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قال تعاىل:

* ﴿إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا ِِبل ِّذ ْك ِر لَ َّما جاءىم وإِنَّو لَ ِ
اب َع ِز ٌيزََ .ل ََيْتِ ِيو
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الْب ِ
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* ﴿وإِ َذا تُْت لَى علَي ِهم آَيتُنَا ب يِنَ ٍ
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ْ
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وح ى إِلَ َّي إِنِّي أ َ
َ
ت َربّي َع َذ َ
إ ْن أَتَّبِ ُع إََّل َم ا يُ َ
َع ِظي ٍم﴾(.)2
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* ﴿إِ ََّن أَنْ َزلْنَاهُ قُ ْر ً َ َ َ ْ ْ
ْ ْ
ُْ
ص ِ
ت ِم ْن قَ ْب لِ ِو لَ ِم َن
ص بِمَا أ َْو َحْي نَا إِلَيْ َ
ك َى َذا الْ ُق ْرآ َن َوإِ ْن ُك ْن َ
الْ َق َ
الْغَافِلِي َن﴾(.)3
* ﴿أَفَ ََل ي ت َدبَّرو َن الْ ُقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِعْن ِد َغ ِْي َِّ
ِِ
اختِ ََلفًا
اَّلل لََو َج ُدوا فيو ْ
ْ
ْ
ْ َْ
ََ ُ
َكثِ ًْيا﴾(.)4
ِ
صلت.42-41 :
( )1فُ ّ
( )2يونس.15 :
( )3يوسف.3-2 :
( )4النساء.22 :

* ﴿وما ي ْن ِط ُق َع ِن ا ْْلَوى .إِ ْن ُىو إِ
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* ﴿وإِ ْن َكادوا لَي ْفتِ
ك َع ِن الَّ ِذي أَوحْي نَا إِ
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ت تَ ْرَك ُن إِلَْي ِه ْم َشْي ئًا
وك َخلِ ًيَلَ .ولَ ْوََل أَ ْن ثَبَّ ْت نَ َ
َوإِ ًذا ََل ََّّتَ ُذ َ
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اْلي ِاة و ِضعف الْمم ِ
اك ِ
قَلِ ًيَل .إِ
ك َعلَْي نَا
ف
ع
ض
ن
ق
ذ
َل
ا
ذ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
ات ُُثَّ ََل َِت ُد لَ َ
َ
َ
ْ
ْ
ََ
ََ َ
نَ ِ
ص ًْيا﴾(.)2
* ﴿قُل لَئِ ِن اجتَمع ِ
اْلِ ُّن علَى أَ ْن َيْتُوا ِبِِثْ ِل ى َذا الْ ُقر ِ
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ض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
َّاس ِِف َى َذا
ََيْتُو َن ِبثْلو َولَ ْو َكا َن بَ ْع ُ
ض ظَ ِه ًْياَ .ولََق ْد َ
الْ ُقر ِ
آن ِم ْن ُك ِّل َمثَ ٍل فَأ َََب أَ ْكثَ ُر الن ِ
َّاس إََِّل ُك ُف ًورا﴾(.)3
ْ
اَّلل وأ ِ
* ﴿قُل أ ِ
ول فَِإ ْن تَولَّوا فَِإََّّنَا علَي ِو ما ُِ
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ول إََِّل الْبَ ََلغُ الْ ُمبِ ُ
َما َُحّْلتُ ْم َوإ ْن تُط ُيعوهُ تَ ْهتَ ُدوا َوَما َعلَى َّ ُ

( )1النجم.4-3 :
( )2اْلسراء.35-33 :
( )3اْلسراء.28-22 :
( )4النور.54 :


الـ ّ
مقدمة
من أقول أسلحة الطاعنيػن فػي (اإلسبلـ) :سبلح (خلػط األكراؽ)،
ط إلػى (تعدية التخطئة) ،من (جهة مػ ً
خطئػة) ،إلػى
يؤدم الػخل ي
كال سيٌما حني ٌ
ي
(جهة أخرل) ،بريئة من تلك (األخطاء)؛ بذريعة كجود صلة معينة ،بني ىاتني
الػجهتني( :الػجهة الػم ً
خطئة) ،ك(الػجهة الربيئة).
ي
ػجاىػػل
كلكي يس ػ ًٌػوغ (الطاعنػوف) تلك (التعديػػة الػخاطئػة) ،عمػدكا إلػى ت ي
(الفركؽ الكبيػرة) ،بني (الػجهة الػم ً
خطئة) ،ك(الػجهة الربيئة)؛ كعمدكا كذلك
ي
إلػى تضليل الناس ،عن تلك (الفركؽ الكبرية) ،كالتقليل من أثرىا الكبري ،فػي
إبطاؿ تلك (التعدية الػخاطئة).
كأبرز (الفركؽ) اليت عمد (أعداء اإلسبلـ) ،إذل تضليل الناس عنها ،ىي:
 -1الفركؽ بني الصورة التنزيليٌة ،كالصورة التأليفيٌة.
 -2الفركؽ بني الصورة التنزيليٌة ،كالصورة التطبيقيٌة.

 -3الفركؽ بني الصورة التأليفيٌة ،كالصورة التطبيقيٌة.
فإذا أخطأ بعض الػمؤلًٌفني الػمنسوبني إذل (اإلسبلـ) ،عمد الطاعنوف إذل
(تعدية التخطئة)؛ فنسبوا (أخطاء الػمؤلًٌفني) ،إذل دين (اإلسبلـ) نفسو.
كإذا أخطأ بعض الػمطبًٌقني الػمنسوبني إذل (اإلسبلـ) ،عمد الطاعنوف إذل
(تعدية التخطئة)؛ فنسبوا (أخطاء الػمطبًٌقني) ،إذل دين (اإلسبلـ) نفسو.
بعض (الػمطبًٌقني) ،عمد الطاعنوف ،إلػى (تعدية التخطئة)؛
كإذا أخطأ ي
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فنسبوا (أخطاء الػمطبًٌقني) ،إذل بعض (الػمؤلًٌفني الربيئني) ،من (تلك األخطاء).
األكؿ من ىذه (التعدية الػخاطئة) ىو التنفري عن (اإلسبلـ)؛
كالغرض ٌ
فحني يتقبٌل الناس تلك (التعدية الػخاطئة)؛ فإ ٌّنم بذلك التقبُّل سيستذكركف
(أخطاء الػمؤلٌفني) ،ك(أخطاء الػمطبٌقني) ،كلٌما دعاىم داعيةه إذل (اإلسبلـ)؛
كسينسبوف تلك األخطاء إذل (اإلسبلـ) نفسو.
ٌإما أل ٌّنم يػجهلوف (الفركؽ الكبرية) بني (اإلسبلـ) ،كبني (الػمنسوبني)
إذل (اإلسبلـ) ،من (الػمؤلًٌفني) ،كمن (الػمطبًٌقني).
فيتذرعوف أبخطاء الػمؤلًٌفني ،كأخطاء
كإما ألنػٌهم يتٌبعوف أىواءىم،
ٌ
ٌ
ً
يسوغوا رفضهم لدعوة (اإلسبلـ).
الػمطبٌقني ،كينسبونػها إذل (اإلسبلـ)؛ لكي ٌ
ستضعفني) ،الذين يػخافوف بطش (أىل الباطل)؛
كإما ألنػٌهم من (الػ يم ى
ٌ
فيوافقونػهم ،على أابطيلهم ،كيعادكف (اإلسبلـ) ،كأىلو ،معتمدين على تلك
(التعدية الػخاطئة).
كمن ىنا ،كاف كاجبنا  -على الداعية إلػى (اإلسبلـ)  -أف ييعنػى عناية
كبيػرة ،ببياف (الفركؽ الكبيػرة) ،بني دين (اإلسبلـ) ،كبني الػمنسوبني إلػى
(اإلسبلـ) ،من (الػمؤلًٌفني) ،ك(الػمطبًٌقني).
كهللا يهدم من يشاء إذل صراط مستقيم.
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الصورة التىـ ّ
سيلية
اإلؽبي اؼبنزؿ ،على
كىي منسوبة إذل التنزيل ،كىو لفظ يشري إذل الوحي ٌ
ؿبمد  ،كيشمل :القرآف الكرًن ،كالسنٌة النبويٌة.
النيب ى
اؼبرسلٌ ،
ٌ
األكؿ للهداية اإلؽبيٌة .قاؿ تعاذل﴿ :إًف
ٌ
فأما القرآف الكرًن ،فإنٌو األصل ٌ
ى ىذا الٍ يقرآ ىف يػه ًدم لًل ًيت ًىي أىقٍػوـ كيػب ٌشػًر الٍمؤًمنًني ال ًذين يػعمليو ىف الص ً
اغب ً
ات أىف
ٍ ىٍ
ى
ى
ى ى ي ى يى ي ي ٍ ى ى ى ٍ ى
ىجنرا ىكبً نريا﴾(ُ).
ىؽبيٍم أ ٍ
الع ىقديٌة ،كما يف قولو
كقد اشتمل القرآف على بياف األحكاـ الشرعيٌة ى
تعاذلَ﴿ :ي أىيػُّها ال ًذين آمنيوا ًآمنيوا ًابَّللً كرسولًًو كالٍ ًكتى ً
اب ال ًذم نػىزىؿ ىعلىى ىر يسولًًو
ى ى
ى ى
ىى ي ى
كالٍ ًكتى ً
اب ال ًذم أىنٍػىزىؿ ًم ٍن قىػٍب يل ىكىم ٍن يى ٍك يف ٍر ًابَّللً ىكىم ىبلئً ىكتً ًو ىكيكتيبً ًو ىكير يسلً ًو ىكالٍيىػ ٍوًـ
ى
ً
يدا﴾(ِ).
ض ىبلنال بىعً ن
ضل ى
ٍاْلخ ًر فىػ ىق ٍد ى
كاشتمل على بياف األحكاـ الشرعيٌة العمليٌة ،كما يف قولو تعاذل:
ات كالص ىبلةً الٍوسطىى كقي ً ً ًً
﴿حافًظيوا علىى الصلىو ً
ني﴾(ّ).
ى
وموا َّلل قىانت ى
ٍ
ى ي
ى
ى ى
ي
كاشتمل على بياف األحكاـ الشرعيٌة اػبيليقيٌة ،كما يف قولو تعاذل:
﴿َي أىيػُّها ال ًذين آمنيوا ً ً ً
ض الظ ًٌن إً ٍْثه ىكىال ىذبىس يسوا ىكىال
اجتىنبيوا ىكث نريا م ىن الظ ًٌن إًف بػى ٍع ى
ى ى ٍ
ى ى
ًً
يػ ٍغتىب بػعض يكم بػعضا أ يً
ىُي ُّ
ى ٍ ىٍ ي ٍ ىٍ ن
بأى
ىح يد يك ٍم أى ٍف ىَيٍ يك ىل ىغبٍ ىم أىخيو ىمٍيػتنا فى ىك ًرٍىتي يموهي ىكاتػ يقوا اَّللى
اب ىرًح هيم﴾(ْ).
إًف اَّللى تىػو ه
(ُ) اإلسراء.ٗ :
(ِ) النساء.ُّٔ :
(ّ) البقرة.ِّٖ :
(ْ) اغبجرات.ُِ :
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كاشتمل على بياف بعض أنباء الغيب ،كما يف قولو تعاذل﴿ :كإً ٍذ قىالى ً
ت
ى
ً ً
ً
ً
ً
ً
ً
ني.
اصطىىفاؾ ىعلىى ن ىساء الٍ ىعالىم ى
اصطىىفاؾ ىكطىهىرؾ ىك ٍ
الٍ ىم ىبلئ ىكةي ىَي ىم ٍرىًني إًف اَّللى ٍ
ك كاسج ًدم كارىكعًي مع الراكًعً ً
ب ني ً
ًً ً
ك ًم ٍن أىنٍػبى ًاء الٍغىٍي ً
وح ًيو
ني .ىذل ى
ى
ىَي ىم ٍرىًني اقٍػنيًيت لىربٌ ى ٍ ي ى ٍ ى ى
ت لى ىديٍ ًه ٍم إً ٍذ
إًلىٍي ى
ت لى ىديٍ ًه ٍم إً ٍذ يػيٍل يقو ىف أىقٍ ىبل ىم يه ٍم أىيػُّ يه ٍم يى ٍك يف يل ىم ٍرىًنى ىكىما يكٍن ى
ك ىكىما يكٍن ى
ىِيٍتى ً
ص يمو ىف﴾(ُ).
كاشتمل على أمثاؿ مضركبة ،كما يف قولو تعاذل﴿ :لى ٍو أىنٍػىزلٍنىا ىى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف
اشعا مت ً
ً
ً
ض ًربػي ىها لًلن ً
اس
ك ٍاأل ٍىمثى ي
اؿ نى ٍ
ص ٌد نعا ًم ٍن ىخ ٍشيى ًة اَّلل ىكتًٍل ى
ىعلىى ىجبى ول لىىرأىيٍػتىوي ىخ ن يى ى
لى ىعل يه ٍم يػىتىػ ىفك يرك ىف﴾(ِ).
﴿كًم ٍن
كاشتمل على بياف بعض آَيت اػبالق  ،كما يف قولو تعاذل :ى
ً
ً
ً
ًً
و ً
آَيتًًو أى ٍف ىخلى ىق لى يك ٍم
آَيتو أى ٍف ىخلى ىق يك ٍم م ٍن تيػىراب يْث إ ىذا أىنٍػتي ٍم بى ىشهر تىػٍنػتىش يرك ىف .ىكم ٍن ى
ى
ً
ًمن أىنٍػ يف ًس يكم أىزك ً
ك ىْلَي و
ً
ً
ت
اجا لتى ٍس يكنيوا إلىٍيػ ىها ىك ىج ىع ىل بػىٍيػنى يك ٍم ىم ىود نة ىكىر ٍضبىةن إف ًيف ىذل ى ى
ٍ ٍى ن
ٍ
لًىقووـ يػتىػ ىفكرك ىف .كًمن آَيتًًو خ ٍلق السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ؼ أىلٍ ًسنىتً يك ٍم ىكأىلٍ ىوانً يك ٍم
اختً ىبل ي
ض ىك ٍ
ٍ ى ي ى ٍ ى ى ي ىى
إًف ًيف ىذلً
ت لًلٍعالً ًمني .كً
ك ىْلَي و
آَيتًًو ىمنى يام يك ٍم ًابللٍي ًل ىكالنػ ىها ًر ىكابٍتًغىا يؤيك ٍم ًم ٍن
ن
م
ى
ى
ى
ى ٍ ى
ى
و ً و
ً
فى ٍ ً
ً
آَيتًًو ييًري يك يم الٍبىػ ٍر ىؽ ىخ ٍوفنا ىكطى ىم نعا
ضل ًو إًف ًيف ذىل ى
ك ىْل ىَيت ل ىق ٍوـ يى ٍس ىمعيو ىف .ىكم ٍن ى
ً
ً
ك ىْلَي و
ً
ً
ً ً
ت لًىق ٍووـ
ىكيػينىػًٌزيؿ م ىن الس ىماء ىماءن فىػيي ٍحيًي بًو ٍاأل ٍىر ى
ض بػى ٍع ىد ىم ٍوِتىا إف ًيف ذىل ى ى
يػى ٍع ًقليو ىف﴾(ّ).
كاشتمل على بياف بعض آالء اػبالق  ،كىي نً ىع يمو ،كما يف قولو
ً
ً
ً
ً
ىخ ػىر ىج
ض ىكأىنٍػىزىؿ م ػ ىن الس ىم ػاء ىمػ ػاءن فىأ ٍ
تعاذل﴿ :اَّللي الػذم ىخ ػلى ػ ىق الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
(ُ) آؿ عمراف.ْْ-ِْ :
(ِ) اغبشر.ُِ :
(ّ) الركـ.ِْ-َِ :
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ات ًرزقنا لى يكم كسخر لى يكم الٍ يفلٍك لً
بًػ ػ ًو ًمػ ػن الثمر ً
ً
م ًيف الٍبى ٍح ًر ًأب ٍىم ًرهً ىك ىسخىر لى يك يم
ر
ج
ت
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ى
ٍى ى ي
ى ىى
س ىكالٍ ىق ىمػىر ىدائًبىي ػٍ ًن ىك ىسخ ػىر لى يك يم اللٍي ىل ىكالنػ ىهػ ىار.
ٍاألىنٍػ ىه ىار .ىك ىسخ ػىر لى يكػ يم الش ٍم ى
ً
ً
كى ً
وىا إًف ًٍ
اإلنٍ ىسا ىف
صى
آَت يك ٍم م ٍن يك ًٌل ىما ىس ػأىلٍتي يم ػوهي ىكإً ٍف تىػعي ُّدكا ن ٍع ىم ى
ت اَّلل ىال تػي ٍح ي
ى
وـ ىكػف ػ هار﴾(ُ).
لىػظىػليػ ه
كاشتمل على الرتغيب يف فعل اػبريات ،كما يف قولو تعاذل﴿ :إًف
اعبن ًة الٍيػوـ ًيف يشغي ول فىاكًهو ىف .ىم كأ ٍىزكاجهم ًيف ًظ ىبل وؿ ىعلىى ٍاألىرائً ً
ك
أٍ
اب ٍى ى ٍ ى
ىص ىح ى
ي يٍ ى ى ييٍ
ى
ً
ً
ً
ً
ب ىرًحي وم﴾(ِ).
يمتكئيو ىف .ىؽبيٍم ف ىيها فىاك ىهةه ىكىؽبيٍم ىما يىدعيو ىف .ىس ىبل هـ قىػ ٍونال م ٍن ىر وٌ
﴿كأىما ىم ٍن
كاشتمل على الرتىيب من فعل اؼبن ىكرات ،كما يف قولو تعاذل :ى
أً
يكت كًتىابًيى ٍو .ىكلىػ ٍم أ ٍىد ًر ىما ًح ىسابًيى ٍو .ىَي لىٍيػتىػ ىها
يكِتى كًتىابىوي بً ًش ىمالًًو فىػيىػ يق ي
وؿ ىَي لىٍيػتىًِن لىػ ٍم أ ى
ً
ىكانى ً
ت الٍ ىق ً
ك ىع ًٌِن يس ٍلطىانًيى ٍو .يخ يذكهي فىػغيلُّوهي .يْث
اضيىةى .ىما أى ٍغ ىَن ىع ًٌِن ىماليى ٍو .ىىلى ى
ً
ً ً و
ًٍ
اسلي يكوهي .إًنوي ىكا ىف ىال يػي ٍؤًم ين
صلُّوهي .يْث ًيف س ٍلسلىة ىذ ٍرعي ىها ىسٍبػعيو ىف ذ ىر ن
اعا فى ٍ
اعبىحي ىم ى
ً ً ً
ني .فىػلىيس لىو الٍيػوـ ىهنىا ىً
ضب هيم .ىكىال
ًابَّللً الٍ ىع ًظي ًم .ىكىال ىُيي ُّ
ض ىعلىى طى ىعاـ الٍم ٍسك ً ٍ ى ي ى ٍ ى ى ي
اػب ً
طى ىع هاـ إًال ًم ٍن ًغسلً و
اطئيو ىف﴾(ّ).
ني .ىال ىَيٍ يكليوي إًال ٍى
ٍ
فإّنا األصل الثاين للهداية اإلؽبيٌة؛ أل ٌف هللا  قد
ك ٌأما السنٌة النبويٌةٌ ،
كل ما أمر بو الرسوؿ ،
فرض على اؼبؤمنني طاعة الرسوؿ  ،فيكوف مصدر ٌ
اإلؽبي اؼبنزؿ ،فلم يكن ببلغ
كما ّنى عنو ،كما أحلو ،كما حرمو :ىو الوحي ٌ
الرسوؿ  ،بتبلكة القرآف فقط ،بل كاف ببل نغا مبيننا.
كالببلغ الػمبني يكوف ابلتعليم ،كالتبيني ،كالتفصيل ،كالتزكية ،كالػهداية؛
(ُ) إبراىيم.ّْ-ِّ :
(ِ) يس.ٖٓ-ٓٓ :
(ّ) اغباقٌة.ّٕ-ِٓ :
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إلخراج الناس ،من ظلمات الػجاىليٌة ،كضبلالتػها ،إلػى نور اإلسبلـ ،كىدايتو.
اؾ
﴿م ٍن يي ًط ًع الر يس ى
اع اَّللى ىكىم ٍن تىػ ىوذل فى ىما أ ٍىر ىس ٍلنى ى
وؿ فىػ ىق ٍد أىطى ى
قاؿ تعاذل :ى
ىعلىٍي ًه ٍم ىح ًفيظنا﴾(ُ).
كقاؿ تعاذل﴿ :كمن يشاقً ًق الرس ى ً ً
ني لىوي ا ٍؽبيىدل ىكيػىتبً ٍع ىغٍيػىر
ىى ٍ ي ى
وؿ م ٍن بػى ٍعد ىما تىػبىػ ى
ي
سبً ًيل الٍم ٍؤًمنًني نػيولًًٌو ما تىػوذل كني ً ً
تمً
ص نريا﴾(ِ).
ي ى ى ى ى ى ٍ
صلو ىج ىهن ىم ىك ىساءى ٍ ى
ى
ًً
ث فًي ًه ٍم ىر يس نوال ًم ٍن
ني إً ٍذ بػى ىع ى
كقاؿ تعاذل﴿ :لىىق ٍد ىمن اَّللي ىعلىى الٍ يم ٍؤمن ى
ً
ً
أىنٍػ يف ًس ًهم يػٍتػليو علىي ًهم ًً ً
اغبً ٍك ىمةى ىكإً ٍف ىكانيوا ًم ٍن قىػٍب يل
اب ىك ٍ
آَيتو ىكيػيىزٌكي ًه ٍم ىكيػي ىعلٌ يم يه يم الٍكتى ى
ٍ ى ىٍ ٍ ى
ً
ض ىبل وؿ يمبً و
ني﴾(ّ).
لىفي ى
ً ً
ني لًلن ً
اس ىمػا نػيًٌزىؿ إًلىٍي ًه ٍم ىكلى ىعل يه ٍم
﴿كأىنٍػىزلٍنىا إًلىٍي ى
ك ال ٌذ ٍك ػىر لتيػبىػًٌ ى
كقاؿ تعاذل :ى
يػىتىػ ىفك يرك ىف﴾(ْ).
ً
ً ً ً
واب
ين يػىتبًعيو ىف الر يس ى
وؿ النًيب ٍاأل ٌيمي الذم ىَي يدكنىوي ىم ٍكتي ن
كقاؿ تعاذل﴿ :الذ ى
ً
ًعٍن ىدىم ًيف التػوراةً ك ًٍ ً
اى ٍم ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكيًُي ُّل ىؽبييم
اإل ٍقب ًيل ىَيٍ يم يريى ٍم ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيػىٍنػ ىه ي
يٍ
ٍى ى
الطيًب ً
ت ىعلىٍي ًه ٍم
ات ىكيُيىًٌريـ ىعلىٍي ًه يم ٍ
اػبىبىائً ى
ث ىكيى ى
صىريى ٍم ىك ٍاألى ٍغ ىبل ىؿ ال ًيت ىكانى ٍ
ض يع ىعٍنػ يه ٍم إً ٍ
ٌى
ً
فىال ًذين آمنيوا بًً
ك يى يم
ن
ال
ا
و
ع
ػ
ب
ػ
ت
ا
ك
كه
ر
ص
ن
ك
كه
ر
ز
ع
ك
و
ى
ُّور الذم أينٍ ًزىؿ ىم ىعوي أيكلىئً ى
ى
ي
ي
ي
ى
ى
ى ى
ى
ى ي ى ي ى
الٍ يم ٍفلً يحو ىف﴾(ٓ).
السنٌة النبويٌة) :أنٌنا ال نػجػد  -فػي
(ح ٌجيٌة ُّ
كمن الدالئل القاطعة ،على ي
(ُ) النساء.َٖ :
(ِ) النساء.ُُٓ :
(ّ) آؿ عمراف.ُْٔ :
(ْ) النحل.ْْ :
(ٓ) األعراؼ.ُٕٓ :
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بعض األحكاـ التفصيليٌة ،كأعداد الركعات ،فػي الصلوات،
القرآف الكرًن  -ى
كىيآت الصلوات .فمجيئها مفصلةن  -يف السنٌة النبويٌة  -دليل قاطع على أ ٌف
اإلؽبي اؼبنزؿ.
مصدرىا ىو الوحي ٌ
أم
قػاؿ ابن حزـ
األندلسي« :كنسػأؿ قػائ ػل ىػذا الق ػوؿ الفاس ػد :فػي ٌ
ٌ
قرآف ،كجد أ ٌف الظهر أربع ركعات ،كأ ٌف اؼبغرب ثبلث ركعات ،كأ ٌف الركوع على
صفة كذا ،كالسجود على صفة كذا ،كصفة القراءة فيها ،كالسبلـ ،كبياف
الفضة ،كالغنػم ،كاإلب ػل،
ما يَيتنىب فػي الصوـ ،كبي ػاف كيفيٌة زك ػاة الذىػب ،ك ٌ
كالبقر ،كمقدار األعداد اؼبأخوذ منها الزكاة ،كمقدار الزكاة الػمأخوذة ،كبياف
حج ،من كقت الوقوؼ بعرفة ،كصفة الصبلة بػها ،كبػ يمزدلًفة ،كرمي
أعماؿ الػ ٌ
الػ ًجمار ،كصفة اإلحراـ ،كم ػا يػيجتنىب فيو ،كقطع السارؽ ،كصفة الرضػ ػاع
الػ يم ًٌ
حرـ ،كما يػيحػرـ من الػمآكل ،كصفتا الذابئح ،كالضحاَي ،كأحكاـ الػحدكد،
كصفػ ػة كق ػوع الطػبلؽ ،كأحػك ػاـ البػيػ ػ ػوع ،كبػي ػ ػاف الرب ػ ػا ،كاألقػضػيػة ،كالتػداع ػ ػي،
كاأليػماف ،كاألحباس ،كالعي ٍمرل ،كالصدقات ،كسائر أنواع الفقو .كإٌنا يف القرآف
ً
كل
يصبى هل ،لو تػي ًرٍكػنا ٌ
كإَيىا ،لػم ندر :كيف نعمل فيها .كإنػٌما الػمرجوع إليو  -فػي ٌ
النيب  .ككذلك اإلصباع ،إٌنا ىو على مسائل يسرية ،قد
ذلك  -النقل عن ٌ
صبعناىا كلٌها يف كتاب كاحد ،كىو اؼبوسوـ بكتاب "اؼبراتب" ،فمن أراد الوقوؼ
عليها ،فليطلبها ىنالك؛ فبل ب ٌد من الرجوع إذل اغبديث ،ضركرنة .كلو أ ٌف امرأن
األمة؛ كلكاف
كافرا ،إبصباع ٌ
قاؿ" :ال أنخذ ٌإال ما كجد ا يف القرآف" ،لكاف ن
ال يلزمو ٌإال ركعة ،ما بني دلوؾ الشمس ،إذل غسق الليل ،كأخرل عند الفجر؛
أقل ما يقع عليو اسم (صبلة) ،كال حد لؤلكثر يف ذلك.)ُ(»...
أل ٌف ذلك ىو ٌ
(ُ) اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ.َٖ-ٕٗ/ِ :
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حجيٌة السنٌة اؼبطهرة ،كاستقبلؽبا
كقاؿ الشوكاينٌ« :اغباصل أ ٌف ثبوت ٌ
ظ لو يف دين
بتشريع األحكاـ ضركرة دينيٌة ،ال ِيالف يف ذلك ٌإال من ال ح ٌ
اإلسبلـ»(ُ).
كمن الدالئل القاطعة على ذلك :أ ٌف النداء إذل الصبلة  -كىو األذاف -
قد ثبت ابلسنٌة النبويٌة ،ال ابلقرآف الكرًن.
فليس يف القرآف الكرًن ً
كر للنداء إذل الصبلةٌ ،إال يف آيتني ،كليس يف
ذ
ه
شرعي ،كاقع
ىاتني اْليتني تشريع للنداء ،كإٌنا ييستنبىط منهما أ ٌف النداء حكم
ٌ
لكن تشريع النداء
اثبت ،قبل نزكؽبما؛ فالقرآف الكرًن ٌ
دؿ على شرعيٌة النداءٌ ،
اثبت ابلسنٌة النبويٌة.
ً
ً
ك ًأبىنػ يه ٍم قىػ ٍوهـ
كىا يى يزنكا ىكلىعًبنا ىذل ى
﴿كإً ىذا ى ا ىديٍػتي ٍم إً ىذل الص ىبلة ازبى يذ ى
قاؿ تعاذل :ى
ىال يػى ٍع ًقليو ىف﴾(ِ).
كقاؿ تعاذلَ﴿ :ي أىيػُّها ال ًذين آمنوا إً ىذا ني ً
اعبي يم ىع ًة
ود
م لًلص ىبلةً ًم ٍن يػى ٍوًـ ٍ
ى ىي
ى ى
ى
اس ىع ٍوا إً ىذل ًذ ٍك ًر اَّللً ىك ىذ يركا الٍبىػٍي ىع ىذلً يك ٍم ىخٍيػهر لى يك ٍم إً ٍف يكٍنػتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف﴾(ّ).
فى ٍ
قلت :كفريضة َتسعة عشرة ،كىي قولو جل
قاؿ أبو عبد هللا
القرطيب « :ي
ٌ
ً
ً
ً
كعزً :
كر يف القرآفٌ ،إال يف ىذه
﴿كإذىا ى ا ىديٍػتي ٍم إ ىذل الص ىبلة﴾ ،ليس لؤلذاف ذ ه
ى
السورة؛ ٌأما ما جاء يف سورة اعبمعة ،فمخصوص ابعبمعة ،كىو  -يف ىذه
عاـ لػجميع الصلوات»(ْ).
السورة ٌ -
(ُ) إرشاد الفحوؿ.ُٖٗ/ُ :
(ِ) اؼبائدة.ٖٓ :
(ّ) اعبمعة.ٗ :
(ْ) اعبامع ألحكاـ القرآف.ِْْ/ٕ :
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كالقرآف الكرًن شاىد على أ ٌف ثػ ٌمػة كحينا آخر  -غري (الوحي القرآينٌ) -
النيب  يتل ٌقاه من هللا .
كاف ٌ
قاؿ تعاذل﴿ :كإً ٍذ أىسر النًيب إً ىذل بػع ً ً ً ً
ىت بًًو
ض أ ٍىزىكاجو ىحديثنا فىػلىما نػىبأ ٍ
ُّ
ىٍ
ى ى
ً
ض ىع ٍن بػى ٍع و
ت ىم ٍن أىنٍػبىأ ىىؾ
ىكأىظٍ ىهىرهي اَّللي ىعلىٍي ًو ىعر ى
ؼ بػى ٍع ى
ض فىػلىما نػىبأ ىىىا بًو قىالى ٍ
ضوي ىكأ ٍىعىر ى
اػبىبًريي﴾(ُ).
اؿ نػىبأًىينى الٍ ىعلً ييم ٍ
ىى ىذا قى ى
يدالف
﴿كأىظٍ ىهىرهي اَّللي ىعلىٍي ًو﴾ ،كقولو﴿ :نػىبأًىينى الٍ ىعلً ييم ٍ
اػبىبًريي﴾ ٌ
فقولو :ى
السر ،من طريق الوحي.
النيب  قد علم إبفشاء ٌ
بوضوح ،على أ ٌف ٌ
النيب ،
كليس شبٌة آية يف القرآف ،كلٌوٌ ،
تضمنت ما أظهره هللا  ،على ٌ
إؽبي) ،آخر  -غري
من ىذا األمر ،فكاف ىذا ن
دليبل ن
قاطعا ،على كجود (كحي ٌ
(ِ)
النيب  يتل ٌقاه ،من هللا ؛ كمنو  -ببل ريب -
كاف
(الوحي القرآنػ ٌي)
ٌ
النبوم) ،أعِن( :السنٌة النبويٌة).
(الوحي ٌ
ؿبمد ،
يصح ٌادعاءي من ي ٌدعي
فبل ٌ
اإلؽبي اؼبنزؿ على ٌ
ى
اكبصار الوحي ٌ
قبل ،فقد أكحى إذل
يف القرآف الكرًن فقط؛ فكما أكحى هللا  إذل أنبيائو ،من ي
خامت النبيٌني .
وح كالنبًيًني ًمن بػع ًدهً
قاؿ تعاذل﴿ :إً ا أ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍي ى
ك ىك ىما أ ٍىك ىحٍيػنىا إً ىذل ني و ى ٌ ى ٍ ى ٍ
اط ك ً
كأىكحيػنىا إً ىذل إًبػر ًاىيم كإً ٍظب ً
اؽ كيػع يقوب ك ٍاألىسب ً
اعيل كإً
وب
ع
ح
س
ى
ٍ
ى ٍ ىٍ
ٍ
ٍ
يسى ىكأىيُّ ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍى ى ى ى ى
كد ىزبي نورا﴾(ّ).
س ىكىى يارك ىف ىك يسلىٍي ىما ىف ىكآتىػٍيػنىا ىد ياك ى
ىكييوني ى
ً
وسى إً ًذ
﴿كقىط ٍعنى ي
اى يم اثٍػنىػ ى ٍيت ىع ٍشىرىة أ ٍ
ىسبىاطنا أ ىيفبنا ىكأ ٍىك ىحٍيػنىا إ ىذل يم ى
كقاؿ تعاذل :ى
(ُ) التحرًن.ّ :
(ِ) انظر :تفسري التحرير كالتنوير.ّّٓ/ِٖ :
(ّ) النساء.ُّٔ :
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ت ًمٍنوي اثٍػنىػتىا ىع ٍشىرةى ىعٍيػننا قى ٍد
اؾ ٍ
صى
استى ٍس ىقاهي قىػ ٍويموي أ ًىف ٍ
اغبى ىجىر فىانٍػبى ىج ىس ٍ
اض ًر ٍ
ٍ
ب بً ىع ى
ىعلً ىم يك ُّل أ ىي ا وس ىم ٍشىربػى يه ٍم ىكظىل ٍلنىا ىعلىٍي ًه يم الٍغى ىم ىاـ ىكأىنٍػىزلٍنىا ىعلىٍي ًه يم الٍ ىمن ىكالس ٍل ىول يكليوا
ًمن طىيًب ً
و ا ىكلى ًك ٍن ىكانيوا أىنٍػ يف ىس يه ٍم يىظٍلً يمو ىف﴾(ُ).
ات ىما ىرىزقٍػنىا يك ٍم ىكىما ظىلى يم ى
ٍ ٌى
ً ً ًً
ًً
ً
وَت
صىر بػييي ن
وسى ىكأىخيو أى ٍف تىػبىػوآ ل ىق ٍوم يك ىما دب ٍ
﴿كأ ٍىك ىحٍيػنىا إ ىذل يم ى
كقاؿ تعاذل :ى
ً ً
ًً
ً
ني﴾(ِ).
يموا الص ىبل ىة ىكبى ٌش ًر الٍ يم ٍؤمن ى
ىك ٍ
اج ىعليوا بػيييوتى يك ٍم قٍبػلىةن ىكأىق ي
كقاؿ تعاذل﴿ :كأ ً
ك إًال ىم ٍن قى ٍد ىآم ىن
يكح ىي إً ىذل ني و
وح أىنوي لى ٍن يػي ٍؤًم ىن ًم ٍن قىػ ٍوًم ى
ى
اطب ًِن ًيف ال ً
ك ًأب ٍىعينًنىا ككحيًنىا كىال يزبى ً
فى ىبل تىػبػتىئًس ً
ين
ذ
ل
ف
ل
ا
ع
ن
اص
ك
.
ف
و
ل
ع
ف
ػ
ي
ا
و
ن
ا
ك
ا
دب
ٍ
ً
ٍ
ي
ى
ٍ
ى
ي
ي
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ى
ي ىى ى
ى
ى
ٍ ٍ
ظىلى يموا إًنػ يه ٍم يم ٍغىرقيو ىف﴾(ّ).
كلذلك ،فاؼبسلموف ىم (أىل القرآف كالسنٌة) ،كليسوا (أىل القرآف) ،دكف
(السنٌة) ،كال (أىل السنٌة) ،دكف (القرآف).
األندلسي« :كأيطلق أىل الكتاب ،على اؼبدح َترة ،كعلى
قاؿ أبو حيٌاف
ٌ
الذـ أخرل؛ كأىل القرآف كالسنٌة ال ينطلق ٌإال على اؼبدح»(ْ).
ٌ
كقاؿ ابن عثيمني« :فيجب على طالب العلم أف يلتزـ ابلقرآف كالسنٌة
الصحيحة ،كمها لو  -أم :طالب العلم  -كاعبناحني للطائر ،إذا انكسرا ،لػم
يى ًطػ ٍر؛ لذلك ال تراعي السنٌة ،كتغفل عن القرآف ،أك تراعي القرآف(ٓ) ،كتغفل عن
السنٌة ،فكثري من طلبة العلم يعتِن ابلسنٌة كشركحها كرجاؽبا ،كمصطلحاِتا
(ُ) األعراؼ.َُٔ :
(ِ) يونس.ٖٕ :
(ّ) ىود.ّٕ-ّٔ :
(ْ) تفسري البحر ا﵀يط.ُٔ/ّ :
(ٓ) يف اؼبطبوع( :تراعي) يف اؼبوضعني ،كالصواب( :تر ًاع).
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جاىبل اها ،كىذا
كامبل ،لكن لو سألتو عن آية من كتاب هللا ،لرأيتو ن
اعتناء ن
غلط كبري ،فبل ب ٌد أف يكوف الكتاب كالسنٌة جناحني لكَ ،ي طالب العلم»(ُ).
كقولو( :السنٌة الصحيحة)؛ لبلحرتاز من الركاَيت السقيمة ،اؼبنسوبة إذل
كثريا من اؼبنتسبني إذل
(السنٌة النبويٌة)؛ ٌ
فإّنا من أكرب الصوارؼ اليت صرفت ن
العامة  -عن (ىداية القرآف).
(اإلسبلـ)  -من اؼبؤلٌفني ،كاؼبتعلٌمني ،ك ٌ
كثريا  -من الػمؤلٌفني ِ -يضعوف للركاَيت السقيمة،
كلذلك تػجد ن
وعا عجيبنا ،كخضوع الػمسحور لساحره!!!
خض ن
يفسر آية ،لػجأ إذل بعض (الركاَيت السقيمة)؛ كإذا
فإذا أراد أحدىم أف ٌ
أراد التأليف يف (العقائد) ،اغرتؼ من بعض (الركاَيت السقيمة)؛ كإذا أراد أف
حّت أعرض كثري منهم
توجو إذل بعض (الركاَيت السقيمة)؛ ٌ
ييفيت من يستفتيوٌ ،
كل اإلعراض.
عن (ىداية القرآف)ٌ ،
قاؿ سيد قطب« :إ ٌف ىذا القرآف ىو معلًٌم ىذه األمة ،كم ً
رشدىا،
ٌ
ٌ ي
ي
كرائدىا ،كحادم طريقها ،على طوؿ الطريق .كىو يكشف لػها عن حاؿ
أعدائها ،معها ،كعن ًجبًلٌتهم ،كعن َترِيهم ،مع ىدل هللا ،كلٌو .كلو ظلٌت
األمة تستشري قرآنػها ،كتسمع توجيهاتو ،كتيقيم قواعده ،كتشريعاتو ،فػي
ىذه ٌ
األَيـ ..كلكنٌها حني
حياتػها ،ما استطاع أعداؤىا أف ينالوا منها ،يف يوـ من ٌ
مهجورا  -كإف كانت ما تزاؿ
نقضت ميثاقها مع رٌاها ،كحني اتٌػخذت القرآف
ن
كرقى ،كأدعية!  -أصابػها ما أصااها»(ِ).
تتٌخذ منو ترانيم يمط ًربة ،كتعاكيذ ،ي

ؿبمد بن صاحل العثيمني.ٖٔ-ٕٔ/ِٔ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ٖٓٗ/ِ :
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ّ
التأليفية
الصورة
كىي منسوبة إذل التأليف ،كىو لفظ يشري إذل اؼبؤلٌفات اؼبتعلٌقة
ابإلسبلـ ،كابؼبنسوبني إليو ،من األفراد ،كاعبماعات؛ كىي أربع صور فرعيٌة:
الصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌة ،كالصورة التأليفيٌة االختبلفيٌة ،كالصورة التأليفيٌة
التضليليٌة ،كالصورة التأليفيٌة التعطيليٌة.

 -1الصورة التأليفيّة االتّفاقيّة :ىي صورة أتليفيٌة قدّية ،اتٌفق فيها اؼبؤلٌفوف
القدامى كلٌهم ،فلم ِيتلفوا فيها ،أدىن اختبلؼ ،مع ٌأّنم قد اختلفوا يف آالؼ
بعضا ،كطعن بعضهم يف بعض؛ كمع ذلك،
حّت لقد خطٌأ بعضهم ن
اؼبسائل؛ ٌ
فقد اتٌفقوا يف مسائل كثرية ،كدل ِيتلفوا فيها أدىن اختبلؼ.
كمن أمثلتها :اتٌفاؽ اؼبؤلٌفني القدامى ،كلٌهم ،اؼبنسوبني إذل اؼبذاىب
الفقهيٌة اؼبختلفة ،كلٌها ،الفرديٌة ،كاعبماعيٌة ،على أعداد ركعات الصلوات
اػبمس ،فلم ِيتلفوا يف أعدادىا ،أدىن اختبلؼ.
األندلسي« :اتٌفقوا على أ ٌف الصلوات اػبمس فرائض.
قاؿ ابن حزـ
ٌ
كاتٌفقوا على أ ٌف صبلة الصبح للخائف كاْلمن ركعتاف يف السفر كاغبضر .كعلى
أ ٌف صبلة اؼبغرب للخائف كاْلمن يف السفر كاغبضر ثبلث ركعات .كاتٌفقوا على
أ ٌف صبلة الظهر كالعصر كالعشاء اْلخرة ،للمقيم اْلمن أربع ركعات»(ُ).
 -2الصورة التأليفيّة االختالفيّة :ىي صورة أتليفيٌة قدّية ،اختلف فيها
اؼبؤلٌفوف القدامى ،فلم يتٌفقوا فيها ،كما اتٌفقوا يف الصورة السابقة ،فاختلفوا يف
بعضا فيها.
آالؼ اؼبسائل ،كخطٌأ بعضهم ن
(ُ) مراتب اإلصباع.ْٕ :
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كمن أمثلتها ،فػي التأليف الفقهي :االختبلؼ ،فػي حك ػم ًٌ
الرجلني ،عند
ٌ
الوضوء ،بني الغسل ،كالػمسح.
بنص الكتاب
قاؿ
اؼباكردم« :غسل الرجلني يف الوضوء يؾب ىمع عليو ٌ
ٌ
كالسنٌة .كفرضهما عند كافٌة الفقهاء الغسل ،دكف اؼبسح .كذىبت الشيعة إذل أ ٌف
الطربم بني األمرين ،فأكجب
الفرض فيهما اؼبسح ،دكف الغسل ،كصبع ابن جرير
ٌ
غسلهما كمسحهما»(ُ).
كقاؿ ابن حزـ األندلسي« :ك ٌأما قولنا يف ًٌ
الرجلني ،فإ ٌف القرآف نزؿ
ٌ
(ِ)
ابؼبسح ،قاؿ هللا تعاذل﴿ :كامسحوا بًرء ً
كس يك ٍم ىكأ ٍىر يجلى يك ٍم﴾  .كسواء قيرئ خبفض
ى ٍ ى ي يي
كل حاؿ :عطف على الرؤكسٌ :إما على اللفظ،
البلـ ،أك بفتحها ،ىي على ٌ
كإما على اؼبوضع ،ال َيوز غري ذلك؛ ألنٌو ال َيوز أف يُياؿ بني اؼبعطوؼ
ٌ
بتدأة .كىكذا جاء عن ابن عبٌاس :نزؿ القرآف
كالػمعطوؼ عليو ،بقضيٌة يم ى
ابلػمسح ،يعِن :يف ًٌ
الرجلني ،يف الوضوء ،كقد قاؿ ابلػمسح على الرجلني صباعة
علي بن أيب طالب ،كابن عبٌاس ،كالػحسن ،كعكرمة،
من السلف ،منهمٌ :
كركيت يف ذلك آاثر.)ّ(»...
الشعيب ،كصباعة غريىم ،كىو قوؿ
ٌ
الطربم ،ي
ك ٌ
 -3الصورة التأليفيّة التضليليّة :ىي صورة أتليفيٌة حديثة ،اختلقها بعض
اؼبستشرقني ،كمن كافقهم من اؼبستغربني؛ لتضليل الناس عن اإلسبلـ.
لقد رٌكب أكلئك اؼبختلقوف صورة قبيحة ،من أخطاء بعض اؼبؤلٌفني ،كمن
أخطاء بعض اؼبطبٌقني ،ابالعتماد على الركاَيت السقيمة ،كالتفسريات السقيمة،
(ُ) اغباكم الكبري.ُِّ/ُ :
(ِ) اؼبائدة.ٔ :
(ّ) ا﵀لٌى ابْلاثر.َُّ/ُ :
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كاْلراء السقيمة ،كالتطبيقات السقيمة ،كزادكا عليها تفسريات سقيمة جديدة،
كآراء سقيمة جديدةْ ،ثٌ نسبوا تلك الصورة القبيحة ،إذل اإلسبلـ؛ لتقبيح
صورتو ،يف أنظار الناس ،من اؼبنسوبني إليو ،كغريىم.
كمن أبرز كسائلهم؛ للتضليل :الطعن يف رسوؿ هللا  ،بوجوه كثرية،
منهاٌ :ادعاء أنٌو كاف أسطورة خرافيٌة ،كليس شخصيٌة حقيقيٌة؛ كمنهاٌ :ادعاء أنٌو
كاف ؾبهوؿ النسب ،كأ ٌف موتو كاف يف نوبة يسكر ،كأ ٌف اػبنازير أكلت من
جسمو؛ كمنها :اتٌػهامو ابلػجنوف ،كالص ػرع ،كالتهػ ُّور ،كالس ػحػر ،كالشهوانيٌة،
كالوحشيٌة ،كاالنتهازيٌة ،كالسوداكيٌة ،كالكذب ،كاػبداع ،كالغدر ،كا﵀اابة،
كالفظاظة ،كالكرب ،كاعبنب ،كالنفاؽ ،كالنػ ىهم(ُ).
قاؿ سيٌد قطب« :كما أجدر ا كبن اليوـ أف نستمع إذل ىذا التحذير؛
ككبن  -يف ببلىة منقطعة النظري  -نركح نستفيت اؼبستشرقني  -من اليهود
كالنصارل كالشيوعيٌني الك ٌفار  -يف أمر ديننا ،كنتل ٌقى عنهم َترِينا ،كأنمنهم
يدسونو من شكوؾ يف دراساِتم لقرآننا،
على القوؿ يف تراثنا ،كنسمع ؼبا ٌ
طبلبنا يتل ٌقوف عنهم علوـ
كحديث نبيٌنا ،كسرية أكائلنا؛ كنيرسل إليهم بعثات من ٌ
كيتخرجوف يف جامعاِتمْ ،ثٌ يعودكف إلينا مدخورل العقل كالضمري .إ ٌف
اإلسبلـٌ ،
األمة اؼبسلمة .كىو كتااها اػبالد الذم ِياطبها فيو رٌاها،
ىذا القرآف قرآننا .قرآف ٌ
دبا تعملو كما ربذره .كأىل الكتاب ىم أىل الكتاب ،كالك ٌفار ىم الك ٌفار.
كالدين ىو الدين»(ِ).
أيضا« :كىذا الذم ن ٌدد هللا بو سبحانو  -من أعماؿ
كقاؿ سيٌد قطب ن
(ُ) انظر :موسوعة بياف اإلسبلـ ،القسم الثاين ،الرسوؿ.
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُّٔ/ُ :
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حّت اللحظة
أىل الكتاب ،حينذاؾ  -ىو األمر الذم درجوا عليو من كقتهاٌ ،
اغباضرة ..فهذا طريقهم على مدار التاريخ ..اليهود بدأكا منذ اللحظة األكذلْ ،ثٌ
دسوا  -مع األسف  -يف الرتاث
َتبعهم الصليبيٌوف! كيف خبلؿ القركف اؼبتطاكلة ٌ
اغبق ابلباطل ،يف ىذا
اإلسبلمي ما ال سبيل إذل كشفو ٌإال هجهد القركف! كلبسوا ٌ
ٌ
اللهمٌ ،إال ىذا الكتاب الػمحفوظ ،الذم تك ٌفل هللا حبفظو ،أبد
الرتاث كلٌو ٌ -
اإلسبلمي
دسوا كلبسوا يف التاريخ
اْلبدين  -كاغبمد ﵁ على فضلو العظيمٌ .
ٌ
حّت قيٌض هللا لو رجالو
كدسوا كلبسوا يف اغبديث
النبومٌ ،
كأحداثو كرجالوٌ ،
ٌ
كدسوا كلبسوا يف
كحرركهٌ ،إال ما ن ٌد عن اعبهد اإلنساينٌ ا﵀دكدٌ ،
الذين ح ٌققوه ٌ
تيها ،ال يكاد الباحث يفيء فيو إذل معادل الطريق.
التفسري القرآينٌٌ ،
حّت تركوه ن
أيضا .فاؼبئات كاأللوؼ كانوا دسيسة على الرتاث
كدسوا كلبسوا يف الرجاؿ ن
ٌ
اإلسبلمي ،كما يزالوف يف صورة اؼبستشرقني ،كتبلميذ اؼبستشرقني ،الذين
ٌ
يشغلوف مناصب القيادة الفكريٌة اليوـ ،يف الببلد اليت يقوؿ أىلها :إ ٌّنم
األمة اؼبسلمة ،يف صورة
مسلموف .كالعشرات من الشخصيٌات اؼبدسوسة على ٌ
ليؤدكا ألعداء اإلسبلـ  -من
أبطاؿ مصنوعني على عني الصهيونيٌة كالصليبيٌةٌ ،
يؤدكه ظاىرين! كما يزاؿ ىذا الكيد
اػبدمات  -ما ال ّيلك ىؤالء األعداء أف ٌ
قائما كمطٌ نردا .كما تزاؿ مثابة األماف كالنجاة منو ىي اللياذ اهذا الكتاب
ن
ا﵀فوظ ،كالعودة إليو؛ الستشارتو يف اؼبعركة الناشبة طواؿ ىذه القركف»(ُ).
 -4الصورة التأليفيّة التعطيليّة :ىي صورة أتليفيٌة حديثةَ ،يتمع أصحااها
على أمر كاحد ،ىو تعطيل بعض (اغبقائق اإلسبلميٌة) ،كلو جانباف ابرزاف:

أ -تعطيل بعض (األحكاـ الشرعيٌة) ،كتعطيل بعض أحكاـ الصبلة ،كتعطيل
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُْٓ-ُْْ/ُ :
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بعض التحرّيات ،كتعطيل بعض العقوابت .فأابح بعضهم ًٌ
الراب ،كالبًغاء ،كشرب
التعرم .كعطٌلوا بعض (العقوابت الشرعيٌة) ،كال سيٌما عقوبة
اػبمر ،كالتربُّج ،ك ٌ
(جلد الزاين) ،كعقوبة (قطع يد السارؽ) .كغيػىر بعضهم يف (أعداد الصلوات)،
كيف أكقاِتا ،كيف أعداد ركعاِتا ،كيف كيفيٌاِتا(ُ).

