس اللغة
البن فارس مادة عصم .331/4

((( التعريفات للجرجاين ص  ،150ونحوه يف الوقوف.
((( ص .337
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وبتثبي�ت أقدامه�م ،ثم بإنزال الس�كينة عليه�م ،وبحفظ قلوهبم

وبالتوفيق» وقال غريه هي« :اتصافهم  -أي األنبياء  -بحفظ اهلل

سبحانه ،ظواهرهم وبواطنهم يف حال الصغر،من التَّلبس بمنهي
عنه ولو هني كراهة»(((.

العالقة بني املعنى االصطالحي واللغوي:
وم�ن خلال التعريفين اللغ�وي واالصطالحي ن�درك أن

لألنبي�اء عن�د اهلل تع�اىل مكانة وعناي�ة يقيهم هبا م�ن الوقوع فيام
ال حيب�ه اهلل تع�اىل وال يرض�اه ،مما يدخل يف دائ�رة العصيان؛ ألن

ذل�ك ال يليق بمكانتهم ،لعظيم معرفتهم برهبم وكامل خش�يتهم

ل�ه ،وهذا ما دلت علي�ه النصوص الكثرية من الكتاب والس�نة.
أم�ا الكتاب فاألدلة فيه عىل عظي�م منزلتهم وكبري مكانتهم عنده

س�بحانه كثيرة معلومة ،ومنه�ا قوله تع�اىل﴿:ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﴾ [ص ،]47 :فـ�إن هذه اآلية وما قبلها وما

((( إحتاف املريد عىل جوهرة التوحيد بحاش�ية األمري للش�يخ حممد بن حممد

األمري ص  ،114وحتفة املريد عىل جوهرة التوحيد للباجوري ص .75
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بعده�ا ت�دل بجالء عىل عظيم منزلة أنبي�اء اهلل تعاىل عنده ،حيث

ذكرت األوىل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ،وأثنى عليهم سبحانه
بأهن�م أهل ق�وة يف العب�ادة والطاع�ة ،وأهل برص ناف�ذ يف الدين

وإقام�ة احلجة عىل صحته وكامله ،فقال س�بحانه﴿ :ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ﴾

[ص ،]47 - 45 :ثم قال سبحانه مثني ًا عىل أنبياء آخرين باخلريية

واملكان�ة فق�ال﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ﴾ [ص.]48 :

وه�ذا الثناء م�ن اهلل تعاىل هلم يتناول ذواهت�م ومجيع أفعاهلم

وتروكهم ،وأهنا كلها ناشئة عن اختيار اهلل تعاىل هلم واصطفائهم
للنبوة والرسالة .وهذه اآلية كقوله سبحانه﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [احل�ج ،]75 :وال يصطفي اهلل

تعاىل إال من هو مسدد اخلُطى ،حتى يكون أسوة للناس ،وما من

نبي إال وقد كان اختياره للنبوة اصطفا ًء من عند اهلل تعاىل كام تدل
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عليه هذه اآلية والتي ذكرناها قبل ،وكام يف قوله سبحانه يف اآلية
السابقة﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾
[احل�ج ،]75 :وق�ال ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾

[األنع�ام ،]124 :وق�ال س�بحانه يف ح�ق آدم ون�وح وإبراهي�م

وغريه�م ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [آل عم�ران ،]33 :وقال يف حق إبراهيم

علي�ه السلام ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﴾ [البقرة ،]130 :وقال يف حق موس�ى عليه السلام:
﴿ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [األع�راف:

 ،]144وحدَّ ث نبينا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

ع�ن اصطف�اء اهلل تعاىل له فق�ال« :إن اهلل اصطف�ى كنانة من ولد

إسماعيل ،واصطفى قريش� ًا من كنانة ،واصطفى من قريش بني

هاش�م ،واصطفاين من بني هاش�م» ((( .وقد أش�ار اهلل تعاىل هلذا

((( أخرجه مسلم يف الفضائل ،باب فضل نسب النبي صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم وتسليم احلجر عليه قبل النبوة برقم  2276من حديث
واثلة ابن األسقع ريض اهلل عنه.
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االصطفاء ملحمد عليه الصالة والسالم فقال ﴿ :ﰂ ﰃ﴾
[الط�ور ،]48 :أي يف حفظنا وحراس�تنا ،وحم�ل العناية والكالءة
منا.وه�و أبل�غ م�ن قوله س�بحانه يف حق موس�ى عليه السلام:

﴿ ﭬ  ﭭ    ﭮ   ﴾ [ط�ه ،]39 :للمبالغة هنا يف احلفظ الدال
عليها صيغة اجلمع ..كام أشار إىل ذلك الزخمرشي يف الكشاف

(((

عن�د كالم�ه على آي�ة املؤمن�ون﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﴾ [املؤمن�ون ،]27 :فق�ال« :بحفظنا وكالءتن�ا» ،كأن معه

م�ن اهلل ح َّفاظ� ًا يكلؤونه بعيوهن�م» ا هـ .ونق�ل اآللويس((( عن

العالَّم�ة الطيب�ي((( قوله« :إنه أف�رد هنالك ـ يعني يف س�ورة طه
يف حق موس�ى عليه السلام ـ إلفراد الفعل ،وهو كالءة موس�ى
عليه السلام ،وههنا ملا كان لتبصري احلبيب عىل املكايد ومش�اق
((( .46/3

((( يف روح املعاين .40/27/9

((( هو احلسين ب�ن عبد اهلل بن حممد الطيبي ،أحد املش�هورين بعلم احلديث
له اخلالصة يف علوم احلديث ،ورشح الكش�اف ،والكاشف عن حقائق
السنن رشح عىل مشكاة املصابيح وتويف  743هـ.
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التكاليف والطاعات ناس�ب اجلمع؛ ألهنا أفع�ال كثرية كل منها
حيت�اج إىل حراس�ة من�ه عز وجل ،ق�ال اآللويس رمح�ه اهلل تعاىل:
وم�ن نظ�ر بعين بصريت�ه ،علم م�ن اآليتين الفرق بين احلبيب
والكليم عليهام أفضل الصالة وأكمل التسليم .ا هـ.
وق�ال العالمة حمم�د الطاهر بن عاش�ور رمح�ه اهلل تعاىل(((:

ِ
كر العني ٌ
متثيل لش�دة املالحظة ،وهذا التمثيل كناية عن الزم
«وذ ُ
املالحظ�ة من النصر واجلزاء واحلف�ظ ..قال :ومج�ع األعني إ َّما

مبالغ�ة يف التمثيل كأن املالحظ�ة بأعني عديدة كقوله﴿ :ﰆ

ﰇ ﰈ﴾ [ه�ود ،]37 :وه�و م�ن قبي�ل﴿ :ﯰ ﯱ

ﯲ ﴾ [الذاريات ،]47 :قال :ولك أن جتعل اجلمع باعتبار تعدد
متعلق�ات املالحظ�ة ،فمالحظة لل�ذب عنه ،ومالحظ�ة لتوجيه
الث�واب ورفع الدرجة ،ومالحظ�ة جلزاء أعدائه بام يس�تحقونه،

ومالحظة لنرصه عليهم بعموم اإليامن به .اهـ .
((( يف التحرير والتنوير .84/27
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فدلت اآلي�ة الكريمة عىل أنه عليه الصالة والسلام باملحل
األوىف من الكالءة واحلفظ من اهلل تعاىل لكل ما ال يليق بمنصب
النبوة والرس�الة وهداية األمة ،وهذا ما كان يشير إليه املصطفى
صلى اهلل علي�ه وعىل آل�ه وصحبه وس�لم من حال�ه كقوله عليه
الصلاة والسلام« :اكتب ،فوال�ذي نفيس بيده ما خي�رج منه إال
ح�ق»((( ،ويدل عليه أيض ًا عموم ق�ول اهلل تعاىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [النج�م ،]4-3 :على م�ا س�يأيت
تفصيل�ه ،(((،وقوله ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [األنعام،]50 :
وهذا كله ما تعنيه العصمة اإلهلية ألنبيائه ورس�له عليهم الصالة
والسلام إمج�االً ،وق�د دل عىل وج�وب العصمة لألنبي�اء النقل
والعقل واإلمجاع.
((( أخرج�ه أب�و داود يف العل�م برق�م  3646والدارمي يف الس�نن 125/1
واحلاكم يف املستدرك  105/1وأمحد يف املسند  ،162،192/2وإسناده

صحيح.

((( ص .23
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األدلة عىل وجوب عصمة األنبياء:
أم�ا النق�ل فما ورد يف كت�اب اهلل تع�اىل من األم�ر بوجوب
اتباعه�م ،وذل�ك مثل قول�ه تعاىل لنبي�ه عليه الصالة و السلام:
﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﴾ [األنع�ام:

 .]90فأمر اهلل تعاىل نب َّيه أن يتبع سنن األنبياء قبله ،فيام مل يؤمر فيه

ٍ
بيشء ،وذلك بعد أن بني له أهنم عىل كامل اهلداية والرشاد .وقال

خماطب ًا املؤمنني﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ﴾ [املمتحنة ،]4 :واألس�وة هي الق�دوة ،ووصفها اهلل تعاىل
باحلُس�ن ترغيب� ًا لألم�ة يف احتذائها ،والسير على منواهلا ،وهي
قدوة عامة وش�املة لكل مقام�ات األقوال واألفعال واألحوال،
م�ا مل تك�ن من خصائص�ه عليه السلام ،وقد كان أول من س�ار
على هنجه أبن�اؤه األنبياء ،وعىل رأس�هم خامته�م حممد صىل اهلل
علي�ه وعىل آله وصحبه وس�لم ال�ذي قال اهلل تع�اىل فيه كام قال
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يف أبيه إبراهيم عليهام الصالة والسلام((( فقال س�بحانه﴿ :ﯯ
ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ
ﯼ﴾ [األح�زاب ،]21 :أي م�ن ظ�ن أن�ه ملاق رب�ه ،ويرجو
يتأس�ى بحبيب�ه املصطفى صىل
ثواب�ه ،وخيش�ى عقاب�ه ،فعليه أن َّ
اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه وس�لم ويسير على منواله ،وحيتذي

