سلسلة دراسات أكاديمية 5
قراءات تأصيلية في موضوع االجتهاد
(الحلقة الخامسة)
االجتهاد في عهد التابعين
الفقه والسياسة ،تأثر وتأثير

د .حسن بكير
أستاذ الدراسات اإلسالمية\هولندا

أهم ما ميَّز حركة الفقه في عهد التابعين االنشقاق السياسي بين المسلمين ،وظهور االتجاهات
الفقهية المختلفة ،والتعصب لها .تبعا ً لالتجاه السياسي لكل فرقة.
ومع أن حركة االجتهاد الفقهي حافظت على زخمها وقوة اندفاعها ،فإنها قد تأثرت بالنزاعات
السياسية ،وتجلّى هذا التأثّر – واضحا ً  -في مسائل فقهية ،بل في منهج االجتهاد نفسه .وأشير -
هنا – إلى أن أصل اإلشكال قد بدأ سياسياً ،لكنه أخذ صبغةً دينيةً ،ثم ظهرت تداعياته فُ ْرقَةً مذهبيةً
واختالفا ً فقهيا ً ومنهجا ً اجتهادياً.
س َّل سيف في اإلسالم على قاعدة دينية مثل ما
ولعل منشأ الخالف هو مسألة اإلمامة .إذ ما ُ
س َّل على اإلمامة في كل زمان( .)1وإذا كان الصحابة الكرام – رضوان هللا عليهم جميعا ً – قد
ُ
أفلحوا في تجاوز مشكلة الخالفة عقب وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم  ،فإن األمر لم يكن كذلك
بعد الفتنة الكبرى ومقتل عثمان بن عفان – رضي هللا عنه -؛ إذ انقسم المسلمون – إلى شيعة
( )2
وخوار َج وأهل سنةٍ.
فما كاد يتم األمر لإلمام علي كرم هللا وجهه – ويتولى أعباء الخالفة حتى عارضه ثالثة من
كبار الصحابة – طلحة بن عبيد هللا والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان – رافضين إقراره
( )3
على البيعة ،ومتهمينه بالتقصير في نصرة الخليفة عثمان – رضي هللا عنه .-
فحصلت مواجهات بين اإلمام علي وبين الصحابة الثالثة .وبعد إشراف جيش معاوية على
يٍ ،حيث أيّد فريق
االنهزام ،لجأ إلى حيلة التحكيم؛ مما أحدث تصدعا ً في صفوف جيش اإلمام عل ّ
الفكرة وعارضها آخرون ،فاضطر اإلمام علي إلى القبول بها على الرغم من إدراكه أبعادها
ومراميها .فخرجت عليه الفرقة التي أصبحت تسمى بـ"الخوارج" ،أما الذين ظلوا على والئهم له
فسموا بـ"الشيعة" .وإلى جانب هاتين الفرقتين ُوجد جمهور المسلمين الذين نأوا بأنفسهم عن هذا
النزاع( ،)4إما تحت إكراه السلطة أو ابتعادا ً عن الخوض في الفتن التي تركت آثارها في اجتهاد
كل فرقة ،وصبغت فقهها بصباغ خاص.

 - 1موسوعة المللل والنحلل ،الشهرسلتاني ،أبلو الفلتد محملد .بيلروت ،مصسسلة ناصلر
للثقافة .ط1981( .1 :م) .ص . 6
 - 2األخبللار الطللوال ،الللدينور  ،أبللو حنيفللة .ت :عمللر فللاروق الطبللاع .بيللروت ،دار
األرقم .ص .183 -133
 - 3تللاريا الرسللل والملللوب ،الطبللر  ،ابللن جريللر .ت :محمللد أبللو الفضللل إبللراهيم.
القاهرة ،دار المعارف .ط 365/4 .2 :وما بعدها  ،و 5/5وما بعدها.
 - 4تاريا الطبر  48/5وما بعدها.

