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  منهج السلف يف التعامل مع النوازل
  

والصـالة والسـالم على املبعوث رمحـة   ،احلـمد للـه رب العاملني
  .للعاملني
  :أما بعد

يف الوقت نفسـه لفظـان   ومها  ،مع بني لفظني متقابلنيفهذا العنوان جي
  .متالزمان

 ،والسابق متقابالن فألن السلف يف اللغة كلمة تدل على املاضي أما أما
  .جدةاملستاملسألة اللغة يراد ا  لنوازل كلمة يفوا

ملا كانت مسائل خالية عـن  متالزمني فألن النوازل لفظني  كوما وأما
 ،جهابذة يكشفون الغمة وينقذون األمة والبد إىل علماء ،مفتقرةاحلكم فهي 

  .منهج السلف الصاحل بالتعامل مع النازلة على وإمنا حيصل ذلك
  :العناصر اآلتية ن الكالم وفقسيكوو
  .التعريف بالسلف •
  .التعريف بالنوازل •
  .عرض تارخيي ألبرز النوازل اليت وقعت للمسلمني •
  .املوقف العلمي من النوازل •
  .املوقف العملي من النوازل •
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  التعريف بالسلف: أوالً
  :للسلف ثالثة إطالقات
 اءوالف والالم السنيف ،وهو املعىن اللغوي لكلمة السلف ،اإلطالق األول

  .)١( مضوا الذين :السلَف ذلك منو ،وسبق تقدم على يدلُّ أصلٌ
إذ يراد بالسلف القـرون املفضـلة    ،وهو املعىن التارخيي ،اإلطالق الثاين

خري الناس قرين مث الـذين  " :وهؤالء قد ورد فيهم قوله  .)٢(الثالثة املتقدمة
  .)٣( "يلوم مث الذين يلوم
الصـحابة   :حيث املراد بالسلف ؛املعىن املنهجيوهو  ،اإلطالق الثالث
  .وأتباعهم إىل يوم الدين ،وتابعوهم ،رضوان اهللا عليهم

  :فمن ذلك ،وللسلف ذا املعىن عدة ألقاب
وذلك أـم   )٤(أهل السنة واجلماعة؛ ألم هم اجلماعة اليت جيب اتباعها

وعلـى   ،ئمتـهم وألم جيتمعون دائما على أ ،احلق وأخذوا به اجتمعوا على
  .)٥(وترك البدع واألهواء والفرق ،وعلى السنة واالتباع ،اجلهاد

 ـــــــــــــــــ
  .)٣/٧٢: (معجم مقاييس اللغة )١(
  ).٥٢، ٥١" (سنة واجلماعةأهل ال"، و)٣/١٥٧" (جمموع الفتاوى: "انظر )٢(
، من حديث عبد )٦٦٣٥(برقم ) ٧/١٨٥(ومسلم  ،)٢٥٠٩(برقم ) ٢/٩٣٨( أخرجه البخاري )٣(

   .اهللا بن مسعود 
رواه . »فمن أراد حببوحة اجلنة فيلـزم اجلماعـة  « كما ورد ذلك يف نصوص كثرية منها قوله  )٤(

لنصوص من الكتاب والسـنة علـى   ا –إن شئت–: انظر. وصححه) ١/١١٤(احلاكم يف املستدرك 
  ).٨٤- ١٥(جلمال بادي " وجوب لزوم اجلماعة وترك التفرق: "وجوب لزوم اجلماعة يف كتاب

  ).٧٨" (مفهوم أهل السنة واجلماعة"، و)٣/١٥٧" (جمموع الفتاوى: "انظر )٥(
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رواية ودرايـة   وهم أهل احلديث واألثر لشدة عنايتهم حبديث النيب 
  .)١(فهم يقدمون األثر على النظر ،اًواتباع

والذي نفس حممد بيـده  " املذكورة يف قوله  )٢(وهم الفرقة الناجية
واحدة يف اجلنة وثنتان وسـبعون يف   ،ث وسبعني فرقةلتفترقن أميت على ثال

  .)٣("اجلماعة" :قال ؟يا رسول اهللا من هم :قيل ."النار
ال تزال طائفة من أمـيت  ": املذكورة يف قوله  )٤(وهم الطائفة املنصورة

  .)٥("ظاهرين على احلق، ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك

 ـــــــــــــــــ
 "أهـل السـنة واجلماعـة   "، و)٤٩٩" (خمتصر الصواعق"، و)٣/٣٤٧" (جمموع الفتاوى: "انظر )١(
)٤٩،٥٠.(  
  ).٣٧٠، ٣٤٧، ٣/٣٤٥" (جمموع الفتاوى: "انظر )٢(
وهذا احلديث مشهور، وله ألفاظ ) ٣٩٩٢(برقم ) ٢/١٣٢٢(رواه ذا اللفظ ابن ماجه يف سننه  )٣(

، وابـن ماجـه يف   )٤٥٩٧، ٤٥٩٦(برقم ) ١٩٨، ٤/١٩٧(متعددة، منها ما رواه أبو داود يف سننه 
بـرقم  ) ٢٦، ٥/٢٥(، والترمذي يف سـننه  )٣٩٩٣، ٣٩٩١(برقم ) ١٣٢٢، ٢/١٣٢١(سننه أيضاً 

، واأللبـاين  )٣/٣٤٥" (جممـوع الفتـاوى  : "انظر. ، واحلديث صححه ابن تيمية)٢٦٤١، ٢٦٤٠(
، )١٤٩٢(بـرقم  ) ٣/٤٨٠) (٢٠٤، ٢٠٣(ومـا بعـدها بـرقم    ) ١/٢٥٦" (السلسلة الصحيحة"

لم عليه انظـر إضـافة إىل املـرجعني    ولالستزادة يف معرفة طرق هذا احلديث ورواياته وكالم أهل الع
لسليم اهلـاليل،  " نصح األمة يف فهم أحاديث افتراق األمة"لسلمان العودة، و" صفة الغرباء: "السابقني

  .له أيضاً" ما أنا عليه اليوم واألصحاب: درء االرتياب عن حديث"و
  ).٥٦ – ٥٢" (أهل السنة واجلماعة"، و)٣/١٥٩" (جمموع الفتاوى: "انظر )٤(
انظـر ذلـك   . ، وقد روي هذا احلديث من طرق كثرية بألفاظ متعـددة )١٣/٦٥(رواه مسلم  )٥(

، )٢٧٠(، بـرقم  )٤٨٦ – ١/٤٧٨(لأللباين " السلسلة الصحيحة: "والكالم على فقه هذا احلديث يف
وجـوب لـزوم   "لسلمان العودة، و" صفة الغرباء) "١٩٦٢ – ١٩٥٥(، برقم )٦٠٤ – ٤/٥٩٧(و

  ).١٣١ – ١١٩(جلمال بادي " فرقاجلماعة وترك الت
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  ازلالتعريف بالنو: ثانياً
  

  :ةإطالقات مخس لنوازلل
  :)١(معىن النوازل يف اللغة .١

  .اسم فاعل من نزل يرتل إذا حل: النوازل لغة مجع نازلة، والنازلة
  .على الشدة من شدائد الدهر وقد أصبح امساً
  : قال الشاعر