طريق�ه .وهو كقوله س�بحانه﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﴾ [آل عم�ران ،]31 :أي يف س�نتي وهديي فإنه كله

السن َِن حيقق حمبة اهلل تعاىل .وما
حمبوب هلل تعاىل ،والسري عىل هذا َّ

يدعو اهلل تعاىل عباده للسري عىل هنج نبيه واقتفاء أثره إال ألنه عىل
الكمال م�ن العصمة املانعة م�ن الوقوع يف الزل�ل ،ولوال ذلك مل
يأمرن�ا بمتابعت�ه للزوم اتباعه يف الباطل  -وحاش�اه  -واهلل تعاىل

ال يأمر بذلك كام قال س�بحانه ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾
[األع�راف ،]28 :وقال ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [النحل،]90 :
((( إش�ارة إىل قوله تعاىل ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﴾...اآلية [املمتحنة.]4 :
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والفحش�اء هي املخالفات واملعايص مما عظم خمالفته وقبحه ،من
األفع�ال واألقوال((( ،وال ريب أن املخالفة من األنبياء وإن ق َّلت
فه�ي عظيمة لعظم منزلتهم ،كام قالوا :حس�نات األبرار س�يئات
املقربين ،وكما ق�ال س�بحانه﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧ ﴾ [األح�زاب ،]32 :يعن�ي :إن َل ُك َّن ش�أن ًا آخ�ر يف املنزلة
والث�واب على الطاع�ة ،والعق�اب على املعصي�ة ل�و حصل�ت،
 وق�د أعاذهن اهلل تع�اىل من ذلك  -وذلك لقرهبن من رس�ولاهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس�لم ،ومعرفتهن بحدود
األم�ر والنه�ي وكما ق�ال س�بحانه عنه صلى اهلل عليه وعلى آله

وصحب�ه وس�لم﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [احلاقة ،]46 - 44 :وهذا وعيد
ش�ديد ينخلع الفؤاد هلوله ،وقد عصمه اهلل تعاىل وس�ائر األنبياء
يتقول�وا أو يكتموا.وحيث مل حيصل
ع�ن موجبه ،فحاش�اهم أن َّ
((( املفردات للراغب ص .373
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ذل�ك الوعي�د فدل عىل أنه كان عىل كامل اهلدى واالس�تقامة عىل
م�راد اهلل ورشعه.فلما ُأمن هذا اجلانب من األنبياء ،بام حرس�هم
ب�ه من عصمة ،أوج�ب عىل عباده متابعتهم ،ألهن�ا الطريقة ا ُملثىل
يف السري إليه س�بحانه وتعاىل .بل الباب الوحيد الذي يدخل منه
الناس إىل اهلل تعاىل كام قال الناظم:
ٍ
امــرئ
وأنت بـاب اهلل أي

أتــاه من غـريك ال يدخل

وهذا هو الربهان العقيل عىل عصمتهم من الوقوع يف اخلطأ،

أي� ًا كان نوع�ه ،هذا ما أمجع عليه املس�لمون عىل س�بيل اإلمجال،
كام حكى اإلمجاع عىل ذلك القايض عياض يف الش�فاء((( وغريه.
ومقتضى هذه العصمة لألنبي�اء أن ال يقع اجتها ُده صىل اهلل عليه

وعىل آله وصحبه وسلم يف خطأ.

وحيث ثبتت العصمة لألنبياء أمجعني ،ولرسول اهلل صىل اهلل
علي�ه وعىل آله وصحبه وس�لم عىل س�بيل التعيين ،فإن مقتىض
((( .327/2
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ذل�ك أن اجته�اده صىل اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس�لم كان
حموط ًا بسياج العصمة التي متنع الوقوع يف اخلطأ.
وهذا ما ذهبت إليه مجهرة األصوليني املتقدمني واملتأخرين،
مث�ل احلليمي وإم�ام احلرمين ،والغ�زايل ،وال�رازي ،والقرايف،
والبيض�اوي ،والزركشي ،والس�بكي ،واملحلي ،واب�ن ال َّلحام،
والشوكاين ،والشنقيطي وغريهم.ونقل عن ابن أيب هريرة ،وابن
والصفي اهلندي ،وغريهم .وعباراهتم يف
فورك ،واإلس�فراييني،
ّ

ذلك مثبتة مشهورة ،وإليكم نصوصها:

عب�ارات القائلني بمنع جتويز اخلطأ عىل رس�ول اهلل صىل اهلل

عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف االجتهاد:

 -1قال أبو عبد اهلل احلسين بن احلسن احلليمي ت 403هـ
يف كتابه :املنهاج يف شعب اإليامن(((.
((( .241/1
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«ومنه�ا  -أي خصائ�ص األنبي�اء  -أن ُيعص�م م�ن الزل�ل

يف رأي�ه ،ف�إذا اجته�د يف احل�وادث ،رأ ُيه مل خيط�ئ ،ومل حيكم إال
بالصواب واحلق».

 -2وق�ال املاوردي((( ،يف تفسيره((( :قال ابن أيب هريرة(((:

كان صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم ال جيوز عليه اخلطأ،

وجي�وز عىل غيره من األنبياء قال :ألنه خات�م النبيني فليس بعده
من يستدرك خطأه بخالفهم؛ فلذلك عصمه اهلل تعاىل منه .ا هـ.

ُ
نقله..ونقل املاوردي
ث�م نقل عن الفخ�ر الرازي ما س�يأيت

لكالم�ه من غري تعقيب عليه ه�و اعتقاد له ،فكان قوالً له كام هو
مقتىض اصطالح العلامء يف نقوهلم وتقريراهتم.

((( هو أبو احلس�ن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي ،امللقب بأقىض القضاة،
من أصحاب الوجوه يف الفقه الش�افعي ،له النكت والعيون يف التفسري،
واألحكام السلطانية ،وأعالم النبوة وغريها ،تويف  450هـ.

((( كما يف اخلصائ�ص الكبرى للس�يوطي  202/2ومل أعث�ر علي�ه يف
تفسريه املطبوع.

((( ه�و الق�ايض أبو عيل احلس�ن بن احلسين ب�ن أيب هريرة ،أح�د أصحاب
الوجوه يف الفقه الشافعي له رشح خمترص املزين ،تويف  345هـ.
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 -3وق�ال إمام احلرمني أبو املع�ايل عبد امللك بن عبد اهلل بن
يوس�ف اجلوين�ي ت  478ه�ـ يف التلخي�ص((( م�ا نص�ه« :عىل
أنن�ا ل�و قدرنا ج�واز اخلط�أ يف س�ائر املجتهدين فال نج�وزه من
الرس�ول صلى اهلل علي�ه وعىل آل�ه وصحبه وس�لم ،فإنه واجب
العصم�ة» وق�ال يف الربه�ان ((( بعد أن س�اق اخللاف يف جواز
االجتهاد للنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم وعدمه،
ث�م قال« :ويبقى بين اجتهاده صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه
وس�لم واجته�اد غريه فرق ،وهو أن ما ي�راه صىل اهلل عليه وعىل
آل�ه وصحبه وس�لم أمارة تفيد القطع ،واجته�اد غريه يفيد غلبة
الظ�ن» .وكالمه واض�ح يف املوضعني يف عدم ج�واز اخلطأ عليه
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ،حيث أوجب له العصمة

يف األول ،وج�زم بقطعيت�ه يف الث�اين ،ومعن�ى كون�ه قطعي� ًا أن�ه
ال حيتمل التأويل.
((( .403/3

((( .1351/2

كشف الغطاء عن مسألة جتويز اخلطأ

39

 -4وق�ال حج�ة اإلسلام أب�و حام�د حمم�د ب�ن حمم�د بن
حممد الغ�زايل (ت505هـ) ما نصه«:ومن ذه�ب إىل أن املصيب
يعن�ي يف االجتهاد -واحد يرج�ح اجتهاده صىل اهلل عليه وعىلآل�ه وصحبه وس�لم لكونه معصوم ًا عن اخلط�أ دون غريه ،قال:
ج�وز عليه اخلط�أ لكن ال يق�ر عليه ،((( »..وس�ياق
ومنه�م م�ن َّ

عبارت�ه ت�دل على أن عصم�ة اجته�اده صلى اهلل عليه وعلى آله
وصحبه وسلم من اخلطأ أمر مفروغ منه ،حيث ساق ذكرها عىل
س�بيل االس�تدالل عىل هذا الق�ول ،ولذلك ع�رض لذكر الرأي
املقابل من غري تدليل.
 -5وقال اإلمام حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني املشهور
نص�ه« :مس�ألة ،وإذا جوزنا له
بالفخ�ر ال�رازي ت  606هـ م�ا ُّ
فاحلق عندنا أنه
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم االجتهاد
ُّ
ال جي�وز أن خيطئ» ثم حكى القول الث�اين املجوز له ذلك بقوله:
((( املستصفى . 355/2
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«وقال قوم جيوز برشط أن ال يقر عليه ،ثم فنَّده بقوله :لنا  -يعني

دليلن�ا  -أنَّا مأمورون باتباعه يف احلكم لقوله تعاىل﴿ :ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ[ ﴾...النس�اء ،]65 :ق�ال :فل�و

جوزنا عليه اخلطأ لكنا مأمورين باخلطأ.(((»..
َّ

وأن�ت ترى أن الفخر الرازي قد ق�رر ود َّلل عىل عدم جواز

اخلطأ عليه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم يف االجتهاد،

وقد تابعه يف هذا التقرير والتدليل كل من أتى بعده.

 -6فقال القايض عبد اهلل بن عمر البيضاوي ت  685هـ ما

نصه« :فرع ،ال خيطئ اجتهاده وإال ملا وجب اتباعه»(((.فاس�تدل

البيض�اوي عىل عصمت�ه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم

م�ن اخلط�أ يف االجتهاد بالزم وج�وب متابعته ،ودالل�ة االلتزام

فيه واضحة.

