هل السؤال ممنوع

1

هل السؤال ممنوع

2

هل السؤال ممنوع

www.tabahfoundation.org

3

هل السؤال ممنوع

4

هل السؤال ممنوع

املقدمة
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد:
فإن السؤال يف اإلهليات والقضايا الوجودية من القضايا التي تشغل كثري من
األذهان يف زماننا ،ومن مجلة تلك األسئلة املثارة :هل السؤال ممنوع؟ واملقصود هل
يمنع اإلسالم السؤال عن اهلل وأفعاله؟ هل يمنع اإلسالم السؤال عن احلكمة من خلق
اخللق؟ هل يمنع اإلسالم السؤال عن اجلرب واالختيار؟ ومن املظاهر املتكررة يف عرصنا
هو اجتامع طريف النقيض عىل فهم واحد لنصوص القرآن والسنة ومواقف السلف
ً
حمتجا
الصاحلني .فتجد املتطرف الديني يمنع السؤال يف مثل هذه القضايا مجل ًة
وتفصيال ً

أيضا املتطرف الالديني يزعم أن
بنصوص أساء فهمها وبنقول غاب عنه سياقها ،وجتد ً
السؤال ممنوع بنا ًءا عىل نفس الفهم املغلوط الذي وقع فيه املتطرف الديني .فالنظارة

واحدة ،واملنظور واحد ،ولكن ختتلف أغراض الناظرين! وهذا شأن كثري من القضايا
الدينية التي ينترش اجلدل فيها وتتهافت العقول عىل نقاشها ،ال ُيلتفت أن النزاع فيها

هو نزاع بني األغراض واملقاصد ،وليس النزاع يف فهم النصوص وإدراك املعاين .وقد

سعيت يف هذا البحث أن أجيب عن سؤال« :هل السؤال ممنوع؟» يف ضوء الفهم التي
تعلمناه من مشاخينا علامء األزهر الرشيف مع رفع اإلشكاالت التي وقع فيها كل من
املتطرف الديني واملتطرف الالديني .وقد قسمت البحث إىل مطلبني؛ أحدمها :السؤال
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يف القرآن والسنة ،وتعرضت فيه إىل مكانة السؤال فيهام وإىل النصوص التي يتوهم أهنا
تفيد غلق باب السؤال يف اإلهليات والنهي عن البحث العقيل يف الوجوديات؛ وثانيهام:
موقف السلف الصالح من السؤال ،وتطرقت فيه إىل حضور السؤال حول تلك القضايا
يف حياة الصحابة وإىل مواقف تنتزع من سياقها وتفرغ من مضموهنا .واهلل سبحانه
وتعاىل أسأل أن جيعله هدي ًة متقبل ًة لإلسالم نافع ًة للمسلمني ،إنه أكرم مسؤول وأرسع
من جييب ،بربكة سيدنا وموالنا احلبيب حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.

46

هل السؤال ممنوع

املطلب األول
السؤال يف نصوص القرآن والسنة
أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم بالنظر والفكر ،واآليات الدالة عىل هذا
املعنى عديدة ،كام أن اآليات الدالة عىل فضل التأمل والتدبر كثرية .وال خيفى أن األمر
أمر بالبحث ،والبحث ال خيلو من السؤال ،بل السؤال هو عامد البحث وركنه.
بالنظر ٌ

فأمر اهلل سبحانه بالنظر يف قوله تعاىل :ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱪ

أيضا عىل
أمر بالسؤال عن نشأة اخللق وبداية الكون .وجاء احلث ً
[العنكبوت ]20 :هو ٌ

السؤال والداللة عىل فضله يف قصة املالئكة التي جاءت يف قوله عز وجل :ﱫ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱪ [البقرة .]30 :فاستفاد
اإلمام فخر الدين الرازي أن «قصة سؤال املالئكة عن احلكمة يف ختليق البرش يدل عىل
أن احلكمة األصلية يف ختليق آدم هو املعرفة والطاعة ال اجلهل والتكرب»( .)1وزيادة عىل
ذلك فإن السؤال ولو يف موضع ال يمكن السؤال فيه يفيد الرتغيب يف النظر واالستدالل
كام يف قوله تعاىل :ﱫﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﱪ

[الزخرف .]45 :قال اإلمام فخر الدين الرازي« :ذكر السؤال يف موضع ال يمكن السؤال
فيه يكون املراد منه النظر واالستدالل ،كقول من قال :سل األرض من شق أهنارك،
(() انظر« :مفاتيح الغيب» (.)227/26
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اعتبارا ،فههنا سؤال
وغرس أشجارك ،وجنى ثامرك ،فإهنا إن مل جتبك جوا ًبا أجابتك
ً
النبي  األنبياء الذين كانوا قبله ممتنع ،فكان املراد منه انظر يف هذه املسألة بعقلك وتدبر

أيضا عىل فضل السؤال يف القرآن الكريم أن «القلب يف احلياة
فيها بفهمك»( .)1ومما يدل ً
الدنيا ال ينفك عن األفكار املستعقبة للشبهات»( )2والسؤال وطلب االستدالل من أهم
وسائل إزالتها؛ وقد وقعت اإلشارة إىل ذلك يف قول اهلل تبارك وتعاىل :ﱫﭑﭒﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﱪ[البقرة.]260 :
إىل جانب ما مر ،فإن السؤال من أساليب التعليم األساسية يف القرآن الكريم.
قال العالمة ابن عاشور يف قوله سبحانه :ﱫ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﱪ [يونس« :]31 :وجاء االستدالل بطريق االستفهام واجلواب ألن
ذلك يف صورة احلوار ،فيكون الدليل احلاصل به أوقع يف نفوس السامعني ،ولذلك
كان من طرق التعليم مما يراد رسوخه من القواعد العلمية أن يؤتى به يف صورة السؤال
واجلواب» .وقد شملت السؤاالت الواردة يف القرآن الكريم أمور الدين والدنيا.
فجاء السؤال يف الغيبيات :ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﱪ [األعراف ،]187 :وعن الروح:
ﱫﯮ ﯯ ﯰﱪ [اإلرساء]85 :؛ وجاء يف الظواهر الكونية :ﱫ ﮐ

ﮑ ﮒﱪ [طه ]105 :وﱫ ﮮ ﮯ ﮰ ﱪ [البقرة]189 :؛ وجاء يف مسائل
(() انظر :املصدر السابق (.)2(7/27
( )2انظر :املصدر السابق (.)((/3
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املعامالت والسياسات :ﱫ َي ْس َألون ََك َما َذا ُين ِْف ُق َ
ونﱪ [البقرة ]215 :وﱫ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﱪ [البقرة]217 :؛ وجاء يف بعض الشؤون احلياتية:ﱫ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﴾ [البقرة ]219 :وﱫ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﱪ[البقرة]222 :؛ وجاء
السؤال يف شأن فئة من فئات املجتمع :ﱫﭕ ﭖ ﭗ ﱪ [البقرة]220 :؛ وجاء يف
أحوال السابقني :ﱫ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﱪ [الكهف.]83 :
ولألسف جينح البعض إىل اعتقاد ،بل ترويج ،ما خيالف مقتىض هذه النصوص

ً
خطأ أن السؤال يف الغيبيات أو
العديدة من الدعوة إىل السؤال واحلث عليه ،ويزعم
اإلهليات أو القضايا الوجودية ممنوع بقوله تعاىل :ﱫﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱪ [املائدة.]101 :
وصاحب هذا الزعم ليس له يف هذه اآلية الكريمة ما يعضد دعواه وال يؤيد ما
ذهب إليه؛ ففي «صحيح البخاري»( )1باإلسناد إىل سيدنا عبد اهلل بن عباس ريض اهلل
َ
رسول اهلل  استهزا ًء ،فيقول الرجلَ :من أيب؟ ويقول
عنهام قال« :كان قو ٌم يسألون

