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 ال خالف يف وجوب االتباع وجتّنب االبتداع

 ؟!إذن فمن أين انبثق االختالف

 حممد سعيد رمضان البوطيّ إلمام الشهيد  ا 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم على رسوله حمّمد النيّب وآله وصحبه أمجعني. وبعد:

يف أّن على املسلم أن يّتبع النص  ،الفرق واملذاهب كانوامن أّي  ،ال أعلم خالفًا بني املسلمني
وأن يتجّنب ابتداع ما ال وجود له يف أّي منهما. فهذا إذن هو   ،الوارد يف القرآن وصحيح السّنة

وهم مّتفقون على  ،اجلامع املشرتك بني املسلمني على اختالف فرقهم ومذاهبهم واختالف عصورهم
 ذلك.

م حىت حتّولوا إىل مذاهب وفرق شىت؟ وكيف مل يتأّت هلذا اجلامع  ففيم تسّرب اخلالف بينه 
 املشرتك أن جيذهبم إىل صراٍط واحد وكلمة سواء؟ 

كما اختلفوا حول معىن االبتداع واملراد به.    ، واجلواب أّّنم اختلفوا حول تفسري االتّباع وضوابطه
ذلك اجلامع املشرتك. وأان أفرتض  فهذا هو العامل الذي شرد هبم عن التالقي واالحّتاد حتت سلطان 
 اآلن أنّه ال دور للعصبّية النفسّية وال للعوامل اخلارجّية يف هذا األمر.

وعهدان هبذه الكلمة أّّنا واضحة   ،ولكن فما موجب االختالف يف فهم معىن االتّباع ووجوبه
وقد   ،املراد ابالبتداعال يرتاءى فيها موجب لتوّهم أو لبس؟ وما موجب االختالف يف املعىن  ،املعىن

 والكّل يعلم معناها! إجياد شيء مل يكن موجوداً من قبل. ،علمنا أّن الكلمة مأخوذة من اإلبداع
 ببيان مستقّل. ،لإلجابة عن هذا السؤال ،َولُنفرد معىن كل من االتّباع واالبتداع

 أواًل: معىن اتّباع النّص. 
ابتغاء   ،التأّمل يف ألفاظه ومجله وسبك نصوصه ،القرآينال خالف يف أاّن نعين ابتّباع النّص 

مّث االلتزام بتلك املعاين  ،الوصول إىل املعاين املرادة منها وصواًل صحيحًا مطابقًا لقصد الشارع وأمره
 املرادة منها واليت مّت الوصول إليها. 
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يتعّرف على القواعد العربّية  وهنا يضطّر الباحث الذي قرر يف نفسه اتّباع ما جاء به القرآن أن 
واليت ال ميكن للرجل العريّب أن يسري يف فهم شيء من معاين األلفاظ  ،املّتبعة يف تفسري النصوص

 العربّية إاّل على هديها. 
 والبيان.  ،وتنقسم مجلة هذه القواعد إىل قسمني: الدالالت 

من حيث الكيفّية وهي ما  أّما الدالالت فيقصد هبا أصول دالالت األلفاظ على املعاين إن 
وإن من حيث التفاوت يف درجات  ،وداللة املنطوق واملفهوم.. إخل ،يسّمونه: احلقيقة واجملاز واملشرتك

 وهي احملكم واملفّسر والنّص والظاهر واخلفّي واملشِكل واجململ. ،القّوة والضعف
ألخذ هبا عند االعتماد على وتتعّلق هبا الضوابط واألحكام والشرائط اليت ال بّد من معرفتها وا

 هذه الدالالت.
 يف احلاالت التالية: ، وأّما البيان فيقصد به مالحظة األصول والقواعد العربّية املرعّية

يف   ،ولفظ آخر ذي داللة عاّمة ، عند وجود تعارض جزئي يقع بني لفظ ذي داللة خاّصة .أ
 بني اجلملتني املتعارضتني.نطاق احلكم ذاته. فإّن مثّة قواعد يتم على أساسها التوفيق 

عند وجود تعارض جزئي بني مطّلق ومقّيد. فإّن مثّة قواعد أخرى من شأّنا إعادة التوافق  .ب 
 بينهما. 

جـ. عند ظهور أسباب تستدعي أتويل كلمة ما وإخراجها عن ظاهر معناها احلقيقي فإّن هلذه  
 يها. جيب الرجوع إل ،احلالة موازين تعتمد على قواعد عربّية حمّددة

عند الوقوف أمام كلمة غامضة الّداللة )جمملة( ال يستبني املعىن املراد منها إاّل ابلرجوع إىل   .د
 القرائن والنصوص األخرى املتعّلقة ابملوضوع ذاته.. 