ب -تعطيل بعض التفسريات الصحيحة للنصوص القرآنيٌة ،كاختبلؽ تفسريات
جديدة بديلة ،كال سيٌما يف اعبوانب الغيبيٌة ،من القصص القرآنيٌة(ِ).
متفرقوفَ ،يتمعوف ،يف أمر
ك(أىل التعطيل)  -يف اغبقيقة  -أشتات ٌ
كاحد ،ىو (التعطيل) ،كِيتلفوف يف مصاديق ذلك التعطيل.
صرح
فإابحة البًغاء ن
مثبل ليست فبٌا أصبعوا عليو ،تصرُينا؛ فمنهم من ٌ
يصرح إبابحتو؛ كلكنٌو صرح إبابحة يؿبرمات أخرل،
إبابحتو ،كمنهم من لػم ٌ
التعرم.
ك ُّ
التربج ك ٌ
كمن أبرز اؼبنسوبني ،الذين يتٌبعوف منهج (التعطيل) :أكلئك اؼبنحرفوف،
الذين ييسموف( :القرآنيٌني)؛ كالقرآف الكرًن  -يف اغبقيقة  -برمء منهم ،كمن
كل الرباءة!!!
آرائهم ،كمن تفسرياِتم ،كمن منهجهمٌ ،
حجيٌة السنٌة النبويٌة ،كزعموا ٌأّنم يكتفوف
فإ ٌف ىؤالء اؼبنحرفني أنكركا ٌ
ابلقرآف الكرًن؛ ْثٌ عمدكا إذل إنتاج أتكيبلت ربريفيٌة ،لآلَيت القرآنيٌة؛ لتعطيل
كثري من األحكاـ الشرعيٌة.
(حجيٌة السنٌة النبويٌة) ،كبني إنكار نسبة بعض
كالفرؽ كبري بني إنكار ٌ
(ُ) انظر :العصرانيٌوف بني مزاعم التجديد كميادين التغريب.ُِٕ-ِٕٓ ،َٗ-ٖٔ :
(ِ) انظر :القرآنيٌوف العرب كموقفهم من التفسري دراسة نقديٌة،ٓٗٓ-ّٓٗ ،ِِْ-ُِِ :
ّٕٔ.ُُٕ-ٕٕٔ ،ُْٔ-
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ثبوَت قطعيًّا.
حبجيٌة السنٌة النبويٌة ،الثابتة ن
األحاديث إذل السنٌة النبويٌة ،مع اإلقرار ٌ
ردكا آالؼ األحاديث اؼبوضوعة ،اؼبنسوبة إذل
فكثريكف ىم العلماء الذين ٌ
ردا للسنٌة النبويٌة ،بل ىم  -يف اغبقيقة -
ردىم ؽبا يعِن ًّ
السنٌة النبويٌة؛ كلػم يكن ُّ
لتاـ بني
ِيدموف السنٌة النبويٌة  -اهذا ٌ
الرد  -خدمة كاجبة عليهم؛ للفصل ا ٌ
النبوم ،كالوحي الشيطان ٌػي ،الذم ييوحي بو الشياطني ،إذل أكليائهم ،من
الوحي
ٌ
دجاجلة الركاَيت اؼبوضوعة.
رد
رد بعض األحاديث؛ فليس ُّ
ككذلك ،حني ِيتلف العلماء أنفسهم ،يف ٌ
ً
بردىم
ردا للسنٌة النبويٌة،
من ردىا منهم :يعِن ًّ
كإنكارا غبي ٌجيٌتها؛ كإنٌػما ىم ٌ -
ن
لتلك األحاديث  -ؾبتهدكف ،قد ييصيبوف ،كقد يِيطئوف.
باعا
كالفرؽ كبري بني (القرآنيٌني اغبقيقيٌني) ،الذين يتٌبعوف القرآف الكرًن ،اتٌ ن
القطعي السليم ،كبني من ي ٌدعوف االنتساب
العريب
ن
صحيحاٌ ،
كيفسركنو ابلتفسري ٌ
ٌ
إذل (القرآف)ْ ،ثٌ يعمدكف إذل ربريفو؛ اتٌبا نعا ألىوائهم!!!
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ّ
الـموازهة بيـً الصورة التىـ ّ
سيلية والصور
التأليفية
يتبني أ ٌف الصورة
ابلػموازنة بني الصورة التنزيليٌة ،كالصور التأليفيٌة األربعٌ :
عموما  -على قسمني ،مها:
التأليفيٌة  -ن

 -1الصورة التأليفيّة املوافةة للصورة التزيلليّة :كمصدرىا الوحيد الفريد ىو
اإلؽبي اؼبنزؿ ،أم :الفهم السليم للوحي القرآنػ ٌي ،كالفهم
الفهم السليم للوحي ٌ
النبوم.
السليم للوحي ٌ

 -2الصورة التأليفيّة املاخالفة للصورة التزيلليّة :كؽبا ع ٌدة مصادر سقيمة،
أبرزىا :القراءات السقيمة ،كاألحاديث السقيمة ،كالتفسريات السقيمة ،كالشركح
السقيمة ،كالركاَيت السقيمة ،كاألخبار السقيمة ،كاْلراء السقيمة.
قطعا؛ أل ٌف
فأما الصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌةٌ ،
فإّنا موافقة للصورة التنزيليٌة ن
ٌ
اؼبتٌفقني فيها قد اختلفوا يف آالؼ اؼبسائل غريىا ،كمنها مسائل يسرية؛ فلم يكن
يصا على
اؼبؤلٌفوف القدامى يسكتوف عن ٌ
الرد ،على ـبالفيهم ،فكاف بعضهم حر ن
كرد الباطل؛ ككاف بعضهم يرتبٌص دبخالفيو ،ينتظر منهم الزلٌة
اغبقٌ ،
نصرة ٌ
لريد عليهم.
كاػبطأ؛ ٌ
كمن يطٌلع على اؼبسائل اؼبختلف فيها ،كدرجات االختبلؼ ،كصور
يظن أ ٌف اؼبسائل اليت اتٌفق
التخطئة كالتفسيق كالتكفري كالطعن يف اؼبخالفني ،فس ٌ
عليها اؼبؤلٌفوف القدامى :معدكمة ،أك  ادرة.
كىذا دليل على أ ٌف اتٌفاؽ ىؤالء اؼبختلفني ما كاف ليكوف ،لوال كجود
األدلٌة الشرعيٌة القطعيٌة ،اليت ال يّيكن أف يرَتبوا فيها ،أدىن ارتياب؛ فلم يكن
كإال ،فما الذم يدعو إذل أف يتٌفق
اتٌفاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل؛ ٌ
اؼبؤلٌفوف كلٌهم ،اؼبنتسبوف إذل فرؽ متخالفة متنازعة؟!!!
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فإذا اتٌفق اؼبؤلٌفوف ،كلٌهم ،من اؼبذاىب الفقهيٌة اؼبختلفة ،كلٌها ،الفرديٌة،
دليبل على
كاعبماعيٌة ،يف مسألة فقهيٌة ،ببل أدىن اختبلؼ ،كاف اتٌفاقهم ىذا ن
موافقة الصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌة ،للصورة التنزيليٌة.
الع ىقديٌة اؼبختلفة ،كلٌها ،يف
كإذا اتٌفق اؼبؤلٌفوف ،كلٌهم ،من اؼبذاىب ى
دليبل على موافقة الصورة
مسألة ىع ىقديٌة ،ببل أدىن اختبلؼ ،كاف اتٌفاقهم ىذا ن
التأليفيٌة االتٌفاقيٌة ،للصورة التنزيليٌة.
كل الوجوب  -التفريق الدقيق بني الصورة التنزيليٌة،
كمع ذلك يػجب ٌ -
كالصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌة؛ فإ ٌف الصورة التنزيليٌة ىي الصورة األصيلة.
كمثى ًل الػ ًمرآة الصافية النقيٌة ،اليت
كما ىمثى يل الصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌةٌ ،إال ى
تعكس الصورة الػ ىح ىسنة.
أصيبل ،إٌنا ىو يحسن الوجو ،اؼبعكوسة صورتو،
كاغبيسن يف اؼبرآة ليس ن
ً
فخرا ٌأّنا استطاعت أف تعكس ذلك اغبيسن ،كأف تسلم
كيكفي الػمرآة الصافية ن
تشوه الصورة اؼبعكوسة!
من الشوائب ،اليت ٌ
فإّنما ـبالفتاف
ك ٌأما الصورَتف :التأليفيٌة التضليليٌة ،كالتأليفيٌة التعطيليٌةٌ ،
شك؛ فإ ٌف الغرض منهما تضليل الناس
للصورة التنزيليٌة ،ـبالفة قطعيٌة ،ببل أدىن ٌ
خطرا من األكذل.
عن اإلسبلـ ،كتعطيل حقائقو ،كالثانية أش ٌد ن
كالفرؽ بينهما كالفرؽ بني كيد الكافر ،ككيد اؼبنافق ،فكيد اؼبنافق أش ٌد
خطرا من كيد الكافر؛ أل ٌف اؼبنافق منسوب إذل اإلسبلـ ،كحقيقتو خافية على
ن
عدك ،صريح العداكة.
الكثريين ،خببلؼ الكافر ،فإنٌو ٌ
قاؿ ابن ابز« :كاؼبنافقني؛ فإ ٌّنم لػ ٌما أظهركا اإلسبلـ ،ك ٌادعوا اإلّياف،
كحجوا مع الناس ،كجاىدكا مع الناس ،إذل غري ذلك -
كصلٌوا مع الناسٌ ،
كلكنٌهم يف الباطن ليسوا مع اؼبسلمني ،بل ىم يف جانب ،كاؼبسلموف يف جانب؛
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ألّنم مك ًٌذبوف ﵁ كرسولوً ،
منكركف ؼبا جاءت بو الرسل يف الباطن ،متظاىركف
ٌ
ابإلسبلـ؛ غبظوظهم العاجلة ،كؼبقاصد معركفة  -أكذاهم هللا يف ذلك ،كصاركا
أشر فبٌن أعلن كفره ،كؽبذا صاركا يف الدرؾ
يك ٌف نارا ي
ض ٌبلنال ،بل صاركا أكفر ك ٌ
يظن ٌأّنم إخوتو،
األسفل من النار ،كما ذاؾ ٌإال أل ٌف خطرىم أعظم؛ أل ٌف اؼبسلم ٌ
فضركا اؼبسلمني كخانوىم،
ك ٌأّنم على دينو ،كرٌدبا أفشى إليهم بعض األسرارٌ ،
فصار كفرىم أش ٌد ،كضررىم أعظم»(ُ).
كمثى ًل رجلني خبيثني ،عمدا إذل
ى
كمثى يل ىذين الصنفني من أعداء اإلسبلـ ،ى
األكؿ ،فقد ىجم عليها؛ ليغتصبها نفسها .ك ٌأما اػببيث
فتاة عفيفةٌ .أما اػببيث ٌ
فلما اطمأنٌت إليو ،راكدىا
الثاين ،فقد دافع عنهاٌ ،أكؿ األمر ،كطرد اؼبهاجمٌ ،
عن نفسها؛ ليزين اها.
فغاية اػببيثني كاحدة ،كلكنٌهما اختلفا يف الوسائل ،ككسيلة الثاين أخطر
األكؿ ،ببل ريب.
من كسيلة ٌ
ك ٌأما الصورة التأليفيٌة االختبلفيٌة ،فهي قسماف:
أ -صورة أتليفيّة اختالفيّة موافةة للصورة التزيلليّة.
ب -صورة أتليفيّة اختالفيّة خمالفة للصورة التزيلليّة.
أم صػورة ،من الصور التأليفيٌة
كال يػيمكن (القطع ال يػمطلىق) ،بػموافقة ٌ
االختػبلفيٌة ،للص ػورة التنػزيليٌة؛ كمػ ػن يقط ػع بذلك ،فإنػٌو إنػٌمػػا يقط ػع بطػريقة
(القطع النً
سيب) ،ال بطريقة (القطع الػ يمطلىق).
ٌ
ٌ
كاؼبعترب يف القطع :ىو القطع الػمطلىق ،دكف القطع النً
سيب؛ أل ٌف االعتماد
ٌ
ى
ي
ٌ
على القطع النً
سيب :ييفضي إذل القطع ابؼبتعا ًرضات ،كىو ابطل ،ببل ريب.
ٌ
ٌ
متنوعة.َِ-ُٗ/ّ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
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كل كاحد منهم ،دبوافقة
كبياف ذلك أ ٌف الػمؤلٌفني الػمختلفني قد يقطع ٌ
صورتو التأليفيٌة للصورة التنزيليٌة ،كالكثري من مسائلهم  -اليت اختلفوا فيها -
مسائل متعارضة ،فيكوف قبولنا غبكم القطع النً
مؤد نَي إلػى أف نػحكم على
ٌ
سيب ٌ
ٌ
ابلصحة ،كىو حكم ابطل ،ببل خبلؼ.
اْلراء الػمتعارضة
ٌ
مثبل ،على القوؿ إبابحة الشيء ،كعلى القوؿ بتحرًن
فكيف كبكم ن
الشيء نفسو ،حبكم كاحد ،كىو موافقة الصورة التنزيليٌة ،موافقة قطعيٌة؟!!!
أم
فليس ألحد من الػمختلفني ٌادعاء حصوؿ القطع الػ يمطلىق ،دبوافقة ٌ
صورة ،من ىاتني الصورتني ،أك ـبالفتها ،للصورة التنزيليٌة ،كلكنٌو يّيكن أف يقطع
بذلك ،بطريقة القطع النً
سيب.
ٌ
ٌ
دبعَن أنٌو يقطع ً
معتم ندا على أدلٌة ،ارتضاىا ىو ،كلكن خالفو فيها غريه،
كأف يعتمد الػمؤلٌف فػي قطعو النًٌسيب ،على حديث ،يرل أنٌو و
كاؼ للقطع
ٌ
ابؼبوافقة ،أك القطع ابؼبخالفة؛ كيرل من ِيالفو من اؼبؤلٌفني أ ٌف ما اعتمد عليو
القاطع :ال يّيكن االعتماد عليو ،يف القطع.
قاؿ ابن تيميٌة« :كوف اؼبسألة قطعيٌة ،أك ظنٌػيٌة :ىو من األمور اإلضافيٌة،
كقد تكوف الػمسألة عند رجل قطعيٌة؛ لظهور الدليل القاطع لو ،كمن سػمع
فضبل عن
النص ،من الرسوؿ  ،كتي ٌقن مراده منو؛ كعند رجل ال تكوف ظنٌػيٌة ،ن
ٌ
أف تكوف قطعيٌة؛ لعدـ بلوغ النص ٌإَيه ،أك لعدـ ثبوتو عنده ،أك لعدـ ت ُّ
ػمكنو
من العلم بداللتو»(ُ).
أيضا« :كذلك أ ٌف اؼبق ٌدمة اؼبذكورة يف القياس  -الذم ىو
كقاؿ ابن تيميٌة ن
إضايف .فالوصف الذاِتٌ ؽبا أف تكوف مطابقة،
مثل  -لػها كصف ذاِتٌ ،ككصف
ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُٗٔ/ِّ :
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كذاب .كصبيع اؼبق ٌدمات اؼبذكورة يف
فتكوف صدقنا ،أك ال تكوف مطابقة ،فتكوف ن
اإلضايف ،فكوّنا
رب العاؼبني .ك ٌأما الوصف
أمثاؿ القرآف ىي صدؽ ،كاغبمد ﵁ ٌ
ٌ
معلومة عند زيد ،أك مظنونة ،أك مسلمة ،أك غري مسلمة ،فهذا أمر ال ينضبط.
فضبل عن أف
يفرب مق ٌدمة ىي يقينيٌة عند شخص ،قد علمها ،كىي مػجهولة ،ن
تكوف مظنونة ،عند من لػم يعلمها؛ فكوف الػمق ٌدمة يقينيٌة ،أك غري يقينيٌة ،أك
مشهورة ،أك غري مشهورة ،أك مسلمة ،أك غري مسلمة :أمور نًسبيٌة ،كإضافيٌة
ؽبا ،تعرض حبسب شعور اإلنساف اها .كؽبذا تنقلب اؼبظنونة  -بل اجملهولة يف
ح ٌقو  -يقينيٌة معلومة ،كاؼبمنوعة مسلمة؛ بل كاؼبسلمة فبنوعة»(ُ).
كقػػد تكػوف أدلٌػػة مػن يقطػػع ابلقطػػع النًٌسب ٌػي سليمة ،فػي الواقػ ػ ػ ػػع؛ فتكػػوف
آراؤه  -اليت قطع اها  -سليمة ،موافقة للصورة التنزيليٌة.
كقػػد تكػػوف أدلٌػػة من يقطع ابلقطع النًٌسػب ٌػي سقيمة ،فػي الواق ػػع؛ فتكػػوف
آراؤه  -اليت قطع اها  -سقيمة ،ـبالفة للصورة التنزيليٌة.
كمن ىنا كاف إللزاـ اؼبخالف طريق كحيد فريد ،ىو االعتماد على أدلٌة
القطع الػمطلىق؛ فإ ٌف أدلٌة القطع النً
سيب السليمة ترجع  -يف اغبقيقة  -إذل أدلٌة
ٌ
ي
ٌ
القطع الػمطلىق ،كلكن بياف رجوعها إليها ُيتاج إذل جهد العالً
األؼبعي،
اجملتهد
ػم
ٌ
ي
ٌ
الذم يستطيع الكشف عن ىذه العبلقة اػبفيٌة اؼبفيدة.
يصح  -يف ؿباكمة اإلسبلـ  -اعتماد الطاعنني ،على ما لػم
كمن ىنا ال ٌ
كل تػهمة موجهة إلػى
تثبت موافقتو ،للصورة التنزيليٌة ،ثبو نَت قطعيًّا؛ كلذلك تبطل ٌ
مصدرىا الوحيد الفريد صورنة من الصور :التأليفيٌة االختبلفيٌة،
(اإلسبلـ) ،يكوف ي
كالتأليفيٌة التضليليٌة ،كالتأليفيٌة التعطيليٌة.
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ّٓ-ّْ/ِ :
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فباالعتماد على مبدإ (قطعيٌة األدلٌة) ،كمبدإ (شخصيٌة اعبرّية) تسقط -
أم
أم ِتمة موجهة إذل اإلسبلـ ،كىي ـبالفة للصورة التنزيليٌة ،ك ٌ
من االعتبار ٌ -
ِتمة موجهة إذل اإلسبلـ ،كىي مستندة إذل صورة غري قطعيٌة.
فمثبل ،قد ي ٌدعي بعض الطاعنني أ ٌف اإلسبلـ ييبيح بعض صور الزىن ،أك
ن
سمى :الزكاج اؼبؤقت ،أك
بعض الصور القريبة من الزىن؛ كالطاعن إٌنا يقصد ما يي ٌ
سمى :متعة النساء ،أك متعة النكاح؛ لتمييزه
الزكاج اؼبنقطع ،أك زكاج اؼبتعة ،كيي ٌ
اختصارا.
اغبج .كىو مشهور ابسم (اؼبتعة)،
من متعة الطبلؽ ،كمن متعة ٌ
ن
كالػجواب :إ ٌف جػمهور الػمؤلٌفني الػمنسوبني إذل اإلسبلـ قد اتٌفقوا على
عموما  -يف مؤلٌفات
القوؿ بتحرًن ىذه الػمتعةٌ .أما إابحتها ،فهي مػحصورة  -ن
بعض الػمؤلٌفني اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ.
فاؼبسألة ليست من مسائل الصور التأليفيٌة االتٌفاقيٌة؛ كلذلك ال يّيكن أف
أبّنا موافقة للصورة التنزيليٌة ،فتكوف ىذه التهمة
يقطع الػ يمبيح ،كال الطاعنٌ ،
مستند نة إذل صورة أتليفيٌة اختبلفيٌة ،غري قطعيٌة.
يغض النظر ،عن اتٌفاؽ صبهور اؼبؤلٌفني،
كالعجب من الطاعن :كيف ٌ
على القوؿ بتحرًن ىذه اؼبتعة ،فبل ينسب ربرّيها إذل اإلسبلـ ،كيعمد إذل رأم
بعض اؼبؤلٌفني ،فبٌن خالفوا قوؿ اعبمهور ،يف ىذه اؼبسألة؛ لي ً
وىم الناس أ ٌف
ي
إسبلمي ،كليس ر نأَي فقهيًّا ،لبعض اؼبؤلٌفني؟!!!
إابحة الػمتعة حكم
ٌ
كجهها صبهور
كالطاعن قد غفل ،أك تغافل ،عن الردكد الكثرية ،اليت ٌ
اؼبؤلٌفني ،إلػى القائلني إبابحتها ،كما غفل ،أك تغافل ،عن األدلٌة الكثرية ،اليت
ساقها اعبمهور؛ إلثبات ربرّيها!!!
فإّنم
فنظرة اعبمهور  -إذل اؼبتعة  -ليست خببلؼ نظرة الطاعن؛ ٌ
لكن الفرؽ بينهما أ ٌف اعبمهور إٌنا
يطعنوف يف القوؿ إبابحتها ،كما يطعن ىو؛ ك ٌ
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يوجو مطاعنو إذل الشريعة
يوجهوف مطاعنهم إذل رأم
فقهي ،كالطاعن ٌ
ٌ
ٌ
إسبلمي.
شرعي
ٌ
اإلسبلميٌة؛ ألنٌو ييوىم الناس أ ٌف إابحة اؼبتعة حكم ٌ
الفقهي من
الشرعي؛ فالرأم
الفقهي ،كاغبكم
كالفرؽ كبري بني الرأم
ٌ
ٌ
ٌ
بشر :ييصيب إذا كافق الصورة التنزيليٌة يف أتليفو
إنتاج اؼبؤلٌف
الفقهي ،كىو ه
ٌ
الفقهي.
كِيط إذا خالف الصورة التنزيليٌة يف أتليفو
الفقهي ،ي
ٌ
ٌ
النيب  ،كىو حكم
ٌأما اغبكم
الشرعي؛ فهو اغبكم اؼبنزؿ ،على ٌ
ٌ
الفقهي؛ فإنٌو قد يكوف من صبلة األخطاء،
معصوـ من اػبطإ ،خببلؼ الرأم
ٌ
حني يعتمد اؼبؤلٌف على اؼبصادر السقيمة ،اؼبخالفة للمصدر الوحيد الصحيح:
اإلؽبي اؼبنزؿ.
الفهم السليم للوحي ٌ
كابالعتماد على مبدإ (قطعيٌة األدلٌة) ،كمبدإ (شخصيٌة اعبرّية) تسقط -
من االعتبار ِ -تمة (إابحة اؼبتعة) ،اؼبوجهة إذل اإلسبلـ؛ أل ٌّنا ِتمة مستندة إذل
صورة غري قطعيٌة؛ فهي صورة من الصور التأليفيٌة االختبلفيٌة.
كأل ٌف (إابحة الػمتعة) ،إذا عي ٌدت جريػمة ،فالػجريػمة شخصيٌة ،تتعلٌق
أبصحااها ،كىم من أفتػوا إبابحتها ،من الػمنسوبني إلػى (اإلسبلـ) ،دكف من
نسب بعد ذلك
سواىم ،من جػمهور الػمؤلٌفني ،الذين قالوا بتحرّيها؛ فكيف تي ى
كلٌو ،إلػى (الشريعة اإلسبلميٌة)؟!!!
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ّ
ّ
التأليفية
ؤلاسالمية والـمباحث
الفروق بيـً الحقائق
يػجب التنبيو على كجود فركؽ كثرية ،ككبرية ،بني الػحقائق اإلسبلميٌة،
كاؼبباحث التأليفيٌة ،اؼبنسوبة إذل (اإلسبلـ).
كل
كل ٌ
كل السبلمة ،بريئة ٌ
الصحة ،سليمة ٌ
فاغبقائق اإلسبلميٌة :صحيحة ٌ
الرباءة ،من األخطاء ،كاألكىاـ ،كاألابطيل.
فإّنا
خببلؼ (اؼبباحث التأليفيٌة) ،اليت تتعلٌق ببياف (اغبقائق اإلسبلميٌة)؛ ٌ
كِيطئوف.
بشر ،ييصيبوف ،ي
من أتليف اؼبؤلٌفني ،كىم ه
همة الدقيقة ،بني (اغبقائق اإلسبلميٌة)،
كمن ىنا كجبت مراعاة الفركؽ اؼب ٌ
ك(اؼبباحث التأليفيٌة) .كأبرز تلك الفركؽ:

ّأوًال -الفركؽ بني القرآف الكرًن ،كاؼبباحث التأليفيٌة اؼبتعلٌقة بو ،كتشمل:
القراء.
 -1الفركؽ بني القرآف الكرًن ،كقراءات ٌ

اؼبفسرين.
 -2الفركؽ بني القرآف الكرًن ،كتفسريات ٌ

 -3الفركؽ بني القرآف الكرًن ،كركاَيت أسباب النزكؿ.

 -4الفركؽ بني القرآف الكرًن ،كأقواؿ الناسخ كاؼبنسوخ.
 -5الفركؽ بني القرآف الكرًن ،كركاَيت اؼب ٌك ٌي كاؼبدنػ ٌي.

 -6الفركؽ بني القرآف الكرًن ،كآراء بعض اؼبؤلٌفني يف اإلعجاز.

اثنيًا -الفركؽ بني السنٌة النبويٌة ،كاؼبباحث التأليفيٌة اؼبتعلٌقة اها ،كتشمل:

 -1الفركؽ بني السنٌة النبويٌة ،كاألحاديث.

 -2الفركؽ بني السنٌة النبويٌة ،كشركح اغبديث.

 -3الفركؽ بني السنٌة النبويٌة ،كمباحث علوـ اغبديث.
29

اثلثًا -الفركؽ بني الشريعة اإلسبلميٌة ،كاؼبباحث التأليفيٌة اؼبتعلٌقة اها ،كتشمل:

الع ىقديٌة.
الع ىقديٌة ،كاْلراء ى
 -1الفركؽ بني األحكاـ الشرعيٌة ى

 -2الفركؽ بني األحكاـ الشرعيٌة العمليٌة ،كاْلراء األصوليٌة.
 -3الفركؽ بني األحكاـ الشرعيٌة العمليٌة ،كاْلراء الفقهيٌة.
 -4الفركؽ بني األحكاـ الشرعيٌة اػبيليقيٌة ،كاْلراء اػبيليقيٌة.

اإلسبلمي ،كاألخبار التارِييٌة.
راب ًعا -الفركؽ بني الواقع
ٌ
النص.
النص األصيل ،كترصبة ٌ
خامسا -الفركؽ بني ٌ
ً

ؿبمد رشيد رضا« :كاْلية يح ٌجة على الػ ىح ٍشويٌة الػ يمقلًٌدين ،من ىذه
قاؿ ٌ
كل ذلك ديننا
األمة ،الذين ِيلطوف الػ ٌ
ٌ
حق الػمنزؿ ،آبراء الناس ،كَيعلوف ٌ
(ُ)
كشرعا إلػهيًّا» .
سػ ًّ
ماكَي ،ن
ػحمد الغزال ٌػي« :بيد أ ٌف دراسة التكاليف الفرعيٌة أخذت من
كقػاؿ م ٌ
تستحق ىذا العناء
جهودا غريبة ،استنفدت أكقا نَت ضخمة ،كىي ال
اؼبسلمني
ن
ٌ
فكل يوـ
كلٌو .كاألدىى من ذلك أ ٌف ىذه الدراسة سارت يف طريق ٌ
معوجةٌ ،
ً
النص ،الذم ييراد
اغبق خطوة .كذلك أ ٌف
ػمر ييبعدىا عن ٌ
اؼبفركض كاف ىع ٍر ى
ى
ض ٌ
ي ٌ
لكن الذم حدث ىو
أخ يذ اعبماىري بو ،ثػ ٌم تيذ ىكر كجهات النظر ،يف فهموٌ .
انفصاؿ األفهاـ الػمختلفة ،عن أدلٌتها األيكذل ،من الكتاب كالسنٌة ،ث ٌػم تسجيلها
فد ًٌكنت أقواؿ العلماء ،كشركحهم ،على ٌأّنا الدين نفسو ،كتن ٌقلت
على حدة .ي
ً
اؼبتأخرة ،مقطوعةن عن أصلها ،من الكتاب كالسنٌة؛ كعذرىا الذم
بني األجياؿ ٌ
تسري بو بني الناس :أ ٌّنا لػم زبرج عن كاحد منهما ،كأ ٌف العلماء الذين كتبوا ىذه
تناكؿ أحكاـ هللا ،دكف عناء ،ك ٌأّنم  -ابلنسبة إذل
يسركا على ٌ
العامة ي
الشركح ٌ
(ُ) تفسري القرآف اغبكيم.ّّّ/ّ :

31

صاحب الرسالة  - كما قيل:
ككلٌهم من رسوؿ هللا م ً
ىر ٍش نفا من البحر ،أك ىغ ٍرفنا من ال ًٌديػىم
س
لتم
ي ه
كمع تقدير ا للنيٌات ،كالػجهود ،اليت بذلػها أبو حنيفة ،كمالك ،كالشافع ٌي،
كابن حنبل ،كغريىم من فقهاء األمصار ،يف عصور اإلسبلـ الزاىرة ،فنحن
نعتقد ٌأّنم لو بيعًثوا اليوـ أحياء ،كرأكا ما صنع األخبلؼ برتاثهم الفقه ٌي ،لكانوا
ٌأكؿ الثائرين عليو .إنٌِن أعرؼ أ ٌف قوؿ رجل من اؼبسلمني" :أ ا حنف ٌي" ،معناه
أنٌو اتٌبع فهم أيب حنيفة لقوؿ رسوؿ هللا  .كمع ذلك ،فإنٌِن أرفض أف يبقى
اؼبذىيب الذم ينتشر يف أكثر ببلد اإلسبلـ،
تدريس الفركع الفقهيٌة ،على النحو
ٌ
ً
كل كاحدة منها
ت ُّ
قسم اؼبسلمني صباعات ،قد سجنى ٍ
كأرفض أ ٌ
م إشارة تي ٌ
نفسها ،كراء رجل من كبار الفقهاء ،أك صغارىم .كأرل أف ييدرس الدين نفسو،
ى
أم :الكتاب الكرًن ،كالسنٌة الػ يمطهرةْ ،ثٌ تيساؽ صبيع األفهاـ اليت عنت للعلماء
اؼبتق ًٌ
تعن للعلماء ً
م
أ
تبيني
مع
ة.
الشرعي
النصوص
ىذه
بعد
،
ين
ر
اؼبتأخ
أك
مني،
د
ُّ
ٌ
ٌ
ٌ
األمة
ىذه األفهاـ ال ٌ
يتعني اتٌباع كاحد منها على مسلم .إ ٌف ىجر األصوؿ علق ٌ
آبراء الرجاؿ الكبار .ثػ ٌم تعلٌقت بعد ذلك آبراء الفقهاء الصغار .ثػ ٌم جاءت ٌأَيـ
ستغربة ،كالنصوص يم ىبهمة ،كمنابع اإلسبلـ مهجورة .ثػ ٌم
أصبحت فيو السنن يم ى
ألئمتهم
كقعت األضحوكة الكربل؛ إذ أصبح أتباع اؼبذاىب الفقهيٌة ٌ
يتعصبوف ٌ
تعصبنا أعمى .كُيتبسوف يف عبارات كتب مذىبيٌة ،ال قيمة ؽبا .كعندما التحقنا
ُّ
ابألزىر ،أيريد لبعضنا أف يكوف حنفيًّا ،كاْلخر أف يكوف مالكيًّا ..إخل .كأ ٌف
ىذه النًٌسبة العلميٌة بعض شعائر اإلسبلـ! كإذل عهد قريب ،كانت اعبماعة
تتع ٌدد ،فػي الػمسجد الواحد ،على الػمذاىب األربعة؟ ثػ ٌم انػحدرت اػببلفات
ربولت إذل عصبيٌات طائفيٌة،
الػمذىبيٌة ،من سنني طويلة ،إلػى ىاكية أعمق؛ إذ ٌ
متحاقدة .يصحبها قدر كبري ،من جػمود الذىن ،كببلدة العاطفة ،كسوء
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العشرة .كال عجب! فهل يينتظىر من الذىوؿ ،عن قوؿ هللا ،كرسولوٌ ،إال ىذا
كمرة
التقطُّع؟ كىل يينتظىر من العكوؼ ،على آراء الرجاؿٌ ،إال ىذا االنقطاع؟ ٌ
ً
عدك؟ كلًػ ىم ىذا النشاط يف غري ميداف؟ كلًػ ىم
أخرل نسأؿ :لػ ىم ىذا القتاؿ يف غري ٌ
خصوصا
اإلسبلمي،
التقعر ،فػي الػمباحث الفرعيٌة ،للفقػو
ىذا اإلدم ػاف ،ك ُّ
ن
ٌ
ً
العامة،
العبادات؟ لو أ ٌف نصف ىذا اعبهد بيذؿ يف دراسة األصوؿ ،أك يف أخذ ٌ
آبداب اإلسبلـ ،كفضائلو ،لكانت حاؿ اؼبسلمني اليوـ أنضر ،كأزىر!»(ُ).
ؿبمد قطب« :كحقائق اإلسبلـ اثبتة ،ال تتغيػٌػر ،منذ أين ًزلت على
كقاؿ ٌ
رسوؿ هللا  ،إذل قياـ الساعة .اؼبرجع فيها ىو كتاب هللا اؼبنزؿ ،كسنٌة
كل جيل  -يتناكلوّنا ابلشرح كالتفسري،
لكن علماء ٌ
رسولو ؛ ك ٌ
األمة  -يف ٌ
كل جيل ،كما جد فيو من نوازؿ ،كما حدث
من خبلؿ الواقع ،الذم يعيشو ٌ
حس األجياؿ كلٌها ،على
فيو من اكبراؼ ،يف الفهم ،أك السلوؾ؛ لكي ٌ
تظل يف ٌ
كضوحها ،كاستقامتها ،ال يعرتيها غبش ،كال اكبراؼ .كإ ٌف جيلنا الذم نعيش فيو
التعرؼ على حقائق دينو ،بسبب الغربة ،التػي
لػهو من أحوج األجياؿ ،إذل ُّ
ألػ ٌمت ابإلسبلـ ،فػي قلوب أىلو.)ِ(»...

(ُ) كيف نفهم اإلسبلـ.ُّٖ-ُّٕ :
(ِ) ركائز اإلّياف.ٔ-ٓ :
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الفروق بيـً القرآن الكريم ،وقراءات ّ
القراء
كل
كل القراءات صحيحة ،كال سيٌما القراءات الشاذٌة؛ كليست ٌ
ليست ٌ
مباحث علم القراءات صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما اؼبباحث اػببلفيٌة.
ازم« :اؼبسألة الثانية عشرة :اتٌفقوا على أنٌو ال َيوز يف
قاؿ الفخر الر ٌ
الصبلة قراءة القرآف ابلوجوه الشاذٌة ،مثل قوؽبم" :اغبمد ﵁" ،بكسر الداؿ من
بضم البلـ من "﵁"؛ أل ٌف الدليل ينفي جواز القراءة اها مطل نقا؛
"اغبمد" ،أك ٌ
ألّنا لو كانت من القرآف ،لوجب بلوغها يف الشهرة إذل ح ٌد التواتر ،كلػ ٌما لػم
ٌ
يكن كذلك ،علمنا أنػٌها ليست من القرآفٌ ،إال أنػٌا عدلنا عن ىذا الدليل ،فػي
جواز القراءة ،خارج الصبلة ،فوجب أف تبقى قراءتػها  -فػي الصبلة  -على
أصل الػمنع»(ُ).
أيضا« :اؼبسألة الثالثة عشرة :اتٌفق األكثركف على أ ٌف
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
القراءات اؼبشهورة منقولة ابلنقل اؼبتواتر ،كفيو إشكاؿ :كذلك ألنػٌا نقوؿ :ىذه
القراءات اؼبشهورةٌ ،إما أف تكوف منقولة ابلنقل اؼبتواتر ،أك ال تكوف؛ فإف كاف
خري اؼبكلفني بني ىذه
األكؿ ،فحينئذ قد ثبت ابلنقل اؼبتواتر أ ٌف هللا تعاذل قد ٌ
ٌ
كسول بينها يف اعبواز ،كإذا كاف كذلك ،كاف ترجيح بعضها على
القراءاتٌ ،
اقعا على خبلؼ اغبكم الثابت ابلتواتر ،فوجب أف يكوف الذاىبوف إذل
البعض ك ن
ترجيح البعض على البعض مستوجبني للتفسيق ،إف دل يلزمهم التكفري؛ لكنٌا نرل
معني من القراءة ،كُيمل الناس
القراء
ِيتص بنوع ٌ
ٌ
كل كاحد من ىؤالء ٌ
أ ٌف ٌ
عليها ،كّينعهم من غريىا ،فوجب أف يلزـ يف ح ٌقهم ما ذكر اه .ك ٌأما إف قلنا :إ ٌف
(ُ) التفسري الكبري.َٕ/ُ :
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ىذه القراءات ما ثبتت ابلتواتر ،بل بطريق اْلحاد ،فحينئذ ِيرج القرآف عن
مفيدا للجزـ كالقطع كاليقني ،كذلك ابطل ابإلصباع .كلقائل أف يَييب
كونو ن
بكل
عنو ،فيقوؿ :بعضها متواتر ،كال خبلؼ بني ٌ
األمة فيو ،كذبويز القراءة ٌ
كاحد منها ،كبعضها من ابب اْلحاد ،ككوف بعض القراءات من ابب اْلحاد،
ال يقتضي خركج القرآف بكلٌيٌتو عن كونو قطعيًّا»(ُ).
أيضا« :كاعبواب الصحيح أ ٌف القراءة الشاذٌة مردكدة؛
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
قرآ ا كجب أف يثبت ابلتواتر ،فحيث دل يثبت ابلتواتر ،قطعنا
كل ما كاف ن
أل ٌف ٌ
أنٌو ليس بقرآف»(ِ).
أيضا« :القراءة الشاذٌة ال تيبطل القراءة اؼبتواترة ،فنحن
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
حبجة
نتمسك ابلقراءة اؼبتواترة ،يف إثبات مذىبنا .ك ن
أيضا القراءة الشاذٌة ليست ٌ
ٌ
عند ا؛ ألنػٌا نقطع ٌأّنا ليست قرآ ن ا ،إذ لو كانت قرآ ن ا ،لكانت متواترة.)ّ(»...
أيضا« :فهذه ىي القراءات الشاذٌة اؼبذكورة يف ىذه
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
ألّنا منقولة
اْلية .كاعلم أ ٌف ا﵀ ٌققني قالوا :ىذه القراءات ال َيوز تصحيحها؛ ٌ
جوز ا إثبات زَيدة
بطريق اْلحاد ،كالقرآف َيب أف يكوف ن
منقوال ابلتواتر؛ إذ لو ٌ
كل القرآف؛
يف القرآف بطريق اْلحاد ،ؼبا أمكننا القطع أب ٌف ىذا الذم ىو عند ا ٌ
ألنٌو ل ٌػما جاز يف ىذه القراءاتٌ ،أّنا  -مع كوّنا من القرآف  -ما نيًقلت
ابلتواتر ،ج ػاز فػي غيػرىا ذلك؛ فثبت أ ٌف تػجويػز ك ػوف ىذه القراءات  -من
القرآف  -يي ًٌ
طرؽ جواز الزَيدة ،كالنقصاف ،كالتغيري ،إلػى القػرآف ،كذلك يػيخػ ًرج
(ُ) التفسري الكبري.ُٕ-َٕ/ُ :
(ِ) التفسري الكبري.ُٗ/ٔ :
(ّ) التفسري الكبري.ِّّ/ُُ :
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ابطبل ،فكذلك م ػا ٌأدل إليو»(ُ).
القرآف ،عن كونو يح ٌجػة؛ كلػ ٌمػا كاف ذلك ن
مجمع عليها:
كقاؿ أبو شامة« :كاعلم أ ٌف القراءات الصحيحة الػمعتبىػرة الػ ى
ً
كرىم ،كاشتهر نقلها عنهم؛ لتص ٌديهم
قد انتهت ،إلػى السبعة ال يقػٌراء ،الػ يمقدـ ذ ي
كل علػم ،من
لذلك ،كإجػماع الناس عليهم ،فاشتهركا بػها ،كما اشتهر  -فػي ٌ
أئمة ،اقتيدم بػهم ،كعي ٌوؿ فيها عليهم .كنػحن -
الػحديث ،كالفقو ،كالعربيٌة ٌ -
فإف قلنا(ِ) :إ ٌف القراءات الصحيحة إليهم نيسبت ،كعنهم نيقلت  -فلسنا مػ ٌمن
يقوؿ :إ ٌف جػميع ما يركم عنهم يكوف بػهذه الصفة ،بػل قد يركم عنهم ما ييطلىق
عليو أنٌو ضعيف ،كشاذٌ ،بػخركجو ،عن الضابط الػمذكور ،ابختبلؿ بعض
األركاف الثبلثة ،كؽبذا ترل كتب الػمصنٌفني  -فػي القراءات السبع  -مػختلفة يف
ً
كر ما سقط ،فػي غيػرىا ،كالصحيح ابالعتبار  -الذم
ذلك ،ففي بعضها ذ ي
بكل
ذكر اه  -موجود فػي جػميعها ،إف شاء هللا تعالػى .فبل ينبغي أف ييغتىػر ٌ
الصحة،
األئمة السبعة ،كييطلىق عليها لفظ ٌ
قراءة ،تيعزل إلػى كاحد ،من ىؤالء ٌ
و
كحينئذ ،ال ينفرد
كإف ىكذا أنزلت(ّ)ٌ ،إال إذا دخلت ،فػي ذلك الضابط،
ِيتص ذلك بنقلها عنهم ،بل إف نيًقلت عن
بنقلها مصنٌف ،عن غيػره ،كال
ٌ
الصحة .فإ ٌف االعتم ػاد على
غريىم ،من ال يقػ ػٌراء ،فذلك ال يػيخ ًرجهػا ،عػ ػن
ٌ
نسب إليو .فإ ٌف القراءات الػمنسوبة ،إلػى
استجم ػاع تلك األكصاؼ ،ال ٌ
عمن تي ى
جمع عليو ،كالشاذٌ ،غيػر
كل قارئ  -من السبعة ،كغريىم  -منقسمة ،إلػى الػ يم ى
ٌ
مجتمع عليو ،فػي قراءتػهم -
أ ٌف ىؤالء السبعة  -لشهرتػهم ،ككثرة الصحيح ،الػ ى
(ُ) التفسري الكبري.ٕٓ/ِِ :
(ِ) يف اؼبطبوع( :فإف قلنا) ،كالصواب( :كإف قلنا).
(ّ) يف اؼبطبوع( :كإف ىكذا أنزلت) ،كالصواب( :ك ٌأّنا ىكذا أين ًزلت).
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ترك ػن النفس ،إلػى مػ ػا نيقل عنهم ،فوؽ مػ ػا يين ىقل عػ ػن غي ػرىػم.)ُ(»...
اؼبتأخرين
كقاؿ أبو شامة ن
أيضا« :كقد شاع على ألسنة صباعة من اؼبقرئني ٌ
كل فرد ،فرد ،فبٌا
كغريىم من اؼبقلٌدين أ ٌف القراءات السبع كلٌها متواترة ،أمٌ :
أبّنا منزلة ،من عند هللا -
األئمة السبعة ،قالوا :كالقطع ٌ -
يركم عن ىؤالء ٌ
كاجب .ككبن اهذا نقوؿ ،كلكن فيما اجتمعت على نقلو عنهم الطرؽ ،كاتٌفقت
أقل من
عليو الفرؽ ،من غري نكري لو ،مع أنٌو شاع كاشتهر كاستفاض ،فبل ٌ
اشرتاط ذلك ،إذا دل يتٌفق التواتر يف بعضها .فإ ٌف القراءات السبع اؼبراد اها
اؼبركم عنهم منقسم إذل
القراء اؼبشهورين ،كذلك
ما يركم عن ٌ
ٌ
األئمة السبعة ٌ
ما أيصبع عليو عنهم ،دل ِيتلف فيو الطرؽ ،كإذل ما اختيلف فيو ،دبعَن أنٌو نيفيت
نسبتو إليهم يف بعض الطرؽ .فاؼبصنٌفوف لكتب القراءات ِيتلفوف يف ذلك،
كثريا ،كمن تص ٌفح كتبهم يف ذلك ،ككقف على كبلمهم فيو ،عرؼ
اختبلفنا ن
قائبل :إ ٌف القراءات السبع متواترة،
يهوؿ يف عبارتو ن
ٌ
صحة ما ذكر اه .ك ٌأما من ٌ
أل ٌف القرآف أينزؿ على سبعة أحرؼ ،فخطؤه ظاىر؛ أل ٌف األحرؼ السبعة اؼبراد
اها غري القراءات السبع ،على ما سبق تقريره يف األبواب اؼبتق ٌدمة .كلو يسئل ىذا
القائل عن القراءات السبع اليت ذكرىا ،دل يعرفها ،كدل ً
يهتد إذل حصرىا ،كإٌنا
صحتو ،كغايتو  -إف كاف من أىل
ىي شيء طرؽ ظبعو ،فقالو غري مف ٌكر يف ٌ
ىذا العلم  -أف يَييب دبا يف الكتاب الذم حفظو .كالكتب يف ذلك كما ذكر ا
ـبتلفة ،كال سيٌما كتب اؼبغاربة كاؼبشارقة ،فبني كتب الفريقني تباين يف مواضع
كثرية ،فكم يف كتابو من قراءة قد أينكرت ،ككم فات كتابو من قراءة صحيحة
فيو ما يسطرت ،على أنٌو لو عرؼ شركط التواتر ،لػم َيسر على إطبلؽ ىذه
(ُ) اؼبرشد الوجيز.ُّٓ-ُّْ :
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كل حرؼ من حركؼ القراءة .فاغباصل :إنػٌا لسنا فبٌن يلتزـ التواتر يف
العبارة يف ٌ
القراء ،بل القراءات كلٌها منقسمة إذل متواتر
صبيع األلفاظ اؼبختلىف فيها بني ٌ
كغري متواتر ،كذلك ًٌبني ؼبن أنصف كعرؼ كتص ٌفح القراءات كطرقها .كغاية
ما ييبديو م ٌدعي تواتر اؼبشهور منها  -كإدغاـ أيب عمرك ،كنقل اغبركة لورش،
كصلة ميم اعبمع ،كىاء الكناية البن كثري  -أنٌو متواتر عن ذلك اإلماـ ،الذم
نيسبت تلك القراءة إليو ،بعد أف يَيهد نفسو يف استواء الطرفني كالواسطة،
كل فرد ،فرد ،من
النيب  ،يف ٌ
ٌإال أنٌو بقي عليو التواتر من ذلك اإلماـ إذل ٌ
آحاداٌ ،إال اليسري
ذلك ،كىنالك تيس ىكب العرباتٌ ،
فإّنا من ْثٌ دل تين ىقل ٌإال ن
أيضا ،فػي "كتاب البسملة الكبيػر" ،كنقلنا فيو،
منها .كقد ح ٌققنا ىذا الفصل ،ن
األئمة الػ يم ًتقنني  -ما تبلشى عنده يشبىو الػمشنًٌعني،
من كبلـ الػ يح ٌذاؽ  -من ٌ
كاب﵁ التوفيق»(ُ).
كشي« :كاعلم أ ٌف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايرَتف ،فالقرآف
كقاؿ الزر ٌ
ؿبمد  ،للبياف كاإلعجاز؛ كالقراءات ىي اختبلؼ
ىو الوحي اؼبنزؿ على ٌ
ألفاظ الوحي اؼبذكور يف كتبة اغبركؼ أك كيفيٌتها؛ من زبفيف كتثقيل كغريمها.
ْثٌ ىهنا أمور :أحدىا أ ٌف القراءات السبع متواترة عند اعبمهور ،كقيل :بل
مشهورة ،كال عربة إبنكار اؼبربد قراءة ضبزة" :ك ً
ك"مصرخي" ،كال إبنكار
األرحاـ"
ًٌ
ٌ
أكالدىم شركائهم".
"قتل ى
مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر :ي
األئمة السبعة؛ ٌأما تواترىا عن النبػ ٌي  ،ففيو نظر؛
كالتحقيقٌ :أّنا متواترة ،عن ٌ
األئمة السبعة اهذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات ،كىي
فإ ٌف إسناد ٌ
نقل الواحد عن الواحد ،لػم تكمل شركط التواتر ،يف استواء الطرفني كالواسطة،
(ُ) اؼبرشد الوجيز.ُّٔ-ُّٓ :
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كىذا شيء موجود يف كتبهم ،كقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابو
"اؼبرشد الوجيز" إذل شيء من ذلك»(ُ).
النوكم يف شرح
أيضا« :قلت :كما أفّت بو الشيخاف نقلو
كشي ن
ٌ
كقاؿ الزر ٌ
الشافعي ،فقاؿ :قاؿ أصحابنا كغريىم :ال ذبوز القراءة يف
اؼبه ٌذب عن أصحاب
ٌ
قرآ ا ،أل ٌف القرآف ال يثبت
الصبلة كال غريىا ابلقراءة الشاذٌة؛ ٌ
ألّنا ليست ن
ط أك ً
جاى هل،
ٌإال ابلتواتر ،كالقراءة الشاذٌة ليست متواترة؛ كمن قاؿ غريه ،فغالً ه
فلو خالف كقرأ ابلشاذٌ ،أينكر عليو قراءِتا يف الصبلة كغريىا ،كقد اتٌفق فقهاء
الرب إصباع اؼبسلمني على أنٌو
بغداد على استتابة من قرأ ابلشواذٌ .كنقل ابن عبد ٌ
ال ذبوز القراءة ابلشواذٌ ،كال ييصلٌى خلف من يقرأ اها»(ِ).
أيضا« :الثالث :أ ٌف القراءات توقيفيٌة ،كليست اختياريٌة،
كشي ن
كقاؿ الزر ٌ
الزـبشرم ،حيث ظنٌوا ٌأّنا اختياريٌة ،تدكر مع اختيار
خبلفنا عبماعة منهم
ٌ
كرد على ضبزة قراءة" :ك ً
األرحاـ" ابػبفض؛ كمثل
الفصحاء ،كاجتهاد البلغاءٌ .
اغبضرمي أف خطٌأكا ضبزة يف قراءتو:
األصمعي كيعقوب
ما يحكي عن أيب زيد ك
ٌ
ٌ
دبصرخي" بكسر الياء اؼبش ٌددة ،ككذا أنكركا على أيب عمرك إدغامو
"كما أنتم
ًٌ
الزجاج :إنٌو خطأ فاحش؛ كال تيد ىغم الراء
الراء عند البلـ يف" :يغفلكم" .كقاؿ ٌ
مكرر ،كال ييد ىغم الزائد يف
يف البلـ إذا ى
قلت :ي
"م ٍر ًرل" بكذا؛ أل ٌف الراء حرؼ ٌ
فأما البلـ فيجوز إدغامو يف الراء ،كلو أيدغمت البلـ يف
الناقص لئلخبلؿ بو؛ ٌ
ربام هل.)ّ(»...
الراء ،لزـ التكرير من الراء .كىذا إصباع النحويٌني .انتهى .كىذا ي
(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُّٗ-ُّٖ/ُ :
(ِ) الربىاف يف علوـ القرآف.ّّّ/ُ :
(ّ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِِّ-ُِّ/ُ :
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أيضا« :كعن اإلماـ أضبد بن حنبل أنٌو كره قراءة ضبزة؛ لًما
كشي ن
كقاؿ الزر ٌ
فيها من طوؿ اؼب ٌد كغريه ،فقاؿ :ال تعجبِن ،كلو كانت متواترة ،لىما كرىها»(ُ).
اختل ركن من ىذه األركاف الثبلثة ،أيطلًق عليها
كقاؿ ابن
ٌ
اعبزرم« :كمّت ٌ
عمن ىو أكرب منهم؛
ضعيفة ،أك شاذٌة ،أك ابطلة ،سواء كانت عن السبعة ،أـ ٌ
أئمة التحقيق ،من السلف كاػبلف.)ِ(»...
ىذا ىو الصحيح عند ٌ