الرجل ُّ
فأنزل اهلل فيهم هذه اآلية :ﱫ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
تضل ناقتُه :أين ناقتي؟ َ

ﯔ ﯕﱪ[املائدة ]101 :حتى فرغ من ِ
اآلية كلها» .فاجلهة – كام ترى– منفكة بني
مدلول اآلية الكريمة وما يروم بعض الفئات إثباته.
وكام أمر كتاب اهلل العزيز بالبحث والنظر بواسطة السؤال ،فقد أرشد النبي 
(() انظر )54/6( :رقم.)4622( :
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إىل فضله وع َّلمه أصحابه ريض اهلل عنهم ،فقد تعددت نصوص السنة النبوية املرشفة
الدالة عىل هذا املعنى ،وال أراه جماز ًفا من يدعي ثبوته بالتواتر املعنوي .فقد تعلمنا أركان
اإلسالم وأصول اإليامن بحديث سيدنا جربيل عليه السالم يف صورة سؤال وجواب.
وعرف النبي  صفة املسلم بسؤال كام يف احلديث عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام
َّ
أن رسول اهلل  قال َّ
«إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها ،وإهنا مثل املسلم ،فحدثوين

ما هي؟» .فوقع الناس يف شجر البوادي .قال سيدنا عبد اهلل :ووقع يف نفيس أهنا النخلة،
فاستحييت ،ثم قالوا :حدثنا ما هي يا رسول اهلل؟ فقال« :هي النخلة»(.)1
وعنون اإلمام البخاري هلذا احلديث بقوله «باب :طرح اإلمام املسأل َة عىل أصحابه
َ

ليخترب ما عندهم من العلم»( ،)2كام استدل به احلافظ ابن السني يف «رياضة املتعلمني»

()3

عىل أنه «يستحب للعامل أن يمتحن التالمذة باملسائل الفكرية» .وباإلضافة إىل ما َمر ،فقد
جعل النبي  اجلهل دا ًءا وجعل دواءه السؤال فقال « :أال سألوا إ ْذ مل يعلموا فإنام
شفاء ِ
ُ
السؤال»( ،)4واإلنسان واجب عليه رفع اجلهل عن نفسه ،وما ال يتم الواجب
الع ِّي
ُ
إال به فهو واجب.

فهذه النصوص وغريها دالة عىل املكانة العالية التي حيتلها السؤال يف سنة النبي 
متفق عليه .رواه البخاري يف «صحيحه» (( )22/رقم ،)62( :ومسلم يف «صحيحه» ( )2(64/4رقم.)28((( :
(() ٌ

( )2انظر« :صحيح البخاري» ((.)22/
( )3انظر( :ص.)(38

()4رواه أبو داود يف «السنن» (( )3(6/رقم.)340( :
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املطهرة ،ولكن كام حدث مع كتاب اهلل العزيز ِمن ترك البعض لآليات العديدة الرصحية
الداعية إىل السؤال والبحث والفكر ألجل إثبات أن السؤال يف اإلهليات مذموم رش ًعا
اعتام ًدا عىل فهم مغلوط لنص أو نصوص أخرى ،فكذلك وقع مع السنة النبوية الرشيفة.

حرم السؤال يف اإلهليات ظنًا منهم أن يف ذلك صيان ًة
فقد زعم بعض الناس أن النبي  َّ

للرشيعة ،وزعم آخرون أن اإليامن الذي دعا إليه املصطفى  هو إيامن أعمى – وحاشاه
صلوات اهلل عليه – ال يفسح املجال للفكر والنظر العقيل .ومما حاولوا به تأسيس زعمهم
حديث «إن اهلل ك َِر َه لكم ثال ًثاَ :
قيل وقال ،وكثر َة السؤال ،وإضاع َة املال»(.)1

وهو ال داللة فيه عىل ما قصدوا إىل إثباته ،ألنه ليس املقصود من كثرة السؤال

النهم يف طلب العلم واالجتهاد يف البحث عن املعرفة وإعامل العقل يف التأمل والتفكر،
ٍ
أفعال مكروهة عند اهلل
نص احلديث ذاته؛ فإن النبي  َقرن بني ثالثة
وهذا يظهره ُّ

سبحانه وتعاىل ،أحدها :القيل والقال ،وهو التكلم فيام ال يعني وإذاعة أخبار الناس

بال تثبت وبال حتفظ ،وثالثها :إضاعة املال ،وهو التبذير وإنفاق املال يف وجوه غري
ٍ
مأذونة رش ًعا وال يرتتب عليها مصلحة دينية أو دنيوية .وثانيها – وهو حمل الشاهد من
احلديث – كثرة السؤال ،وال يمكن أن يكون املراد به شدة البحث وكثرة التفكر والتأمل
املفضية بصاحبها إىل تتابع األسئلة ألجل حتصيل الفهم واملعرفة .وعليه ،فإن املراد هبا هو

أمرا ماد ًيا ،كطلب املال أو الطعام ،أو
اإلرساف يف سؤال الناس ،سواء كان املسؤول عنه ً
متفق عليه .رواه اإلمام البخاري يف «صحيحه» ( )(24/2رقم ،)(477( :واإلمام مسلم يف «صحيحه»
(()
ٌ

( )(34(/3رقم.)593( :
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أمرا معنو ًيا ،كطلب معرفة شؤون الناس اخلاصة أو السؤال عىل سبيل املغالطة لتعجيز
ً

السائل أو السؤال عام ال نفع فيه(.)1

وهذا ما قرره رشاح احلديث كاحلافظ ابن حجر العسقالين( )2واإلمام حميي الدين
النووي( )3وغريمها( )4من أن كل ما دل الرشع واألدب عىل ذ ِّم السؤال عنه واملنع من
طلبه فهو داخل يف هذا احلديث .ويؤيد ما ذهبنا إليه احلديث الذي رواه سيدنا أيب هريرة
ريض اهلل عنه قال :خطبنا رسول اهلل فقال« :أهيا الناس قد فرض اهلل عليكم احلج
فحجوا» ،فقال رجلَّ :
أكل عا ٍم يا رسول اهلل؟ فسكت حتى قاهلا ثال ًثا ،فقال رسول
ُّ

قلت نعم لوجبت ،و َملا استطعتم» ،ثم قال« :ذروين ما تركتكم ،فإنام هلك
اهلل « :لو ُ
َمن كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما
(() قال العارف باهلل ابن عجيبة ريض اهلل عنه (ت (224هـ) يف تفسري قول اهلل تعاىل  :ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﱪ [البقرة« :](89 :ليس الرب بأن

ِ
رب َم ِن
تعكسوا مسائلكم بأن تسألوا عام ال نفع لكم فيه ،وترتكوا مسائل العلم التي تنفعكم يف العاجل واآلجلَ .ولك َّن ا ْل ِ َّ

اتَّقى ذلكَ ،و ْأتُوا بيوت العلم من أبواهبا ،فتُحسنون السؤال وتتأدبون يف املقال ،وتقدمون األهم فاألهم ،واألنفع فاألنفع»
انتهى؛ انظر« :البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد» ((.)22(/
( )2انظر« :فتح الباري رشح صحيح البخاري» (.)407/(0
( )3انظر« :املنهاج رشح صحيح مسلم بن حجاج» (.)((/(2
()4انظر« :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للحافظ أيب العباس القرطبي ()(64/5؛ وراجع« :اجلامع
ألحكام القرآن» لإلمام أيب عبد اهلل القرطبي (.)233/8
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استطعتم ،وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه»(.)1
واملقصود بقوله  «بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم» ما فعله قوم سيدنا
موسى عليه السالم من التعنت يف السؤال عن البقرة التي أمروا بذبحها .فدل كل
ذلك عىل أنه ال سبيل إىل االحتجاج بالنهي عن «كثرة السؤال» عىل أن السؤال من
حيث هو سؤال ممنوع ،أو أن األسئلة الوجودية ممنوعة .وسواء أراد صاحب هذه
الدعوى حفظ الدين ورعايته ،أو أراد إثبات أن الدين ال يسمح بالبحث العقيل يف
أصول اإليامن ومسائل العقائد ،فإنه ال تقوم له هبذا احلديث حج ٌة عىل زعمه؛ واهلل
تعاىل أعلم.
زورا أن النبي  منع من التفكر والسؤال يف اإلهليات ،ويستدل
ويدعي البعض ً

