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 حسن أحمد بوتركية أ.                                   
 كمية اآلداب / جامعة بنغازي                           

 ُمَقدَِّمة
نعامو، والشكر لو عمى تدبيره وأحكامو،  الحمد  عمى كمالو وا 
سبحانو لو الخمق واألمر، وىو الحكيم العميم، وأصمِّي وأسمِّم عمى الحبيب 

فى والرسول المجتبى القائل: )من ُيِرِد ا بو خيرًا ُيَفقِّْيُو في المصط
 ، أما بعد،،، (1)الدِّين(

فإنَّ من تمام نعمة المولى عزَّ وجلَّ عمى عبده بعد ىدايتو ليذا الدين 
أن يوفقو ألخد حظِّو من الفقو فيو؛ حتى يكون عمى بصيرة ونور من ربو، 

ليكون في حصن أمين من ُسُبل الغواية لينجو من ظممات الجيل والفتن، و 
 ل بأحكام ـــر فيو الجيـــــن الذي ظيــــة في ىذا الزمـــــة، وخاصـــــالفكرية والسموكي

                                                 
 ن،رد ا بو خيرًا يفقو في الديرواه اإلمام البخاري في صحيحو، كتاب العمم، باب: من ي( 1)

(، صحيح البخاري، لئلمام أبي عبدا محمد بن إسماعيل 71حديث رقم)
، واإلمام مسمم في صحيحو، باب: النيي عن 1/51(ىـ، الطبعة اليندية 256البخاري)ت

(، صحيح مسمم، لئلمام أبي الحسين مسمم بن الحجاج 1037المسألة، حديث رقم)
لناشر: دار إحياء التراث العربي، (ىـ، تح: محمد فؤاد عبدالباقي، ا261النيسابوري)ت

 .2/718بيروت، 
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 الدين، وَعُظم فيو الكرُب عمى المؤمنين. 
ولما كانت مباحث "عمم الفقو" تدور حول العمم باألحكام الشرعية 

فين َعُظم شأن ىذا العمم؛ لعظمة المبحوث العممية المتعمِّقة بتصرفات المكمَّ 
ر فإنَّ شرف العمم من شرف  عنو فيو، وىي أحكام ا تعالى، وكما ىو مقرَّ
المعموم، وقد دفعت ىذه العظمة العقبلء إلى التنافس في طمبو وحفظو؛ 
فأنتجت األمُة عبر تاريخيا الطويل ثمًة من الفقياء الكرام، الذين فقيوا أحكام 

، وأقاموىا بالعمل والتعميم والدعوة والنُّصح لممسممين، وألَّفوا في ىذا الدين
بيانو الكتب النافعة حتى أصبحوا منارات يقصدىم الناس من كلِّ فجٍّ عميق؛ 
لسماع العمم وطمب الجواب عن اإلشكاالت التي أفرزىا الواقع المتجدُِّد في 

عمييم الصَّبلة  الحياة، وليحظوا بشرف السماع والرؤية لورثة األنبياء
 والسَّبلم.

نَّ من آثار بيان الفقياء ألحكام ا تعالى في أحوال الناس،  ىذا وا 
ن ما اصُطمح عمى تسميتو بعمم  وما َيِرُد عمييم في مستجدات الحياة؛ تكوَّ
النوازل الفقيية، فإنَّ الّناس ما انفكوا ييرعون إلى الفقياء؛ لسؤاليم عن حكم 

 ڀ}پ بيم ِممَّا ال عيد ليم بحكمو، امتثااًل لقولو تعالى: ا تعالى فيما نزل 
[، وقد قام الفقياء رحميم ا تعالى 43{ ]سورة النحل:ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

بواجبيم خير قيام فأمعنوا النظر في ىذه النوازل وبيَّنوا حكم ا فييا 
 ونصحوا لؤلمة، فجزاىم ا عن اإلسبلم والمسممين خير الجزاء.

 ة ــــــو في مقدِّمة وثبلثــــــع والذي سأتناولــــــفي ىذا البحث المتواض وىا أنا
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مباحث وخاتمة، ُأْحيِّي ذكرى نازلٍة عظيمة نزلت ِبناحية من ببلد المسممين 
في القرن الحادي عشر اليجري، وتحديدًا في مدينة "ِسِجْمَماَسة" من ببلد 

(ىـ عنيا، في 1090اشي )تالمغرب، من خبلل جواب اإلمام أبي سالم العيَّ 
كتابو " الحكم بالعدل واإلنصاف الرافع لمخبلف فيما وقع بين بعض فقياء 
سجمماسة من االختبلف في تكفير من أقرَّ بوحدانية ا وجيل بعض مالو 
َصو لمجواب عنيا، حيث قد وقع بين بعض  من األوصاف"، والذي خصَّ

ف كثير؛ أدَّى إلى تضميل بعضيم المنتسبين إلى العمم فييا نزاع كبير وخبل
لبعض، بل إلى تكفيره؛ ممَّا أدَّى إلى قمق الناس واضطرابيم، وانقساميم إلى 

 فرقتين ُيَكفُِّر بعضيم بعضًا.
 وقد كان من أسباب اختياري ليذه النازلة لمدراسة ما يمي:

أىمية موضوع النازلة؛ الرتباطو بأصل الدين، وما يثبت بو اإلسبلم  -
 . وينعدم

تجدد النازلة في الواقع المعاصر، ممَّا يحتِّم االىتمام بدراستيا، ومعرفة  -
 وَنْشر الحكم الشرعي فييا.

شمولية وسعة جواب اإلمام أبي سالم العياشي رحمو ا تعالى عن  -
ل لمنازلة، وحشد عديد األدلة لمجواب عنيا، مع ما تضمنو  النازلة، فقد أصَّ

بوية ومناىج تعميمية في الدعوة إلى ا تعالى، جوابو عنيا من نصائح تر 
 واستراتيجيات عممية في معالجة التطرف الفكري.

 ن من التطرف ـــناء المسمميــــة، وأبـــــن األمــــــفي تحصي ســــيامتي في اإلـــــرغب -
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 الفكري والسموكي.
 أما عن المنيج الذي سأسمكو في دراسة النازلة فيو المنيج الوصفي

، وذلك بوصف النازلة وجواب اإلمام عنيا، وجعميا حاضرًة ما (1)والتحميمي
أمكن أمام القارئ الكريم، وتحميل كلِّ ذلك؛ لموقوف عمى مواطن الخمل في 
الفكر التكفيري، والتعرف عمى عقمية المنتسبين إليو؛ ليتفادى المسممون 

وجو الصناعة وخاصة فئة الشباب منيم الوقوع في ِشراكو، مع استنباط أ
الفقيية واألصولية التي وظَّفيا اإلمام في جوابو عن ىذه النازلة، مع بيان 
الفوائد العممية والعممية المستفادة من ىذه النازلة وجوابيا في واقعنا 

 المعاصر.
أما بخصوص النُّسخ المخطوطة والمطبوعة التي تضمنت النازلة 

عظيم صغيري، محقق النسخة وجواب اإلمام عنيا، فقد ذكر األستاذ عبدال
 المطبوعة أنو عثر عمى ثبلث ُنَسٍخ لمكتاب، وىي: 

  20ة، بمعدل ــــــلوح 158يا ــــاط، وعدد لوحاتـــــة بالربـــــة العامـــــنسخة الخزان -
                                                 

 المنيج الوصفي: عّرفُو الدكتور فريد األنصاري بقولو: "عممية تُقدَّم بيا المادة العممية كما ىي  ( 1)
في الواقع، وذلك بوصف مضمونيا عمى اإلجمال، ووصف قضاياىا التي ناقشتيا، ومنيج 

فو بقولو: "ىو "سب الحاجةوصفًا قد يتسع ويضيق ح المؤلف في ذلك، ، والمنيج التحميمي عرَّ
أبجديات  .تفكيكًا، أو تركيبًا، أو تقويمًا"منيج يقوم عمى دراسة اإلشكاالت العممية المختمفة، 

ـ  ىـ1423، 1ري، دار الكممة، مصر، طالبحث في العموم الشرعية، لمعبلمة: فريد األنصا
 بتصرف يسير. 97، وص67م، ص2002
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ك، وخطيا مغربي حسن ُمَموَّن، وقد 39سطر في الموحة الواحدة، تحت رقم: 
خة جيدة جدًا وكاممة، وأصل ىذه النسخة اطَّمعت عمييا بالكامل، وىي نس

من المكتبة الكتانية، لمالكيا سيدي محمد عبد الحي الكتاني، بفاس، حيث 
وجدت ختم التمميك عمييا في عدد من صفحاتيا، وكذلك عمى غبلف 
المخطوطة، ومن شدة إعجاب سيدي محمد عبد الحي الكتاني بالكتاب فقد 

و:  "فمطالعتو اآلن عمى أىل العمم كتب عمى غبلف المخطوطة ما نصُّ
ُمتعينة، والتمسك بما فيو أمر متأكد، كتبو مالكو المعجب بو محمد عبد 

 الحي الكتاني الحسني ...".
نسخة الزاوية الحمزاوية، ِضْمَن مجموع كبير، فيو مجموعة من الرسائل  -

، مكتوبة بخطوط مختمفة ـ 24/21سطرًا في الصفحة، مقياس  28بمعدل 
األستاذ عبدالعظيم صغيري ـ؛ إذ لم يتيسر لي االطبلع عمييا  كما ذكر

ورؤيتيا، عممًا بأني قد سعيت في سبيل ذلك، وقد حالت الظروف بيني 
 وبينيا.

