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محدث الديار الشامية الشيخ نور الدين عتر

داود األصبهاني
وحقيقة المذهب الظاهري
محدث الديار الشامية الشيخ نور الدين عتر
يلحظ املدقق يف حبوث كثري من املشتغلني بكتابة حبوث إسالمية يف عصرنا ،ويف جمال الفقه والفتوى
خاصة ممن يدعون التشبث بالسنة واالعتماد عليها ،ويزعمون االجتهاد يف الدين واالستقالل عن أئمة
اإلسالم املعتمدين ،وعن مناهجهم ،يالحظ توجه هؤالء إىل الوقوف عند ظاهر النصوص ،وإمهال التعمق
يودون إجياد تيار خاص هبم يف صف املسلمني
يف فقهها ،لقصورهم العلمي ،أو جلمودهم ،أو لكوهنم ّ
املتالئم املنسجم باتباع املذاهب املتبوعة.

ويلحظ املدقق لعمل هؤالء أ ّهنم إن أظهروا أو مل يظهروا يتأثرون من وجه صريح أو غري صريح مبنهج
الظاهرية ،حىت وجدت بعض العوام ،أو من هم يف مستوى العوام قد عرف طريقه إىل بعض كتب الظاهرية،
فبهت أمام أسلوهبا ،أو وجد يف أسلوهبا هذا وسيلة يتظاهر هبا بالعلم ،فمن أين جاء هذا املذهب ،وما
حقيقته؟ وما موقف العلماء منه؟ وما نتائجه العلمية؟
ذلك ما جيب على املسلم املثقف أن يكون على وعي تام به وبأبعاد هذه اخلطة يف حياة املسلمني،
ومستقبلهم احلضاري.
ولنبدأ بالتعريف مبؤسس هذا املذهب ،وهو داود بن علي األصبهاين.
عصر داود األصبهاني:
مع مطلع القرن اهلجري ،وهو عصر تدوين العلوم ،وعصر هنضة احلضارة اإلسالمية وعصر السنة
الذهيب ظهر هذا العامل الذي شغل الناس ،وال يزال يشغلهم مبنهجه الذي انفرد به ،والذي أصبح بعد
ذلك مذهباً ينسب صاحبه إليه ،ويقال :داود الظاهري.
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اسمه ونسبه:
وادود الظاهري هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الكويف مث البغدادي األصبهاين .نسب إىل
الكوفة لوالدته فيها ،وإىل بغداد لنزوله هبا واختاذها داراً .ونسب إىل أصبهان ألنه من أصل أصبهاين.1
ولكنه مل يشتهر بشيء من هذه النسب ،إمنا اشتهر ((بداود الظاهري)) ولقب بذلك ،ألنه (أول من أظهر
انتحال الظاهر ،ونفى القياس وحنوه من األحكام).

2

مولده ونشأته:
ولد داود بن علي الظاهري سنة أربع ومائتني (402ه) حسبما ّأرخ أكثر العلماء احملققني ،3وكان

مولده بالكوفة مهد مدرسة فقه أهل الرأي :من احلنفية وغريهم ،من أسرة أصبهانيّة ،من قرية قرب أصبهان
هي(( :قاشان)) .وكانت أسرة عادية ،مل يذكر هلا شأن تتميز به ،وليس هذا أمراً غريباً يف تاريخ أعالم
اإلسالم ،فقد كانت املساواة اليت جتري يف دماء املسلمني تتيح الفرصة لكل ذي موهبة وقدرة ،أن يبلغ
املرتبة اليت تبلغه إياها موهبته .وكانت العراق والكوفة مزدهرة بالعلوم ال سيما الفقه ،مما أتاح له أن يرضع
لبان العلم من صباه .وكانت حلق العلم مفتوحة للراغبني ،واجملتمع جمتمع علم ،ال يأبه جباهل.
رحلته في طلب العلم وشيوخه:
تلقى داود بن علي العلم عن علماء من كبار أهل العلم يف عصره ،ورحل يف سبيل ذلك إىل عدد من
البلدان من عواصم العلم آنذاك يف البصرة وبغداد ونيسابور ،فتلقى عن سليمان بن حرب احملدث احلافظ،
وكان أخذ داود عنه يف صباه ،ألن وفاة سليمان كانت سنة أربع وعشرين ومائة بالبصرة وكان مقيماً هبا

 1تذكرة احلفاظ للذهيب( :ج 4ص ،)274واجلر والتعديل البن أيب حامت الرازي( :ج )210/4/1واللباب البن األثري( :ج 4ص )412ووفيات األعيان البن خلكان:
(ج 4ص.)42
 2بتصرف يسري عن تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي( :ج 8ص.)422
 3كالسبكي يف طبقات الشافعية( :ج 4ص )24والذهيب يف تذكرته ،وابن كثري يف البداية والنهاية (ج 1ص.)27
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وعن عبد اهلل بن مسلمة القعنيب (441ه) من أعالم احلديث والفقه من شيوخ البخاري ومسلم وهو
بصري أيضاً ومسدد بن مسرهد البصري (448ه) وهو أول من دون املسند بالبصرة.
ورحل داود إىل بغداد ولقي فيها عدداً من العلماء ،لكن تكوينه الفقهي كان على إمام فقيه وحمدث