عىل دعواه املتهافتة باحلديث الذي رواه اإلمامان البخاري ومسلم يف «صحيحيهام»

()2

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل « :يأيت الشيطان أحدكم فيقول :من
خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول :من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل ولينته».
«فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت باهلل»( .)3فيزعم
ويف رواية عند اإلمام مسلمَ :
حرم السؤال عن اهلل! حاشاه صلوات اهلل وسالمه
صاحب هذه الدعوى أن النبي  َّ
عليه ،ألن احلديث ليس معناه أن السؤال عن ربنا سبحانه وتعاىل ممنوع رش ًعا ،ولكن

(() رواه اإلمام مسلم يف «صحيحه» ( )975/2رقم.)(337( :

( )2انظر« :صحيح البخاري» ( )(23/4رقم ،)3276( :و«صحيح مسلم» (( )(20/رقم.)(34( :

( )3انظر« :صحيح مسلم» (( )((9/رقم.)(34( :
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لبيان أن األسئلة – مثل األجوبة – ختضع ملعايري اخلطأ والصواب(.)1
فسؤال « َمن خلق ربك؟» أو « َمن خلق اهلل؟» متناقض يف ذاته ،ألن اخللق هو اإلجياد

من العدم ،و«اهلل» ع َل ٌم عىل الذات واجب الوجود ،وواجب الوجود وجوده من ذاته،

مل يسبقه عدم وال يلحقه عدم ،ال يفتقر إىل غريه ويتفقر إليه كل َمن سواه .فأي استفادة
يتحصل عليها اإلنسان إذا ظل يكرر السؤال التايل يف ذهنه :من الذي أوجد من العدم
غري املسبوق بعدم؟! أو :إىل من حيتاج غري املحتاج ألحد؟! أو :متى كانت بداية َمن ال

تناقضا ذات ًيا مل يكن سبيل التخلص من تكراره
متناقضا
بداية له؟! فلام كان هذا السؤال
ً
ً

بالفكر فيه ،ألنه ظاهر البطالن ،وإنام بالذكر ،وهو االستعاذة .وهنا فائدة ينبغي التنبيه
إليها وهي أن هذا احلديث أسس لقاعدة ذكرها العارف باهلل الشيخ أمحد زروق يف كتابه
«إعانة املتوجه املسكني إىل طريق الفتح والتمكني»( )2وهي أن الوسواس يدفع بالذكر ال
بالفكر .فإن تكرار الفكر يف السؤال الغلط ال يفيد ،بل كلام حاول اإلنسان دفعه بالفكر
كلام عاد وتكرر ،فاالنشغال عنه بالذكر هو العالج األمثل.
(() ومن أجل تعليم هذا املبدأ وترسيخه جاء السؤال يف القرآن الكريم ليسأل عن السؤال نفسه! فإن من أوائل اآليات
عم يتساء ُلونﱪ [النبأ .]( :والسبب فيه أن كفار قريش
ذكر السؤال قوله سبحانه وتعاىل سورة النبأ :ﱫ ّ
التي ورد فيها ُ
مل يؤمنوا بيوم القيامة ،ومع ذلك سألوا عنه ،فكان من الرضوري سؤاهلم عن فائدة سؤاهلم .ونحو هذا ما جاء يف احلديث
الرشيف املتفق عليه أن ً
أعددت هلا؟» .وآداب السؤال
رجال جاء النبي  فسأل :متى الساعة؟ فقال النبي « :وماذا
َ
وكيفيته من القضايا الرضورية التي نحتاجها يف واقعنا املعارص وقد اعتنى علامء الرتاث ببياهنا.

توجب متكينُه دون صدِّ ه».
( )2قال ريض اهلل عنه (ص« :)58مقابلة اخلاطر بر ِّده
ُ
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فإن قيل :ولكن النبي  هنى عن التفكر يف اهلل كام يف احلديث الذي رواه اإلمام
الطرباين« :تفكروا يف آالء اهلل ،وال تتفكروا يف اهلل»( )1وهذا يؤيد ما فهمنا للحديث
السابق.
قلنا :املراد بالنهي عن التفكر يف اهلل هو التفكر يف كنه ذاته سبحانه وتعاىل ،وأما
التفكر يف صفاته وأفعاله فهو غري ممنوع ،وقد وقع لعدد من الصحابة رضوان اهلل
عليه وسلم السؤال عن صفات اهلل وأفعاله كام سيأيت بيانه يف املطلب الثاين .ولذا فإن
علامء أهل السنة تكلموا يف أحكام الصفات اإلهلية ،وآثارها ،ومتعلقاهتا ،ولوازمها،
ومقتضياهتا ،إىل غري ذلك من مسائل تفصيلية يف اإلهليات ،ولكن توقفوا – كام توقف
أيضا( – )2عن اخلوض يف ذاته العلية .ومن هنا قال اإلمام فخر الدين الرازي
الفالسفة ً
يف تفسري قول اهلل عز وجل  :ﱫ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﱪ [يونس« :]101 :ال سبيل إىل معرفة اهلل إال بالتدبر يف الدالئل».
ومما يؤيد فهمنا للحديث أن اإلمام الطحاوي ً
مثال يف «عقيدته»( )3التي روى فيها
عقيدة اإلمام أيب حنيفة وأصحابه قد مجع بني األمرين ،يعني ذكر صفاته وأفعاله سبحانه
وتعاىل وتوقف عن اخلوض يف ذاته عز وجل ،فقال« :قديم بال ابتداء ،دائم بال انتهاء ،ال
(()انظر« :املعجم الوسيط» ( )250/6رقم.)63(9( :

( )2انظر عىل سبيل املثال« :التعليقات» للشيخ الرئيس أيب عيل ابن سينا (ص)2(9؛ وراجع« :خالصة رشوح اجلوهرة»

املسمى «الفريدة يف العقيدة» للعالمة الشيخ حممد مايض الرخاوي (ص.)25

( )3انظر« :رشح العقيدة الطحاوية» للعالمة الفقيه عبد الغني الغنيمي امليداين (ص.)25
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فبني أنه سبحانه وتعاىل واجب الوجود ،وأن له
يفنى وال يبيد ،وال يكون إال ما يريد»َّ ،
صفات ِ
القدَ م والبقاء واإلرادة ،ثم قال بعد ذلك« :ال تبلغه األوهام ،وال تدركه األفهام،

وال يشبه األنام» ليفيد أن التفكر يف ذاته تعاىل ال يتأتى للبرش.
الزعم بأن السنة النبوية الرشيفة قررت منع السؤال يف
فظهر لنا هبذا البيان أن
َ

زعم ال أساس له وال معول عليه ،بل هو قول موغل
اإلهليات أو القضايا الوجودية ٌ

يف الغلط وخمالف ملا استقر عليه العمل عند السلف واخللف كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل
تعاىل؛ واهلل اهلادي ال رب سواه.
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املطلب الثاني
موقف السلف الصاحل من السؤال
األصل عند الصحابة والتابعني ريض اهلل عنهم مدح السؤال والرتغيب فيه والثناء
عىل أهله واستعامله يف طلب العلم .من األدلة عىل ذلك قول السيدة عائشة ريض اهلل عنها:
ِ
األنصار مل َي ْمنَ ْع ُه َّن احليا ُء أن َي َت َف َّق ْه َن يف الدين»( .)1فـإن كلمة «نِ ْع َم» من
«نِ ْع َم النسا ُء نسا ُء
أفعال املدح .فالسيدة عائشة ريض اهلل عنها إنام مدحت نساء األنصار – واملراد نساء أهل

