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احلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا
حممد عبد اهلل ور�سوله ،وخريته من خلقه وعلى �آله و�صحبه،
ومن نهج نهجه و�سار على هديه �إىل يوم الدين� ،أما بعد :ف�إن
العلم ب�أحكام اهلل �أمر �ضروري على كل م�سلم وم�سلمة يف كل ما
ال ي�سعهما جهله ،لي�سريا يف عبادتهما لربهما على هدى وب�صرية.
وال ميكن للإن�سان امل�سلم �أن يفهم دينه ويعمل به� ،إال �إذا
عرف �أحكامه ،و�أوالها اهتمامه وعنايته ،وبذل جهده وطاقته
للإملام بها ،لتكون عبادته لربه بنيت على �أ�سا�س �صحيح ومتني،
ومن وفقه اهلل ملعرفة �أحكام هذا الدين ،والأخذ بها فقد هدي
�إىل �صراط اهلل امل�ستقيم ،وح�صل على خري كثري.
يقول اهلل �سبحانه:
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�[ Jسورة البقرة الآية ،]269 :قال احلافظ ابن كثري يف تف�سريها :قال
علي بن �أبي طلحة عن ابن عبا�س يف قوله K :ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ Jيعني :املعرفة بالقر�آن نا�سخه ومن�سوخه ،وحمكمه
ومت�شابهه ،ومقدمه وم�ؤخره ،وحالله وحرامه و�أمثاله .وروى
جويرب عن ال�ضحاك عن ابن عبا�س مرفوعا :احلكمة القر�آن.
يعني :تف�سريه ،قال ابن عبا�س :ف�إنه قد قر�أه الرب والفاجر .رواه
ابن مردويه ،وقال ابن �أبي جنيح عن جماهد يعني باحلكمة:
الإ�صابة يف القول .وقال ليث بن �أبي �سليم عن جماهد K :ﯤ
ﯥﯦﯧ Jلي�ست بالنبوة ،ولكنه العلم والفقه والقر�آن،
وقال �أبو العالية :احلكمة :خ�شية اهلل ،ف�إن خ�شيه اهلل ر�أ�س كل
حكمة ،وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان بن زفر
اجلهني عن �أبي عمار الأ�سدي عن ابن م�سعود مرفوعا« :ر�أ�س
احلكمة خمافة اهلل» .وقال �أبو العالية يف رواية عنه :احلكمة
الكتاب والفهم .وقال �إبراهيم النخعي :احلكمة :الفهم .وقال
�أبو مالك :احلكمة :ال�سنة .وقال وهب عن مالك :قال زيد بن
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�أ�سلم :احلكمة :العقل ،قال مالك�( :إنه ليقع يف قلبي �أن احلكمة:
هي الفقه يف دين اهلل ،و�أمر يدخله اهلل يف القلوب من رحمته
وف�ضله .ومما يبني ذلك �أنك جتد الرجل عاقال يف �أمر الدنيا �إذا
نظر فيها ،وجتد �آخر �ضعيفا يف �أمر دنياه عاملا ب�أمر دينه ب�صريا
به ي�ؤتيه اهلل �إياه ويحرمه هذا ،فاحلكمة :الفقه يف دين اهلل) .ا.
هـ كالم ابن كثري رحمه اهلل.
ولكي ندرك �أهمية الفقه يف دين اهلل و�أنه نور حلامله والعامل
به يف الدنيا والآخرة .ولكي ندرك �أهميته وجدواه جند النبي
@ يقول« :من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين» متفق عليه.
ويقول عليه ال�صالة وال�سالم« :مثل ما بعثني اهلل به من الهدى
والعلم كمثل غيث �أ�صاب �أر�ضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت
املاء ف�أنبتت الكلأ والع�شب الكثري وكان منها �أجادب �أم�سكت
املاء فنفع اهلل بها النا�س ف�شربوا منها و�سقوا وزرعوا و�أ�صاب
طائفة �أخرى منها �إمنا هي قيعان ال مت�سك ماء وال تنبت كلأ
فذلك مثل من فقه يف دين اهلل تعاىل ونفعه ما بعثني اهلل به
فعلم وع ّلم ومثل من مل يرفع بذلك ر�أ�سا ومل يقبل هدى اهلل
الذي �أر�سلت به» رواه البخاري وم�سلم.
