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�آراء املجتهدين� ..إ�سهام وت�صويب
ُ�سلطان املكتومي

ٌ
خ�ص�ص علماء �أ�صول الفقه باباً للحديث عن االجتهاد و�أحكامه ،درجوا خالله على بحث م�س�ألة حكم
�إ َّن االجتها َد يف امل�سائل ال�شرعية
طريق �شاقة ،وقد َّ
االجتهاد واملوقف من اختالفات املجتهدين ،وهل كل جمتهد م�صيب؟ �أم �أ َّن امل�صيب واحد ،والباقي ُمطئون؟ عرفت هذه امل�س�ألة مب�س�ألة الت�صويب
ِّ
«خمطئة» .وقد حظيت هذه امل�س�ألة باهتمام
والتخطئة ،ومن ذهبوا �إىل الت�صويب عرفوا بـ»امل�ص ِّوبة» ،على حني �سمي من ذهب �إىل �أن احلق يف جهة واحدة
كبري؛ مل يقت�صر على كتب الأ�صول فقط ،لذلك و�صفها الإمام ال�سبكي ب�أنها م�س�ألة «عظيمة اخلطب» ،وقال عنها الإمام �أبوبكر بن العربي« :هي نازلة يف
اخلالف عظيمة» .وقد َّ
بي الكاتب معتز اخلطيب يف مقاله مبجلة «التفاهم» «ت�صويب املجتهدين� :إ�سهام يف تاريخ الأفكار» هذه امل�سائلُ ،ماو ًال التدقيق
يف ن�ش�أة هذا املقال وتطوره تاريخ ًّيا ،وتف�سري كيف ظهر ،ويف �أيِّ �سياقات برزت احلاجة �إليه ،وكيف لقي ُمانعة قوية ،ومل يلق القبول.
�أو ًال� :أ�صل املقالة ومفادها
�إن مقالة الت�صويب ترجع �أ��ص��ل ن�ش�أتها �إىل العنربي
ال ��ذي ك ��ان ي �ق��ول�« :إن ال �ق ��ر�آن ي ��دل ع�ل��ى االخ �ت�لاف؛
ف��ال�ق��ول ب��ال�ق��در �صحيح ول��ه �أ��ص��ل يف ال�ك�ت��اب ،وال�ق��ول
ب��الإج�ب��ار �صحيح ول��ه �أ��ص��ل يف ال�ك�ت��اب .وم��ن ق��ال بهذا
ْ
وجهي
فهو م�صيب؛ لأن الآي��ة الواحدة رمبا دلت على
خمتلفني ،واحتملت معنيني مت�ضادين» .انتهج العنربي
�صورة عبثية يف م�سائل االجتهاد وجعل منها يف نظري
تناق�ضات و�إذا وجدت م�س�ألة لها �ضدان من املحتمل �أن
لها جوابا يرتبط مع الر�أيني؛ فمثال قال �إن من �سمى
الزاين م�ؤمنا فقد �أ�صاب ،ومن �سماه كافرا فقد �أ�صاب،
ف�لاب��د �أن ي�ك��ون ه�ن��ال��ك ر�أي يف امل���س��أل��ة ي�ك��ون من�صفا
للر�أيني.
ثانيا :العنربي� ..شخ�صيته و�أفكاره
ال �ع �ن�ب�ري ه ��و ع �ب �ي��د اهلل ب ��ن احل �� �س ��ن ب ��ن احل �� �ص�ين،
والتميمي ،وال�ع�ن�بري ،قا�ضي الب�صرة وخطيبها؛ وال
ن�ع��رف ل��ه ك�ت��اب�اً ،وال�ن��� ُّ�ص ال�سابق �إمن ��ا ه��و حكاية عنه،
نقلها ابن قتيبة (276هـ) ،وقد حَ َكى تلك املقالة عنه �أهل
الأ�صول ،ومل يعزها واحد منهم �إىل كتاب .بحث الكاتب
يف ك�ت��ب ال�ت�راج��م وال�ط�ب�ق��ات ل�ي�ق��ف ع�ل��ى �إ� �س �ن��اد لتلك
املقالة فلم يظفر بها ،كما �أنه َطاف يف ترجمة العنربي
ليقف على حقيقة مذهبه ومعرفة �شخ�صيته؛ لعل من
خالله يجد بواعث تلك الفكرة ون�ش�أتها وروافدها.
اب��ن قتيبة هو �أق��دم من �أت��ى على ذك��ر العنربي ،فالبد
م��ن ال�ت��دق�ي��ق يف ال���س�ي��اق ال ��ذي و��ض�ع��ه ف�ي��ه ،ف�ه��و ذك��ره