واليت ينهض عليها علم بيان   ،غري أّن هذه القواعد اليت ينهض عليها علم دالالت الّنصوص
ومن  ، أي من علماء اللغة العربّية وفقهها ،ق من علماء هذا الشأنليست كّلها حمّل اتّفا ،معانيها

ومرّدها إىل  ،املعلوم أّن قواعد تفسري النصوص قواعد حياديّة تنبثق من أصول الدالالت اللغويّة وفقهها
العلماء املتخّصصني ابللغة العربّية.. فقد كان ال بّد إذن أن تنعكس النقاط اخلالفّية بني علماء اللغة 

 على اجتهادات الباحثني فيها من علماء الكالم وعلماء الشريعة اإلسالمّية. ،هنا
ما   ،فقد كان ال بّد إذن أن ينبثق من االجتهادات املتخالفة يف هذه القواعد لدى علماء الكالم

عند  ،وكان ال بّد أن ينبثق من االجتهادات املتخالفة يف هذه القواعد ، يسّمى ابلِفرق اإلسالمّية
 ماء الشريعة اإلسالمّية ما يسّمى ابملذاهب الفقهّية. عل 
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*    *   * 
اليت ظهرت يف تكّون الِفرق واملذاهب   ،فتلك هي نتيجة االختالف يف قواعد تفسري النصوص

 املختلفة..
وأثر ذلك يف ترسيخ هذه الِفرق يف ساحة  ،واحلديث عن اختالف العلماء يف البدعة ومعناها

 يب من ذلك.قر  ،الوجود اإلسالميّ 
 وها أان أفرده ببعض التفصيل:

غري أّن مثّة قامسًا مشرتكًا يفرض نفسه يف سائر التعاريف   ،يذكر العلماء أكثر من تعريف للبدعة
وهو أن نقول: البدعة إقحام شيء يف مبادئ   ، فهو حمّل اتّفاق منهم مجيعاً  ، اليت اختلف فيها األئّمة

 دون دليل شرعّي على ذلك. ،ّيةالدين االعتقاديّة أو أحكامه السلوك
ما ينبغي أن يكون حمّل خالف بني   ،الذي هو قاسُم مشرتك ،إّن حرمة البدعة هبذا املعىن

املسلمني أّّيً كانوا. ولكّن املسلمني يف واقع األمر قد اختلفوا وتكّونت منهم بسبب ذلك الِفرق 
 واملذاهب املتعّددة. فأين هو مكمن اخلالف يف هذا املوضوع؟ 

 مكمن اخلالف يف ذلك يتلّخص يف أمرين اثنني:
اخلالف الذي من شأنه أن يقع عند حماولة تطبيق التعريف املّتفق عليه للبدعة على  األمر األّول:

فيقع   ،الوقائع اجلزئّية.. إّن من املعلوم أّن هذا كثرياً ما يفتح آفاق النظر والنقاش ويثري وجوه االحتمال
هو ما يسّمونه يف اخلالف يف التطبيقات من حيث مّت االتّفاق على املبادئ والتعريفات. وهذا التطبيق 

 علم أصول الفقه بتحقيق املناط. 
من ذلك البحث يف تفاصيل القضاء والقدر والسؤال عن اجلرب واالختيار فقد وقع اخلالف يف   −

 اخلوض فيها أهو من البدعة أم ال.. 
كذلك استخدام علم الكالم واصطالحات الفالسفة وقواعد املنطق يف الدفاع عن أصول   −

 م.. فقد وقع خالف يف ذلك أيضاً.الدين وعقائد اإلسال
فهو أيضاً   ،ومن ذلك مناقشة املبتدعة يف بدعهم وحماورهتم يف شأن الباطل الذي يتمّسكون به −

 مما وقع فيه اخلالف.. 
فهذه وأمثال هلا أمور جزئّية كانت حمّل اجتهاد من العلماء: أينطبق عليها تعريف البدعة املّتفق 

 عليه أم ال..
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فالشأن فيهم أن يذهبوا  ،وهم موجودون يف كّل عصر ،جلهل الذي يعانيه املتعاملونا األمر الثاين:
 دون أّي انضباٍط بقواعد العلم أو اتّباع يف ذلك لقرار األئّمة:  ، يف تفسري البدعة املذهب الذي يرون

بة  إذن جتب حماربتها وحمار  ،فكل جديد مل يفعله رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم بدعة يف نظرهم
 املتلّبس هبا. وعلى ذلك فاملالبس اجلديدة اليت مل يلبسها رسول هللا بدعة. 