وهو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب البغدادي (( )420أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً ،وورعاً
وفضالً ،وديانة وخرياً  ،ممن صنف الكتب وفرع على السنن) ,كان أبو ثور أوالً يتفقه بالرأي حىت قدم

الشافعي بغداد ،فاختلف إليه ورجع عن مذهبه) مث إنه استقل بنفسه ،وأحدث مذهباً خاصاً به جرى فيه

على أصول الشافعي ،وخالفه يف أشياء حىت صار فقيهاً مستقالً 1.وقد أخذ داود عن أيب ثور الفقه
2
الشافعي وتعصب له حىت إنه ألف كتاباً يف مناقب الشافعي.
بعد هذا التحصيل للحديث والفقه –والعربية -رحل إىل نيسابور ،وتلقى فيها عن اإلمام احملدث
احلافظ إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ( )438املعروف ب ـ (ابن راهويه) صاحب املسند ،املعتلي بانتقائه على
املسانيد ،كما أثىن عليه العلماء وكان إسحاق صنو اإلمام أمحد بن حنبل يف علمه احلديث ،وتفقه فيه،
ويف هديه ومسته ،وهو من أهل االجتهاد املستقل .3فكانت مناسبة حامسة يف حياة داود بن علي أن تتلمذ
على إسحاق وأخذ عنه ،وكان لذلك أثره الكبري يف تكوينه العلمي وتوجهه إىل االستقالل باالجتهاد ،وقد
بدرت عنه يف نيسابور بوادر ينكرها أهل احلديث ،لقوله خبلق القرآن ،مما أدى إىل صدورهم عنه ،حىت إنه
ملا ورد بغداد بعد عودته من نيسابور حاول االجتماع باإلمام أمحد بن حنبل ،فأىب أن يدخله عليه ،وكان
من قوله( :زعم أن القرآن خملوق فال يقربين) 4وكأن اإلمام أمحد بن حنبل ينظر إىل الغيب ،فقد أحدث
داود بعد عودته إىل بغداد القول بنفي القياس ،مما نفر عنه الناس ،وأثار انتقاد العلماء وردودهم .وإن كان

 1انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ( :ج 4ص )87وهتذيب التهذيب( :ج 4ص )112-118وميزان االعتدال( :ج 1ص )30-42وطبقات الشافعية( :ج 1ص-477
.)431
 2انظر طبقات الشافعية( :ج 1ص )323ووفيات األعيان( :ج 4ص.)42
 3انظر تذكرة احلفاظ( :ج 1ص )233وهتذيب التهذيب( :ج 1ص.)418-412
 4انظر تذكرة احلفاظ( :ج 4ص )273وميزان االعتدال( :ج 4ص )12-12وفيه تفصيل وأن اإلمام أمحد مل يقبل ما ذكر له أ داود ينتفي من القول خبلق القرآن.
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هذا مل مينع أخذ الناس عنه ،وحضور العلماء جملسه يف جمتمع علمي موضوعي ،حىت قيل :كان يف جملسه
أربعمائة صاحب طيلسان أخضر.

1

وهكذا ظل يعمل على نشر مذهبه ،وآرائه املستقلة ،ويؤلف فيها حىت وافته املنية يف بغداد سنة سبعني
ومائتني (470ه) رمحه اهلل تعاىل.
لكن مل يصل إلينا شيء من كتب داود بن علي .وقد ذكروا له مجلة كبرية من الكتب ،حيمل كل
واحد منها عنوان موضوع من موضوعات الفقه ،مثل (كتاب الطهارة) (كتاب احليض) ..والظاهر أهنا
أقسام من كتاب واحد ،هو كتابه (اإليضاح) .ذكروا أنه يف أربعة آالف ورقة .وهذا يدل على أنه كتب
الفقه كله على وفق مذهبه الظاهري.
ثناء العلماء عليه:
كان داود الظاهري صاحب استقامة ودين ،وحسن خلق ،ومن أهل الزهد والعبادة ،وإمنا نفر منه
أهل عصره لشذوذ منهجه العملي ومجوده ،الذي أداه إليه مذهبه الظاهري ونفيه للقياس ،ومل يكن ذلك
عن احنراف أو قلة دين كما يتوهم كثريون من السطحيني ف زمننا ،أنه مىت نقض على عامل فكره وجب
الشك يف تدينه ملا يرى من حال الشاذين يف زمننا هذا .وما كان السلف ليسمعوا منه ،وال ليذكروه يف
عداد أهل العلم لو كان من تلك الزمرة يف شيء ألنه ال يُعد الرجل من العلم يف شيء إذا اختلت استقامة
دينه وتقواه.

قال السيوطي( :كان بصرياً باحلديث صحيحه وسقيمه).
وقال احلافظ أبو بكر اخلطيب( :2كان إماماً ورعاً ،زاهداً ناسكاً ،ويف كتبه حديث كثري ،لكن الرواية

عنه عزيزة جداً).