((( املحصول .22/2

((( املنهاج برشحه اإلهباج لتقي الدين السبكي .252/3
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 -7وتن�اول الق�ايض ت�اج الدين عب�د الوهاب ب�ن عيل بن
عب�د ال�كايف الس�بكي ت  771هـ هذه العب�ارة املوجزة بالرشح
واإليض�اح فقال« :عرب عن ه�ذا بالفرع ،لكون�ه مبني ًا عىل جواز
االجته�اد للنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم ،والذي
ج�زم به م�ن كونه ال خيط�ئ اجتهاده هو احلق ،قال :واس�تدل يف
الكت�اب  -يعن�ي املنهاج  -بأنه لو جاز اخلط�أ عليه لوجب علينا

اتباع�ه يف اخلطأ ،وذلك ين�ايف كونه ً
خطأ ،ق�ال :ونحن نقول ملن
زخ�رف قول�ه وقال :جيوز بشرط أن ال يقر علي�ه :أليس يصدق
ص�دور اخلطأ املضاد ملنص�ب النبوة ،قال :وق�د يلزمك عىل هذا
حمال من اهلذيان ،وهو أن يكون بعض املجتهدين يف حالة إصابته
أكم�ل من املصطفى صلى اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم يف
تل�ك احلالة ،مع�اذ اهلل تعاىل أن يكون رس�ول اهلل صلى اهلل عليه
وعلى آل�ه وصحب�ه وس�لم كذل�ك ..ق�ال :وأن�ا ق�د اقترصت
على م�ا ذك�رت تطهير ًا لكت�ايب م�ن البح�ث م�ع ه�ذا القائل،
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ووف�ا ًء بح�ق الرشح ،وإال فيع�ز علينا أن نفوه في�ه أو نثني نحوه

ِعطف� ًا»((( .فهذه مناقش�ة نفيس�ة من التاج الس�بكي للمجوزين،
وه�ي وإن كان�ت عقلي�ة إال أهنا مبنية على دلي�ل منطقي ،وهي
داللة االلتزام.
 -8وقرره�ا ثاني�ة يف كتاب�ه القي�م عم�دة األصوليني «مجع
اجلوام�ع» ((( فق�ال فيه« :والص�واب أن اجتهاده صلى اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم ال خيطئ».
 -9وتبعه يف ذلك شارحه جالل الدين حممد بن أمحد املحيل
ت 864ه�ـ ،فق�ال منك�ر ًا على املجوزي�ن ،ومعتذر ًا للش�ارح:
«ولبش�اعة هذا القول عرب املصنف بالصواب» يعني الذي مقابله
خط�أ ،وجالل الدين املحيل من األئمة املعتربين الذين يعول عىل
قوهلم أيام تعويل.
((( اإلهباج .552/3
((( .387/2
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 -10وق�ال اإلم�ام ب�در الدين حممد ب�ن هبادر ب�ن عبد اهلل
الزركيش الش�افعي ت  704هـ ،بعد أن س�اق اخلالف يف جواز
االجتهاد له صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من َعدمه ،قال
م�ا نصه« :الثالث  -يعني من األق�وال  -إذا جوزنا له االجتهاد،

فاملخت�ار أن�ه ال يتطرق اخلط�أ إىل اجتهاده ،ألنه ل�و جاز لوجب

علين�ا اتباع�ه فيه ،وهو ين�ايف كونه ً
خطأ ..قال :واملس�ألة قد نص
عليه�ا الش�افعي يف األم ،فق�ال يف كتاب اإلق�رار((( :واالجتهاد
يف احلك�م بالظاهر ،مل يؤمر الناس أن يتبع�وا إال كتاب اهلل تعاىل،
وس�نة رس�وله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم الذي قد

وبرأه اهلل تعاىل من�ه فقال ﴿ :ﭩ
عصم�ه اهلل تعاىل من اخلط�أَّ ،

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [الش�ورى ،]52 :فأم�ا م�ن كان

رأي�ه خط�أ أو صواب ًا فلا يؤمر أح�د باتباعه»((( .ا ه�ـ .فقد قرر
الزركيش ما قرره البيضاوي والفخر الرازي ،واستدل بام استدال
((( .218/6

((( البحر املحيط .218/6
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وخرجه عىل قول الش�افعي املذكور الذي استدل به عىل عدم
بهَّ ،

جتويز اخلطأ عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
«واحلق أن اجتهاده عليه الصالة والسالم ال خيطئ»(((.
 -11وق�ال القايض حممد بن عيل الش�وكاين ت 1252هـ:

«وإذا ج�از لغيره من األم�ة أن جيتهد باإلمجاع م�ع كونه معرض ًا
للخطأ ،فألن جيوز ملن هو معصوم عن اخلطأ باألوىل» (((.

 -12وق�ال العالمة عبد اهلل بن إبراهيم العلوي الش�نقيطي
ت 1233هـ يف منظومته املشهورة بـ «مراقي السعود» :وواجب
َ�ف .أي امليل ع�ن احلق ،ورشح هذا الش�طر
العصم�ة يمنع اجلن َ
بقوله :يعني :أن اجتهاده صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم
ال خيط�ئ لوج�وب العصم�ة ل�ه ...ثم ق�ال :وكون�ه ال خيطئ يف
اجتهاده هو احلق واملختار ومذهب املحققني(((.
((( املخترص يف أصول الفقه ص .164

((( إرشاد الفحول ص .225

((( نرش البنود عىل مراقي السعود  326/2للناظم نفسه.
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 -13وأي�ده يف ه�ذا التقري�ر أيض� ًا العالم�ة املحق�ق حممد
األمين اجلكن�ي الش�نقيطي ت  1393ه�ـ ،يف رشح�ه ملراق�ي
الس�عود ،حيث قال ..« :ونقل اآلمدي ج�واز خطأ اجتهاده عن
ق�وم ،إال أهن�م قالوا :ال يق�ر عىل ذلك ب�ل ينبه علي�ه رسيع ًا ،ثم
ق�ال :والتحقيق قول اجلمهور((( ،والش�نقيطي يعد خامتة حمققي
األصوليين يف هناي�ة القرن الراب�ع عرش ،وهو معروف بس�لوكه
مس�لك أهل الظاهر يف كثري من املسائل ،ولو كان يف ذلك خمالفة
ل�رأي اجلمه�ور ،إال أن�ه هنا مل خيرج ع�ن قول اجلمه�ور لظهور
أدلتهم وقوة مدركهم.
وبع�د :فه�ذه مجلة م�ن ن ُُص�وص املانعني للخط�أ يف اجتهاد

النب�ي صلى اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم ،ولع�ل ما مل أقف
علي�ه أكثر ،وهي كلها نصوص واضحة ،ت�دل عىل ما ذهبوا إليه
من منع جتويز اخلطأ منه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.
((( نثر الورود عىل مراقي السعود .631/2

46

كشف الغطاء عن مسألة جتويز اخلطأ

القائلون بتجويز اخلطأ:
أم�ا القائل�ون بتجوي�ز اخلطأ برشط ع�دم اإلق�رار عليه فقد
نقله اآلمدي((( عن أكثر أصحابه الش�افعية ،واحلنابلة وأصحاب
احلديث واجلبائي ومجاعة من املعتزلة ،قال :لكن برشط أن ال يقر
عليه وهو املختار لديه ،واس�تدل له باملنقول واملعقول  -وس�يأيت
ذكر ذلك(((  -واختاره كذلك الكامل بن اهلامم(((حيث قال« :وقد
ظهر أن املختار جواز اخلطأ يف اجتهاده عليه الصالة والسالم ،إال
أن�ه ال يقر عىل خطأ بخالف غيره » وبرر اختياره هذا بأن القول
يف جواز اخلطأ يف اجتهاده صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
إش�ارة إىل أن فكر البشر  -وإن كان يف أعىل الدرجات  -حيتمل
((( يف كتابه اإلحكام يف أصول األحكام .291/4
((( ص .36

((( كما يف التحري�ر ل�ه ص  527والكامل بن اهلامم هو حمم�د بن عبد الواحد
اإلسكندري احلنفي ،له فتح القدير وغريه تويف  861هـ .
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اخلطأ .وممن نقل مثل هذا النقل عن أكثر العلامء اخلطايب يف معامل
الس�نن((( حي�ث قال :أكثر العلماء متفقون عىل أن�ه قد جيوز عىل
النب�ي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم اخلط�أ فيام مل ينزل
عليه وحي ،ولكنهم جممعون عىل أن تقريره عىل اخلطأ غري جائز.
ونقله كذلك ابن تيمية عن أصحابه احلنابلة((( .وإليه مال البزدوي
من احلنفية كذلك حيث قال يف معرض استش�ارته صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وس�لم أصحابه« :وإنام الشورى ألجل العمل
بالرأي خاصة ،إال أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
معصوم من القرار عىل اخلطأ .أما غريه فال يعصم عن القرار عىل
اخلطأ ،قال :فإذا كان كذلك كان اجتهاده ورأيه بعد اإلقرار صواب ًا
بال شبهة(((.
((( كذا نقله عنه ابن تيمية يف املسودة ص .509

((( املرجع السابق.