(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.َِّ/ُ :
(ِ) النشر يف القراءات العشر.ٗ/ُ :
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الفروق بيـً القرآن الكريم ،وثفسيرات الـ ّ
مفسريً
اؼبفسرين صحيحة ،كال سيٌما تفسريات الغبلة؛
كل تفسريات ٌ
ليست ٌ
كل مباحث علم التفسري صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما اؼبباحث اػببلفيٌة.
كليست ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :كاؼبقصود ىنا التنبيو على مثار االختبلؼ يف التفسري،
حرفوا الكلم عن
كأ ٌف من أعظم أسبابو البدع الباطلة ،اليت دعت أىلها إذل أف ٌ
كأتكلوه على غري أتكيلو،
كفسركا كبلـ هللا كرسولو  ،بغري ما أيريد بوٌ ،
مواضعوٌ ،
اغبق ،كأف
فمن أصوؿ العلم بذلك أف يعلم اإلنساف القوؿ الذم خالفوه ،كأنٌو ٌ
ؿبدث
يعرؼ أ ٌف تفسري السلف ِيالف تفسريىم ،كأف يعرؼ أ ٌف تفسريىم ى
اؼبفصلة فساد تفسريىم ،دبا نصبو هللا من األدلٌة
ى
مبتدعْ ،ثٌ أف يعرؼ ابلطرؽ ٌ
اغبق»(ُ).
على بياف ٌ
عرؼ
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كال ب ٌد يف تفسري القرآف كاغبديث من أف يي ى
فهم كبلمو ،فمعرفة العربيٌة
ما ٌ
يدؿ على مراد هللا كرسولو من األلفاظ ،ككيف يي ى
اليت خوطبنا اها فبٌا ييعني على أف نفقو مراد هللا كرسولو بكبلمو ،ككذلك معرفة
عامة ضبلؿ أىل البدع كاف اهذا السبب؛ فإ ٌّنم
داللة األلفاظ على اؼبعاين؛ فإ ٌف ٌ
داؿ عليو ،كال يكوف األمر
صاركا ُيملوف كبلـ هللا كرسولو على ما ي ٌدعوف أنٌو ٌ
ؾبازا»(ِ).
كذلك ،كَيعلوف ىذه الداللة حقيقة ،كىذه ن
أيضا« :إحدامها :قوـ اعتقدكا معاينْ ،ثٌ أرادكا ضبل
كقاؿ ابن تيميٌة ن
دبجرد ما يسوغ أف ييريده بكبلمو
فسركا القرآف ٌ
ألفاظ القرآف عليها .كالثانية :قوـ ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُْٗ/ُّ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ٕٖ/ٕ :
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من كاف من الناطقني بلغة العرب ،من غري نظر ،إذل الػمتكلٌم ابلقرآف ،كالػمنزؿ
فاألكلوف راعوا الػمعَن ،الذم رأكه ،من غري نظر ،إلػى
عليو ،كالػمخاطىب بوٌ .
جرد اللفظ،
ما تستح ٌقو ألفاظ القرآف ،من الداللة كالبياف .كاْلخركف راعوا مػ ٌ
العريب ،من غري نظر إذل ما يصلح للمتكلٌم بو،
كما َيوز عندىم أف ييريد بو
ٌ
كثريا ما يغلطوف يف احتماؿ اللفظ لذلك اؼبعَن يف
كلسياؽ الكبلـْ .ثٌ ىؤالء ن
كثريا ما يغلطوف يف
اللغة ،كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم ،كما أ ٌف ٌ
األكلني ن
فسركا بو القرآف ،كما يغلط يف ذلك اْلخركف ،كإف كاف نظر
ٌ
صحة اؼبعَن الذم ٌ
األكلوف صنفافَ :ترة
األكلني إذل اؼبعَن أسبق ،كنظر اْلخرين إذل اللفظ أسبق .ك ٌ
ٌ
يدؿ عليو،
دؿ عليو ،كأيريد بو ،كَترة ُيملونو على ما دل ٌ
يسلبوف لفظ القرآف ما ٌ
ابطبل،
كدل يػيىرد بو ،كيف كبل األمرين قد يكوف ما قصدكا نفيو أك إثباتو من اؼبعَن ن
فيكوف خطؤىم يف الدليل كاؼبدلوؿ ،كقد يكوف ًّ
حقا ،فيكوف خطؤىم يف الدليل،
ال يف اؼبدلوؿ»(ُ).
أيضا« :ككثري منهم إٌنا ينظر من تفسري القرآف كاغبديث
كقاؿ ابن تيميٌة ن
فيتأكؿ أتكيبلِتم ،فالنصوص اليت توافقهم
فيما يقولو موافقوه على اؼبذىبٌ ،
يتأكلوّنا ،ككثري منهم دل يكن عمدِتم يف نفس األمر
ٌ
ُيتجوف اها ،كاليت زبالفهم ٌ
أصبل»(ِ).
نص ن
اتٌباع ٌ
أيضا« :فما قالو الناس من األقواؿ اؼبختلفة يف تفسري
كقاؿ ابن تيميٌة ن
القرآف كأتكيلو ليس ألحد أف يص ٌدؽ بقوؿ ،دكف قوؿ ،ببل علم ،كال يك ٌذب
اغبق الذم أيريد
بشيء منهاٌ ،إال أف يُييط بعلمو ،كىذا ال يّيكن ٌإال إذا عرؼ ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُُٗ-َُٗ/ُّ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.َِْ/ُٕ :
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ابْلية ،فيعلم أ ٌف ما سواه ابطل ،فيك ٌذب ابلباطل ،الذم أحاط بعلمو ،ك ٌأما إذا
علما ،فبل َيوز لو التكذيب بشيء
لػم يعرؼ معناىا ،كدل يػيحط بشيء منها ن
قطعا ،كيكوف حينئذ اؼبك ٌذب
منها ،مع أ ٌف األقواؿ اؼبتناقضة بعضها ابطل ن
ابغبق كاؼبك ٌذب ابلباطل ،كفساد
ابلقرآف كاؼبك ٌذب ابألقواؿ اؼبتناقضة ،كاؼبك ٌذب ٌ
يدؿ على فساد اؼبلزكـ»(ُ).
البلزـ ٌ
أيضا« :كيف التفسري من ىذه اؼبوضوعات قطعة كبرية،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الزـبشرم ،يف فضائل سور القرآف،
احدم ك
مثل اغبديث الذم يركيو
ٌ
الثعليب كالو ٌ
ٌ
الثعليب ىو يف نفسو كاف فيو خري
سورة ،سورة؛ فإنٌو موضوع ابتٌفاؽ أىل العلم .ك ٌ
كدين ،ككاف حاطب ليل ،ينقل ما كجد فػي كتب التفسري ،من صحيح،
احدم صاحبو كاف أبصر منو ،ابلعربيٌة؛ لكن ىو أبعد
كضعيف ،كموضوع؛ كالو ٌ
الثعليب ،لكنٌو صاف
البغوم تفسريه ـبتصر من
عن السبلمة ،كاتٌباع السلف ،ك ٌ
ٌ
اؼببتدعة .كالػموضوعات فػي كتب
تفسريه ،عن األحاديث اؼبوضوعة ،كاْلراء ى
التفسري كثرية.)ِ(»...
اؼبفسركف تفاسريىم من
كقاؿ أبو حيٌاف
األندلسي« :ك ن
كثريا ما يشحن ٌ
ٌ
كل
ذلك اإلعراب ،بعلل النحو ،كدالئل أصوؿ الفقو ،كدالئل أصوؿ الدين ،ك ٌ
يؤخذ ذلك مسل نما يف علم التفسري ،دكف
ىذا مقرر يف آتليف ىذه العلوـ ،كإٌنا ى
يصح من أسباب نزكؿ ،كأحاديث يف
استدالؿ عليو ،ككذلك ن
أيضا ذكركا ما ال ٌ
الفضائل ،كحكاَيت ال تناسب ،كتواريخ إسرائيليٌة ،كال ينبغي ذكر ىذا يف علم
التفسري .كمن أحاط دبعرفة مدلوؿ الكلمة كأحكامها قبل الرتكيب ،كعلم كيفيٌة
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُِٖ/ُٕ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.َُٗ/ُّ :
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تركيبها يف تلك اللغة ،كارتقى إذل سبييز حسن تركيبها كقبحو ،فلن ُيتاج يف فهم
مفهم كال معلٌم ،كإٌنا تفاكت الناس يف إدراؾ ىذا
ما ترٌكب من تلك األلفاظ إذل ٌ
جرينا الكبلـ
الذم ذكر اه ،فلذلك اختلفت أفهامهم ،كتباينت أقواؽبم .كقد ٌ
مضطر إذل النقل يف
يوما مع بعض من عاصر ا ،فكاف يزعم أ ٌف علم التفسري
ن
ٌ
فهم معاين تراكيبو ،ابإلسناد إذل ؾباىد كطاكس كعكرمة كأضرااهم ،كأ ٌف فهم
اْلَيت متوقٌف على ذلك ،كالعجب لو أنٌو يرل أقواؿ ىؤالء كثرية االختبلؼ،
بعضا .كنظري ما ذكره ىذا اؼبعاصر
متباينة األكصاؼ ،متعارضة ينقض بعضها ن
حّت صار يتكلٌم بتلك اللغة،
مثبل لغة ُّ
أنٌو لو تعلٌم أحد ا ن
الرتؾ ،إفر نادا كتركيبناٌ ،
كنظما ،كيعرض ما تعلٌمو على كبلمهم ،فيجده مطاب نقا
نثرا ن
ٌ
كيتصرؼ فيها ن
الرتؾ ،في ً
حجم عن
للغتهم ،قد شارؾ فيها فصحاءىمْ ،ثٌ جاءه كتاب بلساف ُّ ي
كي،
تضمنو من اؼبعاينٌ ،
تدبُّره ،كعن فهم ما ٌ
حّت يسأؿ عن ذلك ن
سنقرا الرت ٌ
كل آية
أك ن
سنجرا ،ترل مثل ىذا ييع ٌد من العقبلء؟ ككاف ىذا اؼبعاصر يزعم أ ٌف ٌ
خلف ،عن سلف ،ابلسند ،إذل أف كصل ذلك ،إذل
التفسري
نقل فيها
ه
ى
الصحابة.)ُ(»...
األكؿ:
كشي« :لطالب التفسري مآخذ كثريةٌ ،أمهاِتا أربعةٌ :
كقاؿ الزر ٌ
األكؿ؛ لكن َيب اغبذر من الضعيف
النقل عن رسوؿ هللا  ،كىذا ىو الطراز ٌ
فيو ،كاؼبوضوع؛ فإنٌو كثري .كإ ٌف سواد األكراؽ سواد يف القلب .قاؿ الػميموينٌ:
ػمعت أحػمد بن حنبل ،يقوؿ :ثبلث كتب ،ليس ؽبا أصوؿ :الػمغازم،
س ي
كالػمبلحم ،كالتفسري .قاؿ ال يػمح ًٌققوف ،من أصحابو :كمراده أ ٌف الغالب أنٌػها

(ُ) تفسري البحر ا﵀يط.َُْ/ُ :
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صح من ذلك كثيػر.)ُ(»...
ليس لػها أسانيد ،صحاح ،متٌصلةٌ ،
كإال ،فقد ٌ
كقاؿ السيوطي مع ً
صح من ذلك
الزر
كبلـ
على
ا
ب
ق
ٌ
كشي « :ي
ن
ٌ ي
قلت :الذم ٌ
ٌ
قليل جدًّا ،بل أصل الػمرفوع منو ،فػي غاية القلٌة ،كسأسردىا كلٌها ،آخر
الكتاب»(ِ).
ؿبمد رشيد رضا« :كغرضنا من ىذا كلٌو أ ٌف أكثر ما يركم يف
كقاؿ ٌ
التفسري اؼبأثور ،أك كثريه :حجاب على القرآف ،كشاغل لتاليو ،عن مقاصده
العالية الػمزٌكية لؤلنفسًٌ ،
فاؼبفضلوف للتفسري اؼبأثور ؽبم شاغل عن
اؼبنورة للعقوؿ،
ًٌ
موضوعا ،كما أ ٌف
ػندا ،كال
مقاصد القرآف ،بكثرة الركاَيت ،التػي ال قيمة لػها س ػ ن
ن
اؼبفضلني لسائر التفاسري ؽبم صوارؼ أخرل عنو ،كما تق ٌدـ»(ّ).
ًٌ
األثرم أخضع اْلَيت
ارل« :كأكاد أقوؿ :إ ٌف التفسري
كقاؿ ٌ
ٌ
ؿبمد الغز ٌ
لؤلحاديث .كىذا قد يكوف طبيعيًّا ،يف األسانيد الصحيحة؛ أل ٌف الرسوؿ 
ً
لكن الػمشكلة :أ ٌف بعض األحاديث  -اليت جاءت يف
ىو ال يػم ٌبني عن ربٌو؛ ٌ
التفسري ابلػمأثور  -تكوف ضعيفة السند.)ْ(»...
الثعليب" :عرائس اجملالس يف قصص
اػبالدم« :إ ٌف كتاب
كقاؿ صبلح
ٌ
ٌ
مرجعا يف كتب التفسري،
األنبياء" مرفوض عند العلماء ،كال يصلح أف يكوف ن
كقصص األنبياء ،كمعظم اغبكاَيت ،كاألخبار ،كالركاَيت ،اليت فيو :موضوعة،
كمردكدة ،كىي خرافات ،كأساطيػر ،مأخوذة عن اإلسرائيليٌات ،اؼبردكدة الباطلة.
(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُٓٔ/ِ :
(ِ) اإلتقاف يف علوـ القرآف.ِِٖٓ/ٔ :
(ّ) تفسري القرآف اغبكيم.َُ/ُ :
(ْ) كيف نتعامل مع القرآف.ُٖٗ :
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(ُ)
ابطل ،كمردكد؛ ألنٌو ضمن اػبرافات ،كاألساطري ،اليت
:
منو
كما أخ ىذه الفادم
ه
ت كتابىو! كال يتحمل القرآ يف ما فػي "عرائس الػمجالس" ،من أخطاء،
مؤلى ٍ
كخرافات ،كأابطيل!»(ِ).
أيضا« :فالواجب علينا أف نبقى مع القرآف يف
كقاؿ صبلح
اػبالدم ن
ٌ
اؼببهمات اليت
عما سكت عنو ،كال ٌ
حديثو عن ٌ
نبني بعض ى
القصة ،كنسكت ٌ
اؼبفسرين لػم يفعلوا ذلك ،كذىبوا إذل
أاهمها القرآف ن
عمدا! ك ٌ
لكن ن
كثريا من ٌ
كفسركا اها
األخبار كالركاَيت اليت لػم تثبت ،كاإلسرائيليٌات اليت ٌ
تفصل الكبلـٌ ،
اؼببهمات اليت أاهمها القرآف»(ّ).
كبلـ هللا ،كبيٌنوا اها ى

ً
اػبالدم ،على
رد صبلح
(ُ) ىو اسم مستعار لمن ألف كتاب (ىل القرآف معصوـ) .كقد ٌ
ٌ
ىذا الكتاب ،بتأليفو كتابو( :القرآف كنقض مطاعن الرىباف).
(ِ) القرآف كنقض مطاعن الرىباف.ٓٔ-ٓٓ/ُ :
(ّ) القرآف كنقض مطاعن الرىباف.ُٖٓ/ُ :
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الفروق بيـً القرآن الكريم ،ورو ايات أسباب الىـسول
ثبوَت قطعيًّا ،كثبوت القرآف الكرًن ،كالكثري
ليست تلك الركاَيت بثابتة ،ن
من تلك الركاَيت  -عند بعض اؼبؤلٌفني  -ركاَيت مكذكبة موضوعة مفرتاة،
ال قيمة ؽبا .كتصحيح بعض اؼبؤلٌفني لبعض ركاَيت أسباب النزكؿ :ليس أكثر
تصحيحا اتٌفاقيًّا قطعيًّا.
الظن عند من يركن إليو ،كليس
ن
من اجتهاد ،قد ييفيد ٌ
ُيل القوؿ يف أسباب نزكؿ الكتابٌ ،إال ابلركاية
قاؿ الو ٌ
احدم« :كال ٌ
كالسماع ،فبٌن شاىد التنزيل ،ككقف على األسباب ،كحبث عن العلم كج ٌد يف
الطبلب .كقد كرد الشرع ابلوعيد للجاىل ذم العثار ،يف ىذا العلم ابلنار»(ُ).
كذاب،
فكل أحد ِيرتع لآلية سببنا ،كِيتلق إف نكا ك ن
ْثٌ قاؿ« :ك ٌأما اليوـ ٌ
ملقينا زمامو إذل اعبهالة ،غري مف ٌكر يف الوعيد للجاىل بسبب اْلية»(ِ).
ؿبمد رشيد رضا« :كمن عجيب شأف ركاة أسباب النزكؿ أ ٌّنم
كقاؿ ٌ
متفرقة ،دبا
ّيزقوف الطائفة اؼبلتئمة من الكبلـ
ٌ
اإلؽبي ،كَيعلوف القرآف عضني ٌ
ٌ
يف ٌككوف اْلَيت ،كيفصلوف بعضها من بعض ،كدبا يفصلوف بني اعبمل اؼبوثىقة
ًّ
لكل آية من
لكل صبلة سببنا
مستقبل ،كما َيعلوف ٌ
يف اْلية الواحدة ،فيجعلوف ٌ
ًّ
مستقبل .انظر ىذه اْلَيت ذبد إعجازىا
اْلَيت الواردة يف مسألة كاحدة سببنا
مهدت لؤلمر بتحويل القبلة ،ما ييشعر بو يف ضمن
يف ببلغة األسلوب ،أف ٌ
حكاية شبهة اؼبعرتضني ،اليت ستقع منهم ،كبتوىني ىذه الشبهة إبسنادىا إذل
السفهاء من الناس ،كإيرادىا ؾبملة ،كبوصلها ابلدليل على فسادىا ،كبذكر
(ُ) أسباب نزكؿ القرآف.ٗٔ :
(ِ) أسباب نزكؿ القرآف.ٖٗ :
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ىداية الصراط اؼبستقيم ،الذم ال التواء فيو ،كال اعوجاج ،كال تفريط عند
األمة بدينها ،كاعتداؽبا يف صبيع أمرىا،
سالكيو ،كال إفراط ،كبذكر مكانة ىذه ٌ
كببياف اغبكمة ،يف جعل القبلة األكذل قبلةْ ،ثٌ التحويل عنها ،كابلتلطٌف يف
افتتا ا
عما سيكوف ،من ارتداد بعض من ي ٌدعوف اإلّياف ،عن دينهم؛ ن
اإلخبارٌ ،
حّت ال يعظم
ابلتحويل ،ن
كجهبل ابألمر ،إذ أكرد اػبرب ،يف سياؽ بياف اغبكمة؛ ٌ
اؼبنعم عليهم،
النيب ،كاؼبؤمنني ،كببياف أ ٌف اؼبسألة كبرية ،على غري ى
كقعو ،على ٌ
ابؽبداية اإلؽبيٌة ،اليت سبق ذكرىا ،كىي اإلّياف الكامل ،دبعرفة دالئل اؼبسائل،
كحكم األحكاـْ ،ثٌ بتبشري اؼبؤمنني اؼبهتدين ،الثابتني على اتٌباع الرسوؿ ،
ابلتحوؿ
إباثبة هللا ٌإَيىم ،برأفتو كرضبتو ،كفضلو كإحسانو .كبعد ىذا كلٌو أمره
ٌ
أفيصح يف مثل ىذا السياؽ -
أمرا صرُينا ،كما سيأِت يف تفسري بقيٌة اْلَيت.
ٌ
ن
كَي ىعل نػيتىػ نفا ،نػيتىػ نفا ،كييقاؿ :إ ٌف
نفك يكثػي ىقو ،ي
اؼبوثىق بعض صبلو كآَيتو ببعض  -أف ٌ
كل صبلة منو نزلت غبادثة حدثت ،أك كلمة قيلت ،كإف ٌأدل ذلك إذل قلب
ٌ
متأخرة يف النزكؿ
آخرا ،كاْلخر ٌأكنال ،كجعل آَيت التمهيد ٌ
الوضع ،كجعل ٌ
األكؿ ن
عن آَيت اؼبقصد؟ أتسمح لنا اللغة كالدين ،أبف قبعل القرآف عضني؛ ألجل
قوم ،حبسب ما عيرؼ من َتريخ
ركاَيت يركيت ،كإف قيل :إ ٌف إسناد بعضها ٌ
الراكين؟!»(ُ).
مفسرين ،بتطلٌب أس ػباب ن ػزكؿ
كقاؿ ابن عاشور« :أيكل ػع كثيػ ػر مػن الػ ٌ
آم القرآف ،كىي حوادث ،ييركل أ ٌف آَيت  -من القرآف  -نزلت ألجلها؛ لبياف
حكمها ،أك غبكايتها ،أك إنكارىا ،أك نػحو ذلك ،كأغربوا فػي ذلك ،كأكثركا،
كل آية  -من القرآف  -نزلت على
حتٌػى كاد بعضهم ،أف ييوىم الناس أ ٌف ٌ
(ُ) تفسري القرآف اغبكيم.ُُ/ِ :
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سبب ،كحتٌػى رفعوا الثقة ،بػما ذكركا .بيد أنػٌا نػجد  -فػي بعض آم القرآف -
أسبااب،
إشارة إلػى األسباب ،اليت دعت إلػى نزكلػها ،كنػجد  -لبعض اْلم  -ن
ثبتت ابلنقل ،دكف احتماؿ أف يكوف ذلك رأم الناقل ،فكاف أمػ ػر أسباب نزكؿ
غض النظر عنو  -كإرساؿ حبلو
القرآف دائ ػنرا بني القصد ،كاإلسراؼ ،ككاف يف ٌ
على غاربو  -خطػ ػر عظيم ،فػي فه ػم القػ ػرآف .فذلك الذم دعان ػي ،إلػى خوض
ىذا الغرض ،فػي مق ٌدمات التفسيػ ػر؛ لظهػ ػور شػ ػ ػ ٌدة الػحػاجة ،إلػى تػمحيصو،
فػي أث ػن ػ ػاء التفسي ػر ،كلبلستغناء عن إعادة الكبلـ عليو ،عند عركض تلك
الػمسائل ،غيػر م ٌدخر ما أراه  -فػي ذلك  -ر نأَي ،يػجمع شتاتػها .كأ ا عاذر
الػمتق ٌدمني ،الذين ألٌف ػوا ،فػي أسػباب النزكؿ  -فاستكثركا منها  -أب ٌف كػ ػ ٌل م ػن
التوسع فيو،
يتص ٌدل لتأليف كتاب ،يف موضوع ،غيػر مشبىع ،تػمتلكو مػحبٌة ُّ
ينفك يس ػتزيد ،مػ ػن ملتقطاتو؛ لييذكي قىػبىسػ ػو ،كيػي ًم ٌد نػى ىفس ػ ػو ،فريضى بػمػ ػا
فبل ٌ
الصب ابلوعد ،كيقوؿ" :زدنػي من حديثكَ ،ي سعد" .غيػر ىيٌاب
يػجػ ػد ،رضى
ٌ
لعاذؿ ،كال متطلٌب مع ػ ػذرة عػ ػاذر ،ككذلػك شػ ػ ػأف الول ػ ػع ،إذا امت ػلك القل ػب؛
مفسرين ،الذين تل ٌقفوا الركاَيت الضعيفة ،فأثبتوىا،
كلكنػٌي ال أعذر أساطني الػ ٌ
كثريا من الناس أ ٌف
فػي كتبهم ،كلػم ينبٌهوا على مراتبهاٌ ،قوة كضع نفاٌ ،
حّت أكمهوا ن
القرآف ال تنزؿ آَيتوٌ ،إال ألجل حوادث تدعو إليها ،كبئس ىذا الوىم؛ فإ ٌف
األمة ،يف أصناؼ الصبلح ،فبل يتوقٌف
ىادَي إذل ما بو صبلح ٌ
القرآف جاء ن
نزكلو على حدكث الػحوادث ،الداعية إلػى تشريع األحكاـ .نعم إ ٌف العلماء
ِيصص"ٌ ،إال طائفة شاذٌةٌ ،ادعت
توجسوا منها ،فقالوا" :إ ٌف سبب النزكؿ ال ٌ
ٌ
عامة ،لىما
التخصيص اها ،كلو أ ٌف أسباب النزكؿ كانت كلٌها متعلٌقة آبَيت ٌ
أئمػة األصػ ػ ػ ػوؿ ،حيػن قال ػ ػوا:
ضر على عمومها؛ إذ قػ ػ ػد أراحنا ٌ
دخل من ذلك ٌ
بااب كثرية ،راـ ركاتػها
لكن أس ػ ن
"العبػ ػرة بعموـ اللفػ ػظ ،ال بػخصوص السبب" ،ك ٌ
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عاـ ،أك تقييد مطلق ،أك إلػجاء إذل مػحمل ،فتلك
تعييػن م ػراد ،من تػخصيص ٌ
ىي اليت قد تقف عرضة ،أماـ معانػي التفسري ،قبل التنبيو على ضعفها ،أك
أتكيلها»(ُ).
صبحي الصاحل« :كلو استعرضنا نظائر ىذه األخطاء التارِييٌة ،اليت
كقاؿ
ٌ
ضببل ،على أسباب النزكؿ ،كأنطقت القرآ ىف دبا دل ينطق ،لطاؿ بنا
يضبلت ن
سر
االستعراض ،كامت ٌد بنا التجواؿ ،كإٌنا ننتهزىا فرصة؛ لنضع أيدينا على ال ٌ
الكامن ،كراء ىذه األخطاء ،فهو  -يف نظر ا  -ظى ُّن أكثر العلماء أف ال ب ٌد
حّت يف كقائع األمم اؼباضية ،اليت يدفنت معها أسبااها
لكل آية من سبب نزكؿٌ ،
ٌ
كنتائجها ،كطيويت يف رموسها مق ٌدماِتا كعواقبها؛ فإف كاف لز ناما التماس سبب
نزكؿ ؽبا ،فليكن متعلٌ نقا ابألحياء ،على عهد الرسوؿ الكرًن ،سواء أكانوا من
اؼبؤمنني ،أـ من اؼبشركني ،أـ من أىل الكتاب»(ِ).
أيضا« :كإذا غضضنا النظر عن بعض ىذا اػبلط،
كقاؿ
صبحي الصاحل ن
ٌ
اؼبفسرين ،إبدراج الوقائع اؼباضية ،يف أسباب
غري اؼبقصود ،الناش من مبالغة ٌ
النزكؿ ،كاجهنا عقبات أخرل ،يف صيغ الركاَيت ،اؼبتعلٌقة اهذه األسباب،
نصا ،يف بياف سبب النزكؿ ،يف صبيع األحواؿ،
فليست عبارة الراكم الصحيحة ًّ
النص الواضح ،كفيها ما ُيتمل السبب ،كسواه.)ّ(»...
بل فيها ٌ

(ُ) تفسري التحرير كالتنوير.ْٔ/ُ :
(ِ) مباحث يف علوـ القرآف.ُّٗ :
(ّ) مباحث يف علوـ القرآف.ُِْ-ُُْ :
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الفروق بيـً القرآن الكريم ،و أقوال الىاسخ والـميسوخ
ثبوَت قطعيًّا ،كثبوت القرآف الكرًن؛ بل إ ٌف
ليست تلك األقواؿ بثابتة ن
أكثر تلك األقواؿ عند بعض اؼبؤلٌفني :متعارضة ،أك ضعيفة ،فبل قيمة ؽبا.
كتصحيح بعض اؼبؤلٌفني لبعض األقواؿ  -يف النسخ  -قد يكوف من
تصحيحا اتٌفاقيًّا قطعيًّا ،فإ ٌف اختبلؼ اؼبؤلٌفني
قبيل االجتهاد ،فهو ليس
ن
كل الوضوح.
القدامى  -يف مسألة النسخ ،كمواضعو ،كركاَيتو  -كاضح ٌ
اعبوزم« :قيل :اػبطاب لليهود ،فالتقدير :من ساءلكم عن بياف
قاؿ ابن
ٌ
ؿبمد  ،فاصدقوه ،كقيل :أم :كلٌموىم دبا رببٌوف أف ييقاؿ لكم ،فعلى ىذا:
ٌ
اْلية ؿبكمة .كقيل :اؼبراد بذلك مساىلة اؼبشركني يف دعائهم إذل اإلسبلـ،
عاـ،
فاْلية عند ىؤالء منسوخة آبية السيف .كفيو بيع هد؛ أل ٌف لفظ (الناس) ٌ
فتخصيصو ابلك ٌفار ُيتاج إذل دليل»(ُ).
أيضا« :زعم قوـ ٌأّنا منسوخة آبية السيف ،كليس
كقاؿ ابن
اعبوزم ن
ٌ
بصحيح؛ ألنٌو دل َيمر ابلعفو ،مطل نقا ،بل إذل غاية ،كمثل ىذا ال يدخل يف
اؼبنسوخ»(ِ).
أيضا« :قاؿ بعضهم :ىذا يقتضي نوع مساىلة
كقاؿ ابن
اعبوزم ن
ٌ
الك ٌفارْ ،ثٌ نيسخ آبية السيف .كىو بعيد؛ أل ٌف من شرطها التنايف ،كال تنايف،
أيضا فإنٌو خرب»(ّ).
ك ن
أبكف أىل الرسوخ.ُٓ :
(ُ) اؼبص ٌفى
ٌ
أبكف أىل الرسوخ.ُٔ-ُٓ :
(ِ) اؼبص ٌفى
ٌ
أبكف أىل الرسوخ.ُٔ :
(ّ) اؼبص ٌفى
ٌ
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أيضا« :قيل :اؼبراد ابْلية اتٌقاء اؼبشركني أف ييوقعوا فتنة،
كقاؿ ابن
اعبوزم ن
ٌ
أك ما ييوجب القتل ،فال يفرقةْ ،ثٌ نيسخ ذلك آبية السيف .كليس ىذا بشيء،
كإٌنا اؼبراد جواز تقواىم ،إذا أكرىوا اؼبؤمنني على الكفر ابلقوؿ ،الذم ال ييعتقد،
كىذا اغبكم و
ابؽ غري منسوخ»(ُ).
ازم« :اؼبسألة الثانية :قاؿ بعضهم :ىذه اْلية منسوخة
كقاؿ الفخر الر ٌ
﴿ْث ىذ ٍريى ٍم ًيف ىخ ٍو ًض ًه ٍم يػى ٍل ىعبيو ىف﴾(ِ) مذكور
آبية السيف ،كىذا بعيد؛ أل ٌف قولو :ي
ألجل التهديد ،كذلك ال ينايف حصوؿ اؼبقاتلة ،فلم يكن كركد اْلية الدالٌة على
افعا لشيء من مدلوالت ىذه اْلية ،فلم ُيصل النسخ فيو»(ّ).
كجوب اؼبقاتلة ر ن
الكليب :ىذه اْلية منسوخة آبية
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
أيضا« :قاؿ مقاتل ك ٌ
افعا غبكم اؼبنسوخ ،كمدلوؿ
السيف ،كىذا بعيد؛ أل ٌف شرط الناسخ أف يكوف ر ن
كل كاحد أبفعالو ،كبثمرات أفعالو من الثواب كالعقاب،
ىذه اْلية اختصاص ٌ
كذلك ال يقتضي حرمة القتاؿ ،فآية القتاؿ ما رفعت شيئنا من مدلوالت ىذه
ابطبل»(ْ).
اْلية ،فكاف القوؿ ابلنسخ ن
جرد
كقاؿ ابن تيميٌة« :كلو كاف من أخبار اْلحاد ،لػم يػ يجػز أف يَي ىعل مػ ٌ
 اسخا للقرآف .كابلػجملة ،فلم يثبت أ ٌف شيئنا من القرآف
الصحة ن
خرب غري معلوـ ٌ
نيسخ بسنٌة ،ببل قرآف»(ٓ).
أبكف أىل الرسوخ.ِِ :
(ُ) اؼبص ٌفى
ٌ
(ِ) األنعاـ.ُٗ :
(ّ) التفسري الكبري.ْٖ/ُّ :
(ْ) التفسري الكبري.َُْ/ُٕ :
(ٓ) ؾبموعة الفتاكل.ُِٖ/َِ :
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اؼبفسرين يقوؿ :ىذه اْلية منسوخة آبية
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كبعض ٌ
يتوجو إف كاف يف اْلية النهي عن القتاؿ ،فيكوف ىذا النهي
السيف ،كىذا ٌ
تتعرض لذلك ىنا،
ن
منسوخا ،ليس صبيع أنواع الصرب منسوخة؛ كيف ،كاْلية لػم ٌ
ال بنفي ،كال إثبات؟! بل الصرب كاجب غبكم هللا ،ما زاؿ كاجبنا ،كإذا أيمر
أيضا أف يصرب غبكم هللا ،فإنٌو ييبتلى من قتاؽبم دبا ىو أعظم من
ابعبهاد ،فعليو ن
كبلمهم ،كما ابتيلي بو يوـ أحد كاػبندؽ ،كعليو حينئذ أف يصرب كيفعل ما أيمر
بو من اعبهاد»(ُ).
أيضا« :كىذا ضعيف جدًّا؛ أل ٌف النسخ ال ييصار إليو،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ابلظن ،فبل يثبت النسخ»(ِ).
ٌإال بيقني؛ ك ٌأما ٌ
كقاؿ ابن القيٌم« :كقد غلط يف السورة خبلئق ،كظنٌوا ٌأّنا منسوخة آبية
كظن آخركف
السيف؛ العتقادىم أ ٌف ىذه اْلية اقتضت التقرير ؽبم على دينهمٌ ،
ٌأّنا ـبصوصة دبن يػي ىقٌركف ،على دينهم ،كىم أىل الكتاب ،ككبل القولني غلط
نص
ؿبض ،فبل نسخ يف السورة ،كال زبصيص ،بل ىي ؿبكمة ،عمومها ٌ
ؿبفوظ ،كىي من السور اليت يستحيل دخوؿ النسخ يف مضموّنا ،فإ ٌف أحكاـ
التوحيد  -اليت اتٌفقت عليو دعوة الرسل  -يستحيل دخوؿ النسخ فيو»(ّ).
الشاطيب« :ككجو آخر ،كىو أ ٌف األحكاـ إذا ثبتت على اؼبكلف؛
كقاؿ
ٌ
فادعاء النسخ فيها ال يكوفٌ ،إال أبمر ؿبقق؛ أل ٌف ثبوِتا على اؼبكلف ٌأكنال
ٌ
ؿبقق؛ فرفعها بعد العلم بثبوِتا ال يكوفٌ ،إال دبعلوـ ؿبقق ،كلذلك أصبع ا﵀ ًٌققوف
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُٗٓ/ٖ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
(ّ) بدائع الفوائد.ِْٖ-ِْٕ/ُ :
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رفع للمقطوع بو
على أ ٌف خرب الواحد ال ينسخ القرآف ،كال اػبرب اؼبتواتر؛ ألنٌو ه
ابؼبظنوف؛ فاقتضى ىذا أ ٌف ما كاف من األحكاـ اؼب ٌكيٌة يدعي(ُ) نسخو،
ال ينبغي قبوؿ تلك الدعول فيوٌ ،إال مع قاطع ابلنسخ ،حبيث ال يّيكن اعبمع
بني الدليلني ،كال دعول اإلحكاـ فيهما ...كىكذا يقاؿ يف سائر األحكاـ
م ٌكيٌة كانت ،أك مدنيٌة»(ِ).
كشي« :كبػهذا التحقي ػق تبيػٌن ضع ػف م ػ ػا لػهػ ػ ػج ب ػ ػو كثي ػ ػر ،م ػ ػن
كقاؿ الزر ٌ
مفسرين  -يف اْلَيت اْلمرة ابلتخفيف ٌ -أّنا منسوخة آبية السيف ،كليست
الػ ٌ
كل أمر كرد َيب امتثالو ،يف كقت ما،
كذلك ،بل ىي من الػ يمٍن ىسػػإ ،دبعَن أ ٌف ٌ
لعلٌة تيوجب ذلك اغبكمْ ،ثٌ ينتقل ابنتقاؿ تلك العلٌة ،إذل حكم آخر ،كليس
أبدا»(ّ).
حّت ال َيوز امتثالو ن
بنسخ ،إٌنا النسخ اإلزالةٌ ،
كل الكتب ،كليس
كشي ن
أيضا« :أل ٌف القرآف  اسخ مهيمن على ٌ
كقاؿ الزر ٌ
َيِت بعده  اسخ لو ،كما فيو من  اسخ كمنسوخ ،فمعلوـ ،كىو قليلٌ ،بني هللا
 اسخو عند منسوخو ،كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسوؿ ،كالع ٌدة كالفرار ،فػي
علما ابلنسخ ،علم أ ٌف غالب
الػجهاد كنػحوه ،ك ٌأما غي ػر ذلك ،فمن تػح ٌقق ن
ذلك ،من الػ يمٍن ىسإ ،كمنو مػ ػا يرجع لبياف الػحكم الػمجم ػل ،كالس ػبي ػل فػي حػ ػ ٌق
كل ما يف القرآف ،مػ ٌما يي ٌدعى نسخو ابلسنٌة -
اْلتية ابلفاحشة ،فبيٌنتو السنٌة ،ك ٌ
ك ال ًٌذ ٍكىر
﴿كأىنٍػىزلٍنىا إًلىٍي ى
عند من يراه  -فهو بيػ ػاف لػحك ػم القرآف ،كقاؿ سبحانو :ى

(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :ييدعى).
(ِ) اؼبوافقات.َّْ-ّّٗ/ّ :
(ّ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِْ/ِ :
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(ُ)
لًتػبػًني لً
ً
اؼبفسرين ،فليس بنسخ؛
من
كثري
و
ظن
ما
على
،
ابلقرآف
ا
أم
ك
،
﴾
اس
لن
ٌ
يى ٌ ى
ٌ
ٌ
(ِ)
جمل أي ًٌخر بيانو ،لوقت اغباجة ،أك خطاب قد
ػ
م
أك
كأتخري،
،
كإٌنا ىو نسأ
ي ى
عاـ
حاؿ بينو ،كبني ٌأكلو خطاب غريه ،أك ـبصوص من عموـ ،أك حكم ٌ
خاص ،أك لػمداخلة معَن ،فػي معَن .كأنواع اػبطاب كثرية ،فظنٌوا ذلك
لػ ٌ
نسخا ،كليس بو ،كأنٌو الكتاب اؼبهيمن على غريه ،كىو يف نفسو متعاضد ،كقد
ن
توذل هللا حفظو»(ّ).
ٌ
لكن إساءة األدب ًّ
ػجسدت،
كقاؿ
صبحي الصاحلٌ « :
حقا  -مع هللا  -ت ٌ
ٌ
تساىل أصحاب النسخ ،فػي اإلكثار ،من القوؿ ابلناسخ كاؼبنسوخ ،رغ ػػم
فػي ي
علمهم اليقين ٌػي ،أب ٌف ما يواجهونو ،ابلبح ػػث ،كالتأكيل :ىػػو إلػى اإلنسػ ػػاء أقػػرب،
كبػو ألصق .فقد سلكوا فػي الػمنسوخ ما أيمر بو؛ لسبب ،ث ٌػم زاؿ س ػػببو،
كاألم ػ ػػر حني الضعف ،كالقلٌة ،ابلصبػر ،كابلػمغفػرة ،للذين يرج ػػوف لقاء هللا(ْ)،
ث ٌػم نسخو آبية السيف ،كليس ىذا من النسخ ،فػي شيء؛ كإنٌػما ىو ضرب من
سء ،كأتخيػر البياف ،إلػى كقت الػحاجة»(ٓ).
الن ٍ
ارل« :كالزع ػػم أب ٌف (َُِ) آيػػة  -مػ ػػن آيػ ػػات الدعوة -
كقاؿ ٌ
ؿبمد الغز ٌ
نيسخت ،آبية السيف :ىو حػماقة غريبة ،دلٌت على أ ٌف الػجماىري الػمسلمة -
العلمي ،يف حضارتنا  -جهلوا القرآف ،كنسوا اهذا
العقلي ،أك
فػي ٌأَيـ التخلٌف
ٌ
ٌ

(ُ) النحل.ْْ :
سء) ،اهمزة على السطر ،ببل ألف؛ لسكوف ما قبلها.
(ِ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :نى ٍ
(ّ) الربىاف يف علوـ القرآف.ْْ-ّْ/ِ :
ً ًً
ًً
ين ىال
ين ىآمنيوا يىػ ٍغف يركا للذ ى
(ْ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :ال يرجوف) .قاؿ تعاذل﴿ :قي ٍل للذ ى
يػرجو ىف أىَيـ اَّللً لًيج ًزم قىػوما ًدبىا ىكانيوا يك ً
ٍسبيو ىف﴾[ .اعباثية.]ُْ :
ى
ى ى ٍ ى ٍن
ىٍ ي
(ٓ) مباحث يف علوـ القرآف.ِٔٗ :
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ػحركوف الدعوة ،ككيف يضعوف نػماذج
الػجهل كيف يدعوف إذل هللا ،ككيف ي ٌ
لعل ىذا من أسباب فشل الدعوة اإلسبلميٌة،
حسنة ،للعرض الػحسن ..ك ٌ
ككقوؼ ىذه الدعوة  -يف ٌأَيـ كثرية  -عن أداء رسالتها ،ظين أ ٌف السيف ىو
فقصة النسخ  -أك
الذم ٌ
يؤدم كاجب التبليغ! كىذا ابطل ،ابتٌفاؽ العقبلءٌ .
اغبكم بتحنيط بعض اْلَيت ،فهي موجودة ،كلكن ال تعمل  -ىذا ابطل،
ً
كحكم
كليس يف القرآف ن
أبدا آية ،يػيمكن أف ييقاؿٌ :إّنا عيطٌلت ،عن العمل ،ي
لكن الػحكيم ىو الذم
كل آية يػيمكن أف تعملٌ ،
عليها ابلػموت ..ىذا ابطلٌ ..
يعرؼ الظركؼ ،التػي يػيمكن أف تعمل فيها اْلية ،كبذلك تيوزع آَيت القرآف،
على أحواؿ البشػػر ،ابلػحكمة ،كالػموعظة الػحسنة»(ُ).
ؼبي« :بعد مراجعة مئات اؼبراجع اؼبعتمدة ،من تفاسري
كقاؿ مصطفى الز ٌ
القرآف ،كاغبديث الشريف ،كشركحو ،ككتب أصوؿ الفقو ،كاؼبؤلٌفات القدّية
دليبل قطعيًّا  -من آية قرآنيٌة ،أك سنٌة
كاغبديثة ،بشأف النسخ يف القرآف :دل أجد ن
نبويٌة متواترة ،أك إصباع الصحابة ،أك أقواؿ يكتٌاب الوحي ،البالغ عددىم أكثر
يدؿ على نسخ آية معيٌنة آبية أخرل ،أك بسنٌة متواترة.
من أربعني صحابيًّا ٌ -
دليبل ظنٌػيًّا ـبتلى نفا فيو ،مستنتى نجا من أخبار
فكل ما يكتب  -كقيل  -ليس ٌإال ن
ٌ
اْلحاد ،أك االجتهادات الشخصيٌة ،أك الدالالت الظنٌػيٌة للنصوص .فقد أصبع
علماء اإلسبلـ  -قدّينا كحديثنا  -على أ ٌف ما ثبت ابليقني ال يزكؿ ٌإال ابليقني.
كىناؾ أسباب أخرل كثريةَ ،يِت بيانػها ،كتفصيلها ،كدعمها ،أبدلٌة نقليٌة،
العلي العظيم.)ِ(»...
كعقليٌة ،إبذف ٌ
(ُ) كيف نتعامل مع القرآف.ْٖ :
(ِ) التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف.ُٔ-ُٓ :
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أيضا« :كعدد اْلَيت الػمنسوخة ،فػي الػحكم،
ؼبي ن
كقاؿ مصطفى الز ٌ
اعبوزم،
قرأ فػي الػمصاحف )ِْٕ( :آية ،عند ابن
ٌ
دكف التبلكة ،كىي تي ى
النحاس،
ك(ُِّ) آية ،عند ابن سبلمة ،ك(ُّْ) آية ،عند أبػي جعفر ٌ
كرد
البغدادم .كحصرىا
ك(ٔٔ) آية ،عند عبد القاىر
السيوطي ،يف (َِ) آيةٌ ،
ٌ
ٌ
اػبضرم" ،كأثبت عدـ نسخ آية كاحدة،
ؿبمد
عليو العالػم
األصورل" ،الشيخ ٌ
ٌ
ٌ
منها ،كحصرىا مصطفى زيد ،فػي خػمس آَيت ،كأثبت األستاذ "موسى جواد
صحة نسخ تلك اْلَيت الػخمس .كق ػػد أثبتنا  -ابألدلٌػػة العقليٌة،
عفانة" عدـ ٌ
كالنقليٌة ،فػي ك ػتػػابنػػا" :التبيػ ػػاف لرفػ ػػع غموض النسػ ػػخ فػي القػ ػػرآف"  -عدـ
كجػ ػػود آي ػػة قرآنيٌة ،كاحػ ػػدة ،منسوخة ،فػي القرآف الكرًن»(ُ).