 1ميزان االعتدال :املوضع السابق.
 2تاريخ بغداد( :ج 8ص )370-322وانظر ميزان االعتدال( :ج 4ص.)12
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وكان من زهده رفضه التمتع بالدنيا ،وإيثاره خشونة العيش ،حىت كان ال يقبل ما يرده من اهلدايا،
ولو من أصدقائه أو جريانه.
وشهد له أبو زرعة جبودة احلجاج فقال( :لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم لظننت أنه يكمد
أهل البدع ملا عنده من البيان واآللة ولكنه تعدى  )..يعين خبوضه يف قضية خلق القرآن.
وقال القاضي احملاملي :رأيت داود يصلي ،فما رأيت مسلماً يشبهه يف حسن تواضعه.

1

مذهبه العملي:
عرف داود بن علي األصبهاين بالظاهري ،ألنه كان أول من أظهر انتحال الظاهر وأبطل القياس
الصحيح ،ومل جند فيما وقفنا عليه تعليالً لسلوكه هذا النهج مع أنه نشأ يف الكوفة مهد مدرسة الرأي.
لكن الذي يبدو أنه كانت لديه استجابات لردود فعل شديدة ،ولعل ما ظهر من تطرف بعض أهل
الرأي من غري املذاهب املعتمدة ،وإيغال املعتزلة يف االحتكام إىل العقل وإخضاع النصوص لعقوهلم دفعه
هلذا االجتاه املضاد ،وكان فيه شجاعة وجرأة ،حىت كان رمبا يهجم على بعض القضايا من غري روية ،وساعد
على ذلك عجمة أصله األصبهاين ،وما يف اللغات غري العربية من ضيق عن أساليب العربية يف اجملازات
واالستعارات...
قال احلسني بن إمساعيل احملاملي كان داود جاهالً بالكالم ،قال داود :أما الذي يف اللوح احملفوظ

فغري خملوق ،وأما الذي بني الناس فمخلوق 2قلت :هذا أدل شيء على جهلهم بالكالم ،فإن مجاهريهم
ما فرقوا بني الذي يف اللوح احملفوظ وبني الذي يف املصاحف...
ولعله من هنا مل يقبل اإلمام أمحد بن حنبل دخوله عليه:

 1انظر ثناء العمالء عليه يف تذكرة احلفاظ املوضع السابق وميزان االعتدال( :ج 4ص )12-12وغريمها.
 2ميزان االعتدال( :ج 4ص.)12
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قال اخلطيب البغدادي( :1وقد كان أراد الدخول على اإلمام أمحد ،فمنعه ،وقال :كتب إيل حممد بن
حيىي الذهلي يف أمره ،وأنه زعم أن القرآن حمدث ،فال يقربين .فقيل :يا أبا عبد اهلل ،إنه ينتفي من هذا
وينكره! فقال :حممد بن حيىي أصدق منه).
واألساس الذي يقوم عليه مذهب داود الفقهي يف استنباط األحكام؛ هو إبطال االجتهاد بالرأي،
واالقتصار على النص واإلمجاع ،ويف هذا يقول:
حرم ألنه يُشبِهه ،إال أن يوقفنا النيب
(وال جيوز أن حيرم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فيحرم حمرم غري ما َّ

صلى اهلل عليه وسلم على علة من أجلها وقع التحرمي ،مثل أن يقول :حرمت احلنطة باحلنطة ألهنا مكيلة،
واغسل هذا الثوب ألن فيه دماء ،أو اقتل هذا ألنه أسود ،فيعلم هبذا أن الذي أوجب احلكم من أجله
هو ما وقف عليه ،وما جاوز ذلك فالتعبد غيه ظاهر ،وما جاوز ذلك فمسكوت عنه داخل يف حكم ما
عفي عنه).
ويصرح بإبطال القياس فيقول( :واحلكم بالقياس ال جيب ،والقول باالستحسان ال جيوز).

2

وهكذا فتح باب اإلباحة يف األمور املسكوت عنها عالجاً ملشكلة معروفة حكمها ،بدالً من االجتهاد

بالرأي والقياس ،مهما كان شبه املسكوت عنه قوياً وجوهرياً مع املنصوص عليه يف منبع احلكم الشرعي؟!!
وقد صرح حبصر مصادر التشريع يف األصول الثالثة فقال:
(إن األصول الكتاب والسنة واإلمجاع فق)) ومنع ان يكون القياس أصالً من األصول ،وقال( :أول

من قاس إبليس)

3

 1تاريخ بغداد( :ج 8ص)322
 2طبقات الشافعية( :ج 4ص )22وفيه نقل آخر عن رسالة األصول لداود.
 3امللل والنحل ،للشهرستاين( :ج 1ص)402
6
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لكنه على الرغم من هذا فقد اضطر لألخذ بالقياس يف بعض املواضع فعمل به ،ومساه دليالً ،لكونه

منصوص العلة ،فراراً من استعمال كلمة (قياس)!

