بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً"
جواب سإال

اختالف اآلراء الفقهٌة
إثبات بدء صوم رمضان مثالا
إلى أسد هللا القرشً
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
سإال إلى أمٌرنا وشٌخنا أمٌر حزب التحرٌر الشٌخ العالمة عطاء بن خلٌل أبو الرشتة حفظه هللا وجعل
نصر اإلسالم وعزه على ٌدٌه وأٌدي الثلة المإمنة من شباب حزب التحرٌر معه.
شٌخنا الجلٌل لدي سإال حول اآلراء الفمهٌة لألئمة األربعة وغٌرهم من المجتهدٌن الذٌن ٌخالفوننا فً
المتبنى من اآلراء الفمهٌة فً الحزب والتً تدخل فٌما ٌسمى فمه الخالف .مثال :إثبات صوم رمضان عن
طرٌك الحساب الفلكً والذي لال فٌه بعض الفمهاء لدٌما كابن سرٌج الشافعً على تفصٌل فً رأٌه وغٌره من
الفمهاء كالشٌخ أحمد شاكر المصري والشٌخ مصطفى الزرلاء الحلبً الحنفً على ما أظن .والسإال :كٌف
نتعامل مع اآلراء المخالفة للمتبنى عندنا فً الحزب وخصوصا إذا كانت ألئمة كبار مجتهدٌن .فمثال هل نمبل
فً مسؤلة إثبات الصوم عن طرٌك حساب الفلن ،أن فً المسؤلة رأٌٌن وأن رأي الجمهور هو على الجواز
ولٌس على الوجوب ،ونمبل لول المائل ال تلزمنً فً مسؤلة مختلف فٌها بٌن الفمهاء وأٌها للدت فهو جائز؟
إن الغاٌة من السإال هو أن ٌتبلور لدي فهم فمه الخالف ومتى ٌكون الرأي الثانً مرجوحا مثال ،ومتى
ٌكون الرأي الثانً رأٌا منكرا ٌجب محاربته ،ومتى مثال ٌكون الرأي الثانً ٌمبل الخالف ولو كان مرجوحا
من وجهة نظرنا؟ فمثال :ما الفرق بٌن مسؤلة إثبات صوم رمضان بالحساب الفلكً من حٌث لبول الرأي
اآلخر وبٌن مثال عورة المرأة بالنسبة للرجل المخالف لرأي الحزب الذي ٌمول إن الوجه والكفٌن عورة؟
أعتذر عن اإلطالة .ولكن أرجو التوضٌح لماذا كانت النظرة مختلفة ،طبعا من وجهة نظري "وأعتذر إن
كنت مخطئا"؟ هل السبب هو لُرب وبُعد هذه األحكام من وحدة الخالفة وتوحٌد النظرة إلٌها أم غٌر ذلن؟
وجزاكم هللا خٌرا ،والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
بارن هللا فٌن على دعائن الطٌب لنا ونحن نبادلن الدعاء بالخٌر والبركات...
إن الحكم المستنبط من األدلة الشرعٌة باجتهاد شرعً صحٌح هو حكم شرعً فً حك صاحبه وهو رأي
إسالمً حتى لو خالف الرأي الذي نمول به نحن والرأي الذي نتبناه ،خاصة إذا كان هذا الرأي رأي مجتهد
من أئمة المذاهب المشهورٌن بالعلم والتموى كاجتهادات أئمة المذاهب األربعة ومجتهدي تلن المذاهب ...ولد
بٌَّنا كٌفٌة التعامل مع اآلراء الفمهٌة التً تخالف الرأي الفمهً الذي نتبناه فً أكثر من كتاب من كتب الثمافة
الحزبٌة ،وأنمل لن من موضعٌن ما ٌحسن أن ٌكون جوابا على تساإلن بإذن هللا:

 -1جاء فً كتاب مفاهٌم حزب التحرٌر ما ٌلً:
[واإلٌمان باإلسالم غٌر فهم أحكامه وتشرٌعاته ،ألن اإلٌمان به ثبت عن طرٌك العمل ،أو عن طرٌك ثبت
أصلها بالعمل ،ولذلن ال ٌتطرق إلٌه ارتٌاب .أما فهم أحكامه فال ٌتولف على العمل وحده وإنما ٌتولف على
معرفة اللغة العربٌة ووجود لوة االستنباط ،ومعرفة األحادٌث الصحٌحة من الضعٌفة ،ولذلك كان على حملة
الدعوة أن ٌعتبروا فهمهم لألحكام فهما ا صوابا ا ٌحتمل الخطأ ،وأن ٌعتبروا فهم غٌرهم خطأ ٌحتمل الصواب،
ٌحولوا أفهام اآلخرٌن
حتى ٌتسنى لهم أن ٌدعوا لإلسالم وألحكامه حسب فهمهم لها واستنباطهم إٌاها ،وأن ّ
التً ٌعتبرونها خطأ ٌحتمل الصواب إلى أفهامهم التً ٌعتبرونها صوابا ا ٌحتمل الخطأ .ولذلك ل ٌصح أن
ٌقول حملة الدعوة عن فهمهم ،إن هذا هو رأي اإلسالم ،بل علٌهم أن ٌقولوا عن رأٌهم ،إن هذا رأي
إسالمً .وكان أصحاب المذاهب من المجتهدٌن ٌعتبرون استنباطهم لألحكام صوابا ا ٌحتمل الخطأ ،وكان كل
واحد منهم ٌقول« :إذا صح الحدٌث فهو مذهبً واضربوا بقولً عرض الحائط» .وكذلك ٌجب أن ٌعتبر
حملة الدعوة آراءهم التً ٌتبنونها ،أو ٌصلون إلٌها من اإلسالم باعتبار فهمها ،آراء صائبة تحتمل
الخطأ ]...انتهى.