(ُ) أصوؿ الفقو يف نسيجو اعبديد.َّْ-ِْٗ :
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ّ
مك ّي والـ ّ
مدوي
الفروق بيـً القرآن الكريم ،ورو ايات الـ
ثبوَت قطعيًّا ،كثبوت القرآف الكرًن؛ كليست
ليست تلك الركاَيت بثابتة ،ن
كل آراء اؼبؤلٌفني يف ىذه اؼبسألة صحيحة قطعيٌة ،بل ىي اجتهادات ،قد
ٌ
ييصيب أصحااها ،كقد يِيطئوف ،كإف كانت يف عمومها صحيحة.
قاؿ أبو بكر الباقبلينٌ« :كإذا كاف ذلك كذلك ،ككنٌا ال نعتقد مع ىذه
اعبملة أ ٌف الرسوؿ قد نص لصحابتو على ما نزؿ عليو من القرآف ٌأكنال ،كما نزؿ
ظاىرا
آخرا ،كعلى صبيع م ٌكيٌو ،كسائر مدنيٌو ،كال كاف منو ه
قوؿ يف ذلك ،ن
منو ن
أيضا من
األمةى حفظىو ،كالتديُّ ىن بو ،كال جعلو ن
جليًّا ،ال ُيتمل التأكيل ،كال ألزـ ٌ
تيب كلماتو كحركفو ،على
نوافل دينهم ،كما أنٌو ألزمهم نظٍ ىم سور القرآف ،كتر ى
كجو ـبصوص ،كح ٌد مرسوـ ،أخذ عليهم لزكمو ،كمنعهم من تغيريه ،كالعدكؿ
نقل ذلك عنو ،ككيف َيب نقل ما دل يكن ،كما
عنو :لػم َيب أف يظهر كينتشر ي
فضبل عن كجوب ظهوره ،كانتشاره! كإذا كاف ذلك
ال أصل لو ،كاإلخبار بو ،ن
توىػمتموه .فإف قالوا :ما
كذلك ،فقد ابف سقو يط ما سألتم عنو ،كزكاؿ ما ٌ
الدليل على أنٌو لػم يكن من الرسوؿ نص على ًذكر ٌأكؿ ما أين ًزؿ عليو من
األمة عً ٍل ىم ذلك ،كيى ٍدعيهم
القرآف ،كعلى آخره ،كعلى م ٌكيٌو كمدنيٌو ،كأنٌو لػم ييل ًزـ ٌ
نصو ،على ترتيب آَيت السور ،ككلماِتا ،كإلزامهم العلم
إذل معرفتو ،حسب ٌ
اها ،كلزكـ اؼبنهج الذم شرعو ،كنص عليو يف تبلكِتا؟ قيل ؽبم :الدليل على
كفرضو
نصو على األمرين قد كقع سواءن ،ي
ذلك أنٌو لو كاف كما ت ٌدعوف ،ككاف ٌ
نقل
معتدال ،لوجب يف
حصوال
األمة قد حصل
متماثبل ن
ن
ن
ؽبما على ٌ
ٌ
مستقر العادة ي
ذلك ،كظهورهً ،
كأتثيم من خالف اؼبنصوص عليو،
كحف ي
ظ ٌ
األمة لو ،ي
ي
كعلمهم بو ،ي
ً
العلم بو ،كَيرم
يف ذلك ،كزبطئةي ىمن ى
عدؿ عن الواجب ،عن معرفة ما فيرض ي
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أمرىم يف ذلك كزبطئتو على حسب ما جرل أمرىم عليو ،من و
حفظ للقرآف
ي
ي
نفسو ،كمعرفة نظمو ،كترتيب آَيتو ككلماتو ،كعلى كجو ما أكجب حفظىهم
لرتتيب صلواِتم ،كما َيب أف يكوف متق ًٌدما منها ً
فعل منها يف
ٌ
كمتأخنرا ،كما يي ى
ن
النهار دكف الليل ،كيف الليل دكف النهار ،كغري ذلك من فرائض دينهم الواجبة
ذائعا .كلى ٌما لػم يكن ذلك
عليهم ،كاليت كقع ُّ
النص ؽبم عليها ن
شائعا ن
كقوعا ن
كذلك ،كلػم يى ٌد ًع أح هد من أىل العلم أ ٌف رسوؿ هللا  كاف قد نص على ًذكر
ض ًعلمو ،كلػم يكن
ٌأكؿ ما أينزؿ عليو من القرآف كآخرهًّ ،
ظاىرا فىػ ٍر ي
نصا جليًّا ،ن
األمة كخلفها اختبلؼ يف أ ٌف العلم بذلك ليس من فرائض الدين،
بني سلف ٌ
يسع اإلبطاء عن علمو ،كالسؤاؿ عنو ،كال َيْث التارؾ للنظر فيو ،إذا قرأ
كأنٌو فبٌا ي
يغريه عن نظمو ،كلػم يزد فيو ،كلػم يي ًنقص منو :عيلًم اهذه
القرآف على كجهو ،كلػم ٌ
نص من الرسوؿ ،قاطع على ٌأكؿ ما أينزؿ عليو ،من ذلك ،كآخره،
اعبملة أنٌو ال ٌ
كعلى تفصيل م ٌكيٌو ،كمدنيٌو ،كإذا ثبت ذلك ،بطل ما حاكلتموه .كفبٌا ُّ
يدؿ
صحة ما قلناه أ ٌف اؼبختلفني يف ذلك  -من الصحابة  -ال يركف
ن
أيضا على ٌ
اختبلفهم فيو عن رسوؿ هللا  ،بل إٌنا يِيربكف بذلك عن أنفسهم ،كما ٌأداىم
بعضهم يف ذلك ،عن
إليو
اجتهادىم ،كاستدالليػهم ،بظاىر األمػػر؛ كإف ركل ي
ي
كقصةن للتأكيل
قاطعا ،كإٌنا يُيكى عنو ن
النيب  شيئنا ،لػم يركه ًّ
قوال ن
ؿبتمبلٌ ،
نصا ن
ٌ
يق ،كليس َيب اتٌفاقهم على ما ىذه سبيلو ،كال أف
سبيل كطر ه
كالظنوف ،عليها ه
ً
ً
منتشرا ،إذا
ظاىرا ن
يكوف نقليهم لما ظبعوه منو ،يف ىذا الباب من الكبلـ ا﵀تمل ن
اغبجة ،كال ىو فبٌا أراد
كاف لػم يقع من الرسوؿ ن
كقوعا معلىننا ،حبضرة من تقوـ بو ٌ
كقت قولو ذلك للواحد كاالثنني  -أف ييذاع عنو ،كينتشر من قًبىلو،
كقصد  -ى
اغبجة إبظهاره ،كإذا كاف ذلك
يكرره ٌ
ٌ
كيردده ،كيقصد إذاعتىو كإقامةى ٌ
حّت ٌ
بعدىم ،يف ٌأكؿ
كمن ى
كذلك ،لػم َيب شيء فبٌا قلتموه .كقد اختلف الصحابة ،ى
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ت يف ذلك ركاَيت ،كلٌها ؿبتملة للتأكيل»(ُ).
كركيى ٍ
ما أينزؿ من القرآف ،كآخره .ي
نظر ،فإ ٌف
كشي« :كىذا القوؿ ،إف أيخذ على إطبلقو ،ففيو ه
كقاؿ الزر ٌ
(ِ)
﴿َي أىيػُّ ىها
كفيها:
،
اس ٍاعبي يدكا ىرب يك يم﴾
ى
سورة البقرة مدنيٌة ،كفيها :ى
﴿َي أىيػُّ ىها الن ي
ً (ّ)
اس يكليوا ًفبا ًيف ٍاأل ٍىر ً
﴿َي
كفيها:
ة،
مدني
النساء
كسورة
.
ض ىح ىبلنال طىيٌبنا﴾
ٌ
ى
الن ي
أىيػُّها الناس اتػ يقوا رب يكم﴾(ْ) ،كفيها﴿ :إً ٍف يشأٍ ي ٍذ ً
ى
اس﴾(ٓ) .كسورة
الن
ا
ه
ػ
ي
أ
م
ك
ب
ى
ي
ُّ
ىى ي ٍ ٍ ى
ى
ي
ي
ى ي
الػحج م ٌكية ،كفيهاَ﴿ :ي أىيػُّها ال ً
اس يج يدكا﴾(ٔ) .فإف أراد
ك
ا
و
ع
ك
ار
ا
و
ن
م
آ
ين
ذ
ى
ي
ى ى ٍي ىٍ
ٌ ٌ
ى ى
(ٕ)
مفسركف أ ٌف الغالب ذلك ،فهو صحيح؛ كلذا قاؿ م ٌكي  :ىذا إنػٌما ىو فػي
الػ ٌ
األكثر ،كليس بعاـ ،كفػي كثيػر من السور الػم ٌكيةَ﴿ :ي أىيػُّها ال ً
ين ىآمنيوا﴾.
ذ
ٌ
ٌ
ى ى
ى
انتهى»(ٖ).

(ُ) االنتصار للقرآف ،ِّٗ-ِّٕ/ُ :كانظر :الربىاف يف علوـ القرآف.ُِٗ-ُُٗ/ُ :
(ِ) البقرة.ُِ :
(ّ) البقرة.ُٖٔ :
(ْ) النساء.ُ :
(ٓ) النساء.ُّّ :
اغبج.ٕٕ :
(ٔ) ٌ
(ٕ) انظر :اؽبداية إذل بلوغ النهاية.ُِٖ/ُ :
(ٖ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُُٗ-َُٗ/ُ :
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ّ
الفروق بيـً القرآن الكريم ،وآراء بعض الـمؤلفين فـي ؤلاعجاز
لكن آراء
ال ِيتلف اثناف من اؼبسلمني ،يف كجود أصل اإلعجاز؛ ك ٌ
ثبوَت قطعيًّا ،كثبوت
ؿبل اتٌفاؽ؛ فليست بثابتة ن
اؼبؤلٌفني يف اإلعجاز ليست كلٌها ٌ
ألّنا عبارة عن اجتهادات ،قد ييصيب أصحااها ،كقد يِيطئوف،
القرآف الكرًن؛ ٌ
التمحل ،كاالتٌكاء على الظنوف.
كال سيٌما عند التكلُّف ك ُّ
العلمي يف اغبقيقة ال نينكره ،ال نينكر أ ٌف يف
قاؿ ابن عثيمني« :فاإلعجاز
ٌ
اؼبتأخرة؛ لكن غاذل بعض الناس يف اإلعجاز
القرآف أشياء ظهر بياّنا يف األزمنة ٌ
حّت رأينا من جعل القرآف كأنٌو كتاب رَيضة ،كىذا خطأ .فنقوؿ :إ ٌف
العلميٌ ،
ٌ
العلمي ال تنبغي؛ أل ٌف ىذه قد تكوف مبنيٌة على
اؼبغاالة يف إثبات اإلعجاز
ٌ
نظرٌَيت ،كالنظرٌَيت زبتلف ،فإذا جعلنا القرآف ًّ
تبني
داال على ىذه النظريٌةْ ،ثٌ ٌ
بعد أ ٌف ىذه النظريٌة خطأ ،معَن ذلك أ ٌف داللة القرآف صارت خاطئة ،كىذه
ي
مسألة خطرية جدًّا»(ُ).
ؿبمد قطب« :ىذا ،كيف القرآف إشارات كونيٌة ،كعلميٌة كثرية ،منها
كقاؿ ٌ
حّت اليوـ ،كىي تيثبًت بدليل
ما كشف عنو العلم ،كمنها ما لػم يكشف عنوٌ ،
قاطع أ ٌف ىذا القرآف ،من عند هللا العليم اغبكيم ،كأنٌو ما كاف يتأتٌى لبشر أف
ينطق بو ،من عند نفسو؛ كلكنٌا ال كبتاج أف قبرم ،كراء الكشوؼ العلميٌة،
العلمي للقرآف،
ػمحدثني؛ إلثبات اإلعجاز
بعض ال يكتٌاب ال ى
الىثي ىػن ،كما يصنع ي
ٌ
جديدا ،قػالوا :لق ػػد تػح ٌدث القػػرآف عنو ،مػن قػبػػل!
ف يكلٌما كشػ ػػف العلػػم كش نفا ن
ال نػحتاج أف نصنع ذلك؛ أل ٌف ىذه الكشوؼ ذاِتا ما زالت ،يف مرحلة
ؿبمد بن صاحل العثيمني.ِٖ/ِٔ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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بعد حقيقةن علميٌةن ّنائيٌةن .فبل َيوز أف نربط
اإلثبات ،ككثري منها لػم ييصبًػح ي
تفسري ا لئلشارات الكونيٌة ،يف القرآف ،اهذه النظرٌَيت اؼبتقلًٌبة ،اليت قد يثبت
خطؤىا ،يف الغد؛ كأل ٌف دالئل اإلعجاز يف القرآف ،من الكثرة كالثبوت كالقطع،
حبيث ال كبتاج إذل الركض كراء ىذه النظرٌَيت ،كأنٌنا ما زلنا يف حاجة إذل مزيد
من اإلثبات! كيكفينا ًّ
جدا ما أثبتو العلم على أنٌو حقائق ّنائيٌة ،بل إشارة
كاحدة تكفي إلثبات اإلعجاز»(ُ).

(ُ) ركائز اإلّياف.ّٕٓ :
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ّ
ّ
الىبوية ،وألاحاديث
الفروق بيـً السىة
كل األحاديث الػمركيٌة  -الػمنسوبة إلػى النب ٌػي  - صحيحة،
ليست ٌ
كال سيٌما (األحاديث الػموضوعة) .كليس تصحيح بعض الػمؤلٌفني ،لبعض
القطعي.
فاقي
ٌ
األحاديث الػمنسوبة إلػى النب ٌػي  :من قبيل التصحيح االتٌ ٌ
صححها
فثمة أحاديث كثرية ،اختلفوا يف تصحيحها ،كشبٌة أحاديث ٌ
ٌ
كصححها آخركف بركاية مغايرة ،بزَيدة أك بنقيصة ،أك بتبديل.
بعضهم بركايةٌ ،
دليبل على أنٌو مقطوع بو ،يف نفس األمر.
كليس تصحيح اغبديث ن
كإَيم  -أ ٌف اغبديث عند أىلو
قاؿ ابن الصبلح« :اعلم  -علٌمك هللا ٌ
ينقسم إذل صحيح ،كحسن ،كضعيفٌ .أما اغبديث الصحيح :فهو اغبديث
اؼبسند الذم يتٌصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إذل منتهاه،
اؼبرسل ،كاؼبنقطع،
كال يكوف شاذًّا ،كال معل نبل .كيف ىذه األكصاؼ احرتاز عن ى
اؼبعضل ،كالشاذٌ ،كما فيو علٌة قادحة ،كما يف راكيو نوع جرح .كىذه أنواع َيِت
ك ى
ابلصحة،
ذكرىا ،إف شاء هللا تبارؾ كتعاذل .فهذا ىو اغبديث الذم يُي ىكم لو
ٌ
صحة بعض األحاديث؛
ببل خبلؼ بني أىل اغبديث .كقد ِيتلفوف يف ٌ
الختبلفهم يف كجود ىذه األكصاؼ فيو ،أك الختبلفهم يف اشرتاط بعض ىذه
اؼبرسل .كمّت قالوا :ىذا حديث صحيح ،فمعناه :أنٌو اتٌصل
األكصاؼ ،كما يف ى
مقطوعا بو يف
سنده مع سائر األكصاؼ اؼبذكورة ،كليس من شرطو أف يكوف
ن
نفس األمر ،إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد ،كليس من األخبار اليت أصبعت
األمة على تل ٌقيها ابلقبوؿ»(ُ).
ٌ
(ُ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.َٖ-ٕٗ :
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كقد انتشرت األحاديث الضعيفة كاؼبوضوعة يف كل و
كل ك واد،
كيف
،
 اد
ٌ
ٌ
كغفل عن بطبلّنا  -أك تغافل  -الكثريكف ،فكانت ىذه الغفلة ،كذاؾ التغافل
اغبق ،كاإلعراض عن ىداية القرآف الكرًن.
سببني من أسباب االكبراؼ عن ٌ
أئمة السلف يعرفوف صحيح اؼبنقوؿ
قاؿ ابن
اعبوزم« :كقد كاف صباىري ٌ
ٌ
من سقيمو ،كمعلولو من سليموْ ،ثٌ يستخرجوف حكمو ،كيستنبطوف علموْ ،ثٌ
طالت طريق البحث على من بعدىم ،فقلٌدكىم فيما نقلوا ،كأخذكا عنهم
يفرقوف بني
ما ى ٌذبوا ،فكاف األمر
ن
متحامبل ،إذل أف آلت اغباؿ إذل خلف ،ال ٌ
نسرا من ظليم ،كال َيخذكف الشيء من معدنو،
صحيح كسقيم ،كال يعرفوف ن
فالفقيو منهم يقلٌد التعليق يف خرب ما غرب خربه ،كاؼبتعبٌد ينصب ألجل حديث
القاص يركم للعو ٌاـ األحاديث اؼبنكرة ،كيذكر ؽبم ما لو
ال يدرم من سطٌره ،ك ٌ
شم ريح العلم ما ذكره ،فخرج العو ٌاـ من عنده يتدارسوف الباطل ،فإذا أنكر
ٌ
القصاص
عليهم عادل ،قالوا :قد ظبعنا ىذا بػ(أخرب ا) ،ك(ح ٌدثنا) ،فكم قد أفسد ٌ
اصفر ابعبوع ،ككم ىائم على
من اػبلق ابألحاديث اؼبوضوعة ،كم من لوف قد ٌ
زعما منو
كجهو ابلسياحة ،ككم مانع نفسو ما قد أيبيح ،ككم َترؾ ركاية العلم ن
ـبالفة النفس ،يف ىواىا ،يف ذلك ،ككم موتػً
حي ،ككم
كىو
د،
ابلتزى
أكالده
م
ُّ
ي
ٌ
يمع ًرض عن زكجتو ،ال يوفٌيها ح ٌقها ،فهي ال ٌأًن ،كال ذات بعل»(ُ).
شر األحاديث الضعيفة،
كقاؿ ابن الصبلح« :اعلم أ ٌف اغبديث اؼبوضوع ٌ
ً
أم معَن كافٌ ،إال مقرك ن ا ببياف كضعو»(ِ).
ربل ركايتو ألحد ،ىعل ىم حالىو ،يف ٌ
كال ٌ
أيضا« :فقد تع ٌذر  -يف ىذه األعصار  -االستقبلؿ
كقاؿ ابن الصبلح ن
(ُ) اؼبوضوعات.ٖ/ُ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.َُِ :
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دبجرد اعتبار األسانيد؛ ألنٌو ما من إسناد ،من ذلكٌ ،إال كذبد
إبدراؾ الصحيحٌ ،
عما ييشرتط يف
فػي رجالو من اعتمد ،فػي ركايتو ،على ما يف كتابو ،عرًَّي ٌ
الصحيح ،من اغبفظ ،كالضبط ،كاإلتقاف .فآؿ األمر إذف  -يف معرفة الصحيح
أئمة اغبديث ،يف تصانيفهم اؼبعتمدة
كاغبسن  -إذل االعتماد على ما نص عليو ٌ
يؤمن فيها  -لشهرِتا  -من التغيري كالتحريف»(ُ).
اؼبشهورة ،اليت ى
كقاؿ ابن تيميٌة« :كلػهذا تنازع الػحافظ أبو العبلء الػهمدانػ ٌي ،كالشيخ
وزم :ىػل فػي الػ يمسنىد حديث موضػوع؟ فأنك ػر الػحافػظ
أبػو الف ػرج ابن الػج ػ ٌ
أبو العبلء أف يكوف فػي الػ يمسنىد حديث موضوع ،كأثبت ذلك أبو الفرج ،كبي ػن
أحاديث ،قد عيلً ىم ٌأّنا ابطلة؛ كال منافاة بني القولني؛ فإ ٌف اؼبوضوع يف
أ ٌف فيو
ى
اصطبلح أيب الفرج :ىو الذم قاـ دليل على أنٌو ابطل ،كإف كاف الػمح ًٌدث بو
يتعمد الكذب ،بل غلط فيو؛ كلػهذا ركل فػي كتابو ،فػي اؼبوضوعات:
لػم ٌ
أحاديث كثرية ،من ىذا النوع ،كقد  ازعو طائفة من العلماء يف كثري مػ ٌما ذكره،
لكن
كقالوا :إنٌو ليس مػ ٌما يقوـ دليل على أنٌو ابطل ،بل بيٌنوا ثبوت بعض ذلكٌ ،
الغالب على ما ذكره فػي اؼبوضوعات أنٌو ابطل ،ابتٌفاؽ العلماء»(ِ).
األئمة ،على التشديد ،فػي أحاديث
كقاؿ
الذىيب« :قلت :لػهذا أكثر ٌ
ٌ
رخص  -فػي الفضائل كالرقائق ،فيقبلوف
كل التػ ُّ
األحكاـ ،كالتػرخيص ن
قليبل  -ال ٌ
فػي ذلػك مػ ػا ضعف إسػنػاده ،ال مػ ػا اتُّػ ًه ػم ركاتو ،فإ ٌف األحاديػث الػموضوعة -
كاألحاديػث الشديدة الوى ػن  -ال يلتفتوف إليػها ،ب ػل يرككنػها؛ للتحذيػ ػر منها،
كالػهتك لػحالػها ،فمن دلسها ،أك غطٌى تبيانػها ،فهو و
السنة ،خائن
جاف على ُّ
(ُ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.ّٖ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُٕٖ/ُ :
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﵁ ،كرسولو .فإف كاف يػجهل ذلك ،فقد ييع ىذر ابلػجهل ،كلكن ،سلوا أىل
الذكر ،إف كنتم ال تعلموف»(ُ).
أيضا« :كما أبو نػي ىعيم دبتٌػ ىهم ،بل ىو صدكؽ ،عالًػم بػهذا
كقاؿ
الذىيب ن
ٌ
الفن ،ما أعلم لو ذنبنا  -كهللا يعفو عنو  -أعظم من ركايتو لؤلحاديث
ٌ
اؼبوضوعة ،يف تواليفو ،ثػ ٌم يسكت عن توىيتها»(ِ).

(ُ) سري أعبلـ النببلء.َِٓ/ٖ :
(ِ) سري أعبلـ النببلء.ُْٔ/ُٕ :
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ّ
ّ
الىبوية ،وشروح الحديث
الفروق بيـً السىة
اػباصة ابألحاديث :صحيحة ،كال سيٌما شركح
كل الشركح
ٌ
ليست ٌ
فإّنم قصدكا إذل شرح األحاديث الصحيحة ،كغري الصحيحة ،بطريقة
الغبلة؛ ٌ
ربريفيٌة؛ لتكوف على كفق أىوائهم.
حّت عند غري الغبلة؛ أل ٌف الشرح
كثرياٌ ،
كاالختبلؼ يف الشركح حاصل ن
ليس أكثر من اجتهاد الشارح ،لفهم اغبديث ،كبياف اؼبراد منو.
ثبوَت قطعيًّا،
كالفرؽ كبري ،بني كبلـ النب ٌػي  ،الذم ثبت صدكره منو ،ن
حّت إذا كاف عالً نما من العلماء الصاغبني.
كبني كبلـ الشارحٌ ،
قاؿ ابن تيميٌة« :ككذلك كقع من الذين صنٌفوا يف شرح اغبديث كتفسريه
اؼبتأخرين ،من جنس ما كقع فيما صنٌفوه من شرح القرآف كتفسريه»(ُ).
من ٌ
أيضا« :ككثري منهم إٌنا ينظر من تفسري القرآف كاغبديث
كقاؿ ابن تيميٌة ن
فيتأكؿ أتكيبلِتم ،فالنصوص اليت توافقهم
فيما يقولو موافقوه على اؼبذىبٌ ،
يتأكلوّنا ،ككثري منهم لػم يكن عمدِتم يف نفس األمر
ٌ
ُيتجوف اها ،كاليت زبالفهم ٌ
أصبل»(ِ).
نص ن
اتٌباع ٌ

(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُْٗ/ُّ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.َِْ/ُٕ :
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ّ
ّ
الىبوية ،ومباحث علوم الحديث
الفروق بيـً السىة
كل مباحػث (علوـ الػحديث) :صحيحة اثبتة قطعيٌة ،كال سيٌما
ليست ٌ
تلك (الػمباحث الػخبلفيٌة) ،اليت امتؤلت اها الػمؤلفات الػحديثيٌة.
فقد اختلف الػمؤلٌفوف ،فػي مباحث كثيػرة ،من (علوـ الػحديث) ،أبرزىا:
(ِ)
(ُ)
صحة الػحديث
ك
،
ن
ع
ػ
ن
ع
م
ػ
ال
حديث
ػ
ال
ة
صح
ك
،
صحة الػحديث الػ يم ىعلق
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
يى ى
(ّ)
مرسل(ْ).
ػ
ال
حديث
ػ
ال
ة
صح
ك
،
الػ يم ىؤنػ ػن
ٌ
ى
كاختلفوا فػي الػجرح كالتعديل ،كاختلفوا فػي تقديػم أحدمها على اْلخر،
عند اجتماعهما ،يف را وك كاحد(ٓ) .كاختلفوا يف قبوؿ ركاية الػ يمدلًٌس(ٔ) ،كيف قبوؿ
ركاية ؾبهوؿ اغباؿ(ٕ) ،كيف قبوؿ ركاية الػم ً
بتدع(ٖ) .كاختلفوا يف بعض طرؽ
ي
التحمل ،كال ًوجادة ،كالػ يمناكلة(ٗ).
ُّ
كبريا ،فػي اختبلؼ الػمؤلٌفني ،فػي
أثرا ن
كال ريب فػي أ ٌف لػهذه االختبلفات ن
تصحيح األحاديث ،كفػي تضعيفها.
(ُ) انظر :نزىة النظر.ََُ-ٗٗ :
(ِ) انظر :نزىة النظر ،ُٓٗ-ُٖٓ :كقواعد التحديث.ُٕٗ :
(ّ) انظر :قواعد التحديث ،َُٖ :كشرح اؼبنظومة البيقونيٌة.ِٕ :
(ْ) انظر :نزىة النظر.َُِ-َُُ :
(ٓ) انظر :قواعد التحديث ،َُٖ :كشرح اؼبنظومة البيقونيٌة.ِٕ :
(ٔ) انظر :نزىة النظر.َُٓ-َُْ :
(ٕ) انظر :نزىة النظر.ُِٔ :
(ٖ) انظر :نزىة النظر.ُِٖ-ُِٕ :
(ٗ) نزىة النظر.ُُٔ-ُٓٗ :
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دية ،وآلاراء َ
الشرعية َ
الع َق ّ
الع َق ّ
ّ
دية
الفروق بيـً ألاحكام
الع ىقديٌة صحيحة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
كل اْلراء ى
ليست ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :فكثري من أتباع اؼبتكلٌمة كاؼبتفلسفة  -بل كبعض
اؼبتصوفة ،بل كبعض أتباع اؼبلوؾ كالقضاة  -يقبل قوؿ متبوعو فيما
اؼبتف ٌقهة ك ٌ
يِيرب بو ،من االعتقادات اػبربيٌة ،كمن تصحيح بعض اؼبقاالت ،كإفساد بعضها،
كذـ بعض ،ببل سلطاف من هللا»(ُ).
كمدح بعضها ،كبعض القائلنيٌ ،
أيضا« :كهللا قد أمر ابلنظر ،كاالعتبار ،ك ُّ
التفكر ،كالتدبُّر،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أئمة السنٌة ،كعلمائها:
عرؼ عن أحد ،من سلف ٌ
األمة ،كال ٌ
فػي غري آية ،كال يي ى
أنٌو أنكر ذلك ،بل كلٌهم متٌفقوف على األمر ،دبا جاءت بو الشريعة ،من النظر،
ك ُّ
التفكر ،كاالعتبار ،كالتدبُّر ،كغري ذلك ،كلكن كقع اشتػراؾ فػي لفظ "النظر"،
ك"االستدالؿ" ،كلفظ "الكبلـ"؛ فإ ٌّنم أنكركا ما ابتدعو اؼبتكلًٌموف ،من ابطل
نظرىم ،ككبلمهم ،كاستدالؽبم؛ فاعتقدكا أ ٌف إنكار ىذا يمستل ًزـ إلنكار جنس
سمي ما كضعو:
النظر ،كاالستدالؿ .كىذا كما أ ٌف طائفة من أىل الكبلـ يي ٌ
سمى بو فيو من فساد الدين ما هللا بو
"أصوؿ الدين" كىذا اسم عظيم ،كالػ يم ٌ
عليم .فإذا أنكر أىل اغبق كالسنٌة ذلك ،قاؿ الػم ً
بطل :قد أنكركا أصوؿ الدين.
ٌ
ي
سمى أصوؿ الدين ،كإٌنا أنكركا ما ظبٌاه ىذا:
كىم لػم يينكركا ما
ٌ
يستحق أف يي ٌ
"أصوؿ الدين" ،كىي أظباء ظبٌوىا ىم كآابؤىم أبظباء ،ما أنزؿ هللا اها من
بني أصولو كفركعو ،كمن ا﵀اؿ أف
سلطاف ،فالدين ما شرعو هللا كرسولو ،كقد ى
بني فركع الدين ،دكف أصولو .كما قد بيٌنا ىذا ،فػي غيػر ىذا
يكوف الرسوؿ قد ى
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ٕٔ/ُ :
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الػموضع؛ فهكذا لفػظ "النظػ ػر" ،ك"االعتبػار" ،ك"االستدالؿ" .كعػ ٌامة ىذه
الضبلالت ،إٌنا تطرؽ ىمن لػم يعتصم ابلكتاب كالسنٌة»(ُ).
الكبلمي ،الذم اثر بني علماء
كقاؿ سيٌد قطب« :كما كاف الػجدؿ
ٌ
الػمسلمني ،حوؿ ىذه التعبريات القرآنيٌةٌ ،إال آفة من آفات الفلسفة اإلغريقيٌة،
كالػمباحث البلىوتيٌة ،عند اليهود كالنصارل ،عند ـبالطتها للعقليٌة العربيٌة
الصافية ،كللعقليٌة اإلسبلميٌة الناصعة ..كما كاف لنا  -نػحن اليوـ  -أف نقع ،يف
ىذه اْلفة ،فني ً
فسد صباؿ العقيدة ،كصباؿ القرآف ،بقضاَي علم الكبلـ!!»(ِ).

(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ّٖ/ْ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ّٓ/ُ :
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ّ
ّ
ّ
ألاصولية
العملية ،وآلاراء
الشرعية
الفروق بيـً ألاحكام
كل اْلراء األصوليٌة صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
ليست ٌ
اؼبتأخرينٌ ،إال كقع  -يف كبلمها  -نوع
قاؿ ابن تيميٌة« :كقل طائفة من ٌ
وجد يف كثري من اؼبصنٌفات -
غلط؛ لكثرة ما كقع من شبو أىل البدع؛ كؽبذا يي ى
يف أصوؿ الفقو ،كأصوؿ الدين ،كالفقو ،كالزىد ،كالتفسري ،كاغبديث  -من
يذكر يف األصل العظيم ع ٌدة أقواؿ ،كُيكي من مقاالت الناس ألو نا ا ،كالقوؿ
الذم بعث هللا بو رسولو ال يذكره؛ لعدـ علمو بو؛ ال لكراىتو ؼبا عليو
الرسوؿ»(ُ).
أيضا« :كمثل ىذا الغلط كقع فيو كثري من اػبائضني يف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
تفاضل العقل ،أك اإلَياب ،أك التحرًن .كإنكار
أصوؿ الفقو ،حيث أنكركا ي
لكن اعبمهور
ي
التفاضل يف ذلك قوؿ القاضي أيب بكر ،كابن عقيل ،كأمثاؽبماٌ ،
هارم،
على خبلؼ ذلك ،كىو قوؿ أبػي الػحسن
التميمي ،كأبػي مػ ٌ
حمد الرببػ ٌ
ٌ
كالقاضي أبػي يعلى ،كأبػي اػبطٌاب ،كغريىم»(ِ).
أيضا« :كإنػٌما الػمقصود ىنا التنبيو ،على الػ يج ىمل ،فإ ٌف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
كثريا من الناس يقرأ كتبنا مصنفة ،فػي أصوؿ الدين ،كأصوؿ الفقو ،بل فػي
ن
تفسري القرآف كالػحديث ،كال يػجد فيها القوؿ اؼبوافق للكتاب كالسنٌة ،الذم
أئمتها ،كىو الػموافق لصحيح الػمنقوؿ ،كصريح الػمعقوؿ،
عليو سلف ٌ
األمة ك ٌ
كل منها فيو نوع من الفساد ،كالتناقيض ،فيحار :ما الذم يؤمن
بل يػجد أقو ناالٌ ،
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ِٖٖ/ٓ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُّٓ-ُّْ/ٕ :
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حق ،كالصدؽ؟ إذ لػم
بو ،يف ىذا الباب؟ كما الذم جاء بو الرسوؿ؟ كما ىو الػ ٌ
ُيصل بو ذلك .كإٌنا اؽبدل ،فيما جاء بو الرسوؿ»(ُ).
َيد يف تلك األقواؿ ما ٌ
كقاؿ الشوكاينٌ« :فإ ٌف علم "أصوؿ الفقو" لى ٌما كاف ىو العلم الذم َيكم
لجأ إليو عند ربرير اؼبسائل ،كتقرير الدالئل ،يف
إليو األعبلـ ،كاؼبلجأ الذم يي ى
تؤخذ مسلمة عند كثري
غالب األحكاـ ،ككانت مسائلو اؼبقررة ،كقواعده ا﵀ررة ،ى
من الناظرين ،كما تراه يف مباحث الباحثني ،كتصانيف اؼبصنًٌفني؛ فإ ٌف أحدىم
إذا استشهد لًما قالو بكلمة من كبلـ أىل األصوؿ ،أذعن لو اؼبنازعوف ،كإف
اغبق،
الفن قواعد مؤسسة على ٌ
كانوا من الفحوؿ؛ العتقادىم أ ٌف مسائل ىذا ٌ
تقصر عن القدح يف
اغبقيق ابلقبوؿ ،مربوطة أبدلٌة علميٌة ،من اؼبعقوؿ كاؼبنقوؿ ،ي
ت يف الطوؿ .كاهذه الوسيلة صار كثري من
شيء منها أيدم الفحوؿ ،كإف تبالغى ٍ
يظن أنٌو لػم يعمل بغري علم
اقعا يف الرأم ،ر ن
أىل العلم ك ن
أعظم راية ،كىو ٌ
افعا لو ى
الركاية .حػملِن ذلك  -بعد سؤاؿ جػماعة ،من أىل العلم لػي  -على ىذا
قاصدا بو إيضاح راجحو ،من مرجوحو،
التصنيف ،يف ىذا العلم الشريف،
ن
كبياف صحيحو من سقيموً ً ،
للرد إليو ،كما ال يصلح
ٌ
موض نحا لما يصلح منو ٌ
للتعويل عليو ،ليكوف العالًػ يم على بصرية ،فػي علمو ،يتٌضح لو بػها الصواب،
اغبق اغبقيق ابلقبوؿ حجاب»(ِ).
كال يبقى بينو كبني درؾ ٌ
القرضاكم« :كالذم يطالع علم أصوؿ الفقو يتبني لو أ ٌف رأم
كقاؿ
ٌ
القاضي كمن كافقو ىو الراجح ،كذلك لًما يرل من اػببلؼ اؼبنتشر يف كثري من
مسائل األصوؿ ،فهناؾ من األدلٌة ما ىو ـبتلىف فيو بني مثبًت إبطبلؽ ،و
ك اؼ
ي
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ٓٗ/ُٕ :
(ِ) إرشاد الفحوؿ.ْٓ-ّٓ/ُ :

71

مرسلة ،كاالستحساف،
إبطبلؽ ،كقائل ابلتفصيل .مثل اختبلفهم فػي الػمصاحل الػ ى
كشرع ىمن قبلنا ،كقػ ػوؿ الصحابػ ٌي ،كاالستصحاب ،كغيػرىا .مػ ٌما ىػ ػو معل ػ ػوـ،
لكل دارس لؤلصوؿ .كالقياس كىو من األدلٌة األربعة األساسيٌة ،لدل اؼبذاىب
ٌ
حّت اإلصباع
اؼبتبوعة ،فيو نزاع ككبلـ طويل الذيوؿ ،من الظاىريٌة ،كغريىمٌ .
كحجيٌتو .ىذا إلػى أ ٌف القواعد
ال ِيلو من كبلـ حوؿ إمكانو ككقوعو ،كالعلم بوٌ ،
أئمة ىذا العلم ،لضبط الفهم ،كاالستنباط ،من
كالقوانني  -اليت كضعها ٌ
الػمصدرين األساسيٌني القطعيٌني" :الكتاب كالسنٌة"  -لػم تسلم من الػخبلؼ،
اػباص ،كاؼبطلىق
كتعارض كجهات النظر ،كما يتٌضح ذلك ،فػي مسائل ٌ
العاـ ك ٌ
ي
زبتص بو
كاؼبقيد ،كاؼبنطوؽ كاؼبفهوـ ،كالناسخ كاؼبنسوخ ...كغريىا ،ن
عما ٌ
فضبل ٌ
السنٌة ،من خبلؼ حوؿ ثبوت اْلحاد منها ،كشركط االحتجاج اها ،سواء
كانت شركطنا يف السند ،أـ يف اؼبنت ،كغري ذلك م ٌػما يتعلٌق بقبوؿ الػحديث.
كاختبلؼ اؼبذاىب فػي ذلك أمر معلوـ مشهور ،نلمس أثره بوضوح ،فػي علم
أصوؿ الػحديث ،كما نلمسو ،فػي علم أصوؿ الفقو .كإذا كاف مثل ىذا
اقعا ،فػي أصوؿ الفقو ،فبل نستطيع أف نوافق اإلماـ الشاطبػ ٌي ،على
الػخبلؼ ك ن
فالقطعي ال يس ػع مثل ىذا االختبلؼ،
كل مسائل األصوؿ قطعيٌة.
اعتبار ٌ
ٌ
كال يػحتملو.)ُ(»...

(ُ) االجتهاد يف الشريعة اإلسبلميٌة.ٔٗ-ٖٔ :
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ّ
ّ
ّ
الفقهية
العملية ،وآلاراء
الشرعية
الفروق بيـً ألاحكام
كل اْلراء الفقهيٌة صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
ليست ٌ
يفرؽ بني ثبلثة استعماالت  -يف عرؼ أىل زمانو -
فهذا ابن تيميٌة ٌ
للفظ (الشرع) ،ىي :الشرع اؼبنزؿ ،كالشرع اؼبؤكؿ (اؼبتأكؿ) ،كالشرع اؼببدؿ.
فأما (الشرع اؼبنزؿ) ،فيعِن بو الشريعة اإلسبلميٌة اؼبنزلة ،من لدف اغبكيم
ٌ
العليم اػببري ،على الرسوؿ الكرًن ،الصادؽ األمني  .كىي شريعة معصومة
كل مكلف مستطيع.
من األخطاء ،كالعمل دبقتضاىا كاجب على ٌ
ك ٌأما الشرع اؼبؤكؿ ،فيعِن بو اجتهادات العلماء ،اليت قد ييصيبوف فيها،
كقد يِيطئوف .كليس ألحد أف ييلزـ الناس ابجتهاد أحد العلماء ،بل العمل بو
حجتو ىي القويٌة ،أك ؼبن ساغ لو تقليده؛ كاإلنكار على
جائز ،ؼبن اعتقد أ ٌف ٌ
اؼبخالًف فيها غري جائز.
ك ٌأما الشرع اؼببدؿ ،فيعِن بو ربريفات اؼببطلني ،الذين جاءكا بنصوص
كأقواؿ كتفسريات كآراء ،ـبالفة للصورة التنزيليٌة.
أيضا ،فلفظ (الشرع)  -يف ىذا الزماف  -ييطلىق على
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ن
ثبلثة و
معاف :شرع منزؿ ،كشرع متأكؿ ،كشرع مبدؿ .فاؼبنزؿ :الكتاب كالسنٌة،
كل كاحد ،كمن اعتقد أنٌو ال َيب اتٌباعو ،على
فهذا الذم َيب اتٌباعو ،على ٌ
بعض الناس ،فهو كافر .كاؼبتأكؿ موارد االجتهاد ،اليت تنازع فيها العلماء ،فاتٌباع
حجتو ىي القويٌة ،أك لػمن ساغ لو تقليده،
أحد اجملتهدين جائز ،ؼبن اعتقد أ ٌف ٌ
كال يػجب  -على عموـ اؼبسلمني  -اتٌباع أحد بعينوٌ ،إال رسوؿ هللا  .فكثري
من اؼبتف ٌقهة إذا رأل بعض الناس من اؼبشائخ الصاغبني ،يرل أنٌو يكوف الصواب
مع ذلك ،كغريه قد خالف الشرع ،كإٌنا خالف ما يظنٌو ىو الشرع ،كقد يكوف
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ؾبتهدا
ظنٌو خطأ ،فييثاب على اجتهاده ،كخطؤه مغفور لو ،كقد يكوف اْلخر ن
ـبطئنا .ك ٌأما الشرع اؼببدؿ ،فمثل األحاديث اؼبوضوعة ،كالتأكيبلت الفاسدة،
أيضا .كىذا من مثار النزاع ،فإ ٌف
كاألقيسة الباطلة ،كالتقليد ا﵀رـ ،فهذا يُيرـ ن
اؼبتصوفة كاؼبتف ٌقرة اتٌباع
كثريا من اؼبتف ٌقهة كاؼبتكلٌمة ،قد ييوجب على كثري من
ٌ
ن
كظاىرا ،كيرل خركجو
اؼبعني ،كتقليد متبوعو ،كالتزاـ حكم حاكمو ،ابطننا
مذىبو ٌ
ن
خركجا عن الشريعة ا﵀ ٌمديٌة ،كىذا جهل منو كظلم ،بل دعول ذلك
عن ذلك ن
اؼبتصوفة كاؼبتف ٌقرة يرل مثل ذلك يف
كثريا من ٌ
على اإلطبلؽ كفر كنفاؽ .كما أ ٌف ن
عما
يسوغ اػبركجٌ ،
كل من ىؤالء قد ٌ
شيخو كمتبوعو ،كىو يف ىذا نظري ذلك .ك ٌ
ككجدا،
جاء بو الكتاب كالسنٌة ،ؼبا يظنٌو
يسميو ىذا ذكقنا ن
ن
معارضا ؽبماٌ ،إما ؼبا ٌ
كل
كمكاشفات كـباطباتٌ ،
يسميو ىذا ن
كإما ؼبا ٌ
قياسا كر نأَي كعقليٌات كقواطع ،ك ٌ
كل أحد تصديق الرسوؿ  ،يف صبيع
ذلك من شعب النفاؽ ،بل َيب على ٌ
ما أخرب بو ،كطاعتو يف صبيع ما أمر بو ،كليس ألحد أف يعارضو بضرب
كل ما عارضو ،فهو خطأ كضبلؿ»(ُ).
األمثاؿ ،كال آبراء الرجاؿ ،ك ٌ
أيضا« :كلفظ (الشرع) ييقاؿ  -يف عرؼ الناس  -على
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ثبلثة و
معاف :الشرع اؼبنزؿ :كىو ما جاء بو الرسوؿ  ،كىذا َيب اتٌباعو ،كمن
خالفو كجبت عقوبتو .كالثاين :الشرع اؼبؤكؿ :كىو آراء العلماء اجملتهدين فيها،
كمذىب مالك ،ككبوه .فهذا يسوغ اتٌباعو ،كال يػجب ،كال يػيحرـ ،كليس ألحد
أف ييل ًزـ عموـ الناس بو ،كال يػمنع عموـ الناس منو .كالثالث :الشرع اؼببدؿ:
كىو الكذب على هللا ،كرسولو ،أك على الناس ،بشهادات الزكر ،كنػحوىا،
البني .فمن قاؿ :إ ٌف ىذا من ش ػرع هللا ،فقد كفػر ،ببل نػزاع .كمن قػاؿ:
كالظلم ًٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ِّٔ-ِّٓ/ُُ :
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إ ٌف الدـ كالػميتة حبلؿ ،كلػو قاؿ :ىذا مذىػبػي ،كنػحو ذلك.)ُ(»...
كبني ابن تيميٌة أ ٌف أقواؿ اجملتهدين ليست دبنزلة األحكاـ الشرعيٌة؛
ٌى
كلذلك كاف العلماء ينهوف عن تقليدىم ،فقاؿ« :كأضبد بن حنبل ّنى عن
فإّنم
تقليده ،كتقليد غريه من العلماء يف الفركع ،كقاؿ :ال تقلٌد دينك الرجاؿٌ ،
الشافعي.
الثورم ،كال
لن يسلموا أف يغلطوا .كقاؿ :ال تقلٌدين ،كال مال نكا ،كال
ٌ
ٌ
األئمة ،فكلٌهم ّنوا عن تقليدىم ،كما
كقد جرل يف ذلك على سنن غريه من ٌ
الشافعي عن تقليده ،كتقليد غريه من العلماء؛ فكيف ييقلد أضبد كغريه يف
ّنى
ٌ
اغبريب،
أصوؿ الدين؟ كأصحاب أضبد  -مثل أيب داكد السجستاينٌ ،كإبراىيم
ٌ
كبقي بن
الدارمي ،كأيب زرعة ،كأيب حامت ،ك
كعثماف بن سعيد
ٌ
البخارم ،كمسلمٌ ،
ٌ
ـبلد ،كأيب بكر األثرـ ،كابنيو :صالػح ،كعبد هللا ،كعبد هللا بن عبد الرضبن
كؿبمد بن مسلم بن كارة ،كغري ىؤالء ،الذين ىم من أكابر أىل العلم
ميٌ ،
الدار ٌ
حبجة يبيٌنها ؽبم ،كقد ظبعوا
كالفقو كالدين  -ال يقبلوف كبلـ أضبد كال غريه ٌإال ٌ
العلم كما ظبعو ىو ،كشاركوه يف كثري من شيوخو ،كمن دل يلحقوه أخذكا عن
أصحابو الذين ىم نظراؤه ،كىذه األمور يعرفها من يعرؼ أحواؿ اإلسبلـ
كعلمائو»(ِ).
األئمة األربعة  قد ّنوا الناس عن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كىؤالء ٌ
كل ما يقولونو ،كذلك ىو الواجب عليهم؛ فقاؿ أبو حنيفة :ىذا
تقليدىم يف ٌ
رأيي كىذا أحسن ما رأيت ،فمن جاء برأم خري منو قبلناه؛ كؽبذا لػ ٌما اجتمع
أفضل أصحابو  -أبو يوسف  -دبالك ،فسألو عن مسألة الصاع ،كصدقة
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُٖٔ/ّ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.َُّ-ُِٗ/ٔ :
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تدؿ عليو السنٌة يف ذلك،
اػبضراكات ،كمسألة األجناس ،فأخربه مالك دبا ٌ
فقاؿ(ُ) :رجعت إذل قولكَ ،ي أاب عبد هللا ،كلو رأل صاحيب ما رأيت ،لرجع
بشر ،أيصيب كأيخط ،
إذل قولك كما رجعت .كمالك كاف يقوؿ :إٌنا أ ا ه
الشافعي كاف يقوؿ:
كبلما ىذا معناه .ك
فاعرضوا قورل على الكتاب كالسنٌة ،أك ن
ٌ
اغبجة موضوعة على
صح اغبديث ،فاضربوا بقورل اغبائط ،كإذا رأيت ٌ
إذا ٌ
الطريق ،فهي قورل .كيف مػختصر الػمزنػ ٌي  -لػ ٌما ذكر أنٌو اختصره من مذىب
الشافعي ،لًمن أراد معرفة مذىبو  -قاؿ :مع إعبلمو ّنيو عن تقليده ،كتقليد
ٌ
غريه من العلماء .كاإلماـ أضبد كاف يقوؿ :ال تقلٌدكين ،كال تقلٌدكا مال نكا،
الثورم ،كتعلٌموا كما تعلٌمنا .ككاف يقوؿ :من قلٌة علم الرجل
الشافعي ،كال
كال
ٌ
ٌ
فإّنم لن يسلموا من أف
أف يقلٌد دينو الرجاؿ ،كقاؿ :ال تقلٌد دينك الرجاؿٌ ،
يغلطوا ...لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدلٌة التفصيليٌة ،يف صبيع
كل ما يعجز عنو من التف ٌقو ،كيلزمو
أموره ،فيسقط عنو ما يعجز عن معرفتو ،ال ٌ
ما يقدر عليو.)ِ(»...
أيضا« :كليس ألحػ ػػد أف يػحمل كبلـ هللا ،كرسولو ،على
كقاؿ ابن تيميٌة ن
يدؿ على مراد هللا،
يتبني  -من كبلـ هللا كرسولو  -ما ٌ
كفق مذىبو؛ إف لػم ٌ
كإال ،فأقواؿ العلماء َتبعة ،لقوؿ هللا تعاذل ،كرسولو ؛ ليس قوؿ هللا
كرسولو؛ ٌ
َتبعا ألقوالػهم.)ّ(»...
كرسولو ن
كقاؿ ابن القيٌم« :كالفرؽ بني الػحكم الػمنزؿ ،الواجب االتٌباع ،كالػحكم
(ُ) إذا كاف قوؿ أيب يوسف ىو جواب (ل ٌػما) ،فيجب حذؼ الفاء من عبارة( :فقاؿ).
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُُٖ-ُُٕ/َِ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.ِٕ-ِٔ/ٕ :
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الػمؤكؿ  -الذم غايتو أف يكوف جائز االتٌباع  -أ ٌف الػحكم اؼبنزؿ :الذم أنزلو
هللا على رسولو ،كحكم بو بني عباده ،كىو حكمو الذم ال حكم لو سواه .ك ٌأما
اغبكم اؼبؤكؿ ،فهو أقواؿ اجملتهدين اؼبختلفة ،اليت ال َيب اتٌباعها ،كال ييكفر،
كال ييفسق من خالفها ،فإ ٌف أصحااها دل يقولوا :ىذا حكم هللا كرسولو ،بل قالوا:
األمة .بل قاؿ
اجتهد ا برأينا ،فمن شاء قبلو ،كمن شاء دل يقبلو؛ كدل ييل ًزموا بو ٌ
أبو حنيفة :ىذا رأيي ،فمن جاء ا خبري منو قبلناه .كلو كاف ىو عني حكم هللا،
كؿبمد كغريمها ـبالفتو فيو .ككذلك مالك ،استشاره الرشيد
ؼبا ساغ أليب يوسف ٌ
تفرؽ أصحاب
أف ُيمل الناس ،على ما يف اؼبوطٌإ ،فمنعو من ذلك ،كقاؿ :قد ٌ
علم ،غري ما عند اْلخرين .كىذا
كل قوـ ه
رسوؿ هللا  ،يف الببلد ،كصار عند ٌ
الشافعي ينهى أصحابو عن تقليده ،كييوصيهم برتؾ قولو ،إذا جاء اغبديث
ٌ
ً
كدكّنا ،كيقوؿ:
خببلفو .كىذا اإلماـ أضبد ،يينكر على من كتب فتاكيوٌ ،
ال تقلٌدين ،كال تقلٌد فبل ن ا ،كال فبل ن ا ،كخذ من حيث أخذكا .كلو علموا  أ ٌف
غبرموا على أصحااهم ـبالفتهم ،كؼبا ساغ ألصحااهم
أقواؽبم كحيَ ،يب اتٌباعوٌ ،
أف ييفتوا خببلفهم يف شيء ،كؼبا كاف أحدىم يقوؿ القوؿْ ،ثٌ ييفيت خببلفو ،يفريكل
عنو يف اؼبسألة القوالف كالثبلثة ،كأكثر من ذلك .فالرأم كاالجتهاد أحسن
حل لػمسلم أف يػخالفو ،كال يػخرج
أحوالو أف يسوغ اتٌباعو .كالػحكم الػمنزؿ ال يػ ٌ
ُيل تنفيذه،
عنو .ك ٌأما الػحكم الػمبدؿ  -كىو اغبكم بغري ما أنزؿ هللا  -فبل ٌ
كال العمل بو ،كال يسوغ اتٌباعو ،كصاحبو بني الكفر كالفسوؽ كالظلم»(ُ).
للمفيت أف يشهد ،على هللا ،كرسولو ،أبنٌو
كقاؿ ابن القيٌم ن
أيضا« :ال َيوز ي
أحل كذا ،أك حرمو ،أك أكجبو ،أك أحبو ،أك كرىو؛ ٌإال لًػما يعلم أ ٌف األمر فيو
(ُ) الركح.ِْٕ-َْٕ :
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كذلك ،مػ ٌما نص هللا ،كرسولو ،على إابحتو ،أك تػحريػمو ،أك إيػجابو ،أك
عمن قلٌده دينو ،فليس لو أف
كراىتو ،ك ٌأما ما كجده يف كتابو ،الذم تل ٌقاهٌ ،
يىشهد على هللا ،كرسولو بو ،كيغػٌر الناس بذلك ،كال علم لو حبكم هللا
كرسولو.)ُ(»...