واستدل على صحة مذهبه يف االقتصار على الكتاب والسنة واإلمجاع باألدلة الدالة على مشول القرآن،
كقوله تعاىل[ :ما فَ َّرطْنَا فِي ال ِ
ْكتَ ِ
اب ِم ْن َش ْيء] [سورة األنعام :اآلية  ]33وقوله عز وجلَ [ :وََل َرطْب َوََل
َ
يابِس إََِّل فِي كِتَاب ُّمبِين] [سورة األنعام :اآلية  ]22وقال تعاىل[ :ونَ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
اب تِْب يَانًا لِّ ُك ِّل َش ْيء]
ْ
ك الْكتَ َ
َ
َ
ِ
اب).
[سورة النحل :اآلية  ]32وهذه اآلية أقوى ما استدلوا به ولوضوح إرادة معىن القرآن من قوله تعاىل( :الْكتَ َ
وجه االستدالل عنده :أن هذه اآليات تدل على أن الكتاب وهو القرآن قد اشتمل على كل شيء،
وإذن فال حاجة للقياس ،فال ُحيتج به ،ألن القياس إمنا يكون حجة إذا احتجنا إليه ،وليس مثة حاجة إليه،

كما علمنا من اآليات ،فال جيوز العمل بالقياس.

و َّادعى داود أيضاً أن االجتهاد بالرأي هو قول على اهلل تعاىل بغري علم ،وأخذ بالظنون يف الشرع،
ِ
ش َما ظَ َه َر ِم ْن َها َوَما بَطَ َن َو ِْ
َْ ِّ ِّ
وكالمها حرام لقوله تعاىل[ :قُ ْل إِنَّ َما َح َّرَم َربِّ َي الْ َف َواح َ
اْلثْ َم َوالْبَ ْْ َي بَِْْي ِر ال َ
ِ
ِ
سلْطَانًا َوأَ ْن تَ ُقولُوا َعلَى اللَّ ِه َما ََل تَ ْعلَ ُمو َن] [سورة األعراف :اآلية ]33
َوأَ ْن تُ ْش ِرُكوا بِاللَّه َما لَ ْم يُنَ ِّز ْل بِه ُ
ِ ِ
َْ ِّ ِّ َش ْيئًا]
وقال تعاىل[ :إن يَتَّبِعُو َن إََِّل الظَّ َّن ۖ َوإِ َّن الظَّ َّن ََل يُ ْْني م َن ال َ

[سورة النجم :اآلية ]48

واستدل على إباحة كل ما مل يـنَص على حترميه بقوله تعاىلَ [ :خلَ َ ِّ لَ ُكم َّما فِي ْاألَر ِ ِ
يعا] [سورة
ض َجم ً
ْ
ُ

البقرة :اآلية ]42
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أدلة حجية القياس:
وقد وجد أئمة اإلسالم وفقهاء الشريعة بتتبع النصوص الشرعية أن األحكام الشرعية ترد كثري من
األحيان مرتبطة بأهداف وحكم تتعلق بتحقيق مصاحل األنام ،ورعاية شؤون الناس الدينية والدنيوية ،فَـعُرف
من ذلك أن األحكام غري التعبدية معللة بأوصاف منضبطة ترجع إىل مصاحل األمة ،فتثبت بذلك حجية
ِ
صا ِر] [سورة احلشر :اآلية ]4
القياس ،وتضافرت األدلة على حجيته ،مثل قوله تعاىل[ :فَا ْعتَبِ ُروا يَا أُولي ْاألَبْ َ
رد الشيء إىل نظريه ،بان ُحيكم عليه حبكمه ،وهو نص عام يشمل القياس
فإن االعتبار يف اآلية هو ُّ

الشرعي الذي جيري يف األحكام الشرعية والقياس العقلي واالتعاظ ،وقد جاء هذا النص مرتباً على سبب

خاص وهو ما حصل لبين النضري ملا طغوا ونقضوا عهدهم مع النيب صلى اهلل عليه وسلم خذهلم اهلل تعاىل.

وسل) عليهم املسلمني فخربوا بيوهتم وأجلوهم عن بالدهم ،فنزلت اآلية تعلن للناس مصري هؤالء القوم
ليعلموا أن كل من سلك طريقهم كانت عاقبته عاقبتهم ،وجاء النص عاماً غري خاص بقضية سبب النزول،
1
فدل على عموم ِ
إحلاق الشيء بنظريه واملثل مبثيله ،وذلك هو القياس.
ويقول ابن قدامة يف داللة اآلية:

2

ِ
صا ِر] وحقيقة االعتبار مقايسة
وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعاىل[ :فَا ْعتَبِ ُروا يَا أُولي ْاألَبْ َ

الشيء بغريه ،كما يقال :اعترب الدينار بالصنجة .وهذا هو القياس.

فإن قيل :املراد به االعتبار حبال من عصى امر اهلل وخالف رسله لينزجر ،وذلك ال حيسن أن يصرح
بالقياس ها هنا ،فيقول :خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني ،فأحلقوا الفروع باألصول لتعرف األحكام؟
قلنا :اللفظ عام ،وإمنا مل حيسن التصريح بالقياس ها هنا ألنه خيرج عن عمومه املذكور يف اآلية ،إذ
ليس حالنا فرعاً حلاهلم) انتهى.
 1نرباس العقول يف حتقيق القياس عند علماء األصول لفضيلة الشيخ عيسى منون رمحه اهلل :ص 72واالستدالل باآلية معروف يف مصادر األصول من مجيع املذاهب.
 2روضة الناظر( :ج 4ص )422-422وانظر ميزان األصول :للسمرقندي :ص221
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داود األصبهاني  ...وحقيقة المذهب الظاهري

وكذا وردت نصوص كثرية من الشارع تصرح برب) احلكم بعلته ،وذلك يف السنة كثري ،جرى فيه التعليل
على طريق الفقهاء أهل القياس ،نذكر من ذلك:
حديث (أنه صلى اهلل عليه وسلم سئل عن اشرتاء التمر بالرطب؟ فقال رسول اهلل صلى



اهلل عليه وسلم :أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا :نعم .فنهى عن ذلك) أخرجه مالك وأصحاب السنن
واحلاكم.