((( أصول البزدوي مع كشف األرسار.93/3
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األدلة واملناقشات:
تلك هي األقوال التي تعرب عن رأي كل فريق ،وقد بنى كل
فريق قوله على أدلة نقلية وعقلية لتدعيم حجته ،وترجيح قوله،
س�أذكر لك أب�رز هذه األدل�ة النقلي�ة والعقلية؛ مع بي�ان وجهة
نظ�ركل فري�ق يف الداللة ،وأعقب عليها بمناقش�ة اآلخرين هلم،
وردهم عليها ،إن شاء اهلل تعاىل.
األدلة النقلية عىل منع جتويز اخلطأ:
يدل عىل هذا القول آيات من كتاب اهلل تعاىل ،منها:
أوالً :قول�ه تع�اىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﴾ [النج�م ،]4 ،3 :وج�ه الدالل�ة أن ما جي�ري منه صىل اهلل
علي�ه وعلى آل�ه وصحب�ه وس�لم ال يك�ون م�ن قبل نفس�ه ،بل
خف�ي ،واجللي ه�و الق�رآن،
جلي أو
ٌ
ه�و وح�ي م�ن اهلل تع�اىل ٌ
واخلف�ي ه�و الس�نة كما كان علي�ه الصلاة والسلام يق�ول:

َّ
«إن روح الق�دس نف�ث يف روع�ي أن�ه ل�ن مت�وت نف�س حت�ى
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تس�تكمل رزقه�ا وأجله�ا»((( ،فدل على أن من أقوال�ه صىل اهلل
علي�ه وعلى آله وصحبه وس�لم م�ا كانت بوحي م�ن اهلل تعاىل،
ولكن�ه لي�س وح�ي الق�رآن ،بل ه�و وحي الس�نة الت�ي أعطيها
رس�ول اهلل صىل اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه وس�لم وقال عنها:
« ...أال إنن�ي أوتي�ت القرآن ومثل�ه معه»((( .وهذا م�ا يدل عليه
قوله تعاىل ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ أي فال أتقدم عن الوحي
وال أتأخر ،بل كل ما جيري مني فهو تبع ملا يوحى به إ َّيل.

ثاني� ًا :قول�ه س�بحانه وتع�اىل﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾
[آل عم�ران ،]31 :وقال ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
((( أخرج�ه القضاع�ي يف مس�ند الش�هاب  ،185/2وأب�و عبي�د يف غريب
احلدي�ث  298/1م�ن حديث ابن مس�عود ريض اهلل عنه ،وله ش�واهد
عند ابن ماجه يف التجارة برقم  2144واحلاكم يف املستدرك  ،4/2وأيب
نعيم يف احللية  27/10من حديث جابر ريض اهلل عنهام.

((( أخرجه أبو داود يف السنة ،باب لزوم السنة برقم  560من حديث املقدام بن
معد يكرب.
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ﮦ ﮧ ﴾ [احلشر ،] 7 :فقد أوج�ب اهلل تعاىل عىل كافة العباد
أن يتبعوا رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم من
تأس
غير تفرقة بني عمل وآخر ،وألن كل أفعاله وأقواله مصدر ٍّ
واقت�داء ،إما عىل س�بيل اإلجياب أو الن�دب .وهذا ما كان يفهمه
الصحابة الكرام ريض اهلل تعاىل عنهم من حال رسول اهلل صىل اهلل
علي�ه وعىل آله وصحبه وس�لم كام أخرج أمحد يف مس�نده((( من
حديث عطاء اخلراس�اين يقول :سمعت سعيد بن املسيب يقول:
«رأيت عثامن قاعد ًا يف املقاعد ،فدعا بطعام مما مس�ته النار فأكله،
قعدت مقعد رس�ول اهلل
ثم قام إىل الصالة فصلىَّ  ،ثم قال عثامن:
ُ
صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس�لم ،وأكلت طعام رس�ول
اهلل ،وصليت صالة رس�ول اهلل صىل اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه
وس�لم » فرتاه يفتخ�ر بمقعده يف مقعد رس�ول اهلل صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وس�لم وبأكله مما أكل منه صىل اهلل عليه وعىل
((( .378/1
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آله وصحبه وس�لم ،وينوه بذلك ،وذلك الستش�عاره أن التأيس
برس�ول اهلل صلى اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم ولو كان يف
األمور املباحة ،مما يطلب ويرغب فيه ،ومل يعارضه يف هذا املفهوم
أح�د ،ب�ل كلهم كان مثله؛ ألن الفعل ال�ذي يفعله صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وس�لم ،ولو كان من األم�ور ِ
اجلبِ ّلية والعادية،

ه�و أدل عىل اإلباحة مما ل�و مل يفعل .وأخرج أيض ًا عن عيل ريض
ما فقيل له :أترشب قائ ً
اهلل عن�ه أن�ه رؤي يرشب قائ ً
ما؟! قال :إن
أرشب قائ ًام فقد رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
يرشب قائ ًام ،وإن أرشب قاعد ًا فقد رأيت رسول اهلل صىل
وسلم
ُ

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم يرشب قاعد ًا»((( ،وجاء أيض ًا
أنه ُأيت بدابة لريكبها ،فلام وضع رجله يف الركاب قال :بس�م اهلل،
فلما اس�توى عليها قال :احلمد هلل ،س�بحان الذي س�خر لنا هذا
وم�ا كنا له مقرنني ،وإنا إىل ربن�ا ملنقلبون ،ثم محد اهلل ثالث ًا ،وكرب
((( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند .101/1
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ثالث� ًا ،ثم قال :س�بحانك ال إله إال أنت ق�د ظلمت نفيس فاغفر
يل ،ث�م ضح�ك ،فقيل ل�ه :مم ضحك�ت يا أمري املؤمنين؟ قال:
رأي�ت رس�ول اهلل صىل اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه وس�لم فعل
مم ضحكت يا رس�ول اهلل؟
مث�ل ما فعلتُ�ه ،ثم ضحك ،فقل�ت َّ

قال« :يعجب الرب من عبده إذا قال :رب اغفر يل ،ويقول :علم

عب�دي أنه ال يغفر الذنوب غريي»((( .والش�واهد عىل مثل ذلك
كثرية ،وال س�يام من حال عبد اهلل بن ُع َمر الذي اش�تهر عنه كامل

املتابعة لرس�ول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم حتى يف
أمور العادة ،والس�جايا كام أخرج البخاري((( عن نافع قال :كان
جيمع بني املغرب والعشاء بِ َج ْمع
عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام
ُ

 يعن�ي مزدلف�ة  -غري أنه يمر بالش�عب الذي أخذه رس�ول اهللصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم  -يعني ليقيض حاجته -
فينتف�ض ويتوضأ وال يصّل�يّ حتى ُيصليّ بجمع» ق�ال احلافظ يف
((( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند .97/1

((( يف احلج باب النزول بني عرفة ومجع برقم .1668
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الفت�ح((( :أراد املصنف  -يعني البخاري  -هبذا احلديث أنه كان
يقت�دي برس�ول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس�لم يف

ذل�ك يف كون�ه يقيض احلاج�ة بالش�عب ويتوضأ ،لكن�ه ال يصيل

إال باملزدلف�ة ،يعن�ي كام فعل رس�ول اهلل صىل اهلل علي�ه وعىل آله
وصحبه وس�لم .وما ذلك إال ألهنم يعلمون أن رس�ول اهلل صىل

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم األسوة احلسنة يف كل ما يفعل
وي�ذر ،ول�و ال أن هذا الفه�م صحيح ملا أقرهم علي�ه ،بل إن من

كان ق�د امترى يف هذا الفه�م ،وأنكر عىل عبد اهلل ب�ن عمرو بن
الع�اص ريض اهلل عنهما أن يكتب عن رس�ول اهلل صىل اهلل عليه
وعلى آله وصحبه وس�لم كل ٍ
يشء ،وقال له مبين� ًا وجهة نظره:

أتكت�ب كل ٍ
يشء ورس�ول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه
وس�لم برش يتكل�م يف الغضب والرىض ،فأمس�ك عب�د اهلل عن

الكتاب�ة وذكر ذلك لرس�ول اهلل صىل اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه
وس�لم ،فأومأ رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
((( .520/3
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إىل في�ه وق�ال« :اكت�ب ،ف�و ال�ذي نفسي بيده م�ا خي�رج منه إال
حق»((( .فقد أيد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم عبد اهلل

ابن عمرو يف أن يكتب عنه كل ٍ
يشء؛ ألن كل ما يصدر عنه صىل
اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه وس�لم هو ح�ق وعدل ،وهذه قضية
ِ
يس�تثن منها النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم
كلية مل

شيئ ًا ،فدلت عىل عموم األقوال واألحوال ،حتى ما كان منه عليه
الصالة والسالم يف باب املداعبة واملزاح الذي قد يظن الظان أن
اهلزل يسعه ،غري أن ذلك مل يكن من النبي صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم إال عىل سبيل احلق والصدق ،كام جاء يف احلديث
أن الصحاب�ة ريض اهلل عنه�م قالوا :يا رس�ول اهلل إن�ك تداعبنا!
ق�ال :نع�م ،غير أين ال أق�ول إال حق� ًا ((( ،وذل�ك كما يف قص�ة

((( أخرجه أمحد يف املسند .162/2

((( أخرجه الرتمذي يف الرب والصلة باب ما جاء يف املزاح برقم  1990وقال:
حس�ن صحي�ح ،ويف الشمائل ،ب�اب ما ج�اء يف صفة مزاح رس�ول اهلل

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم برقم  238من حديث أيب هريرة

ريض اهلل عنه.
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العج�وز((( ،والنُغير((( ،وغريمها كثير((( .وهذا كل�ه يف األمور
االعتيادية فقد كانت عند الصحابة ريض اهلل عنهم مصدر أسوة،
حلكمي�ه التي تتعل�ق هبا حقوق املس�لمني،
ناهي�ك ع�ن األمور ا ُ
فقد كانت مصدر قدوة بغري ش�ك وال جدال؛ ألن اهلل تعاىل نفى

اإليامن عمن مل يكن حاله كذلك كام يف الدليل الثالث.
((( فق�د أخرج أبو داود يف األدب برقم  ،5002والرتمذي يف الشمائل برقم
 230أن ام�رأة عج�وز ًا جاءت تطلب من النبي صلى اهلل عليه وعىل آله

وصحب�ه وس�لم أن يدع�و اهلل أن يدخله�ا اجلن�ة فقال هل�ا« :إن اجلنة ال

تدخلها عجوز» فولت تبكي فقال النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه

وس�لم « :أخربوها أهنا ال تدخلها وهي عجوز ،إن اهلل تعاىل يقول ﴿ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ [الواقعة.]37 - 35 :

((( فقد أخرج البخاري يف األدب ،باب االنبساط إىل الناس برقم 6129عن

أن�س ريض اهلل عنه ق�ال :إن كان النبي صىل اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه

وس�لم ليخالطن�ا حت�ى يق�ول ألخ يل صغير« :ي�ا أب�ا ُعمير م�ا فع�ل
النُّغري؟»النغير طائر صغري كان يلعب ب�ه ذلك الطفل فامت فبكى حزن ًا
عليه ،فكان صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يداعبه بذلك.