، وعدد لوحاتيا 1740نسخة الخزانة الحسنية بالرباط، وىي تحت رقم  -
، وقد اطمعت عمييا بالكامل، وىي نسخة في حالة سيئة، قد فعمْت فييا 95

اأَلَرَضُة والرطوبة ما أفضى إلى تآكل أطرافيا وانتشار الثقوب في كثير من 
صفحاتيا. ىذه بعُض معالم النسخ الثبلث التي نصَّ عمييا محقق النسخة 
المطبوعة، وقد عثرت عمى نسخة رابعة لم ُيِشْر إلييا محقق الكتاب، وقد 
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، (1)لرباطاطمعت عمييا بالكامل وىي من مخطوطات الخزانة الحسنية با
، وعمييا ختم المكتبة الزيدانية في بعض صفحاتيا، 11317تحت رقم 

وبخط مغربي جميل وممّون باألحمر واألخضر واألزرق ومشكولة، مع وجود 
صفحة، وكتب في آخرىا أنيا  284طمس في بعض ألواحيا، وىي تقع في 

ىـ ، وعمييا ختم المكتبة 1316نسخت في شير ذي القعدة الحرام سنة 
 لزيدانية والخزانة الممكية.ا

ىـ ـ 1436أما النسخة المطبوعة، فقد ُطبع الكتاب ألول مرَّة في سنة 
م، عمى يد وزارة األوقاف المغربية، فجزاىم ا تعالى خير الجزاء 2015

عمى إخراج ىذا الكنز العممي الكبير لجميور القراء وطمبة العمم، وقد قام 
خراجو في جزأين.األستاذ الفاضل: عبدالعظيم صغي  ري مشكورًا بتحقيقو وا 

وبعد االنتياء من مقدِّمة ىذه الدراسة، َأِلُج إلى بيان المباحث 
المخصصة لدراسة ىذه النازلة العظيمة، رفع ا عن األمة ما ابتميت بو من 

 أمثاليا. 
 المبحث األول: وفيه ثالثة مطالب

ل: النوازل لغة واصطالحًا. ل لغة: جمع نازلة، والنَّاِزَلُة: النواز  المطمب األوَّ
،ــــــِزل بالنَّاس، ونزل بـــــد الدَّىر َتنْ ــــــدَّة من شدائــــــة و الشِّ ـــــالمصيب  و األمر، َحلَّ

                                                 
 عمور، تقديم: الدكتور أحمدكشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية، إنجاز: عمر  انظر( 1)

 . 160م، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ص2007 ىـ ـ1428، 1شوقي بنبين، ط
 



  العدد الثالث                                   مجلة العلوم الشرعية    

تأمبلت في نازلة التكفير ِبِسِجْمَماَسة في القرن الحادي عشر اليجري  
 ه" عنيا1090وجواب اإلمام أبي سالم العياشي "ت 

 

 
-389- 

 .(1)وتجمع عمَى نازالت ونوازل
والنوازل اصطبلحًا: عرَّفيا الشيخ عبدا بن بيَّو بقولو: "ىي وقائع 

، وقد ذكر (2)تجيون إلى الفقياء بحثًا عن الفتوى"حقيقية تنزل بالناس، في
الشيخ ابن بيَّو أنَّ تسميتيا بالنوازل يعود إلى أحد أمرين: إما لَمْمِح معنى 
ما لممح معنى الشدَّة، حيث قال: "فالنوازل من النزول، أي  النزول فييا، وا 

لممح معنى  الحمول؛ ألنيا مسألة ُيْجَيُل حكميا َتِحلُّ بالفرد أو المجتمع، أو
الشدَّة؛ لما يعانيو الفقيو في استخراج حكم النازلة، حيث كان السَّمُف لشدَّة 

 .(3)ورعيم يتحرجون من الفتوى، ويسألون ىل نزلت؟"
                                                 

، تح: (ىـ458بي الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده )تالمحكم والمحيط األعظم، أل :انظر  (1)
م، مادة 2000 -ىـ 1421، 1دار الكتاب العممية، بيروت، ط عبدالحميد ىنداوي، الناشر:

(ىـ ، الناشر: دار صادر، 711)تن منظور، ، ولسان العرب، الب47ـ9/45)ن ز ل( 
، وتاج العروس من جواىر القاموس، لمحمد بن 659 ـ11/656، مادة )ن ز ل(3بيروت، ط

بيدي )تمح الناشر: دار اليداية،  ، تح: مجموعة من المحققين،(ىـ1205مد الحسيني الزَّ
 .30/482مادة )ن ز ل( 

صناعة الفتوى وفقو األقميات، لمشيخ عبدا بن بيَّو، طبعة الرابطة المحمدية لمعمماء، ( 2)
، وانظر محاضرات في تاريخ المذىب المالكي في 26م، ص2012ىـ ـ1433، 1المغرب، ط

 .95م، ص 2011، الرباط، الغرب اإلسبلمي، لمدكتور عمر الجيدي، طبعة منشورات عكاظ
 .26المصدر السابق ص  ( 3)
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التعريف بالنازلة من حيث ماهيتها، ومحمُّها، ودليل : المطمب الثاني
 وقوعها

السَُّفار  لخَّص اإلمام العياشي ىذه النازلة بما خبلصتو: إنَّ بعض
ممن أطال اإلقامة بسجمماسة، ورد عميو منيا مجتازًا، فأخبره أنو قد وقع بين 
بعض فضبلئيا وأماثل عممائيا ِممَّن جمع بين العمم والعمل نزاع كبير 
وخبلف كثير، أّدى إلى تضميل بعضيم لبعض؛ بل إلى تكفيره، فاستفيمو 

؛ ألنو كان قد سمع من اإلمام أبو سالم عن حقيقة ذلك وتفاصيمو وأسبابو
قبل مجيء ىذا الُمخِبر شيئًا عن ىذه الفتنة، ولكنو لم يتحقق من صحتو، 
فبيَّن لو ىذا الرجل حقيقة ىذه الفتنة، وأنيا بدأت عندما تصّدى أحُد فقياء 
سجمماسة، وىو كما قال عنو اإلمام أبو سالم: "الفقيو الناسك الشاب الناشئ 

فيما أحسب، وال أزكي عمى ا أحدًا؛ سيدي  في عبادة ا تعالى الصالح
، تصّدى في ذلك البمد لؤلمر بالمعروف (1)محمد بن عمر بن أبي َمَحمِّي"

والنيي عن المنكر، ثمَّ خصَّ تصديَّو في ىذا الوقت بإزالة المنكرات 
المتعمقات بالعقائد اإليمانية، والمعارف الدينية، وألَّف في ذلك رسائل، 

                                                 
لم أعثر لو عمى ترجمة، وقد وقع محقق النسخة المطبوعة في خطأ سيوًا، حيث ترجم لو  ( 1)

(ىـ ، وابن أبي 1031سي ، المعروف بابن أبي محمِّي )تعمى أنو أحمد بن عبدا السجمما
ىـ، انظر ترجمتو في نزىة 1037سنة  ياشي، أيقبل والدة اإلمام الع محمِّي ىذا كانت وفاتو

غير اإلفراني )ت (ىـ، تح: 1154الحادي بأخبار مموك القرن الحادي، لمشيخ: محمد الصَّ
 . 307-295م، ص 1998-ىـ 1419، 1عبدالمطيف الشاذلي، ط
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ًا ومنثورًا معربًا وممحونًا؛ تقريبًا لؤلفيام وحرصًا عمى اليداية وكبلمًا منظوم
واإلرشاد، وَلقَّن ذلك طائفة من أصحابو صغارًا وكبارًا، وأمرىم بإفشائو 
وتعميمو في الطرقات واألسواق واألندية، وأمرىم أن يسألوا النَّاس عن 

م في حق ا وفي معتقداتيم، ويباحثوىم عما أضمرت قموبيم وَأَكنَّْتُو سرائرى
صفاتو وأسمائو، وفي حق الرسول صمَّى ا عميو وسمَّم، وما يتعمَّق بذلك، 
فمن أخبر بما يوافق الذي عندىم تركوه، ومن قال بخبلف ذلك كفَّروه، وقالوا 
بفسخ أنكحتو وحرمة ذبيحتو، وغير ذلك من األحكام المترتبة عمى الكفر 

ات اإلليية ومعانييا ومتعمقاتيا، ولم الصريح، وكفَّروا من ال يعرف الصف
يعذروىم بالجيل في شيء من ذلك، وال بالخطأ في الجواب، حتى أنيم 
امتحنوا جزارًا ذبح ثورين ليما ثمن غاٍل، فقالوا لو: ىل يتعمَّق َبَصُر الحقِّ 
تعالى بالموجود والمعدوم معًا، أو بالموجود فقط؟ فتوقف في ذلك، أو قال: 

 .(1)وا بكفره، وألقيت ذبيحتو لمكبلب"بيما معًا فحكم
اشي عند ذلك اإلمام أبو سالم العي مىعلنازلة، كما نصَّ ىذا ُممخَّص ا

سبب تأليفو لكتاب )الحكم بالعدل واإلنصاف الرافع لمخبلف...( في ذكره 
 الرد والجواب عنيا.   

 و وثانيو، ـــــــــــبكسر أّولة" ــــــة "ِسِجْمماســــــة، فيو مدينــــــــأما محلُّ ىذه النازل
                                                 

، تح: (ىـ1090مام أبي سالم العياشي )تالحكم بالعدل واإلنصاف الرافع لمخبلف، لئل :انظر ( 1)
، 1العظيم صغيري، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية، المممكة المغربية، ط عبد

 بتصرف يسير. 117ـ1/116م، 2015ىـ ـ1436
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وسكون البلم وبعد األلف سين ميممة، مدينة في جنوب المغرب في طرف 
ببلد السودان، وىي مدينة تاريخية اندثرت اآلن، أسَّسيا بنو مدرار في القرن 
الثاني اليجري، وأصبحت عاصمة لمخوارج إلى أن فتحيا قائد الفاطميين 

ولة الفاطمية في أواسط القرن الرابع جوىر الصقمي، وتأسست بيا الد
اليجري، واستمرَّ عمران المدينة إلى القرن العاشر، وبنى بيا المولى 
إسماعيل قصبة لتموين قوافل الصحراء وتافيبللت، ومكانيا يقع عمى بعد 
بضع كيمومترات جنوب الريصاني بتافيبللت، فتافيبللت حاليًا ىي 

عياشي تتاخم الصحراء من أحواز ، وكانت ببلد اإلمام ال(1)سجمماسة
 ِسِجمماسة، كما سأذكر ذلك عند ترجمة اإلمام العياشي.

أماعن دليل وقوع ىذه النازلة: فباإلضافة إلى النُّسخ المخطوطة التي 
تضمَّنت ىذه النازلة وجواب اإلمام العياشي عنيا، فقد أثبتت بعض كتب 

                                                 
المممكة المغربية تعريف بالمدن والقرى والقبائل واأُلسر والجيات، بيميوغرافيا، إعداد  :انظر( 1)

المغربية لمتضامن اإلسبلمي، دار  وتنسيق: أ. عبدالرحيم بن سبلمة، مطبوعات الجمعية
، ولمزيد المعمومات عن "سجمماسة" انظر معجم البمدان، لشياب 99األمان، الرباط، ص 

(ىـ، الناشر: دار صادر، بيروت، 626الدين أبو عبد ا ياقوت بن عبد ا الحموي )ت
ؤمن بن عبد ، ومراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة والبقاع، لعبد الم3/192م، 1995، 2ط

، 1(ىـ، الناشر: دار الجيل، بيروت، ط739صفي الدين )ت الحنبمي، الحق البغدادي
، وُعْمَراُن ِسِجْمماسة دراسة تاريخية وأثرية، لؤلستاذ: لحسن تاوشيخت، 2/694ىـ، 1412

م، مطبعة 2008ىـ  ـ 1429، 1منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية، المغرب، ط
 ، الدار البيضاء.النجاح الجديدة
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ل واإلنصاف( لئلمام التراجم التي وقفت عمييا نسبة كتاب )الحكم بالعد
العياشي، وىي كتاب )اإلعبلم بمن غبر ِمْن أىل القرن الحادي عشر(، 

(ىـ، فقد 1131لئلمام عبدا بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي الفيري )ت
قال في ختام ترجمتو لئلمام العياشي بعد أن نسب الكتاب إليو: "أخبرني 

، وكتاب صفوة (1)ا بمنو"بذلك حفيده الفقيو سيدي محمد بن حمزة، حفظو 
من انتشر من أخبار صمحاء القرن الحادي عشر، لمشيخ محمد السوسي 