 -2وجاء فً كتٌب دخول المجتمع ما ٌلً:
[ ...أما من ناحٌة الدخول فإنه ٌجب أن ال ٌسمح إال بدخول اإلسالم وحده خالصا من كل شائبة ،إذ
سٌحاول الكفار والحكام والسٌاسٌون إدخال أفكار غٌر إسالمٌة للمجتمع تحت اسم اإلسالم ،حتى ٌوجدوا
المٌوعة فً المجتمع من ناحٌة اإلسالم ،فٌجب أن ٌكون المسلمون على وعً تام من هذه الجهة ،فٌهاجموا أي
فكر مخالف لإلسالم كما ٌهاجم أي فكر كفر ،ألنه كفر صراح.
إال أن هذا الهجوم إنما ٌكون على األفكار السٌاسٌة أو التشرٌعٌة أي على األفكار التً تتعلك بعاللات
المجتمع التً ٌجري بحثها فً شإون الدولة حٌن إصدار الفكر أو حٌن البحث .ومثال ذلن منع تعدد
الزوجات ،إباحة الجمعٌات التعاونٌة ،االشتران فً الوزارات ،التمارب بٌن حكام الدول المائمة فً العالم
اإلسالمً فً المحافظة على بماء كل حاكم على ما هو علٌه ،الجامعة اإلسالمٌة ،رفع مستوى المعٌشة ،إدخال
األموال األجنبٌة للبالد ،وما شاكل ذلن من األفكار .فهذه كلها أفكار غٌر إسالمٌة تدخل على اعتبار أنها
إسالمٌة ،أو أنها ال تخالف اإلسالم .فهذه ٌجب أن تهاجم وتحارب وال تمكن من دخول المجتمع حتى ال تحدث
المٌوعة فٌه .أما األفكار اإلسالمٌة التً تخالف ما تبناه الحزب فإنه ٌبٌن خطأ الفهم فٌها ،ولكن ل تهاجم بل
ٌصرح بأنها رأي إسالمً ولكنها ضعٌفة الدلٌل .فمثالا من المجتهدٌن من ل ٌجٌز أن ٌكون الخلٌفة إل قرشٌا ا
أو من آل البٌت ،ومنهم من ٌرى عدم جواز أن تكون المرأة قاضٌاا ،ومنهم من ٌرى جواز كنز الذهب
والفضة إذا أخرجت زكاته ،ومنهم من ٌرى جواز تأجٌر األرض للزراعة ،وما شاكل ذلك .فهذه اآلراء كلها
آراء إسالمٌة ول تمنع من دخول المجتمع ألنها ل تحدث فٌه مٌوعة إذ هً إسالم كاآلراء التً تبناها
الحزب تستند إلى دلٌل أو شبهة دلٌل .وٌكتفى بالنسبة لهذه األفكار اإلسالمٌة ببٌان خطئها.
إل أن الحزب فً صحفه ونشراته ومناقشاته ل ٌحمل أي رأي ٌخالف الرأي الذي تبناه مطلقا ا ولكنه
ٌجوز أن ٌنشر آراء لم ٌسبق أن تبناها كنماذج للفهم الفقهً أو التشرٌعً ولكن غٌر منسوبة لمن صدرت
عنه بل ٌكتفى بدلٌلها .هذا من حٌث اآلراء التً ٌقوم الحزب بنشرها ،أما إذا نشر رأي إسالمً ،عن غٌر
طرٌق الحزب وكان هذا الرأي ٌخالف رأي الحزب فإنه ٌكتفً بمناقشته إن كانت هناك ضرورة لمناقشته
وإل أهمله .وبذلن كله ٌحول الحزب بٌن المجتمع وبٌن المٌوعة التً تخشى أن تحصل فٌه .وتظل المعركة
دائرة بٌن اإلسالم وبٌن الكفر حتى ٌهزم الكفر وٌنتصر اإلسالم ].انتهى.
وواضح من المنمول فً األعلى أن الحزب ال ٌنكر على اآلخرٌن المول بآراء فمهٌة تخالف ما ٌتبناه ما
دامت استنبطت باجتهاد شرعً صحٌح ،فإن كان األمر هكذا فال ٌنكر علٌهم ،بل ٌنالشهم فٌها وٌحاول أن

ٌمنعهم بخطؤ آرائهم وصحة آرائه هو بناء على األدلة ،وال ٌحارب آراءهم وال ٌهاجمها بل ٌكتفً ببٌان الخطؤ
فٌها ،وٌسمح بوجودها فً المجتمع ألنها آراء إسالمٌة حتى لو كانت مرجوحة وضعٌفة الدلٌل بالنسبة
للحزب...