فالخوارج( - :)5وهم الذين رأوا أن في قبول اإلمام علي -كرم هللا وجهه  -بفكرة التحكيم بينه
وبين معاوية بن أبي سفيان – مخالفة صريحةً للنص القرآني الذ وضعوه في غير موضعه،
م إِلَّا ِل َّله  ،)6( فحكموا بخطئه بل كفره،
ّ
وتأولوه على غير معناه ،وهو قوله تعالى  :إ ِن ا ْل ُحكْ ُ
على الرغم من أنهم – هم – الذين حملوا اإلمام عليّا ً – رضي هللا عنه – على قبول التحكيم.
وقد أثار الخوارج – طيلة فترة األمويين وجزءا ً من حكم العباسيين – صراعات داميةً.
ونتيجة منهجهم الخاص ،واستماتتهم من أجل الفكرة التي آمنوا بها ،والحدّة التي رافقتهم تمزقوا
طرائق قدداً؛ منهم الموغل الذ أباح دماء المسلمين – أطفاالً ونسا ًء وشيوخا ً – ومنهم المعتدل
ّ
خطأ جماعة المسلمين ،لكن لم يذهب إلى حدّ تكفيرهم ومحاربتهم.
الذ
ويمكن تلخيص مبادئهم في النقاط اآلتية:
 – 1الخالفة ليست بالنص ،وإنما هي من اختيار المسلمين ،وباتفاقهم .ولم يختص بها بيت
دون بيت؛ فالقرشي وغيره سواء في إمكان توليه.
يحكم .وإذا جار أو انحرف
 – 2ليس لإلمام الذي يتم اختياره للخالفة أن يتنازل عنها أو ِّ
وجب خلعه أو قتله مهما كانت قوته.
ً
ً
 – 3تكفير مرتكب الذنب ،سواء أكان كبيرة أم خطأ في الرأي .وكل من خالفهم أو سكت عن
جور الحاكم فهو مذنب؛ وهو – تبعا ً لذلك – كافر.
 – 4األعمال جزء من اإليمان .وال بدَّ لكمال اإليمان من األعمال – كلها – صالة ً وصياما ً
وزكاةً...
ومما يميز هذه الفرقة – عن غيرها – تديّنها الشديد ،واستماتتها في الدفاع عن مبادئها،
واستمساكها الشديد بظواهر النصوص إلى حدّ السذاجة ،ورغبتها الجامحة في االستشهاد.
ولعل ما عقّب به اإلمام أبو زهرة – في حديثه عنهم – يُعدُّ تشخيصا ً دقيقا ً لجملة المتناقضات
التي اجتمعت فيهم؛ إذ الحظ أن أغلبهم من عرب البادية .وقليل – منهم – من كان من عرب
القرى ،وقد عاشوا في فقر شديد ،ولم يتحسن وضعهم بعد اإلسالم .إذ ظلوا في باديتهم بقساوتها
وصعوبة حياتها – يقول اإلمام  « :-وأصاب اإلسالم شغاف قلوبهم مع سذاجة في التفكير،
وضيق في التصور ،وبُع ٍد عن العلوم .فت َك َّونَ – من مجموع ذلك – نفوس مصمنة متعصبة لضيق
نطاق العقول ،ومتهورة مندفعة؛ ألنها نابعة من الصحراء ،وزاهدة ألنها لم تجد .إذ النفس التي ال
ومس وجدانها اعتقاد صحيد انصرفت عن الشهوات المادية ومالذ هذه
تجد إذا غمرها إيمان
َّ
الحياة ،واتجهت – بكليتها – إلى نعيم اآلخرة .ولقد كانت هذه المعيشة  -التي يعيشونها في بيدائهم
دافعةً لهم على الخشونة والقسوة والعنف .إذ النفس صورة لما تألف.)7( »...
ويبدو – واضحا ً – أن هذه المصثرات قد تركت أثرا ً في منهجهم االجتهاد ؛ بل يمكن القول
بأن منهجهم – في االستنباط – صورة ٌ صادقةٌ ألسلوبهم في التفكير ،وطريقتهم الخاصة في قراءة
النصوص وفهمها.
( )8
فقد ذهبوا إلى أن تارب الحج كافر؛ ألنه ذنب ،وكل مرتكب ذنب فهو كافر  .ومعلوم أنه إنما
يكفر إذا أنكر فرضيته ،ال إ ْن لم يصدّه وهو معترف بأنه فرض.
( )9
وأنكروا الرجم للثيب الزاني مخالفين بذلك الجمهور.