(ىـ، حيث نصَّ عمى نسبتو لئلمام العياشي، 1154المراكشي األفراني )ت
، وكتاب شجرة النور الزكية في طبقات (2)وتحدَّث عن ىذه الفتنة بسجمماسة

، وكذلك نسبو لو (3)(ىـ1360المالكية، لمشيخ محمد بن محمد مخموف )ت
 و ــــــــ(ىـ  في كتاب1376الشيخ: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي )ت

                                                 
الرحمن الفاسي اإلعبلم بمن غبر من أىل القرن الحادي عشر، لئلمام عبد ا بن عبد  ( 1)

م، 2008 ىـ ـ1429، 1ط ، تح: فاطمة نافع، دار ابن حزم، بيروت،(ىـ1131الفيري )ت 
  .264ص

راني محمد السوسي األف صفوة من انتشر من أخبار صمحاء القرن الحادي عشر، لمشيخ ( 2)
، تح: د. عبدالمجيد خيالي، الناشر: مركز التراث الثقافي المغربي بالدار (ىـ1140)ت

 . 326ـ325م، ص2004 ىـ ـ1425، 1البيضاء، ط

(ىـ، عمَّق عميو: 1360شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمشيخ محمد بن مخموف )ت ( 3)
 ـ1/454م،2003ىـ ـ1424، 1ان، طعبد المجيد خيالي، الناشر: دار الكتب العممية، لبن

455 . 
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 . (1))الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي(
(ىـ ، في كتابو 1102وقد نصَّ اإلمام الحسن الُيوسي )ت

النَّاس  )المحاضرات في األدب والمغة( عمى وقوع ىذه الفتنة بسجمماسة، وأنَّ 
قد َشَكوا إليو أمرىا عندما قام بزيارتيا، فبيَّن ليم الحقَّ فييا، وحذرىم من 
اتباع الدُّعاة إلييا، وأنو قد نصح رئيس ىذه الفتنة حيث قال: "ثم جاءني 
رئيس ىذه الفتنة وسألني عن مسائل في ىذا المنحى فأجبتو، ثم تقدَّمت إليو 

ذا تمييزه قد بالنصيحة... فإذا ىو قد ُأْشِرب ذل ك وتمكَّن فيو التظاىر بو، وا 
، فكل ىذه (2)نقص عمَّا كنت أعرف منو قبل ذلك، نسأل ا العافية..."

 األدلة شاىدة بوقوع ىذه النازلة.
أهل سجمماسة، وموقف الفقهاء في بيان آثار النازلة عمى ث: لالمطمب الثا

 منها
وحيرتيم؛  إنَّ بشاعة ىذه النازلة صدمت النَّاس في سجمماسة

فاضطرب أمرىم فييا بين ُمنِكر ليا وبين راٍض بما سمعو من دعاتيا، فمما 
رأى أىل العمم ما آل إليو أمر الناس في المدينة تحّرك بعضيم لمتحذير من 

                                                 
 الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي، لمشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي ( 1)

م، 2006ىـ ـ1427، 1، المكتبة العصرية، بيروت، بعناية: ىيثم طعيمي، طـ(ى1376)ت
2/612. 

، تحقيق وشرح: ُمحمد (ىـ1102، لئلمام الحسن اليوسي )تالمحاضرات في األدب والمغة( 2)
 .231ـ1/227م، 2014، 3حّجي، وأحمد الشرقاوي، دار الغرب اإلسبلمي، تونس، ط
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ىذه البدع التي أدخميا ابُن أبي محمِّي وأتباُعو عمى النَّاس، وقد ذكر اإلمام 
تصدُّوا لئلنكار عمييم الفقيُو المشارك العياشي أنَّ من بين الفقياء الذين 

الناسك العالم العامل، ىكذا وصفو اإلمام العياشي ـ سيدي مبارك العنبري 
الغرفي، كما أخبره بذلك من أتى لو بخبر ىذه الفتنة، وأخبره أنَّ طمبة العمم 
في ِسِجمماسة عندما سمعوا ردَّ الفقيو الغرفي وجوابو عن مقاالت أىل الفتنة، 

نقسموا حزبين، فمنيم من أيَّد قولو في اإلنكار، ومنيم من تابع الدُّعاة قد ا
إلى الغمو والتكفير في مقولتيم؛ وذلك لجيميم بخطورة الكبلم في مسألة 
التكفير، وما يترتب عمييا من أحكام شرعية تتعمق بإباحة الدم والمال 

في ىذه  (ىـ مبيِّنًا صعوبة القول536والعرض، قال اإلمام المازري )ت
المسألة: "وقد كادت ىذه المسألة تكون أشدُّ إشكااًل عند المتكممين من سائر 
المسائل، ولقد رأيت أبا المعالي وقد رغب إليو الفقيو أبو محمد عبدالحق في 
الكبلم عمييا فيرب لو من ذلك، واعتذر لو بأنَّ الغمط فييا يصعب موقعو؛ 

مسمم عنيا عظيم في الدين، وكذلك ألنَّ إدخال كافر في الممَّة أو إخراج 
اضطرب فييا قول القاضي ابن الطيب وناىيك بو في عمم األصول، وأشار 

، وقد بالغت لؤلسف كلُّ طائفة (1)أيضًا القاضي إلى أنيا من الُمْعِوَصات"
، قمت: ومن الفقياء الذين تصدَّوا (2)في التشنيع عمى األخرى بالكفر فما دونو

                                                 
(ىـ، تح: 536)ت الُمْعِمم بفوائد ُمْسِمم، ألبي عبدا محمد بن عمي التميمي المازري :انظر ( 1)

 .2/36م، 1988، 2محمد النيفر، الدار التونسية لمنشر، ط
 .118ـ1/117م بالعدل واإلنصاف، لئلمام العياشي الحك :انظر ( 2)
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الحسن اليوسي، كما ذكرت سابقًا، ولم يذكره اإلمام ليذه الفتنة اإلمام 
العياشي، ولعمَّو ما بمغو إنكار اإلمام اليوسي عمييم عند زيارتو لسجمماسة، 
ومما قالو اإلمام العياشي ُمعبِّرًا بو عن صدمتو وتأثره ألمر ىذه الفتنة قولو: 

بلم فاظع ال "ولعمري إنَّ ىذا َلخْرٌق يتسع عمى الراقع، وَخْطٌب حلَّ باإلس
يرضاه ا ورسولو وال صالحو عباده، ويؤدي إلى الفتنة في أرض ا 
وببلده، ولقد َقفَّ شعري ممَّا قال، وعممت أنَّ أحد الفريقين عثر عثرة قلَّ ما 
تُقال، واسترجعت لممصيبة التي نزلت بالمسممين من ذلك، وأشفقت من 

نزل بالمسممين َجَمٌل بالنسبة تورطيم في مزالق تمك المسالك، وكلُّ مصيبة ت
إلى اختبلفيم في أصل الدين الذي بو سادوا عمى الِممل، فما بقاء ىذه األمة 

 . (1)بعد تكفير بعضيا بعضًا، وتفريق كممة عممائيا ورجوع أمرىم فوضى"
 وفيه مطمبان المبحث الثاني

 في التعريف باإلمام أبي سالم العيَّاشي رحمو ا:  المطمب األول:
ىو اإلمام أبو سالم عبد ا بن محمد بن أبي بكر العيَّاشي، نسبة 
إلى آل عيَّاش، قبيمة من البربر، تتاخم ببلدىم الصحراء من أحواز 
الة المغرب، اإلمام العبلمة مسند صقعو في عصره، أحُد من  سجمماسة، رحَّ

واخر أحّيا ا بيم طرق الرواية في المغرب اإلسبلمي، ولد ليمة الخميس أ
شعبان سنة سبع وثبلثين وألف، ارتحل إلى الحرمين الشريفين عام 

                                                 
 .1/118المصدر السابق  ( 1)
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ىـ ثالثة، وفي ىذه الحجة 1072ىـ، ثم في سنة 1064ىـ، ثم في سنة 1059
الثالثة ألَّف رحمتو الشييرة )ماء الموائد( في مجمدين كبيرين، أخذ عن 

كتابو  األعبلم الذين أدركيم بالمغرب وعمى رأسيم، كما ذكر رحمو ا في
(ىـ 1067)اقتفاء األثر( والده سيدي الشيخ محمد بن أبي بكر العياشي )ت

(ىـ، وعميو اعتماده في 1091، والشيخ عبد القادر بن عمي الفاسي )ت
العموم، والشيخ أحمد بن موسى األبار، المدعو حمدون الفاسي، 

(ىـ، والشيخ محمد بن 1072(ىـ، والشيخ محمد بن أحمد مّيارة )ت1071)ت
(ىـ، وغيرىم كثير كما ذكر ىو بنفسو 1085محمد ابن ناصر الدرعي )ت

في كتابو المتقدم، وأخذ عن عدد كبير من المشايخ في الحرمين الشريفين 
ومصر، وعنو أخذ الكثير، منيم: ابنو حمزة، وعبدالسبلم البناني، والحريشي، 

ليف حسنة، سكن رحمو ا مدَّة بفاس، ودَرس بيا، وأخذ عنو جماعة، ولو تآ
ونظم كثير، ورحمتو المسماة )ماء الموائد( وتأليفو المسمى بـ)اقتفاء األثر( 
كافيان في معرفة أشياخو وتعريفو، ولو منظومة في بيوع ابن جماعة 
ظيار  وشرحيا، وتنبيو ذوي اليمم العالية عمى الزىد في الدنيا الفانية، وا 

بالعدل واإلنصاف الرافع  المنَّة عمى المبشرين بالجنة، ولو كتاب )الحكم
لمخبلف فيما وقع بين فقياء سجمماسة من االختبلف( وغيرىا، وكان رحمو 
ا َحَسُن الظَّنِّ في جميع الخمق، كثير الزيارة لمن يتوسم فيو الخير، ولو 
كبلم كثير جمعو ولده الفقيو المشارك الفاضل الناسك سيدي حمزة، وسّماه 

خ أبي سالم(، مات رحمو ا تعالى في ضحوة )الثغر الباسم في كبلم الشي
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ىـ، بالطاعون عن ثبلث 1090يوم الجمعة ثامن عشر ذي القعدة عام 
وخمسين سنة وأشير، رحمو ا رحمة واسعة وجزاه عن اإلسبلم والمسممين 

 .(1)خير الجزاء، ونفعنا ا ببركاتو وجمعنا بو في الفردوس األعمى
سيدنا اإلمام أبي سالم العياشي، أنتقل وبعد ىذا التعريف المختصر ب

إلى بيان منيجو في الرَّد عمى النازلة، ومنيجو العممي فييا، وذلك في 
 المطمب الثاني.
منيجية اإلمام العياشي في الرد عمى النازلة، ومنيجو  المطمب الثاني:

 العممي فييا.
ىذه صَّرح اإلمام العياشي بمنيجو في فاتحة كتابو، وقد ذكر أنو بنى 

المنيجية بناًء عمى اإلشكاالت العممية التي تضمنتيا النازلة والتي َحَوْتيا 

                                                 
قد أخذت ىذه الترجمة من عدَّة مصادر ىي: اقتفاء األثر بعد ذىاب أىل األثر، لئلمام أبي  ( 1)

(ىـ، تحقيق ودراسة: ُنِفْيَسة الذىبي، منشورات كمية اآلداب، الرباط، 1090سالم العياشي )ت
بمن غبر من أىل القرن مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، واإلعبلم م، 1996، 1ط

، وصفوة من انتشر 272ـ264، صعبد ا بن محمد الفاسي الفيري ، لئلمامالحادي عشر
ـ 325من أخبار صمحاء القرن الحادي عشر، لمشيخ محمد بن محمد السوسي األفراني، ص

، لمشيخ محمد بن محمد بن عمر مخموفكية، ، وشجرة النور الزكية في طبقات المال326
، (ىـ1382بن عبد الكبير الكتاني )ت، وفيرس الفيارس، لئلمام عبد الحي 455ـ1/454

، واألعبلم، لخير 835ـ2/832باعتناء: د. إحسان عبَّاس، دار الغرب اإلسبلمي، بيروت، 
ركمي الدمشقي )ت م، 2002، 15ط(ىـ ، الناشر: دار العمم لممبليين، 1396الدين الزِّ

 .129ـ4/128
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رسالة ابن أبي محمِّي، والتي سمَّاىا )المنقذة( وقد حدَّد اإلمام العياشي أنَّ 
 ىذه النازلة قواميا أربعة إشكاالت عممية، وىي:

ل ر ما التعرض لمناس بالسؤال والبحث عن عقائدىم من غير ظيو  -األوَّ
 ينكر منيم، مع سبلمة ظواىرىم.

التكفير بجيل صفة من صفات الحق تعالى، أو الجيل بحدوث  -الثاني
العالم، أو غير ذلك ممَّا يجب اعتقاده، مع اعتقاد وجود الحق تعالى 
ووحدانيتو وقدرتو وخالقيتو، ومع سبلمة القمب من اعتقاد باطل َيْكُفُر معتقده 

 إجماعًا.
 ي عقائد غالب العوام.الطعن ف -الثالث
إناطة األحكام الظاىرة من صحة العقود وِحمِّية الذبيحة باألحكام  -الرابع

 الباطنة التي ال يطمع عمييا إالَّ ا تعالى.
إالَّ أنو رأى أالَّ َيْدُخَل مباشرة في معالجة ىذه اإلشكاالت دون أن 

تى يتييأ ذىن يميد لرده عمييا بتأصيل مجموعة من المفاىيم والقواعد، ح
القارئ ليذه الرسالة لفيم أصول المسائل، مما يجعل قبولو لرد اإلشكاالت 
سيبًل ال عناء فيو، وفي ىذا المعنى يقول اإلمام العياشي: "فإنَّ الطالب إذا 
عمم بصحة أصل من األصول، ثم ُذكر لو بعد ذلك ما ينبني عمى ذلك 

إلى إدراك ذلك منقادًا ُمَسمِّمًا األصل ووجو بنائو عميو، انتقل الذىن بسيولة 
 ي ــر فــــلو، بخبلف ذكر المسألة ثم األخذ في إيراد البراىين ليا، فيتشعب الفك
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 .(1)ذلك وال يصل إلى المقصود إال بعد عناء طويل"
 وعميو فقد قسَّم رسالتو في الرد عمى النازلة عمى النحو اآلتي:

  االستيبلل :أوَّالً 
وية تربوية بيَّن فييا رحمو ا تعالى أنو ما شرع وقد ضمَّنو رسالة دع

في كتابة ىذه الرسالة إالَّ بعد االستخارة نحو الشير، حتى شَرح ا صدره 
لذلك، وأنو لم يشرع في كتابة شيء منيا غالبًا إال بعد صبلة والتجاء إلى ا 
تعالى أن يوفقو فييا إلى الحق وفيمو، وبعد إحضار القمب في تصفية 
القصد في ذلك، ثم نصح من أراد أن ينتفع بمطالعتيا أن يقدم شيئًا من ذلك 
عسى ا أن ينفعو بما فييا، فما أعظميا من رسالة، وما أشدَّ حاجتنا إلى 

﴿ اْقَرْأ ِباْسِم أن يكون ىذا حاُلنا عند التأليف والقراءة، وصدق ا القائل: 
فيذه الرسالة منو رحمو ا تعالى تطبيق  [1{ ]سورة العمق: َربَِّك الَِّذي َخَمَق﴾

 عممي لمقراءة المأمور بيا في اآلية الكريمة.

 ثانيًا: التمييد لمرسالة في سبعة محاور، وىي:
 األوَّل: دواعي تأليف الرسالة.

 الثاني: في حقيقة اإليمان.
 الثالث: في رسم الكفر. 

 يمان.الرابع: نقول عن اإلمام الغزالي في حقيقة الكفر واإل
                                                 

 .1/122الحكم بالعدل واالنصاف، لئلمام العياشي ( 1)
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 الخامس: في حقيقة العمم والمعرفة والجيل. 
 السادس: في األمر بالمعروف والنيي عن المنكر. 

 السابع: في صفة الداعي إلى ا تعالى. 
وقد عمَّل رحمو ا تعالى ذكره لممحور السادس والسابع، بقولو: "ثم 

عن استطردت في التمييدات أيضًا كبلمًا عمى األمر بالمعروف والنيي 
المنكر، وعمى صفات الداعي إلى ا تعالى؛ لتوقف موضوع الرسالة عمى 

 .(1)شيء من ذلك"
 : مطالب الرسالة.ثالثاً 

حيث أفرد إشكاالت النازلة األربعة بمطالب أربعة أجاب فييا عنيا، 
 وبيَّن الحق فييا، ثم ختم رسالتو بممحقات ضمَّنيا فصواًل خمسة ىي: 

 امعة ألدبيات قراءة الكتب.الفصل األول: في وصية ج
 الفصل الثاني: مبلحظات حول أسموب الرسالة ودواعي تأليفيا.

 الفصل الثالث: منيجو في تعميم العقائد، ومصادره في تأليف ىذه الرسالة. 
 الفصل الرابع: في ذكر بعض الوصايا التربوية.

نَّبي الفصل الخامس: في ذكر أربعين حديثًا شريفًا بالسند المتصل إلى ال
ره في ىذه الرسالة.   صمَّى ا عميو وسمَّم تؤيد ما قرَّ

 ة ــــام العياشي في ردِّه عمى النازلـــــج العممي الذى سار عميو اإلمـــــأما المني   
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، وذلك بدراسة اإلشكاالت العممية المتعمقة (1)فيو المنيج التحميمي والتوثيقي
ء المادة العممية المتعمِّقة بالنازلة في بالنازلة، وتفكيكيا وتقويميا، واستقرا

 مظانيا، وتوظيفيا في تحقيق أىداف الرسالة.
 المبحث الثالث: وفيه مطمبان.

: بيان أوجو الصناعة الفقيية التي وظَّفيا اإلمام العياشي المطمب األول
 رحمو ا تعالى في الجواب عن النازلة. 

البد من ضبط المقصود  قبل الشروع في بيان ىذه األوجو، -أوَّلً 
بمصطمح الصناعة الفقيية، وأعني بو دراسة طرائق االستدالل في الحكم 
عمى النازلة، أي دراسة األدلة الشرعية الكمية التي استند إلييا اإلمام 
العياشي في جوابو، مع بيان أوجو ميارتو االجتيادية في انتقائيا، وُحْسِن 

 لنازلة.التأليف بينيا لمرّد عمى إشكاالت ا
وأعني باألدلة الكمية ما يقابل األدلة الجزئية الفرعية المتعمِّقة بالمسائل 
المخصوصة، والمفيدة لحكم شرعي فرعي معيَّن، فاألدلة الكمية التي ُيْعنى 
ىذا البحث باستقرائيا والتمثيل ليا في جواب اإلمام العياشي ليا أوجو 

نبوي، واستداللو باإلجماع عديدة، كاستداللو بالنص القرآني، والنص ال
والقياس والمصالح المرسمة، والقواعد األصولية والفقيية، وأقوال الصحابة 
وأئمة المذاىب الفقيية، وىذه األوجو من االستدالل والتوظيف لؤلدلة الكمية، 

                                                 
   .98ـ97،وص76ـ75أبجديات البحث في العموم الشرعية، لمدكتور: فريد األنصاري ص :انظر( 1)
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ىو فحوى الصناعة الفقيية التي تسعى ىذه الدراسة لكشفيا، والبناء عمييا 
 االت ىذه النازلة وغيرىا في واقعنا المعاصر.في معالجة ما يماثل إشك

وقد تعددت أوجو الصناعة الفقيية التي استعمميا اإلمام العياشي في 
جوابو عن النازلة، سواء في المحاور التمييدية، أو في سياق المطالب 
األربعة التي خصَّصيا لمرد عمى إشكاالت النازلة، فقد أعطى الصدارة 

ية، المتعمقة بالجواب عن النازلة، وسأمثل لمنيجو لجممة من النصوص القرآن
في االستدالل بالنص القرآني ببيان كيفية استخراجو لوجو الداللة من النص 

﴿ اَل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء ِإن  الذي استدلَّ بو، وىو قولو تعالىالقرآني األوَّل 
مو ا عدََّة مسالك في [، حيث سمك رح101]سورة المائدة:تُْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم﴾ 

سياق استداللو بيا عمى ِحرمة السؤال عن العقائد، فنجده ينتقل من المسمك 
األصولي إلى المسمك المنطقي إلى المسمك الحديثي، ثم ختم كبلمو عمييا 
بالعودة إلى المسمك األصولي، ولبيان منيجو في التعامل مع ىذه األوجو 

مو؛ ليقف القارئ عمى جزء يسير من من االستدالل، اذكر جزءًا من كبل
نماذج الصناعة الفقيية عند اإلمام العياشي في جوابو ، فقد قال بعد ذكره 
ن نزلت لسبب خاص فيي عامة؛ إذ العبرة  لآلية الكريمة: "وىذه اآلية، وا 
بعموم المفظ ال بخصوص السبب، وكيفية االستدالل أن يقال: فساد عقيدة 

مؤمن إذا بدا لو، وكل ما يسوء المؤمن إذا بدا لو، من ظاىره اإلسبلم يسوء ال
فيو منيي عن السؤال عنو، فيْنُتج: فساد عقيدة من ظاىره اإلسبلم منيي 
عن السؤال عنو، دليل الصغرى قولو عميو السبلم: )مثل المسممين في 
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توادىم وتراحميم، كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو منو، تداعى لو سائره 
، وقولو عميو السبلم: )ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو (1)ى(بالسير والُحمَّ 

، وال يحب أحد لنفسو أن تبدو منو عقيدة فاسدة، (2)المؤمن ما يحب لنفسو(
ذا كانت يودُّ أن لو عافاه ا  بل يحب أن ال تكون لو سريرة قبيحة أصبًل، وا 