1

وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حىت

يغسلها ثالثاً فإنه ال يدري أين باتت يده) متفق عليه


2

وقوله لعدي بن حامت يف بيان أحكام الصيد( :وإن وجدت مع كلبك كلباً غريه وقد قتل

فال تأكل ،فإنك ال تدري أيهما قتله) متفق عليه

3

وهذه النصوص وأمثاهلا كثري قد وقع فيها التعليل للحكم من النيب صلة اهلل عليه وسلم نفسه ،والتعليل
موجب التباع العلة أينما كانت ،وذلك هو القياس ،ألنا األصل يف التعليل أن يكون لتعدية احلكم (أي
نقله) إىل املواضع األخرى اليت توجد فيها العلة ،وإثبات احلكم يف تلك املواضع.

4

بل إننا نلحظ يف هذه األحاديث إرشاد النيب صلى اهلل عليه وسلم أمته على كيفية رب) األحكام
بعللها ،ليستخرجوا حكم ما مل ينص على علته من األحكام بالطرق االستنباطية العملية اليت تعرف هبا
علة احلكم يف األمر املنصوص ،فيعرف بذلك حكم غري املنصوص.
نقد نُفاةِ القياس

كذلك نظر العلماء يف مذهب الظاهرية نظرة علمية دقيقة ،فوجدوه ضعيفاً من حيث أدلته وبراهينه،

كما أنه ضعيف يف نتائجه وتطبيقاته.

 1املوطأ( :ج 4ص )22-23وأبو داود (ج 3ص )421والرتمذي (ج 3ص )248وقال :حسن صحيح .والنسائي (ج 7ص )422وابن ماجه برقم  4422واحلاكم
يف املستدرك (ج 4ص)32-38
 2البخاري يف الوضوء ضمن حديث (ج 1ص )20-32ومسلم يف الطهار (ج 1ص )121واللفظ ملسلم.
 3البخاري يف الذبائح والصيد (ج 7ص )88-87-82ومسلم يف الصيد والذبائح (ج 4ص )28واللفظ ملسلم.
 4نرباس العقول :ص21
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أوَلُ – نقد مذهب الظاهرية في أدلته:

فقد مجد املذهب على عبارات يف نصوص استشهد هبا يف غري مقاصدها ،بعيداً عن حقائق معانيها،

مع ان اآليات القرآنية اليت أوردناها هلم هي أصرح أدلتهم وأقواها بالنسبة لغريها.

ففي قوله تعاىل[ :ما فَ َّرطْنَا فِي ال ِ
ْكتَ ِ
اب ِم ْن َش ْيء] وكذا يف قوله تعاىلَ [ :وََل َرطْب َوََل

َ
يَابِس إََِّل فِي كِتَاب ُّمبِين] ليس املراد بالكتاب القرآن .وإمنا املراد به هنا علم اهلل أو اللوح احملفوظ ،كما
هو واضح من سياق اآليتني.

ك
ولو فرضنا وسلمنا أن املراد بالكتاب هنا القرآن الكرمي فتكون اآليتان مبعىن قوله تعاىلَ [ :ونَ َّزلْنَا َعلَْي َ
ِ
اب تِْب يَانًا لِّ ُك ِّل َش ْيء]
الْكتَ َ
فاجلواب على االستدالل باآليات من أوجه:

 منها أن القرآن الكرمي ال يشمل على مجيع األحكام الشرعية بال واسطة ،ودعوى اشتماله خالفالواقع ،فإن كثرياً من األحكام قد أخذ من السنة أو اإلمجاع ،ومعىن اآلية[ :تِْب يَانًا لِّ ُك ِّل َش ْيء] أي بنفسه
أو بواسطة ما أمر باتباعه ،وقد أمر باتباع السنة أو اإلمجاع ،وأمر باتباع القياس ،فقد دل القرآن على
ِ
صا ِر] وعلى هذا تكون اآليات
وجوب العمل بالقياس كما أوضحناه يف قوله تعاىل[ :فَا ْعتَبِ ُروا يَا أُولي ْاألَبْ َ
اليت استدلوا هبا موجبة للعمل بالقياس وليست نافية له كما توهم الظاهريون بنظرهم السطحي اجلامد ،كما
أهنا أيضاً ليست نافية للعمل بالسنة أيضاً.
 -وجياب عن استدالهلم باآليات أيضاً بأن العمل بالقياس عمل بالقرآن من حيث املعىن ،وذلك