((( انظ�ر باب مزاح رس�ول اهلل صلى اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم من
شامئل الرتمذي ص  199 - 193وأخالق النبي صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم يف القرآن والسنة للمؤلف .424 - 423/1
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ثالث� ًا :ق�ول اهلل تع�اىل﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النس�اء ]65 :ف�إن اآلي�ة
ه�ذه دل�ت بجالء عىل أن إيمان املرء متوقف على قبول ما حكم
به رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم فيام خيتلف
فيه الناس ،وزيادة عىل ذلك القبول أن يكون معه الرىض الكامل
تلجلج يف الصدر ،وال ٌّ
ش�ك
والتس�ليم التام ،الذي ال يبقى معه
ٌ

ِ
�ي فيها خطأ
يف اخلاط�ر ،ومعل�وم أن كثري ًا م�ن القضايا التي ا ُّدع َ
االجته�اد كانت من األم�ور اخلالفية التي اختلف�ت فيها اآلراء،
وتش�عبت حوهلا وجه�ات النظ�ر ،وال ينبغي عن�د نبي اختالف
وال تن�ازع ،فإن�ه ال حكم ألحد يف وجوده ،إال ل�ه صىل اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وس�لم ،فال ينبغي بل ال جيوز تقدم عليه بقول
وال نح�وه ،وه�ذا م�ا أ َّدب اهلل تعاىل به عب�اده املؤمنني حني قال:
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﴿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [احلج�رات ،]1 :فنه�ى اهلل تع�اىل املؤمنني أن
يقدم�وا رأهي�م على رأي�ه ،أو يقطعوا أم�ر ًا دونه ،ألن�ه هو اآلمر
الناهي ،املبينِّ عن اهلل رشعه بقوله وفعله.
فدل�ت هذه األدلة  -وواحد منها يكفي  -عىل أن اخلطأ عىل
النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف االجتهاد غري وارد،
إلحاطته بالعصمة اإلهلية ،وكامل الفطنة النبوية ،الواجبة له صىل
اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وإلخوانه األنبياء عليه وعليهم
أفضل الصالة والسالم .ولو جاز اخلطأ عليه صىل اهلل عليه وعىل
آله وصحبه وس�لم يف االجتهاد ملا أمر الشارع باتباعه مع احتامل
اخلطأ بل إنام يأمر الشارع بالعدل واإلحسان يف كل األمور .فدل
ذلك عىل عصمته صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن اخلطأ
يف االجتهاد.
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مناقشة أدلة مانعي اخلطأ:
وق�د اعترض جم�وزو اخلط�أ عليه صلى اهلل عليه وعلى آله
وصحبه وسلم يف االجتهاد عىل هذه األدلة من وجهني:
األول :أن�ه ال يلزم من جواز اخلطأ يف اجتهاده صىل اهلل عليه
وعلى آله وصحبه وس�لم األم�ر باتباعه فيه ،إذ إنما ذلك يكون
ل�و قي�ل بإقراره على اخلطأ ،ونحن ال نق�ول به ،بل نق�ول إنه ال
يق�ر علي�ه ،بل ينب�ه إليه قبل أن يمضي من الزمن ما يس�ع اتباعه
يف هذا اخلطأ.
الث�اين :أجاب�وا عماَّ اس�تدل ب�ه املانع�ون من أن الش�ارع أمر

باتباعه وهو ال يأمر باخلطأ ،بأن الش�ارع أيض ًا أمر باتباع املجتهد
م�ع جواز خطئه ،وما جاز يف املجتهد جي�وز يف حقه عليه الصالة
والسالم.
وجياب عن االعرتاض األول :بأنه منقوض يف وقائع كثرية.
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فقضي�ة األرسى التي ادع�ي فيها خطأ االجته�اد مل ينبه عىل
الق�ول بذل�ك إال بع�د ميض الوق�ت يف اختي�ار األرس ،فلم يكن
هن�اك وقت لتصحيح اخلط�أ املدَّ َعى ،ويلزم من ذلك اس�تمراره
عىل اخلطأ ،وإقرار الشارع عليه ،وهذا ما ال تقولون به.

وقضي�ة اإلذن للمنافقين املدعى فيها خط�أ االجتهاد حتى
استلزم عفو اهلل تعاىل ،كذلك مل ينزل التنبيه عليه إال بعد أن أذن،
ويلزم منه كذلك إقرار الش�ارع له عىل اخلطأ ،وهو ما ال تقولون

به أيض ًا.

وهك�ذا كل قضية ،يدّ َعى فيها ذلك ي�رد عليها هذا اإليراد،

وال جواب عنه.

وجي�اب عن االعرتاض الثاين:بأن الف�رق كبري بني املجتهد،
وبين النب�ي صىل اهلل علي�ه وعىل آل�ه وصحبه وس�لم ،فاملجتهد
عرض�ة للخط�أ ألنه غري مؤي�د بالوحي ،وال يمل�ك الفطنة التي
يملكه�ا النب�ي صلى اهلل عليه وعىل آل�ه وصحبه وس�لم ،وخطأ
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املجته�د ليس ترشيع ًا للناس ،بخالف خط�أ النبي صىل اهلل عليه
وعلى آله وصحبه وس�لم فإن�ه رشع ،فلذلك يص�ان الرشع عن
هذا القول الذي يؤدي إىل الطعن فيه من قبل أعدائه.
اس�تدالل جُم ِّوزي اخلط�أ يف اجتهاده صلى اهلل عليه وعىل آله

وصحبه وسلم:

اس�تدل القائلون بجواز اخلطأ علي�ه صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم يف االجتهاد بأدلة كثرية منها:
أوالً :ق�ول اهلل تع�اىل ﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [التوب�ة:
 ،]43ووجه االس�تدالل :أن اهلل تعاىل أعلمه بالعفو عنه ،وذلك
يس�تلزم اخلط�أ ،ومل يكتف بذل�ك حتى وجه إليه اس�تفهام إنكار
للتدلي�ل عىل خطئه صلى اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم فيام
فعل من اإلذن قبل أن يعلم الصادق من الكاذب منهم.
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ش�اف ٍ
ٍ
كاف،
وق�د أج�اب املانع�ون ع�ن ه�ذا بج�واب
خلص�ه الق�ايض عي�اض يف ش�فائه((( بقول�ه :وأم�ا قول�ه تعاىل:
َّ

﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ فأم�ر مل يتق�دم للنبي صىل اهلل
عليه وعىل آله وصحبه وسلم فيه من اهلل تعاىل هني فيعد معصية،
وال عده اهلل تعاىل معصية ،بل مل يعده أهل العلم معاتبة ،وغلطوا
من ذهب إىل ذلك.
قال نفطويه((( :وقد حاشاه اهلل تعاىل من ذلك ،بل كان خمري ًا

يف أمرين قالوا :وقد كان له أن يفعل ما يش�اء فيام مل ينزل عليه فيه
وحي ،فكيف وقد ق�ال اهلل تعاىل ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾
[الن�ور ،]62 :فلما أذن هل�م أعلم�ه اهلل تعاىل بام مل يطل�ع عليه من
رسهم ،أنه لو مل يأذن لقعدوا ،وأنه ال حرج عليه فيام فعل.
((( .360/2

((( لقب أيب عبد اهلل ابراهيم بن حممد بن عرفة بن سليامن بن املغرية بن حبيب
بن املهلب بن أيب صفرة األزدي  -عامل النحو املشهور وكان حمدث ًا لغوي ًا
ولد سنة 244هـ  -وتويف سنة  323هـ ،ترمجته يف بغية الوعاة .187/1
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ث�م أجاب عماَّ قد يفهم من كلمة «عف�ا» من الذنب واخلطأ،

فق�ال :ولي�س عفا هن�ا بمعنى غف�ر ،يعني بل هو على حد قوله
صلى اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم« :ق�د عفوت عن اخليل
الر َقة»((( .قال :ومل جتب عليهم قط ،ونقل
والرقيق ،فهاتوا صدقة ِّ

عن القشريي(((قوله :إنام يقول العفو ال يكون إال عن ذنب من مل

يع�رف كالم العرب ،قال :فمعنى عفا اهلل عنك :مل يلزمك ذنب.
ونق�ل عن الداودي((( قوله :إهنا كان�ت تكرمة .وعن مكي((( أنه
((( أخرج�ه أبو داود يف الزكاة ،باب زكاة الس�ا َّعة برقم  1574والرتمذي يف
ال�زكاة ،ب�اب يف زكاة الذهب والورق برقم  ،620والنس�ائي يف الزكاة،
باب زكاة الورق  37/5وصححه الرتمذي عن البخاري رمحه اهلل تعاىل.

((( ه�و عب�د الكري�م بن ه�وازن بن عب�د امللك القشيري النيس�ابوري كان
إمام ًا يف التفسير وغريه له التفسير الكبري ولطائف اإلشارات والرسالة
القشريية ت 465 :هـ.

(((وه�و حمم�د بن أمح�د الداودي املك�ي ،تلمي�ذ اإلمام الس�يوطي صاحب

طبق�ات املفرسي�ن واإلحت�اف بتميي�ز م�ا تب�ع في�ه البيض�اوي صاحب
الكشاف وتويف 945 :هـ .