النص
املدينة – بعدم االستحياء من السؤال .واإلمام البخاري رمحه اهلل الذي روى هذا َّ

يف «صحيحه» اعتمد عليه يف بيان أن احلياء املانع من طلب العلم مذمو ٌم ،كام قال اإلمام
ابن ب َّطال املالكي رمحه اهلل (ت 449هـ) يف «رشح صحيح البخاري»( .)2واإلمام البغوي
امللقب بـ«حميي السنة» (ت 516هـ) استدل بقول السيدة عائشة ريض اهلل عنها املذكور

عىل استثناء احلياء يف التعلم والسؤال من قول النبي صىل اهلل عليه وسلم« :احلياء ال يأيت
إال بخري»( ،)3فقال عقبه« :أما احلياء يف التعلم والبحث عن أمر الدين فمذموم؛ قالت
ِ
األنصار مل َي ْمنَ ْع ُه َّن احليا ُء أن َي َت َف َّق ْه َن يف الدين»(.)4
عائشة :نِ ْع َم النسا ُء نسا ُء

(() انظر« :صحيح البخاري» ((.)38/

( )2انظر.)2(0/(( :

متفق عليه .رواه اإلمام البخاري يف «صحيحه» ( )29/8رقم ،)6((7( :واإلمام مسلم يف «صحيحه» (()64/
(ٌ )3

رقم.)37( :

()4انظر« :رشح السنة» (.)(73/(3
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ٍ
عباس ريض اهلل عنهام حيمنا سئل :كيف
أيضا قول سيدنا عبد اهلل بن
ومن األدلة ً
أصبت هذا العلم؟ فقال« :بلسان سؤول وقلب عقول»( .)1واملراد بقوله «سؤول» :أي
كثري السؤال .وأضاف ريض اهلل عنه كثرة السؤال إىل اللسان ليفيد أنه مل حيتفظ بالسؤال يف
توسل به لتحصيل ما عند غريه من املعارف والفهوم .وهذه امل َلكة اكتسبها منه
نفسه ،وإنام َّ
ٍ
رب»(.)2
العلم
يتعلم
تلميذه اإلمام جماهد رمحه اهلل وعرب عنها بقوله« :ال
مستح وال مستك ٌ
َ
ُ

وسأل الصحابة ريض اهلل عنهم النبي  يف أصول الدين .فمنهم َمن سأل عن

أصل الوجود كام يف احلديث الذي رواه اإلمام البخاري عن عمران بن حصني ،قال :إين
عند النبي  إذ جاءه قوم من بني متيم ،فقال« :اقبلوا البرشى يا بني متيم» ،قالوا :برشتنا
فأعطنا ،فدخل ناس من أهل اليمن ،فقال« :اقبلوا البرشى يا أهل اليمن ،إذ مل يقبلها
بنو متيم» ،قالوا« :قبلنا ،جئناك لنتفقه يف الدين ،ولنسألك عن أول هذا األمر ما كان؟
يكن يشء قبله ،وكان عرشه عىل املاء ،ثم خلق الساموات واألرض،
قال« :كان اهللُ ومل ْ

وكتب يف الذكر كل يشء» .وأذكر أين ملا درست هذا احلديث مع شيخ يل من اهلند قال:

ميتافيزيقي يف اإلسالم» ،يقصد أهنم ريض اهلل عنهم فتحوا باب األسئلة
«هذا أول سؤال
ٍّ
امليتافيزيقية لكل َمن جاء بعدهم.

ِ
ومن الصحابة َمن سأل عن صفات اهلل عز وجل .ففي «مسند اإلمام أمحد»

()3

(() انظر« :فضائل الصحابة» لإلمام أمحد بن حنبل (.)970/2
( )2انظر« :صحيح البخاري» ((.)38/

( )3انظر )574/6( :رقم.)(6438( :
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و«سنن الرتمذي»( )1عن سيدنا أيب رزين ريض اهلل عنه قال :قلت :يا رسول اهلل ،أين
كان ربنا عز وجل قبل أن خيلق خلقه؟ فقال « :كان يف عامء( )2ما حتته هواء ،وما فوقه
هواء ،ثم خلق عرشه عىل املاء» .فهذا سؤال عن صفة اخلالق سبحانه وتعاىل ،وعليه
يقاس السؤال عن أي أمر آخر من األمور الغيبية.
ومنهم ريض اهلل عنهم َمن سأل يف القضاء والقدر ،كسيدنا عمر بن اخلطاب ريض

سألت
اهلل عنه الذي قال :ملا نزلت هذه اآلية ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ [هود]105 :
ُ

َ
رسول اهلل  فقلت :يا نبي اهلل ،فعىل ما نعمل؟ عىل يشء قد فرغ منه ،أو عىل يشء مل
يفرغ منه؟ قال« :بل عىل يشء قد فرغ منه وجرت به األقالم يا عمر ،ولكن كل ميرس ملا
خلق له» .وهذا سؤال من سيدنا عمر بن اخلطاب يف احلكمة من احلساب األخروي يف
ضوء ما فهمه من اآلية الكريمة عن القضاء والقدر.
وهنا ينبغي أن نتعرض إىل رواية يتوهم البعض أن مدلوهلا املنع من السؤال يف

ً
استسهاال ألنه ال يقوى عىل اجلواب أو ال يريد أن
اإلهليات والقضايا الوجودية ،إما
تكونت لديه حول موقف الدين من
يتنكب عناء البحث ،وإما ً
حتيزا إىل صورة خاطئة َّ
السؤال ،أال وهي ما فعله سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه بصبيغ بن عسل ،املعروف
بـ«ضبيغ التميمي» أو «صبيغ العراقي» .ووقائع هذه القصة كام يف «سنن الدارمي»( )3أن
(() انظر )(39/5( :رقم.)3(09( :
( )2أي :ليس معه يشء.

( )3انظر )254/(( :رقم.)(50( :
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صبي ًغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن يف أجناد املسلمني حتى قدم مرص،
فبعث به عمرو بن العاص ريض اهلل عنه إىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه فلام أتاه
الرسول بالكتاب فقرأه فقال :أين الرجل؟ فقال :يف الرحل ،قال عمر :أبرص أن يكون
ذهب فتصيبك مني به العقوبة املوجعة ،فأتاه به ،فقال عمر :تسأل حمدث ًة؟ فأرسل عمر
إىل رطائب من جريد ،فرضبه هبا حتى ترك ظهره َد َبر ًة( ،)1ثم تركه حتى برأ ،ثم عاد له،
قتال ً
ثم تركه حتى برأ ،فدعا به ليعود له ،فقال صبيغ :إن كنت تريد قتيل فاقتلني ً
مجيال،