وصيغ الصالة اجلديدة على رسول هللا بدعة.   ،وصيغ الدعاء اليت مل يدع هبا رسول هللا بدعة
مل جيلس فيها رسول هللا للذكر بدعة.. واجتماع   ،واالجتماع على ذكر هللا يف ساعة من يوم معنّي 

لصالة العيد يف املسجد اجلامع بداًل عن املصّلى الذي كان يصّلي فيه رسول هللا صّلى هللا املسلمني 
عليه وسّلم بدعة.. ومن مّث فينبغي أن يكون كّل ذلك حمّرماً. ألّن كل بدعة ضاللة. وال يكون التلّبس  

 مبا فيه ضاللة إاّل حمّرماً. 
ولكّن ذكر  ،وهو ليس منه ،كّي يف الّدينوقد علمت أّن البدعة هي إقحام أمر اعتقادّي أو سلو 

والصالة على رسول هللا من الدين وصالة العيدين من الدين..   ،والدعاء من الدين ،هللا من الدين
ولعّلك تعلم ما ينبغي أن ال يكون خافياً عليك من أّن ترك رسول هللا لفعل ما ليس دلياًل وحده على  

سواء من ذلك   ،كها ليست دلياًل وحدها على حرمة فعلهاأي فرتوكه لألعمال اليت تر  ،حرمة فعله
 األمثلة اليت ذكرانها وغريها.
*    *   * 

كان هذا ابختصار دور العوامل االجتهاديّة يف تسّرب اخلالف إىل فهم معىن االتّباع وإىل فهم  
 املختلفة. معىن االبتداع. وقد علمنا أّن هذه العوامل تعّد من أهّم أسباب نشأة الفرق واملذاهب

قد افرتضنا أن ال دور للعصبّية النفسّية وال   -وحنن نتحّدث عن هذه العوامل  -ولكّنا كّنا 
للعوامل اخلارجّية يف هذا األمر. وقد افرتضنا آنذاك ذلك كي ال تتكاثر العوامل ويلتبس بعضها 

ميقه أيضاً يف نقاط أو أمور  ببعض.. فال جرم أّن هلذين العاملني دوراً كبرياً يف إجياد اخلالف بل يف تع
 ال موجب خلالف فيها. ولنقف على بعض النماذج لذلك:

ففي مسألة االتّباع واالبتداع وجدت نصوص يف القرآن مّت االتّفاق الّلغوي واإلمجاع الشرعّي على  -
َربَِّك فَِإنََّك  }َواْصربْ حِلُْكمِ ضرورة إخراجها من معانيها احلقيقّية إىل اجملاز )وهذا هو التأويل( مثل: 

فقد مّت اإلمجاع على أّن كلمة األعني ال تصلح أن تكون ظرفاً للنيّب صّلى هللا عليه   ، 48الطور ِِبَْعيُِنَنا{
  ، 88القصص} ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه{وسّلم وإّّنا هي تعين الرعاية واحلماية.. ومثل قوله تعاىل: 

 احلقيقي الذي هو جزء من الذات. إذن ال بّد من أتويله. فال يتأّتى تفسري الوجه مبعناه
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  ، ومع ذلك فإّن فيمن يعّدون أنفسهم سلفيني اليوم من يصّر على تفسري هاتني الكلمتني
ويفّسقون ويبّدعون األشاعرة واملاتريدية جلنوحهم إىل التأويل الذي ال حميد  ،ابملعىن احلقيقي ،وأمثاهلما

العصبّية للذات وللمذهب هي اليت تقودهم إىل هذا الشذوذ الذي خيرق   عنه. ومما ال ريب فيه أنّ 
وال   ،والدليل على ذلك أّّنم ال يدركون معناً سليماً لفناء ما عدا الوجه من ذات رّب العاملني ،اإلمجاع

 َنا(. )فَِإنََّك ِِبَْعيُنِ يدركون معناً سليماً حللول رسول هللا يف ))أعيننا(( طبقاً لظاهر قوله تعاىل: 
فما أيسر أن يفتح أمامها اببه. فمحّبة هللا لعباده يف قوله   ،ولكن إذا اقتضت العصبّية التأويل

تؤول بطاعتهم له وانقيادهم  )وحيّبونه( تؤول برضاه عنهم. وحمّبتهم له يف قوله تعاىل:  )حيّبهم( تعاىل: 
 ألوامره وحكمه!! وهذا التأويل خاضع لنقاش طويل. 