ويقول @« :ال ح�سد �إال يف اثنتني رجل �آتاه اهلل ماال
ف�سلطه على هلكته يف احلق ورجل �آتاه اهلل احلكمة فهو يق�ضي
بها ويعلمها» رواه البخاري وم�سلم والن�سائي وابن ماجه.
ولقد ب ّرز حرب الأمة وترجمان القر�آن ال�صحابي اجلليل عبد
اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما يف معرفة الدين فقها وتف�سريا،
وتو�سع يف علوم ال�شريعة ووعاها بربكة دعاء ر�سول اهلل @ له:
«اللهم فقهه يف الدين وعلمه الت�أويل» �إنها دعوة مباركة من
ر�سول مبارك ،تقبلها اهلل منه عليه ال�صالة وال�سالم ،ونعمة
�أنعم اهلل بها على ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما و�أر�ضاهما ،وقد
ب ّرز يف عهده وقبله وبعده �أئمة �أفذاذ يف �أ�صول الدين وفروعه،
من �أ�صحاب النبي @ وغريهم حملوا �أمانة التبليغ والدعوة
و�أدوها �أح�سن ما يكون الأداء ،وب�صروا النا�س بدين الإ�سالم،

�سواء يف حلقات الدرو�س واملذاكرة والإر�شاد املنت�شرة يف بيوت
اهلل� ،أو فيما خلفوه من تراث علمي وم�ؤلفات قيمة يف �شتى فروع
العلم ال�شرعي وغريه من العلوم الأخرى التي تخدم ال�شريعة
وترتبط بها ،وهي�أ اهلل والة �صاحلني يبذلون ب�سخاء يف �سبيل
ن�شر العلم وت�شجيع العلماء وطالب العلم.
�إن التفقه يف الإ�سالم وما ا�شتمل عليه من �أحكام ،يقت�ضي
البحث واالطالع ملعرفة حكم اهلل يف كل ق�ضية تعر�ض للم�سلم يف
حياته ،فال يتجاوز هذه الق�ضية دون بحث وا�ستق�صاء لي�صل �إىل
احلكم بالدليل من كتاب اهلل� ،أو �سنة ر�سوله @� ،أو الإجماع،
�أو القيا�س اجللي.
والدين الإ�سالمي بحمد اهلل وا�ضح ال غمو�ض فيه ،وال التبا�س
يف �أحكامه وت�شريعاته ،وقد بينها اهلل يف كتابه املبني و�سنة ر�سوله
الكرمي @ ،وحمل لواء هذه ال�سنة وبينها ودافع عنها �صحابة
ر�سول اهلل @ والتابعون لهم ب�إح�سان من �سلف هذه الأمة و�أئمة
ال�شريعة وعلمائها جيال بعد جيل ،ثم تقاع�س الكثري من النا�س
عن البحث والطلب والتح�صيل واكتفوا بالتقليد لغريهم ،فوقعوا
يف �أغالط كثرية يف العقيدة والأحكام.
ولقد �أمرنا اهلل �أن ن�س�أله الهداية �إىل ال�صراط امل�ستقيم؟
وهو طريق املنعم عليهم من النبيني وال�صديقني وال�شهداء
وال�صاحلني الذين علموا فعملوا .و�أن يجنبنا طريق املغ�ضوب
عليهم؛ وهم الذين عرفوا احلق واتبعوا �أهواءهم وهم اليهود
ومن على �شاكلتهم .و�أن يجنبنا طريق ال�ضالني .وهم الذين
جهلوا احلق وهم الن�صارى ومن على �شاكلتهم.
�أيها الإخوة امل�سلمون كيف نعرف �أن هذا املاء طاهر �أو جن�س،
�أو �أن هذا ال�شراب �أو الطعام �أو الإناء �أو ال�صيد �أو ال�سوار �أو
اللبا�س مباح �أو حرام �أو مكروه �أو م�ستحب ،كيف نعرف �أن اقتناء
هذا املال �أو �إنفاقه حالل �أو حرام ،كيف نهتدي �إىل العبادات
ونعرف �أوقاتها وطريقة �أدائها ،كيف نعرف ق�سمة املواريث
والفرائ�ض ،وكيف تقام احلدود وكيف نقيم املعامالت فيما بيننا
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�إىل غري ذلك من تفا�صيل العبادات واملعامالت ،وما ي�سمى اليوم
بالأحوال ال�شخ�صية كالنكاح والطالق وغريهما.