ن لم يعافو فبل يحب ظيورىا ألحد و يسوؤه ُبُدوُّىا، وغ ير ذلك من منيا، وا 
األحاديث، ودليل الكبرى اآلية المتقدمة وا أعمم"، ثم ذكر اعتراضًا قد يبدو 
لممخالف وأجاب عنو، ثم ختم بقولو: "فإذا كان اإلنسان قد ُنيي أن َيسأل 
عن إيمانو ىل فيو خمل، مع أنو يحتاج إلى ذلك، فؤلن ُينيى عن ذلك في 

السؤال في النازلة بالفحوى وتدلُّ  حق غيره أولى، فتدلُّ ىذه اآلية عمى منع
أيضًا بالقياس إذا قمت: إنَّ عمَّة النيي عن السؤال في األصل ىو ما ذكره 
ا تعالى من كونو يسوؤه ما سأل عنو إذا بدا، وىذه العمَّة موجودة في الفرع 
بعينيا، فيصح اإللحاق ويثبت لمفرع حكم األصل؛ الشتراكيما في عمَّة 

                                                 
(، 6011حمة الناس والبيائم، حديث رقم)رواه البخاري في صحيحو، كتاب األدب، باب: ر  ( 1)

، ومسمم في باب: تراحم المؤمنين وتعاطفيم وتعاضدىم، حديث 1/3038صحيح البخاري 
 .4/1999(، صحيح مسمم 2586رقم)

رواه البخاري في صحيحو، كتاب اإليمان، باب: من اإليمان أن يحب ألخيو ما يحب لنفسو،   (2)
، ومسمم في باب: الدليل عمى أنَّ من خصال 1/20(، صحيح البخاري 13) حديث رقم

(، صحيح مسمم 45اإليمان أن يحب ألخيو المسمم ما يحب لنفسو من الخير، حديث رقم)
1/67. 
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ة منصوصة ال مستنبطة، ألنَّ تعميق الحكم بحال من األحواُل الحكم، والعمَّ 
 .(1)يْؤِذُن بعمَّتو، فميتأمَّل"

وقد كان لمسنَّة النبوية الشريفة حضوٌر كبير في ثنايا جوابو عن 
النازلة، حيث استشيد بجممة واسعة منيا َعِقَب النصوص القرآنية عمى 

ل بيا لمتعمقات النازلة، إبطال ُشبو النازلة، وفي المحاور التمييدية ا لتي أصَّ
ثم َتوَّج ذلك في ختام جوابو بذكر أربعين حديث نبويٍّ بسنده المتصل إلى 
ره في جوابو عن النازلة، ويبلحظ  المصطفى صمَّى ا عميو وسمَّم تؤيد ما قرَّ
عمى منيجو في االستدالل بالسنَّة النبوية المطيرة تحريو لؤلحاديث 

كتفائو غالبًا بموضع الشاىد منيا، مع ذكره لبعضيا الصحيحة غالبًا، وا
بسنده المتصل إلى المصطفى صمَّى ا عميو وسمَّم، واسترشاده بكبلم األئمة 
السابقين في فيميما، وردِّه عمى ما يطرأ من األسئمة التي قد تعترض بيانو 

دقتو  ليا، مع دقة استنباطو منيا ما ُيْبِطل بو إشكاالت النازلة، ومن أمثمة
في االستنباط، استداللو بقولو صمَّى ا عميو وسمَّم: )أعظم الناس ُجرمًا، 

، عمى النيي عن التعرض (2)رجل سأل عن شيء لم ُيَحرَّم َفُحرِّم بسؤالو(

                                                 
 .304ـ2/301الحكم بالعدل واإلنصاف، لئلمام العياشي  ( 1)
 رواه البخاري في صحيحو، كتاب األحكام، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكمف ما ال  (2)

، ومسمم في باب: توقيره صمَّى 1/3633(، صحيح البخاري 7289) يعنيو...، حديث رقم
وترك إكثار سؤالو عما ال ضرورة إليو، أو ال يتعمق بو تكميف وما ال يقع،  ما عميو وسمَّ 

 . 4/1831(، صحيح مسمم 2358ونحو ذلك، حديث رقم)
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وىو أحد إشكاالت النازلة ـ حيث قال: "فكيف  -لمعامة بالسؤال عن عقائدىم 
فنطق بالكفر بسبب سؤالو فكفر؛  برجل سأل مسممًا غافبًل أمّيًا عن إيمانو؛

 .(1)فكان ىو السبب في كفره، نعوذ با من الوقوع في ىذه الورطات"
أما دليل اإلجماع فقد استشيد بو في عدَّة مواضع عمى إثبات بعض 
الحقائق ذات الصمة بموضوع النازلة، حيث نقل عددًا من المسائل التي نصَّ 

ل اإلمام أبي منصور الماُتريدي األئمة عمى حصول اإلجماع فييا، كقو 
(ىـ: "أجمع أصحابنا عمى أنَّ العوام مؤمنون عارفون با تعالى، 333)ت

، وقول اإلمام ابن راىويو (2)وأنيم حشو الجنة لؤلخبار واإلجماع فيو"
، وقول القاضي (3)(ىـ: "أجمعوا إذا رأيناه يصمي أنو يحكم بإسبلمو"230)ت

ى صفة من صفاتو الذاتية أو جحدىا (ىـ: "فأما من نف544عياض )ت
مستبصرًا في ذلك، كقولو: ليس بعالم وال قادر، فقد نصَّ أئمتنا عمى 

، مع ضبطو لمسائل اإلجماع الموجبة لتكفير المخالف (4)اإلجماع عمى كفره"
                                                 

 .133ـ1/132الحكم بالعدل واإلنصاف، لئلمام العياشي  ( 1)
 .2/422المصدر السابق  ( 2)
 .2/458المصدر السابق  ( 3)
، وانظر الشفا بتعريف حق المصطفى، لمقاضي أبو الفضل عياض 2/390المصدر السابق ( 4)

 -ىـ 1409( ىـ ، الناشر: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، 544اليحصبي )ت 
 ف يسير.، قمت: وقد نقمو اإلمام العياشي بتصر 2/292م، 1988
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ره اإلمام القرافي ِمْن أنَّ عمَّة التكفير في ( 1)فييا، حيث نصَّ عمى ما قرَّ
ي كون المخالف قد جحد اإلجماع، بل البد أن تكون المجمع عميو ليست ى

المسألة المجمع عمييا ممَّا ُيعمم من الدين بالضرورة، بحيث يكون إنكارىا 
عن عمم وقصد من المخالف، وكذلك نصَّ عمى أنو: "ال يصح التكفير إالَّ 
بما اتفق العمماء وأجمعوا عمى التكفير بو، وكلُّ ما قال العمماء في كفره 

ن، أو اْخُتِمَف في التكفير بو؛ فالُمَكفِّر بو مغرور عمى خطر، وكون ما قوال
ُكفَِّر بو مما اتفق عميو العمماء مما َيِعزُّ العمم بو أيضًا؛ لما تقدَّم من ِقمَّة 
مواضع اإلجماع وعزة االطبلع عمييا في تمك األزمنة لممجتيد، فكيف لممقمِّد 

 .(2)ليذه األزمنة"
ولية والفقيية، فقد وظَّف اإلمام العياشي مجموعة أما القواعد األص

 وافرة منيا في جوابو عن النازلة، فمن أمثمة ما ذكره من القواعد األصولية:
 .(3)الحقائق الشرعية غير منقولة عن معانييا المغوية -
 .(4)االشتراك المفظي أبعد المحامل التي ال يصار إلييا إال بعد تعذر غيره -

                                                 
الفروق، لئلمام القرافي، تح: د. عبد الحميد ىنداوي، المكتبة العصرية، بيروت،  :انظر ( 1)

 . 4/111م، الفرق الحادي واألربعون والمئتان، 2003ىــ1424

 .1/173الحكم بالعدل واإلنصاف، لئلمام العياشي  ( 2)
 .1/145الحكم بالعدل واإلنصاف، لئلمام العياشي  ( 3)
 .1/145حكم بالعدل واإلنصاف، لئلمام العياشي ال ( 4)
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 .(1)ي أفراده ليس بنصالعام ظاىر ف -
 .(2)شرط إلحاق فرع بأصل اتحاد عمَّة الحكم في األصل والفرع -
 .(3)العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب -
 .(4)صورة السبب قطعية الدخول في العام عند عامَّة األصوليين -
 .(5)العام في األشخاص عام في األزمان -
من عقل أو ِحسٍّ أو عادة  ال ُيعمل بالعموم قبل البحث عن المخصص -

 .(6)أو شرع
الحكم يدور مع عمَّتو وجودًا قطعًا وعدمًا، إن لم يخمف تمك العمَّة عمَّة  -

 .(7)أخرى
 .(8)االستصحاب من أدلة الشرعية في الجممة ِسيَّما في المطالب الفقيية -

 ومن أمثمة ما نصَّ عميو من القواعد الفقيية:
                                                 

 .473، 2/430، 1/173الحكم بالعدل واإلنصاف، لئلمام العياشي (1)
 .1/186المصدر السابق  ( 2)
 .2/301، 1/276المصدر السابق ( 3)
 .2/304المصدر السابق ( 4)
 .2/431المصدر السابق ( 5)
 .2/319المصدر السابق (6)
 .2/487المصدر السابق ( 7)
 .2/413المصدر السابق ( 8)
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 .(1)العادة ُمَحكََّمة -
إذا التبس مسمِّم بكافر غمبت حرمة المسمم، ولو كان المسمم في مائة  -

 .(2)كافر
 .(3)ما ثبت بيقين ال يرفع باالحتمال -
ن كان في الفروع، إالَّ أن يكون قريب  - ميما وجد التكذيب وجد التكفير، وا 

 .(4)العيد باإلسبلم، ولم يتواتر عنده ذلك
 .(5)سبة فيوكلُّ ما ىو في محلِّ االجتياد فبل حِ  -
ما سوى التكذيب الَمْحِض بقول صريح أو فعل يقوم مقامو كمُّو مختمف  -

في ُكْفِر صاحبو، وكلُّ ما ىو مختمف فيو ال ينبغي إنكار عمل الناس عمى 
 .(6)أحد ِشقَّي الخبلف في عدم تكفيره

 .(7)ال تناط األحكام إال بما يمكن ِعْمُموُ  -

                                                 
، قمت: وقد أشار إلى ىذه القاعدة بالمعنى ال بمفظيا المشيور عند 2/410المصدر السابق ( 1)

 الفقياء. 