 - 5الملل والنحل ،الشهرسلتاني .ص 50؛ والفلرق بلين الفلرق ،البغلداد  ،عبلد القلاهر
بلللن طلللاهر .ت :محملللد محيلللي اللللدين عبلللد الحميلللد .بيلللروت ،المكتبلللة العصلللرية.
(1411هـ1990/م) .ص .72
 - 6األنعام .57
 - 7تاريا المذاهب اإلسالمية.63/1 .
 - 8شرح نهج البالغة ،ابن أبي الحديد .بيروت ،دار األندلس(.د.ت).)307/2(.

أما مسألة الخالفة – وهي من أهم المسائل التي كان لكل فرقة فيها رأ – ،فإنهم اعتبروها
موضوعا ً اجتهادياً ،بل إن منهم من رأى أنها غير الزمة إذا ما تمكنت جماعة المسلمين من تسيير
()10
أمورها بنفسها.
َ
ً
الشيعة :وهم الذين شايعوا اإلمام عليّا – كرم هللا وجهه – العتقادهم أنه األ ْولى واألحق
بالخالفة بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم  .ولم يبرزوا بصفتهم فرقة سياسية إال بعد الفتنة
الكبرى ومقتل الخليفة عثمان – رضي هللا عنه  . -وإذا كان الخوارج قد خرجوا على اإلمام علي
وحاربوه ،فإن الشيعة ثبتوا على نصرته وتأييده .وعلى الرغم من أن الخالف بدأ سياسياً ،فإنه
يٍ –
لبس لبوس العقيدة ،وبحثت كل فرقة عن المصيدات الشرعية لمواقفها .فقال الشيعة بإمامة عل ّ
كرم هللا وجهه  ، -وأن خالفته ثابتة بالنص والوصية من لدن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،
واعتقدت أن اإلمامة منحصرة في ذريته ،وهي – كما يقول الشهرستاني  « : -ليست قضيةً
مصلحيةً تناط باختيار العامة ..بل هي قضية أصولية ،وهي ركن من الدين ال يجوز للرسل –
عليهم الصالة والسالم – إغفاله وإهماله ،وال تفويضه إلى العامة وإرساله »(.)11
ولم يسلم الشيعة – بدورهم – من داء الفرقة والتمزق .فمع اتفاقهم على أفضلية علي بن أبي
طالب على سائر الصحابة – رضوان هللا عليهم جميعا ً – وأحقيته بمنصب الخالفة بعد رسول هللا
يٍ
صلى هللا عليه وسلم ؛ فإنهم ذهبوا مذاهب ،وتفرقوا طرائق ما بين مغال في تفضيل اإلمام عل ّ
إلى حدّ تقديسه وتكفير غيره ،وبين معتدل ال يرى تكفير الصحابة  -الذين سبقوه بتولي الخالفة -
أمرا ً سائغاً.
ويبدو أن ما حل بكثير من آل البيت الطاهرين – من تشريد وتقتيل – دفع الشيعة إلى المغاالة
في االستمساب بمبادئهم ،واالستماتة من أجلها ،والعمل الدؤوب .تحيّنا ً لفرصة االنتقام من
أعدائهم ،وانتزاع السلطة من أيديهم.
إن المتأمل في مسيرة الفرقتين – الشيعة والخوارج – يبرز له مظهران من مظاهر
انحرافهما:
 المظهر األول :مغاالة الشيعة في تشيعهم آلل البيت. المظهر الثاني :مغاالة الخوارج في معاداتهم لقريش عامةً والحكام – منهم – خاصةً.ويبدو أن العقليتين متقاربتان .إذ أن إحداهما اتجهت إلى تقديس األشخاص ،واألخرى إلى
« تتمسك بظواهر األلفاظ،
محاربتهم ،وكانت كلتا الطائفتين – كما يقول اإلمام أبو زهرة : -
()12
وتتحمس وتتعصب لما تفكر فيه وتنتهي إليه ،وال تفتد قلبها للتفكير في غير ما ارتأت » .
ولعل الذ يعنينا – في هذا المقام – هو اإلشارة إلى أن التمزق الذ بدأ سياسياً ،وتحول دينيا ً
عقدياً ،قد ترب آثارا ً واضحةً على مسيرة الفقه اإلسالمي وحركة االجتهاد .وقد تمثل ذلك في:
 – 1أن مغاالة الشيعة – في تقدير األشخاص والتعلق بهم وادعاء عصمة األئمة – دفعهم
إلى عدم قبول أ ّ تفسير – لآليات الكريمة – غير تفسير أئمتهم ،وإلى عدم االعتماد على