((( اب�ن أيب طال�ب القييس أح�د القراء املش�هورين له مؤلف�ات كثرية تتعلق
بالقرآن ت407 :هـ انظر طبقات املفرسين للداودي .332/2
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استفتاح كالم مثل أصلحك اهلل وأعزك ،وعن السمرقندي((( أن
معناه :عافاك اهلل.
ثاني� ًا :اس�تدلوا بقول�ه تع�اىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [األنفال.]67 :
وج�ه االس�تدالل ،أن اآلي�ة رصحية يف نفي أن يك�ون للنبي
أرسى ،يعن�ي :ال يص�ح للنب�ي أن يتخ�ذ أرسى ،ب�ل علي�ه أن
يضرب أعناقه�م ويثخ�ن يف القتل كام ق�ال اهلل تعاىل ﴿ :ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [األنف�ال ،]12 :وق�د
نع�ى اهلل تعاىل عليهم أخذ الف�داء ،وإرادهتم عرض الدنيا ،فكان
ذل�ك دلي ً
ال عىل خط�أ االجتهاد يف أم�ر األرسى ،ولذلك ُعرض
((( ه�و احلس�ن بن أمحد بن حمم�د الس�مرقندي املحدث له بحر املس�انيد يف
صحاح املسانيد ،قال الذهبي يف السري  206/19مل يقع يف اإلسالم مثله
ت  491هـ.
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علي�ه صىل اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه وس�لم عذاب من أش�ار
بأخذ الفداء.
وقد أجيب عن هذا الدليل بأجوبة:
أحدمه�ا :أن�ه ليس يف اآلية إل�زام ذنب للنبي صلى اهلل عليه
وفضل فيه من
ص به ّ
وعىل آله وصحبه وس�لم ،بل فيه بيان ما ُخ َّ

بني سائر األنبياء ،فكأنه قال :ما كان هذا لنبي غريك كام قال عليه
الصالة والسالم« :أحلت يل الغنائم ومل حتل لنبي قبيل»(((.
الثاين :أن هذه اآلية حتتمل أحد معنيني:
أحدمه�ا :التربئ�ة والتنزيه عام وقع ،كما يف قوله تعاىل ﴿ :ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [النم�ل ،]60 :وقوله ﴿ :ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [البق�رة]143 :؛ ألن أس�لوب النف�ي
((( أخرج�ه البخ�اري يف الصلاة ،باب ق�ول النبي صىل اهلل علي�ه وعىل آله
وصحبه وسلم  :جعلت يل األرض مسجد ًا وطهور ًا برقم  438ومسلم
يف املساجد يف برقم  521من حديث جابر ريض اهلل عنهام.
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ال�وارد يف ه�ذه اآلية ،هو أس�لوب اجلح�ود((( ال�ذي يفيد معنى

زائ�د ًا عن جمرد نفي الفعل ،وهو نفي التهي�ؤ للفعل أو إرادته(((.
واملعنى عىل هذا :أن اهلل يربئ نبيه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وسلم وينزه ساحته عن أن يكون له قصد يف أخذ األرسى وإهناء

املعركة ،قبل اإلثخان يف األرض.

الث�اين :النهي الضمني عن أن يق�ع متعلق اخلرب ،كام يف قوله

تع�اىل ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ [األح�زاب:

 ،]53واملراد من اآلية عىل هذا الوجه هنيه صىل اهلل عليه وعىل آله

وصحبه وسلم عن أن يكون له أرسى قبل اإلثخان يف األرض،
واملبالغ�ة يف إضع�اف الع�دو ،وإن كان النه�ي ال يس�تلزم وقوع
املنهي عن�ه من املخاطب ،جلواز أن يكون وقوع املنهي عنه فيمن

له صلة تبعية باملخاطب.

((( أس�لوب اجلح�ود ،ه�و ُّ
كل الم قبل�ه م�ا كان أو مل يك�ن كما ق�ال الناظم
رمحه اهلل تعاىل:

وكـل الم قبلـه ما كـانا

((( آيات عتاب املصطفى ص .181

أو مل يكن فللجحود بانا
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ويؤي�د هذا أن يف التنكير  -أي تنكري « نبي »  -إهبام ًا حيث
مل يتوج�ه علي�ه معني ًا ،تلطف ًا ب�ه صىل اهلل عليه وعلى آله وصحبه
وس�لم ،وإشارة إىل أن هذا احلال سنة من سنن اهلل تعاىل مع سائر
أنبيائه ،وبيان ًا ألنه مل يكن صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم
متوج�ه القص�د إىل أن يك�ون ل�ه أرسى قبل اإلثخ�ان يف العدو،
وإكث�ار القتل واجلراح فيه .وعىل ذل�ك يكون اخلطاب يف ظاهره
موجه ًا لرس�ول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم مع هذا
التلط�ف ال�ذي يربئ س�احته علي�ه الصالة والسلام مما يوجب
العت�اب ،واخلط�اب يف حقيقته موجه إىل الذي�ن أرسعوا يف إهناء
املعركة ،وأخذ الغنائم واألرسى بمجرد ظهور طالئع النرص(((.
يقول الشيخ حممد الصادق عرجون((( رمحه اهلل يف كتابه القيم
((( املرجع السابق ص .224

((( أس�تاذ التفسير يف احلديث يف األزهر الرشيف وجامعة امللك عبد العزيز
بمك�ة ،كان إمام ًا داعية ،جاب العامل اإلسلامي يف نرش العلم والدعوة،
وتويف  1400هـ.
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«حمم�د رس�ول اهلل»((( :فاألس�لوب الذي أخرج فيه ه�ذا املعنى
يف ص�در اآلية أس�لوب نفي وتنزيه لس�احة األنبي�اء أن يقصدوا
يف جهاده�م إلعلاء كلمة اهلل تع�اىل إهناء معرك�ة اجلهاد بمجرد
ظه�ور بوادر النرص هلم وهزيمة أعدائهم ،بل كانت س�نتهم التي
رباه�م اهلل تع�اىل عليها يف جهاده�م الكافري�ن ،أن يكثروا القتل
يف أعدائهم ويبالغ�وا يف جراحاهتم ،حتى يف ّلوا حدهم ،ويوهنوا
قوهتم ،ويضيقوا ش�وكتهم ،بقتل صنادي�د الكفر ،وقهر األعداء
بغلبته�م غلب�ة ال يق�درون معه�ا على التفكير يف مع�اودة قتال
جند اهلل من املؤمنني.
فإذا انحرف أتباع األنبياء عن هذه السنة ،وأرسعوا إىل إهناء
املعرك�ة ،بمجرد ظهور أمارات النصر ومعامله وهزيمة األعداء،
وأخ�ذوا يف مج�ع الغنائ�م ،واس�تبقاء الرج�ال أرسى يف أيدهي�م
مل يك�ن ذل�ك من س�نة األنبياء املتنزه�ة عن إرادة ع�رض الدنيا،
((( .499 - 497/3
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ب�ل يك�ون جاري ًا عىل خالف س�نة األنبياء ،ويك�ون أتباعهم هم
الذي�ن اس�توجبوا أن يكون لألنبياء أرسى ينس�بون إليهم بحكم
كوهن�م قادة املع�ارك اجلهادية واألنبياء مل يأم�روا أتباعهم بذلك،
وال رضوا به.ا هـ.
وق�د ق�رر ه�ذا املعن�ى املتب�ادر من اآلي�ة ،الق�ايض عياض
رمح�ه اهلل تعاىل ،فقال جميب ًا عن هذه الش�بهة :ف�إن قيل :فام معنى
قول�ه تع�اىل ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [األنف�ال]67 :؟ قيل:
املعن�ى اخلط�اب مل�ن أراد ذل�ك منه�م ،وجت�رد غرض�ه لغ�رض

الدنيا وحده واالس�تنكار منها ،وليس امل�راد هبذا النبي وال ِع ْلية
أصحاب�ه ،ب�ل قد ُروي ع�ن الضح�اك((( أهنا نزل�ت حني اهنزم

املرشك�ون يوم بدر واش�تغل الناس بالس�لب ومج�ع الغنائم عن

القتال ،حتى خيش عمر أن يعطف عليهم العدو(((.
((( ابن مزاحم اهلاليل املفرس املشهور تويف يف املائة الثانية.
((( مل أجد من ذكره غري القايض يف الشفا.
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وه�ذا املعنى ه�و الذي ذهب إلي�ه أكثر املفرسي�ن كام حكاه
عنهم اإلمام القرطبي يف تفسريه(((.
وهب�ذا علمت أن�ه ال داللة يف اآلية عىل خط�أ النبي صىل اهلل
علي�ه وعلى آل�ه وصحبه وس�لم يف االجته�اد ،حي�ث مل حيدث
من�ه ذل�ك ألبتة ،وذلك لعصم�ة اهلل تعاىل له ع�ن اخلطأ يف القول
أو الفعل.
ومم�ا يوضح ه�ذا املعنى ويزيده جالء وتنقي�ة ،قوله تعاىل يف
اآلي�ة التالي�ة﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ [ ﴾ ...األنفال،]69 -68 :
حي�ث دلت اآلي�ة عىل نفي املعصي�ة باألرس ،إذ املعن�ى :لوال أنه
س�بق مني أن ال أعذب أحد ًا إال بعد النه�ي لعذبتكم((( ،ولكنّي
((( انظر جامع أحكام القرآن .46/8

((( الش�فاء للق�ايض عي�اض  ،362/2وذكر ً
أقواال أخ�ر يف املعنى ،أعد هلا
هذا.
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مل أن�ه ،فلن أعذب :ولذلك قال الرس�ول صىل اهلل عليه وعىل آله
وصحبه وسلم ألصحابه الذين مالوا لألرس قبل اإلثخان« :لقد

عيل عذاهبم أدنى من هذه الش�جرة» شجرة قريبة من نبي
عرض َّ

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ،وأنزل اهلل عز وجل:

﴿ﯛ ﯜ ﯝ[ ﴾ ...األنف�ال ]67 :إىل قول�ه﴿ :ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [األنف�ال ،]69 :فأح�ل اهلل الغنيم�ة

هل�م((( .ف�دل احلدي�ث برصي�ح العب�ارة على أن العت�اب  -عىل
تقدي�ره  -إنما ه�و مل�ن أح�ب األرس ،وه�م بع�ض الصحاب�ة

ريض اهلل تعاىل عنهم.