 .1/147المصدر السابق ( 2)
 .2/411المصدر السابق ( 3)
 .1/168الحكم بالعدل واإلنصاف، لئلمام العياشي ( 4)
 .1/240المصدر السابق ( 5)
 .1/242صدر السابق الم( 6)
 .1/121المصدر السابق ( 7)
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إلمام العياشي في جوابو أقوال الصحابة ومن األدلة التي استند عمييا ا
وعمميم، حيث التقط من أقواليم وما ُعِمم من عمميم ما ُيعزز بو إجابتو عن 
النازلة، فمن ذلك ما ذكره عن ُعمر بن الخطاب رضي ا في سياق ردِّه 
عمى من قال بإناطة األحكام الظاىرة ِمْن صحة العقود وحمِّية الذبيحة 

التي ال يطمع عمييا إالَّ ا تعالى، أو من قامت بو دون باألحكام الباطنة 
األحكام الظاىرة الدالة عمى إيمان صاحبيا من النطق بالشيادتين والصَّبلة 

، أنو قال: )من أظير لنا سريرة حسنة َقِبْمنا عبلنيتو، (1)والصيام وغير ذلك
ن قال إنَّ لو سريرة ووكمنا سريرتو إلى ا، ومن أظير غير ذلك لم ن أمنو وا 

، وكذلك نصَّ في سياق بيانو ألدلة تحريم السؤال عن العقائد من (2)حسنة(
أقوال العمماء، عمى ما ذكره اإلمام الغزالي في كتابو )إلجام العوام عن عمم 
الكبلم( حيث قال: "إنَّ الصحابة رضي ا عنيم في طول عصرىم ما دعوا 

ش، بل بالغوا في زجر من خاض في ىذا األمر الخمق إلى البحث والتفتي
ن ألقبموا عميو ودعوا إليو أوالدىم، ـــــوسأل عنو، فمو كان ذلك من الدِّي

 ض ــــــــــــد الفرائـــــد قواعـــــرىم في تمييـــــوشمَّروا في تأسيس أصولو أبمغ من تشمي

                                                 
 .1/120المصدر السابق  ( 1)
، ل: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ...رواه البخاري في صحيحو عن عبدا بن عتبة قا ( 2)

شيداء العدول، وقول ا تعالى: ﴿وأشيدوا ذوي عدل منكم﴾ كتاب الشيادات، باب: ال
، قمت: وقد 1/1226(، صحيح البخاري 2641حديث رقم ) ﴾اءِ دَ يَ الشُّ  نَ مِ  نَ وْ ضَ رْ ن تَ مَّ و﴿مِ 

 رواه اإلمام العياشي بتصرف يسير.  
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 .(1)والمواريث"
ا اعتمد عميو اإلمام أما استشياده بكبلم األئمة فيو من أوسع م

العياشي في جوابو عن النازلة، ويمكنني القول إنَّ نصوص األئمة من 
مختمف المذاىب الفقيية ُتمثِّل العمود الِفَقري لمجواب، فقد َحَشَد رحمو ا 
تعالى طائفًة كبيرًة من كبلم أئمة الكبلم والفقو واألصول والتربية، حتى إنَّ 

نفسو يتقمب بين كم ىائل من نصوص األئمة القارئ ليذه الرسالة يرى 
ره  ره اإلمام العياشي في ردِّه عمى ىذه النازلة، وقد كان لما حرَّ الشاىدة بما قرَّ
اإلمام الغزالي نصيب األسد بين ىذه النصوص، فقد نقل اإلمام العياشي 
جممة واسعة من كبلمو في ىذه الرسالة، ولنستمع إليو وىو يعمِّل لنقمو من 

إلمام الغزالي، فيقول: "اعمم أنَّ كلَّ ما تقدم من كبلم األئمة في حدِّ كتب ا
اإليمان والكفر غالبو مأخوذ من كبلم اإلمام حجة اإلسبلم الغزالي في كتاب 

، فقد بسط الكبلم عمى معنى اإليمان (2)التفرقة بين اإليمان والكفر والزندقة
المذكورة في ذلك، وأثبت ما ىو  والكفر بسطًا بميغًا، وزيَّف كثيرًا من األقوال

الصحيح من ذلك بأدلتو القاطعة، فمما كان كذلك رأيُت أن أختصر من 

                                                 
، وانظر إلجام العوام عن عمم الكبلم، 2/332الحكم بالعدل واإلنصاف، لئلمام العياشي  ( 1)

، ضمن مجموع رسائل اإلمام الغزالي، دار الكتب (ىـ505ئلمام أبي حامد الغزالي )تل
 .64م، ص2013 -ىـ 1434، 6ة، بيروت، طالعممي

(ىـ، ضمن مجموعة رسائل 505فيصل التفرقة، لئلمام أبي حامد محمد الغزالي)ت :انظر ( 2)
 .99-76الغزالي، صاإلمام 
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كبلمو في ىذا التمييد ما أمكن أن يكون حجة قاطعة لمخائض في ىذا 
، ويقول كذلك: "إنما نقمنا ُجلَّ كبلم اإلمام في ىذا التأليف؛ (1)األمر.."

لعو، فأردنا أن يجد المطالع كبلمو مجموعًا لغرابتو فقمما يجده كلُّ أحد فيطا
في ىذه الرسالة، فيتدبره لكثرة فوائده المتعمِّقة بيذه المسألة...، ولئلمام رحمو 
ا كبلم قريب من ىذا في مواضع من اإلحياء، وفي كتاب االقتصاد ـ أي 
االقتصاد في االعتقاد ـ، وفي كتاب إلجام العوام، وفي كتاب مراسم األسئمة، 
إالَّ أنَّ كبلمو ىنا أوسع وأبيَّن، ولذلك اقتصرنا عميو، وقد طالعنا بحمد ا 

، وكذلك (2)ىذه الكتب كمَّيا، وسننقل من كلِّ واحد في كلِّ محلٍّ ما يناسبو"
أشار اإلمام العياشي إلى بعض دواعي استشياده بأقوال العمماء، في قولو: 

، (3)ا عمييم َتيَُّمنًا بذلك" "فبل بد من ذكر شيء من كبلم األئمة رضوان
فبيذا الحس الصوفي الراقي كان اإلمام العياشي يتعامل مع أقوال األئمة، 
ل بو لمنازلة  فيو يتبرك بذكرىا ويغوص في أعماقيا؛ ليمتقط منيا ما يؤصِّ
ويضبط ما يتعمَّق بيا من مفاىيم وحقائق شرعية، ثم يمج بعد ذلك مستصحبًا 

تي نصَّ عمى بعضيا بسنده المتصل ـ إلى إشكاالت النازلة لكبلم األئمة ـ وال
ُميا تقويمًا عمميًا ببيان موقف العمماء عمى اختبلف مذاىبيم منيا، وما  فُيَقوِّ

 نصوا عميو فييا.
                                                 

 . 1/150الحكم بالعدل واإلنصاف، لئلمام العياشي ( 1)

 .1/183المصدر السابق ( 2)
 .1/287المصدر السابق( 3)
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وال ُيفَيم من إكثاره من االستشياد بأقوال األئمة أنَّ حظَّو منيا يقتصر 
بكبلميم رحميم ا  عمى محض النقل الحرفي، وتسويد بياض األوراق

تعالى؛ بل نجده رحمو ا يحمِّل ىذه النصوص ويشرحيا ويربطيا بالنازلة، 
وُيعمِّق عمييا، وُيمخص ويستنتج، مما يجعل الباحث في رسالتو يجد شخصية 
اإلمام العياشي حاضرًة بقوة وسط ىذه الثروة الكبيرة من أقوال األئمة 

ترتيبيا وبيان ما أشكل منيا، في نسق  والفقياء، التي ُوفِّق لجمعيا وحسن
مة بموضوع  متناغم ضمَّنو عديد األمثال والِحَكم والشعر والحكايات ذات الصِّ
النازلة، وبأسموب مشوِّق زاخر بالفوائد العممية والدَّعوية والتربوية ُتْدحض بو 
المفاىيم المغموطة عن أصول الدين وأحكامو المتصمة بموضوع النازلة، مع 

يو لؤلمانة العممية في النقل عن العمماء، فيو ينص عمى موضع بداية تحرِّ 
النقل ونيايتو، كقولو: انتيى، أو انتيى كبلمو ىنا باختصار، أو انتيى 
ببعض اختصار ، فجزى ا تعالى اإلمام العياشي خير الجزاء عمى جيده 

عن نازلة ونصحو ألمة محمَّد صمَّى ا عميو وسمَّم؛ فقد تصدَّى لئلجابة 
عظيمة إن استفمحت في األمة سيكون ليا أثر كبير في تمزيق األمة ووىنيا 
﴿ وضياعيا والعياذ با، وال يسعني أن أقول إالَّ صَدق ا العظيم القائل

، }81سورة اإلسراء: {  َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَىَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُىوًقا﴾
تعالى اإلمام العياشي فجمع في رسالتو ىذه دررًا كثيرًة كانت  فقد سخر ا

مفرقة في كتب التراث اإلسبلمي، فنظميا في ِعْقٍد واحد فريد بُطمت بأنواره 
بفضل ا تعالى شبيات الجيمة من المتطرفين، وتبدَّد السراب الذي ُأقيمت 
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لمعنى يقول اإلمام عميو إشكاالت النازلة والحمد  ربِّ العالمين، وفي ىذا ا
أي كتاب اليواقيت  -ى ما التقطناه من الكتاب المذكورالعياشي: "انتي

والجواىر في بيان عقائد الكبائر، لسيدي عبد الوىاب الشعراني ـ وىو في 
غاية الحسن والتحرير، فاشُدْد َيَد الّظنين بو، فقلَّ أن تجده مجموعًا ىكذا في 

، وتأممو عمى الت مام؛ ليتبين لك إن شاء ا سبلمة عقائد غير ىذا المحلِّ
العوام وَىَوَس ىذا المجترئ عمى تكفيرىم وُبعده عن الحق والصواب، وُقربو 

 .(1)من التباب، نسأل ا اليداية وأن يجنبنا ُسُبَل الغواية"
أوجو االستفادة العممية من الرَّدِّ عمى النازلة في الواقع  المطمب الثاني:

 المعاصر:
ن اإلمام العياشي جوابو عن النازلة بمجموعة كبيرة من الفوائد لقد شح

العممية تشتد حاجة طمبة العمم والعاممين في المجال الدعوي إلى ُحسن 
فيميا والعمل بموجبيا؛ ليصححوا منظومتيم المفاىيمية والسموكية المتصمة 

 بموضوع النازلة، فمن ذلك:
ن يبذلوا جيدىم قبل المطالعة في إرشاد المطالعين لمكتب والدارسين ليا أ -

االلتجاء إلى ا تعالى بالصبلة والدعاء، وأن يكون بحثيم با و وعمى 
ا؛ طمبًا لمتوفيق والسَّداد في الفيم، حتى ال يضيع جيدىم ُسَدى في عممية 

 البحث. 
                                                 

 .2/427اإلنصاف، لئلمام العياشي الحكم بالعدل و ( 1)
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التوجيو إلى عدم البدء في مناقشة إشكاالت النوازل والرد عمييا قبل  -
ا؛ لمعرفة مواطن اإلشكال فييا، ثم حصر المصطمحات والمفاىيم تحميمي

المرتبطة بيا، لشرحيا وتأصيميا، ثم أخيرًا الجواب عن اإلشكاالت والرد 
عانتو عمى الفيم الصحيح والقبول  عمييا، وذلك تييئة لذىن المخالف وا 

 لمحق.
ة ما داموا توجيو طمبة العمم والدعاة إلى أن يكفُّوا ألسنتيم عن أىل القبم -

قائمين ال إلو إال ا محمدًا رسول ا غير مناقضين ليا، وبيان المقصود 
بمصطمح المناقضة الذي ُيشكل عمى كثير من الُغبلة والمتطرفين، حيث 
ظنُّوا أنَّ مناقضتيا تعني عدم المخالفة ليا مطمقًا في مجال االعتقاد واألقوال 

تعني تجويز الكذب عمى رسول ا واألفعال؛ بل المناقضة في ىذا الباب 
 صمَّى ا عميو وسمَّم بعذر أو بغير عذر، ال ما توىموا.