 - 9أدلتهم والرد عليها في :أحكام القرآن ،الجصاص ،أبو بكر أحمد الراز  .بيلروت،
دار الكتاب العربي( .د.ت)263/3 .؛ وتفسير آيات األحكام ،محملد عللي السلايس.
كلية الشريعة ،مطبعة محملد عللي صلبيد( .د.ت)106/3 .؛ وروائلع البيلان تفسلير
آيلللللات األحكلللللام ،محملللللد عللللللي الصلللللابوني .بيلللللروت ،علللللالم الكتلللللب .ط.1 :
(1406هـ1986/م).30-23/2 .
 - 10موسوعة الملل والنحل ،الشهرستاني .ص .51
 - 11موسللوعة الملللل والنحللل .ص 63؛ والفللرق بللين الفللرق ،البغللداد  .ص  29ومللا
بعدها.
 - 12اإلمام الصادق ،محمد أبو زهرة .القاهرة ،دار الفكر العربي( .د.ت) .ص .139

األحاديث التي لم ترو عن طريقهم سواء كانت متعلقةً باألصول أو الفروع؛ فأ ّ حديث لم يروه
أئمتهم فهو مرفوض عندهم مهما كانت درجته من الصحة عند غيرهم.
()13
ما
ولذلك ،ذهبوا إلى القول بجواز نكاح المتعة
مستدلين بتفسيرهم لقولـه تعالىَ  :ف َ
()14
اس َتم َت ْع ُتم ِبهِ ِم ْن ُه َّن َف ُآت ُ ُ
سريهم « :فمن المتعيّن
يضة  . يقول أحد مف ّ
ور ُ
ه َّن َف ِر َ
ْ ْ
ْ
وه َّن أ ُج َ
أن يحمل االستمتاع المذكور – في اآلية – على نكاح المتعة .لدورانه بهذا االسم – عندهم – يوم
نزول اآلية .سواء قلنا بنسا نكاح المتعة – بعد ذلك – بكتاب أو سنة أو لم نقل ،فإنما هو أمر آخر
»(.)15

 - 13أو النكللاح المنقطللع :وهللو أن يقللول المللرأة :أتمتللع بللك كللذا مللدة بكللذا مللن المللال.
وأركانه – لدى الشيعة – أربعة :الصيغة والمحل واألجلل والمهلر .وقلد ذهلب إللى
حرمة هذا النكاح الجمهلور ملن الحنفيلة والمالكيلة والشلافعية والحنابللة وكثيلر ملن
السلف .الهداية في شلرح بدايلة المبتلد  ،للمرغينلاني ،برهلان اللدين عللي بلن أبلي
بكر .تصحيد :طالل يوسلف .بيلروت ،دار إحيلاء التلراث1415( .هلـ1995/م).
190/1؛ وسلسللللة الينلللابيع الفقهيلللة (النكلللاح) ،عللللي أصلللغر مرواريلللد .بيلللروت،
مصسسلللللة فقلللللله الشللللليعة .ط1410( .1 :هللللللـ1990/م)490/19 .؛ والموسللللللوعة
الفقهية(الكويت) .94/36
 - 14النساء .24
 - 15الميزان في تفسير القلرآن ،محملد حسلين الطباطبلائي .بيلروت ،مصسسلة األعلملي
للمطبوعات .ط1403( .5:هـ1983/م).274/4 .