وإن كنت تريد أن تداويني فقد واهلل برأت ،فأذن له إىل أرضه ،وكتب إىل أيب موسى
األشعري ريض اهلل عنه أن ال جيالسه أحد من املسلمني ،فاشتد ذلك عىل الرجل ،فكتب
أبو موسى إىل عمر أن قد حسنت توبته ،فكتب عمر أن ائذن للناس بمجالسته.
يقفز كثري من الناس مبارش ًة إىل عقاب سيدنا عمر بن اخلطاب لصبيغ ،فيتحري
البعض ملاذا أمر سيدنا عمر ريض اهلل عنه بجلده؟ هل السؤال عن تفسري آيات من
ً
مستدال به
القرآن يستوجب العقوبة؟! والبعض اآلخر يسلط الضوء عىل أمر العقوبة
عىل ما يتومهه من أن السؤال يف اإلسالم ممنوع وأن أبوابه موصدة دون البحث والتفكر.
ولكن لو تأمل القارئ القصة ونظر يف أوهلا لوجد أن صبي ًغا مل يتوجه بسؤاله إىل أحد من
الصحابة ً
فضال عن علامئهم ومفرسهيم ،وإنام سعى يف نرش سؤاالته عن متشابه القرآن
بني جنود املسلمني مما يدل عىل تعمد التشكيك ،وال يستبعد أن يكون وقع بسبب ذلك
جمروحا من شدة اجللد باجلريد.
(() الدبرة :اجلرح والقرحة التي تكون يف ظهر الدابة ،واملعنى أنه ترك ظهره
ً
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رضر أصاب احلالة املعنوية للجيش ،ولذا أرسل سيدنا عمرو بن العاص ريض اهلل عنه
يف شأنه إىل سيدنا عمر .ولو كانت الثقافة املعهودة عند الصحابة والقاعدة املستقرة لدهيم
هي املنع من السؤال أ ًّيا ما كان ملا ترك صبيغ هذه املدة يذيع تساؤالته يف أوساط اجلنود.
والواقع أنه أحيل أمره إىل سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه لينظر فيه .وعليه ،فلم

تكن العقوبة املوقعة عليه بسبب أنه سأل عن معنى آية ،ولو كانت من اآليات املتشاهبة،
وإنام سبب العقوبة أنه ابتغى بسؤاله حدوث فتنة ،ومل تكن الفتنة التي كاد أن يتسبب فيها
فتن ًة يف مسجد يف قرية من القرى ،وإنام بني صفوف اجليش ،وهذا أمر خطري إذا استرشى
أثره قد ترتتب عليه خسائر مادية جسيمة يف األرواح واملمتلكات.
ومما يؤكد ما فهمناه من هذه القصة أن احلافظ ابن بطة العكربي (ت 387هـ) يف
«اإلبانة الكربى»( )1رواها حتت باب جعل عنوانه هكذا« :باب ترك السؤال عام ال يغني
ويتعمدون
والبحث والتنقري عام ال يرض جهله ،والتحذير من قوم يتعمقون يف املسائل
َّ
إدخال الشكوك عىل املسلمني» .ونلحظ هنا أن ابن بطة العكربي إنام جعل التحذير من

تعمد إدخال الشكوك ،وهو يدل – بمفهوم املخالفة – أن إدخال الشكوك بدون تعمد
ُّ
ال يدخل حتت طائلة التحذير ،وإال ألغلق باب السؤال مجل ًة ،والمتنع كل َمن له سؤال
ُ
الشك إىل قلب أحد من املسلمني.
حقيقي أن يطرح مسألته خشية أن يتسلل جراء ذلك

أيضا ما قاله الفقيه احلنبيل أبو بكر اخلالل (ت 311هـ) يف كتاب
ومما يؤيده ً
(() انظر.)390/(( :
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«السنة»(« :)1ولو شاء عمر بن اخلطاب أن يناظر صبي ًغا ،وجيمع له أصحاب رسول اهلل 
حتى يناظروه وحياجوه ويبينوا عليه لفعل ،ولكنه قمع جهله .»...واملقصود أن سيدنا
عمر ريض اهلل عنه إنام مل يناظر صبي ًغا ومل جيمع له الصحابة حتى يناظروه ويظهروا له
معنى ما يسأل عنه ،ألن صبي ًغا مل يقصد السؤال والبحث ،بل مل يقصد املناظرة واحلجاج،
وإنام سعى يف التشكيك .واملقصود من قول اخلالل «ولكنه قمع جهله» أن سيدنا عمر
أراد هبذه العقوبة إمخاد تعديه وإساءته ،فاجلهل هنا التعدي ،كام يف احلديث الرشيف الذي
رواه اإلمام أمحد يف «املسند»( )2عن سيدنا أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم قال« :إذا كان يوم يصومه أحدكم فال يرفث وال جيهل ،فإن ُجهل عليه فليقل

إين امرؤ صائم» .وخالصة ما قرره اخلالل يف كالمه املذكور أن سيدنا عمر ريض اهلل عنه
وزن فعله بموازين السياسة الرشعية يف عرصه وجعل عقوبته موازية للرضر الذي سعى
فيه ورادع ًة ملن تسول له نفسه تكرار فعله.
وقد يضاف إىل ما سبق أمر آخر ،وهو أن سيدنا عمر ريض اهلل عنه إنام اختذ يف
حق صبيغ هذه العقوبة الشديدة ألنه أدرك زمن النبوة كام حكى احلافظ ابن حجر يف
«اإلصابة»( ،)3فكان الترصف من سيدنا عمر بالنظر إىل عظم الرضر املرتتب عىل فعله،
فيصور الدين يف أذهاهنم عىل
فلعله خيش ريض اهلل عنه أن يتأثر بشأنه املسلمون اجلدد
َّ
(() انظر.)223/(( :

( )2انظر )695/4( :رقم.)(0273( :

( )3انظر.)370/3( :
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غري ما هو عليه ،وهذا جناية يف حق اإلسالم( .)1وباجلملة ،فإن العقوبة التي وقعت
عىل صبيغ – بحسب موازين السياسة الرشعية والعقوبات التعزيرية املتعارف عليها يف
زماهنم كام أسلفنا – كانت بإزاء جريمة مركبة من حماولة زعزعة عقيدة جيش املسلمني،
والسعي يف تشكيك العوام وحديثي اإلسالم ،وإثارة الفتنة ،وعدم احرتام العلم والعلامء،
وتكرار هذه اإلساءات واإلرصار عليها.
وال ندع هذا املقام دون أن ننبه إىل أمر مهم ،وهو أنه ملا قامت فتنة احلرورية( )2يف
عهد سيدنا عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه ،فقيل لصبيغ :إنه قد خرج قوم يقولون كذا
وكذا ،فقال« :هيهات! قد نفعني اهلل بموعظة الرجل الصالح» .وهذه الرواية أخرجها
عبد الرزاق يف «مصنَّفه»( )3وأردف هبا الرواية املوقوفة عىل سيدنا عبد اهلل بن عمر ريض
اهلل عنهام التي جاء فيها « :ومن أعان عىل خصم دون حق أو بام ال يعلم كان يف سخط
اهلل حتى ينزع»( .)4فكأن احلافظ عبد الرزاق أراد أن صبي ًغا امتنع عن االنضامم إىل فتنة
اخلوارج واجتنبها ألجل عقوبة سيدنا عمر ريض اهلل عنه التي سامها «موعظة» ،وهو أمر
يستحق التأمل الكثري .فإنه قد ورد أنه ملا دخل صبيغ عىل سيدنا عمر سأله عن معنى
ي ِدث بدعة يف الدين
(() ل َّقب الفقيه احلنفي شهاب الدين فضل اهلل بن احلسن التوربشتي (ت (66هـ) رمحه اهلل َمن ُ

بـ«اجلاين عىل اإلسالم» .انظر« :امليرس يف رشح مصابيح السنة» (.)936/3

( )2فرقة من فرق اخلوارج ،وتسمى احلرورية نسب ًة إىل حروراء وهي قرية من قرى الكوفة ،ونُسبوا إليها ألهنا كانت
مركز خروجهم.