  )٢(وعند اهللا منها خمرج ذرعاً    ولرب نازلة يضيق ا الفىت 
  .)٣(عين الشدائد اليت حتل باملسلمنيالقنوت يف النوازل، ي: ومن ذلك
  

  :تطلق النوازل يف اصطالح احلنفية على .٢
الفتاوى والواقعات، وهي مسائل استنبطها اتهدون املتأخرون ملا سئلوا عن 
ذلك، ومل جيدوا فيها رواية عن أهل املذهب املتقدمني، وهم أصحاب أيب يوسـف  

  .)٤(وحممد وأصحاب أصحاما، وهلم جرا 
  

 يف بالد األندلس واملغرب النوازل يف اصطالح املالكية، وخصوصاًتطلق  .٣
 :العريب على

 .)٥("للفقه اإلسالمي القضايا والوقائع اليت يفصل فيها القضاة طبقاً"

 ـــــــــــــــــ
  ،٦٥٩، ١١/٦٥٦: ، ولسان العرب٤٥٣: وأساس البالغة ٨٦٤: جممل اللغة: انظر) ١(
  .٦٠١: واملصباح املنري 
   .هـ ٢٤٣القائل هو الشاعر إبراهيم بن العباس الصويل، املتوىف سنة ) ٢(
 .١٧١: الطرائف األدبية: انظر 
 .١/٢٤٦: التلخيص احلبري: انظر) ٣(
  .١/١٧: عقود رسم املفيت من جمموعة رسائل ابن عابدين: انظر) ٤(
  .٣١٩: عبد اللطيف هداية اهللا/ النوازل الفقهية يف العمل القضائي املغريب د: انظر) ٥(
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والنوازل ذا االصطالح تأيت مبعىن األقضية، وهي نوازل احلكـام مـن   
قع فيـه خصـومة   املعامالت املالية واإلرث وحنو ذلك مما تتعلق به حقوق، وت

  .ونزاع
ومن هذا الوجه فقد قصد مجع من فقهاء املالكية إىل مجع وتقريب هـذا  

املفيد ( هـ يف كتابه ٦٠٦النوع من املسائل؛ كما صنع أبو الوليد القرطيب ت 
  .)للحكام فيما يعرض هلم من نوازل األحكام

ـ  وازل، ومن هنا فقد اعتمد القضاء املغريب طائفة من الكتب املؤلفة يف الن
نوازل املهدي الوزاين، ونوازل الشريف العلمي، ونوازل عبد القادر بـن  : مثل

  .)١(علي الفاسي الفهري
عنايـة البـاحثني   وقد كانت كتب النوازل ـ ذا االصطالح ـ حمـل    

  :فمن ذلك. للدراسة والتوثيقاملغربيني ومثاراً 
دا جامعـة احلسـن   ندوة النوازل الفقهية وأثرها يف الفتوى واالجتهاد اليت عق

  .الثاين باملغرب
: اللقاء العلمي الذي نظمته اجلمعية املغربية للبحث التارخيي حول موضوع

  ).التاريخ وأدب النوازل(
  

  :على تطلق النوازل يف اصطالح املالكية أيضاً .٤
 .األسئلة واألجوبة، والفتاوى

ملالكية يف الكتب اليت صنفت باسم النوازل، وهذا االسم عرف عند ا: ومن ذلك
   بنوازل األحكام اإلعالمنوازل ابن رشد، و: بالد األندلس واملغرب العريب، مثل

للقاضي عياض وولده احلكام يف نوازل األحكام  مذاهبالبن سهل الغرناطي، و
  .حممد

 ـــــــــــــــــ
 .٣٢١: عبد اللطيف هداية اهللا/ النوازل الفقهية يف العمل القضائي املغريب د: انظر) ١(
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 :تطلق النازلة عند الفقهاء عامة على .٥
  .وبيان حكم اليت تتطلب اجتهاداً ،املسألة الواقعة اجلديدة

  .هو املراد يف هذا البحثإلطالق وهذا ا
  :ومن كلمات األئمة الواردة ذا اإلطالق

فليست ترتل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال ويف كتاب " :الشافعي اإلمام قول
 .)١("سبيل اهلدى فيها الدليل على اهللا

باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم النصوص ( :قول ابن عبد الرب
  .)٢()ازلةالنيف حني نزول 

  .)٣("وردها إىل األصول النوازلوفيه اجتهاد األئمة يف " :قول النووي
وقد كان أصحاب رسـول اهللا جيتهـدون يف    ،فصل( :قول ابن القيم

  .)٤()النوازل

 ـــــــــــــــــ
 .٢٠الرسالة ص ) ١(
 .٢/٥٥: علم وفضلهجامع بيان ال) ٢(
أمرت أن أقاتل النـاس  : (وذلك عند شرحه حلديث .،١/٢١٣: شرح النووي على صحيح مسلم) ٣(

 ..).حىت يشهدوا أنْ ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
 .١/٢٠٣: إعالم املوقعني) ٤(
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  :العالقة بني النازلة والنصوص
 .من نصوص الكتاب والسنة ليس من شرط النازلة خلوها متاماً

إذا وقعت فإن النص الشرعي رمبا يدل على  بيان ذلك أن املسألة النازلة
  .إما بعمومه أو مفهومه أو معقوله ؛حكمها داللة واضحة

احلكم على احليوان إذا زهقت روحه بالصـعق   :ومن األمثلة على ذلك
لدخول ذلك حتت عموم قوله  ؛الكهربائي قبل ذحبه وحنره بأنه ميتة حيرم أكله

"  #M  :تعاىل   !L ]٣ :املائدة[.  
 ،كخالفة أيب بكـر   ؛د يدل النص على وقوع نازلة من النوازلبل ق

  .ودالئل النبوة ،وأشراط الساعة
فالنص  ،ينبغي أن نوسع دائرة النص ،قضية إرجاع النوازل إىل النصوص

وهي  ،من اإلحلاق وأحياناً ،من إشارته وأحياناً ،قد يستفاد احلكم من عمومه
  .ما تسمى داللة املعقول

  

  :النازلة ومقاصد الشريعة العالقة بني 
وهـو   ،ًاملشكلة القائمة يف هذا العصر هو الضرب على وتر صعب جدا

وهي كمـا يقـال    ،فهذه قضية خطرية جداً ،وتر خطري وهو مقاصد الشريعة
ذو حدين سالح:  
واالقتصار يف النظر علـى األدلـة    ،إهدار مقاصد الشريعة والغفلة عنه 

إذ قد حيصل بذلك معارضة لكليات الشريعة  ؛فهذا أمر خطري ،اجلزئية وحدها
  .وقواعدها
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وأيضاً فإن التعلق مبقاصد الشريعة أو مبا يسمى مقاصد الشريعة مع الغفلة 
مع امليل البني إىل اجلانب  التامة عن نصوص الكتاب والسنة، وهذا حيصل غالباً

ت، العقلي وجانب املعاين واملقاصد وجانب العموميات واإلمجاليـات والكليـا  
 .فهذا أمر خطري، ألنه قد حيصل به معارضة ومصادمة لبعض النصوص اجلزئية