 – 2إنكار بعض المصادر التشريعية التبعية:
أنكر ك ٌل من الشيعة والخوارج حجية اإلجماع؛ إذ أن التسليم بحجيته اعتراف بآراء
المجتهدين من غير الفرقتين .فالشيعة ال يعتدون إال بإجماع أهل البيت( ،)16كما أن الخوارج ال
()17
يعيرون اجتهاد غيرهم اهتماماً.
وإذا كان هناب اختالف – حول اإلجماع – من حيث اإلمكان والوقوع – ومن له األهلية التي
بها ينعقد اإلجماع – فإن تأثير العوامل السياسية والنزاع المحتدم – بين مختلف الفرق – يبدو
واضحا ً في تباين منهج كل فرقة في االجتهاد.
 – 3آفة الوضع في الحديث النبوي:
إن الرغبة الجامحة – في االنتصار للفرقة أو المذهب في خضم الصراع الحاد الذ يصل
إلى حدّ إراقة الدماء – قد تحمل بعض األشخاص على اللجوء إلى سالح غير شرعي وهو
الوضع والكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،ال سيما أن كل فرقة تحاول أن تحشد – من
المصيدات الشرعية – ما ليس لدى غيرها .وبقدر تكاثر الفرق والمذاهب واألحزاب كان يزداد
الوضع والكذب مع أن الرسول صلى هللا عليه وسلم سبق أن حذَّر الوضَّاعين وتوعَّدهم بأشد
العقاب في حديث شريف متواتر .ولعل  -في قطعية هذا الحديث ثبوتا ً وداللةً – حكمةً كبرى
ي متعمدا ً فليتبوأ مقعده من
تشير إلى
)18خطورة األمر؛ قال صلى هللا عليه وسلم  « :من كذب عل َّ
النار »( .
وقد ذكر األرمو ( )19أن من األحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم ما هو
كذب قطعاً .ويرجع بعض أسبابه في ال َخلَف إلى كون « الملحدة »  -كما يقول  « : -قد افتروا
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثيرا ً من المحاالت :تنفيرا ً للعقالء من الدين ،كما فعله عبد
الكريم بن أبي العوجاء( - )20لعنه هللا  ،-وكذا الشيعة فإنهم ينسبون إلى رسول صلى هللا عليه

 - 16اإلجماع – عند الشيعة – ال يكون إال فلي غيبلة اإلملام؛ فهلو – عنلدهم  « :-اتفلاق
جماعة يكشلف اتفلاقهم علن رأ المعصلوم؛ ألن اتفلاق جمليعهم يحصلل العللم بأنله
مأخوذ عن رئيسهم » .اإلمام الصادق ،أبو زهرة .ص .367
 - 17اإلحكللام لآلمللد 257/1 .؛ وميللزان األصللول ،السللمرقند  ،اإلمللام عللالء الللدين.
ت:عبد المللك عبلد اللرحمن السلعد  .العلراق ،وزارة األوقلاف والشلصون الدينيلة،
لجنة إحياء التلراث العربلي واإلسلالمي .ط1407( .1 :هلـ1987/م) 772/2 .وقلد
جاء فيه « :قلال النظلام والقاشلاني – ملن المعتزللة " :-إنله لليس بحجلة ،وإنملا هلو
حجللة فللي حللق العمللل" .وقالللت اإلماميللة" :إ ْن أجمعللوا علللى موافقللة قللول إمللامهم
يكللون اإلجمللاع حج لةًْ ،
وإن كللان علللى مخالفللة قللول إمللامهم ال يكللون حج لةً .وفللي
الحاصلللل – عنلللدهم – الحجلللة قلللول اإلملللام ،ويجلللوز أن يقوللللوا :كالهملللا أ :
المجمعللون واإلمللام ة حجللة»"...؛ والحاصللل مللن المحصللول ل رمللو 676/2 .؛
ومقدمة ابن خلدون .ص .495
 - 18فتد البار بشرح صحيد البخار (كتلاب العللم)244/1 .؛ ومسلند اإلملام أحملد.
.78/1
 - 19الحاصل من المحصول.768/2 .
 - 20عبد الكريم بن أبي العوجاء :زنديق وضّاع ل حاديث .وضلع أربعلة آالف حلديث
بأسللانيدها ،كلهللا ضللالالت فللي التشللبيه والتعطيللل ،وفللي بعضللها تغييللر ألحكللام
الشريعة .قُتل على يد محمد بن سليمان العباسلي أميلر البصلرة فلي خالفلة المهلد
بعد الستين ومائة .وقد قال قبيل ضرب عنقه« :أما وهللا لئن قتلتموني لقلد وضلعت