وحتص�ل م�ن هذا كل�ه أن اآلية ال ت�دل على الدَّ عوى ،ألن
َّ

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم ليس مراد ًا يف اآلية
الرشيف�ة ،وأن العتاب أو الذنب الذي يدندن حوله جموزو اخلطأ
غير وارد يف اآلية ،ألهنا تدل عىل أن األرس كان مرشوع ًا ،ولكن

((( أخرجه مسلم يف اجلهاد والسري ،باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر برقم
.1763 58
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بشرط س�بق اإلثخ�ان يف األرض ،وامل�راد باإلثخان ه�و القتل
والتخويف الشديد.
وال ش�ك أن الصحابة قتلوا يوم بدر خلق ًا عظي ًام ،وليس من
رشط اإلثخ�ان يف األرض قت�ل مجيع الناس ،ثم إهن�م بعد القتل
الكثير أرسوا مجاع�ة ،واآلي�ة ت�دل على أن بع�د اإلثخ�ان جيوز
األرس ،فصارت هذه اآلية دالة داللة بينة عىل أن ذلك األرس كان
جائ�ز ًا بحكم هذه اآلية ،فكيف يمكن التمس�ك هبذه اآلية يف أن
ذلك األرس كان ذنب ًا ومعصية؟.
فهذان الدليالن أبرز األدلة القرآنية التي استدل هبا املجوزون،
وقد علمت أنه ال يصح االستدالل هبام ،ملا يف االستدالل هبام عىل
ذلك من رصف الداللة عىل غري املراد يف بادئ الرأي ،فض ً
ال عن
التأم�ل يف وج�ه الدالل�ة ،لكن هن�اك أدلة من الس�نة املطهرة قد
يس�تغلق فهمها عىل البعض وسأوردها وأجيب عنها إن شاء اهلل
تعاىل جواب ًا شافي ًا.
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الدليل األول:
ما أخرجه البخاري ومسلم((( ،من حديث أم سلمة ريض اهلل
عنها أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم سمع جلبة
خص�م بب�اب حجرته ،فخ�رج إليهم ،فق�ال« :إنام أن�ا برش ،وإنه
يأتيني اخلصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه
صادق فأقيض له ،فمن قضيت له بحق مس�لم فإنام هي قطعة من
الن�ار فليحملها أو يذرها» ويف رواية« :إنكم ختتصمون إ َّيل َّ
ولعل

بعضكم أحل ُن بحجته من بعض ،فمن َقضيت له بحق أخيه ش�يئ ًا
بقول�ه فإنام أقط�ع له قطعة من الن�ار فلا يأخذها»(((.فدل ظاهر
احلديث عىل أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم قد
حيكم بخالف الصواب اعتامد ًا عىل ظاهر احلال ،وظواهر األدلة،
((( البخ�اري يف األح�كام ،باب القض�اء يف كثري املال وقليل�ه برقم ،7185
ومسلم يف األقضية باب احلكم بالظاهر ،اللحن باحلجة برقم .1713

((( ه�ذه رواي�ة البخ�اري يف الش�هادات ب�اب م�ن أق�ام البين�ة بع�د اليمني
برقم .2680
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ولذل�ك مل يجُ �ز له أخذ ما حكم به ديانة بنا ًء عىل ظاهر احلكم ،بل

أخرب أن ذلك قطعة من النار.

ف�دل ذلك على أن اخلطأ وارد على اجتهاده صلى اهلل عليه
وعىل آله وصحبه وسلم (((.
وأجي�ب عن ذلك بأن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وس�لم إنما حكم بظاهر البين�ة؛ ألنه مكلف أن حيك�م بالظواهر
ليرشع ألمته االس�تناد إىل األدلة ،وع�دم االعتامد عىل ما يعلم مما
قد خيفى عىل غريه ،حتى ال يتذرع بذلك من ال خيشى اهلل ليحكم
بما يريده ،يدعي االقت�داء بالنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وس�لم .ولذلك ملا حكم بالغالم لعبد ب�ن زمعة لظاهر الفراش،
قال لس�ودة« :احتجبي منه يا س�ودة»(((وهنا قال« :فال يأخذها»
((( انظر فتح الباري  203/27ط الكليات األزهرية.

((( أخرج�ه البخ�اري يف الوصاي�ا ،ب�اب ق�ول امل�ويص لوص ِّي�ة تعاهد ويل
برق�م  2745ومس�لم يف الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الش�بهات
برقم .1457
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فه�و دليل على أن احلكم إنام يك�ون بنا ًء عىل مقتضي�ات األدلة،
ال عىل مايراه احلاكم.
ومم�ا يدل على أن الواجب احلك�م بالظاهر ق�ول اهلل تعاىل:
﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾ [املائ�دة:

 ،]49وال�ذي أنزله اهلل تعاىل هو الشرع الرشيف املتمثل بالقرآن
الكريم املتنزل عليه لفظ ًا ومعنى ،أو السنة املطهرة املوحى هبا إليه
معنى ال لفظ ًا.
وما كان النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم حيكم
بغير الظاه�ر إال يف قضايا حمص�ورة كانت من دالئ�ل نبوته عليه
الصالة والسلام((( .فظهر من ذل�ك ْ
أن ال داللة يف احلديث عىل
((( أفرده�ا الس�يوطي رمحه اهلل تعاىل برس�الة أسماها« :الباه�ر بحكم النبي
صلى اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم بالباطن والظاهر» ومنه حكمه
ٍ
س�ارق بالقتل من أول مرة
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم عىل
كما يف حدي�ث النس�ائي برق�م  4977ع�ن احلارث ب�ن حاط�ب ريض
اهلل عن�ه ،ومنه�ا أمره صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس�لم بقتل=  
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املدَّ َع�ى ،وتبَّي�نَّ أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم

حمف�وظ الظاه�ر والباطن من أن يقع يف خط�أ يف اجتهاده ،ملفهوم
العصمة التي منحه اهلل تعاىل ،والوحي الذي كان يتنزل عليه.
الدليل الثاين:
م�ا أخرج�ه البخ�اري ومس�لم((( ،م�ن حدي�ث أيب هري�رة
ريض اهلل عن�ه قال :صلى النبي صىل اهلل عليه وعلى آله وصحبه
العشي ثم س� َّلم ،ثم ق�ام إىل خش�بة يف
وس�لم إح�دى صلايت
ِّ
مقدم املس�جد فوضع يده عليه�ا ،وفيهم أبو بكر وعمر ريض اهلل

عنهما ،فهابا أن يكلماه ،وخرج رسعان الن�اس فقالوا :أقرصت
الصلاة؛ ورج�ل يدع�وه رس�ول اهلل صلى اهلل علي�ه وعلى آل�ه
=  رج�ل رأى يف وجه�ه س�فعة ش�يطان ..يف قصة طويل�ة أخرجها ابن

املديني يف مس�نده ،وأبو يعىل يف مس�نده ،والبيهقي يف دالئل النبوة كام يف
الباهر ص .55 - 43

((( البخاري يف الس�هو ،باب يكرب يف س�جديت السهو برقم  ،1229ومسلم
يف املساجد ،باب السهو يف الصالة برقم .573
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أنس�يت أم َقُص�رُ َ ت الصالة؟
وصحب�ه وس�لم ذا اليدي�ن فقال:
َ

أن�س ومل تُقصر» قال :بىل قد نس�يت ،فصّل�ىّ ركعتني
فق�ال« :مل َ
ثم س�لم ،ثم كرب فس�جد مثل س�جوده أو أطول ،ثم رفع رأس�ه
فكبرَّ  ،ثم وضع رأسه فكبرَّ فسجد مثل سجوده أو أطول ،ثم رفع

رأس�ه وكرب» .ويف رواية ملس�لم((( من حديث ابن مس�عود ريض
اهلل عن�ه ،ق�ال عبد اهلل :صىل رس�ول اهلل صىل اهلل علي�ه وعىل آله
وصحبه وس�لم ،قال إبراهيم  -يعني الراوي عن علقمة عن ابن
مس�عود  :-زاد أو نقص ،فلماَّ سلم قيل له :يا رسول اهلل ،أحدث

يف الصلاة يشء؟ قال« :وما ذاك» قالوا :صليت كذا وكذا ،قال:
فثنى رجليه واس�تقبل القبلة فس�جد س�جدتني ثم سلم ،ثم أقبل
علين�ا بوجه�ه فقال« :إنه لو ح�دث يف الصلاة يشء أنبأتكم به،
ولكن إنام أنا برش أنس�ى كام تنس�ون فإذا نس�يت فذك�روين ،وإذا
شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد
((( يف الباب السابق برقم .572
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س�جدتني»وجه الداللة أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه
وس�لم ق�د حدث له خط�أ يف الصالة حي�ث زاد أو نقص ،وقال
عن نفس�ه« :إنام أنا برش أنس�ى كام تنس�ون» يعني فيجري عليه ما
جي�ري عىل س�ائر البرش من جتوي�ز اخلطأ والنس�يان ،وأن ذلك ال
ين�ايف عصمته علي�ه الصالة والسلام .وقد نقل اإلم�ام النووي
يف رشح مس�لم((( جتوي�ز النس�يان علي�ه صىل اهلل علي�ه وعىل آله
وصحبه وسلم يف أحكام الرشع عن مجهور العلامء ،يعني لظاهر
هذا احلديث ،ولقوله تعاىل يف حق آدم عليه السالم ﴿ :ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [طه ،]115 :وقوله يف حق موس�ى عليه السالم:
﴿ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [الكه�ف ،]73 :وقول�ه صلى

اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم يف حق موس�ى عليه السلام:
«فكانت األوىل من موسى نسيان ًا»(((.
((( .61/5