واملطلوب يف هذا املقام إمنا هو التوسط واالعتدال؛ حبيث ينظـر يف آن  
 واحد إىل النصوص اجلزئية من الكتاب والسنة، وإىل مقاصد الشـريعة، وأالَّ 

  .يضرب هذا ذا، بل يسريان يف خطني متوازيني
هج السلف الصاحل، فقد مجعوا بني مدرستني شهريتني، وقـع  هذا هو من

  .مدرسة أهل احلديث ومدرسة أهل الرأي: بينهما خصومة وخالف
إن موضوع مقاصد الشريعة موضوع ذو شجون، والكالم فيه واسـع  
وكبري، وقد أصبحت العناية به اآلن كثرية كثرة ملفتة للنظر، ولألسف فـإن  

هواء والبدع من أصحاب املدرسـة العصـرانية   أكثر من يعتين به هم أهل األ
  .وأمثاهلم

  

  :خصائص النازلة
الوقوع واجلـدة  : واحلاصل أن النازلة البد من اشتماهلا على ثالثة معان

  :ثالثة البد من وجودها يف النازلة فهذه قيود ،والشدة
  .الوقوع :القيد األول

  .احللول واحلصول: معىن الوقوع 
وهي املسـائل االفتراضـية    ،سائل غري النازلةامل :وقد خرج ذا القيد

وإمـا   ،إما مسائل يستحيل وقوعها :وهذه املسائل االفتراضية نوعان ،املقدرة
 .مسائل يبعد وقوعها
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قسم سبق وتكرر وقوعه مـن   :وملا كانت املسائل الواقعة على قسمني
 :هوو ،كان البد من اإلتيان بالقيد اآليت ؛وقسم مل يتقدم له وقوع ،قبل

  .اجلدة :القيد الثاين
  .واملراد بذلك عدم التكرار ،عدم وقوع املسألة من قبل :معىن اجلدة 

وهي تلك املسائل الـيت   ،نوازل العصور السالفة :وقد خرج ذا القيد
  .فيما إذا تكرر وقوعها ،سبق وقوعها من قبل

عهد وهي املسائل احلادثة اليت ال  ،فالنوازل إذن ختتص بنوع من الوقائع
  .حيث مل يسبق أن وقعت من قبل ،للفقهاء ا
   .الشدة :القيد الثالث

حبيث تكون ملحة  ؛ًشرعيا أن تستدعي هذه املسألة حكماً :ومعىن الشدة
  .من جهة النظر الشرعي

ما نزل من وقائع جديدة إال أا غري ملحة مـن   :وقد خرج ذا القيد
وإمنـا   ،ًشـرعيا  جلديدة ال تتطلب نظراًإما ألن هذه الواقعة ا :الناحية الشرعية

والكـوارث   ،كاألمراض غري املعهـودة  ؛موقفا عسكرياً أو ،طبياً تتطلب رأياً
فهـذه   ،والتقلبات االقتصادية والسياسـية  ،عية احلاصلة بأمر اهللا وتقديرهيالطب

 .الوقائع ال تعد من قبيل النوازل ذا االصطالح
وما ) اإليدز(مثل مرض نقص املناعة  ؛اللهم إال إذا تعلق ا حكم شرعي

ومثل تغري  ،كاحلضانة والرضاعة والتفرقة بني الزوجني ؛يترتب عليه من أحكام
  .أسعار العمالت املالية وحكم ربطه بااللتزامات والديون
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وإمنا نزلت بالكفـار   ،وإما ألن هذه الواقعة اجلديدة مل ترتل باملسلمني
بالكفار من وقائع فإنه ال يسـتدعي   تصاًفما كان خم . كبنوك املين ؛وحدهم
  .إال إذا خيف على املسلمني االبتالء ا شرعياً حكماً

 ،أو مل تكـن خاصـة   ،وهي من قضايا األعيان ،وإما ألا واقعة خاصة
وذلك لكوـا   ،لكنها مل ترتق إىل درجة الشهرة والظهور والذيوع واالنتشار

  .نادرة
 ،واستخدام الكهربـاء  ،كوب السيارةر :مثل ،أو ألن اخلطب فيها يسري

وكذا استخدام احلاسـب   ،فكل أحد يعرف أن هذا أمر سائغ ال إشكال فيه
 ،فكل هذه املسائل وقائع نزلـت  ،فهذا كله ال يستشكله أحد ،اآليل يف ذاته

وهي أيضاً جديدة مل تكن موجودة من قبل ولكن القيد الثالث خيرجها عـن  
 ،شرعي اًئل كلها ال تفتقر وال حتتاج إىل حكمألن هذه املسا ،مصطلح النوازل

لكن مىت احتاجت إىل حكم شرعي باجتهاد جمتهد فإا تكـون مـن قبيـل    
بل كانت جلية واضـحة   ،وأما إذا مل حتتج إىل بيان حكمها الشرعي ،النوازل

  .معلومة لدى الناس عامة فهي ال تدخل يف النوازل
  .وال مشاحة يف االصطالح ،وهي قضية اصطالح

 شرعياً ما استدعى حكماً( :وقد مجع هذه القيود الثالثة التعريف اآليت
  .)من الوقائع املستجدة

  .الوقائع اجلديدة الـملحة :هي :أو يقال
وهي بأسرها مستمدة من املعـىن   ،فهذه أربعة معان اصطالحية للنازلة

  .اللغوي األول وعائدة إليه
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  :وذلك من وجهني
حيث إن الفقيه يعاين يف استخراج حكم هذه  ؛إما ملالحظة معىن الشدة

يتحرجون من الفتوى ويسـألون   -لشدة ورعهم-ولذا كان السلف  ،النازلة
  .؟هل نزلت

إذ هي مسألة نازلة يجهل حكمهـا حتـل    ؛وإما ملالحظة معىن احللول
  .)١(بالفرد أو اجلماعة

  

  :فائدة يف الفرق بني النوازل والوقائع واملستجدات
ا سبق أن النوازل إمنا تطلق على املسائل الواقعـة إذا كانـت   تبني لنا مم

  .ًشرعيا مبعىن أا تتطلب حكماً ،وكانت ملحة ،مستجدة
وأما الوقائع فإا تطلق على كل واقعـة مسـتجدة كانـت أو غـري     

مبعىن أا  ،وقد ال تتطلبه شرعياً مث إن هذه الواقعة قد تتطلب حكماً ،املستجدة
  .ال تكون ملحةقد تكون ملحة وقد 

سواء كانت هـذه   ،وأما املستجدات فإا تطلق على كل مسألة جديدة
مث إن هذه املسألة اجلديـدة قـد    ،املسألة من قبيل املسائل الواقعة أو املقدرة

مبعىن أا قد تكون ملحة وقد ال تكـون   ،وقد ال تتطلبه شرعياً تتطلب حكماً
  .ملحة

والبد حكم شرعي، أما الوقـائع   أن النوازل يتعلق ا: وجوهر الفرق
  .واملستجدات فال يلزم أن يتعلق ما حكم شرعي

  