التأكيد عمى أنو ال ُيكفَُّر بالقطع في ىذه األزمنة إالَّ من ألقى شعار  -
اإلسبلم عنو، أو أظير شعار الكفر وأعمن التكذيب، أو أقرَّ عمى نفسو 

م، أو ما أشبو ذلك مما ىو صريح في بالكفر أو أنو عمى ممَّة غير اإلسبل
 الكفر. 

الدعوة إلى االحتراز من التكفير ما ُوجد إليو سبيبًل؛ فإنَّ استباحة الدماء  -
من المصمين إلى القبمة المصرحين بقول ال إلو إال ا محمد رسول ا 
خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أىون من الخطِأ في سفك 

 سمم. محجمة من دم م
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التحذير من التمبس بصفات المتنطعين المتيورين المستسيمين لتكفير أىل  -
الِقْبمة، والتي منيا الغفمة  أو الجيل بما في التساىل في إطبلق حكم التكفير 
غضاب رسول ا صلَّ ا عميو  من الخطر، والتعرض لسخط ا تعالى وا 

يم، مع المجازفة في القول وعدم وسمَّم، بإثارة الخبلف بين أمتو وتفريق كممت
االحتياط لمدين، وغمبة الجيل ألحكام الشريعة ومقاصدىا وِحَكِميا وقواعدىا 
وأصوليا، فإنيم يظنون أنيم بمجرد قراءتيم ألصغر مختصر من كتب 
العقيدة قد تأىموا لمحكم عمى عقائد الناس، وما يتبع ذلك من مواالتيم أو 

دىم لمتوحيد وسبلمة عقائدىم من المخالفات معاداتيم بناًء عمى مدى تجري
والنواقض، مع أنيم ال يحسنون الكبلم في فروع الشريعة فضبًل عن أصوليا، 
مع جيميم بكبلم األئمة، فيم لم يأخذوا العمم من مظانو وال تتبعوا فتاوي 
العمماء؛ بل جمدوا عمى ما عندىم من الفيم وأرادوا حمل الناس عمى ذلك؛ 

ا أنو الحق المطمق، فالشك فيو أو تغييره عندىم ردَّة عن ألنيم اعتقدو 
 اإلسبلم.

التنبيو عمى اإلعراض عن الفقيو الذي بضاعتو مجرد الفقو، وىو مع ذلك  -
 يخوض في التكفير والتضميل. 

الدعوى إلى جياد التكفيريين بالمسان أواًّل بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم  -
الرجوع ورفعوا السبلح في وجو المسممين؛ بالسِّنان إن أصروا عمى عدم 

زالة الضرر عن األمة.  إلماطة األذى وا 
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التأكيد عمى ضرورة التنبو لكبلم العمماء المتعمِّق بمسألة معينة في واضع  -
متفرقة، وذلك بحمل نصوصيم المطمقة عمى المقيِّدة، حتى يزول عن القارئ 

 الغمط في الفيم، ويتسق لو الحكم وينضبط.
دعوى إلى اإلرشاد والنصح لعباد ا بالمطف والحكمة، وتعميميم من ال -

غير بحث وال تفتيش عن عقائدىم، مع وضوح العرض ويسره وبعده عن 
 الغموض المفظي واالستداللي؛ ألنَّ ذلك مما ينفرىم عن الحق.

حثُّ الداعية عمى الفرح بيداية الناس، وأن يمتمس ليم أحسن المعاذر،  -
 قول من يقول من األئمة بعدم التكفير.وأن يعتمد 

حثُّ الداعية إلى الحق أن يكون دافعو أوَّاًل الرأفة والرحمة بالمسممين والشفقة 
عمييم، بااللتجاء إلى ا تعالى في إصبلحيم، وأن يقسم ليم من دعواتو في 

 خمواتو ما يرجو من ا إجابتو. 
نة التي خمدت بشريُتيا ُنْصُح الداعية أن يكون من النفوس المطمئ -

وانصبغت بالعبودية واالفتقار  ظاىرًا وباطنًا، ولم تر دونيا أحدًا في 
 الوجود، ولم يخطر بباليا أنَّ ليا قدرًا عند ا وال عند الناس.

تنبيو الدَّاعية أن يكون مستحضرًا أثناء الِحْسبة ما سبق من ذنوبو  -
العمل أنو نعمٌة من ا عميو، فممو ومبلحظًا لما ىو متميز بو من العمم و 

 الِمنَّة فيو ال لو، ومبلحظًا أيضًا إبيام العاقبة فبل تغرُّه نفُسو.
ن كان في حجم  - الدَّعوة إلى إحسان الظَّن بالمخالفين لنا في المسائل، وا 

الخبلف الذي تضمنتو ىذه النازلة، وأنَّ َنُظنَّ فييم الخير في مقاصدىم التي 
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تبني ما خالفوا بو جماعة المسممين، فبل تجريم لمدوافع والنَّوايا، دفعتيم إلى 
وأن َنْذُكَر ما عندىم من أعمال البر والحسنات، وأالَّ نبغي عمييم وال نظمميم 
بحجة مخالفتيم لنا، بل نقيم معيم الوزن بالقسط، ونجادليم بالتي ىي أحسن 

ا وعن األمة من أذاىم إالَّ إذا صدر منيم ما يضطرنا إلى الدفاع عن أنفسن
العممي، فالضرورة تَُقدَُّر بقدرىا، وأن ندُعوا ليم بصبلح الحال واليداية إلى 
ر بو وانساق خمف  سواء السبيل، فأغمبيم شباب صادق في َتَديُِّنو وَلِكنَّو ُغرِّ
الجياالت، فيم بحاجة إلى يد رحيمة تنتشميم من ظممات الغمو والجيل، وأن 

ِفَر ليم البيئة الصحية التي تموت فييا بذور تعالج عقوليم ونف وسيم، وأن ُتوَّ
 التَّطرف واالنحراف، وتحيا فييا بذور الوسطية واالعتدال.

والفوائد التي َتْزَخُر بيا رسالة اإلمام العياشي عظيمة وجميمة، وأْحَسُب 
أنَّ فيما ذكرتو منيا ما يدل عمى عظمة الجيد الذي بذلو اإلمام العياشي في 

 لبيان والنُّصح لممسممين، فجزاه ا عن اإلسبلم والمسممين خير الجزاء. ا
 الخاتمة

وسألخص فييا أظير النتائج العممية المستفادة من دراسة النازلة ـ مع    
 تحري كبلم اإلمام العياشي غالبًا بتصرف يسير ـ وذلك في النقاط اآلتية:

عند الناس بالتنبيو إلى الحق  التأكيد عمى أىمية عبلج المخالفات العقدية -
 بالمطف والرفق، وعدم نسبة أىميا ابتداء إلى الكفر والردَّة.

ابتناء عقائد الدِّين عمى اليسر والوضوح؛ لعموميا لكلِّ المكمَّفين مع تباين  -
 قدراتيم وصفاتيم.
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التأكيد عمى خطورة مسألة التكفير، حتى تردَّد في القول فييا كبار أئمة  -
 ين.المسمم

اإليمان ىو تصديق الرسول في كلِّ ما ُعمم بالضرورة مجيئو بو إجمااًل،  -
 من غير أن يقارنو شيء من أمارات التكذيب اختيارًا.

الكفر ىو تكذيب القمب بما ُعمم مجيئ الرسول بو من عند ا ضرورة،  -
نبي وجحد الُمْجَمِع عميو المعموم من الدِّين بالضرورة؛ الستمزامو تكذيب ال

 صمَّى ا عميو وسمَّم.
التكفير حكم شرعي، يرجع إلى إباحة المال وسفك الدَّم والحكم بالخمود في  -

النار، ومأخذه كمأخذ سائر األحكام الشرعية، فتارة ُيْدَرُك بيقين وتارة ِبَظنٍّ 
غالب، وتارة ُيتردد فيو، وميما حصل تردد فيو، فالواجب التوقف فيو، 

 المبادرة إلى تكفير المسممين.فالحذر الحذر من 
من صفات المتساىمين في التكفير أنيم يجعمون الحقَّ ِحْكرًا عمييم، فيم  -
الفرقة الناجية ومن خالفيم بالضرورة في ضبلل مبين، مع  -في نظرىم  -

تسرعيم في الكبلم عن القضايا العظيمة بمجرد قراءتيم ألصغر مختصر 
خذىا، باإلضافة إلى رضاىم عن أنفسيم من كتب العمم، مع عدم عمميم بمآ

 في العمم وتجييميم لمن سواىم ولو كان من أفقو الناس وأعمميم.
من أسباب الغمو الفكري الجمود عمى بعض الكتب، وقراءة ُكُتِب من ال  -

ُيعرفون بالعمم والتحقيق، مع عدم مطالعة كبلم العمماء، وعدم أخذ العمم من 
 مظانو.
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ن وصف الفعل والحكم عميو، فوصف الفعل ُيدرك ضرورة التفريق بي -
بالحواس والعقل، أما الحكم عمى الفعل أنو ُمْبِطٌل لمعصمة وُمْوِجٌب لمخمود 

 في النار، فيذا ال ُيعرف إال من الشرع بشروطو.
إنَّ حقيقة االختبلف بين الِفَرِق المنضوية تحت أىل الِقبمة َمْرِجُعُو إلى  -

تضى ذلك أالَّ ُيَكفَِّر كلُّ فريق خصمو، مع جواز أن البراىين واألدلة، ومق
 يسميو ضااًل مبَتِدعًا، وفقًا لضوابط التضميل والتبديع المقررة شرعًا.

 ال إنكار وال تكفير في قضايا الخبلف واالجتياد. -
الواجب االحتراز من تكفير أىل الِقبمة ما وجد إليو سبيبًل، واألصل الحذر  -

 تكفير.من المجازفة في ال
الجيل المنافي لبلعتقاد الصحيح ىو الجيل بمعنى االعتقاد الفاسد،  -

بشرط أن يكون لما ُعِمم من الدِّين بالضرورة، بحيث يدل عمى التكذيب، 
 وليس ىو الجيل بمعنى عدم العمم لبعض الصفات.