ألننا نعلم أن لألحكام علة ترتب) هبا ،فاخلمر قد حرمت ألهنا تسكر ،أي تغطي العقل ،فحيثما وجد هذا
املعىن يف أي مادة كانت تلك املادة حراماً مثل املخدرات يف عصرنا ،فتحرميها عمل مبعىن القرآن ،إن مل

يكن هلا ذكر يف لفظ القرآن الكرمي ،ومن توقف عن حترميها لعدم ورود ذكرها يف نص القرآن فليس عاملاً،
فضالً عن أن يسمى فقيهاً.
11

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

داود األصبهاني  ...وحقيقة المذهب الظاهري

محدث الديار الشامية الشيخ نور الدين عتر

وهكذا يكون العمل بالقياس عمالً بالقرآن من حيث معناه ،وتكون أحكام الفرع املقيس واملسألة

املسكوت عنها ثابتة بالقرآن الكرمي ما دامت مشتملة على علة احلكم املنصوص عليه.
 وأما استدالل الظاهرية بقوله تعاىلَ [ :وأَن تَ ُقولُوا َعلَى اللَّ ِه َما ََل تَ ْعلَ ُمو َن] وقوله[ :إ َّن الظَّ َّن ََلِ ِ
َْ ِّ ِّ َش ْيئًا] وحنومها من آيات القرآن الكرمي فقد أجاب العلماء عنها بأهنا ليست واردة يف
يُ ْْني م َن ال َ
موضوعنا الذي هو القياس وإبطال العمل به لكونه ظنياً ،بل هي واردة يف النهي عن اتباع الظن يف العقائد،
فإن العقائد ال تبىن على الظن ،بل تقوم على علم اليقني ،أما األحكام الشرعية العملية فإهنا تثبت باألدلة
الظنية باتفاق العلماء ،والدليل عليه أننا مكلفون بالعمل فيها بأخبار اآلحاد الصحاح واحلسان ،وهي تفيد
الظن ال القطع ،وبإثبات احلقوق يف الدعاوي واخلصومات بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني وحنو ذلك ،وهذه
ال تفيد إال الظن ،هكذا أجابوا.
ذم القرآن
 ويف رأينا أننا إذا نظرنا إىل مواقع استعمال القرآن الكرمي لتعبري (علم) و (ظن) ونظرنا َّالتباع الظن ،فإننا جند ما يلي:
-1

أن الظن الذي ذمه القرآن هو ما يقع يف الفكر أو يسبق إىل الفهم من غري دليل ،بل

باحلدس أو التخمني ،وما أشبه ذلك ،وهذا نوع من الوهم وليس نوعاص من العلم ،فذم اهلل تعاىل اتباع
هذا الظن هبذا املعىن.
إن القرآن الكرمي قد مسي العلم اليقيين( :ظناً) وأثىن على أصحابه يف مواضع كقوله تعاىل:
-4
[وإِنَّها لَ َكبِيرةٌ إَِلَّ َعلَى ال َ ِ
اش ِعين } {45الَّ ِذين يظُنُّو َن أَنَّ ُهم ُّمالَقُوا ربِّ ِهم وأَنَّ ُهم إِلَْي ِه ر ِ
اجعُو َن] [سورة
َ َ
ََ
َ ْ َ ْ
َ
ْخ َ
َ
البقرة ]22-22 :وهؤالء من كملة أهل اإلميان واليقني.
إن القرآن الكرمي قد مسى غلبة الظن بالبحث والتنقيب علماً ،كما يف قوله تعاىل[ :إِ َذا
-3

ِ
ِ
ات م َه ِ
ِ
وه َّن ُم ْؤِمنَات فَ َال
يمانِ ِه َّن ۖ فَِإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ
اج َرات فَ ْامتَ َِنُ ُ
اء ُك ُم ال ُْم ْؤمنَ ُ ُ
وه َّن ۖ اللَّهُ أَ ْعلَ ُم بِإ َ
َج َ
ك َّفا ِر] [سورة املمتحنة :اآلية ]10
وه َّن إِلَى الْ ُ
تَ ْرِجعُ ُ
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والعلم بأهنن مؤمنات إمنا هو بغلبة الظن بصدق دعواهن اإلميان.
سئل ابن عباس رضي اهلل عنهما :كيف كان امتحان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم النساء؟ قال:
(كان ميتحنهن :باهلل ما خرجت من بغض زوج؟ وباهلل ما خرجت رغبة عن أر ض إىل أرض؟ وباهلل ما
خرجت التماس دنيا؟ وباهلل ما خرجت إال حباً هلل ولرسوله؟) أخرجه الطربي

1

ومن هذا كله خنلص إىل أن غلبة الظن علم ،بدليل تسمية القرآن هلا علماً ،وهذه الغلبة ال حتصل إال

بدليل صحيح يثبتها ،أما ما يسبق إىل الفكر من غري دليل فهو (ظن ومهي) ينجر وراءه الرعاع والعوام،
وأشبامهم من املتعاملني السطحيني.
أما قول الفقهاء واألصوليني واحملدثني (ظن) و(ظين) فهو اصطالح هلم ،أصله (غلبة الظن! وغلبة
الظن تثبت بدليل صحيح غري قطعي ،وعامة الناس ال يفرقون بني غلبة الظن واليقني ،بسبب قوة القناعة
والتصديق والثبوت اليت حتصل بغلبة الظن ،حىت يظنها العامي وكثري من املتعلمني الذين مل يتقنوا التمييز
بني مراتب األدلة وقوة الثبوت :علماً يقيناً ،بل إن بعض املتعاملني املتطاولني من املتمجهدين راح يستغرب

تسميتها ظناً!!