 ـــــــــــــــــ
اهللا  عبـد / صـرة د الفقهي يف التطبيقات املعا والعمل" الفتاوى"من النوازل  االستفادة سبل :انظر) ١(

  .١١/٢/٥٣٣: ، وذلك يف جملة جممع الفقه اإلسالميالشيخ احملفوظ بن بيه



 
 

 
 
 

 - ٣٦ -

  عرض تارخيي ألبرز النوازل اليت وقعت للمسلمني: ثالثاً
  

 على منهاج واحـد يف أصـول   كان املسلمون عند وفاة رسول اهللا 
   .وأضمر نفاقاً اللهم إال من أظهر وفاقاً ،الدين وفروعه

  :أول نازلة تسجل م وهيوأول خالف وقع منه
وإمنا أراد اهللا رفعه إليه  ،فزعم قوم منهم أنه مل ميت اختالفهم يف موته 
اجلميع مبوته حني تـال   وزال هذا اخلالف وأقر ،إليه كما رفع عيسى بن مرمي
، ]٣٠: الزمـر [ M   Ö  Õ  Ô  ÓL  :اهللا تعاىل قول عليهم أبو بكر الصديق 

ان يعبد رب حممد ك ا فإن حممدا قد مات ومنيعبد حممد من كان" :وقال 
   . )١("فإنه حي ال ميوت

إال أن هـذا   ،الصالة والسالم ختلفوا بعد ذلك يف موضع دفنه عليهمث ا
إن األنبيـاء  "  :قـال  أن النيب  الصديق  برواية أيب بكرارتفع اخلالف 

  .فدفنوه يف حجرته )٢("يقبضون  يدفنون حيث
  

عبادة  األنصار أن تبايع سعد بن وأرادت ،اإلمامة مث اختلفوا بعد ذلك يف
 إم اتفقوا على مبايعة أيب مث ،إن اإلمامة ال تكون إال يف قريش :وقالت قريش

   .)٣(لمسلمنيلبكر الصديق خليفة 

 ـــــــــــــــــ
 .كمن حديث عائشة ) ٣٤٦٧(برقم ) ٣/١٣٤١(أخرجه البخاري ) ١(
ما قبض اهللا نبيا إال يف املوضع الذي حيب : " ، ولفظه )١٠١٨(برقم ) ٣/٣٣٨(أخرجه الترمذي ) ٢(

،  "ما قبض نيب إال دفن حيث يقـبض "، ولفظه )١٦٢٨(برقم ) ١/٥٢٠(، وابن ماجه "أن يدفن فيه 
 .١٩٥خمتصر الشمائل ص : وصححه األلباين انظر 

 .)٦٤٤٢(برقم ) ٦/٢٥٠٧(البخاري  قصة السقيفة يف صحيح: انظر)  ٣(
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 ،علـى مقاتلتـهم   ختلفوا بعد ذلك يف قتال مانعي الزكاة مث اتفقواا مث
   .)١(الصديق  وكان ذلك يف عهد
  :منه بني الفرق والكالم السابق مأخوذ ادي يف الفرقيقول البغد

 وفتح اهللا هلم الفتوح وهـم يف  مث اشتغلوا بعد ذلك يف قتال الروم والعجم"  
والتوحيد والوعد والوعيـد   كلمة واحدة يف أبواب العدل كله على أثناء ذلك
ع الفقه كمرياث اجلد م أصول الدين، وإمنا كانوا خيتلفون يف فروع ويف سائر

وكمسائل العول والكاللـة  من األب واألم أو من األب،  اإلخوة واألخوات
، وكانوا علـى هـذه   وال تفسيقاً مما مل يورث اختالفهم فيه تضليالً... والرد

  .اجلملة يف أيام أيب بكر وعمر وست سنني من خالفة عثمان
منـه حـىت أقـدم     ابعد ذلك يف أمر عثمان يف أشياء نقموه مث اختلفوا

  .ا ظاملوه على قتلهألجله
  .إىل يومنا هذا باقياً اختالفاً اختلفوا بعد قتله يف قاتليه وخاذليه مث

، شأن معاويـة  بعد ذلك يف شأن علي وأصحاب اجلمل ويف مث اختلفوا
بن العـاص   حكم احلكمني أيب موسى األشعري وعمرو ويف أهل صفني ويف

  .اليوم إىل باقياً اختالفاً
الصحابة خالف القدرية يف القدر مـن   رين منمث حدث يف زمان املتأخ

وتربأ منهم املتأخرون مـن   اجلهين وغيالن الدمشقي واجلعد بن درهم، معبد
وابن عباس وأنـس   اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا وأيب هريرة الصحابة كعبد

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٢(برقم ) ١/٥١(مسلم صحيح ، و)٦٨٥٥(برقم ) ٦/٢٦٥٧(البخاري  صحيح: انظر ) ١(
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وأوصوا أخالفهم بأن  أوىف، وعقبة بن عامر اجلهين، وأقرام، وعبد اهللا بن أيب
 .)١( "مرضاهم القدرية وال يصلوا على جنائزهم وال يعودوا وا علىال يسلم

اجلهمية هم أول  وكانوا هؤالءاجلهمية يف آخر عصر التابعني  وملا كثرت
  .ومع هذا فقد كانوا قليلني أذالء مذمومني من عارض الوحي بالرأي

نفق عند الناس ألنه كان معلـم   وإمنا ،وأوهلم شيخهم اجلعد بن درهم
وعلى رأسه سلب  ،وشيخه وهلذا يسمى مروان مبحمد اجلعد بن حممدمروان 

بربكـة شـيخ    وشتتهم يف البالد ومزقهم كلم ممزق ،بين أمية امللك واخلالفة
وكان  أمره يف املسلمني طلبه خالد بن عبداهللا القسري وملا اشتهر املعطلة النفاة

فقـال يف   فخطب الناس يف عيـد األضـحى   ،العراق حىت ظفر به على أمرياً
 ،باجلعد بن درهـم  فإين مضحٍ تقبل اهللا أضحياتكم أيها الناس ضحوا :خطبته

تعاىل اهللا عما  إبراهيم خليالً ومل يتخذ تكليماً فإنه زعم أن اهللا مل يكلم موسى
مث طفئت  ،وكان ضحيته )٢(فذحبه يف أصل املنرب مث نزل كبرياً يقول اجلعد علواً

على عرشه بائن من  أن اهللا فوق مساواته واحدتلك البدعة والناس إذ ذاك عنق 
عبـده   وأنه كلم ،اجلالل موصوف بصفات الكمال ومنعوت بنعوت ،خلقه

  .ًهشيما وجتلى للجبل فجعله دكاً ورسوله موسى تكليماً
وكان حيب الثالثة فويل على الناس عبداهللا املأمون  أول املائة جاء ن أإىل

غلب عليـه  إذ  ؛اع املتكلمني يف العلومبأنو ه يغصوكان جملس ،أنواع العلوم

 ـــــــــــــــــ
 .٢٠ـ ١٩: الفرق بني الفرق) ١(
 .١٢/٤٢٥: ، وتاريخ بغداد ١٦/١٣٧:تاريخ دمشق ) ٢(
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هلا املترمجني مـن الـبالد    حضروأ كتب اليونان حب املعقوالت فأمر بتعريب
مجاعة من اجلهمية ممن كـان   فغلب على جملسه فاشتغل ا الناس ،فترمجت له