ما سوى التكذيب المحض بقول صريح أو فعل يقوم مقامو كمُّو و 
وكلُّ ما ىو مختمف فيو فبل إنكار عمى عدم مختمف في كفر صاحبو، 

 التكفير فيو.
الغالب في باب التكفير ُممغى قطعًا، وال ُيمغى األصل الذي ىو اإليمان  -

 إالَّ بمعارضة قاطع ال ِمْرَيَة فيو.
الشريعة تنيى عن الكشف والبحث عن عقائد أىل الِقبمة سيما إذا لم  -

 .يظير عمييم ما يدل عمى فساد العقيدة
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ال سبيل إلى تكفير المعيَّن بالظَّن المستفاد من القرينة العامة، كغمبة  -
الفساد في عقائد الناس الذين ىو من جممتيم؛ إذ القرينة العامة قطعًا 

 أضعف من الخاصة، والعام ظاىر في أفراده.
جريان عمل األئمة شرقًا وغربًا في كلِّ العصور بعدم تكفير العوام بشيء  -

 الت التي لم ُيجمع عمى التكفير بيا.من الجيا
ال ُيعتبر في قضية التكفير إالَّ ما يدل عمى التكذيب، إما صراحة أو ما  -

 يبلزم التكذيب اختيارًا لزومًا بيِّنًا ظاىرًا.
وأخيرًا أقول إنَّ الدَّارس لكتاب اإلمام العياشي )الحكم بالعدل 

درر من أقوال األئمة واإلنصاف( سيجد نفسو وسط موسوعة عممية تزخر ب
والفقياء من سائر المذاىب الفقيية ، فِممو َدرُُّه كما أجاد وأفاد، فأوصي طمبة 
العمم والدُّعاة باإلقبال عمى دراستو، وترسيخ حقائقو في قموب الناشئة حتى 
يأتوا البيوت من أبوابيا، ويشبُّوا عمى االعتدال الفكري والسموكي، كما أوصي 

مة األمة من أصحاب دور النشر أن يدعموا طبعو بُحمٍَّة الغيورين عمى سبل
تميق بنفاسة مباحثو، وأن يعينوا عمى ُحسن تحقيقو ونشره؛ حتى َيُعمَّ النفع 
بو؛ فقضيتو من النَّوازل العظيمة التي ابتميت بيا األمة في ىذا العصر بين 

ياىم إليو ردًَّا جميبًل بفضمو إنَّو عمى ما يشاء قدير،  بعض شبابيا، ردَّنا ا وا 
ونسألو تعالى أن يجعمنا ممَّن يستمعون القول فيتبعون أحسنو، وأن يحفظ 
األمة وأبناءىا من كلِّ ضبلل وزيغ، وأن يصمح أحوالنا، وأن يختم 

 بالصالحات آجالنا، إنو وليُّ ذلك والقادر عميو.
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 فهرس المصادر والمراجع
 حفص عن عاصم .القرآن الكريم مصحف المدينة المنورة رواية 

أبجديات البحث في العموم الشرعية، لمعبلمة: فريد األنصاري، دار  -
 م .2002ىـ ـ  1،1423الكممة، مصر، ط 

اإلعبلم بمن غبر من أىل القرن الحادي عشر، لئلمام عبد ا بن عبد  -
( ىـ ،تح: فاطمة نافع، دار ابن حزم، 1131الرحمن الفاسي الفيري )ت

 م.2008ىـ ـ 1429،  1بيروت، ط
ركمي الدمشقي )ت - ( ىـ، الناشر: دار العمم 1396األعبلم، لخير الدين الزِّ

 م.2002، 15لممبليين، ط
اقتفاء األثر بعد ذىاب أىل األثر، لئلمام أبي سالم العياشي )ت  -

(ىـ، تحقيق ودراسة: ُنِفْيَسة الذَّىبي، منشورات كمية اآلداب، 1090
 لنجاح الجديدة، الدار البيضاء.  م، مطبعة ا1996، 1الرباط، ط

إلجام العوام عن عمم الكبلم، لئلمام أبي حامد الغزالي ت ىـ، ضمن  -
،  6مجموع رسائل اإلمام الغزالي، دار الكتب العممية، بيروت، ط

 م.2013-ىـ1434
تاج العروس من جواىر القاموس، لمحمد بن محمد الحسيني الزَّبيدي  -

 المحققين، الناشر: دار اليداية.(ىـ، تح: مجموعة من 1205)
الحكم بالعدل واإلنصاف الرافع لمخبلف، لئلمام أبي سالم العياشي  -

 (ىـ، تح: عبدالعظيم صغيري، منشورات وزارة األوقاف والشؤون 1090)ت
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 م.2015ىـ ـ 1436،  1اإلسبلمية، المممكة المغربية، ط   
حمد بن محمد بن عمر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمشيخ م -

(ىـ ، عمَّق عميو: د .عبد المجيد خيالي، الناشر: دار 1360مخموف )ت
 م.2003ىـ ـ 1424،  1الكتب العممية، لبنان، ط

الشفا بتعريف حق المصطفى، لمقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي  -
-ىـ1409( ىـ، الناشر: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، 544)ت

 م.1988
البخاري، لئلمام أبي عبدا محمد بن إسماعيل البخاري  صحيح -

 (ىـ، الطبعة اليندية.256)ت
صحيح مسمم، لئلمام أبي الحسين مسمم بن الحجاج النيسابوري  -

(ىـ، تح: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء التراث 261)ت
 العربي، بيروت.

شر، لمشيخ محمد صفوة من انتشر من أخبار صمحاء القرن الحادي ع -
( ىـ ، تح: د. عبدالمجيد خيالي، الناشر: 1154السوسي األفراني ) ت

ىـ ـ 1425،  1مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، ط
 م.2004

صناعة الفتوى وفقو األقميات، لمشيخ عبدا بن بيَّو، طبعة الرابطة  -
 م. 2012ىـ ـ 1433، 1المحمدية لمعمماء، المغرب، ط
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ُعْمَراُن ِسِجْمماسة دراسة تاريخية وأثرية، لؤلستاذ: لحسن تاوشيخت،  -
ىـ ـ 1429، 1منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية، المغرب، ط

 م، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.2008
الفروق لئلمام القرافي، تح: د. عبد الحميد ىنداوي، المكتبة العصرية،  -

 م. 2003 ىــ1424بيروت، 
الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي، لمشيخ محمد بن الحسن الحجوي  -

، 1( ىـ، المكتبة العصرية، بيروت، بعناية: ىيثم طعيمي، ط1376)ت
 م.2006ىـ ـ 1427

( ىـ، 1382فيرس الفيارس، لئلمام عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني )ت -
 سبلمي، بيروت.باعتناء: د. إحسان عبَّاس، دار الغرب اإل

(ىـ، ضمن 505فيصل التفرقة، لئلمام أبي حامد محمد الغزالي )ت  -
 مجموعة رسائل اإلمام الغزالي.

كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية، إنجاز: عمر عمور، تقديم:  -
م، المطبعة والوراقة 2007ىـ ـ 1428،  1الدكتور أحمد شوقي بنبين، ط

 الوطنية، مراكش.
( ىـ، 711عرب، البن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي )تلسان ال -

 . 3الناشر: دار صادر، بيروت، ط 
( ىـ، 1102المحاضرات في األدب والمغة، لئلمام الحسن اليوسي )ت -

 بلمي،ــــرب اإلســـــاوي، دار الغــــــتحقيق و شرح: محمد حّجي، وأحمد الشرق
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 م.2014،  3تونس، ط    
خ المذىب المالكي في الغرب اإلسبلمي، لمدكتور محاضرات في تاري -

 م.2011عمر الجيدي، طبعة منشورات عكاظ، الرباط، 
المحكم والمحيط األعظم، ألبي الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده  -

( ىـ، تح: عبدالحميد ىنداوي، الناشر،: دار الكتاب العممية، 458)ت
 م.2000-ىـ 1421، 1بيروت، ط

أسماء األمكنة والبقاع، لعبد المؤمن بن عبد الحق  مراصد االطبلع عمى -
( ىـ، الناشر: دار الجيل، 739البغدادي الحنبمي، صفي الدين )ت

 ىـ .1412، 1بيروت، ط
معجم البمدان، لشياب الدين أبي عبد ا ياقوت بن عبد ا الحموي  -

 م.1995، 2( ىـ، الناشر: دار صادر، بيروت، ط 626)ت
ئد ُمْسِمم، ألبي عبدا محمد بن عمي التميمي المازري الُمْعِمم بفوا -

 م.1988، 2(ىـ، تح: محمد النيفر، الدار التونسية لمنشر، ط 536)ت
المممكة المغربية تعريف بالمدن والقرى والقبائل واأُلسر والجيات،  -

بيميوغرافيا، إعداد وتنسيق: أ. عبدالرحيم بن سبلمة، مطبوعات الجمعية 
 تضامن اإلسبلمي، دار األمان، الرباط. المغربية لم

غير اإلفراني  - نزىة الحادي بأخبار مموك القرن الحادي، لمشيخ: محمد الصَّ
 م.1989-ىـ1419،  1( ىـ، تح: عبد الَّطيف الشاذلي، ط1154)ت

     
 



 معاييُر النَّشر ِفي المجمةِ 
 *  أن يكون البحث في موضوع مما تعنى بو المجمة 

* أال يكون البحث المقدم منشورا من قبل، أو مقدما لمنشر في مجمة أخرى، أو 
 جزءا من رسالة ماجستير، أو أطروحة دكتوراه .

اليوامش * أن يمتزم الباحث بضوابط البحث العممي المتعارف عمييا، وأن تكون 
متجددة في أسفل كل صفحة، متضمنة معمومات النشر كاممة عند ذكر 

 المصدر أو المرجع ألول مرة، وتقديم اسم الكتاب عمى مؤلفو .
 * أن يحتوي البحث عمى مقدمة، وخاتمة، وفيرس لممصادر والمراجع.

 * توضع اآليات القرآنية بين قوسين مزىرين، وتضبط جميع الشواىد بالشكل.
( 61( في المتن، و)61يقدم البحث مطبوعا بخط) سمبل فيمد عربي( رقم ) أن* 

في اليامش آليا تمقائيا، ويقدم البحث من نسختين، نسخة ورقية، وأخرى عمى 
 ( أو فالش .cdقرص)

لمعرض عمى محكمين متخصصين في *  تخضع البحوث المقدمة لمنشر بالمجمة 
 سرية تامة، وتمتزم المجمة بتوصياتيم.

لبحوث التي ترد إلى المجمة تكون ممكا ليا بمجرد تسمميا، وال ترد إلى * ا
 أصحابيا نشرت أو لم تنشر.

* لييئة التحرير الحق في تنسيق وترتيب البحوث المقبولة لمنشر دون إبداء 
 األسباب.

* البحث المنشور يعبر عن رأي صاحبو، وىو المسؤول عما نشر لو أدبيا 
 رورة رأي المجمة.وقانونيا، وال يمثل بالض

ترحب ىيئة التحرير بما يرد إلييا من مالحظات وأفكار ونقد بناء من * 
  المتخصصين، وتعد بوضع كل ذلك موضع العناية والتقدير. 