((( أخرج�ه البخ�اري يف تفسير س�ورة الكه�ف برق�م  ،4725ومس�لم يف
الفضائل ،باب فضائل اخلرض برقم .2380
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واجل�واب ع�ن ه�ذا كل�ه :أن�ه إن س�لمنا بج�واز النس�يان
علي�ه صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس�لم إال أن كل ما ذكر
خمص�وص باألفع�ال ال يف األق�وال التبليغية وم�ا كان من رشع،
ف�إن مجيع ما ذكر هو م�ن قبيل األفعال ،ال األقوال التي اس�تدل
ج�وز عليه اخلط�أ صلوات اهلل وسلامه علي�ه ،وقد نقل
هب�ا من َّ
الق�ايض عي�اض اإلمجاع على ذلك يف ش�فائه((( فق�ال« :والذي
جي�ب اعتقاده تنزيه النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم

ع�ن أن يقع خبره يف يشء من ذلك بخالف مخُِب�رِ ه ،ال عمد ًا وال
س�هو ًا وال غلط� ًا؛ ألن�ه معصوم م�ن ذلك يف حال رض�اه وحال
س�خطه وجده ومزحه وصحته ومرضه ،قال :ودليل ذلك اتفاق
الس�لف وإمجاعه�م عليه» ثم دل�ل لذلك بقوله :وذل�ك أنا نعلم
م�ن دين الصحاب�ة وعادهتم مبادرهتم إىل تصدي�ق مجيع أحواله،
والثق�ة بجميع أخباره يف أي ب�اب كانت ،وعن أي ٍ
يشء وقعت،

((( .315 - 311/2
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وأن�ه مل يكن هلم توقف وال تردد يف ٍ
يشء منها ،والاس�تثبات عن
حاله عند ذلك هل وقع فيها شهود أم ال ،قال :وملا احتج ابن أيب
احلُ َقيق((( اليهودي عىل عمر ريض اهلل عنه حني أجالهم من خيرب
بإقرار رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ،واحتج
علي�ه عم�ر ريض اهلل عن�ه بقوله صىل اهلل عليه وعلى آله وصحبه
وس�لم« :كي�ف ب�ك إذا ُأخرجت م�ن خيرب تعدو َ
قلوصك
ب�ك
ُ
ليلة بعد ليلة» فقال اليهودي :كانت ُهزيل ًة من أيب القاس�م ،فقال
عمر :كذبت يا عدو اهلل((( ،زاد يف رواية« :إنه لقول فصل وما هو
باهل�زل»((( .فأجالهم عم�ر ،وأعطاهم قيمة ما كان هلم من الثمر
م�االً وإب ً
ال وعروض ًا من أقت�اب وحبال وغري ذل�ك((( .ثم قال:
((( أحد زعامء هيود خيرب.

((( البخ�اري يف الشروط ،باب إذا اشترط يف املزارعة إذا ش�ئت أخرجتك
برقم 2730

((( ذكرها صاحب جامع األصول .641/2
((( تتمة رواية البخاري السابقة.
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معتنى هبا ،مس�تقىص
وأيض ًا فإن أخباره وآثاره وسيره وشمائله
ً

تفاصيله�ا ،ومل ي�رد يف ٍ
يشء منها اس�تدراكه صلى اهلل عليه وعىل

آله وصحبه وس�لم لغلط يف ق�ول قاله ،أو اعرتافه بوهم يف ٍ
يشء
أخبر ب�ه ،ولو كان ذل�ك لنقل كام نق�ل من قصته عليه السلام،
قال :ورجوعه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم عماَّ أش�ار
ب�ه عىل األنص�ار يف تلقي�ح النخ�ل ،وكان ذلك رأي� ًا ال خرب ًا...
لف يف
إىل أن ق�ال :فلنقط�ع عن يقني بأن ال جيوز على األنبياء ُخ ٌ
القول يف وجه من الوجوه ال بقصد وال بغري قصد ،وال نتس�امح
م�ع م�ن تس�امح يف جتوي�ز ذل�ك عليه�م حال الس�هو فيما ليس
طريقه البالغ ..ا هـ.
•

•

•
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والذي نخلص إليه من هذا البحث النافع إن شاء اهلل تعاىل،
َّ
أن جتوي�ز اخلطأ عىل رس�ول اهلل صىل اهلل علي�ه وعىل آله وصحبه
جتوز كبري ،ألن األدلة التي اس�تدلوا هبا ال تثبت
وس�لم قول فيه ُّ

أمام النقاش ،والدليل إذا تطرق إليه االحتامل سقط به االستدالل.
فكان التمسك باألصل يف املسألة وهو شمول العصمة لكل أحواله
صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم وأقواله وأفعاله هو األوىل
واألجدر باألخذ ،ال سيام وهو قول حمققي األصوليني وغريهم.
لذل�ك كان األجدر باألخذ واالعتامد يف نظر الباحث .وال ينبغي
التعوي�ل على غري ذلك ال س�يام مع وض�وح أدلة القائلين باملنع
وكبير منزلتهم ،وملا يؤدي ذل�ك إىل الطعن يف الذات املصطفوية
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ﷺ ورشع�ه الرشيف ،ونح�ن يف زمن قد تداعت س�هام الطعن
عىل املصطفى ﷺ ورشعه الرشيف بل عىل الذات اإلهلية وكالمه
األق�دس القديم ،فيتعني عىل أه�ل العلم اإلعراض متام ًا عن كل
قول يؤدي إىل ذلك س�د ًا لذريعة الفس�اد املؤصلة رشع ًا وعقالً،
ِ
وهاء ذلك القول أص ً
فض ً
ال ووضع ًا.
ال عن

واهلل ويل التوفي�ق ،وه�و حس�بنا ونع�م الوكي�ل وصلى
اهلل وس�لم وب�ارك على س�يدنا حمم�د وعلى آل�ه وصحب�ه
واحلمد هلل رب العاملني.
وكان الفراغ من حترير هذه اخلامتة

غداة األربعاء الثامن من شهر شوال عام  1421هـ
املوافق لـ  3من يناير 2001م
وكتبه الفقري إىل عفو اهلل تعاىل

الدكتور/أمحد بن عبد العزيز احلداد
عفا اهلل تعاىل عنه
•

•

•
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كتب التفسري:
 آي�ات عت�اب املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبهوس�لم ،للدكت�ور ُعو ِّيد بن عي�اد الط�ريف ،ط دار الفكر ،العريب،

القاهرة.

 التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاش�ور ،ط الدار التونس�يةللنرش ،سنة 1984م.
 تفسير روح املع�اين ،لألل�ويس ،ط دار الفك�ر بيروت،1398م.
 تفسري املاوردي النكت والعيون جام�ع أحكام القرآن ،للقرطب�ي ،ط دار الكتاب العريب،القاهرة 1387م.
 -املفردات ،للراغب ،ط مصطفى البايب احللبي ،مرص.
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كتب احلديث:
 -اجلامع الصحيح ،لإلمام البخاري ،ط دار الفكر للطباعة،

بريوت.

 -اجلامع الصحيح ،ملس�لم بن احلجاج النيس�ابوري ،ط دار

الكتب العلمية.

 سنن أيب داود السجستاين ،ط دار الفكر العريب. -س�نن الرتمذي ،ملحمد بن عيس�ى بن سورة الرتمذي ،ط

مصطفى البايب احللبي.

 -س�نن ابن ماج�ه ،ملحمد بن يزيد القزوين�ي ،ط دار إحياء

الرتاث العريب.

 -مس�ند اإلم�ام أمح�د ب�ن حنب�ل الش�يباين ،ط دار الكت�ب

العلمية.

 -مس�ند الش�هاب القضاع�ي ،ط مؤسس�ة الرس�الة ،س�نة

1412هـ .
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 الشمائل ،للرتم�ذي ،مؤسس�ة الكت�ب الثقافي�ة ،س�نة1412هـ .
 فتح الباري ،للحافظ ابن حجر ،ط الكليات األزهرية.كتب األصول:
 اإلح�كام يف أص�ول األح�كام ،لآلم�دي ،ط دار الكتبالعلمية ،بريوت ،سنة 1403هـ.
 اإلح�كام يف أص�ول األح�كام ،البن ح�زم ،ط ونرش داراحلديث ،القاهرة.
 اإلهب�اج رشح املنه�اج ،للتق�ي الس�بكي ،ط دار الكت�بالعلمية ،بريوت1404 ،هـ.
 إرشاد الفحول ،للشوكاين. -أصول البزدوي مع كشف األرسار.
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 بي�ان املختصر ،الب�ن احلاج�ب ،ط مركز إحي�اء الرتاثاإلسالمي بجامعة أم القرى ،مكة.
 التحرير ،البن اهلامم. البحر املحيط ،للزركيش ،ط دار وزارة األوقاف الكويتية. التلخيص ،إلمام احلرمني. مج�ع اجلوام�ع ،لت�اج الدي�ن الس�بكي ،ط عيس�ى الب�ايباحللبي ،مرص.
 نفائس األصول ،للقرايف. املستصفى ،للغزايل ،ط األمريية ببوالق ،مرص. املحصول ،للرازي. املسودة يف أصول الفقه ،البن تيمية. -نثر البنود عىل مراقي السعود.
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السرية النبوية:
 اخلصائص الكربى ،للسيوطي ،نرش دار الكتاب العريب. الباه�ر يف حك�م النب�ي صلى اهلل عليه وعىل آل�ه وصحبهوسلم بالباطن والظاهر ،للسيوطي.
 الشفاء ،للقايض عياض ،ط دار الفيحاء ،عامن1407 ،هـ. حممد رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس�لم،ملحمد الصادق عرجون ،ط دار القلم ،دمشق ،ط أوىل 1405هـ.
 أخلاق النب�ي صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس�لم،للباحث ،ط دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.
كتب اللغة:
 التعريف�ات ،للجرج�اين ،ط دار الكتب العلمية ،بريوت،سنة 1402هـ .
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 التوفي�ق عىل مهمات التعريف ،للمن�اوي ،ط دار الفكراملعارص،بريوت سنة 14103هـ.
 املصباح املنري ،للفيومي ،ط مصطفى البايب احللبي ،مرص. معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ،ط دار اجليل ،بريوت،1411هـ.
•

•

•