 ومن األمثلة على ذلن المول بؤن وجه المرأة وكفٌها عورة فهو رأي فمهً إسالمً لال به بعض الفمهاءوالمجتهدٌن ،ونحن ال ننكر على المائلٌن به ،ولكننا ندعوهم إلى رأٌنا المائل بؤن وجه المرأة وكفٌها لٌسا
عورة ،ونبٌن لهم باألدلة الشرعٌة صحة رأٌنا ،ولكننا ال نهاجم آراءهم هذه وال ننكر علٌهم اتباعها ألنها آراء
إسالمٌة لال بها فمهاء مجتهدون...
 أما المول بالحساب الفلكً ففٌه أكثر من لول عند لائلٌه ...فمنهم من ٌرى أن الهالل إن طلع فً اللٌلفإن تلن اللٌلة هً األول من رمضان ...ومنهم من ٌمول إذا طلع الهالل فً النهار وغاب بعد الغروب مهما
كانت مدة الغٌاب فهذه لٌلة رمضان ...ومنهم من ٌحاول التوفٌك بٌن الحساب والرإٌة فٌمول إذا طلع فً
النهار وغاب بعد الغروب بمدة ٌحتمل معها إمكانٌة الرإٌة فإذن تلن اللٌلة من أول رمضان ...ثم ٌختلفون فً
ممدار هذه المدة أهً  10دلائك أو  15أو  20وهكذا ...وأنا ال أمٌل إلى أن هذا اجتهاد صحٌح فالنصوص
صو ُموا ِل ُر ْؤٌَ ِت ِه َوأ َ ْف ِط ُروا ِل ُر ْؤٌَ ِت ِه» أخرجه مسلم ،فكٌف ٌعدلون عن
واضحة بربط الصوم والفطر بالرإٌة « ُ
ذلن إلى الحساب؟ خاصة أن الرسول ﷺ جعل عدم الرإٌة لغٌم مثال حتى وإن كان الهالل موجودا خلف الغٌم
ولكن ٌحجبه الغٌم فال ٌرى ،جعل عدم الرإٌة فً هذه الحالة موجبة إلكمال شعبان ٌ 30وما حتى وإن كان
الهالل موجودا خلف الغٌم ولكن ال ٌرى «فَ ِإ ْن ُ
ش ْه ُر فَعُدُّوا ث َ َالثِ َ
ٌن» أخرجه مسلم ،وكل ذلن
ً عَلَ ٌْ ُك ُم ال َّ
غ ِ ّم َ
لتؤكٌد أن سبب الصوم والفطر هو الرإٌة ولٌس أي سبب آخر .ولذلن فإن فً نفسً شٌئا من اعتبار الحساب
الفلكً مستنبطا باجتهاد شرعً صحٌح ...ولمد تبنٌنا الرإٌة الشرعٌة بؤنها المعتمدة بناء على اجتهاد صحٌح
وفك األصول الشرعٌة الصحٌحة بإذن هللا.
 والخالصة أننا ال نهاجم أي رأي إسالمً لال به المجتهدون المعتبرون ما دام مستنبطا من اإلسالمباجتهاد شرعً بل ننالشهم بالحسنى بؤن رأٌنا هو الصواب ونذكر األدلة ونسمع منهم ...ولكننا نمف بشدة فً
وجه الذٌن ٌرٌدون إدخال آراء غٌر إسالمٌة وٌضللون الناس بها وهً بعٌدة عن اإلسالم بعد المشرلٌن! فهذه
اآلراء ال ٌصح التهاون فً بٌان زٌفها مثل المول بإباحة الفوائد الربوٌة ،والمول بجواز المشاركة فً أنظمة
الكفر والحكم بغٌر ما أنزل هللا ،حتى إن الحال وصل بهم أن ٌمولوا بجواز الصلح (السالم) مع الٌهود وتطبٌع
سا َء َما ٌَ ْح ُك ُم َ
ون﴾ ،ونحو ذلن من آراء انتشرت فً زمننا وهً غٌر مستنبطة
العاللات مع كٌانهم ﴿أ َ َل َ
استنباطا شرعٌا صحٌحا بل إن بعضها ٌصادم األدلة الماطعة من كتاب هللا سبحانه وسنة رسول ﷺ ،فمثل هذه
اآلراء ال تعد أحكاما شرعٌة وال آراء إسالمٌة ،وٌنكر على لائلها واآلخذ بها ،وتحارب وٌمنع وجودها...
آمل أن ٌكون فً هذا الكفاٌة ،وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
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الموافك 2021/04/00م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
_rdc=1&_rdr؟https://web.facebook.com/1704790693100281/posts/2897825613796777/

موقع حزب التحرٌر
www.hizb- ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جرٌدة الراٌة
www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