مثّة ِفرٌق أو فرقٌة أخرى تعرض عن النّص القاطع الذي ال سبيل لتأويله يف كتاب هللا  ،وابملقابل
وتلغيه عن االعتبار لتستبدل به ما تدعوها   ، وال تسمح قواعد اللغة بتفسريه إال على حقيقته ،تعاىل

 إليه العصبّية املتحّكمة. 
ى هللا عليه وسّلم كّلهم ابخلريية واملكانة  من ذلك شهادة كتاب هللا تعاىل ألصحاب رسول هللا صلّ 

وذلك يف قوله عّز   ،الباسقة والوعد الذي قطعه هللا تعاىل هلم على ذاته ابلنعيم الدائم يف جنان اخللد 
نَ ُهْم..{وجّل:  اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرََحَاء بَ ي ْ ٌد رَُّسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ  العصبّية  ولكنّ  ،29الفتح}ُّمحَمَّ

وإىل حتكيم  ،احلاكمة دعت بعض الفرق إىل اإلعراض عن هذه الشهادة الراّبنّة جلميع الصحابة
سلطان األمزجة بداًل عنها. فكان أن صّنفت األمزجة صحابة رسول هللا بني ))جُمتَـَبني(( حازوا الرضا  

ّص الصريح القاطع يف كتاب  والقبول ومنحرفني ضاّلني ابؤوا ابلسوء والعقاب الوبيل.. متجاهلني الن
 هللا. 

إذ مسّاهّن مجيعًا أّمهات   ،ومن ذلك اخلِلعُة اليت أضفاها كتاب هللا على زوجات رسول هللا
 ، 6األحزاب }النَِّبح َأْوََل ِِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه أُمََّهاُُتُْم{وذلك يف قوله عّز وجّل:  ،للمؤمنني

ة عند هؤالء الناس بتصنيف زوجات رسول هللا حسب ما تقضي به العصبّية  فقد قضت العصبيّ 
واهّتمت مبا ال   ،فكان أن ُحرَِمت عائشة رضي هللا عنها من هذه اخللعة اليت مّتعها هبا هللا ،واملزاج

ومبا ال ميكن أن يّتفق مع النّص الصريح القاطع يف   ، ميكن أن يرضاه أو أن يسكت عليه رسول هللا
 هللا. كتاب 

*    *   * 
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أخريًا لعّل احلصيلة الّتالية هي أهّم ما جيب االنتهاء إليه والوقوف عنده واألخذ به من هذا 
 البحث:

حيال فهم  ،ليس مثّة أّي إشكاٍل يف االختالفات االجتهاديّة اليت سقنا بيااًن لدوافعها وأمثلة هلا
 معىن اتّباع النصوص اجلازمة وعدم اخلروج عليها.

ما دام   ،كما أنّه ال يوجد أّي إشكال يف االختالفات االجتهاديّة يف حتديد معىن البدعة احملّرمة
أو متمّثاًل يف إسقاط القواعد املّتفق  ،مصدر االجتهاد متمثاًل يف نصوص قابلة ألكثر من داللة ومعىن

 ما يسّمى بتنقيح املناط. على اجلزئيات الكثرية يف جمال التطبيق و  ،عليها أو التعاريف اجملمع عليها
ال خترج   ،ومن مّث فإّن الِفرَق واملذاهب املنبثقة من هذه االجتهادات العلمّية أو الفقهّية املتخالفة

وال جيوز أن ينظر إليها على  ،عن دائرة شرعّية االختالف ومن مّث ال ميكن أن تفقد هويّتها اإلسالمّية
 وذ..أّّنا متارس يف اجتهاداهتا نوعاً من الشذ

عندما يستدعي االجتهاد اجلانح عن مذهب أهل السّنة  ،ولكّن األمر خيتلف اختالفًا جذرّيً 
أو على ما تواتر من  ،واجلماعة خروجًا صرحيًا على ما ينّص عليه القرآن بعبارة ال حتتمل التأويل

 حديث رسول هللا بشكل يستعصي على الّتأويل.
جلنوح عن مذهب أئّمة املسلمني إّّنا هو العصبّية للنفس أو وال نشّك يف أّن العامل الكامن وراء ا
ورمّبا ازداد األمر خطورة فتسرّبت جهة أو جهات خارجّية   ،الّذات. ورمّبا حتّولت إىل عصبّية للجماعة

إليقاد نريان الفتنة وإلجياد األسباب الّداعية إىل أتّلب   ،إىل الساحة وتبّنت املواقف العصبّية هذه
 عضهم على بعض.املسلمني ب