بدعة التجهم يف أذنه  والقتل فحشوا أخوه األمني قد أقصاهم وتتبعهم باحلبس
فلم تطـل مدتـه    ،وعاقبهم عليها استحسنها ودعا الناس إليهافقبلها و ،وقلبه

وأخـذ   أمحد بن حنبل وهو الذي ضرب اإلماموصار األمر بعده إىل املعتصم 
مفتد بنفسـه   الناس بالرغبة والرهبة فمن بني أعمى مستجيب ومن بني مكره

ـ  وجعل اًاهللا أقوام ثبتو ،بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن باإلميان منهم وم قل
 أقوى من الصخر وأشد من احلديد فأقامهم لنصر دينه وجعلـهم  يف نصر دينه

 ملا صربوا وكانوا بآياته يؤمنون فإنه بالصرب والـيقني  أئمة يقتدي م املؤمنون
M  O  N    M  L  :كما قال سبحانه ،تنال اإلمامة يف الدين   K   J

T   S   R  QPL ] األذى فصربوا على اجلهمية مـن  ، ]٢٤: السـجدة
به مـن الوعـد وال ملـا     مملا رغبوه رسول اهللا  الشديد ومل يتركوا سنة

برمحته تلك الفتنة وأمخـد تلـك    مث أطفأ اهللا ،الوعيد الشديد به من أرعبوهم
حىت صرخ ا علـى   مبيناً اًوفتح ألهلها فتح عزيزاً نصراً الكلمة ونصر السنة

الزمـان مـن    ف يف ذلكوصن ،كل باد وحاضر رؤوس املنابر ودعي إليها يف
ذريتهم  وقام من بعدهم ،ذلك العصر السنة ما ال حيصيه إال اهللا مث انقرض أهل

  .على بصرية يدعون إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 
واملعارضون ملـا   ما ال قبل ألحد به وهم جنود إبليس حقاً إىل أن جاء

ودعوهم  ،الحدةوامل القرامطة والباطنيةوآرائهم وهم  جاءت به الرسل بعقوهلم
اإلسالم وأهله  فجرى على ،الرسل تعارض املعقول إىل العقل ارد وأن أمور
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 ذريعـاً  عديدة وقتلوا احلاج قتالً مراراً منهم ما جرى وكسروا عسكر اخلليفة
 إليها وقلعوا احلجر األسود من وذهبوا إىل مكة فقتلوا ا من وصل من احلاج

الرزية واشتدت ـم   هم وعظمت مشوكتهم واستفحل أمر تمكانه وقوي
  .البلية

املشرق واملغـرب   زمام استوىل الكفار على كثري من بالد اإلسالم يف ويف
مث الـدين   أن ينهدم ركنه لوال دفاع اهللا الذي ضمن حفظ هـذا  وكاد اإلسالم

 حىت استفحلت قليالً املشرق وظهرت من املغرب قليالً مخدت دعوة هؤالء يف
مث أخذوا يطؤون الـبالد   ،من بالد املغرب  أهلها على كثريومتكنت واستوىل

ا القاهرة وأقاموا على هذه الدعوة  وصلوا إىل بالد مصر فملكوها وبنوا حىت
  .ا  مصرحني

الصفا واإلشارات وكتب ابن سـينا   ويف زمام صنفت رسائل إخوان
أحد خلفـاء   إىل احلاكم نسبة" اكميةأيب من أهل الدعوة احل كان" :فإنه قال
وشعار  ،إال يف خفية زمام السنة وكتبها واآلثار مجلة وعطلت يف ،الفاطميني

بالد مصر والشـام   على واستولوا أيضاً ،على الوحي هذه الدعوة تقدمي العقل
بـني   وأهل السنة فيهم كأهـل الذمـة   ،واحلجاز واستولوا على العراق سنة

وكم مات يف سجوم مـن   ءفكم أغمدت سيوف يف أعناق العلما ،املسلمني
أيديهم يف أيام نور الدين  حىت استنقذ اهللا اإلسالم واملسلمني مناألنبياء  ورثة
 ،بعد طـول اخلمـول   فأبلّ اإلسالم من علته وانتعشأخيه صالح الدين  وابن

 ،احملـاق  وأبدر هالله من بعد أن دخل يف ،األرض والسماء حىت استبشر أهل
 واسـتنقذ اهللا بعبـده   ،لغت التراق وقيل من راقب وثابت إليه روحه بعد أن

الصليب وأخذ كل من أنصار اهللا ورسـوله   وجنوده بيت املقدس من يد عبدة
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وأذن ا علـى رؤوس األشـهاد    وعلت كلمة السنة ،بنصيب من نصرة دينه
  . )١( فإنه أبلغ الزاد ليوم املعاد ال تنكلوا عن اجلهاد ونادى املنادي يا أنصار اهللا

زنكي كان يصنع أثناء ختطيطـه  بن الدين  نورأن  :يذكر يف ذلك ومما
وجيمع له النجارين  من اخلشب منرباً املقدس كان يصنع وتفكريه يف فتح بيت

وكان موقفه  ،منه ويضحكون الناس ويهزؤون واملهندسني وكان مير به بعض
 املـأل عليـه   الفلك، ومير حينما كان يصنع >يف ذلك يذكر بنيب اهللا نوح 

ينصـبه   ذا املنرب أن أرادقد  /نور الدين ويضحكون، وكان منه يهزؤون 
وكـان يقـول    ،أمام أعني الصغار والكبـار  أمام الناس وأن يكون شاخصاً

   .)٢(ذا املنرب إىل بيت املقدس ليخطب من فوق هذا املنرب هناك سأذهب
يئـة  الصنيع كيف كان له أثر عظيم يف تربية النشء و فانظروا إىل هذا

وهو حترير بيت املقـدس   ،املعنوي هلذا األمر العظيم واستعدادهم نفوس الناس
  .من أيدي احملتلني

  

  :ومن النوازل الواقعة يف هذا العصر
وعلى أثر ذلك وقع االحتالل األجنيب الكافر  ،سقوط اخلالفة اإلسالمية
احلقيقة وهو يف  ،وهو ما يسمى خطأ باالستعمار ،على معظم الديار اإلسالمية

 ،تقسيم بالد املسلمني إىل دويالت صغرية هشة :وقد نتج عنه ،دمار واستعباد
وإحالل القوانني الوضعية واألنظمة البشرية املستوردة مـن الغـرب الكـافر    

 ـــــــــــــــــ
 .١٤٣ـ ١٤٠: خمتصر الصواعق: انظر) ١(
 .٥٥٢/  ١١ الكامل :انظر )٢(



 
 

 
 
 

 - ٤٢ -

وإقصاء الشريعة اإلسـالمية يف التحـاكم إليهـا     ،يف هذه الدويالت دستوراً
  .األحوال الشخصية وحنوها وهي ،اللهم إال يف قضايا حمدودة ،والصدور عنها