()3انظر )426/((( :رقم.)20907( :

( )4انظر« :املصنف» للحافظ عبد الرزاق الصنعاين ((( )426–425/رقم.)20905( :
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اآليات املتشاهبة ،فقال له سيدنا عمر« :ضع عن رأسك» فوضع عن رأسه فإذا له وفرية،
فقال له سيدنا عمر« :لو وجدتك حملو ًقا لرضبت الذي فيه عيناك»( .)1أي :أن سيدنا

عمر ريض اهلل عنه ملِا بلغه من أمره الذي كان ظ َّن أنه من اخلوارج ،وكان قد علم من

النبي صىل اهلل عليه وسلم أن من سيامهم حتليق رؤوسهم ،فكشف عن رأسه ألجل هذا.
سمى عقوبة سيدنا عمر ريض اهلل عنه له موعظ ًة ألهنا حفظته
فيفهم من هذا أن صبي ًغا َّ
من فتنة اخلوارج.

ولعله يفيد هاهنا أن نعرض ما قاله احلافظ ابن بطة العكربى يف «اإلبانة
الكربى»( )2يف حتليل هذا األمر ورشحه .قال رمحه« :وعسى الضعيف القلب القليل
العلم من الناس إذا سمع هذا اخلرب ،وما فيه من صنيع عمر ريض اهلل عنه ،أن يتداخله
من ذلك ما ال يعرف وجه املخرج عنه ،فيكثر هذا من فعل اإلمام اهلادي العاقل رمحة اهلل
عليه ،فيقول :كان جزاء من سأل عن معاين آيات من كتاب اهلل عز وجل أحب أن يعلم
تأويلها أن يوجع رض ًبا ،وينفى ،وهيجر ،ويشهر! وليس األمر كام يظن من ال علم عنده،

ولكن الوجه فيه غري ما ذهب إليه الذاهب ،وذلك أن الناس كانوا هياجرون إىل النبي
صىل اهلل عليه وسلم يف حياته ،ويفدون إىل خلفائه من بعد وفاته رمحة اهلل عليهم ليتفقهوا
(() انظر« :اإلبانة الكربى» البن بطة العكربي ((.)4(4/

( )2ومما يؤكد هذا أن ابن يونس الصديف (ت347هـ) يف «تاريخ مرص»* ذكر صبيغًا يف ترمجة عبد الرمحن بن ملجم
املرادي ،الذي قتل سيدنا عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،فقال« :ويقال :هو – أي ابن ملجم – الذي أرسل صبيغًا

عام سأله من مستعجم القرآن» انتهى .انظر.)4(7–4(5/(( :
التميمي إىل عمر ،فسأله ّ
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يف دينهم ،ويزدادوا بصري ًة يف إيامهنم ،ويتعلموا علم الفرائض التي فرضها اهلل عليهم،
فلام بلغ عمر رمحه اهلل قدوم هذا الرجل املدينة ،وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن ،وعن
غري ما يلزمه طلبه مما ال يرضه جهله ،وال يعود عليه نفعه ،وإنام كان الواجب عليه حني
وفد عىل إمامه أن يشتغل بعلم الفرائض ،والواجبات ،والتفقه يف الدين من احلالل،
واحلرام ،فلام بلغ عمر رمحه اهلل أن مسائله غري هذا علم من قبل أن يلقاه أنه رجل ب َّطال
القلب خايل اهلمة عام افرتضه اهلل عليه مرصوف العناية إىل ما ال ينفعه ،فلم يأمن عليه أن
يشتغل بمتشابه القرآن ،والتنقري عام ال هيتدي عقله إىل فهمه ،فيزيغ قلبه ،فيهلك ،فأراد
عمر رمحه اهلل أن يكرسه عن ذلك ،ويذله ،ويشغله عن املعاودة إىل مثل ذلك.
فإن قلت :فإنه قال :لو وجدتك حملو ًقا لرضبت الذي فيه عيناك ،فمن حلق رأسه
جيب عليه رضب العنق؟!
فإين أقول لك :من مثل هذا أيت الزائغون ،وبمثل هذا بيل املنقرون الذين قرصت
مهمهم ،وضاقت أعطاهنم عن فهم أفعال األئمة املهديني ،واخللفاء الراشدين ،فلم
حيسوا بموضع العجز من أنفسهم ،فنسبوا النقص والتقصري إىل سلفهم .وذلك أن
عمر ريض اهلل عنه ،قد كان سمع النبي  يقول« :خيرج قوم أحداث األسنان ،سفهاء
األحالم ،يقولون من خري قول الناس ،يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ،يمرقون من
أجرا عند اهلل»،
اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ،من لقيهم فليقتلهم ،فإن يف قتلهم ً

ويف حديث آخر« :طوبى ملن قتلهم ،وطوبى ملن قتلوه» قيل :يا رسول اهلل ما عالمتهم؟

23
25

هل السؤال ممنوع

قال« :سيامهم التحليق» .فلام سمع عمر ريض اهلل عنه مسائله فيام ال يعنيه كشف رأسه،
لينظر هل يرى العالمة التي قاهلا رسول اهلل  والصفة التي وصفها ،فلام مل جيدها،
أحسن أدبه ،لئال يتغاىل به يف املسائل إىل ما يضيق صدره عن فهمه ،فيصري من أهل العالمة
الذين أمر النبي  بقتلهم ،فحقن دمه ،وحفظ دينه بأدبه رمحة اهلل عليه ورضوانه ،ولقد
نفع اهلل صبي ًغا بام كتب له عمر يف نفيه ،فلام خرجت احلرورية ،قالوا لصبيغ :إنه قد خرج
قوم يقولون كذا وكذا ،فقال :هيهات ،نفعني اهلل بموعظة الرجل الصالح ،وكان عمر
رضبه حتى سالت الدماء عىل وجهه أو رجليه أو عىل عقبيه ،ولقد صار صبيغ ملن بعده
ً
مثال ،وتردع ًة ملن نقر وأحلف يف السؤال» .واملقصود بـ«أحلف يف السؤال» أي ألح وبالغ
يف السؤال مع إرادة الفتنة وإشاعة الفوىض.
وهذا الداء نجده يف «خوارج العرص»؛ فتجدهم يمتحنون إيامن اخللق بسؤاهلم عن

معنى االستواء يف قوله تعاىل ﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱪ [طه ،]5 :ويسألون رؤوسهم:
هل فالن مبتدع؟ هل فالن كافر؟ فيشتغلون هبذه األسئلة عن واجبات الدين والدنيا؛

واهلل سبحانه وتعاىل أعىل وأعلم.

وهبذا البيان يظهر لنا املقصود من الكالم املروي عن اإلمام الشافعي ريض اهلل عنه
أيضا مما يستدل به كثريون عىل غري املراد منه – وهو قوله« :حكمي يف أهل الكالم
– وهو ً
حكم عمر ريض اهلل عنه يف صبيغ»()1؛ فإن اإلمام الشافعي إنام أراد بـ«أهل الكالم»
كل َمن يسعى يف إدخال الشكوك عىل العوام ويفسد عليهم طريقة فهم الدين ويقلبها
(() انظر« :تاريخ اإلسالم» لشمس الدين الذهبي (.)(46/5
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رأسا عىل عقب بأن جيعل النص املتشابه مكان املحكم واملحكم مكان املتشابه .والدليل
ً
عىل ذلك ما قاله اإلمام البيهقي (ت 458هـ) يف «مناقب الشافعي»( )1وقد روى هذا
النص وغريه« :وكانوا يف القديم إنام يعرفون بالكالم أهل األهواء» .وأهل األهواء تعبري
وطوع النصوص خلدمة أغراضه النفسية .وكل ما
يشمل كُل َمن قصد فهم الدين هبواه َّ

اطلعنا عليه من شأن أهل األهواء يف تاريخ اإلسالم وما نراه ونسمعه من أهل األهواء

يف أيامنا – كاجلامعات املتطرفة والتنظيامت اإلرهابية – يشهد بأن سوء فهمهم للدين ال
يتوقف عند حد اجلهل بل يتعدى إىل ظلم العباد وفتنة املجتمعات .ومن َثم حكم عليهم
اإلمام الشافعي بالعقوبة التعزيرية املناسبة لزماهنم وبيئتهم .وليس مقصوده ريض اهلل
عنه بـ«أهل الكالم» َمن أعمل عقله وفكره يف نصوص الدين ،كيف وقد خاض اإلمام
الشافعي نفسه يف املباحث الكالمية؟!