()21

،يفترون أحاديث ألجــــل اإلصــــالح

وسلم كل ما يصد من أحد أئمتهم ،وكـذا الكرامية
»(.)22
وقد تصدى أئمة الحديث وعلومه إلى موجة الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عرف بـ«ـعلم الرجال » أو «علم الجرح والتعديل
بوضع قواعد صارمة ،نشأ – من مجملها – ما ُ
»؛ فقد تتبعوا الرواة ،وبحثوا في أحوالهم وأخبارهم ،مميزين – بدقة – بين المجروحين وبين من
()23
ثبتت عدالتهم.
ً
ً
ومع أن علماء الحديث أفلحوا في تحديد ضوابط صارمة لنقد الحديث – سندا ومتنا ،-فإن من
المصكد أن مهمة المجتهدين أضحت أكثر صعوبةً .إ ْذ وجب عليهم أن يبذلوا جهودا ً مضنيةً لمعرفة
صحيد الحديث من غيره قبل االستدالل به .ولوال تدوين هذه المصنفات وجمعها – فيما بعد –
ألصبد من المتعذر على المجتهد الوصول إلى الدليل الصحيد من السنة النبوية الشريفة.

أربعة آالف حديث ،أحرم فيهلا الحلالل وأحللل فيهلا الحلرام .وهللا لقلد فطلرتكم يلوم
وصومتكم في يوم فطركم» .تاريا الطبر .48/8 .
صومكم،
َّ
 - 21الكراميللة :هللم أصللحاب أبللي عبللد هللا محمللد بللن كللرام .فرقللة مللن المرجئللة ،قللالوا
بالتشبيه والتجسيم ،وادعوا قيام كثير من الحوادث بذات البار عز وجل – تعلالى
عن ذلك علوا ً كبيلرا ً  .-وهلم طوائلف بللد علددهم اثنتلي عشلرة فرقلة .وقلد جلوزوا
الوضع لغرض الترغيب والترهيلب دون ملا يتعللق بله حكلم ملن الثلواب والعقلاب.
الملللل والنحللل ،للشهرسللتاني .ص 46؛ والفللرق بللين الفللرق ،للبغللداد  .ص 215؛
وتلللدريب اللللراو فلللي شلللرح تقريلللب النلللواو  ،للسللليوطي ،جلللالل اللللدين عبلللد
اللللرحمن.ت :عبلللد الوهلللاب عبلللد اللطيلللف .بيلللروت ،دار الكتلللب العلميلللة .ط.2 :
(1399هـ1979/م).283/1 .
 - 22لعل الخوارج – كما ر َّجد ذلك ابن تيمية – كانوا أقل الفرق جرأة ً في الكذب على
ع لرف عللنهم مللن الللورع والتقللوى ،وااللتللزام
الرسللول صلللى هللا عليلله وسلللم لمللا ُ
بمبلدئهم الشللهير وهللو تكفيلر مرتكللب الكبيللرة .وال شلك أن الكللذب علللى رسللول هللا
صلللى هللا عليلله وسلللم يُعلدُّ مللن أكبللر الكبللائر .جللاء فللي كتللاب "السللنة ومكانتهللا فللي
التشريع اإلسالمي"...« :لم أعثر على حديث وضعه خارجي ،وبحثلت – كثيلرا ً –
ع لدَّ مللن الك لذَّابين» مصللطفى
فللي كتللب الموضللوعات ،فلللم أعثللر علللى خللارجي ُ
السباعي .بيلروت ،المكتلب اإلسلالمي .ط1405( .4 :هلـ1985/م) .ص 82ة .فلي
حين أن الشليعة – وأخلص اللذين اتخلذوا التشليع سلتارا ً ألهلوائهم وانحلرافهم – قلد
أكثللروا مللن وضللع األحاديللث .قللال ابللن أبللي الحديللد – وهللو شلليعي « : -إن أصللل
الكذب في أحاديث الفضلائل جلاء ملن جهلة الشليعة ...وقلد قلابلهم جهللة أهلل السلنة
بالوضع أيضا ً » .م.س .ص 76؛ وقال أيضاً « :فأما األمور الشنيعة التلي تلذكرها
الشيعة من إرسال قنفد إلى بيلت فاطملة عليهلا السلالم وأنله ضلربها بالسلوط عليهلا
السالم  ...فكله ال أصل له عند أصحابنا وال يثبته أحد منهم وال رواه أهلل الحلديث
وال يعرفونه ،وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله » .شرح نهج البالغة.135/1 .
 - 23المصلللنفات فلللي هلللذا العللللم كثيلللرة ،منهلللا" :لسلللان الميلللزان" للحلللافظ ابلللن حجلللر
العسلقالني؛ و"التلاريا الكبيلر" لإلملام البخلار ؛ و"الملدخل فلي أصلول الحلديث"
للحاكم؛ و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي؛ و"ميزان االعتدال" لللذهبي؛ و"أسلماء
الضعفاء والمتروكين" و"كتاب الموضوعات" البن الجوز ...