(ُ) إعبلـ اؼبوقٌعني.ِٕ/ٔ :
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ُ
ّ ُ
الخ ُل ّ
الخ ُل ّ
قية
قية ،وآلاراء
الفروق بيـً ألاحكام الشرعية
كل اْلراء اػبيليقيٌة صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
ليست ٌ
العام ُّي ذـ الدنيا ،فػي القرآف الػمجيد،
قاؿ ابن
اعبوزم« :قد يسمع ٌ
ٌ
كاألحاديث ،فريل أ ٌف النجاة تريكها ،كال يدرم ما الدنيا اؼبذمومة ،فييلبًٌس عليو
إبليس ،أبنٌك ال تنجو فػي اْلخرةٌ ،إال برتؾ الدنيا؛ فيخرج على كجهو ،إذل
كِييل إليو أ ٌف ىذا
اعبباؿ ،فيبعد عن اعبي يمعة كاعبماعة كالعلم ،كيصري كالوحش ،ي
اغبقيقي ،كيف ال ،كقد ظبع عن فبلف أنٌو ىاـ على كجهو ،كعن فبلف
الزىد
ىو ُّ
ٌ
أنٌو تعبد يف جبل ،كرٌدبا كانت لو عائلة ،فضاعت ،أك كالدة ،فبكت لفراقو،
كرٌدبا لػم يعرؼ أركاف الصبلة ،كما ينبغي ،كرٌدبا كانت عليو مظالًػم ،لػم ِيرج
منها .كإٌنا يتم ٌكن إبليس من التلبيس ،على ىذا؛ لقلٌة علموً ،
كمن جهلو رضاه
ً
لصحبة فقيو ،يفهم اغبقائق ،لعرفو أ ٌف الدنيا
عن نفسو دبا يعلم ،كلو أنٌو يكفٌق ي
اْلدمي،
ال تي ىذ ُّـ لذاِتا ،ككيف يي ىذ ُّـ ما ىمن هللا تعاذل بو ،كما ىو ضركرة يف بقاء
ٌ
كسبب فػي إعانتو ،على تػحصيل العلم ،كالعبادة ،من مطعم ،كمشرب ،كملبس،
كمسجد ،ييصلٌي فيو .كإٌنا اؼبذموـ أخذ الشيء ،من غري حلٌو ،أك تناكلو ،على
كجو السرؼ ،ال على مقدار الػحاجة ،كيي ًٌ
النفس فيو بػمقتضى رعو اتػها،
صرؼ
ى
ال إبذف الشرع.)ُ(»...
الزىد تىػ ٍريؾ
كقاؿ ابن
أيضا« :كمن تلبيسو عليهم :أنٌو يي ًومههم أ ٌف ُّ
اعبوزم ن
ٌ
اؼبباحات؛ فمنهم من ال يزيد على يخبز الشعري .كمنهم من ال يذكؽ الفاكهة.
ً
حّت ي ػيػبس بدنو ،كيع ٌذب نفسو ،بلبس الصوؼ،
كمنهم من ييقلٌل اؼبطعمٌ ،
(ُ) تلبيس إبليس.ُْٓ :
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كّينعها اؼباء البارد .كما ىذه طريقة الرسوؿ  ،كال طريق أصحابو ،كأتباعهم.
كإٌنا كانوا َيوعوف ،إذا دل َيدكا شيئنا؛ فإذا كجدكا ،أكلوا.)ُ(»...
كقاؿ ابن تيميٌة« :كىكذا ىو الواقع يف أىل ملٌتنا ،مثلما قبده بني
الطوائف اؼبتنازعة يف أصوؿ دينها ،ككثري من فركعو ،من أىل األصوؿ كالفركع؛
كمثلما قبده بني العلماء كبني العيبٌاد؛ فبٌن يغلب عليو اؼبوسويٌة ،أك العيسويٌة،
كل كاحدة :ليست األخرل على
ٌ
حّت يبقى فيهم شبو من ٌ
األمتني ،اللتني قالت ٌ
اؼبتصوؼ
شيء ،كما قبد اؼبتف ٌقو
اؼبتمسك من الدين ابألعماؿ الظاىرة ،ك ٌ
ٌ
كل منهما ينفي طريقة اْلخر ،كي ٌدعي أنٌو ليس من
ٌ
اؼبتمسك منو أبعماؿ ابطنةٌ ،
أىل الدين ،أك ييعرض عنو إعراض من ال يع ٌده من الدين؛ فتقع بينهما العداكة
كالبغضاء .كذلك :أ ٌف هللا أمر بطهارة القلب ،كأمر بطهارة البدف ،ككبل
يد اَّللي لًيى ٍج ىع ىل
﴿ما ييًر ي
الطهارتني من الدين الذم أمر هللا بو كأكجبو ،قاؿ تعاذل :ى
يد لًييطى ًٌهىريك ٍم ىكلًييتًم نً ٍع ىمتىوي ىعلىٍي يك ٍم﴾(ِ) ،كقاؿ﴿ :فًي ػ ًو
ىعلىٍي يك ٍم ًم ٍن ىحىروج ىكلى ًك ٍن ييًر ي
(ّ)
اؿ يػ ًحػبُّو ىف أى ٍف يػتىطىهػركا كاَّلل يػ ً
ب الٍمط ً
ً
ب
ر
ه
ػ
ػ
ح
ين﴾  ،كق ػ ػاؿ﴿ :إًف اَّللى يػي ًح ُّ
ُّ
ٌ
ى ي ى يي
ًر ىجػ ػ ه ي
ي ى
ب الٍمتطى ًه ًرين﴾(ْ) ،كق ػ ػاؿ﴿ :خ ٍذ ًمن أىمواؽبًً
التػوابًيػن كيػ ً
ص ىدقىةن تيطى ًٌه يريى ٍم
م
ح
ُّ
ى
ٌ
ي ٍ ٍى ٍ ى
ى ىي
ي
ى
كتيػىزٌكًي ًهم بًػها﴾(ٓ) ،كقاؿ﴿ :أيكلىئًك ال ً
ين لىػ ٍم ييًرًد اَّللي أى ٍف ييطى ًٌهىر قيػليوبىػ يه ٍم﴾(ٔ)،
ذ
ى
ى ٍ ى
ى
(ُ) تلبيس إبليس.ُْٔ :
(ِ) اؼبائدة.ٔ :
(ّ) التوبة.َُٖ :
(ْ) البقرة.ِِِ :
(ٓ) التوبة.َُّ :
(ٔ) اؼبائدة.ُْ :
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(ُ)
يد اَّلل لًيػ ٍذ ً
ً
ً
ً
ً
ب ىعٍن يكػ ػ يم
ى
ر
ي
ا
ن
إ
﴿
كقاؿ:
،
س﴾
ى
ي ي ي ي ى
كقاؿ﴿ :إنػ ىما الٍ يم ٍشريكو ىف نػى ىج ه
(ِ)
الرج ػس أىى ػ ػل الٍبػيػ ً
ت كييطى ًٌهػ ػريكم تىطٍ ً
كثريا من اؼبتف ٌقهة كاؼبتعبٌدة،
فنجد
.
ا﴾
ر
ػ
ػ
ي
ػ
ه
ًٌ ٍ ى ٍ ى ى ٍ
ٍ
ى
ن
ن
ى
كعمبل .كيرتؾ من
إٌنا مهٌتو طهارة البدف فقط ،كيزيد فيها على اؼبشركع؛
اىتماما ن
ن
استحبااب ،كال يفهم من الطهارة ٌإال ذلك.
إَيااب ،أك
ن
طهارة القلب ما أيمر بو ن
حّت يزيد فيها
كثريا من
اؼبتصوفة كاؼبتف ٌقرة ،إٌنا مهٌتو طهارة القلب فقط؛ ٌ
ٌ
كقبد ن
إَيااب ،أك
على اؼبشركع،
اىتماما ن
كعمبل .كيرتؾ من طهارة البدف ما أيمر بو ن
ن
صب اؼباء ،كتنجيس
ن
استحباابٌ .
فاألكلوف ِيرجوف إذل الوسوسة اؼبذمومة يف كثرة ٌ
شرع اجتنابو ،مع اشتماؿ قلواهم على أنواع
ما ليس بنجس ،كاجتناب ما ال يي ى
الغل إلخواّنم ،كيف ذلك مشااهة بيٌنة لليهود .كاْلخركف
من اغبسد كالكرب ك ٌ
حّت َيعلوا اعبهل دبا
ِيرجوف إذل الغفلة اؼبذمومة ،فيبالغوف يف سبلمة الباطنٌ ،
يفرقوف
الشر  -الذم َيب اتٌقاؤه  -من سبلمة الباطن ،كال ٌ
ذبب معرفتو من ٌ
اؼبنهي عنو ،كبني سبلمة القلب من معرفة
بني سبلمة الباطن من إرادة ٌ
الشر ٌ
الشر ،اؼبعرفة اؼبأمور اهاْ ،ثٌ مع ىذا اعبهل كالغفلة ،قد ال َيتنبوف النجاسات،
ٌ
كييقيموف الطهارة الواجبة ،مضاىاة للنصارل .كتقع العداكة بني الطائفتني؛
ظ مػ ٌمػا ذي ٌكًركا بػو ،كالبغي الذم ىو مػجاكزة الػح ٌدٌ ،إما تفريطنا،
بسبب ترؾ ح وٌ
كفعبل للظلم.)ّ(»...
كإما عدك نا ا ،ن
كتضييعا ٌ
للحقٌ ،
ن

(ُ) التوبة.ِٖ :
(ِ) األحزاب.ّّ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.ُٔ-ُٓ/ُ :
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ؤلاسالمي ،وألاخبارالتار ّ
ّ
يخية
الفروق بيـً الو اقع
كل األخبػار التاريػخيٌة صحيحة قطعيٌة ،كال س ػيٌما أخبػار الغػبلة.
ليست ٌ
فبل يكاد الكذب كالوىم يفارقاف معظم األخبار التارِييٌة ،كلٌػيًّا ،أك جزئيًّا؛ حبيث
خربا سالً نما ،من آاثر األىواء كاألكىاـ.
يندر أف ذبد ن
الطربم ،متح ًٌد ناث عن براءتو من األخبار التارِييٌة اؼبستن ىكرة« :كليعلم
قاؿ
ٌ
شرطت أنػٌي
ذكره فيو فبٌا
كل ما
ي
ي
أحضرت ى
الناظر يف كتابنا ىذا أ ٌف اعتمادم يف ٌ
ركيت من األخبار اليت أ ا ذاكًيرىا فيو ،كاْلاثر اليت أ ا
راظبيو فيو؛ إٌنا ىو على ما ي
يمسنً يدىا إذل ركاِتا فيو ،دكف ما أيد ًرؾ حبيجج العقوؿ ،كاستينبط ًبف ىكر النفوس،
ٌإال اليسري القليل منو ،إذ كاف العلم دبا كاف من أخبار اؼباضني  -كما ىو كائن
من أنباء اغبادثني  -غري كاصل إذل من لػم يشاىدىم ،كدل ييد ًرؾ زماّنم،
ٌإال إبخبار ً
اؼبخربين ،كنقل الناقلني ،دكف االستخراج ابلعقوؿ ،كاالستنباط ًبف ىكر
النفوس .فما يكن يف كتايب ىذا ،من خرب ذكر اه ،عن بعض اؼباضني ،فبٌا
الصحة،
كجها يف ٌ
يستنكره قارئيو ،أك يستشنعو سامعيو ،من أجل أنٌو لػم يعرؼ لو ن
يؤت يف ذلك من قًبلنا ،كإٌنا أيِت من قًبل
كال معَن يف اغبقيقة ،فليعلم أنٌو لػم ى
بعض  اقليو إلينا؛ كأنػٌا إٌنا ٌأدينا ذلك على كبو ما أيٌدم إلينا»(ُ).
كقػاؿ ابن تيميٌة« :كم ػن الػمعلػوـ أ ٌف الزبػي ػر بػن ب ٌكػ ػار  -صاح ػب كت ػاب
اقدم ،كصاحب الطبقات ،كنػحومها،
"األنساب"ٌ ،
كؿبمد بن سعد ،كاتب الو ٌ
من الػمعركفني ابلعلم ،كالثقة ،كاالطٌبلع  -أعلم بػهذا الباب ،كأصدؽ فيما
ينقلونو ،من الػجاىلني ،كالك ٌذابني ،كم ػن بعض أىل التواري ػخ ،الذين ال يوثىق
(ُ) َتريخ الرسل كاؼبلوؾ.ٖ-ٕ/ُ :
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بعلمهم ،كال صدقهم ،بل قد يكوف الرجل صادقنا ،كلكن ال خربة لو ابألسانيد،
حّت ّييٌز بني اؼبقبوؿ كاؼبردكد ،أك يكوف سيٌ اغبفظ ،أك متٌػ ىه نما ابلكذب ،أك
ٌ
مؤرخني ،ال سيٌما إذا كاف مثل
ابلتزيُّد يف الركاية ،كحاؿ كثري من اإلخباريٌني ،كالػ ٌ
ً
اقدم نفسو خري عند الناس
أبػي مػ ٍخنىف لوط بن ُيىي ،كأمثالو .كمعلوـ أ ٌف الو ٌ
ؿبمد بن السائب ،كأمثاؽبما ،كقد عيلم كبلـ
من مثل ىشاـ بن
الكليب ،كأبيو ٌ
ٌ
اقدم ،فإ ٌف ما يذكره ىو كأمثالو إٌنا ييعتضد بو كييستأنس بو ،ك ٌأما
الناس يف الو ٌ
دبجرده يف العلم ،فهذا ال يصلح»(ُ).
االعتماد عليو ٌ
أيضا« :كما ٌأّنم من أجهل الناس دبعرفة اؼبنقوالت،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
كاألحاديث ،كاْلاثر ،كالتمييز بني صحيحها ،كضعيفها ،كإٌنا عمدِتم يف
اؼبنقوالت على تواريخ منقطعة اإلسناد ،ككثري منها من كضع اؼبعركفني ابلكذب،
بل كابإلغباد ،كعلماؤىم يعتمدكف على نقل مثل أيب ًمػ ٍخنىف لوط بن ُيىي،
ؿبمد بن السائب ،كأمثاؽبما من اؼبعركفني ابلكذب ،عند أىل العلم،
كىشاـ بن ٌ
أجل من يعتمدكف عليو يف النقل؛ إذ كانوا يعتمدكف
مع أ ٌف أمثاؿ ىؤالء ىم من ٌ
على من ىو يف غاية اعبهل كاالفرتاء ،فبٌن ال ييذ ىكر يف الكتب ،كال يعرفو أىل
العلم ابلرجاؿ»(ِ).
عما
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كاعبواب :أف ييقاؿ  -قبل األجوبة ٌ
اؼبفصلةٌ ،
ييذ ىكر من اؼبطاعن  -إ ٌف ما يين ىقل عن الصحابة من اؼبثالب ،فهو نوعاف :أحدمها
كإما ؿبرؼ قد دخلو من الزَيدة كالنقصاف ما
ما ىو كذبٌ ،إما كذب كلٌوٌ ،
الذـ كالطعن .كأكثر اؼبنقوؿ من اؼبطاعن الصرُية ىو من ىذا الباب،
يِيرجو إذل ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ِْٕ/ِٕ :
(ِ) منهاج السنٌة النبويٌة.ٓٗ-ٖٓ/ُ :
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يركيها الك ٌذابوف ،اؼبعركفوف ابلكذب ،مثل أيب ًمػ ٍخنىف لوط بن ُيىي ،كمثل
الكليب ،كأمثاؽبما من الك ٌذابني.)ُ(»...
ؿبمد بن السائب
ىشاـ بن ٌ
ٌ
ً
ً
السيىػر
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :ك ٌأما صبهور اؼبصنٌفني يف األخبار كالتواريخ ك ٌ
كً
الف ىنت ،من رجاؿ اعبرح كالتعديل ،منهم من ىو يف نفسو متٌػ ىهم ،أك غري حافظ،
كأيب ً
الكليب ،كإسحاؽ بن
السائب
بن
د
ؿبم
بن
كىشاـ
،
ُيىي
بن
لوط
ف
ن
خ
ػ
م
ى
ٍ
ٌ
ٌ
اقدم خري من ملء األرض مثل ىؤالء،
بشر ،كأمثاؽبم ،من الك ٌذابني ،بل الو ٌ
كقد علً
عمن نقل ،ككذلك
ر
ظ
ن
ي
لكن
،
ثقة
و
كاتب
سعد
بن
د
كؿبم
،
فيو
قيل
ما
م
ى
ي
ي
ٌ
ٌ
اؼبدائِن ،كأمثالو ،كإف سلموا من الطعن فيهم ،فليسوا من علماء
أبو اغبسن
ٌ
اعبرح كالتعديل ،حّت يكوف ما رككه ،كلػم ي ً
مقبوال»(ِ).
نكركه :ن
ٌ
ي
التميمي،
م ،كييقاؿ:
كقاؿ
الذىيب« :سيف بن عمر ،الضبػٌ ٌي ،األيسيد ٌ
ٌ
ٌ
ً
الردة ،كغري ذلك .ىو
السعدم،
الربصب ٌي ،كييقاؿ:
الكويف .مصنٌف ال يفتوح ،ك ٌ
ي
ٌ
ٌ
اعبعفي،
اقدم .يركم عن ىشاـ بن عركة ،كعبيد هللا بن عمر ،كجابر
كالو ٌ
ٌ
كخلق كثري ،من الػمجهولني .كاف أخبارًَّي عارفنا .ركل عنو :جبارة بن اؼبغلٌس،
العتكي ،كصباعة .قاؿ عبٌاس ،عن ُيىي:
كأبو معمر القطيع ٌي ،كالنضر بن ضبٌاد
ٌ
س خري منو .كقاؿ أبو داكد :ليس بشيء.
ضعيف .كركل ٌ
مطني ،عن ُيىي :فىػ ٍل ه
ً
عامة
عدمٌ :
كقاؿ أبو حامت :مرتكؾ .كقاؿ ابن حبٌاف :اتُّػهم ابلزندقة .كقاؿ ابن ٌ
حديثو يمن ىكر»(ّ).

(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.ُٖ/ٓ :
(ِ) تلخيص كتاب االستغاثة.ٕٕ/ُ :
(ّ) ميزاف االعتداؿ.ِٓٓ/ِ :
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ّ
ّ
الىص
الىص ألاصيل ،وثرجمة
الفروق بيـً
كل الرتجػمات :صحيحة دقيقة اثبتة قطعيٌة ،كال سيٌما ترصبات
ليست ٌ
(أعداء اإلسبلـ) ،للنصوص القرآنيٌة.
ؿبمد رشيد رضا« :كقد تيرجم القرآف يف ىذه القركف األخرية أبشهر
قاؿ ٌ
مثارا للشبهات،
لغات الشعوب الكبرية ،من غربيٌة كشرقيٌة ،فكانت ترصبتو ن
كسببنا للمطاعن ،أكثر فبٌا كانت سببنا لبلىتداء إذل اإلسبلـ .فإف قيل :إ ٌف مثار
الشبهات دل يكن من الرتصبة ،بل من اػبطإ فيها ،كذلك ييتبلىف ابلرتصبة
الصحيحة اليت ندعو إليها ،كإ ٌف سبب الطعن دل يكن ٌإال سوء قصد من أعداء
العريب
اإلسبلـ ،من دعاة النصرانيٌة ،أك اؼببلحدة ،كىؤالء يطعنوف يف القرآف
ٌ
إين على علمي اهذا ،أقوؿ :إ ٌف الرتصبة أكرب عوف على
اؼبنزؿ ن
أيضا .قلتٌ :
األمرين ،فإ ٌف الذم يطعن يف القرآف اؼبنزؿٌ ،إما أف يكوف ضعي نفا يف اللغة العربيٌة،
فاألكؿ شبيو دبن ُياكؿ فهم القرآف من الرتصبة ،أكثر
أك حاذقنا ؽبا ر ن
اسخا فيهاٌ ،
ما يؤتى من جهلو ابللغة ،ك ٌأما الثاين فهو يتكلٌف الطعن تكلٌنفا ،يكابر بو
الرد عليو
كجدانو ،كيغالب ذكقو كبيانو ،فيجيء طعنو ضعي نفا سخي نفا ،كيكوف ٌ
سهل اؼبسلك ،كاضح اؼبنهج ،كقلٌما يكوف الدفاع عن الرتصبة كذلك ،كإف
كانت صحيحة ،كلن تكوف صحيحةٌ ،إال يف بعض اعبمل ،أك اْلَيت
القصرية ،دكف السور كاْلَيت الطويلة .بل بعض اؼبفردات تتع ٌذر ترصبتها
كل لغة ،من
دبفردات من اللغات األخرلٌ ،
تؤدم اؼبراد منها ،كإنٌو ليي ى
وجد يف ٌ
وجد لػها مرادؼ فػي لغة أخرل .كفػي كبلـ بعض
ىذه الػمفردات ،اليت ال يي ى
يدؿ على أ ٌف العربيٌة
العارفني ابللغة العربيٌة ،كغريىا من اللغات اؼبشهورة ما ٌ
أغناىن بػهذه الػمفردات ،ىد ٍع ما لػها من اػبصائص ،فػي فنوف الػمجاز،
ٌ
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تكرر يف كبلمنا اعبزـ بتع ٌذر ترصبة القرآف ،كاؼبسلم الصحيح
كالكناَيت ...قد ٌ
اإلسبلـ ال ُيتاج إذل دليل على ىذا؛ ألنٌو يؤمن أب ٌف القرآف معجز للبشر،
العريب اؼبنزؿ ،كما أنٌو معجز اهدايتو كإصبلحو للبشر ،كقد
أبسلوبو ،كنظمو
ٌ
النيب  العرب اهذا اإلعجاز ،كرب ٌدل اؼبسلموف بو من بعدىم ،فثبت
رب ٌدل ٌ
عجز اعبميع عن اإلتياف دبثلو ،كصدؽ قولو ﴿ :قيل لىئً ًن ٍ ً ً
س
ٍ
اجتى ىم ىعت ٍاإلنٍ ي
ًً ً ً
اعبً ُّن علىى أى ٍف َيٍتيوا دبًًثٍ ًل ى ىذا الٍ يقر ً
ض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ض
آف ىال ىَيٍتيو ىف دبثٍلو ىكلى ٍو ىكا ىف بػى ٍع ي
ىك ٍ ى
ى
ى
ٍ
(ُ)
نص
فاْلية
األصل،
مثل
كانت
إذا
إال
،
صحيحة
تكوف
ال
مة
ػ
الرتج
ك
.
ظى ًه نريا﴾
ٌ
ٌ
عو ا
اعبن ،عن اإلتياف دبثلو ،كلو كاف بعضهم ن
قطعي على عجز اإلنس ك ٌ
ٌ
(ِ)
كمساعدا لبعض ،فكيف يّيكن أف َيِت دبثلو فرد ،أك صباعة؟!. »...
ن
النص
العريب جزء من ٌ
كقاؿ ٌ
ارل« :اتٌفق علماؤ ا على أ ٌف النظم ٌ
ؿبمد الغز ٌ
أبدا ،لو تي ًرجم القرآف إذل لغة
سمى كحينا ن
القرآينٌ ،جزء من الوحي ،كال يّيكن أف يي ٌ
أخرل ،مهما كانت الرتصبة دقيقة ،كمهما كاف كفاؤىا ابؼبعاين .يستحيل أف
سمى تفسري القرآف ابللغة
سمى :معاين القرآف ،يي ٌ
سمى ىذا الػمنظوـ قرآ ن ا .يي ٌ
يي ٌ
لكن القرآف ال يكوف ٌإال عربيًّا .عالىميٌة القرآف
اإلقبليزيٌة ،أك الفرنسيٌة ..إخلٌ ،
رتجم ؽبم
أتِت بطريق ترصبة اؼبعاين كاألىداؼ للناس .كما حاجة الناس إذل أف يي ى
العريب .دبعَن:
القرآف كلٌو ،ن
 اقصا اؼبعاين اليت ال يّيكن أف تي ى
لحظ ٌإال يف األصل ٌ
أ ٌف العلماء قالوا :ىناؾ و
معاف اثنويٌة غري اؼبعاين ،اليت تيعطيها الكلمة ...فهذه
أبدا ،مع ترصبة القرآف الكرًن ،إلػى لغ ػات
رتجم ن
الػمعاين الثانويٌة ال يػيمكن أف تي ى
أخرل .الذين يشتغلوف ابلرتصبة اْلف ،يقولوف :مهما رقيت الرتجػمة ،كتق ٌدمت،
(ُ) اإلسراء.ٖٖ :
(ِ) تفسري القرآف اغبكيم.ّْٕ-ّْٔ/ٗ :
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ال يّيكن أف تيغِن عن األصل ،كتنقل اؼبعاين كاملة؛ أل ٌف جزءنا من اغبقيقة يضيع،
كثريا من الذين يػحرصوف على اؼبعاين
أثناء النقل من لغة إذل أخرل؛ لذلك نرل ن
الدقيقة ،كاألىداؼ اؼبطلوبة :ال مندكحة ؽبم ،عن تعلُّم لغتها .كالتعامل السليم
النص ،كإدراؾ مقاصده كمراميو .شعر شكسبري،
النص القرآينٌ يقتضي فىػ ٍه ىم ٌ
مع ٌ
إذا تي ًرجم إذل اللغة العربيٌة ،يفقد نصف قيمتو األدبيٌة؟ أل ٌف قيمتو يف أصلو،
خاصة ،كالرتصبات
كليست القيمة عند ا كبن ..كيف صبيع اللغات لؤلصل قيمة ٌ
زبضع لتحريفات كثرية .نعود إذل القوؿ أب ٌف القرآف نزؿ عربيًّا ،بلغة العرب،
كرسالة القرآف رسالة شاملة ،كعالىميٌة ،فكيف يّيكن أف يكوف الػخطاب القرآن ٌػي
عالىميًّا ،كىػو ابللغ ػة العربيٌة ،م ػع أ ٌف األقػواـ اْلخرين ال يعػرفػوف العربيٌة؟ أث ػار
م السؤاؿ نفسو ،كأجاب عنو ،قاؿ فيما أذ يك ير :إ ٌف التػراجم تيغنػي فػي
الزـبشر ٌ
ىذه الػحالة ،لكن يف الببلغ ال ب ٌد أف ينزؿ بلغة من اللغات ،ككونو ينزؿ هجميع
مثبل؛ لكي ينزلوا،
نيب ن
لغات األرض دفعة كاحدة ،فهذا يعِن أنٌو ُيتاج إذل مئة ٌ
كيتكلٌموا بلغات أقوامهم .ال ب ٌد أف ينزؿ القرآف بلغة كحيدة ،كعن طريق ىذه
اللغة الوحيدة ،كاستيعااها للمعاين ،كقياـ أىلها ابلفهم ،ييصدر عن طريق الرتصبة
كالبياف عبميع اللغات األخرل ،كاهذا ّيكن أف أنقل للناس معاين القرآف..
القرآف فيو أمراف :أىداؼ رئيسيٌة ،كؿباكر ،أك أحكاـّ ،يكن نقلها بدكف حرج..
ٌأما ما يصنع ىذه األحكاـ ،من األسلوب القرآن ٌػي كلٌو ،يبقى فػي األصل؛
للقصة
فبل ربتاج األمم األخرل إليو .فأيترجم ن
مثبل :اؼبواريث ،اغبدكد ،خبلصة ٌ
القرآنية .أيترجم خبلصات ألشياء كثرية ...فبل أيق ًٌ
مرتجػ نما ،كلكن
قرآ ا
للناس
ـ
د
ن
ٌ
ى
(ُ)
أيق ًٌدـ ؽبم ،كأيص ًٌ
أحكاما كقًيى نما ،كبعض السلوكيٌات اؼبطلوبة فقط» .
ر
د
ن
(ُ) كيف نتعامل مع القرآف.ُِٗ-َُٗ :
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ّ
العملي على ثلك الفروق
الدليل
عملي  -على تنبٌو اؼبؤلٌفني القدامى على تلك الفركؽ  -ىو
كأكرب دليل ٌ
اختبلفهم ،يف كثري من اؼبباحث التأليفيٌة .كمن أمثلة ذلك:

 -1االختالف يف بعض الةراءات:
رم« :كاخػتػلػف ال ىق ػىرأة ،فػي قػ ػراءة ذلك ،فقػرأتػو عػ ٌامػة ال ىق ػىرأة:
قػاؿ الطب ػ ٌ
(ُ)
خربا من هللا  عن نفسو أنٌو العالًػم دبا كضعت من غري
،
ت﴾
﴿ك ى
ض ىع ٍ
ى
ن
(ِ)
ض ٍعتيػ ىها أينٍػثىى﴾  .كقرأ ذلك بعض اؼبتق ٌدمني" :كهللا أعلم دبا
ب إًًٌين ىك ى
﴿ر ًٌ
قيلها :ى
كضعت" ،على كجو اػبرب بذلك عن ٌأـ مرًن ٌأّنا ىي القائلة :كهللا أعلم دبا
ي
اغبجة مستفيضة فيها قراءتو
ك ي
لدتٌ ،
مِن .كأكذل القراءتني ابلصواب ما نقلتو ٌ
ت﴾(ّ).
صحتها ،كذلك قراءة من قرأ﴿ :كاَّللي أ ٍىعلى يم ًدبىا ىك ى
ض ىع ٍ
بينها ،ال يتدافعوف ٌ
كال ييعرتض ابلشاذٌ عنها عليها»(ْ).
عامة قىػىرأة
كقاؿ
الطربم ن
أيضا« :اختلفت ال ىقىرأة يف قراءة ذلك ،فقرأتو ٌ
ٌ
(ٓ)
الكوفة﴿ :كما يػ ٍفعليوا ً
و
ردا على صفة
ابلياء
﴾
كه
ر
ف
ك
ي
ن
ل
ػ
ف
ري
خ
ن
م
ٍ
صبيعاًّ ،
ى
ى
ى
ٍ
ى
ٍ ي يي
ن
ىى ى ى ٍ
أبّنم َيمركف ابؼبعركؼ ،كينهوف عن اؼبنكر.
جل ثناؤه ٌ -
القوـ الذين كصفهم ٌ -
صبيعا:
عامة قىػىرأة اؼبدينة كاغبجاز كبعض قىػىرأة الكوفة ابلتاء ،يف اغبرفني ن
كقرأتو ٌ
"كما تفعلوا من خري فلن تكفركه" .دبعَن :كما تفعلوا أنتم أيٌها اؼبؤمنوف من خري،
(ُ) آؿ عمراف.ّٔ :
(ِ) آؿ عمراف.ّٔ :
(ّ) آؿ عمراف.ّٔ :
(ْ) جامع البياف.ّّٔ/ٓ :
(ٓ) آؿ عمراف.ُُٓ :
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جائزا ابلياء
فلن يكفركموه ربٌكم .ككاف بعض قىػىرأة البصرة يرل القراءتني يف ذلك ن
﴿كىما يػى ٍف ىعليوا ًم ٍن ىخ ٍوري
كالتاء يف اغبرفني .كالصواب من القراءة يف ذلك عند ا :ى
(ُ)
األمة القائمة،
عن
اػبرب
بذلك
يعِن
كليهما،
اغبرفني
يف
ابلياء
فىػلى ٍن يي ٍك ىف يركهي﴾
ٌ
التالية آَيت هللا .كإٌنا اخرت ا ذلك؛ أل ٌف ما قبل ىذه اْلية من اْلَيت خرب
تدؿ على االنصراؼ عن
عنهم ،فإغباؽ ىذه اْلية  -إذ كاف ال داللة فيها ٌ
صفتهم  -دبعاين اْلَيت قبلها :أكذل من صرفها عن معاين ما قبلها»(ِ).
أيضا« :ك ٌأما قراءة من قرأ ذلك" :كعلى الذين ييطوقونو"،
كقاؿ
الطربم ن
ٌ
فقراءة ؼبصاحف أىل اإلسبلـ خبلؼ ،كغري جائز ألحد من أىل اإلسبلـ
قاطعا
االعرتاض ابلرأم على ما نقلو اؼبسلموف ،كراثة عن نبيٌهم  ،ن
ظاىرا ن
نقبل ن
شك فيو أنٌو من
اغبق الذم ال ٌ
اغبجة من الدين ىو ٌ
للعذر؛ أل ٌف ما جاءت بو ٌ
حجة أنٌو من عند هللا ،ابْلراء
عند هللا ،كال ييعرتض على ما قد ثبت ،كقامت بو ٌ
كالظنوف كاألقواؿ الشاذٌة»(ّ).
أيضا« :كق ػد ق ػرأ جػماعة م ػن الػمتق ٌدميػن" :ال يف ػًٌرؽ بيػن
رم ن
كقػاؿ الطبػ ٌ
أحد من رس ػلو" ،ابلياء ...كالقراءة التػي ال نس ػتجي ػز غيػرى ػا ،فػي ذلك عند ا،
ىح ػ ػ ود ًم ػ ٍن ير يسػ ػلًػ ًو﴾(ْ)؛ ألنػٌهػا القػ ػراءة ،التػي ق ػام ػت
ابلنػ ػوف :ى
﴿ال نيػ ىف ػًٌر يؽ بػىٍي ػ ىن أ ى
حجتػها ،ابلنقل الػمستفيض ،الذم يػمتنع معو التشاعير ،كالتواطؤ ،كالسهو،
ٌ
كالغل ػط ،بػمعنػى م ػ ػا كصفن ػا ،م ػ ػن" :يقول ػوف ال نف ػٌرؽ بيػن أحػ ػد م ػن رسػ ػلو".
(ُ) آؿ عمراف.ُُٓ :
(ِ) جامع البياف.َُٕ-ََٕ/ٓ :
(ّ) جامع البياف.َُٖ/ّ :
(ْ) البقرة.ِٖٓ :
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نقبل ،ككراث ػة»(ُ).
كال ييعتػرض ،بشػ ػاذٌ مػ ػن القػراءة ،على مػا ج ػاءت بػو الػ يح ٌجة ،ن
أيضا« :ك ٌأما القراءة اليت يحكيت عن اغبسن ،فقراءة  -عن
كقاؿ
الطربم ن
ٌ
دليبل على بعدىا
اغبجة من ال ىقىرأة  -شاذٌة ،ككفى بشذكذىا عن قراءِتم ن
قراءة ٌ
من الصواب»(ِ).
كقاؿ ابن عطيٌة« :كقرأ صبهور الناس﴿ :تىػتبًعيو ىف﴾(ّ) على اؼبخاطبة ،كقرأ
النخعي ،كإبراىيم ،كابن ك ٌاثب" :إف يتٌبعوا" ،ابلياء ،حكاية عنهم .قاؿ القاضي
ٌ
(ٓ)
(ْ)
﴿كإً ٍف أىنٍػتي ٍم﴾ . »...
ؿبمد  :كىذه قراءة شاذٌةٌ ،
أبو ٌ
يضعفها قولو :ى
بعي:
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب« :كقرأ أبو اعبوزاء أكس بن عبد هللا الر ٌ
ٌ
النحاس :قراءة أيب اعبوزاء شاذٌة .قاؿ غريه:
صص حياة" .قاؿ ٌ
"كلكم يف ال ىق ى
مصدرا كالقصاص .كقيل :أراد ابلقصص القرآف ،أم :لكم يف
ُيتمل أف يكوف
ن
اَّلل  -الذم شرع فيو القصاص  -حياة ،أم :قباة»(ٔ).
كتاب ٌ
﴿كلىػ ٍم ىًذب يدكا ىكاتًبنا﴾(ٕ) ،قرأ
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب ن
أيضا« :قولو تعاذل :ى
ٌ
قرأ اعبمهور ﴿ :ىكاتً
ي
يب كؾباىد
أ
ك
اس
عب
ابن
أ
ر
كق
يكتب.
رجل
:
دبعَن
ا﴾
ب
ٌ
ن
ٌ
فسره
كتااب" .قاؿ أبو بكر
ك ٌ
الضحاؾ كعكرمة كأبو العالية" :كلػم ذبدكا ن
ٌ
األنبارمٌ :
كركم عن ابن
ؾباىد ،فقاؿ :معناه :فإف دل ذبدكا ن
مدادا ،يعِن يف األسفار .ي
(ُ) جامع البياف.ُُٓ-َُٓ/ٓ :
(ِ) جامع البياف.ٗٗ/ٗ :
(ّ) األنعاـ.ُْٖ :
(ْ) األنعاـ.ُْٖ :
ا﵀رر الوجيز.َّٔ/ِ :
(ٓ) ٌ
(ٔ) اعبامع ألحكاـ القرآف.َٗ/ّ :
(ٕ) البقرة.ِّٖ :
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العامة على خبلفها ،كقلٌما
عبٌاس " :يكتٌ نااب" .قاؿ ٌ
النحاس :ىذه القراءة شاذٌة ،ك ٌ
العامةٌ ،إال كفيو مطعن ،كنسق الكبلـ على "كاتًب"؛
ِيرج شيء عن قراءة ٌ
ً
ب ًابلٍ ىع ٍد ًؿ﴾(ُ) ،ك" يكتٌاب" يقتضي
﴿كلٍيى ٍكتي ٍ
ب بػىٍيػنى يك ٍم ىكات ه
قاؿ هللا  قبل ىذا :ى
صباعة»(ِ).
أيضا« :كقرأ عركة بن الزبري" :ك ادل نوح
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب ن
ٌ
علي  ،كىي
ابنها" ،ييريد :ابن امرأتو ،كىي تفسري القراءة اؼبتق ٌدمة عنو ،كعن ٌ
حجة للحسن كؾباىد؛ ٌإال ٌأّنا قراءة شاذٌة ،فبل نرتؾ اؼبتٌػ ىفق عليها ؽبا»(ّ).
ٌ
أيضا« :كركل عصمة عن األعمش" :كقي ٍمنرا"،
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب ن
ٌ
بضم القاؼ ،كإسكاف الػميم؛ كىذه قراءة شػ ػاذٌة ،كلو ل ػم يكن فيهاٌ ،إال أ ٌف
ٌ
أحػمد بن حنبل  -كىو إماـ الػمسلمني ،فػي كقتو  -قاؿ :ال تكتبوا م ػا يػحكيو
عصمة ،الذم يركم القراءات .كقد أيكلػ ػع أبو حاتػ ػم السجستانػ ٌي ،بذكر ما يركيو
عصمة ىذا»(ْ).
 -2االختالف يف بعض التفسيات:
اعبوزم« :اختلف العلماء يف اؼبراد ابستهزاء هللا اهم على تسعة
قاؿ ابن
ٌ
أقواؿ :أحدىا أنٌو ييفتىح ؽبم ابب من اعبنٌة ،كىم يف النار ،فييسرعوف إليو ،فييغلىق،
ْثٌ ييفتىح ؽبم ابب آخر ،فييسرعوف ،فييغلىق ،فيضحك منهم اؼبؤمنوف ،يركم عن
ابن عبٌاس .كالثاين أنٌو إذا كاف يوـ القيامة ،صبدت النار ؽبم ،كما ذبمد اإلىالة،
(ُ) البقرة.ِّٖ :
(ِ) اعبامع ألحكاـ القرآف.ْٔٓ/ْ :
(ّ) اعبامع ألحكاـ القرآف.ُّٕ/ُُ :
(ْ) اعبامع ألحكاـ القرآف.ُْٔ/ُٓ :
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البصرم .كالثالث أ ٌف
يف القدر ،فيمشوف ،فتنخسف اهم ،يركم عن اغبسن
ٌ
ضرب بينهم كبني اؼبؤمنني بسور لو ابب ،ابطنو فيو الرضبة،
االستهزاء اهم ،إذا ي
ً
﴿ارًجعيوا ىكىراءى يك ٍم
كظاىره من قبلو العذاب ،فيبقوف يف الظلمة ،فييقاؿ ؽبمٍ :
فىالٍتى ًم يسوا ني نورا﴾(ُ) ،قالو مقاتل .كالرابع أ ٌف اؼبراد بوَ :يازيهم على استهزائهم،
﴿ك ىجىزاءي ىسيًٌئى وة
فقوبل اللفظ دبثلو لفظنا ،كإف خالفو معَن ،فهو كقولو تعاذل :ى
(ِ)
اعتى يدكا ىعلىٍي ًو دبًًثٍ ًل ىما ٍاعتى ىدل
ىسيًٌئىةه ًمثٍػلي ىها﴾  ،كقولو﴿ :فى ىم ًن ٍاعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم فى ٍ

ىعلىٍي يك ٍم﴾(ّ) ،كقاؿ عمرك بن كلثوـ:
وؽ جهػ ػ ػ ًل الػ ً
جاىلين ػا
أال ال يػىج ػ ػهػلى ػ ٍن أح ػ ػ ػ ػ ػ ػ هد عػلػيػنػ ػا فػنىجػه ػ ػ ىل ف ػ ػ ى
أراد :فنعاقبو أبغلظ من عقوبتو .كاػبامس أ ٌف االستهزاء من هللا التخطئة
جهلهم فػي اإلقامة على كفرىم.
ؽبم ،كالتجهيل ،فمعناه :هللا ِيطٌ فعلهم ،كيػ ٌ
كرد
كالسادس أ ٌف استهزاءه :استدراجو ٌإَيىم .كالسابع :أنٌو إيقاع استهزائهم اهمٌ ،
األنبارم .كالثامن:
ؿبمد بن القاسم
خداعهم كمكرىم عليهم .ذكر ىذه األقواؿ ٌ
ٌ
ك
أ ٌف االستهزاء اهم أف ييقاؿ ألحدىم يف النار ،كىو يف غاية ٌ
الذؿ﴿ :ذي ٍؽ إًن ى
ت الٍ ىع ًز ييز الٍ ىك ًرًني﴾(ْ) ،ذكره شػ ػيخنا ،فػي كتابو .كالتاسع :أنٌو لػ ٌما أظهركا من
أىنٍ ى
أحكاـ إسبلمهم  -فػي الدنيا  -خبلؼ ما أيبطن لػهػم ،فػي اْلخرة ،كاف
كاالسػ ػتهزاء اهم»(ٓ).

(ُ) اغبديد.ُّ :
(ِ) الشورل.َْ :
(ّ) البقرة.ُْٗ :
(ْ) الدخاف.ْٗ :
(ٓ) زاد اؼبسري.ّٔ-ّٓ/ُ :
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 -3االختالف يف بعض األحادلث:
حيػن ً
كيضعًفو آخػ ػركف؛ فإ ٌف
يصحػح بعض الػمؤلٌفيػن حػديػثنا معيٌػننا،
ٌ
ٌ
عملي ،على تنبٌههم على الفرؽ بني السنٌة النبويٌة ،كاغبديث
اختبلفهم ىذا دليل ٌ
تصور أ ٌف بعض قدامى اؼبؤلٌفني يرفض السنٌة النبويٌة،
النيب  ،فبل يي ٌ
اؼبنسوب إذل ٌ
ً
صحة نسبة ذلك اغبديث إذل السنٌة النبويٌة.
كإٌنا ىو بتضعيفو للحديث يينكر ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما تصحيح اغباكم ؼبثل ىذا اغبديث كأمثالو ،فهذا فبٌا
يصحح أحاديث ،كىي
أئمة العلم ابغبديث ،كقالوا :إ ٌف اغباكم ٌ
أنكره عليو ٌ
صحح حديث زريب بن
موضوعة مكذكبة ،عند أىل اؼبعرفة ابغبديث ،كما ٌ
برشبلي ،الذم فيو ً
كصي اؼبسيح ،كىو كذب ابتٌفاؽ أىل اؼبعرفة ،كما ٌبني
كر
ذ
ٌ
اعبوزم ،كغريمها ،ككذا أحاديث كثرية يف مستدركو،
البيهقي ،كابن
ذلك
ٌ
ٌ
أئمة أىل العلم ابغبديث  -موضوعة ،كمنها ما يكوف
ٌ
يصححها ،كىي  -عند ٌ
ؾبرد تصحيح
موقوفنا يرفعو .كؽبذا كاف أىل العلم ابغبديث ال يعتمدكف على ٌ
اؼبصححني
يصححو ،فهو صحيح ،لكن ىو يف
ٌ
اغباكم ،كإف كاف غالب ما ٌ
دبنزلة الثقة الذم يكثر غلطو ،كإف كاف الصواب أغلب عليو .كليس فيمن
يصحح اغبديث أضعف من تصحيحو»(ُ).
ٌ

 -4االختالف يف بعض اآلراء العةدلّة:
السنٌة :أ ٌف األنبياء،
قاؿ ابن تيميٌة« :كقد ذكر جػماعة ،من اؼبنتسبني إلػى ُّ
كصالػح البشر :أفضل من الػمبلئكة .كذىبت الػمعتزلة إلػى تفضيل الػمبلئكة،
يفضل األنبياء كاألكلياء،
على البشر ،كأتباع
األشعرم على قولني :منهم من ٌ
ٌ
متأخريهم أنٌو ماؿ
كحكي عن بعض ٌ
كمنهم من يقف ،كال يقطع فيهما بشيء .ي
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُّٖ-ُِٖ/ُ :
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إذل قوؿ الػمعتزلة ،كربػٌما يحكي ذلك ،عن بعض من ي ٌدعي السنٌة ،كيواليها»(ُ).
أيضا« :كق ػوؿ من يقوؿ :إ ٌف الركح بػمفردى ػا :ال تينعم،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
كال تيعذب ،كإنػٌما الركح ىي الػحياة ،كىذا يقولو طوائف من أىل الكبلـ ،من
األشعرم ،كالقاضي أبػي بك ػ ػر ،كغيػرىم؛
الػمعتزلة ،كأصحاب أبػي الػحسن
ٌ
كيينكركف أ ٌف الركح تبقى ،بعد ف ػ ػراؽ البدف ،كىذا قػ ػوؿ ابطػ ػل ،خالفو األستاذ
جويِن ،كغريه.)ِ(»...
أبو الػمعالػي الػ ٌ

 -5االختالف يف بعض اآلراء األصوليّة:
النص كاإلصباع .كىو
قاؿ ابن تيميٌة« :الطريق اػبامس :القياس على ٌ
حّت
حجة ن
كثريا من أىل الرأم أسرؼ فيوٌ ،
ٌ
أيضا ،عند صباىري الفقهاءٌ ،
لكن ن
كحّت استعمل منو
كحّت رد بو النصوصٌ ،
النصٌ ،
استعملو قبل البحث عن ٌ
ً
أسا ،كىي
الفاسد؛ كمن أىل الكبلـ كأىل اغبديث كأىل القياس من يينكره ر ن
متوسط بني اإلسراؼ كالنقص»(ّ).
مسألة كبرية ،ك ٌ
اغبق فيها ٌ
كشي« :مسألة :يف جواز تعليل الشيء  -هجميع أكصافو -
كقاؿ الزر ٌ
مبِن على أ ٌف
خبلؼ ،حكاه ابن فورؾ ،كالقاضي عبد ٌ
الوىاب يف ٌ
اؼبلخصٌ ،
جوزه اختلفوا على قولني:
شرط العلٌة التع ٌدم ،فمن شرطو منعها ىنا ،كمن ٌ
حق العلٌة التأثري ،كال ب ٌد أف يكوف اؼبؤثٌر بعض
يصح؛ أل ٌف ٌ
أحدمها ال ٌ
يصح ،فلو اتٌفق أ ٌف صبيعها مؤثٌرة،
األكصاؼ ،دكف بعض؛ فتعليلو هجميعها ال ٌ

(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُِٖ/ْ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُْٕ/ْ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.ُٖٕ/ُُ :
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صحتها»(ُ).
يصح؛ أل ٌف أكثر ما فيو ٌأال يتع ٌدل ،كذلك ال ّينع ٌ
جاز .كالثاين ٌ

 -6االختالف يف بعض اآلراء الفةهيّة:
قاؿ ابن اؼبنذر« :اختلف أىل العلم فيمن ب ٌدؿ ماشية لو قبل اغبوؿ،
الشافعي ،كأبو ثور ،كأصحاب الرأم
دباشية ْلخر؛ فر نارا من الصدقة .فكاف
ٌ
حّت ُيوؿ على
كل كاحد منهما ،فيما قبض من صاحبوٌ ،
يقولوف :ال زكاة على ٌ
الثورم كذلك ،غري أنٌو دل يذكر الفرار من
ما اشرتل حوؿ ،من يوـ اشرتاه .كقاؿ
ٌ
اعي ،كعبد الػملك ،كأحػمد ،كإسحاؽ ،كأبو عيبىيد
الصدقة .ككاف مالك ،كاألكز ٌ
يركف يف ذلك الزكاة ،إذا كاف فر نارا من الصدقة ...كاختلفوا يف طبس من اإلبل،
حاؿ عليها حوالف .فقاؿ مالك :فيها شاَتف يف حكاية أيب عيبىيد عنو ،كبو قاؿ
الشافعي ،فيما حكاه أىل العراؽ عنو ،كقاؿ دبصر :فيها
أبو عيبىيد ،كأضبد ،ك
ٌ
قوالف ،أحدمها :كما قاؿ ىؤالء ،كاْلخر :أ ٌف عليو شاة»(ِ).