لكن العلماء املدققني ميزوا بني علم اليقني وعلم غلبة الظن ،ونبهوا على التفريق بينهما طالب العلم،
فقالوا :إن الدليل القطعي هو الذي ال حيتمل اخلطأ أبداً وال بأي وجه ،أما الدليل الظين أي ما يفيد غلبة

الظن فهو حيتمل اخلطأ احتماالً ضعيفاً.

ونوضح ذلك باملثال التايل إذا أخرب التاجر صديق له من التجار خملص بتغري األسعار ،فإنه يعتمد
على خربه ويرتب أموره على ذلك مع احتمال خطأ هذ املخرب ،لسوء فهمه ،وألي سبب كان ،لكنه
احتمال ضعيف ال يبايل به ،ولو أخذ اإلنسان مبثل هذا االحتمال الضعيف لَ ُشلَّت أموره وكان من

 1انظر تفسري الطربي أواخر سورة املمتحنة( :ج 48ص)12
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املوسوسني أما إذا أخربه عدد كثري يستحيل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب ،أو أن يقع منهم اخلطأ
مصادفة فهذا هو العلم القطعي.
وهذا التفريق ضروري لكي يعرف الشيء على ما هو عليه ويوضع األمر يف موضعه ،فيكفر منكر ما
ثبت بدليل قطع ،وال يكفر منكر ما ثبت بدليل ظين ،وهذا معىن قوهلم( :إن العقيدة ال تثبت بالدليل
الظين) أي العقيدة اليت يكفر منكرها ،وليس معىن ذلك جواز إنكار ما ثبت بدليل ظين كيفاً ومزاجاً ،بل

حيرم عليه ذلك ويكون آمثاً عاصياً ،لكن ال يكفر به ،التماساً للعذر يف حق املسلم إىل أقصى غاية.

ومن هذا التحقيق تبني أن اآليات اليت استدل هبا نفاة القياس يف ذم الظن ال تصلح دليالً على إبطال

القياس ،ألن ما ثبت بالقياس هو نوع من العلم امساه العلماء (الظن) اصطالحاً هلم ،وهو كالعلم احلاصل

باالستنباط من ظواهر النصوص ،وهو ظين أيضاً يف اصطالح العلماء ،وكثرياً ما ختتلف فيه االجتهادات،
وكلها حجة يلزم اجملتهد أن يعمل مبا أدى إليه اجتهاده فيها ،كما اثبتت ذلك باألدلة من الكتاب والسنة

واإلمجاع.
وعلى هذا فيكون القياس حجة جيب على اجملتهد العمل مبا أدى إليه بشروطه املقررة يف أصول الفقه.
هذا نقد مذهب الظاهرية من حيث بيان ضعف أدلتهم وفسادها وهتافتها.
ثانياً :نقد مذهب الظاهرية في تطبيقه:
أما نقده من حيث تطبيقه ونتائجه العملية ف احلياة ،فأمر هذا املذهب جد غريب وخطري ،ملا يصبغ
به الفكر والفقه من التحجر والضيق.
لقد أدى هذا املنهج إىل مجود شديد يف الفقه ،وأحكام مستغربة ،وشذوذات كثرية عن مجاهري العلماء
سلفاً وخلفاً ،أشبه بان تكون نكتة أو فكاهة من أن تكون علماً!

13

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

داود األصبهاني  ...وحقيقة المذهب الظاهري



محدث الديار الشامية الشيخ نور الدين عتر

لن أحدكم يف املاء
ومن أمثلة ذلك :مسألة البول يف املاء الراكد ،وفيها احلديث( :ال يبو َّ

الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه) أخرجه البخاري وحنوه عند مسلم.

1

فذهب داود إىل أن البائل يف املاء الراكد
حيرم عليه وحده االغتسال بذلك املاء والوضوء منه ،سواء لصالة فرض أو نفل ،لكن ال حيرم عليه
وال على غريه شربه إن مل يغري البول شيئاً من أوصاف املاء ،كذلك حيل على غري البائل يف املاء الوضوء

واالغتسال منه ،كما أنه حيل مطلقاً إذا بال خارج املاء مث وصل البول إليه!! وكذلك إذا تغوط يف ماء جاز
أن يتوضأ منه إذا مل يغري أحد أوصافه ألنه تغوط ومل يبل!!

2

وهذا مجود شديد ،ألنه شك أبداً أن املقصود وهو التنزه عن املستقذر وهذا ال خيتلف فيه البائل
وغريه ،وال إذا بال يف املاء مباشرة أو وصل البول إىل املاء بأي طريقة.
قال اإلمام ابن دقيق العيد( 3:ليس هذا من جمال الظنون ،بل هو مقطوع به).
وقال اإلمام النووي( 4:وهذا الذي ذهب إليه خالف إمجاع العلماء ،وهو أقبح ما نقل عنه يف اجلمود
على الظاهر).