التوسع في استخدام الرأي:
بدأ استخدام الرأ – في االجتهاد – كما ذكرت – بشكل محدود ،وتطور هذا االستخدام
استجابةً لمتطلبات النمو الطبيعي للمجتمع اإلسالمي حديث التأسيس .لكن الفتن السياسية – التي
أخذت طابعا ً دينيا ً – بدأت تفرز طرقا ً
وأساليب متباينةً في استعمال آلية االجتهادة؛ ففي الوقت
َ
الذ اكتفى فيه بعض التابعين بالوقوف عند النصوص واآلثار ،نجد بعضهم اآلخر قد تجاوزها
إلى استعمال الرأ حتى شاع أن هناب اتجاهين :اتجاه أهل الرأ  ،واتجاه أهل الحديث.
واشتهر الحجاز بكونه موطن الحديث وأهله ،أما العراق فعُرف بمركز أهل الرأ  .وقد عاب
أهل الحجاز على العراقيين بُعدَهم عن السنة وإفتاءهم في الدين بآرائهم ،لكن أهل العراق أنكروا
ذلك.
وللحقيقة واإلنصاف ،ينبغي التأكيد أن التمييز الدقيق والفاصل بين االتجاهين غير ممكن .ذلك
أنه ليس ألحد منهما قول مع نص صحيد .وقد ثبت أن كالً منهما اعتمد على الحديث واستعمل
الرأ أيضاً ،حتى إن اإلمام الدهلو قال « :أخطأ من قالَّ :
إن هناب فرقتين :أهل الرأ وأهل
الظاهر »(.)24
فكالهما أخذ بالنص ولم يستغن عن الرأ ( .)25غير أن حقيقة الخالف تتلخص في أمرين:
 أحدهما :أن مقدار الرأي – لديهما – ليس سوا ًء .فأهل العراق أكثر استخداما ً للرأ منأهل الحجاز؛ ألن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة ،ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم
بالجهاد أكثر ،)26( ..فلم تتيسر تلك الوفرة – في األحاديث – كما توفرت بالمدينة .إضافة إلى أن
تحقيق الرواية في بلد كالعراق – وهو موطن الحضارات القديمة ومنبت الملل والنحل – لم يكن
أمرا ً ميسوراً .لذا غلب على أهله تفضيل ردّ الحديث المخالف للعقل أو القياس أل شبهة شابت
روايته( ،)27حرصا ً على سالمة الشريعة ،وخشيةَ أن يُنسب إلى الشرع ما ليس منه – ال سيما أن
الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد فشا -؛ مما دعا الكثير من الصحابة إلى عدم
التصريد  -في كثير من فتاويهم  -بالرجوع إلى الحديث مع أن الراجد أن يكونوا قد اعتمدوا –
فيها  -عليه .وليس هذا إال تنـزيها ً للشرع ،وخوفا ً من أن ينسبوا إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم
ما لم يقله.
 ثانيهما :أساس االجتهاد بالرأي:إن أساس االجتهاد – بالرأ – في العراق يختلف عنه في الحجاز .فهو في العراق يعتمد –
أساسا ً – على القياس ،أما في الحجاز ،فإنه يرتكز على المصلحة .لذا كان طبيعيا ً أن يحفل فقه
أهل العراق بحشد من التفريعات الفقهية ،ويُفتد الباب – واسعا ً – الفتراض قضايا غير واقعة
عرف بالفقه التقدير .
اختبارا ً ل قيسة ،وتأهبا ً لمعالجة كل ما يمكن أن يجدَّ من أحداث؛ وهذا ما ُ
أما فقه المدينة ،الذ اعتمد المصلحة – أساسا ً – لالجتهاد بالرأ  ،فلم يظهر فيه الفرض
()28
والتقدير ،الرتباط المصلحة بالوقائع .فبقدر الوقائع يتم اللجوء إلى المصلحة.