()2

أيضا أن نلفت النظر إليه استشهاد فئام من الناس عىل أن السؤال يف اإلهليات
ومما ينبغي ً

والقضايا الوجودية بدعة بالقصة الشهرية التي جاء فيها أن ً
رجال سأل اإلمام مالك ريض
اهلل عنه عن معنى قوله تعاىل :ﱫﮉ ﮊﮋﮌﱪ [طه ]5 :فوصف اإلمام مالك
سؤاله بـ«البدعة» .ونص القصة كام جاء يف كتاب «ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة
أعالم مذهب مالك»( )3للقايض عياض (ت 544هـ) رمحه اهلل هكذا« :سأل رجل مالكًا،
(() انظر.)462/(( :

( )2انظر« :مناقب الشافعي» للبيهقي ((.)854–354/

( )3انظر.)39/2( :
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فقال :ﱫ ﮊﮋﮌﱪ ،كيف استوى يا أبا عبد اهلل؟ فسكت مالك مل ًّيا حتى عاله
الرحضاء وما رأينا مالكًا وجد من يشء وجده من مقالته ،وجعل الناس ينتظرون ما يأمر

به ،ثم رسي عنه فقال :االستواء منه معلوم ،والكيف منه غري معقول ،والسؤال عن هذا
بدعة ،واإليامن به واجب ،وإين ألظنك ً
ضاال أخرجوه عني».
فهذه القصة – كالرواية املنقولة آن ًفا عن اإلمام الشافعي ريض اهلل عنه – ال داللة
فيها عىل أن السؤال يف اإلهليات بدعة ،ألن الرجل سأل عن فعل من أفعال اهلل تعاىل –
وهو االستواء – بسؤال «كيف» ،والكيف إما أن حيمل عىل معنى اجلسمية والتشخص
وهذا منفي بذاته عن اهلل سبحانه وتعاىل ،ألنه من مقتضيات احلدوث ودواعي االفتقار،
منز ٌه عن ذلك ،وإما أن حيمل عىل معنى كنه وحقيقة الصفة أو الفعل
واهلل عز وجل َّ

والعلم هبذا منفي عن العباد ،ألن اهلل تعاىل استأثر بعمله .فعىل التقدير األول سؤاله
بدعة ،ألنه نشأ عن بدعة وهي اعتقاد أن اهلل يتصف بصفات األجسام ،تعاىل اهلل عن
كبريا .وعىل التقدير الثاين سؤال بدعة ،ألن سعي يف إدراك ما تقرر بنصوص
ذلك ًّ
علوا ً
الرشيعة وثبت بالعقل أنه ال جمال للعقل فيه .وظهر بذلك أنه عىل التقديرين مل يعترب

سؤاله بدعة ملجرد أنه سؤال عن اهلل عز وجل وصفاته ،وإنام من حيث نشأ من بدعة أو
اشتمل عىل بدعة؛ واهلل سبحانه وتعاىل أعىل وأعلم.
وال ندع هذا املقام دون التنبيه عىل أمرين مهمني يف فهم قصة اإلمام مالك ريض اهلل
عنه .األمر األول :أن يف زمان اإلمام مالك نشأت طوائف من أهل البدع طلبت فهم الدين

2628

هل السؤال ممنوع

بالتخاصم واجلدل ،أي جعلت وسيلة فهم الدين هي املناظرات التي مبناها التغالب ال
حتقيق احلق واملدارسة ،ومن َثم ُلقبوا بـ«أهل األهواء» .فإن بدعهم وإن نشأت عن سوء
فهم للنصوص إال أن أصله( )1اهلوى وحب الغلبة والرياسة .ففي «ترتيب املدارك»

()2

للقايض عياض رمحه اهلل« :قال معن [بن عيسى] :انرصف مالك يو ًما إىل املسجد وهو

متكىء عىل يدي فلحقه رجل يقال له ابو اجلويرة يتهم باألرجاء فقال يا أبا عبد اهلل اسمع
مني شي ًئا أعلمك به وأحاجك وأخربك برأي .فقال :احذر أن اشهد عليك قال :واهلل
ما أريد إال احلق اسمع فإن كان صوا ًبا فقل إنه أو فتكلم .قال :فإن غلبتني .قال اتبعني.
قال فإن غلبتك .قال أتبعك .قال :فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا .قال اتبعناه .فقال له

مالك يا عبد اهلل بعث اهلل حممدً ا بدين واحد وأراك تنتقل وقال عمر بن عبد العزيز من
عرضا للخصومات أكثر التنقل» .فهذا هو املناخ الفكري الذي دارت فيه
جعل دينه ً
القصة األول – أعني سؤال الرجل لإلمام مالك عن كيفية االستواء – وبدون إدارك
أبعاده ال يتأتى للباحث عن احلقيقة أن يفهم مراد اإلمام مالك عىل وجهه .واألمر الثاين:
أن اإلمام مالك اشتغل بعلم الكالم ودرسه عىل أحد أشهر علامئه يف العصور األوىل،
وهذا مما خيفى عىل كثري من الناس ،وبدون معرفته يسارع البعض يف االستشهاد بقصة
ً
وتفصيال .وقد وضع ابن مخري السبتي
اإلمام مالك عىل منع السؤال يف اإلهليات مجل ًة
(ت 614هـ) رمحه اهلل ،وهو عامل أصويل مالكي ،يف كتابه «مقدمات املراشد إىل علم
(() أي :أصل سوء فهم النصوص.

( )2انظر.)39–38/2( :
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العقائد»( )1با ًبا بعنوان« :باب الكالم يف الرد عىل من عاب هذا العلم وطعن فيه من أهل

التعصب باجلزاف» وذكر فيه أن «مالك رمحه اهلل ،كان خيتلف إىل ابن هرمز يف تعلم علم
الكالم مخس عرشة سنة ،لكنه مل يصنِّف فيه» .وعلم الكالم – كسائر العلوم – عامده

السؤال والبحث والفكر .وهذا يؤيد ما ذكرناه آن ًفا أن اإلمام مالك ريض اهلل عنه مل يبدِّ ع
سؤال الرجل من حيث هو سؤال عن اهلل تعاىل ،ولكن من حيث ما احتوى عليه سؤاله
نبني يف بحث قادم بإذن اهلل تعاىل عناية علامء أهل السنة
من البدعة كام ب َّينا .وسوف ِّ

باألسئلة الوجودية والبحث يف اإلهليات وتنافسهم العلمي يف تلك املوضوعات الدقيقة
والقضايا العويصة؛ واهلل اهلادي ال رب سواه.

(() انظر( :ص.)82

30

هل السؤال ممنوع

اخلامتة
قصدت يف هذا البحث املخترص أن أطوف بالقارئ عىل أهم النصوص والرويات
خصوصا .وبذلت
الدينية املتعلقة بالسؤال عمو ًما وبالسؤال يف اإلهليات والوجوديات
ً
وسعي يف إزاحة األوهام ورفع اإلشكاالت التي تنترش يف أوساط التطرف الديني
والتطرف الالديني عىل حد سواء ،وب َّينت أن كالمها يأخذ من معني واحد وينظر بنظارة
واحدة .وسعيت يف إبراز أن شمولية الفهم وسعة اإلدراك ومعرفة األبعاد والتجرد عن
األغراض يف البحث والنظر من األمور الرضورية التي ال بد للباحث عن احلقيقة التحيل
هبا قبل اخلوض يف إبداء الرأي يف أمثال هذه القضايا الشائكة .فام كان من صواب فمن
اهلل الواحد املنَّان ،وما كان من خطأ أو تقصري فمني ومن الشيطان ،واهلل تبارك وتعاىل
ورسوله الكريم صىل اهلل عليه وسلم منه براء.
البحث ٌ
َ
بحث آخر يتناول دور السؤال وقيمته
واملأمول بإذن اهلل تعاىل أن يتبع هذا
عند علامء املسلمني حتى يظهر للمطالع كيف أنتج الفهم الصحيح للنصوص الدينية
مرش ًفا احتفى بالسؤال واعتمد عليه ور َّغب فيه ،وكيف كان السؤال ركنًا ركينًا يف
ترا ًثا ِّ
احلياة العلمية والثقافة الفكرية يف العامل اإلسالمي عرب ِ
خمتلف العصور.