لقد ا�ستوعبت ذلك كله �شريعتنا املطهرة وهلل احلمد� ،إن دين
الإ�سالم احلنيف قد �أكمله اهلل ،وما من �ش�أن من �شئون الدنيا
والآخرة �إال ويف هذا الدين له حكم وبيان وا�ضح جلي ،ملن رزق
الب�صرية فيه .فهو دين كامل �شامل ،لي�س قا�صرا على النواحي
التعبدية ،وال �ش�أن له بالنواحي املعا�شية كما يرميه بذلك �أعدا�ؤه،
ومن نهج نهجهم� .إنه دين يربط املخلوق بخالقه برباط متني،
كما يقيم �أف�ضل عالقة بني الإن�سان و�أهله و�أقاربه ،وبني الإن�سان
و�أخيه� ،سواء كان على دينه �أو على غري دينه ،قائمة على العدالة
والرتابط والت�سامح والتعاون على الرب والتقوى ،كما �أو�ضح كيف
يعامل احليوان الأعجم بالرفق والرحمة ،والإح�سان قبل �أن
تتظاهر �أوروبا بالرفق باحليوان ،من خالل جمعيات �أن�ش�أتها
لهذا الغر�ض ،وهي مل ترفق بعد بالإن�سان ومل ترع حقوقه.
فالواجب على امل�سلمني التفقه يف دينهم ،و�أن ال يتجاوزوا
حدود ما �أنزل اهلل ،و�أن يحر�صوا على فهم �أحكام دينهم قبل
�أي �شيء ،ف�إن بع�ض النا�س هداهم اهلل ،ووفقهم ،قد يحيط
بعلوم كثرية من علوم احلياة ويربز فيها ،ولكنه ال يعلم �شيئا من
�أحكام دينه ،و�أ�سرار �شريعته وال يهتم بذلك .وهذا هو اجلهل
الفا�ضح وامل�صيبة العظمى ،ف�إن العلم ب�أحكام اهلل يجب �أن
يكون مقدما على املعارف الأخرى ،وال مانع من التزود بالعلوم
واملعارف الأخرى ،ولكن البد من تقدمي الأ�صل الأ�صيل ،والركيزة
الأ�سا�سية للعلوم كلها وهي معرفة اهلل �سبحانه ب�أ�سمائه و�صفاته،
وا�ستحقاقه العبادة دون كل ما �سواه ،ومعرفة دينه عقيدة و�سلوكا
وعبادة و�أحكاما ،مما ال ي�سع امل�سلم جهله ،كما �أن الواجب
على امل�سلمني �أن يتم�سكوا بدينهم ب�صدق و�إخال�ص ،ويتقبلوا
ما ي�أمرهم به فيعملوا به ويطبقوه يف �شئون حياتهم كلها دون
متييز ،وليعلموا �أنهم �إن فعلوا ذلك �سي�سعدون ويفلحون يف الدنيا
والآخرة.
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وهذه الأمة �شرفها اهلل بهذا الدين ،و�أعزها به ،ف�إذا تخاذلت
عن ذلك فال قيمة لها وال عزة وال �سعادة.
فن�س�أل اهلل �أن يوفقنا وامل�سلمني جميعا ملا فيه ر�ضاه ،و�أن
يعيذنا جميعا من م�ضالت الفنت ،ومن �شرور �أنف�سنا و�سيئات
�أعمالنا ،و�أن مين علينا جميعا بالفقه يف دينه ،والثبات عليه
والدعوة �إليه على ب�صرية ،و�أن ي�صلح والة �أمر امل�سلمني،
وين�صر بهم احلق ،ويجمعهم على الهدى� ،إنه ويل ذلك والقادر
عليه ،و�صلى اهلل و�سلم على عبده ور�سوله نبينا حممد و�آله
و�أ�صحابه.
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