وال حول  ،احتالل اليهود ألرض فلسطني :وأعظم النوازل يف عصرنا هذا    
وهذا االحتالل له أبعاد كـبرية وآثـار عظيمـة سياسـية      ،وال قوة إال باهللا

مع أن اجلانب الديين يف قضية االحتالل هو جوهرهـا   ،واقتصادية واجتماعية
  .وأسها وأساسها
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  النوازل من املوقف العلمي :رابعاً
  

 ،يف مجلة وجيزة بليغـة و ،لخص املوقف العلمي بكلمة واحدةن ميكن أن
 :ن املوقف العلمي يف النوازل هـو ردهـا إىل األصـول   إ :لتقو هذه اجلملة

  .األصول النوازل ترد إىلف
واملراد باألصول األدلة الشرعية وعلى رأسها الكتاب والسنة وإمجـاع  

وما يتصل بذلك من مراعاة مقصود الشارع  ،ا من القياس يلحق وما ،األمة
  .وقواعده

حينما ذكرنا تعريـف  اإلمام الشافعي وقد وردت هذه اجلملة يف كالم 
فليست ترتل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال ويف كتاب اهللا ( :وهي قوله ،النازلة

امع الواعي لفقه املوقف الصحيح واملوقف اجلف )١()الدليل على سبيل اهلدى فيها
  .أصوهلا إىل النوازل هو ردها

 فهما قرينان ال يستغين أحدمها ،وهناك سر عجيب بني النوازل واألصول
  .)األصول والنوازل( :اآلخر عن

بدون للناس  تصلح والنوازل ال ،بدون النوازلللناس األصول ال تصلح 
  .؟كيف هذا ،األصول

بـدون  حياة الناس وتنفعهم  حلصال تفإا  األصول وهي األدلة الشرعية
معطلة بقيت هذه األصول جردت عن النوازل  إذاوذلك أن األصول  ،النوازل

 ،فحسبالتالوة هي فتكون وظيفة القرآن  ،الناس مستبعدة ال أثر هلا يف حياة
 ـــــــــــــــــ

  .٢٠ص: الرسالة )١(
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عمـل   دونونشره،  فظ خمطوطاا وتراثهاحبيكون حينئذ إمنا الشريعة  ظوح
̄   M  :ـال اهللا ، وقد قحتاكموال تطبيق وال   ®  ¬     «  ª       ©  ¨
±  °L ]٣٠: الفرقان[.  

أن تربط األصـول   البدبل  ،لإذن األصول ال ميكن أن تنفك عن النواز
  .بالنوازل

جردت عـن   إذا ألن النوازل ؛وكذلك النوازل ال تستغين عن األصول
 .اسعلى الن وشقاًء األصول الشرعية باتت هذه النوازل وباالً

 ،ه النوازل إن تركت بدون أصول فإا ستترك لألهواء والعقولإن هذ
M  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð  وهالكاً يهاًعلى البشرية وت وجحيماً وستكون شقاًء

  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL ]ـ يقولو، ]٥٠: املائدة:  M  È   Ç   Æ  Å
Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  ÉL ]١٢٤: طه[.  

وإمنا حيصل ذلك برد النازلـة  فالبد إذن من البحث عن حكم النوازل، 
 الشرعية، وبذلك يعرف مراد اهللا فيها، هذا هو احلق والعدل، وبه األصول إىل

   .والفالح والنجاة يتحقق اخلري
اليت تقول إن املوقف العلمي جتاه  القاعدة األدلة والشواهد على هذه
  :النوازل هو ردها إىل األصول

: ملا بعثه إىل اليمن قـال   املشهور أن الرسول حديث معاذ  :أوالً
فإن مل جتد ": أقضي بكتاب اهللا، قال: قال "؟كيف تقضي إذا عرض لك قضاء"

فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا ": ، قالفبسنة رسول اهللا : قال "؟يف كتاب اهللا
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 وال آلو، فضرب رسول اهللا  ياجتهد رأي: قال "؟وال يف كتاب اهللا  صدره
  .)١("اهللا ملا يرضي رسول اهللا لِوفق رسولَ رسو احلمد هللا الذي": وقال

انظر ما تبني لك : ؛ إذ قال لهإىل شريح يف القضاء كتاب عمر  :ثانياً
يف كتاب اهللا فال تسأل عنه أحدا، وما مل يتبني لك يف كتاب اهللا فاتبع فيه سنة 

  .وما مل يتبني لك يف السنة فاجتهد رأيك ،رسول اهللا 
مبـا   من عرض له منكم قضاء فليقضِ: "هللا بن مسعود قال عبد ا :ثالثاً

فإن جـاء   يف كتاب اهللا، فإن مل يكن يف كتاب اهللا فليقضِ مبا قضى فيه نبيه 
مبا قضى به الصاحلون، فإن  فليقضِ فيه نبيه  أمر ليس يف كتاب اهللا ومل يقضِ

فليجتهـد   جاء أمر ليس يف كتاب اهللا ومل يقضِ به نبيه ومل يقضِ به الصاحلون،
  ".رأيه، فإن مل حيسن فليقم وال يستحي

إذا سئل عن شيء فإن كان يف كتاب اهللا قال به،  بوكان ابن عباس 
قال به، فـإن مل يكـن يف    فإن مل يكن يف كتاب اهللا وكان عن رسول اهللا 

 ـــــــــــــــــ
، وأخرجـه الترمـذي   )٣٥٩٢(بـرقم  ) ٣/٣٠٣(احلديث ذا اللفظ أخرجه أبو داود يف سننه ) ١(
على أن أهل العلم قـد  : "خلطيب البغدادي قائالًوقد صحح هذا احلديث ا). ١٣٢٧(برقم ) ٣/٦١٦(

، إال أن بعـض  )١/١٨٩" (الفقيـه واملتفقـه  ". "تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم
إعـالم  "الكالم على هـذا احلـديث يف   : انظر. احملدثني ضعفه من جهة السند مع القول بصحة معناه

االبتـهاج بتخـريج   "، و)٦٣(للزركشـي  " املعترب"و، )١٥١" (حتفة الطالب"، و)١/٢٠٢" (املوقعني
  ).٢١٠" (أحاديث املنهاج

وقد ذهب الشيخ األلباين إىل أن احلديث ضعيف سندا، وأن يف متنه خمالفة ألصل مهم وهو عدم جواز 
مرتلة السنة يف اإلسالم وبيان : "انظر. التفريق يف التشريع بني الكتاب والسنة ووجوب األخذ ما معا

  ).٨٨١(برقم ) ٢/٢٧٣" (سلسلة األحاديث الضعيفة"، و)٢٢، ٢١" (ال يستغىن عنها بالقرآنأنه 
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وكان عن أيب بكر وعمر قال به، فإن مل يكن  كتاب اهللا وال عن رسول اهللا 
  .)١(وال عن أيب بكر وعمر اجتهد رأيه عن رسول اهللا  يف كتاب اهللا وال

"  :الـرب  قال عنه ابن عبد ،يقول اإلمام الشافعي وكالمه جامع يف ذلك
ال "  :يقـول الشـافعي   وشفاء يف هذا الباب مبا فيه كفاية /أتى الشافعي 