وختا ًما ،أسأل اهلل تعاىل أن يلقي هلذا البحث يف القلوب القبول وأن جيعله يف ميزان

وحلام وآتنا
ونورا
حسناتنا دون ِّ
ً
علام ً
تشوف إىل جاه وال سمعة وال رئاسة .اللهم زدنا ً

نعمة ظاهرة ونعمة باطنة ،وانفعنا بام علمتنا ،واجعله زكا ًة وتزكي ًة لنا ،ﱫ ﮁ ﮂ ﮃ
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ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﱪ ؛ وصىل اهلل عىل سيدنا وموالنا حممد وآله وصحبه
وسلم أمجعني .واحلمد هلل رب العاملني.
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قائمة املصادر واملراجع
اإلبانة الكربى ،ابن بطة العكربي ،حتقيق :رضا معطي ،الطبعة الثانية
1415هـ1994/م ،دار الراية ،الرياض – السعودية.
إعانة املتوجه املسكني إىل طريق الفتح والتمكني ،العارف باهلل أبو العباس أمحد
زروق ،حتقيق :الدكتور حممد عبد القادر نصار ،الطبعة األوىل 5102م ،دار اإلحسان
للنرش والتوزيع ،القاهرة – مرص.
السنة ،أبو بكر اخلالل ،حتقيق :الدكتور عطية الزهراين ،الطبعة األوىل ،دار الراية،
الرياض – السعودية.
البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد ،العارف باهلل أبو العباس أمحد بن حممد بن
عجيبة ،حتقيق :أمحد عبد اهلل القريش رسالن ،طبعة 1421هـ2000/م ،طبع عىل نفقة
الدكتور حسن عباس زكي ،القاهرة – مرص.
تاريخ اإلسالم ،اإلمام شمس الدين الذهبي ،حتقيق :الدكتور بشار عواد معروف،
الطبعة األوىل 3002م ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان.
تاريخ ابن يونس الصديف ،حتقيق :الدكتور عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح ،الطبعة
األوىل 1241هـ0002/م ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ،القايض عياض بن
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موسى السبتي ،حتقيق :عبد القادر الصحراوي ،الطبعة الثانية 1403هـ1983/م،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الدار البيضاء – املغرب.
التعليقات ،الشيخ الرئيس أبو عيل ابن سينا ،حتقيق :سيد حسني موسويان ،الطبعة
األوىل 1391هـ ش ،املعهد اإليراين للفلسفة ،طهران – إيران.
خالصة رشوح اجلوهرة ،املسمى :الفريدة يف العقيدة ،العالمة الشيخ حممد مايض
الرخاوي ،حتقيق :الدكتور حممد عبد القادر نصار ،الطبعة األوىل 2016م ،دار اإلحسان
للنرش والتوزيع ،القاهرة – مرص.
رياضة املتعلمني ،اإلمام ابن السني ،حتقيق :نظام حممد صالح يعقويب ،الطبعة
األوىل 1436هـ2015/م ،دار النوادر ،بريوت – لبنان.
السنن ،اإلمام أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين ،حتقيق :الدكتور حممد
عوامة ،الطبعة األوىل 1419هـ1998/م ،مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت – لبنان.
سنن الرتمذي ،احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :الدكتور بشار
عواد معروف ،الطبعة األوىل 8991م ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان.
سنن الدارمي ،احلافظ أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي ،حتقيق :حسني
سليم أسد الداراين ،الطبعة األوىل 1412هـ2000/م ،دار املغني للنرش والتوزيع،
الرياض – السعودية.
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رشح السنة ،اإلمام حميي السنة البغوي ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وحممد زهري
الشاويش ،الطبعة الثانية 3041هـ3891/م ،املكتب اإلسالمي ،بريوت – لبنان.
رشح صحيح البخاري ،أبو احلسن ابن بطال املالكي ،حتقيق :أبو متيم يارس بن
إبراهيم ،الطبعة الثانية 1423هـ2003/م ،مكتبة الرشد ،الرياض – السعودية.
رشح العقيدة الطحاوية ،العالمة الفقيه عبد الغني الغنيمي امليداين احلنفي ،حتقيق:
حممد مطيع احلافظ وحممد رياض املالح ،الطبعة الثالثة 1995م ،دار الفكر ،دمشق –
سوريا.
صحيح البخاري ،اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،باعتناء :حممد
زهري نارص النارص ،نرشة مطابقة للطبعة السلطانية1422 ،هـ ،دار طوق النجاة ،جدة
– السعودية.
صحيح مسلم ،اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي1421 ،هـ2000/م ،مجعية
املكنز اإلسالمي ،القاهرة – مرص.
فتح الباري رشح صحيح البخاري ،احلافظ ابن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب
الدين اخلطيب ،املكتبة السلفية ،القاهرة – مرص.
املراسالت بني صدر الدين القونوي ونصري الدين الطويس ،حتقيق :كودرن
شوبرت1995 ،م ،املعهد األملاين لألبحاث الرشقية ،بريوت – لبنان.
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املسند ،اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :مكتب البحوث بجمعية املكنز ،الطبعة
األوىل 1431ه2010/م ،مجيعة املكنز اإلسالمي ،دار املنهاج للنرش والتوزيع ،جدة –
السعودية.
املصنف ،احلافظ عبد الرزاق الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،الطبعة
الثانية 1403هـ1983/م ،املكتب اإلسالمي ،بريوت – لبنان.
املعجم األوسط ،احلافظ أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،حتقيق :طارق عوض
اهلل حممد وعبد املحسن إبراهيم احلسيني ،طبعة 1415هـ1995/م ،دار احلرمني،
القاهرة – مرص.
مفاتيح الغيب ،اإلمام فخر الدين الرازي ،الطبعة ،...دار الفكر ،...بريوت –
لبنان.
املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،احلافظ أبو العباس أمحد بن عمر
القرطبي ،حتقيق :حميي الدين ديب مستو ويوسف عيل بديوي وأمحد حممد السيد وحممود
إبراهيم ّبزال ،الطبعة األوىل 1417هـ1996/م ،دار ابن كثري ،دمشق – سوريا.
مقدمات املراشد إىل علم العقائد ،ابن مخري السبتي ،حتقيق :الدكتور مجال عالل
البختي ،الطبعة األوىل 1425هـ2004/م ،مطبعة اخلليج العريب ،تطوان – املغرب.
مناقب الشافعي ،اإلمام البيهقي ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،مكتبة دار الثراث،
القاهرة – مرص.
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املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،اإلمام حميي الدين النووي ،الطبعة األوىل
1349هـ1930/م ،املطبعة املرصية ،القاهرة – مرص.
امليرس يف رشح مصابيح السنة ،شهاب الدين فضل اهلل بن احلسن التوربشتي
احلنفي ،حتقيق :الدكتور عبد احلميد هنداوي ،الطبعة الثانية 1429هـ2008/م ،مكتبة
نزار مصطفى الباز ،مكة املكرمة – السعودية.
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