 -7االختالف يف بعض اآلراء الخلخةيّة:
ارل« :اعلم أ ٌف الناس اختلفوا يف ذلك ،فقاؿ قائلوف:
قاؿ أبو حامد الغز ٌ
الصمت(ّ) أفضل من الشكر ،كقاؿ آخركف :الشكر أفضل ،كقاؿ آخركف :مها
كل فريق بكبلـ
سيٌاف ،كقاؿ آخركفِ :يتلف ذلك ابختبلؼ األحواؿ؛ ك ٌ
استدؿ ٌ
شديد االضطراب ،بعيد عن التحصيل؛ فبل معَن للتطويل ابلنقل ،بل اؼببادرة
اغبق أكذل ،فنقوؿ.)ْ(»...
إذل إظهار ٌ
(ُ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.َُٕ/ٓ :
(ِ) اإلشراؼ على مذاىب العلماء.ُِ/ّ :
(ّ) يف اؼبطبوع( :الصمت) ،كالصواب( :الصرب).
(ْ) إحياء علوـ الدين.ُُْٖ :

95

تدؿ
فهذه األمثلة اؼبختارة  -كغريىا أكثر منها ،أبضعاؼ مضاعفة ٌ -
داللة كاضحة ،ال ريب فيها ،على أ ٌف اؼبؤلٌفني القدامى كانوا متٌفقني على كجود
فركؽ كثرية ،ككبرية ،بني اغبقائق اإلسبلميٌة ،كاؼبباحث التأليفيٌة ،كلكنٌهم كانوا
ِيتلفوف ،يف التعيني كالتحديد.
كليس يعنينا  -من سرد ىذه النصوص  -تصويب بعضها ،كال زبطئة
ما خالفها ،كال ترجيح بعضها على بعض؛ أل ٌف الغرض  -من سردىا  -ليس
بياف كجو الصواب فيها ،بل االستدالؿ اها ،على كجود االختبلؼ ،الذم يعِن
بوضوح :أ ٌف الػمختلفني كانوا متنبًٌهني على الفركؽ ،بني اغبقائق اإلسبلميٌة،
كاؼبباحث التأليفيٌة.

96

ّ
أسباب أخطاء الـمؤلفين
ألخطاء اؼبؤلٌفني ثبلثة أسباب ،ىي :اعبهل ،كاؽبول ،كاػبوؼ.
فاعبهل ُيمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،كىو َيهل أ ٌف التأليف
الذم أنتجو سقيم؛ كما ُيملو اعبهل على االعتماد على اؼبصدر السقيم ،كىو
َيهل أ ٌف اؼبصدر الذم اعتمد عليو سقيم.
كاعبهل كصف نً
بشر ،كاؼبؤلٌفوف مهما بلغوا من
منو
لو
ِي
يكاد
ال
،
سيب
ه
ٌ
العلم ،فإ ٌف اتٌصافهم ابعبهل  -يف بعض أحواؽبم كأحياّنم  -أمر ال ريب فيو.
كاؽبول ُيمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،كىو يعلم أ ٌف التأليف
الذم أنتجو سقيم؛ أل ٌف ىواه يوافق ما أنتجو من أتليف؛ كما ُيملو اؽبول على
االعتماد على اؼبصدر السقيم ،كىو يعلم أ ٌف اؼبصدر الذم اعتمد عليو سقيم؛
أل ٌف ىواه يوافق ما اعتمد عليو من أتليف.
كالػهول كصف موجود  -ببل ريب  -فػي بعض الػمؤلٌفني الػمنسوبني إلػى
لكن الػحكم القاطع  -بتعيني ذلك يف آحادىم  -أمر غري فبكن.
اإلسبلـ؛ ٌ
كاػبوؼ ُيمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،كىو يعلم أ ٌف التأليف
الذم أنتجو سقيم؛ ألنٌو ِياؼ بطش أىل األىواء ،كأىل اعبهاالت ،فيوافقهم
فيما يرضونو من التأليف السقيم؛ كما ُيملو اػبوؼ على االعتماد على اؼبصدر
السقيم ،كىو يعلم أ ٌف اؼبصدر الذم اعتمد عليو سقيم؛ ألنٌو ِياؼ بطش أىل
عما اعتمدكا عليو.
األىواء ،كأىل اعبهاالت ،إف أعرض ٌ
كاػبوؼ كصف موجود  -ببل ريب  -يف بعض اؼبؤلٌفني ،اؼبنسوبني إذل
لكن اغبكم القاطع  -بتعيني ذلك يف آحادىم  -أمر غري فبكن.
اإلسبلـ؛ ٌ
كيشمل التأليف السقيم:
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 -1إنتاج قراءات سقيمة ،ـبالفة للقرآف الكرًن.

 -2إنتاج تفسريات سقيمة ،ـبالفة للقرآف الكرًن.

 -3إنتاج أحاديث سقيمة ،ـبالفة للسنٌة النبويٌة.
 -4إنتاج شركح سقيمة ،ـبالفة للسنٌة النبويٌة.
 -5إنتاج ركاَيت سقيمة ،ـبالفة للحقائق اإلسبلميٌة.
 -6إنتاج آراء سقيمة ،ـبالفة للحقائق اإلسبلميٌة.
اإلسبلمي.
 -7إنتاج أخبار سقيمة ،ـبالفة للواقع
ٌ
خمثلَّث األخطاء:

كاألخطاء اليت يينتجها اؼبؤلٌفوف اؼبخطئوف ذات ثبلثة أضبلع ،ىي:

أ -الطأ يف التفكي :ىو أف يينتج اؼبؤلٌف اؼبخط فكرة سقيمة.

ب -الطأ يف التعبي :ىو أف يينتج اؼبؤلٌف اؼبخط عبارة سقيمة ،للتعبري عن
فكرة معيٌنة ،سواء أكانت تلك الفكرة سليمة ،أـ سقيمة.

سقيما ،بعد أف
ج -الطأ يف التفسي :ىو أف يينتج اؼبؤلٌف اؼبخط
تفسريا ن
ن
يطٌلع على تعبري مؤلٌف آخر ،فيخط يف تفسري ذلك التعبري ،كي ٌدعي أ ٌف
التفسري الذم أنتجو ىو التفسري السليم اؼبناسب لذلك التعبري.
(مثلث األخطاء) ،الذم امتؤلت
كابجتماع ىذه األضبلع الثبلثة يرتٌكب ي
الع ىقديٌة.
أبضبلعو الثبلثة كتب اؼبؤلٌفني من القدامى كا﵀دثني ،كال سيٌما الكتب ى
كلذلك كاف كاجبنا ،على من أراد القضاء على االختبلؼ ،بني اؼبؤلٌفني
(مثلث األخطاء)،
اؼبنتسبني إذل (اإلسبلـ) :أف ييعَن عناية كبرية ،ابلكشف عن ي
عبلجا
لكل ضلع منها ن
يف (كتب اؼبختلفني) ،كالتمييز بني أضبلعو الثبلثة؛ أل ٌف ٌ
خاصا بو ،يناسبو ،كال يناسب غريه من األضبلع.
شافينا ًّ
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عبيد التقليد
يقوـ التقليد األعمى ،على ثبلثة أصناؼ رئيسة ،من الناس:
األول -الـ خمزتـج :الذم أنتج الرأم السقيم .كىو ثبلثة أصناؼ:
ّ
أسس الرأم السقيم بصورتو البدائيٌة.
 -1الـ خم ّ
ؤسس :الذم ٌ
طور الرأم السقيم إذل صورتو النهائيٌة.
 -2الـ خم ّ
طور :الذم ٌ

ةرر :الذم ٌقرر الرأم السقيم ،ابالستدالؿ عليو ،كاؼبنافحة عنو.
 -3الـ خم ّ

الثاين -الـ خمتةبّل :الذم تقبٌل الرأم السقيم .كىو ثبلثة أصناؼ:

 -1الـجاهل :الذم تقبٌل الرأم السقيم؛ ألنٌو جهل بطبلنو ،فوافق اؼبنتجني.
 -2الفاسق :الذم تقبٌل الرأم السقيم؛ ألنٌو كافق ىواه ،فوافق اؼبنتجني.

 -3الـاخائف :الذم تقبٌل الرأم السقيم؛ ألنٌو ضعف كخاؼ ،فوافق اؼبنتجني.

الثالث -الـ خمةلّد :الذم قلٌد أسبلفو ،فيما كرثو عنهم ،من آراء اؼبنتجني.
كللمقلٌد ثبلث درجات رئيسة ابرزة:

 -1الـ خمةلّد اجلاهل.
 -2الـ خمةلّد املتعلّم.

 -3الـ خمةلّد العالـم.
كقد يستغرب كثريكف من كصف (العالًػم) ابلتقليد؛ فكيف يكوف عالً نػما،
كيكوف مقلًٌ ندا يف الوقت نفسو؟!!!
كاعبواب :إ ٌف أكثر علماء األدَيف كاؼبذاىب ،قدّينا كحديثنا ،سواء أكانوا
من اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ) ،أـ من اؼبنسوبني إذل غريه :ىم يف اغبقيقة مقلًٌدكف،
نشأكا مقلًٌدين ،ككربكا مقلًٌدين ،كظلٌوا مقلًٌدين ،كماتوا مقلًٌدين.
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فالعالً
طفبل
ا
شيخ
يوـ
ال
اه
ر
ت
الذم
م
ػ
كبريا  -كاف يف زمن من األزماف ن
ن
ن
صغريا ،ال يعلم شيئنا عن األدَيف كاؼبذاىب.
ن
قاؿ تعاذل﴿ :كاَّلل أىخرج يكم ًمن بطي ً
وف أيم ىهاتً يك ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف ىشٍيػئنا ىك ىج ىع ىل
ى ي ٍى ى ٍ ٍ ي
ص ىار ىك ٍاألىفٍئً ىد ىة لى ىعل يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف﴾(ُ).
لى يك يم الس ٍم ىع ىك ٍاألىبٍ ى
يؤىلو لتل ٌقي االعتقادات ،بدأ بتقليد أبويو،
عمراٌ ،
كحني بلغ ذلك الطفل ن
أك من يقوـ مقامهما؛ ْثٌ أرسلو أىلو؛ ليتعلٌم يف اؼبدارس الدينيٌة ،أك اؼبدارس
اؼبذىبيٌة؛ فكاف مقلًٌ ندا ؼبعلٌميو ،الذين ىم  -يف اغبقيقة  -مقلًٌدكف ألسبلفهم،
فتحوؿ ذلك الطفل ،من درجة (الػجاىل الػمقلًٌد) إذل
من األىل كاؼبعلٌمني؛ ٌ
درجة (الػمتعلٌم الػمقلًٌد).
ربوؿ  -بعد سنوات من التعلٌم  -إذل درجة (العالػم اؼبقلًٌد)؛ أل ٌف إيقانو
ْثٌ ٌ
قائما على (اإللف)؛ كليس إيقا ن ا علميًّا،
دبوركاثتو :كاف إيقا ن ا عاطفيًّا ،كجدانيًّا ،ن
أسريا من
عقبلنيًّا ،ن
قائما على (الربىاف)؛ كلذلك جعلو ىذا (اإللف الطاغي) ن
(أسرل التقليد) ،ال يستطيع اػبركج من (سجن التقليد) ،إذل (ساحة األحرار)،
ٌإال إذا زبلٌص من ذلك (اإللف الطاغي).
كأبرز الفركؽ  -بني اعباىل اؼبقلًٌد كاؼبتعلٌم اؼبقلًٌد كالعالػم اؼبقلًٌد  -ثبلثة:

األول( -اجلاهل املةلّد) :يقلٌد أسبلفو يف (اْلراء) فقط؛ ألنٌو ال يستطيع أف
ّ
عموما  -ما كراء ذلك ،من (أدلٌة اْلراء) ،ك(أصوؿ األدلٌة).
يعرؼ  -ن
الثاين( -املتعلّم املةلّد) :يقلٌد أسبلفو يف (اْلراء) ،كيف (أدلٌة اْلراء) فقط؛ ألنٌو
لكن
يستطيع بتعلٌمو أف يعرؼ األدلٌة ،اليت
ٌ
يستدؿ اها أسبلفو على آرائهم؛ ك ٌ
عموما  -ؼبعرفة (أصوؿ األدلٌة).
تعلٌمو ال يكفيو  -ن
(ُ) النحل.ٕٖ :
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الثالث( -العالـم املةلّد) :يقلٌد أسبلفو يف (اْلراء) ،كيف (أدلٌة اْلراء) ،كيقلٌدىم
أيضا يف (أصوؿ األدلٌة)؛ ألنٌو بلغ من العلم مبلغنا ،م ٌكنو من اإلحاطة ابألصوؿ
ن
اليت اعتمد عليها أسبلفو ،يف تصحيح األدلٌة كتضعيفها.
ك(العالػم اؼبقلًٌد) صنفاف:
 -1عالًػم مقلًٌد لػم يكفو علمو؛ ؼبعرفة بطبلف آراء أسبلفو ،كبطبلف أدلٌتها،
ً
كظل مقلًٌ ندا ،كمات مقلًٌ ندا؛ كىو  -يف
كبطبلف أصوؿ أدلٌتها؛ فنشأ مقلٌ نداٌ ،
يستحق كصف (العالًػم) ،كإف ظبٌاه الناس عال نػما؛ فبل خري يف علم
اغبقيقة  -ال
ٌ
اغبق كالباطل.
ال يكفي صاحبو؛ للتمييز بني ٌ
 -2عالًػم مقلًٌد ،بلغ من العلم مبلغنا ،م ٌكنو من اإليقاف ببطبلف آراء أسبلفو،
كبطبلف أدلٌتها ،كبطبلف أصوؿ أدلٌتها.
كؽبذا الصنف من العلماء خياراف رئيساف:
أ -أف يعمل دبقتضى علمو ،فييعلن براءتو من أابطيل أسبلفو.

ب -أف يبقى فػي الظاىر مستمس نكا ،أبابطيل أسبلفو؛ ٌإما بسبب الػهول،
حني يكوف االستمساؾ بتلك األابطيل مواف نقا لػهواه؛ أك بسبب الػخوؼ ،حني
يػخاؼ بطش الػم ً
بطلني؛ فيوافقهم فػي الظاىر على أابطيلهم.
ي
فمن تغلٌب على اإللف الطاغي ،كخالف اؽبول الباغي ،كاحتكم إذل
كتربأ من أابطيل األسبلؼ،
الدليل العقبلينٌ ،كاعتمد على اإليقاف الربىاينٌٌ ،
كتنزه عن السفاىة كاإلسفاؼ؛ فإنٌو كاحد من (أحرار العلم).
ٌ
لذؿ (األسر) ،يف (سجن التقليد) ،كاستسهلو ،كاستساغو،
كمن استسلم ٌ
كاستعذبو ،كاستحبله؛ فإنٌو كاحد من (عبيد التقليد)!!!
ت!
صم ٍ
كمن لػم َيد ن
مناصا ،من التقليد؛ فليتجنٌب القوؿ بغري علم ،كليى ي
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ّ
براءة الصورة التىـ ّ
سيلية مً أخطاء الـمؤلفيـً
كل الرباءة ،من أخطاء ال يقٌراء ،كالركاة ،كا﵀ ٌدثني،
الصورة التنزيليٌة بريئةٌ ،
مفسرين ،كالش ػٌراح ،كالػمتكلٌمني ،كالفقهػ ػاء ،كاألصوليٌيػن ،كاألخبلقيٌيػن،
كالػ ٌ
اؼبؤرخني ،كاللغويٌني ،كاؼبرتصبني.
ك ٌ
اغبق اعتماد الطاعنني يف (اإلسبلـ) ،على رأم ،ذىب إليو
كليس من ٌ
بعض اؼبختلفني ،كلػم يَي ًمعوا عليو ،فإ ٌف اختبلفهم دليل على نفي بعضهم نسبة
ذلك الرأم إذل (اإلسبلـ).
فاؼبطاعن اؼبستم ٌدة من اْلراء اػببلفيٌة ليست هجديدة؛ فقد سبقهم  -إذل
يوجهوّنا إذل اْلراء
الطعن فيها  -بعض اؼبؤلٌفني الرافضني ؽبا ،كلكنٌهم إٌنا ٌ
العلميٌة ،كييبػًٌرئوف (اإلسبلـ) منها.
فكل قراءة ،أك حديث ،أك خرب ،أك ركاية ،أك تفسري ،أك شرح ،أك رأم،
ٌ
مادة للطعن يف (اإلسبلـ)؛
ـبتلف فيو :ال يّيكن للطاعن ،ن
أصبل ،أف يتٌخذه ٌ
صحة نسبتو إذل (اإلسبلـ).
ألنٌو ال ّيلك ن
دليبل قطعيًّا ك ن
احدا ،على ٌ
كلذلك ال يعدك طعن الطاعن  -يف رأم من اْلراء  -أف يكوف تكر نارا،
كجهو بعض اؼبؤلٌفني ،من قبل ،إذل ذلك الرأم نفسو ،فهو طعن
للطعن الذم ٌ
يف الرأم ،كليس طعننا يف الدين.
كأخطاء اؼبؤلٌفني  -اليت اكتسبت صفة القبوؿ عند مقلٌديهم  -ال يّيكن
ألّنا يف اغبقيقة :أخطاء إنسانيٌة؛ فالفرؽ
أف تيع ٌد جزءنا من (اغبقائق اإلسبلميٌة)؛ ٌ
الذىِن)،
اإلسبلمي
كبري جدًّا بني (الواقع
اغبقيقي) ،كبني (االعتقاد اإلنساينٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اؼبذىيب).
أك (االستمساؾ اإلنساينٌ
ٌ
الناس ،كلُّهم أصبعوف.
كالباطل يف الواقع يبقى ن
ابطبلٌ ،
حّت لو آمن بو ي
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معيارالقبول والرفض
فإن قيل :إ ٌف نسػبػة األخطػ ػاء  -إلػى العلمػاء  -تي ً
وجػب اإلعراض عن
مؤلٌفاتػهم ،كابإلعراض عنها تنعدـ معرفة اغبقائق اإلسبلميٌة!

قلت :ليست تربئة اإلسبلـ  -من أخطاء العلماء  -طعننا فيهم ،كليست
انتقاصا ،من قدرىم؛ فاؼبؤلٌفوف الصادقوف اؼبخلصوف اجملتهدكف ىم الباب الوحيد
ن
اإلؽبي اؼبنزؿ.
الصحيح ،لئلفادة من الوحي ٌ
بشر ،يّيكن
كالصحابة ،كالتابعوف ،كَتبعوىم ،كسائر العلماء الػمجتهدين :ه
أف يِيطئوا ،كلكن كقوعهم يف بعض األخطاء ال ي ً
بطل حسناِتم الغالبة،
ي
ٌ
كخصوصا ضبل رسالة اإلسبلـ.
ن
حجة؛ لرتؾ االعتماد عليهم ،يف ربصيل
كمن ٌازبذ بعض األخطاء ٌ
ط ،فمن ذا الذم يسلم من األخطاء،
ط ،أك يمغالً ه
اغبقائق اإلسبلميٌة؛ فإنٌو غالً ه
بديبل عنهم؟!!!
ليكوف ن
كؿباكمة العلماء ال تعِن إدانتهم ،يف ك ٌل رأم من آرائهم؛ فتلك ؿباكمة
ً
اغبق ،كالباطل ،ابالستناد
لكن اؼبراد من ؿباكمتهم :الفصل بني ٌ
ظالمة ،ن
قطعا؛ ك ٌ
إذل معيار عادؿ ،دقيق؛ لئلفادة ًمن صواب ىمن أصاب منهم ،كذبنُّب خطإ من
أخطأ منهم.
كاؼبعيار يف ذلك أ ٌف من غلب صوابيو خطأىه ،فهو من أىل العلم ،كمن
طؤه صوابىو ،أعرضنا عنو ،كأغنا ا عنو ىمن سواهً ،من أىل العلم؛ أل ٌف
غلب خ ي
االعتماد ليس على قوؿ العالػم ،بل على الدليل الذم يستند إليو العالػم.
كأدلٌة (القرآف الكرًن) ،كأدلٌة (السنٌة النبويٌة) ليست خبافية ،كليس ألحد
لكن الناس ،على درجات ،فػي إتقاف
أف يستأثر بػها ،أك يػيخفيها ،عن الناس؛ ٌ
113

اللغة العربيٌة ،كيف القراءة ،كيف القدرة على التدبُّر ،ك ُّ
التفقو ،كاالستنباط ،كالفهم.
ييركل عن سعيد بن اؼبسيٌب أنٌو قاؿ« :ليس من عالػم كال شريف كال ذم
فضلٌ ،إال كفيو عيب ،كلكن من كاف فضلو أكثر من نقصو ،ذىب نقصو
لفضلو ،كما أ ٌف من غلب عليو نقصانو ،ذىب فضلو»(ُ).
قليبل كأصاب
كييركل عن غريه« :ال يسلم العالػم من اػبطإ ،فمن أخطأ ن
كثريا ،فهو جاىل»(ِ).
كثريا ،فهو عالػم؛ كمن أصاب ن
قليبل كأخطأ ن
ن
كييركل عن عبد هللا بن اؼببارؾ ،أنٌو قاؿ« :إذا غلبت ؿباسن الرجل ،على
مساكئو ،لػم تيذ ىكر اؼبساكئ ،كإذا غلبت الػمساكئ ،عن الػمحاسن(ّ) ،لػم تيذ ىكر
الػمحاسن»(ْ).
كييركل عن أضبد بن حنبل أنٌو قاؿ« :لػم يعرب اعبسر إذل خراساف مثل
إسحاؽ ،كإف كاف ِيالفنا ،يف أشياء ،فإ ٌف الناس لػم يزؿ ِيالف بعضهم
بعضا»(ٓ).
ن
عرؼ :أ ٌف الطوائف اؼبنتسبة إذل
كقاؿ ابن تيميٌة« :كفبٌا ينبغي ن
أيضا أف يي ى
متبوعني  -يف أصوؿ الدين كالكبلـ  -على درجات ،منهم من يكوف قد
خالف السنٌة يف أصوؿ عظيمة ،كمنهم من يكوف إٌنا خالف السنٌة يف أمور
رد على غريه من الطوائف الذين ىم أبعد عن السنٌة منو،
دقيقة .كمن يكوف قد ٌ
(ُ) جامع بياف العلم كفضلو.ُِٖ/ِ :
(ِ) جامع بياف العلم كفضلو.ُِٖ/ِ :
(ّ) كذا يف اؼبطبوع( :عن ا﵀اسن) ،كالصواب( :على ا﵀اسن).
(ْ) سري أعبلـ النببلء.ّٖٗ/ٖ :
(ٓ) سري أعبلـ النببلء.ُّٕ/ُُ :
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اغبق ،لكن يكوف قد جاكز العدؿ
ؿبمودا فيما ٌ
فيكوف ن
رده من الباطل ،كقالو من ٌ
رد بدعة
اغبق ،كقاؿ بعض الباطل ،فيكوف قد ٌ
يف ٌ
رده ،حبيث جحد بعض ٌ
(ُ)
أخف منو ،كىذه حاؿ
بباطل
،
ابطبل
كرد ابلباطل
ن
ٌ
أخف منهاٌ ،
كبرية ،ببدعة ٌ
أكثر أىل الكبلـ اؼبنتسبني إذل السنٌة كاعبماعة .كمثل ىؤالء إذا لػم َيعلوا ما
قوال يفارقوف بو صباعة اؼبسلمني ،يوالوف عليو كيعادكف ،كاف من نوع
ابتدعوه ن
اػبطإ؛ كهللا  يغفر للمؤمنني خطأىم يف مثل ذلك .كؽبذا كقع يف مثل ىذا
أئمتها ،ؽبم مقاالت قالوىا ابجتهاد ،كىي زبالف ما
كثري من سلف ا ٌ
ألمة ك ٌ
ثبت يف الكتاب كالسنٌة ،خببلؼ من كاذل موافً ىقو كعادل يـبالً
كفرؽ بني
،
و
ف
ى
ي
ٌ
كفسق يـبالًىفو ،دكف يموافًقو ،يف مسائل اْلراء،
صباعة اؼبسلمني ،كك ٌفر ٌ
ً
ً
التفرؽ
استحل قتاؿ يـبالفو ،دكف يموافقو ،فهؤالء من أىل ٌ
كاالجتهادات ،ك ٌ
كاالختبلفات»(ِ).
أيضا« :ككثري من ؾبتهدم السلف كاػبلف قد قالوا
كقاؿ ابن تيميٌة ن
كفعلوا ما ىو بدعة ،كلػم يعلموا أنٌو بدعة؛ ٌإما ألحاديث ضعيفة ،ظنٌوىا
كإما لرأم رأكه ،كيف اؼبسألة
كإما ْلَيت فهموا منها ما لػم يػيىرد منهاٌ ،
صحيحةٌ ،
نصوص دل تبلغهم»(ّ).
الذىيب« :كلو أنػٌا يكلٌما أخطأ إمػ ػاـ ،فػي اجتهاده ،فػي آحاد
كقاؿ
ٌ
مغفورا لو ،قيمن ػا عليو ،كب ٌدعن ػاه ،كىجر اه ،لىما س ػلم معنا،
الػمسػ ػائل ،خط ػأ
ن
ال ابن نصػ ػر ،كال ابن من ػدة ،كال من ىو أكرب منهما ،كهللا ىو ىادم الػخلق،
(ُ) الراجح أ ٌف عبارة (ابلباطل) زائدة ،ال داعي ؽبا ىنا.
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُِٕ/ّ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.َُْ/ُٗ :

115

حق ،كىو أرح ػ ػم الراحػميػن ،فنع ػوذ اب﵁ ،م ػن الػهول ،كالفظاظة»(ُ).
إذل الػ ٌ
أئمة العلم إذا كثر صوابو ،كعيلم
كقاؿ
الذىيب ن
أيضاْ« :ثٌ إ ٌف الكبري من ٌ
ٌ
للحق ،كاتٌسع علمو ،كظهر ذكاؤه ،كعيرؼ صبلحو ككرعو كاتٌباعو ،ييغ ىفر لو
ربريو ٌ
ٌ
ىزلىػليػوي ،كال نضلٌلو كنطٌرحو ،كننسى ؿباسنو .نعم ،كال نقتدم بو يف بدعتو كخطئو،
كنرجو لو التوبة من ذلك»(ِ).
صحة
كقاؿ
الذىيب ن
كل من أخطأ يف اجتهاده  -مع ٌ
أيضا« :كلو أ ٌف ٌ
ٌ
األئمة معنا.
إّيانوٌ ،
كتوخيو التٌباع ٌ
اغبق  -أىدر اه ،كب ٌدعناه ،لقل من يسلم من ٌ
رحم هللا اعبميع بػمنٌو ككرمو»(ّ).
الشيعة ،كغبلة الػ ىحنابًلة،
كقاؿ
أيضا« :غبلة الػ يمعتى ًزلة ،كغبلة ًٌ
الذىيب ن
ٌ
كغبلة األىشاعًرة ،كغبلة الػ يم ٍرًجئة ،كغبلة الػ ىج ٍهميٌة ،كغبلة ال ىكٌراميٌة :قد ماجت
اهم الدنيا ،ككثركا ،كفيهم أذكياء كعيبٌاد كعلماء ،نسأؿ هللا العفو كالػمغفرة ألىل
حب العالًػم
حب السنٌة كأىلها ،كنػي ٌ
التوحيد ،كنربأ إلػى هللا من الػهول كالبدع ،كنػي ٌ
حب ما ابتدع فيو بتأكيل
على ما فيو من االتٌباع ،كالصفات اغبميدة ،كال نػي ٌ
سائغ ،كإنػٌما العربة بكثرة الػمحاسن»(ْ).
أئمة اإلسبلـ ،كمقاديرىم كحقوقهم
كقاؿ ابن القيٌم« :معرفة فضل ٌ
كمراتبهم ،كأ ٌف فضلهم كعلمهم كنصحهم ﵁ كرسولو ال ي ً
كل
قبوؿ
ب
وج
ي
ٌ
ما قالوه ،كما كقع يف فتاكيهم  -من اؼبسائل اليت خفي عليهم فيها ما جاء بو
(ُ) سري أعبلـ النببلء.َْ/ُْ :
(ِ) سري أعبلـ النببلء.ُِٕ/ٓ :
(ّ) سري أعبلـ النببلء.ّٕٔ/ُْ :
(ْ) سري أعبلـ النببلء.ْٔ-ْٓ/َِ :
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الرسوؿ ،فقالوا بػمبلغ علمهم ،كالػحق فػي خبلفها  -ال ي ً
وجب اطٌراح أقواؽبم
ٌ
ي
صبلةُّ ،
كتنقصهم ،كالوقيعة فيهم .فهذاف طرفاف جائراف عن القصد ،كقصد
السبيل بينهما ،فبل نؤثػًٌم ،كال نعصم(ُ)؛ كال نسلك بػهم مسلك الرافضة ،فػي
علي ،كال مسلكهم ،فػي الشيخني ،بل نسلك اهم مسلكهم أنفسهم ،فيمن
ٌ
كل أقواؽبم،
قبلهم ،من الصحابة ،فإنٌػهم ال يؤشبٌوّنم كال يعصموّنم ،كال يقبلوف ٌ
ً
األئمة األربعة مسل نكا ،يسلكونو ىم يف
كال يهدركّنا .فكيف يينكركف علينا يف ٌ
اػبلفاء األربعة ،كسائر الصحابة؟ كال منافاة بني ىذين األمرين ،لًمن شرح هللا
األئمة كفضلهم،
صدره لئلسبلـ ،كإٌنا يتنافياف عند أحد رجلني :جاىل دبقدار ٌ
أك جاىل حبقيقة الشريعة ،اليت بعث هللا اها رسولو .كمن لو علم ابلشرع كالواقع
قطعا أ ٌف الرجل اعبليل  -الذم لو يف اإلسبلـ قدـ صاحل كآاثر حسنة،
يعلم ن
كىو من اإلسبلـ كأىلو دبكاف  -قد تكوف منو اؽبفوة كالزلٌة ،ىو فيها معذكر،
بل كمأجور الجتهاده؛ فبل َيوز أف يػيتٌػبىع فيها ،كال َيوز أف يِت ىدر مكانتو،
كإمامتو ،كمنزلتو ،من قلوب اؼبسلمني»(ِ).
األئمة ،الذين لػهم أتباع،
كقاؿ ابن عثيمني« :الػموقف الصحيح ،نػحو ٌ
يشػ ػهدكف بعدالتهم ،كاس ػتقامتهمٌ ،أال نتهج ػم عليهم ،كأف نعتق ػد أ ٌف ما خػالفوا
األمػ ػة ال يػخلو من أجر،
فيو الصواب :صادر عن اجتهاد ،كالػمجتهد مػ ػن ىذه ٌ
إف أصػ ػ ػاب ،فػل ػو أجػ ػ ػ ػراف ،كإف أخػطػ ػ ػأ ،فػلػ ػو أجػ ػ ػ ػ ػر كاح ػ ػ ػ ػد ،كخػطػ ػ ػؤه مػغػف ػ ػ ػور.
األئمة ،لو أخطاء ،كلو إصاابت ،كال أح ػد معصوـ،
كأبو حنيفة  كغيػره من ٌ
ً
صم) .فمعَن( :ال نػي ىؤثًٌػم):
(ُ) ي
ضبطت الكلمة يف اؼبطبوع ىكذا( :نىػ ٍعصم) ،كالصواب( :نػي ىع ٌ
ً
صم) :ال ننسبهم إذل (العصمة).
ال ننسبهم إذل (اإلثػم) ،كمعَن (ال نػي ىع ٌ
(ِ) إعبلـ اؼبوقٌعني.ِّٓ/ٓ :
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ٌإال رسوؿ هللا  -صلٌى هللا عليو كعلى آلو كسلٌم  -كما قاؿ اإلماـ مالك:
النيب -
"كل ى
يؤخذ من قولو ،كيػيىرُّدٌ ،إال صاحب ىذا القرب" ،كأشار إذل قرب ٌ
لكن
صلٌى هللا عليو كعلى آلو كسلٌم .كالواجب
ٌ
الكف عن ٌ
أئمة الػمسلمنيٌ ،
و
بسب؛ ييذ ىكر
يتعرض أح هد لقائلوٌ ،
القوؿ إذا كاف خطأ ،فييذ ىكر القوؿ ،دكف أف ٌ
القوؿ ،إذا كاف خطأ ،كيػيىرُّد عليو ،ىذا ىو الطريق السليم»(ُ).

ؿبمد بن صاحل العثيمني.ُِٓ/ِٔ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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ثبـرئة العلماء
إ ٌف صدكر بعض األخطاء من العلماء  -يف بعض أتليفاِتم  -ال يدعو
إذل ٌاِتامهم دبا لػم يصدر منهم ،من أفكار ،أك مشاعر ،أك أقواؿ ،أك أفعاؿ.
صحة قطعيٌة ،كإف
تصح نسبتو إليهمٌ ،
كلذلك كجبت تربئة العلماء ،فبٌا دل ٌ
كانوا ِيالفونكم يف اؼبذاىب.
ً
ين ىآمنيػ ػوا يكونيػوا قىػو ًاميػ ىػن ًَّللً يش ػ ػ ىػه ىداءى ًابلٍ ًق ٍسػ ػ ًػط
قاؿ تعاذل﴿ :يىػػا أىيػُّ ىه ػػا الذ ى
كىال ىَي ًرمن يكم شنآ يف قىػووـ علىى أىال تىػع ًدليوا اع ً
ى
ب لًلتػ ٍق ىول ىكاتػ يقوا اَّللى إًف
ر
ػ
ق
أ
و
ى
ا
و
ل
د
ي
ٍ
ى ٍ ى ٍ ىى ٍ ى
ٍ
ٍ يى ى ي
اَّللى ىخبًريه ًدبىا تىػ ٍع ىمليو ىف﴾(ُ).
كل ما من شأنو أف يتسبٌب يف نسبة
كمن ابب أكذل ،كجب اغبذر من ٌ
اػبطإ ،إذل من ىو برمء منو ،يف الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة
التعصب ،أـ كانت راجعة إذل غريمها.
التسرع ،أـ كانت راجعة إذل ٌ
راجعة إذل ٌ
كل
كمن ىنا كانت تربئة العلماء  -حني يستح ٌقوف التربئة  -كاجبةٌ ،
الوجوب ،على اؼبستطيع من الناس.
كؽبذه التربئة ع ٌدة صور ،أبرزىا:
 -1التربئة اللفظيّة :ىي تربئة العالًػم من ألفاظ سقيمة ،نسبها إليو بعض
أصحابو ،أك بعض خصومو؛ لكنٌها يف اغبقيقة ليست موجودة ،يف مؤلٌفاتو.
ً
أيضا تربئتو من اؼبعاين
كتربئة العالػم من تلك األلفاظ اؼبنسوبة إليو تعِن ن
اؼبفهومة من تلك األلفاظ.
كمن أمثلة ذلك :أ ٌف أح ػػد الػمؤلٌفني الػمعاصرين نػسػب إلػى (ابن تيميٌة)
(ُ) اؼبائدة.ٖ :

119

فادعػى أنٌو اتٌػهػم ابن عبٌاس ،ابالفػت ػراء على النب ٌػي .
ػح صػدكره منػو؛ ٌ
ما لػم يص ٌ
جاء يف كتاب (ابن تيميٌة كمنهجو يف اغبديث):
«عن ابن عباس ،عن النيب صلى هللا عليو كآلو أنو قاؿَ" :ي أىل مكة
ال تقصركا يف أقل من أربعة برد من مكة إذل عسفاف" كىذا إذل ما يعلم أىل
الػمعرفة ابغبديث أنٌو كذب على النيب صلى هللا عليو كآلو لكن ىو من كبلـ
ابن عباس افرتل على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو .كليس بغريب من
ابن تيمية أنٌو يرمي ابن عباس ابالفرتاء على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو،
كاؼبعَن إف دل يكن صحيحان على كبو القطع ،فإنٌو ّيكن أف يكوف موضوعان على
ابن عباس ،أك أنٌو كقع التصحيف يف اغبديث عن طريق اػبطأ ،على أ ٌف يف سند
اغبديث عبد الوىاب بن ؾباىد يركيو عن أيب ؾباىد(ُ) اؼبفسر اؼبعركؼ كيركيو
أيضان عن عطاء ،كعبد الوىاب بن ؾباىد لػم يوثق ،فكاف من اؼبناسب تضعيف
اغبديث لذلك ،كما فعل ابن حجر العسقبلين ،ال أف يتهم ابن عباس ابالفرتاء
على الرسوؿ صلى هللا عليو كآلو»(ِ).
اغبريف ،لقوؿ اؼبؤلٌف اؼب ٌدعي ،كما جاء يف كتابو ،نقلتو
ىذا ىو ٌ
النص ٌ
تصرؼ.
أتصرؼ فيو أدىن ٌ
كما ىو ،كلػم ٌ
النص أ ٌف صاحبو ينسب إذل (ابن تيميٌة) القوؿ ابتٌػهاـ
ككاضح من ىذا ٌ
(ابن عبٌاس) ،ابالفرتاء على النب ٌػي ؛ كىي  -ببل ريب  -نسبة تكفي قراءتيػها
لتكذيبها؛ كال سيٌما من ق ػ ػرأ (كتب ابن تيميٌة) ،كعرؼ الػمذىب ،الذم ينتمي
ػرم) ،الذم ال يضاىيو مذىب ،فػي القوؿ
إليو ىذا الرجل ،كىو (الػمذىب األث ٌ
(ُ) الصواب( :عن أبيو ؾباىد).
(ِ) ابن تيميٌة كمنهجو يف اغبديث.َُٕ-َُٔ :
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بفضل الصحابة ،كتربئتهم مػن االفتػراء ،كمنهم( :عبد هللا بن عبٌاس) ،ببل ريب.
ف اؼب ٌدعي ىذه العبارة ،يف اؽبامش ذم الرقم (ُ) ،من
كقد نسب اؼبؤلٌ ي
الصفحة ذات الرقم (َُٕ) ،إذل كتاب (ؾبموع الفتاكل ،جِْ ،صُِٕ).
كابلرجوع إذل الصفحة ذات الرقم (ُِٕ) ،من اعبزء ذم الرقم (ِْ)،
نص ابن تيميٌة ىكذا:
من كتاب (ؾبموع الفتاكل) ،قبد ٌ
اَّلل عليو كسلم أنو قاؿَ" :ي أىل مكة
«عن ابن عباس عن النيب صلى ٌ
ال تقصركا يف أقل من أربعة برد من مكة إذل عسفاف" كىذا ما يعلم أىل اؼبعرفة
اَّلل عليو كسلم ،كلكن ىو من كبلـ
ابغبديث أنو كذب على النيب صلى ٌ
اَّلل عليو كسلم إنا حد مسافة القصر ألىل
ابن عباس .أفرتل رسوؿ هللا صلى ٌ
مكة دكف أىل اؼبدينة اليت ىي دار السنة كاؽبجرة كالنصرة كدكف سائر اؼبسلمني؟
ككيف يقوؿ ىذا كقد تواتر عنو أف أىل مكة صلوا خلفو بعرفة كمزدلفة كمَن،
اَّلل عليو كسلم قط السفر دبسافة ال بريد كال غري بريد
كدل ُيد النيب صلى ٌ
كال حدىا بزماف»(ُ).
اغبريف ،لقوؿ ابن تيميٌة ،كما جاء يف الكتاب ،نقلتو كما
ىذا ىو ٌ
النص ٌ
تصرؼ.
أتصرؼ فيو أدىن ٌ
ىو ،كلػم ٌ
كل الرباءة ،من ٌاِتاـ ابن عبٌاس،
ككاضح من قراءة ىذا ٌ
النص أنٌو برمءٌ ،
النص ىكذا« :لكن ىو من
النيب ؛ أل ٌف اؼبؤلٌف اؼب ٌدعي كتب ٌ
ابالفرتاء على ٌ
كبلـ ابن عباس افرتل على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو».
النص يف كتاب (ؾبموع الفتاكل) ىكذا« :كلكن ىو من كبلـ
ك ٌ
(ُ) ؾبموع فتاكل شيخ اإلسبلـ أضبد بن تيميٌة ،طبعة ؾبمع اؼبلك فهد،ُِٕ/ِْ :
كؾبموعة الفتاكل ،طبعة دار الوفاء.ِٕ/ِْ :
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اَّلل عليو كسلم إنا حد مسافة القصر ألىل
ابن عباس .أفرتل رسوؿ هللا صلى ٌ
مكة دكف أىل اؼبدينة...؟».
كالفرؽ كبري بني الفعل (افٍػتىػىرل) من (االفرتاء) ،كبني عبارة (أىفىػتىػىرل) اؼبركبة
من مهزة االستفهاـ ،كالفاء العاطفة ،كالفعل اؼبضارع (تىػىرل).
نص اؼبؤلٌف اؼب ٌدعي قد اشتمل على زَيدة كلمة (على)
ككاضح ن
أيضا أ ٌف ٌ
بني كلمة (افرتل) ككلمة (رسوؿ) ،فمن أين جاء اهذه الكلمة الزائدة؟!!!
أيضا ،على زَيدة كلمة (إذل) ،يف عبارة:
كاشتملت عبارة اؼبؤلٌف اؼب ٌدعي ن
«كىذا إذل ما يعلم أىل اؼبعرفة ابغبديث أنٌو كذب.»...
الظن ابؼبؤلٌف اؼب ٌدعي ،فإنٌو سيقوؿ :إ ٌف اؼبؤلٌف
فإف أراد أحد أف يُيسن ٌ
النص ،ككثق بو؛ كلذلك لػم يرجع
حرؼ ىذا ٌ
اؼب ٌدعي قد اعتمد على ربريف من ٌ
االِتاميٌة.
صحة ىذه النسبة ٌ
إذل الكتاب بنفسو؛ ليتح ٌقق من ٌ
لعل اؼبؤلٌف اؼب ٌدعي من ببلد غري عربيٌة؛
كقد يقوؿ من يُيسن ٌ
الظن بوٌ :
لذلك يكوف ضعي نفا يف العربيٌة ،إذل درجة ،ال يستطيع فيها التفريق بني الفعل
أيضا التفريق بني زَيدة كلمة (على)،
(افٍػتىػىرل) ،كعبارة (أىفىػتىػىرل)؛ كال يستطيع ن
النص!!!
كبني حذفها من ٌ
الظن ابؼبؤلٌف اؼب ٌدعي ،فإ ٌف اؼبؤلٌف اؼب ٌدعي سيكوف
ٌأما يف حالة إساءة ٌ
النص من جهتني:
متٌػ ىه نما ابالفرتاء على ابن تيميٌة ،يف ىذه اؼبسألة؛ بتحريف ٌ