�ضمن تدبره لـ»مقالة �أهل الكالم» ،و�ساق �أ�سماءهم فكان
منهم� :أب��و الهذيل العالف ،وعبيد اهلل بن احل�سن ،ثم
ذكر مقاالت النظام وف ّندها.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أ َّن العنربي ال ُيكن ت�صنيفه �إىل
�أي فرقة -املخطئة �أو امل�صوبة -لأ َّن الكل معه م�صيب.
لكن ،هل كان العنربي من املتكلمني -خا�صة املرجئة �أو
املعتزلة -كما يفيد كالم ابن قتيبة؟
فت�ش الكاتب يف بع�ض كتب املعتزلة وطبقاتهم ومل يجد
للعنربي ذك��را ،بل على العك�س من ذل��ك جند ترجمته
يف ك �ت��ب ت ��راج ��م امل �ح ��دث�ي�ن ،ف�ف�ي�ه��ا جن ��د ت��وث �ي��ق �أئ �م��ة
اجل��رح والتعديل له؛ فقد روى له م�سلم حديثا واحدا
يف ال�صحيح ،وروى عنه الإم��ام الكبري عبدالرحمن بن
مهدي ،وقال عنه الن�سائي :فقيه ب�صري ثقة ،وقال فيه
ابن �سعيد« :كان ثقة حممودا عاقال من الرجال» ،وذكره
ابن حبان يف الثقات وقال« :من �سادات �أهل الب�صرة فقها
وعلما» .وال يكاد جند للعنربي مقاالت يف علم الكالم
�سوى خرب غريب يورده وكيع عن العنربي ب�إ�سناده �إليه
يف كتاب «�إ�سماعيل بن حماد اجل��وه��ري» ،ال�صحاح تاج
اللغة و�صحاح العربية ،حتقيق �أحمد عبدالغفورعطار،
ط ،4بريوت ،دار العلم للماليني 1987م ،ج� ،4ص.155
ثالثا :ن�ش�أة املقالة وتطوراتها
وباجلملة ،فما لدى الكاتب من معلومات عن �شخ�صية
العنربي يدل -فيما يرجحه -على �أنه من �أهل ال��ر�أي،
واهلل �أعلم .ولكن من �أين برزت تلك املقالة التي ي�صوب
فيها جميع املجتهدين؟
البحث يف �سرية ال��رج��ل وم��ا و�صلنا م��ن �أف�ك��ار مل يكن

كافيا للوقوف على من�ش�أ ال�ق��ول وم��ؤث��رات��ه ،ولكن قد
انتهينا �إىل �أن��ه قا�ض وفقيه ومن �أ�صحاب ال��ر�أي ،وقد
ع ��دت ل��ه غ��رائ��ب ،ورم ��ي ب��ال�ب��دع��ة ،وم ��ع ذل ��ك ك ��ان من
علماء ال�سنة.
ومع نفينا كون العنربي من �أهل الكالم؛ ف�إنه مل يكن
بعيدا عن املجادالت الكالمية التي �سادت الب�صرة يف ذلك
ال��وق��ت ،فوا�صل بن عطاء (131ه �ـ) ك��ان تلميذ احل�سن
الب�صري (110ه �ـ)« ،وك��ان يقر�أ عليه العلوم والأخ�ب��ار»،
و»من نظر يف الأخبار علم �أن �أول من �صنف وتبتل للرد
على املخالفني بالكتب الكثرية هو �أبو حذيفة وا�صل بن
عطاء ،وقد كان احل�سن بن �أبي احل�سن الب�صري �صنف
م�س�ألة عبدامللك بن مروان ،بني ما يقوله من التوحيد
وال �ع��دل ،وب�ين �أن م��ن ت�ق��دم م��ن ال�صحابة �إمن��ا عدلوا
ع��ن ذل ��ك؛ لأن ��ه مل ي�ك��ن فيما بينهم خم��ال��ف و�صاحب
�شبه� ،أم��ا �إمن��ا احتجنا �إىل ذل��ك؛ لظهور اجل�بر وكرثة
الت�شبيه ،ويف �أيامه ظهر من غيالن ما ظهر من العدل
والتوحيد ،فقد كان يدعو �إىل اهلل بقوله ور�سائله» .وقد
ا�ستحكمت الفرق يف الن�صف الثاين من القرن الثاين،
وكرثت امل�صنفات والكتب التي �ألفها املتكلمون يف م�سائل
كالمية عقدية.
و�أخ�ي�را ..مل يكن العنربي مُو َّفقا يف تلك العبارة التي
�ساقها ،ويف نظري قالها م��ن غ�ير �إ�سناد يدعمها ،ومل
ي��واف��ق ع�ل�ي�ه��ا ال�ك�ث�ير م��ن امل�ج�ت�ه��دي��ن ال �ك �ب��ار .م���س��أل��ة
االجتهاد �شاقة وكبرية وتخ�ضع للمعايري؛ منها مثال:
مي�ك��ن �إع ��ادة ال�ن�ظ��ر يف �أي م���س��أل��ة �إذا ��ش��ك فيها �أو �أن
هنالك �آراء �أخرى تنفيها.
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