اهللا فرضـه   كتاب يقيس إال من مجع آالت القياس وهي العلم باألحكام من
 مـا  ويستدل على ،خه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبهوأدبه وناس

سنة وال إمجاع  يكن بإمجاع املسلمني فإن مل احتمل التأويل منه بسنن النيب 
فإن مل   اهللا فإن مل يكن فالقياس على سنة رسول ،فالقياس على كتاب اهللا

ز القول وال جيو ،خمالف هلم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين ال يعلم
وال يكون ألحد أن  عليها يف شيء من العلم إال من هذه األوجه أو من القياس

وإمجاع الناس  السلف مبا مضى قبله من السنن وأقاويل يقيس حىت يكون عاملاً
وال  املشتبه واختالفهم ولسان العرب وأن يكون صحيح العقل حىت يفرق بني

 علـى  تنبيهاً ألن له يف ذلك ؛فهيعجل بالقول وال ميتنع من االستماع ممن خال
بلـوغ   على فضل ما اعتقده من الصواب وعليه غفلة رمبا كانت منه أو تنبيهاً

 ـــــــــــــــــ
وهذه اآلثار ثابتة عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وهم من أشهر الصـحابة  : "قال ابن تيمية )١(

  ).١٩/٢٠١: (جمموع الفتاوى" بالفتيا والقضاء 
وهذا كتاب جليـل تلقـاه العلمـاء    : "عنه إىل أيب موسى  وقال ابن القيم عن كتاب عمر 

  ).١/٨٦" (إعالم املوقعني"."بالقبول
 – ١/١٩٩" (الفقيـه واملتفقـه  "، و)٥٨ – ٢/٥٦" (جامع بيان العلم وفضله: "هذه اآلثار يف: انظر

  ).٦٤ – ١/٦١" (إعالم املوقعني"، و)٢٠١ – ١٩/٢٠٠" (جمموع الفتاوى"، و)٢٠٣
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وترك مـا   ،جهده واإلنصاف من نفسه حىت يعرف من أين قال ما يقول عامة
  . )١("يترك

باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم  :عبد الرب فقال ب ابنبووقد 
مـن األحاديـث    وذكر يف ذلـك عـدداً   ،النازلة لالنصوص يف حني نزو

  .)٢(والروايات

 ـــــــــــــــــ
 .٥١١ص : الرسالة) ١(
 .٢/٥٥: ان العلم وفضلهجامع بي) ٢(
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  من النوازل املوقف العملي: خامساً
  

وذلك يتطلـب   ،إن املوقف العلمي من النوازل البد له من تطبيق وتنفيذ
  .يقتفى ويتبع واقعياً ومنهجاً عملياً موقفاً
الشـريعة  مقاصد احملافظة على بالعملي من النوازل  ملوقفإمجال اميكن و

  .واالجتهاد يف حتصيلها ورعايتها والعناية ا
تقدمي مصلحة الدين ويستدعي  ،كيان األمة ووحداوهذا يقتضي حفظ 

لتحقيق عبودية اهللا وتوحيـده  وإمنا يكون ذلك بالسعي  ،على املصاحل األخرى
  .وإفراده بالعبادة

 ن اهلـاجس وعقيدا ينبغي أن يكو احملافظة على وحدة األمة وكياا إن
  .واألمر املقدم على ما سواهاألول واهلم األكرب 

والتحرر عـن   ،والقول اجلامع يف ذلك حتري مقصود الشارع وكلياته
   .األهواء واملصاحل اخلاصة

   .مصابرةو املبدأ ومتسك به وصرب حيتاج إىل ثبات علىوهذا 
  .وشفقة عليهم إىل رمحة للخلق وحيتاج إىل احتساب لألجر وأيضاً

 وهـي العلـم   :تيمية هذه األمور الثالثة بكلمات ثالث د مجع ابنوق
  .والعدل والرمحة
  :ااالت يف املوقف العملي وهنا تتسع
هـذا   كما حصل ؛ميدان املعركةيف  وقتاالً هناك مواقف تقتضي جهاداًف

  .مع شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جهاده للتتار
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  .املعروف والنهي عن املنكراألمر ب وهي ،جمال احلسبة :واال الثاين
  .جمال التعليم واإلرشاد :واال الثالث

 أعطيت حقها وموقفها العلمي النظـري والعملـي   ن هذه النوازل مىتإ
  .ًونصرا وبركةًعلى هذه األمة  التطبيقي كانت خرياً

  .اإلمام أمحدواليت ض ا  ،القرآن حمنة خلق :ومن األمثلة على ذلك
 :)١(بشيء من االختصارفيما يأيت  ذه احملنةوميكن أن نتعرض هل

 وقد فضل ،التمسك مبعتقد السلفيف  عظيماً لقد بلغ اإلمام أمحد مبلغاً
  .خلق القرآن والعذاب على التنازل ولو باللسان يف حمنة السجن

القول خبلق القرآن وامـتحن   األمة علىوكان املأمون قد أراد أن حيمل 
التقية وحسـن الـتخلص    أجوبة تتراوح بني فأجاب العلماء ،العلماء بذلك

احملنـة إال   حتت ضغط التعذيب ومل يثبت يف هذه واضطر أكثرهم إىل التنازل
إىل  أما األول فمات يف طريـق اقتيـاده   ،رجالن حممد بن نوح واإلمام أمحد

  .وبقي اإلمام أمحد وحده يف الطريق ،السجن
 ،يه إال أن احملنة مل تنتهاإلمام أمحد إل مع أن املأمون قد مات قبل وصول

الذي ويل اخلالفة مث جاء الواثـق بعـد    كربها بعد املأمون املعتصم توىل فقد
واستمر  ،حيمل قيوده وأثقاله ،السجن يف وال يزال اإلمام أمحد مودعاً ،املعتصم

تعرض فيها هـذا   سنتان ونصف تقريباً ،ًمن ثالثني شهرا ذلك حنواً احلال على
وضرب بسياط غليظة وسـحب   ،مث الترهيب الترغيب أوالً اإلمام ألنواع من

مع ذلـك   وأغمي عليه وظل عقله مراراً على األرض وخلع جسمه حىت فقد
  .اهللا غري خملوق القرآن كالم :على موقفه مصراً حمتسباً صابراً

 ـــــــــــــــــ
 .١٤/٣٩٣: والبداية والنهاية ١١/٢٣٢: سري أعالم النبالء: انظر يف خرب هذه احملنة) ١(
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 رفع احملنة ونصـر السـنة  الذي الواثق جاء من بعده املتوكل  هلك وملا
 يف تلك احملنة الرهيبة القاسية، وانتصر أمحد منتصراً موقرب أهلها، فخرج اإلما

  .  واجلماعة، ولذلك لقب بعد ذلك بإمام أهل السنة بانتصاره أهل السنة
الدين بالصديق يوم الردة وبأمحـد يـوم    أعز اهللا" :املديين قال علي بن

لصحة العقيدة وفسـادها   معياراً اإلمام وبغضه صار بل إن حب هذا )١("احملنة
   .)٢("صاحب سنة حيب أمحد فاعلم أنه إذا رأيت رجالً" :ا قال قتيبةكم