أ -جهة اللفظ ،بزَيدة كلمة (على) ،كحذؼ رأس مهزة القطع من (أفرتل)؛
سبهيدا لتحريف اؼبعَن.
لتكتب ىكذا( :افرتل)؛ ن
تتمتو،
النص ا﵀رؼ
ب -جهة املعىن ،بتفسري ٌ
سقيما ،بعد قطعو عن ٌ
تفسريا ن
ن
كل التوضيح.
اليت ٌ
توضح اؼبراد منوٌ ،
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 -2التربئة الـمعزولة :ىي تربئة العالػم من إرادة مع و
اف سقيمة ،نسبها إليو بعض
ّ
أصحابو ،أك بعض خصومو؛ لكنٌها يف اغبقيقة ليست مرادة ،يف مؤلٌفاتو.
كالتربئة اؼبعنويٌة كفيلة ابلقضاء على كثري من صور (التخطئة العلميٌة)،
اليت تتفاكت يف درجاِتا ،أعِن :التكفري ،كالتفسيق ،كالتضليل ،كالتبديع ...إخل.
فكثريكف ىم اؼبؤلٌفوف اؼبتٌػ ىهموف ابالبتداع كالضبلؿ؛ بسبب أ ٌف خصومهم
فسركا أقواؽبم تفسريات سقيمة ،غري موافقة للمعاين اليت قصدكىا.
ٌ
تدؿ
كقد تكوف تفسريات خصومهم سليمة ،تكشف عن الدالالت اليت ٌ
أصبل،
لكن تلك الدالالت غري مقصودة ن
عليها أقواؿ أكلئك اؼبؤلٌفني اؼبتٌػ ىهمني؛ ك ٌ
كاػبطأ إٌنا حصل يف تعبري أكلئك اؼبؤلٌفني اؼبتٌػ ىهمني ،عن مرادىم ،فجاء
خصومهم ،كفهموا أقواؽبم على النحو السليم ،الذم تقتضيو قواعد العربيٌة.
كلذلك كجب على من أراد تربئة اؼبؤلٌفني اؼبتٌػ ىهمني  -من إرادة تلك
اؼبعاين السقيمة  -أف ينظر فػي سياؽ الكبلـ ،كينظر يف سائر مؤلٌفاِتم؛ لتكوف
اؼبعاين الشائعة  -الػمطًٌردة فيها  -ىي القرائن الدالٌة على مقاصدىم اغبقيقيٌة.
كمن قبيل التربئة اؼبعنويٌة :أ ٌف العالًػم قد يذكر يف كتابو بعض الركاَيت
اؼبكذكبة؛ لتبيني حاؽبا ،كربذير الناس من االعتماد عليها.
اؼبتعصبني يفرتكف عليو ،فينسبوف إليو تصحيح تلك
لكن بعض اؼبؤلٌفني
ٌ
ٌ
يصححها ،كأنٌو ما
الركاَيت اؼبكذكبة ،أك ييومهوف أتباعهم من ٌ
اعبهاؿ ،أبنٌو ٌ
أكردىا يف كتابو ٌإال لبلحتجاج اها.
فالواجب تربئة العالًػم تربئة معنويٌة ،من ىذه النسبة الباطلة؛ ببياف أ ٌف
تصحيح تلك الركاَيت اؼبكذكبة لػم يكن من مراده ،كإٌنا كاف مراده من إيرادىا
ىو التحذير من االعتماد عليها.
فالفرؽ كبري بني اإليراد كاالعتماد؛ كأف ييوًرد العالًػم يف كتابو :ركاية من
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الركاَيت الػحديثيٌة ،أك ركاية من الركاَيت التاريػخيٌة ،أك ر نأَي من اْلراء العلميٌة؛
كيكوف مفنٌ ندا لػما أكرده ،أك متوقٌػ نفا فيو؛ كليس شرطنا أف يكوف مؤيٌ ندا ،أك
ػحتجا ،دبا أكرده.
معتمدا ،أك م ًّ
ن
ً
كثريا من مؤلٌفي (الغبلة)
كمن (ال يػمضحكات الػمذىبيٌة) أنٌك تػجد ن
اػباصة -
ُيتجوف اها؛ إلثبات عقائدىم ٌ
ييومهوف أتباعهم أب ٌف الركاَيت  -اليت ٌ
ىي ركاَيت متٌفق على تصحيحها؛ بداللة أ ٌف بعض كتب اؼبخالفني قد أكردت
كثريا من تلك الركاَيت!!!
ن
ُيتجوف دبا فيها من ركاَيت  -ذبد
كحني تنظر يف تلك الكتب  -اليت ٌ
أ ٌف أبرزىا تلك الكتب اؼبخصصة؛ لبياف األحاديث الضعيفة كاؼبوضوعة!!!
عدم يف كتابو (الكامل) ،أك
فيقولوف ن
مثبل :اغبديث الفبلينٌ ذكره ابن ٌ
اعبوزم يف
قدسي يف كتابو (تذكرة اؼبوضوعات) ،أك ذكره ابن
ٌ
ذكره ابن طاىر اؼب ٌ
اعبوزم يف كتابو (العلل اؼبتناىية) ،أك ذكره
كتابو (اؼبوضوعات) ،أك ذكره ابن
ٌ
اؼبوصلي يف كتابو (اؼبغِن عن اغبفظ كالكتاب) ،أك ذكره ابن القيٌم
ضياء الدين
ٌ
السيوطي يف كتابو (الآلل اؼبصنوعة) ،أك ذكره
يف كتابو (اؼبنار اؼبنيف) ،أك ذكره
ٌ
ابن عراؽ الكناينٌ يف كتابو (تنزيو الشريعة اؼبرفوعة) ،أك ذكره الشوكاينٌ يف كتابو
(الفوائد اجملموعة).
جهاؿ ،ال يعرفوف شيئنا ،عن الفرؽ بني اإليراد كاالعتماد؛
العامة غالبنا ٌ
ك ٌ
عما يركف أنٌو من
كال يعرفوف أ ٌف ىذه الكتب قد ألٌفها أصحااها؛ للكشف ٌ
األحاديث الضعيفة كاؼبوضوعة!!!
فإما أف يكوف (مؤلٌفو الغبلة) كاذبني ،ـبادعني ،مغالطني ،يدلٌسوف على
ٌ
العامة ،كييومهوّنم أب ٌف تلك الركاَيت :صحيحة ،معتربة ،متواترة؛ أل ٌف ـبالفيهم
ٌ
قد أكردكىا يف كتبهم!!!
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كإما أف يكونوا جاىلني ،غافلني ،مقلٌدين ،ال يعرفوف بطبلف ما يكتبوف،
ٌ
تقليدا!!!
العامة ،يف اعبهل كالغفلة ،كمع ذلك تص ٌدكا للتأليف ن
فهم دبنزلة ٌ
ُيتج بو ـبالفوه؛
كمن قبيل التربئة اؼبعنويٌة :أف ٌ
يصحح العادل حديثنا معيٌػنناٌ ،
يفسر
لكن تصحيحو ال يعِن أنٌو ٌ
ك ٌ
يصحح التفسري ،الذم اختاره ـبالفوه؛ كإٌنا ٌ
نسب إذل العادل
اغبديث ،على كبو آخر ،مغاير لتفسريىم؛ فلذلك ال َيوز أف يي ى
يصحح تفسري اؼبخالفني.
صحح اؼبنت ،كدل ٌ
اؼبصحح ما دل يقصده؛ فإنٌو ٌ
ٌ
 -3التربئة التطبيةيّة :ىي تربئة العالًػم من تطبيقات سقيمة ،يلتزـ اها بعض
أحدا ،يف مؤلٌفاتو.
مقلٌديو ،أك بعض مػحبٌيو؛ لكنٌو يف اغبقيقة لػم يدعي إليها ن
كاألمثلة على ىذه اغبالة أكثر من أف يربصى ،فكثرية ىي التطبيقات اليت
حّت بلغوا درجة
التعصبٌ ،
كل ٌ
اخرتعها الناس ،كاستمسكوا اهاٌ ،
كتعصبوا ؽباٌ ،
ال يبالوف فيها أف ِيالفوا علماء اؼبذىب ،الذين يعظٌموّنم ،كي ٌدعوف تقليدىم.
كيكفي أف تعرؼ أف بعض اؼبصريٌني اؼبعاصرين  -من الرجاؿ كالنساء -
اؼبتوىف يف مصر ،قبل اثِن عشر قرن ا  -رسائل
ييرسلوف إذل ضريح
(الشافعي) ٌ -
ٌ
اغبي القيٌوـ؛
يطلبوف منو فيها ما ال َيوز أف ييطلىب ٌإال من مالك اؼبلكٌ ،
كيشتكوف إليو من أىليهم ،كجرياّنم ،كظاؼبيهم ،كاؼبعتدين عليهم(ُ).
كال أحد يستطيع أف ي ٌدعي أ ٌف ىذا التطبيق السقيم يستند إذل فتول
الشافعي.
(الشافعي) ،أك إذل بعض علماء اؼبذىب
منسوبة إذل
ٌ
ٌ
كل الوجوب تربئة العلماء من التطبيقات السقيمة ،اليت أحدثها
فيجب ٌ
ػامػ ػػة ،كاسػتمسػك ػوا بػها ،كمػػا يستمسكوف ابلعبادات
ػج ٌهػاؿ ،مػػن الع ٌ
بعض ال ي
اؼبفركضة ،أك أش ٌد من ذلك!!!
الشافعي.ُّٖ-ّْٕ :
(ُ) انظر :رسائل إذل اإلماـ
ٌ
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 -4التربئة الـمذهبيّة :ىي تبػرئة الػمذىب الذم ينتسب إليو العالػم ،من القوؿ
السقيم ،الذم لػم يَي ًمع عليو علماء اؼبذىب.
معنيٌ ،إال إذا أصبع
نسب القوؿ السليم إذل مذىب ٌ
فكما ال ٌ
يصح أف يي ى
نسب القوؿ السقيم إذل مذىب
عليو علماء اؼبذىب؛ فكذلك ال ٌ
يصح أف يي ى
معنيٌ ،إال إذا أصبع عليو علماء اؼبذىب.
ٌ
ػحنبلي)؛ فإ ٌف بعض الػمؤلٌفني  -قدي نػما
كمثاؿ على ذلك( :الػمذىب ال ٌ
كحديثنا  -ينسبوف إذل ىذا الػمذىب أقو ناال ع ىقدية سقيمة ،لػم ي ً
ػجمع عليها
ى ٌ
ي
(الػحنابلة) ،بل ىي أقو هاؿ لبعضهم.
فقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ صبهور اغبنابلة ،أم :أكثرىم ،أك أغلبهم،
أك معظمهم .كقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ كثري من اغبنابلة ،ال قوؿ أكثرىم.
كقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ آحاد من اغبنابلة ،ال قوؿ كثري منهم .كقد يكوف
القوؿ السقيم قوؿ كاحد من اغبنابلة ،انفرد بو عن سائرىم.
كبلـ أيب الفرج -
نقل منو ى
قاؿ ابن تيميٌة« :فإ ٌف ىذا اؼبصنف  -الذم ى
ً
الرد على الػحنابلة ،كما ذكر ىذا ،كإٌنا رد بو  -فيما ادعاه -
لػم ييصنٌفو ،يف ٌ
على بعضهم .كقصد أاب عبد هللا بن حامد ،كالقاضي أاب يعلى ،كشيخو
يتعرض أبو الفرج
أاب اغبسن بن الزاغوينٌ ،كمن تبعهم؛ ك ٌإال ،فجنس اغبنابلة لػم ٌ
ُيتج يف ـبالفتو ؽبؤالء بكبلـ
ٌ
للرد عليهم ،كال حكى عنهم ما أنكره؛ بل ىو ٌ
التميمي،
كثري من اغبنبليٌة ،كما يذكره من كبلـ التميميٌني ،مثل :رزؽ هللا
ٌ
كأيب الوفا بن عقيل»(ُ).
فاؼبؤلٌفوف  -الذين اعتمدكا على أسلوب (التعميم) ،يف غري ؿبلٌو  -قد
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ََُ/ْ :
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ألّنم  -بذلك التعميم  -نسبوا القوؿ السقيم إذل علماء ،لػم يقولوا بو.
أخطأكا؛ ٌ
ؿبصورا يف مزاعم اؼبخالفني ،بل يّيكن أف يزعم
كليس (التعميم الباطل)
ن
معني :أ ٌف علماء مذىبو قد أصبعوا كلٌهم على
أحد العلماء اؼبنتسبني إذل مذىب ٌ
القوؿ الذم اختاره كارتضاه؛ كيكوف اإلصباع اؼبزعوـ غري كاقع يف اغبقيقة!!!
كلذلك ذبب التربئة اؼبذىبيٌة من مزاعم اؼبوافقني ،كما ذبب التربئة اؼبذىبيٌة
من مزاعم اؼبخالفني؛ من أجل تربئة العلماء ،الذين لػم يقولوا ابلقوؿ السقيم.
الع ىقديٌة،
كليست التربئة اؼبذىبيٌة ؿبصورة ،يف اؼبذاىب الفقهيٌة ،كاؼبذاىب ى
أيضا.
بل تشمل (اؼبذاىب العلميٌة) ن
مثبل :أصبع علماء القراءات ،كال أصبع علماء التفسري،
فبل ييقاؿ ،ن
كال أصبع علماء اغبديث ،كال أصبع علماء األصوؿ ،كال أصبع علماء األخبلؽ،
حاصبل ،يف الواقع ،حبيث ينتفي
كال أصبع علماء التاريخٌ ،إال إذا كاف اإلصباع
ن
احدا.
فردا ك ن
اؼبخالف ،كلو كاف ن
األمة؛ ٌإال عند
األمة ،أك أصبع علماء ٌ
ككذلك ال يػجوز أف ييقاؿ :أصبعت ٌ
احدا.
انتفاء الػمخالف ،كلو كاف ك ن
تعصػبنا ،أك احتق نػارا ،أك
ػح ب يػم ٌدعي اإلجػمػاع أف ييقصي ال يػمخالفيػن؛ ُّ
كقبي ػ ه
تكفي نػرا؛ فإ ٌف من أقصى غيػ ػ ىػره ،أقصاه غيػ ػ يػره.
كمثى ًل
ى
كمثى يػل الػمذاىب الػمنسوبة ،إلػى (اإلسبلـ)  -فػي ىذا الػمقػػاـ  -ى
اؼبذاىب الػمنسوبة إذل (علم النحو).
فثمة فرؽ كبري بني أف ييقاؿ :ىذا قوؿ النحويٌني البصريٌني؛ كبني أف
ٌ
ييقاؿ :ىذا قوؿ صبهور النحويٌني البصريٌني؛ أك ييقاؿ :ىذا قوؿ كثري من النحويٌني
البصريٌني؛ أك ييقاؿ :ىذا قوؿ آحاد من النحويٌني البصريٌني؛ أك ييقاؿ :ىذا قوؿ
أحد النحويٌني البصريٌني.
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ّ
التطبيقية
الصورة
كىي منسوبة إذل التطبيق ،كىو لفظ يشري إذل تطبيقات اؼبنسوبني إذل
اإلسبلـ ،من األفراد ،كاعبماعات ،يف االعتقادات ،كاألعماؿ ،كاألخبلؽ.
كاؼبنسوبوف إذل اإلسبلـ ليسوا دبعصومني ،فقد ييصيبوف إذا كانت
تطبيقاِتم موافقة للصورة التنزيليٌة ،كقد يِيطئوف إذا كانت تطبيقاِتم ـبالفة
للصورة التنزيليٌة.
زبصو ىو ،كال يّيكن أف تتع ٌدل إذل غريه ،من
كمن أجرـ منهم ،فجرّيتو ٌ
نسب إذل الدين،
األىل كاألقارب كاعبرياف كاألصدقاء كاؼبعارؼ ،ن
فضبل عن أف تي ى
نسب إليو الػ يمج ًرـ.
الذم يي ى
فبل أحد ي ً
نكر أ ٌف بعض الػمنسوبني إذل اإلسبلـ  -قدّينا كحديثنا -
ي
نسب جرائم
ؾبرموف؛ فمنهم القاتل كالزاين كالسارؽ؛ كلكن ليس من العدؿ أف تي ى
نسبوف إليو ،كال سيٌما حني قبد يف أحكاـ الدين ما
اجملرمني إذل الدين ،الذم يي ى
ينهى عن ىذه اعبرائم ،صراحة.
الزىن إًنو ىكا ىف فى ً
اح ىشةن ىك ىساءى ىسبً نيبل .ىكىال تىػ ٍقتيػليوا
﴿كىال تىػ ٍقىربيوا ًٌ ى ي
قاؿ تعاذل :ى
ً
النػ ٍفس ال ًيت حرـ اَّلل إًال ًاب ٍغب ًق كمن قيتً
ا ا فى ىبل
ل
ظ
م
ل
ٍ
ي
وما فىػ ىق ٍد ىج ىع ٍلنىا لًىوليًٌ ًو يس ٍلطى ن
ىٌ ىى ٍ ى ى ن
ىى ي
ى
(ُ)
ص نورا﴾ .
يي ٍس ًر ٍ
ؼ ًيف الٍ ىقٍت ًل إًنوي ىكا ىف ىمٍن ي
إ ٌف (اؼبنسوبني) إذل (اإلسبلـ) اليوـ أكثر من (مليار إنساف) ،كال َيمع
ىؤالء (اؼبنسوبني)ٌ ،إال أمر كاحد ،ىو تلك التسمية االصطبلحيٌة( :الػمسلم)،
ً
كل اإليهاـ ،انػح ػرؼ بػهػا النػاس ،عػ ػن
أك (الػمسلموف)؛ كىي تسمية يموىػمػةٌ ،
(ُ) اإلسراء.ّّ-ِّ :
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األصل الصحيح ،الذم يكضعت؛ للداللة عليو ،أعنػي( :األصل الشػػرع ٌػي).
كما زاؿ أعداء اإلسبلـ  -من الطاعنني فيو  -يتٌخذكف من ىذه التسمية
االصطبلحيٌة ذريعة للطعن يف اإلسبلـ؛ أل ٌّنم يزعموف أ ٌف اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ
اقعي لئلسبلـ ،فإذا أجرـ بعض اؼبنسوبني ،فمصدر إجرامهم ىو
ىم التطبيق الو ٌ
نسبوف!!!
دينهم ،الذم إليو يي ى
كل الوضوح  -بطبلف ىذه الذريعة؛ فإ ٌف العمل دبقتضاىا يعِن
ككاضح ٌ -
نسب إذل اليهوديٌة ،كجرائم اؼبنسوبني
أ ٌف جرائم اؼبنسوبني إذل اليهوديٌة َيب أف تي ى
نسب إذل اؼبسيحيٌة.
إذل اؼبسيحيٌة َيب أف تي ى
كاهذا ال ينجو دين من اؼبطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنوف يف اإلسبلـ،
نسبوف؟!!!
بسبلح ٌ
يوجهونو إذل أدَيّنم ،اليت إليها يي ى
إ ٌف كلمة (اؼبسلم) تيطلىق على ع ٌدة أقساـ من اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ)،
أبرزىا:
 -1اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة مثاليٌة ،كىذه حاؿ الرسل كاألنبياء ،كمنهم:
إبراىيم .
ً
ً
صىرانًيًّا ىكلى ًك ٍن ىكا ىف ىحنًي نفا يم ٍسلً نما
﴿ما ىكا ىف إًبٍػىراى ييم يػى يهود ًَّي ىكىال نى ٍ
قاؿ تعاذل :ى
ً
ً
ني﴾(ُ).
ىكىما ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى

 -2اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة كاقعيٌة ،كىذه حاؿ الصاغبني ،من الذين يكثر
كيقل خطؤىم؛ كإذا أخطأكا ،سارعوا إذل التوبة ،كأبرزىم :السابقوف
صوااهمٌ ،
األكلوف ،من اؼبهاجرين كاألنصار ،كالذين اتٌبعوىم إبحساف.
ٌ
ً
ً
ً ًً
اجتىػبىا يك ٍم ىكىما ىج ىع ىل ىعلىٍي يك ٍم
﴿ك ىجاى يدكا ًيف اَّلل ىحق ج ىهاده يى ىو ٍ
قاؿ تعاذل :ى
(ُ) آؿ عمراف.ٕٔ :
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ً
ً
ً ً
ًً
ني ًم ٍن قىػٍب يل ىكًيف ىى ىذا
ًيف ال ٌدي ًن م ٍن ىحىروج ملةى أىبًي يك ٍم إًبٍػىراى ىيم يى ىو ىظبا يك يم الٍ يم ٍسلم ى
ً
يموا الص ىبلةى ىكآتيوا
لًيى يكو ىف الر يس ي
وؿ ىش ًه ن
يدا ىعلىٍي يك ٍم ىكتى يكونيوا يش ىه ىداءى ىعلىى النا ًس فىأىق ي
صموا ًابَّللً ىو موىال يكم فىنًعم الٍموىذل كنًعم الن ً
ً
صريي﴾(ُ).
الزىكا ىة ىك ٍاعتى ي
يى ىٍ ٍ ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى

 -3اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة ظاىريٌة ،كىذه حاؿ اؼبنافقني ،الذين ىم يف
الباطن أعداء للدين ،فإسبلمهم يف الظاىر ،كقلواهم خاكية ،ال إّياف فيها.
ً
ً
قاؿ تعاذل﴿ :قىالى ً
ىسلى ٍمنىا ىكلىما
ت ٍاأل ٍ
اب ىآمنا قي ٍل لىػ ٍم تيػ ٍؤمنيوا ىكلىك ٍن قيوليوا أ ٍ
ىعىر ي
يى ٍد يخ ًل ًٍ
اإلّيىا يف ًيف قيػليوبً يك ٍم ىكإً ٍف تي ًطيعيوا اَّللى ىكىر يسولىوي ىال يىلًٍت يك ٍم ًم ٍن أ ٍىع ىمالً يك ٍم ىشٍيػئنا إًف
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
اَّللى ىغ يف ه
خاصة لبعض األعراب؛ أل ٌف
قاؿ أبو عبد هللا
القرطيب« :كابعبملة؛ فاْلية ٌ
ٌ
﴿كلى ًك ٍن قيوليوا
منهم من يؤمن اب﵁ ،كاليوـ اْلخر ،كما كصف هللا تعاذل .كمعَن ى
ىسلى ٍمنىا﴾(ّ) ،أم :استسلمنا؛ خوؼ القتل كالسيب ،كىذه صفة اؼبنافقني؛ أل ٌّنم
أٍ
أسلموا يف ظاىر إّياّنم ،كدل تؤمن قلواهم ،كحقيقة اإلّياف التصديق ابلقلب .ك ٌأما
النيب  ،يف الظاىر ،كذلك ُيقن الدـ»(ْ).
اإلسبلـ ،فقبوؿ ما أتى بو ٌ
كقاؿ ابن عاشور« :فهؤالء األعراب ،لػ ٌما جاءكا مظهرين اإلسبلـ -
ككانت قلواهم غري مطمئنٌة لعقائد اإلّياف؛ أل ٌّنم حديثو عهد بو  -ك ٌذاهم هللا يف
ِيف ابطنهم على هللا ،كأنٌو ال ييعت ٌد ابإلسبلـٌ ،إال
قوؽبم :آمنٌا؛ ليعلموا أ ٌّنم لػم ى
إذا قارنو اإليػماف ،فبل ييغنػي أحدمها ،بدكف اْلخر ،فاإليػماف بدكف إسبلـ:
اغبج.ٕٖ :
(ُ) ٌ
(ِ) اغبجرات.ُْ :
(ّ) اغبجرات.ُْ :
(ْ) اعبامع ألحكاـ القرآف.ُِْ/ُٗ :
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عناد ،كاإلسبلـ بدكف إيػماف :نفاؽ ،كيػجمعهما طاعة هللا ،كرسولو .)ُ(»
الشنقيطي« :كلذلك كجهاف معركفاف عند العلماء أظهرمها عندم:
كقاؿ
ٌ
الشرعي الصحيح ،كاإلسبلـ
سماه
اؼبنفي عنهم يف ىذه اْلية ىو يم ٌ
ٌ
أ ٌف اإلّياف ٌ
اللغوم ،الذم ىو االستسبلـ كاالنقياد ابعبوارح،
الػ يمثبىت ؽبم فيها ىو اإلسبلـ
ٌ
دكف القلب .كإٌنا ساغ إطبلؽ اغبقيقة اللغويٌة ىنا على اإلسبلـ ،مع أ ٌف اغبقيقة
الشرعيٌة مق ٌدمة على اللغويٌة ،على الصحيح؛ أل ٌف الشرع الكرًن جاء ابعتبار
الظاىر ،كأف توىكل السرائر إذل هللا .فانقياد اعبوارح يف الظاىر ابلعمل ،كاللساف
منطوَي على الكفر .كؽبذا ساغ إرادة
شرعا ،كإف كاف القلب
ابإلقرار ييكتفى بو ن
ن
ً
ىسلى ٍمنىا﴾(ِ)؛ أل ٌف انقياد اللساف كاعبوارح
﴿كلىك ٍن قيوليوا أ ٍ
اغبقيقة اللغويٌة يف قولو :ى
كل انقياد
لغوم ،مكتفى بو ن
يف الظاىر إسبلـ ٌ
شرعا ،عن التنقيب عن القلب .ك ٌ
إسبلما) ،لغةن.)ّ(»...
سمى ( :ن
كاستسبلـ كإذعاف يي ٌ
الشنقيطي« :كعلى ىذا القوؿ ،فاألعراب اؼبذكوركف منافقوف؛
ْثٌ قاؿ
ٌ
ألّنم مسلموف يف الظاىر ،كىم ك ٌفار يف الباطن.)ْ(»...
ٌ
 -4اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة كراثيٌة ،كىذه حاؿ أكثر الناس ،كال سيٌما يف

العصر اغبديث؛ فليس ؽبم من اإلسبلـ يف غالب أحواؽبمٌ ،إال النسبة إليو ،كىو
برمء منهم ،كىم برآء منو.
فتجػد الواحػػد ،مػن ىػؤالء (الػمنسوبني الوراثيٌني) :يزنػي ،كيشرب الػخمر،
(ُ) تفسري التحرير كالتنوير.ِْٔ/ِٔ :
(ِ) اغبجرات.ُْ :
(ّ) أضواء البياف.ٕٔٓ-ْٕٔ/ٕ :
(ْ) أضواء البياف.ٕٔٓ/ٕ :
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كيغش ،كَيكل الراب ،كِيوف األمانة ،كرٌدبا قتل؛ كقد ترؾ
كيسرؽ ،كيكذب،
ٌ
سب هللا  ،أبقذع األلفاظ،
الصبلة كالزكاة كالصياـ ،كسائر العبادات ،كرٌدبا ٌ
مسلما)،
كدل يف ٌكر ن
مسلما)ٌ ،
يوما ،يف التوبة؛ ْثٌ ٌ
كيسميو الناس ( :ن
يسمي نفسو ( :ن
ْثٌ َيِت (األعداء الطاعنوف)؛ لينسبوا جرائمو ،كرذائلو ،إذل (اإلسبلـ)؟!!!
إ ٌف بعض الػمتفاخرين قد س ػٌرىم عدد الػمنسوبني ،إذل (اإلسبلـ) ،كنسوا،
ث
اس فىػيى ٍم يك ي
أك تناسوا قولو تعاذل﴿ :فىأىما الزبى يد فىػيى ٍذ ىى ي
ب يج ىفاءن ىكأىما ىما يػىٍنػ ىف يع الن ى
ًيف ٍاألىر ً ً
اؿ﴾(ُ).
ب اَّللي ٍاأل ٍىمثى ى
ك يى ٍ
ض ىك ىذل ى
ض ًر ي
ٍ
الشرعي لكلمة (اؼبسلم) ...إنٌو من أسلم
كنسوا  -أك تناسوا  -اؼبعَن
ٌ
كجهو ﵁  ،كآمن ،كعمل الصاغبات.
قاؿ تعاذل﴿ :كمن يسلًم كجهو إً ىذل اَّللً كىو يٍؿب ًسن فىػ ىق ًد استمسك ًابلٍعركةً
ىى ٍ ي ٍ ٍ ى ٍ ى ي
ى يى ه
ٍ ى ٍ ى ى يٍ ى
الٍ يوثٍػ ىقى ىكإً ىذل اَّللً ىعاقًبىةي ٍاأل ييموًر﴾(ِ).
كقاؿ تعاذل﴿ :كمن أىحسن قىػونال ًفبن دعا إً ىذل اَّللً كع ًمل ص ً
اؿ إًن ًِن
اغبنا ىكقى ى
ىى ٍ ٍ ى ي ٍ ٍ ى ى
ىى ى ى
ً
ًً
ني﴾(ّ).
م ىن الٍ يم ٍسلم ى
كقاؿ تعاذل﴿ :كأىقً
يموا الص ىبلةى ىكآتيوا الزىكاةى ىكىما تيػ ىق ًٌد يموا ًألىنٍػ يف ًس يك ٍم ًم ٍن ىخ ٍوري
ى ي
ىًذب يدكه ًعٍن ىد اَّللً إًف اَّلل ًدبىا تىػعمليو ىف ب ً
ودا
صريه .ىكقىاليوا لى ٍن يى ٍد يخ ىل ٍ
اعبىنةى إًال ىم ٍن ىكا ىف يى ن
ي
ى ٍى ى
أىك نىصارل تًٍلك أىمانًيُّػهم قيل ىاتيوا بػرىانى يكم إً ٍف يكٍنػتم ً ً
ىسلى ىم
صادق ى
ني .بػىلىى ىم ٍن أ ٍ
يٍ ى
ى ى ي ٍ ٍ ى يٍ ى ٍ
ٍ ىى
ًً
ً
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم ىكىال يى ٍم ىٍُيىزنيو ىف﴾(ْ).
ىج يرهي ًعٍن ىد ىربًًٌو ىكىال ىخ ٍو ه
ىك ٍج ىهوي َّلل ىكيى ىو يٍؿبس هن فىػلىوي أ ٍ
(ُ) الرعد.ُٕ :
(ِ) لقماف.ِِ :
فصلت.ّّ :
(ّ) ٌ
(ْ) البقرة.ُُِ-َُُ :
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كقاؿ تعاذل﴿ :كال ً
ات سني ٍد ًخليهم جن و
ً ً
ً
ات ىٍذب ًرم
ذ
ين ىآمنيوا ىك ىعمليوا الصاغبى ى ي ٍ ى
ى ى
ًمن ىربتًها ٍاألىنٍػهار خالً ًد ً
ً
ىص ىد يؽ ًم ىن اَّللً قً نيبل.
ين ف ىيها أىبى ندا ىك ٍع ىد اَّلل ىح ًّقا ىكىم ٍن أ ٍ
ٍ ٍى
ىي ى ى
اين أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
س ًأب ىىمانًيًٌ يك ٍم ىكىال أ ىىم ًًٌ
اب ىم ٍن يػى ٍع ىم ٍل يسوءنا يٍَيىز بًًو ىكىال ىًَي ٍد لىوي ًم ٍن
لىٍي ى
ً ً ً
ً
اغب ً
ً
ً
ات ًم ٍن ذى ىك ور أ ٍىك أينٍػثىى ىكيى ىو يم ٍؤًم هن
يدكف اَّلل ىكليًّا ىكىال نىص نريا .ىكىم ٍن يػى ٍع ىم ٍل م ىن الص ى
اعبنةى كىال يظٍلىمو ىف نىًقريا .كمن أىحسن ًدينا ًفبن أىسلىم كجهو ًَّللً
فىأيكلىئً ى
ن ىى ٍ ٍ ى ي ن ٍ ٍ ى ى ٍ ى ي
ك يى ٍد يخليو ىف ٍى ى ي ي
ىكيى ىو يٍؿب ًس هن ىكاتػبى ىع ًملةى إًبٍػىر ًاى ىيم ىحنًي نفا ىكازبى ىذ اَّللي إًبٍػىر ًاى ىيم ىخلً نيبل﴾(ُ).
الطنطاكم« :مسلموف يشربوف اػبمر ،كىم يعلموف ٌأّنا ؿبرمة
علي
ٌ
قاؿ ٌ
يف دينهم! مسلموف ال يعرفوف من اإلسبلـ ٌإال اظبو ،كال ّيتٌوف إليو بصلة أكثق
إسبلمي كأسرة إسبلميٌة كبلد
من صلة اللقب كاألسرة كالبلد! كماذا ينفع لقب
ٌ
حرـ ،كَيمر ابؼبنكر،
بلمي ن
أحل ،ي
كُي ٌل ما ٌ
رجبل يتجاكز حدكد هللاٌ ،
فيحرـ ما ٌ
إس ٌ
كينهى عن اؼبعركؼ؟! كأين ىو اإلسبلـ يف رجل يستحيي أف يقوـ إذل الصبلة
رجعي؟ كأين ىو اإلسبلـ يف
إذا كاف يف القوـ اؼبهذبني؛ خشية أف يقولوا :إنٌو ٌ
رجل يتقاعس عن الغضب لدينو ،إذا شتمو ك اؿ منو اعباىلوف؛ خوفنا من أف
ابلتعصب؟ إ ٌف اإلسبلـ سلسلة متماسكة األجزاء ،ال سبيل لكم ٌإال إذل
ييرمى
ٌ
قبوؽبا صبلة ،أك رفضها صبلةٌ ،أما أنٌكم تؤمنوف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض،
﴿فىما جزاء من يػ ٍفعل ىذلً ى ً ً ً
اغبىيىاةً ُّ
الدنٍػيىا ىكيػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة يػيىرُّدك ىف
م ًيف ٍ
ك مٍن يك ٍم إال خ ٍز ه
ى ىى ي ى ٍ ى ى ي
ىش ًٌد الٍع ىذ ً
اب ىكىما اَّللي بًغىافً ول ىعما تىػ ٍع ىمليو ىف﴾(ِ) .كليس اإلسبلـ كالنصرانيٌة،
إً ىذل أ ى ى
كليس يكفي صاحبو ما يكفي صاحبها ،من أف ُيضر صلواِتا ،كيعرتؼ
ل يق يسسها كبطارقهاْ ،ثٌ يعيش يف اغبياة كالسائمة ،ييلقى حبلها على غاراها،
(ُ) النساء.ُِٓ-ُِِ :
(ِ) البقرة.ٖٓ :
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فرتعى ما ضرىا كنفعها ،كأفادىا كآذاىا! بل اإلسبلـ دين كامل ينري لً
كل
بعيو
مت
ٌ
ي
ٌ
ٌ
كل غاية فيها ؽبم صبلح كىدل؛ فهو
خطوة من خطى اغبياة ،كيد ٌؽبم على ٌ
كل شيء .فهما ثنتاف أيٌها القوـ ،كال اثلثة ؽبماٌ ،إما أف
دين ،كىو قانوف ،كىو ٌ
سركم كجهركم ،كج ٌدكم كىزلكم ،كبيوتكم كؾبامعكم ،كيف
تكونوا مسلمني يف ٌ
كإما أف زبرجوا من اإلسبلـ ،كزبلعوا
كل أمر من أموركم ،ككقت من أكقاتكم؛ ٌ
ٌ
ًربٍػ ىقتو من أعناقكم ،كتنفضوا منو أَيديكمْ ،ثٌ تقولوا للناس :إنٌكم كافركف
كل شيء ،إذ زبسركف اإلسبلـ ،كال ِيسر اإلسبلـ -
مرت ٌدكف؛ كإذف زبسركف ٌ
تعهد هللا حبفظو ،ال يضريه أف ِيرج
ؿبمد  -إذ ِيسركم شيئنا .كإ ٌف ديننا ٌ
ًٌ
كرب ٌ
أبدا»(ُ).
منو أقواـ ،علم هللا أ ٌّنم لػم يدخلوا فيو ن
شرا على
علي
أيضا« :عرفنا ىؤالء الناىضني ،فعرفنا ًّ
الطنطاكم ن
ٌ
كقاؿ ٌ
شر كراء قوـ ،مسلمني أبظبائهم ،كألقااهم ،كافرين
ٌ
شر كراءه! ك ٌ
أم ٌ
األمة ،ال ٌ
أبفعاؽبم ،كأعماؽبم؛ ال ييقيموف الصبلة ،كال يؤتوف الزكاة ،كال يصوموف رمضاف،
سبيبل! يقولوفٌ :إّنم مسلموف ،كأنت ترل
ُيجوف البيت ،كإف استطاعوا إليو ن
كال ٌ
كسفورا ،كتراىم أبعد عن
بيوِتم ،كنساءىم ،كأكالدىم ،كأقرابءىم ،فرتل تفرنػيجػنا،
ن
اغبق عن الباطل ،كاألرض عن السماء! مسلم امرأتو سافرة ،تيبدم
اإلسبلـ ،من ٌ
للناس كبرىا ،كسحرىا ،كذراعيها ،كساقيها! مسلم أكالده ابدية عوراِتم ،إفرقبيٌة
ؿبمد ،عليو صبلة هللا
مدارسهم ،يعرفوف عن اؼبسيح ،أكثر فبٌا يعرفوف عن ٌ
يوما ،ال يدخل فيو
مرة يف العاـ ،كال يلبث ن
كسبلمو! مسلم يدخل اؼبسجد ٌ
فصل ،فيقوؿ لك :أىي ابلصبلة؟ تقوؿ
مقهى ،أك ن
مسرحا! مسلم تقوؿ لو :قم ًٌ
ؿبمد ،فيقوؿ:
لو :ي
كصل على ٌ
ص ٍم ،فيقوؿ لك :أىو ابلصوـ؟ تقوؿ :اذكر هللاًٌ ،
(ُ) البواكري.ِٗ-ُٗ :
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ؿبمد؟ فيا ابن اللخناءَ ،ي أضبق! إذا لػم يكن الدين
أىي ابلذكر ،كالصبلة على ٌ
ابلصبلة ،كإذا لػم يكن ابلصوـ ،كإذا لػم يكن ابلسنن ،كاألذكار ،فهل يكوف
الدين ،حبضور حفبلت الرقص ،كاعبلوس إذل موائد اػبمر؟ ال ،كبن ال نيريد أف
نبني للناس أ ٌف الػمسلم
نػحمل الناس كلٌهم ،على اإلسبلـ ،كلكنٌنا نيريد أف ٌ
ال يستطيع أف يشرب الػخمر ،كىو مسلم ،كال يستطيع أف يسمح لنسائو
ابلسفور ،كىو مسلم! نيريد أف نيعلًن براءة اإلسبلـ ،من ىؤالء اؼبسلمني
اعبغرافيٌني ،الذين ىم مسلموف ،يف تذاكر النفوس ،كأظباء اْلابء ،ككافركف فيما
كراء ذلك .نيريد أف نعود إذل الدين»(ُ).
ؿبمد قطب« :كيف اكبسر مفهوـ اإلسبلـ يف نفوسنا إذل ىذا
كقاؿ ٌ
اغب ٌد؟؟ كيف اكبسر من مفهوـ شامل للحياة البشريٌة ،يف صبيع ٌاذباىاِتا ،بل
ؾبرد
مفهوـ شامل  -يف اغبقيقة  -للكوف كاغبياة كاإلنساف ،لكي ييصبح ٌ
تؤدل أحيا ن ا ٌإال ابلنيٌة ..بل
تؤدل على كبو من األكباء ،بل ال ٌ
عبادات ٌ
يظل يدكر يف
ال ٌ
تؤدل أحيا ن ا على اإلطبلؽ ،ال ابلنيٌة ،كال بغري النيٌةْ ..ثٌ ٌ
أخبلد ا  -مع ذلك  -أنٌنا مسلموف ،صادقو اإلسبلـ؟ كيف اكبسر من دستور
اقتصادَيتػها ،كاجتماعيٌاتػها،
شامل ُيكم اغبياة البشريٌة كلٌها ،كينظٌمها :يػحكم
ٌ
العملي ،يف
كماد ٌَيتػها ،كركحانيٌاتػها ،كسياستها ،كأفكارىا ،كمشاعرىا ،كسلوكها
ٌ
ٌ
ؾبرد مشاعر ىائمة ،ال رصيد ؽبا من الواقع ..مشاعر
كاقع اغبياة ،لكي ييصبح ٌ
تدكر فػي نفس صاحبها  -إف دارت  -كىو يعيش ،فػي ؾبتمع غري مسلم،
كال يستنكر اغبياة فيو ،كال ُياكؿ تغيريه .كتدكر يف نفسو  -إف دارت  -كىو
العامة .فتقاليده غري
ذاتو ال يسلك سلوؾ الػمسلمني ،يف حياتو
ٌ
اػباصة ،كال ٌ
(ُ) البواكري.ٗٔ-ٗٓ :
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ّيت
كتصوراتو غري إسبلميٌة ،كسلوكو
اليومي ال ٌ
إسبلميٌة ،كأفكاره غري إسبلميٌةٌ ،
ٌ
بصلة إذل اإلسبلـ ،سواء يف عبلقة الفرد ابلفرد ،أك الفرد ابعبماعة ،أك الفرد
ابلدكلة ،أك عبلقة الرئيس ابؼبرؤكس ...كيف اكبسر من حياة كاملة قائمة على
اقعي ،تشمل الدنيا كاْلخرة كاألرض
مبادئ اإلسبلـ كأفكاره ي
كمثيلو كسلوكو الو ٌ
كالسماء كاغباكم كا﵀كوـ كالرجل كاؼبرأة كاألسرة كاجملتمع ،لكي ييصبح جزئيٌات
مبعثرة ،ال رابط بينها ،كال داللة فيها ،كالرقعة الشائهة ،يف نسيج غري متناسق
تقسم اإلسبلـ :مشاعر من
األجزاء؟ كيف نبتت تلك األفكار العجيبة اليت ٌ
كتتصور أ ٌف
 احية ،كسلونكا عمليًّا ،من  احية أخرلْ ،ثٌ تفصل بني ىذه كتلك،
ٌ
إسبلما ،دبعزؿ عن السلوؾ؟! كيف دار يف
اؼبشاعر كحدىا يّيكن أف تكوف
ن
م نظاـ على
أخبلد اؼبسلمني ٌأّنم يستطيعوف أف يستوردكا
ٌ
اقتصادَيِتم ،من أ ٌ
إسبلمي ،كيستوردكا أصوؿ ؾبتمعهم كقواعده ،من أيٌة فكرة
كجو األرض ،غري
ٌ
أم ؾبتمع على كجو
على كجو األرض ،غري إسبلميٌة ،كيستوردكا تقاليدىم ،من ٌ
يتصور
األرض ،غري مسلمْ ،ثٌ يظلٌوا مع ذلك مسلمني؟! كيف أمكن أف ٌ
كل شيء ،كِيوف أما اتو كلٌها،
اؼبسلم أنٌو يستطيع أف ِيالف تعاليم ربٌو ،يف ٌ
ا﵀رمة ،كيقبل
ٌ
فيغش كيكذب كِيوف كِيدع ،كيتجاكز اؼبتاع اؼبباح ،إذل اؼبتعة ٌ
كِيلي نفسو من تبعة إقامة اجملتمع اؼبسلم،
ٌ
حرصا على ىذا اؼبتاع ،ي
الذؿ كاؼبهانة؛ ن
سواء بسلوكو الذاِتٌ ،أك ابلدعوة إذل ذلك اجملتمع ،كيشارؾ بذلك كلٌو ،يف إقامة
يتصور بعد ذلك أ ٌف
ؾبتمع غري مسلم ،قائم على الظلم كاالكبراؼ كاؼبعصيةْ ..ثٌ ٌ
بضع ركعات يف النهار  -ـبلصة ،أك غري ـبلصة  -يّيكن أف تي ً
سقط عنو تبعاتو
تتصور اؼبسلمة ٌأّنا
أماـ هللا ،كتسلكو يف عداد اؼبسلمني؟! كيف أمكن أف ٌ
فتغش كتكذب كربقد كتغتاب..
تستطيع أف زبالف تعاليم رٌاها ،كزبوف أما اتوٌ :
كزبلي
لكل عني ّنمة ،كجسد شهواف ،ي
كزبرج عارية ،تعرض فتنتها يف الطريقٌ ،
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نفسها من تبعة إقامة اجملتمع اؼبسلم ،سواء ابلسلوؾ اؼبستقيم ،يف ذات نفسها،
أك برتبية أبنائها عليو ،أك ابلدعوة إذل ذلك اجملتمع ..كتشارؾ بذلك كلٌو يف
إقامة ؾبتمع غري مسلم ،قائم على الظلم كاالكبراؼ كاؼبعصيةْ ..ثٌ يدكر يف
خلدىا بعد ذلك أ ٌف النية الطيبة يف داخل قلبها يّيكن أف تي ً
سقط عنها تبعاِتا
ٌ ٌ
أماـ هللا ،كتسلكها يف عداد اؼبسلمات؟! من أين أتت تلك األفكار الغريبة اليت
تقوؿ :ما للدين كنظاـ اجملتمع؟ ما للدين كاالقتصاد؟ ما للدين كعبلقات الفرد
العملي يف كاقع اغبياة؟ ما للدين كالتقاليد؟
ابجملتمع كابلدكلة؟ ما للدين كالسلوؾ
ٌ
الفن؟ ما للدين كالصحافة
ما للدين كاؼبلبس،
ٌ
كخاصة مبلبس اؼبرأة؟ ما للدين ك ٌ
كاإلذاعة كالسينما كالتلفزيوف؟ كابختصار ..ما للدين كاغبياة؟ ما للدين كالواقع
أسبااب كثرية ؽبذا االكبسار
الذم يعيشو البشر على األرض؟! ال ٌ
شك أ ٌف ىناؾ ن
الذم يعانيو اإلسبلـ ،يف نفوس اؼبسلمني .فلم يكن كذلك اجملتمع اؼبسلم حني
كاف ّيارس حقيقة اإلسبلـ.)ُ(»...
 -5اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة مذىبيٌة ،كىذه حاؿ كثري من الناس ،قدّينا
كحديثنا ،فبٌن يلتزموف يف غالب أحواؽبم أبحكاـ اإلسبلـ ،كيتوبوف إذا أخطأكا.
اؼبذىيب ،كلكنٌهم يِيطئوف حني يركف أ ٌف اؼبذىب
كليس اػبطأ يف انتسااهم
ٌ
الذم ينتموف إليو ىو اإلسبلـ ،دكف ما سواه من اؼبذاىب ،فيدافعوف عن آرائهم
اؼبذىبيٌة ،أكثر من دفاعهم عن أصوؿ اإلسبلـ.
كثريا منهم ييبغضوف من ِيالفوّنم يف اؼبذىب ،كيطعنوف فيهم ،كقد
كذبد ن
فكأّنم نسوا ،أك تناسوا األمر
يك ٌفركف بعض ـبالفيهم ،كرٌدبا تدابركا ،كتقاتلواٌ ،
التفرؽ!!!
ابالعتصاـ ،كالنهي عن ٌ
(ُ) ىل كبن مسلموف.ٖ-ٓ :
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قاؿ تعاذلَ﴿ :ي أىيػُّها ال ً
ين ىآمنيوا اتػ يقوا اَّللى ىحق تيػ ىقاتًًو ىكىال ىسبيوتين إًال ىكأىنٍػتي ٍم
ذ
ى ى
ى
ً
ً
ً ً
ً ً
ت اَّللً ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم
يم ٍسل يمو ىف .ىك ٍاعتىص يموا حبىٍب ًل اَّلل ىصب نيعا ىكىال تىػ ىفرقيوا ىكاذٍ يك يركا ن ٍع ىم ى
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىو نا ا ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن
أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ف بػى ٍ ى
ني قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ً
آَيتًًو لى ىعل يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف .ىكلٍتى يك ٍن ًمٍن يك ٍم أيمةه
النا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
ك يػيبىػًٌ ي
ني اَّللي لى يك ٍم ى
ً
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف.
يى ٍدعيو ىف إً ىذل ٍ
اػبىًٍري ىك ىَيٍ يم يرك ىف ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكأيكلىئً ى
ً
كىال تى يكونيوا ىكال ً
ً
ك ىؽبيٍم
ذ
ات ىكأيكلىئً ى
ين تىػ ىفرقيوا ىك ٍ
اختىػلى يفوا م ٍن بػى ٍعد ىما ىجاءى يى يم الٍبىػيًٌنى ي
ى
ى
(ُ)
اب ىع ًظ هيم﴾ .
ىع ىذ ه
عموما أربعة مواقف ـبتلفة ،يف ىذا اؼبقاـ:
كللمنتسبني إذل (اإلسبلـ) ن

أخريا ،كال شيء غري اإلسبلـ.
أ -اإلسبلـ ٌأكنال ،ك ن
ب -اإلسبلـ ٌأكنال ،كاؼبذىب اثنينا.
ج -اؼبذىب ٌأكنال ،كاإلسبلـ اثنينا.

أخريا ،كال شيء غري اؼبذىب.
د -اؼبذىب ٌأكنال ،ك ن

 -6اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة عصريٌة ،كىذه حاؿ بعض اؼبعاصرين اؼبتأثٌرين
ابلغربيٌني ،كابلتنويريٌني العصرانيٌني (اؼبع ًطٌلني).
فتجد أحدىم يلتزـ ببعض األحكاـ ،كرٌدبا حافظ على الصلوات ،يف
كتشوؽ إذل صياـ رمضاف ،ك افس غريه للحصوؿ على فرصة ألداء
اؼبساجدٌ ،
لكن ىذا كلٌو ال ّينعو من تعطيل بعض األحكاـ ،أك
ٌ
اغبج ،أك العمرة؛ ك ٌ
تناسيها ،أك التساىل فيها!!!
فتخرج ابنتو  -كىو يرل  -كاشفة عن شعرىا ككبرىا ،كأعلى صدرىا،
كذراعيها ،كقد تزيٌنت ابألصباغ ،كتعطٌرت ابلعطور ،كلبست القميص الضيٌق،
(ُ) آؿ عمراف.َُٓ -َُِ :
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كالبنطاؿ الضيٌق ،كرٌدبا كشفت عن ساقيها ،أك عن ركبتيها ،كرٌدبا ظهر شيء من
بطنها ،أك ظهرىا؟!!!
ضن ًمن أىب ً
ً ً ً
كج يهن
﴿كقي ٍل ل ٍل يم ٍؤمنىات يػى ٍغ ي
ض ٍى ٍ ٍ ى
صا ًرىن ىكيػى ٍح ىفظٍ ىن فيػ ير ى
قاؿ تعاذل :ى
ً
كىال يػب ًدين ًزينػتػهن إًال ما ظىهر ًمٍنػها كلٍي ٍ ً ً
ًً
ين
ى يٍ ى ى ى ي
ى ىى ى ى ى
ض ًربٍ ىن بػ يخ يم ًرىن ىعلىى يجػييوبػهن ىكىال يػيٍبد ى
ًزينىػتىػهن إًال لًبػعولىتً ًهن أىك ً
آاب ًء بػيعيولىتً ًهن أ ٍىك أىبٍػنىائً ًهن أ ٍىك أىبٍػنى ًاء بػيعيولىتً ًهن أ ٍىك
يي
ي
آابئ ًهن أ ٍىك ى
ٍ ى
ً ً
ً
ت أىيٍػ ىمانػي يهن
ىخ ىواتػًًهن أ ٍىك ن ىسائ ًهن أ ٍىك ىما ىملى ىك ٍ
إً ٍخ ىوانػًًهن أ ٍىك بىنػًي إً ٍخ ىوانػًًهن أ ٍىك بىنػي أ ى
أى ًك التابًعًي ػن ىغيػًٍر أيكلػًي ًٍ
اإل ٍربىػ ًة ًمػ ػ ىن ًٌ
الر ىج ػ ػ ًاؿ أى ًك ال ًطٌٍف ػ ًل ال ًذيػ ىن لىػ ػ ٍم يىظٍ ىهػ ػ يركا ىعلىى
ى
ً ً ً
ض ًربن ًأبىرجلً ًهن لًيػعلىم ما يػخ ًفني ًمن ًزينتً ًهن كتيوبوا إً ىذل اَّللً
يٍ ى ى ي ٍ ى ٍ ى ى ي
ىع ػ ٍوىرات النٌ ىساء ىكىال يى ٍ ٍ ى ٍ ي
جػىًم نيعا أىيُّوى الٍ يم ٍؤًمنيو ىف لى ىعل يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف﴾(ُ).
ك كنًس ًاء الٍم ٍؤًمنً ً
كقاؿ تعاذلَ﴿ :ي أىيػُّها النًيب قيل ًأل ٍىزك ًاج ى ً
ني
ني يي ٍدن ى
ك ىكبػىنىات ى ى ى ي ى
ى ى ُّ ٍ ى
ً
ك أ ٍىد ىىن أى ٍف يػي ٍعىرفٍ ىن فى ىبل يػي ٍؤ ىذيٍ ىن ىكىكا ىف اَّللي ىغ يف نورا
ىعلىٍي ًهن ًم ٍن ىج ىبلبًيبً ًهن ىذل ى
ً
يما﴾(ِ).
ىرح ن