ومن أمثلة مجود هذا املنهج مسألة استئذان البكر لتزوجيها ،فإهنا تستحي من النطق

الصريح باملوافقة على الزواج ،فصرح احلديث املتفق عليه بأن إذهنا( :أن تسكت)

5

 1البخاري يف الوضوء (باب املاء الدائم) (ج 1ص )23طبعة بوالق  1312ومسلم يف الطهارة (باب النهي عن البول يف املاء الراكد) (ج 1ص )124استانبول دار
الطباعة العامرة.
 2احمللى البن حزم( :ج 1ص)181
 3يف كتابه العظيم (إحكام األحكام شرح عمدة األحكام) ج 1ص.22
 4شرح مسلم (ج 4ص)118
 5البخاري يف النكاح (باب ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضاها) (ج 7ص  )17ومسلم (استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت) (ج2
ص.)120
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فقال العلماء وأهل احلديث لو ضحكت أو صرحت بالنطق باملوافقة جاز ذلك من باب األوىل ،ألنه
أدل على الرضا ،وش َذ بعض اهل الظاهر فقال( :ال جيوز) 1ألن احلديث قال (أن تسكت) فما مل تسكت
مل يصح .وهو مجود شديد على ظاهر احلديث سببه نفي القياس.
ومن أمثلة ذلك حديث الرجل الذي خيدع يف البيع فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم له (إذ



عت فقل :ال خالبة) كما يف الصحيحني 2ومعىن (ال خالبة) ال خديعة ،قال العلماء :لقنه النيب صلى
بايَ َ

اهلل عليه وسلم هذا القول ليطلع به البائع على حاله ويرى له ما يرى لنفسه ،واملراد أنه يشرتط بذلك إذا
ظهر غنب حق له أن يفسخ العقد ،فلو تلفظ بأي كلمة أخرى هبذا املعىن مثل (ال غش) أو (ال خديعة)

أو (ال خيانة) كان له هذا احلق.
وقال الظاهرية( :لو قال :ال خديعة ،أو ال (ال غش) أو ما أشبه ذلك مل يكن له اخليار حىت يقول:
ال خالبة)

3

وهذا منهم مجود بالغ شديد ،فإنه ال خيفى على أحد أنه مل يُقصد هذا اللفظ لذاته ،إمنا املقصود

املعىن وهو اشرتاط عدم اخلداع ،فمىت حصل ذلك املعىن بأي لفظ كان حصل املقصود ،ولزم اخليار مبوجب
هذا الشرط ،وهذا أمر مقطوع .ليس من جمال الظن.
هذا الشذوذ البالغ الذي أوردنا له بعض األمثلة ،وغريها كثري جداً إضافة إىل وهن أساس مذهب
داود الظاهري ،أثار العلماء لنقد مذهبه من أساسه والتحذير من األخذ به ،ومل يعتدوا به مذهباً متبعاً.

فاحنصر انتشاره يف بعض بالد العراق ،وبعض بالد املشرق فيما وراء النهر ،حىت نقله بعض علما

األندلس إىل املغرب وعمل به يف خاصة نفسه وبعض أصحابه ،وكان ذلك متهيداً لظهور ابن حزم الذي

أويت مقدرة وقلماً بارعاً ،فقام بالدعوة للمذهب الظاهري وبالغ فيه ،وشنع على املذاهب وأئمتها بأسلوب

عنيف ،فيه التهجم املؤذي ،ال يبايل فيه أن يعرض باألئمة األربعة أو بالواحد منهم أو يدعي عليه أن
يتقول على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أو أن فتواه بكذا هي شريعة كالب ،وحنو ذلك من عبارات
 1انظر فتح الباري (ج 2ص )122طبعة بوالق وشرح مسلم (ج 2ص )404ومل جندها يف احمللي.
 2البخاري (ما يكره من اخلداع يف البيع) (ج 4ص )22ومسلم (ج 2ص)11
 3احمللى (ج 8ص)272
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اجلفاء والبذاء ،وخلًّد ابن حزم مذهب داود الظاهري يف كتبه اليت ألفها ،حىت وصلنا هذا املذهب ،ليكون
مثار استغالل من فئات متعددة يف هذا الزمان.
وكأن هذا املذهب جاء جتربة توضح ما يؤول إليه أمر الفقه اإلسالمي على بد املاردين على مذاهب
فقهاء األمصار وأصول أئمة اإلسالم املتبوعني رضي اهلل عنهم ،لقد كان هلؤالء األئمة الفضل األكرب يف
جالء مناهج الفقه اليت كانت للصحابة الكرام ،جالء يستخرج منها األصول ويفرع عليها الفروع ،حىت
كانوا خصوصية ومفخرة هلذه األمة ليست لغريها ،باعرتاف مجيع الباحثني من مجيع االجتاهات ،ألهنم
قدموا الفقه اإلسالمي ،متكامالً منسجماً يف نواظم علمية دقيقة ،ال خيتل وال يعتل يبني أحكام الشريعة
الغراء يف كل جانب من جوانب احلياة ،على أصول قوية راسخة.

واحلمد هلل رب العاملني

المصدر
مجلة كلية الدراسات اإلسالمية
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