بعجـزهم عـن    كثري من العلماء املعاصرين لإلمام أمحـد  فوقد اعتر
مقـام   إن اإلمام أمحد قام :وقالوا ،موقفه يف حمنة القول خبلق القرآن الوقوف
    .)٣(األنبياء

اهللا  عبـد  يا أبا: لهوهو يف السجن فقال اإلمام أمحد رجل إىل  جاءوقد 
 ولك صبيان وأنت معذور كأنه يسهل عليه اإلجابة، فقال اإلمام عليك رجال

  . )٤(عقلك فقد استرحت إن كان هذا :أمحد
، لكنه ملا رأى الناس جييبون ويعرضـون  ليناً اإلمام أمحد رجالً لقد كان

ذلك اللني وانتفخت أوداجه وامحرت عينـاه وكـان    عندئذ ذهب عن احلق
يعـين   -، وقد جعلت أبا إسحاق مبتدعاً حل إال كل من ذكرين ففي :يقول

`M   :يف حل ورأيت اهللا يقول -املعتصم    _  ^  ]  \  [  ZY  XL 
وما ينفعك " :بالعفو يف قصة مسطح مث قال أبا بكر وأمر النيب ، ]٢٢ :النـور [

 ـــــــــــــــــ
 .١١/١٩٦ سري أعالم النبالء)  ١(
 .١١/١٩٥ املصدر نفسه)  ٢(
 .١١/٢٠٢املصدر نفسه : انظر)  ٣(
 .١/٤٣طبقات احلنابلة : انظر)  ٤(
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 :احملنـة  وقال اإلمام الذهيب يف هذه )١("سبيلك أن يعذب اهللا أخاك املسلم يف
إىل قوة وإخالص فاملخلص بال قوة يعجز عـن   حيتاج ،باحلق عظيم الصدع"

ومـن   ،فهو صـديق  قام ما كامالً بال إخالص خيذل فمن القيام به والقوي
فال قوة إال  ،وراء ذلك إميان واإلنكار بالقلب وليس ضعف فال أقل من التأمل

  .)٢(" باهللا
 

  :العالقة بني النوازل والفنت
 ؛وذلك أما يتفقان يف املبتـدأ  ،تعرف العالقة بني الفنت والنوازل وذا

 ،حيث إن الفنت يف بدايتها ال تعدو أن تكون سوى مسألة من املسائل النازلـة 
  .والغالب أا من مسائل االعتقاد وأصول الدين

  .وبقدر عظم النازلة وخطورا تعظم الفتنة احلاصلة منها
  

  :ة اخلطرية فريقان متقابالنوالناس يف النازلة العقدي
 ،فريق متبع ملنهج السلف يف التعامل مع هذه النازلـة واحلكـم عليهـا   

  .إىل بيان احلق وظهور السنة وبث اخلري يف العاملني فيكون هذا االتباع سبيالً
جماف ملنهج السلف يف التعامل مع هذه النازلة واحلكـم   ،وفريق متبع للهوى

  .وحمنة موقعة يف الفرقة والرتاعفتكون إذ ذاك فتنة  ،عليها
حيث  ؛ومن هنا تتضح أمهية اقتفاء منهج السلف يف احلكم على النوازل

وكان منـهج   إن النازلة إمنا تكون فتنة ومزل قدم مىت كان حكم اهلوى متبعاً
  .مستبعداً السلف يف التعامل مع النوازل غائباً
 ـــــــــــــــــ

 .١١/٢٦١سري أعالم النبالء  : انظر) ١(
 .١١/٢٣٤سري أعالم النبالء ) ٢(
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بيـان   :علم والعملمن ال الفوائد اليت حتصل بإعطاء النوازل حقها ومن
الباقية ألا الكفيلة بتقدمي  لكل زمان وأا الشريعة اخلالدة صالح هذه الشريعة

   .شكالت واملعضالتامللكل  احللول الناجعة
وإمنا العجز  ،واهللا كال ،وال يظنن ظان أن هذه الشريعة عاجزة عن ذلك

جـزهم  وع أو من جهل املسلمني ،فهو من سوء ظن هذا الظان إن ظنه ظان
  .وضعفهم
 أن إعطاء هذه النوازل حقها فيـه حتكـيم   :يف ذلك من الفوائدف أيضاًو

 مسـو تشـريعاته  تظهـر  اإلسالم و تربز حماسنوبذلك  ،للشريعة وإعمال هلا
  .واؤها

اليت حيصل ا  ألن من األمور ؛جتديد هذا الدين حتت وهذا يدخل أيضاً
  .هلا وحكمها املناسب إعطاء النوازل حقها :التجديد

الذين تطـاولوا   سد الباب على املتطفلني وعلى اجلهال ويف ذلك أيضاً
   .يف هذا العصروهذا التطاول شيء قد عظم وتكاثر  ،اإلسالم على ثوابت

دراسة النوازل وقد حصل لدى كثري من أهل العلم املعاصرين تباعد عن 
فتح الباب ملن أن إىل أفضى هذا قد و ،واحلكم عليهاالعناية ا  يفورع بارد و

 ،ال علم له بالشريعة من بل ،حيسنها يتكلم يف النوازل من ال هب ودب فصار
  .ومن ال علم له بالواقع

أن أدعو اجلامعات واألقسام العلمية والدراسات العليا  إين يف هذا املقامو
إىل النوازل املعاصرة يف مجيـع   ودراسام يف حبوثهم بالطالب والباحثني مييلوا

على ذلك وأن يهيئوا ذلك األمـر   استثناء وأن يشجعوهم ات بدونالتخصص
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د قـد وضـعت يف بعـض    لألسف الشـدي فإنه هلم وأن يسهلوا هذا األمر 
   .العقبات والعوائق ملن أراد أن يبحث النوازلاملؤسسات العلمية 

يف  املاجستري أراد أن يسجل موضوعاً مرحلة وأذكر أن بعض الطالب يف
ألنـه أخـذ    ؛استغرقت مدة التسجيل ما يزيد على السنةف النوازل املعاصرة

حبـث مـن    يف ولو أنه أراد أن يسجل يف خمطـوط أو  ،يف النوازل موضوعاً
البحوث املعتادة املعروفة يف هذا الفن أو ذاك فإنه تله  وتكتب ،ل له مهمتهسه

  .املوافقة قبل التقدمي
ـ تحبيث تيسـر و  ،يةالقض أن نعكسمنا املطلوب و  يف ل البحـوث هس

وبأن ترسم يف  ،وذلك بأن تطرح برامج علمية ختدم النوازل ،النوازل املعاصرة
فمن أراد البحث يف النوازل وجد  ،النوازل مشاريع بعيدة املدى وقريبة املدى

ويف املقابل البد أن توضع العوائـق   ،ولقي التيسري قرينه ،الصعوبات مذللة له
  .يف حبثه عن موضوع النوازلوالعراقيل ملن أراد أن حييد 

  

  .احلمد هللا رب العاملني أن وآخر دعوانا ،هذا ما تيسر إيراده
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