 - 24حجة هللا البالغة .أحملد شلاه وللي الله اللدهلو  .ت :محملد شلريف سلكر .بيلروت،
دار إحياء العلوم .ط1413( .2 :هـ1992/م)461/1 .؛ وأسلباب اخلتالف الفقهلاء،
علي الخفيف .ص .187
 - 25البن القيم كالم جيد في موضوع "الرأ " في كتابه :إعلالم الملوقعين 79/1 .وملا
بعدها.
 - 26مقدمة ابن خلدون .ص .493
 - 27الرأ في الفقه اإلسالمي ،محمد المختار القاضي .ص .47
 - 28تاريا المذاهب اإلسالمية.260-259/2 .

وعلى العموم فإن بساطة الحياة في الحجاز – وهي البيئة البدوية – لم تحفز فقهاءها إلى
الفرض والتقدير ،ال سيما أن الحجازيين تأثروا بمنهج روادهم .كعبد هللا بن عمر( – )29رضي هللا
عنهما– الذين آثروا األخذ باآلثار وتجنب الرأ ما استطاعوا إلى ذلك سبيالً.
وبتوالي األيام أخذت زاوية الخالف تزداد انفراجا ً بين الفريقين .وع َّمقت الفتن استمساب كل
فريق بمنهجه .لكن هذا لم يكن يشكل عائقا ً أمام حركة االجتهاد ،بل إن التنافس الذ ُوجدَ – بين
الفريقين – قد حفزهم إلى بذل مزيد من الوسع من أجل البرهنة على أن منهج ك ٍّل منهما كان
األجدر باالتباع.
ً
ولعل مما زاد هذه الحركة قوة ً ونشاطا ظهور علماء وفقهاء من غير العرب ،وهم الذين
عرفوا باسم "الموالي"؛ إذ أن كثيرين – منهم – عاشروا كبار الصحابة وتعلموا منهم وحفظوا
ُ
عنهم ونقلوا إلى غيرهم .وساعدهم  -في ذلك – عدم مشاركتهم في االختالفات السياسية .إذ أنها
()30
كانت بيد العرب.
ويمكن إجمال خصائص حركة االجتهاد – في هذا العهد – عهد التابعينة فيما يأتي:
 – 1إن دائرة االجتهاد – في هذا العهد – قد اتسعت ،وازداد النشاط الفقهي نتيجة النمو
الطبيعي للمجتمع اإلسالمي الذ امتدت أراضيه وتضاعفت أعداد معتنقيه.
 – 2إن الخالفات التي ابتدأت – سياسيا  ،-ودبَّت بين المسلمين انتهت إلى انشقاق وتمزق ذ
طابع ديني؛ فظهر الخوارج والشيعة ...وكان لهذا أثر في حركة االجتهاد ،نتيجة تباين مناهجهم
الفقهية .فقد تنازعت الفرق في بعض مصادر الفقه ،كما تنازعت في بعض مسائل الفقه ذات
الطابع السياسي كمسألة الخالفة.
 – 3تبلور علم الفقه .فبعد أن كان ضمن علوم أخرى ،أضحى فنّا ً قائما ً بذاته .له رجاله
والمشتغلون به .وكان في تفرغ الموالي للفقه والتفقه أثر كبير في ظهور المدارس الفقهية .سواء
منها ما ُكتب له البقاء والتطور وما عفا عليه الزمن.

 - 29عبد هللا بن عمر بن الخطاب :أسلم مع أبيه قبلل الهجلرة .شلهد كثيلرا ً ملن المشلاهد
مع الرسول صللى هللا عليله وسللم ،وهلو أحلد السلتة المكثلرين ملن الحلديث ،حملله
ورعه أال يكثر من الفتوى .لم يدخل في شيء من الفتن .توفي بمكة بعد الحلج علام
73هللـ .اإلصللابة فللي تمييللز الصللحابة  ،347/2وبهامشلله االسللتيعاب فللي أسللماء
األصحاب ،البن عبد البر.341/2 .
 - 30تللاريا التشللريع اإلسللالمي ،محمللد الخضللر  .بيللروت ،دار القلللم .ط1983( :م).
ص .101