(ُ) النور.ُّ :
(ِ) األحزاب.ٓٗ :
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هجوم الشيطان
لقد استحوذ الشيطاف على كثري من اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ)؛ فصاركا
بعضا من خدمو ،كجنوده ،كعمبلئو ،كأكليائو ،كأدكاتو .كمنهم من تص ٌدركا يف
ن
قبوما من قبومو.
(خدمة الشيطاف)ٌ ،
حّت صاركا ن
فمنهم (قبوـ السياسة السقيمة) ،من الرؤساء ،كالوزراء ،كأذ ااهم ،الذين
خدما ـبلصني لؤلعداء.
أفسدكا يف الببلد ،كظلموا الرعيٌة ،ككانوا ن
الفن السقيم) ،كال سيٌما قبوـ (الغناء كالرقص كالتمثيل)،
كمنهم (قبوـ ٌ
الذين شغلوا الناس ابلغناء الفاسق ،كالرقص الػمثري ،كالتمثيل الػم ً
فسد.
ي
ي
كمنهم (قبوـ الرَيضة السقيمة) ،كال سيٌما قبوـ (كرة القدـ) ،اليت
كل خري كبركة.
استلبت عقوؿ الناس ،كقلواهم ،كأمواؽبم ،كأكقاِتم ،كشغلتهم عن ٌ
كمنهم (قبوـ الصحافة السقيمة) ،الذين ىم أقبلـ ،أبيدم األعداء،
يلوثوف بو عقوؿ الناس ،كقلواهم؛ من ربريض كتثبيط ،كترغيب
يكتبوف اها ما ٌ
كترىيب ،كتزيني كتنفري ،كِتويل كِتوين؛ ليقودكىم إذل الػمهالك ،كما تيقاد
اب إذل مذابػحها.
الدك ٌ
كمنهم (قبوـ اإلعبلـ السقيم) ،الذين ىم أبواؽ ،أبيدم األعداء ،ينفخوف
كحب اغبقيقة،
فيها؛ فينفثوف ظبومهم يف الناس؛ ليقتلوا فيهم معرفة اغبقيقةٌ ،
برباؾبهم اػببيثة اؽب ٌدامة.
كمنهم (قبوـ الفكر السقيم) ،الذين اكبرفوا بعقوؿ الناس ،كقلواهم ،عن
الصراط القوًن ،بكتبهم الداعية إذل ـبالفة الشريعة اإلسبلميٌة ،كلٌػيًّا ،أك جزئيًّا.
لقد كاف (قبوـ الشيطاف) أخطر األدكات ،اليت ٌازبذىا الشيطاف كسيلة؛
لص ٌد الناس عن فهم الشريعة ،كالعمل دبقتضاىا.
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قاؿ سيٌد قطب« :كلقد يئس أعداء اؼبسلمني أف تنطلي اليوـ ىذه
شّت ،كلٌها تقوـ
اػبدعة؛ فلجأت القول اؼبناىضة لئلسبلـ يف العالػم إذل طرؽ ٌ
جيشا
على تلك اػبدعة القدّية .إ ٌف ؽبذه القول اليوـ يف أكباء العادل
اإلسبلمي ن
ٌ
أحيا ا كتٌاب
جر نارا من العمبلء ،يف صورة أساتذة كفبلسفة كدكاترة كابحثني  -ك ن
ٌ
ألّنم اكبدركا من سبللة
كشعراء كفنٌانني كصحفيٌني  -يػحملوف أظباء اؼبسلمني؛ ٌ
مسلمة! كبعضهم من علماء اؼبسلمني! ىذا اعبيش من العمبلء موجو ػبلخلة
كفن كصحافة؛
العقيدة يف النفوسٌ ،
بشّت األساليب ،يف صورة حبث كعلم كأدب ٌ
كتوىني قواعدىا من األساس؛ كالتهوين من شأف العقيدة كالشريعة سواء؛
(ُ)
الدؽ اؼبتٌصل على رجعيٌتها؛ كالدعوة للتلفت
كأتكيلها كربميلها ما ال تيطيق؛ ك ٌ
منها؛ كإبعادىا عن ؾباؿ اغبياة ،إشفاقنا عليها من اغبياة ،أك إشفاقنا على اغبياة
منها؛ كابتداع تصورات كمثيل كقواعد للشعور كالسلوؾ ،تيناقًض ي ً
تصورات
ي
كربطٌم ٌ
ٌ
التصورات كال يػمثيل
التصورات ى
العقيدة ي
اؼببتدعة ،بقدر تشويو ٌ
كمثيلها؛ كتزيني تلك ٌ
اإلّيانيٌة؛ كإطبلؽ الشهوات من عقاؽبا؛ كسحق القاعدة اػبيليقيٌة اليت تستوم
كيشوىوف
نثرا! ٌ
عليها العقيدة النظيفة؛ ٌ
لتخر يف الوحل ،الذم ينثركنو يف األرض ن
ُيرفوف النصوص! كىم بعد مسلموف! أليسوا
كُيرفونو ،كما ٌ
التاريخ كلٌوٌ ،
ُيملوف أظباء اؼبسلمني؟ كىم اهذه األظباء اؼبسلمة ييعلنوف اإلسبلـ كجو النهار،
كيؤدكف اهذه كتلك دكر أىل الكتاب
كاهذه ا﵀اكالت اجملرمة يكفركف آخرهٌ ..
يتغري ٌإال الشكل كاإلطار ،يف ذلك الدكر القدًن»(ِ).
القدًن .ال ٌ
كلذلك قبد أ ٌف حاؿ أكثر اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ)  -يف ىذا العصر -
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كاؼبراد( :للتفلُّت).
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُْٓ/ُ :
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تضاىي حاؿ (ال يػمدمنني) ،على (تعاطي اؼبخ ًٌدرات) ،كلكنٌهم ال يشعركف!!!
فقد أدمنوا على األغاينٌ الفاسقة ،كالرقصات اؼبثرية ،كالتمثيليٌات اؼبفسدة،
حّت ماتت  -عند
كاؼببارَيت اؼبلهية ،كالربامج اػببيثة؛ كمواقع الشبكات اؼبريبة؛ ٌ
أكثرىم  -الغرية على أحكاـ (الشريعة) ،كالغرية على نسائهم ،كأخواِتم،
كبناِتم؛ كال سيٌما بعد أف فعلت فيهم ما تفعلو اؼبخ ًٌدرات يف يمدمنيها!!!
فهي ـب ًٌدرات ظبعيٌة ،كـب ًٌدرات بصريٌة ،تدخل من طريقي السمع كالبصر،
حّت تيدمن النفس عليها ،كيسبيت الوعي
إذل النفس ،فتخ ٌدرىا ابلتدريجٌ ،
ابلتدريج ،كتزيػػن للنفس ما كاف مستقبحا ،كتيبعً
كل
اقع،
و
ال
عن
النفس
د
ٌ
ىن
ٌ
خيارل ،ال عبلقة لو ابلواقع.
اإلبعاد ،فتعيش يف عالػم ٌ
فتجػد أحدىػم يتأثٌر ابألغان ٌػي الفاسقة ،كالرقصػات ال يػمثيػرة ،كالتمثيليٌات
ً
بارَيت ال يػملهية ،كالبػرامج الػخبيثة،
ال يػمفسدة ،كاإلابحيٌات الشيطانيٌة ،كال يػم ى
ب كييبغض ،كيرضى
كالشبكيٌات ال يػمريبة؛ فيضحك كيبكي ،كيفرح كُيزف ،ي
كُي ٌ
كيتحمس كيتكاسل ،كِيشع يف االستماع
كيشمئز،
كيغضب ،كيشتهي
ٌ
ٌ
كل من حولو؛ كلكنٌو ال يتأثٌر ابؼبآسي
كل ما حولو ،ك ٌ
كاؼبشاىدة؛ فينسى ٌ
الواقعيٌة ،كالػمجازر البوذيٌة ،كاالنتهاكات الصهيونيٌة ،كالػحمبلت الصليبيٌة؛ ألنٌو
ال يعرؼ عنها شيئنا ذا قيمة ،أك ال يبارل بػما عرفو منها؟!!!
كذبد الرجل منهم :ال يبارل أف تيشا ًىد ابنتيو  -فػي التلفاز كالػحاسوب
التعرم؛ أل ٌف نفسو قد
كاؽباتف  -مشاىد الغزؿ كالعشق كالفحش كالرقص ك ٌ
حّت صارت عنده مستساغة ،غري مستقبىحة؟!!!
أدمنت على مشاىدِتاٌ ،
ً
بعض (قبمات الشيطاف) ،من اؼبغنٌيات ،أك
كلذلك ال يبارل أف تيقلٌد ابنتيو ى
زم الفاسقات ،كتغطٌي كجهها دبساحيق
الراقصات ،أك اؼبمثٌبلت؛ فتلبس ٌ
منهنْ ،ثٌ زبرج إذل اؼبقهى؛
التجميل ،كما تفعل الفاسقاتٌ ،
حّت تبدك كواحدة ٌ
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لتدخن النرجيلة ،أك إذل السوؽ ،حيث االختبلط كاؼبواعدة كالرذائل؛ بل رٌدبا
ٌ
مطمئن؟!!!
أكصلها أبوىا بنفسو إذل مواضع الفتنة ،كقلبو
ٌ
ككذلك ال يبارل أف تعمل ابنتو ،يف اؼبقاىي اغبديثة؛ ػبدمة الرجاؿ
الفاسقني؛ أك تعمل يف صاالت اؼبساج؛ لتدليك الرجاؿ الفاسقني ،كما كراء
ذلك من فبارسة البغاء؟!!!
كثػمار (التمثيل الػم ً
فسد) ىي أخبث ما أنتجو (قبوـ الشيطاف)؛ كىي
ي
أخطر كسائل اإلفساد ،كأكربىا ،كأشيعها ،كأمشلها.
فييمكن أف تشتمل على سائر اؼبخ ًٌدرات السمعيٌة ،كاؼبخ ًٌدرات البصريٌة؛
من األغاينٌ الفاسقة ،كالرقصات اؼبثرية ،كالغزليٌات البذيئة ،كالعشقيٌات الصرُية،
كالفحشيٌات الفاضحة ،كاإلابحيٌات اػبليعة ،كاألزَيء الفاتنة ،كالتجميليٌات
ال يػمغرية؛ كما تشتمل على خبلصة ما تدعو إليو الربامج الشيطانيٌة اؽب ٌدامة،
التحرر من أحكاـ الشريعة اإلسبلميٌة!!!
كال سيٌما ٌ
ا﵀دثني قد اختلفوا يف (التمثيل) ،فمنهم من قاؿ
صحيح أ ٌف اؼبؤلٌفني ى
ابلتحرًن اؼبطلىق ،كمنهم من قاؿ ابلتحرًن اؼبقيد ،كاإلابحة اؼبشركطة(ُ)؛ كلكنٌهم
لػم ِيتلفوا أدىن اختبلؼ يف القوؿ بتحرًن (التمثيل الػم ً
فسد).
ي
كال ِيتلف اثناف يف أ ٌف التمثيل الشائع الغالب ىو (التمثيل الػم ً
فسد)؛
ي
فإنٌو قائم على مػخالىفات صرُية للشريعة اإلسبلميٌة ،كال سيٌما اؼبشتمل على
اؽبزليٌات ،أك الغزليٌات ،أك العشقيٌات ،أك الفحشيٌات ،أك اإلابحيٌات.
متنوعة:
(ُ) انظر :إقامة الدليل على حرمة التمثيل ،َّ-ٓ :كؾبمػوع فتاكل كمقاالت ٌ
ٓ ،ِِٕ-ُِٕ/كفتاكل نور على الدرب ،ُٓٗ-َٓٗ/ُِ :كالتمثيل،ٓٗ-ٕٓ :
كاغببلؿ كاغبراـ يف اإلسبلـ.ِٖٔ-ِٕٔ ،َُِ :
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إ ٌف اْلاثر السيئة ،لثمار (التمثيل الػم ً
فسد) أكثر من أف يربصى آبالؼ
ٌ
ي
ً
موجزة جامعة ،فنقوؿ:
الصفحات؛ كلكنٌنا نستطيع أف نيوجزىا ،بعبارة كاحدة ،ى
أصبحت (شريعة التمثيل) ىي البديل الشيطاينٌ عن (شريعة التنزيل)؛
كلذلك أصبحت عقائد أكثر اؼبنسوبني ،كأعماؽبم ،كأخبلقهم :موافقة لشريعة
التمثيل ،كـبالفة لشريعة التنزيل!!!
أيت العجب العجاب؛ فتجد يف السوؽ
فلو
دخلت أسواؽ اؼبنسوبني ،لر ى
ى
من يبيعوف أزَيء الفاسقات ،كأشباه الفاسقات ،كال يبالوف بعرض صور
ا﵀بلت ،دبرأل من الرجاؿ كالنساء
العارَيت ،كأشباه العارَيت ،كتعليقها يف ٌ
كاألطفاؿ؛ لرتغيب الناس يف بضائعهم؟!!!
كقد انتشرت صور العارَيت ،كأشباه العارَيت ،يف أكثر البضائع،
فتجدىا مطبوعة ،على صناديق األدكية ،كاألعشاب ،كاألطعمة ،كاألشربة،
كاألجهزة ،كاأللعاب ،كعلى أغلفة الدفاتر ،كعلى اغبقائب ،كالثياب  ،اىيك
اجملبلت!!!
عن الكتب كالصحف ك ٌ
كلؤلطفاؿ نصيب يف تلويث العقوؿ كالقلوب ،كتعكريىا ،كزبريبها،
فبدال من تربية األطفاؿ تربية إسبلميٌة ،يعمد اْلابء
كصرفها عن النبع الصايف؛ ن
األمهات إذل تسليم أطفاؽبم إذل (برامج التلفاز) ،اليت أع ٌدىا عمبلء الشيطاف؛
ك ٌ
فاسدا،
بذكرا فاسدة ،تينتج ن
جيبل ن
لتهيئة األطفاؿ ِتيئة شيطانيٌة خبيثة؛ ليكونوا ن
قشورا فارغة ،ليس يف ابطنها شبرة طيٌبة.
ال يعرؼ عن اإلسبلـٌ ،إال ن
كلذلك ليس بعي ػ نػدا أف يرتك ػ ػػب ىػػؤالء (الػمنسػػوبػوف) :ج ػرائ ػػم القتػػل،
الغش ،كاالحتكار،
كالزنػى ،كاالغتصاب ،كاللواط ،كالسحاؽ ،كالسرقة ،كالراب ،ك ٌ
كشرب الػخمور ،كتعاطي الػمخ ًٌدرات ،كغريىا من اعبرائم؛ فإ ٌّنم قد أعرضوا عن
(حقائق الشريعة)؛ بعد أف صار (نػجوـ الشيطاف)  -كال سيٌما من الػممثٌلني
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الفاسقني ،كالػممثٌبلث الفاسقات  -قدكة ألكثر الرجاؿ الطائشني ،كالنساء
الطائشات!!!
بوم  -الػمحرـ فػي شريعة (التنزيل) أش ٌد التحرًن  -أصبح
فالتعامل الر ٌ
عذاب مستسا نغا ،كاؼباء الزالؿ؛ فأين اؼبنسوبوف
عند أتباع (شريعة التمثيل) ن
ً
اؼبستحلٌوف من قراءة اْلَيت ًٌ
ا﵀رمة ،كمن تدبُّرىا ،كمن العمل دبقتضاىا؟!!!
قاؿ تعاذل﴿ :ال ً
ً
ً
ٍ
وـ ال ًذم يػىتى ىخبطي يو
ق
ػ
ي
ا
م
ك
ال
إ
ف
و
وم
ق
ػ
ي
ال
اب
الر
ف
و
ل
ك
َي
ين
ذ
ى
ي
ى
ي
ى
ى
ي
ي
ى ى ي
ٌى ى ي
ى ى
س ذىلً
ك ًأبىنػهم قىاليوا إًنىا الٍبػيع ً
الشيطىا يف ً
ً
ً
ىحل اَّللي الٍبىػٍي ىع ىك ىحرىـ
أ
ك
اب
الر
ل
ث
م
م
ل
ا
ن
م
ٍ
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ي
ى ي ي ٌى ى ى
ٍ
ى ى ٌ
ً ً ً
ًٌ
ف ىكأ ٍىم يرهي إً ىذل اَّللً ىكىم ٍن ىع ىاد
الرىاب فى ىم ٍن ىجاءىهي ىم ٍوعظىةه م ٍن ىربًٌو فىانٍػتىػ ىهى فىػلىوي ىما ىسلى ى
ً
اب النا ًر يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىفّ .يىٍ ىح يق اَّللي ًٌ
فىأيكلىئً ى
كأٍ
ىص ىح ي
الرىاب ىكيػيٍرًيب الص ىدقىات ىكاَّللي
ً
و ًو ً ً
اغب ً
ً
ات ىكأىقى ياموا الص ىبل ىة ىكآتىػ يوا
ىال يًُي ُّ
ين ىآمنيوا ىك ىعمليوا الص ى
ب يكل ىكفار أىثيم .إف الذ ى
ً
ىجريىم ًعٍن ىد رٌاهًًم كىال ىخو ه ً
ين ىآمنيوا
ى ٍى ٍ
الزىكا ىة ىؽبيٍم أ ٍ ي ٍ
ؼ ىعلىٍيه ٍم ىكىال يى ٍم ىٍُيىزنيو ىف .ىَي أىيػُّ ىها الذ ى
الراب إً ٍف يكٍنػتيم م ٍؤًمنً
اتػ يقوا اَّلل ك ىذركا ما ب ًقي ً
ني .فىًإ ٍف ىدل تىػ ٍفعليوا فىأٍ ىذنيوا ًحبىر و
ً
ب ًم ىن
ن
م
ى
ٍ ى
ٍي
ى ى ي ى ى ى ى ٌى
ٍ
اَّللً كرسولًًو كإً
كس أ ٍىم ىوالً يك ٍم ىال تىظٍلً يمو ىف ىكىال تيظٍلى يمو ىف﴾(ُ).
ء
ر
م
ك
ل
ػ
ف
م
ت
ػ
ب
ػ
ت
ف
ي
ى
ٍ
ى
ي
ي
ٍ
ىى ي ى
ٍ ٍ يي ي
بوم ال يّيكن ٌإال أف
قاؿ سيٌد قطب« :كاغبقيقة الرابعة :أ ٌف التعامل الر ٌ
كإال أف ييفسد حياة
كخليقو ،كشعوره ذباه أخيو يف اعبماعةٌ ،
ييفسد ضمري الفرد ي
اعبماعة البشريٌة كتضامنها ،دبا يبثٌو من ركح الشره كالطمع كاألثرة كاؼبخاتلة
األكؿ لتوجيو
كاؼبقامرة ،بصفة ٌ
عامةٌ .أما يف العصر اغبديث ،فإنٌو ييع ٌد الدافع ٌ
ط كجوه االستثمار؛ كي يستطيع رأس اؼباؿ اؼبستداف ابلراب أف
رأس اؼباؿ إذل أح ٌ
فيؤدم الفائدة الربويٌة ،كيفضل منو شيء للمستدين .كمن
يربح رحبنا
ن
مضمو اٌ ،
ْثٌ فهو الدافع اؼبباشر؛ الستثمار اؼباؿ يف األفبلـ القذرة ،كالصحافة القذرة،
(ُ) البقرة.ِٕٗ-ِٕٓ :
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االذباىات ،اليت ربطٌم
كاؼبراقص ،كاؼببلىي ،كالرقيق األبيض ،كسائر اغبرؼ ،ك ٌ
ربطيما ..كاؼباؿ اؼبستداف ابلراب ليس مهٌو أف يينش أنفع
أخبلؽ البشريٌة
ن
اؼبشركعات للبشريٌة؛ بل مهٌو أف يينش أكثرىا رحبنا .كلو كاف الربح إٌنا َييء من
ط الغرائز ،كأقذر اؼبيوؿ ..كىذا ىو اؼبشاىد اليوـ يف أكباء األرض.
استثارة أح ٌ
بوم»(ُ).
كسببو ٌ
األكؿ ىو التعامل الر ٌ
لقد اكبرفت (شريعة التمثيل) ابؼبنسوبني من أتباعها عن (شريعة التنزيل)،
خطرا ،من تلك
إذل (اعباىليٌة اغبديثة)؛ اليت ىي  -يف كثري من جوانبها  -أش ٌد ن
ضررا منها.
(اعباىليٌة القدّية) ،كأعظم ن
لكل جاىليٌة أرجاسها
قاؿ سيٌد قطب« :إ ٌف اعباىليٌة ىي اعباىليٌة .ك ٌ
هم موقعها من الزماف كاؼبكاف .فحيثما خلت قلوب الناس من
كأد اسها .ال يي ٌ
تصوراِتم ،كمن شريعة  -منبثقة من ىذه العقيدة  -ربكم
عقيدة إؽبيٌة ،ربكم ٌ
حياِتم ،فلن تكوف ٌإال اعباىليٌة يف صورة من صورىا الكثرية ..كاعباىليٌة  -اليت
تتمرغ البشريٌة اليوـ يف كحلها  -ال زبتلف يف طبيعتها عن تلك اعباىليٌة العربيٌة،
ٌ
حّت أنقذىا منها
أك غريىا من اعباىليٌات ،اليت عاصرِتا يف أكباء األرض؛ ٌ
كطهرىا كزٌكاىا .إ ٌف البشريٌة اليوـ تعيش يف ماخور كبري! كنظرة إذل
اإلسبلـ ٌ
صحافتها ،كأفبلمها ،كمعارض أزَيئها ،كمسابقات صباؽبا ،كمراقصها ،كحا اِتا،
كإذاعاِتا؛ كنظرة إذل سعارىا اجملنوف للحم العارم ،كاألكضاع اؼبثرية ،كاإلُياءات
بوم،
اؼبريضة ،يف األدب ك ٌ
الفن كأجهزة اإلعبلـ كلٌها ..إذل جانب نظامها الر ٌ
كما يكمن كراءه من سعار للماؿ ،ككسائل خسيسة عبمعو كتثمريه ،كعمليٌات
قي،
نصب كاحتياؿ كابتزاز ،تلبس ثوب القانوف ..كإذل جانب التدىور اػبيلي ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ِِّ/ُ :
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كل نظاـ،
كاالكببلؿ
كل بيت ،ك ٌ
كل نفس ،ك ٌ
االجتماعي ،الذم أصبح يه ٌدد ٌ
ٌ
ذبمع إنساينٌ ..نظرة إذل ىذا كلٌو تكفي للحكم على اؼبصري البائس الذم
كل ُّ
ك ٌ
ظل ىذه اعباىليٌة .إ ٌف البشريٌة تتآكل إنسانيٌتها ،كتتحلٌل
تدلف إليو البشريٌة ،يف ٌ
آدميٌتها ،كىي تلهث كراء اغبيواف ،كمثريات اغبيواف ،لتلحق بعاؼبو اؽبابط!
كاغبيواف أنظف كأشرؼ كأطهر؛ ألنٌو ؿبكوـ بفطرة حازمة ال تتميٌع ،كال أتسن،
كما أتسن شهوات اإلنساف ،حني ينفلت من رابط العقيدة ،كمن نظاـ
العقيدة ،كيرت ٌد إذل اعباىليٌة اليت أنقذه هللا منها»(ُ).
كمصمميها ،كأساتذة التجميل
أيضا« :إ ٌف بيوت األزَيء
كقاؿ سيٌد قطب ن
ٌ
كدكاكينها :ؽبي األرابب اليت تكمن كراء ىذا اػببل ،الذم ال تيفيق منو نساء
اعباىليٌة اغباضرة ،كال رجاؽبا كذلك! إ ٌف ىذه األرابب تيصدر أكامرىا ،فتيطيعها
الزم
القطعاف كالبهائم العارية يف أرجاء األرض ،طاعة مزرية! كسواء كاف ٌ
اعبديد ؽبذا العاـ يناسب قواـ أيٌة امرأة ،أك ال يناسبو ،كسواء كانت مراسم
التجميل تصلح ؽبا ،أك ال تصلح ،فهي تيطيع صاغرة ..تيطيع تلك األرابب،
كإال عي ٌريت من بقيٌة البهائم اؼبغلوبة على أمرىا! كمن ذا الذم يقبع كراء بيوت
ٌ
التكشف؟ ككراء األفبلـ
األزَيء؟ ككراء دكاكني التجميل؟ ككراء سعار العرم ك ٌ
اجملبلت كالصحف ،اليت تقود ىذه اغبملة
كالصور كالركاَيت كالقصص ،ك ٌ
ماخورا
القصة
اؼبسعورة ..كبعضها يبلغ يف ىذا إذل ح ٌد أف تيصبح اجمللٌة أك ٌ
ن
متن ٌق نبل للدعارة؟! من الذم يقبع كراء ىذا كلٌو؟ الذم يقبع كراء ىذه األجهزة
كلٌها ،يف العادل كلٌو( :يهود) ..يهود يقوموف خبصائص الربوبيٌة ،على البهائم
اؼبغلوبة ،على أمرىا! كيبلغوف أىدافهم كلٌها ،من إطبلؽ ىذه اؼبوجات
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُُٓ-َُٓ/ُ :
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كل مكاف ..أىدافهم من تلهية العادل كلٌو اهذا السعار ،كإشاعة
اؼبسعورة ،يف ٌ
قي من كرائو ،كإفساد الفطرة البشريٌة ،كجعلها ألعوبة ،يف
االكببلؿ
النفسي كاػبيلي ٌ
ٌ
مصممي األزَيء ،كالتجميل! ْثٌ ربقيق األىداؼ االقتصاديٌة ،من كراء
أيدم ٌ
اإلسراؼ يف استهبلؾ األقمشة كأدكات الزينة كالتجميل ،كسائر الصناعات
الكثرية ،اليت تقوـ على ىذا السعار ،كتغ ٌذيو! إ ٌف قضيٌة اللباس كاألزَيء ليست
منفصلة عن شرع هللا ،كمنهجو للحياة ..كمن ْثٌ ذلك الربط بينها كبني قضيٌة
شّتٌ :إّنا
اإلّياف كالشرؾ يف السياؽٌ .إّنا ترتبط ابلعقيدة كالشريعة أبسباب ٌ
كل شيء ابلربوبيٌة ،كربديد اعبهة اليت تشرع للناس يف ىذه األمور،
تتعلٌق قبل ٌ
كشّت جوانب اغبياة .كذلك تتعلٌق
ذات التأثري العميق يف األخبلؽ كاالقتصادٌ ،
البشرم ،كتغليب الطابع اإلنساينٌ يف ىذا
إببراز خصائص اإلنساف ،يف اعبنس
ٌ
التصورات ،كاألذكاؽ ،كالقيػم،
اعبنس ،على الطابع اغبيواينٌ .كاعباىليٌة تػمسخ ٌ
أتخنرا كرجعيٌة!
كاألخبلؽ .كذبعل العرم اغبيواينٌ تق ٌد نما كرقيًّا ،كالسرت اإلنساينٌ ٌ
كليس بعد ذلك مسخ لفطرة اإلنساف ،كخصائص اإلنساف .كبعد ذلك عند ا
ػزم؟ مػ ػػا للديػػن كمبلبػس النسػ ػ ػػاء؟ مػ ػػا للدي ػػن
جاىليٌوف يقولػ ػػوف :مػ ػػا للديػػن كالػ ٌ
كل زماف،
كالتجميل؟ ..إنٌو الػمسخ الذم ييصيب الناس ،فػي اعباىليٌة ،فػي ٌ
كل مكاف»(ُ).
كفػي ٌ
أيضا« :ىكذا تنقلب اؼبوازين ،كتبطل الضوابط ،كُيكم
كقاؿ سيٌد قطب ن
اؽبول ما داـ أ ٌف اؼبيزاف ليس ىو ميزاف هللا ،الذم ال ينحرؼ كال ّييل .كماذا
تسميهم :الضالٌني ،كتعد من
تقوؿ اعباىليٌة اليوـ عن اؼبهتدين اهدل هللا؟ ٌإّنا ٌ
يهتدم منهم كيرجع ،ابلرضى كالقبوؿ! ..أجل من يهتدم إذل اؼبستنقع الكريو،
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُِْٖ/ّ :
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تتمرغ الػجاىليٌة فيو! كماذا تقوؿ الػجاىليٌة اليوـ للفتاة ،اليت
كإلػى الوحل الذم ٌ
ال تكشف عن لػحمها؟ كماذا تقوؿ للفّت الذم يستقذر اللحم الرخيص؟ إنٌػها
كصبودا كريفيٌة! كرباكؿ
كتطهرمها :رجعيٌة كزبلٌ نفا
سمي ترفُّعهما ىذا كنظافتهما ُّ
ن
تي ٌ
بكل ما سبلكو من كسائل التوجيو كاإلعبلـ أف تيغرؽ ترفٌعهما كنظافتهما
اعباىليٌة ٌ
تتمرغ فيو ،يف اؼبستنقع الكريو! كماذا تقوؿ اعباىليٌة
ٌ
كتطهرمها يف الوحل الذم ٌ
ؼبن ترتفع اىتماماتو عن جنوف مبارَيت الكرة ،كجنوف األفبلـ ،كالسينما،
كالتليفزيوف ،كما إليو ،كجنوف الرقص ،كاغبفبلت الفارغة ،كاؼببلىي؟ ٌإّنا تقوؿ
ذبره إذل
عنو :إنٌو جامد ،كمغلق على نفسو ،كتنقصو اؼبركنة كالثقافة! كرباكؿ أف ٌ
تتغري ٌإال
تفاىة من ىذه ،يينفق فيها حياتو ..إ ٌف اعباىليٌة ىي اعباىليٌة ..فبل ٌ
األشكاؿ كالظركؼ»(ُ).
أيضا« :إ ٌف اػبمر كاؼبيسر ،كبقيٌة اؼببلىي ،كاعبنوف دبا
كقاؿ سيٌد قطب ن
يسمونو :األلعاب الرَيضيٌة ،كاإلسراؼ فػي االىتماـ بػمشاىدىا ،كالػجنوف
ٌ
ابلسرعة ،كالػجنوف ابلسينما ،كاعبنوف ابؼبودات ،كالتقاليع ،كاعبنوف دبصارعة
الثرياف ،كاعبنوف ببقيٌة التفاىات ،اليت تغشى حياة القطعاف البشريٌة ،يف اعباىليٌة
تعبريا عن
اغبديثة اليوـ ،جاىليٌة اغبضارة الصناعيٌة! إ ٌف ىذه كلٌها ليست ٌإال ن
الركحي من اإلّياف ٌأكنال ،كمن االىتمامات الكبرية اليت تستنفد الطاقة
اػبواء
ٌ
إعبل ا عن إفبلس ىذه اغبضارة ،يف إشباع الطاقات الفطريٌة
اثنينا؛ كليست ٌإال ن
بطريقة سويٌة .ذلك اػبواء كىذا اإلفبلس مها اللذاف يقوداف إذل اػبمر كاؼبيسر؛
كل أنواع اعبنوف اليت ذكر ا .كمها بذاِتما اللذاف
ؼبلء الفراغ ،كما يقوداف إذل ٌ
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العصيب ،كإلػى الشذكذ»(ُ).
يقوداف إلػى اعبنوف اؼبعركؼ ،كإذل الػمرض
النفسي ك ٌ
ٌ
فإف عمد بعض الطاعنني إذل كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة
إذل كثري من اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ؛ فإ ٌف ذلك لن يؤثٌر يف (براءة اإلسبلـ) ،من
صحت نسبة تلك الػجرائم ،إذل الػمنسوبيػن ،فالػجريػمة إٌنا
تلك اعبرائم؛ فإف ٌ
تصح نسبتها إذل من نيسبت إليو،
تتعلٌق بصاحبها ،الذم صدرت منو؛ كإف لػم ٌ
ابلرد كاإلبطاؿ.
كانت أىكذل ٌ
فهل من العدؿ إدانة (اإلسبلـ) هجرائم ،ارتكبها بعض اؼبنسوبني إليو ،فبٌن
خالفوا أحكامو الصرُية الواضحة ،اْلمرة ابؼبعركؼ ،كالناىية عن اؼبنكر؟!!!
قاؿ سيٌد قطب« :إ ٌف الزكاج من مػملوكة ،فيو رد العتبارىا ،ككرامتها
ً
ً
حّت
مؤىل من ٌ
اإلنسانيٌة .فهو ٌ
مؤىبلت التحرير لػها ،كلنسلها من سيٌدىا ٌ -
ً
سمى " ٌأـ كلد"،
كلو لػم ييعتقها لػحظة الزكاج  -فهي منذ اليوـ الذم تلد فيو تي ٌ
كّيتنع على سيٌدىا بيعها ،كتيصبح يحٌرة ،بعد كفاتوٌ .أما كلدىا ،فهو يحٌر ،منذ
فإّنا إذا كلدت أصبحت " ٌأـ كلد" ،كامتنع
التسرم اهاٌ .
مولده .ككذلك عند ٌ
بيعها ،كصارت يحٌرة ،بعد كفاة سيٌدىا .كصار كلدىا منو كذلك يحًّرا ،إذا
اعرتؼ بنسبو ،كىذا ما كاف ُيدث عادةن .فالزكاج كالتسٌرم كبلمها طريق من
طرؽ التحرير ،اليت شرعها اإلسبلـ ،كىي كثرية ..على أنٌو قد ُييك يف النفس
الرؽ كلٌها قضيٌة
التسرم ىذه .فيحسن أف نتذ ٌكر أ ٌف قضيٌة ٌ
شيء من مسألة ٌ
ضركرة ...كأ ٌف الضركرة اليت اقتضت إابحة االسرتقاؽ ،فػي الػحرب الشرعيٌة ،اليت
يعلًنها اإلماـ الػمسلم اؼبن ًٌ
التسرم
إابحة
اقتضت
اليت
ذاِتا
ىي
:
هللا
يعة
ر
لش
ذ
ف
ي
ٌ
شرا من
ؤسر ىف كاف ًّ
ابإلماء؛ أل ٌف مصري الػمسلمات الػحرائر العفيفات ،حني يي ى
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ٕٔٔ/ِ :
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ىذا الػمصري! على أنٌو ُيسن ٌأال ننسى أ ٌف ىؤالء األسيػرات الػمستػىرقٌات ،لػ يه ٌن
حياِتن ،كال يّيكن إغفاؽبا يف نظاـ
مطالب فطريٌة ،ال ب ٌد أف يُي ىسب حسااها ،يف
ٌ
تتم تلبية ىذه اؼبطالب عن طريق
اقعي ،يراعي فطرة اإلنساف ،ككاقعوٌ .
فإما أف ٌ
ك ٌ
قائما؛ كي
الزكاجٌ ،
تسرم السيٌد ،ما داـ نظاـ االسرتقاؽ ن
تتم عن طريق ٌ
كإما أف ٌ
اػبلقي ،كالفوضى اعبنسيٌة ،ال ضابط
ال ينشرف يف اجملتمع حالة ،من االكببلؿ
ٌ
حاجتهن الفطريٌة عن طريق البغاء أك اؼبخادنة ،كما كانت اغباؿ
ؽبا ،حني يلبٌني
ٌ
يف اعباىليٌةٌ .أما ما كقع يف بعض العصور ،من االستكثار من اإلماء عن طريق
اذىن كسيلة لبللتذاذ
الشراء ،كاػبطف ،كالنخاسة،
كذبميعهن يف القصور ،ك ٌازب ٌ
ٌ
البهيمي ،كسبضية الليارل اغبمراء بني قطعاف اإلماء ،كعربدة السكر
اعبنسي
ٌ
ٌ
كالرقص كالغناء ..إذل آخر ما نقلتو إلينا األخبار الصادقة ،كاؼببالىغ فيها على
السواءٌ ..أما ىذا كلٌو ،فليس ىو اإلسبلـ .كليس من فعل اإلسبلـ ،كال إُياء
اإلسبلمي ،كال أف ييضاؼ إذل كاقعو
اإلسبلـ .كال َيوز أف يُي ىسب على النظاـ
ٌ
اإلسبلمي ىو الذم ينشأ كفق أصوؿ اإلسبلـ
التارِيي
التارِيي ..إ ٌف الواقع
ٌ
ٌ
ٌ
اإلسبلميٌ ..أما ما
التارِيي
كتصوراتو كشرعتو كموازينو .ىذا كحده ىو الواقع
ٌ
ٌ
ٌ
خارجا على أصولو كموازينو ،فبل
يقع يف اجملتمع الذم ينتسب إذل اإلسبلـ ،ن
اؼبستقل خارج كاقع
َيوز أف يُي ىسب منو ،ألنٌو اكبراؼ عنو .إ ٌف لئلسبلـ كجوده
ٌ
أم جيل .فاؼبسلموف دل يينشئوا اإلسبلـ ،إٌنا اإلسبلـ ىو الذم
اؼبسلمني ،يف ٌ
أنشأ اؼبسلمني .اإلسبلـ ىو األصل ،كاؼبسلموف فرع عنو ،كنتاج من نتاجو .كمن
ْثٌ ،فإ ٌف ما يصنعو الناس أك ما يفهمونو ليس ىو الذم ُي ٌدد أصل النظاـ
األساسي؛ ٌإال أف يكوف مطاب نقا لؤلصل
اإلسبلمي ،أك مفهوـ اإلسبلـ
ٌ
ٌ
اؼبستقل عن كاقع الناس ،كمفهومهم ،كالذم ييقاس إليو كاقع
اإلسبلمي الثابت
ٌ
ٌ
كل جيل ،كمفهومهم؛ لييعلىم كم ىو مطابق ،أك منحرؼ عن
الناس يف ٌ
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اإلسبلـ .إ ٌف األمر ليس كذلك يف النظم األرضيٌة ،اليت تنشأ ابتداء ،من
تصورات البشر ،كمن اؼبذاىب اليت يضعوّنا ألنفسهم  -كذلك حني يرت ٌدكف إذل
ٌ
األكؿ اب﵁
اعباىليٌة ،كيكفركف اب﵁ ،مهما ٌادعوا أ ٌّنم يؤمنوف بو ،فمظهر اإلّياف ٌ
ىو استمداد األنظمة من منهجو كشريعتو ،كال إّياف بغري ىذه القاعدة الكبرية
اؼبتطورة يف أنظمتهم،
 ذلك أ ٌف اؼبفهومات ٌاؼبتغرية للناس حينئذ ،كاألكضاع ٌ
ىي اليت رب ٌدد مفهوـ اؼبذاىب اليت كضعوىا ألنفسهم ،كطبٌقوىا على أنفسهم.
رب
فأما يف النظاـ
اإلسبلمي الذم لػم يصنعو الناس ألنفسهم ،إٌنا صنعو للناس ٌ
ٌ
ٌ
فأما يف ىذا النظاـ ،فالناس ٌإما أف يتٌبعوه
الناس كخالقهم كرازقهم كمالكهمٌ ..
كإما أف
التارِيي
كييقيموا أكضاعهم كفقو؛ فواقعهم إذف ىو الواقع
اإلسبلمي؛ ٌ
ٌ
ٌ
اقعا َترِييًّا لئلسبلـ .إٌنا ىو اكبراؼ
ينحرفوا عنو ،أك َيانبوه كلٌيٌة ،فليس ىذا ك ن
عن اإلسبلـ! كال ب ٌد من االنتباه إذل ىذا االعتبار عند النظر يف التاريخ
اإلسبلمي .فعلى ىذا االعتبار تقوـ النظريٌة التارِييٌة اإلسبلميٌة ،كىي زبتلف
ٌ
الفعلي ىو
سباما مع سائر النظرٌَيت التارِييٌة األخرل ،اليت تعترب كاقع اعبماعة
ن
ٌ
تطور النظريٌة أك اؼبذىب يف
التفسري
العملي للنظريٌة أك اؼبذىب ،كتبحث عن ٌ
ٌ
اؼبتغرية ؽبذه النظريٌة يف
ىذا الواقع
الفعلي للجماعة اليت تعتنقو ،كيف اؼبفهومات ٌ
ٌ
كيؤدم
اؼبتفردةٌ ،
فكر اعبماعة! كتطبيق ىذه النظرة على اإلسبلـ ينايف طبيعتو ٌ
اغبقيقي»(ُ).
اإلسبلمي
إذل أخطار كثرية ،يف ربديد اؼبفهوـ
ٌ
ٌ
أم جرّية ،ارتكبها أم من اؼبنسوبني
كل الرباءة ،من ٌ
إ ٌف اإلسبلـ برمءٌ ،
إليو ،من اػبلفاء كاألمراء كاؼبلوؾ كالسبلطني كالوزراء كاغبي ٌجاب كالقضاة كالسادة
الشىرط كالػحػرس كال يكتٌاب كالشعراء كالػ يمغنٌني كالػ يمدمنني كالقتلة
كالقادة كالػجنود ك ُّ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ْٖٓ-ّٖٓ/ُ :
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العامة.
كاللصوص كال يف ٌجار كالتُّ ٌجار كالػ يمرابني كالػمؤلٌفني كالػمعلٌمني كالػمتعلٌمني ك ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :فهذه الػمفاسد الػخمس ،اليت ىي :االحتياؿ على
نقض األّياف ،كإخراجها من مفهومها ،كمقصودىا ،ثػ ٌم االحتياؿ ابلػ يخلع،
كإعادة النكاح ،ثػ ٌم االحتياؿ ابلبحث عن فساد النكاح ،ثػ ٌم االحتياؿ بػمنع
كقوع الطبلؽ ،ثػ ٌم االحتياؿ بنكاح الػ يمحلًٌل .فػي ىذه األمور من الػمكر،
كالػخداع ،كاالستهزاء آبَيت هللا ،كاللعب الذم يين ًٌفر العقبلء عن دين اإلسبلـ،
ً
كتبني
كييوجب طعن الك ٌفار فيو ،كما رأيتو يف بعض كتب النصارل كغريىاٌ ،
لكل مؤمن صحيح الفطرة أ ٌف دين اإلسبلـ برمء ،منزه عن ىذه الػ يخىز ٍعبًبلت،
ٌ
(ُ)
الرىباف» .
اليت تيشبًو حيل اليهود ،كمػخاريق ُّ
كقاؿ ابن تيمية أيضا« :ككذلك كل ً
مبتدع ،خالف سنٌة رسوؿ هللا ،
ٌ ن
ٌ
حق ،كابتدع من الباطل ما لػم تشرعو الرسل؛
كك ٌذب ببعض ما جاء بو من الػ ٌ
ً
فالرسوؿ برمء فبٌا ابتدعو كخالفو فيو ،قاؿ تعاذل﴿ :فىًإ ٍف ىع ى
ص ٍو ىؾ فىػ يق ٍل إًٌين بىًرمءه
ًفبا تىػعمليو ىف﴾(ِ) ،كقاؿ تعاذل﴿ :إًف ال ً
ً
ً
ت ًمٍنػ يه ٍم
ذ
ين فىػرقيوا دينىػ يه ٍم ىكىكانيوا شيىػ نعا لى ٍس ى
ٍى
ى
و (ّ)
حرمو هللا كرسولو،
ما
اـ
ر
ح
ػ
ال
ك
،
لو
و
كرس
هللا
لو
ل
ح
ما
حبلؿ
ػ
فال
،
ف ػًي ىش ٍيء﴾
ٌ
ٌ
كحرموا،
كالدين ما شرعو هللا كرسولو .كقد ٌ
ذـ هللا اؼبشركني على ٌأّنم حلٌلوا ٌ
كشرعوا ديننا لػم َيذف بو هللا»(ْ).
أيضا« :كليس ىذا من خصائص أضبد؛ بل ما من إماـ،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُٕٔ/ّٓ :
(ِ) الشعراء.ُِٔ :
(ّ) األنعاـ.ُٓٗ :
(ْ) ؾبموعة الفتاكل.ُٕٗ/ِٕ :
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ٌإال كقد انتسب إليو أقواـ ،ىو منهم برمء .قد انتسب إذل مالك أ اس ،مالك
الشافعي أ اس ،ىو برمء منهم؛ كانتسب إلػى
برمء منهم؛ كانتسب إلػى
ٌ
أيب حنيفة أ اس ،ىو برمء منهم؛ كقد انتسب إذل موسى  أ اس ،ىو منهم
علي
ب ػرمء؛ كانتسب إلػى عيسى  أ اس ،ىو منهم برمء؛ كقد انتسب إلػى ٌ
ابن أيب طالب أ اس ،ىو برمء منهم؛ كنبيٌنا قد انتسب إليو من القرامطة،
كالباطنيٌة ،كغريىم ،من أصناؼ اؼببلحدة كاؼبنافقني :من ىو برمء منهم»(ُ).
ؿبمد رشيد رضا« :شبهة كجوااها :كرد علينا رقيم من بعض قارئي
كقاؿ ٌ
جريدتنا ،انتقد فيو صاحبو ما كتبناه يف شؤكف اػبلفاء ،كسيٌئاِتم ،كتقصريىم يف
أبال نعود إذل اػبوض ،يف مثل ىذه اؼبواضيع؛ أل ٌف
كظيفتهم الدينيٌة ،كنصحنا ٌ
كتابتها يف جريدة سيٌارة ييطلع عليها األجانب كأعداء ا كأعداء ديننا ،فيشمتوف
حجة علينا .كاعبواب عن ىذه الشبهة من كجهنيٌ :أكؽبما -أ ٌف
فينا ،كيتٌخذكّنا ٌ
ما كتبناه يف ذلك ىو قطرة من حبار التاريخ الزاخرة ،عند أكلئك األجانب ،أك
األعداء الذين يعنيهم ً
اؼبنتقد .فإذا سكتنا عنو ،فسكوتنا كتماف لو عن أبناء
ملٌتنا ،الذين َيهلو أكثرىم؛ إلمهاؽبم علم التاريخ ،كظنٌهم أنٌو ال فائدة فيو ٌإال
التسلية؛ بل ظبعت بعض الشيوخ الذين ي ٌدعوف الفقو يقوؿ :إ ٌف قراءة التاريخ
كذاب .كتعليلو ىذا يقتضي أ ٌف قراءة أكثر كتب اغبديث
مكركىة؛ أل ٌف فيو ن
كقصصا كاذبة
كالتفسري مكركىة؛ أل ٌف فيها أحاديث موضوعة كضعيفة كمن ىكرة،
ن
ابطلة ،بل ال يبعد أف ييقاؿ على ذلك :إ ٌف قراءِتا ؿبرمة؛ أل ٌف الكذب يف تفسري
كتاب هللا تعاذل ،كاالختبلؽ على نبيٌو من أعظم الكبائر ،ال ييقاس اها الكذب
يف سرية ملك أك حاكم أك خليفة أك عادل .كيف كتب الفقو اليت ييشغىل اها اؼبتف ًٌقو
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُُٗ/ّ :
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يصح العمل ،كال اإلفتاء اها .كالصواب
اؼبذكور كثري من األقواؿ الباطلة اليت ال ٌ
اغبق ،كإٌنا يقتضي النظر
اغبق بشيء من الباطل ال يقتضي ترؾ ٌ
أ ٌف شوب ٌ
اغبق من بني األابطيل ،كما ِيرج اللنب من فرث
الدقيق كالتمحيص؛ ليخرج ٌ
كدـ ،خالصا للشاربني .كإٌنا ذكر ا ىذا لنبني غبضرة ً
اؼبنتقد قوؿ شيوخنا يف
ٌ
ن
التاريخ ،الذم ىو من أش ٌد اؼبن ًٌفرات عنو؛ ليعلم مقدار حاجتنا إذل استخراج
فوائده ،كعرضها على ٌأمتنا ،كإشعارىم ٌأّنم ال يّيكن ؽبم الوقوؼ على حقيقة
األمة ٌإال منها؛ كمن لػم يعرؼ مرضو ال يسعى لعبلجو؛ كإذا سعى ،فإ ٌف
مرض ٌ
كنكاال .كما مثلنا مع األجانب  -الذين
سعيو يكوف عبثنا
كضبلال ،بل خيبة ن
ن
يرتئي أصحاب األفكار الضعيفة أف نسرت ضعفنا عنهم أبسبابو كنتائجو ٌ -إال
مثل النعامة اليت ترل الصيٌاد ييريد اقتناصها ،فتخبٌ رأسها كتسرته؛ لكيبل تراه،
تومهػنا أ ٌف عماىا عنو ،ييوجب عماه عنها ،كأ ٌف ذلك عني النجاة .كحراـ على من
ٌ
األمة ،كىذا
يضر ٌ
َيهل َتريخ الغابر ،كحالة العصر اغباضر أف يقوؿ :ىذا شيء ٌ
يغشوف
شيء ينفعها .كقد يمنينا  -كالصرب اب﵁  -بقوـ جهبلء يف ثياب علماءٌ ،
كل من يقرأ تنازع العوامل يف النحو :يعلم تنازع
كيغرركف اها؛ ٌ
ٌ
األمةٌ ،
تومهػنا أ ٌف ٌ
كل من يعرؼ أحواؿ تقدًن اؼبسند كاؼبسند إليو كأتخريمها :يعرؼ
األمم؛ ك ٌ
كل من تص ٌدر للفتول يف مسائل الرضاع
األمة ٌ
أسباب تق ٌدـ ٌ
كأتخرىا؛ ك ٌ
صحة الشعوب من أمراضها،
كصحة اإلجارة كالسلىم :لو أف ييفيت يف ٌ
كالطبلؽ ٌ
كل فرد منٌا
كإطبلقها من كاثقها؛ بل كقعنا يف فوضويٌة األفكار كالعلم ،فصار ٌ
ًم ىعنًّا ًم ىفنًّا ،كال برىاف يتوٌكأ عليو ،كال رئيس يرجع إليو .سياسة السواد األعظم
منٌا اليوـ ىي كتماف األمراض كالسيٌئات ،كإف انتهى ذلك ابؼبمات؛ كتكبري ما
جببل؛ بل اختبلؽ
الذرة ن
وجد من حسنةٌ ،
عساه يي ى
حّت تكوف اغببٌة قبٌة ،ك ٌ
األمة يف حبر الغركر،
اغبسنات ،كالكذب فيها على األحياء كاألموات؛ لتسبح ٌ
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إذل أف ِتلك كتبور .كقد رأينا من سري األمم اغبيٌة أ ٌف يكتٌااها كخطباءىا ّيلؤكف
كيهولوف أمر تلك السيٌئة دبا
اخا
ن
الدنيا صر ن
كعويبل ،إذا صدر من ٌأمتهم سيٌئةٌ ،
اغبريب ،ؼبا ال
ييزعجوف بو إذل إزالتها؛ كرٌدبا يِيفوف اغبسنات ،كال سيٌما االستعداد ٌ
كل ما نكتبو يف االنتقاد على خلفاء
ِيفى من األسباب .الوجو الثاين :أ ٌف ٌ
األكؿ بو:
اؼبسلمني كأمرائهم كعلمائهم كأىل الطرؽ كصبيع رجاؿ الدين ،غرضنا ٌ
اإلسبلمي نفسو ،فبٌا يرميو بو أعداء اؼبسلمني من األكربػٌيٌني،
بياف براءة الدين
ٌ
حل اهم ،من الضعف ،كالضعة ،كالظلم ،كاالستبداد،
الذين يزعموف أ ٌف صبيع ما ٌ
كفساد األخبلؽ ،كاختبلؿ األعماؿ  -الذم يكاد ّيحو سلطتهم من لوح
حل اهم؛ ٌإال بسبب
البسيطة ،كَيعلهم ٌ
كل ذلك ما ٌ
أذؿ الشعوب كأفقرىا ٌ -
اغبق أ ٌف ىذا
كطوحهم يف مهاكم الشقاء .ك ٌ
دينهم ،فهو الذم جر إليهم الببلءٌ ،
الببلء كالشقاء ما جاءىم ٌإال من االكبراؼ عن الدين ،كما كانت ٌأمة؛ لتنحرؼ
عن دينها دفعة كاحدة ،كإٌنا يكوف ذلك ابلتدريج ،ينحرؼ الرؤساء ،كاألمراء،
فتؤكؿ لػهم العلمػاء  -علمػاء السوء  -فتتٌبعهم الدمهاء؛ كىكذا كاف شأف الذين
ٌ
يتم ذلك ٌإال بع ٌدة
شربا بشرب ،كذر ن
اعا بذراع ،كال ٌ
جاءكا من قبلنا ،كاتٌبعنا سننهم ن
قركف .ال ريب أ ٌف إظهار براءة الدين برمي أىلو ،رؤسائهم كمرؤكسيهم ،ابلتقصري
كإال كاف النقد ،بل النقض
فيو ،كاؼبيل عن ىديو :ىو أعظم خدمة لو كألىلوٌ ،
معا ،كما يعقلها ٌإال العالًموف .كيدخل يف تربئة الدين فبٌا
موج نها لؤلصل كالفرع ن
ذيكًر بياف أنٌو أساس للسعادة متني ،ال يّيكن أف يقوـ صرح ؾبد أىلو ٌإال عليو،
أبصارىم شعاعي مدنيٌة أكرٌاب ،فرأكا أ ٌف التقليد األعمى ؽبا ىو
خبلفنا ؼبن أعشى
ى
ابألمة .كىل زاد ا ىذا التقليد األعمى ٌإال شقاء كتعاسة؟»(ُ).
الذم ينهض ٌ
(ُ) ؾبلٌة اؼبنار.ُّٕ-َّٕ/ُ :
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كقاؿ سيٌد قطب« :كىناؾ حقيقة أخرية نتعلٌمها من التعقيب القرآينٌ،
على مواقف اعبماعة اؼبسلمة ،اليت صاحبت رسوؿ هللا  ،كاليت سبثٌل أكرـ
األمة على هللا ..كىي حقيقة  افعة لنا ،يف طريقنا إذل استئناؼ حياة
رجاؿ ىذه ٌ
إسبلميٌة بعوف هللا ..إ ٌف منهج هللا اثبت ،كقيمو كموازينو اثبتة ،كالبشر يبعدكف أك
التصور ،كقواعد السلوؾ.
يقربوف من ىذا اؼبنهج ،ي
كِيطئوف كييصيبوف ،يف قواعد ٌ
ؿبسواب على اؼبنهج ،كال مغيٌػنرا لقيمو كموازينو
كلكن ليس شيء من أخطائهم
ن
التصور أك السلوؾ ،فإنٌو يصفهم ابػبطإ .كحني
الثابتة .كحني يِيط البشر يف ٌ
ينحرفوف عنو ،فإنٌو يصفهم ابالكبراؼ .كال يتغاضى عن خطئهم كاكبرافهم -
مهما تكن منازؽبم كأقدارىم  -كال ينحرؼ ىو؛ ليجارم اكبرافهم! كنتعلٌم كبن
لؤلمة
من ىذا أ ٌف تربئة األشخاص ال تساكم تشويو اؼبنهج! كأنٌو من اػبري ٌ
يوصف اؼبخطئوف
اؼبسلمة أف تبقى مبادئ منهجها سليمة  اصعة قاطعة ،كأف ى
كاؼبنحرفوف عنها ،ابلوصف الذم يستح ٌقونو ًّ -أَي كانوا  -ك ٌأال تيربر أخطاؤىم
أبدا ،بتحريف اؼبنهج ،كتبديل قيمو كموازينو .فهذا التحريف كالتبديل
كاكبرافاِتم ن
أخطر على اإلسبلـ ،من كصف كبار الشخصيٌات اؼبسلمة ،ابػبطإ ،أك
التارِيي لئلسبلـ ليس
االكبراؼ ..فاؼبنهج أكرب كأبقى من األشخاص .كالواقع
ٌ
كل
كل فعل ك ٌ
كل كضع ،صنعو اؼبسلموف يف َترِيهم .كإٌنا ىو ٌ
كل فعل ك ٌ
ىو ٌ
كإال فهو خطأ
كضع صنعوه ،مواف نقا سباـ اؼبوافقة ،للمنهج كمبادئو كقيمو الثابتةٌ ..
أك اكبراؼ ،ال يُي ىسب على اإلسبلـ ،كعلى َتريخ اإلسبلـ؛ إٌنا يُي ىسب على
كيوصف أصحابو ابلوصف الذم يستح ٌقونو :من خطإ ،أك
أصحابو كحدىم ،ى
اكبراؼ ،أك خركج على اإلسبلـ ..إ ٌف َتريخ اإلسػبلـ ليػس ىػو َتريػخ
الػمسلميػن ،كلػو كانوا مسلميػن ،ابالسم ،أك ابللساف! إ ٌف َتريخ اإلسبلـ ىو
تصورات الناس ،كسلوكهم ،كيف أكضاع
َتريخ التطبيق
اغبقيقي لئلسبلـ ،يف ٌ
ٌ
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حياِتم ،كنظاـ ؾبتمعاِتم ..فاإلسبلـ ؿبور اثبت ،تدكر حولو حياة الناس يف
بتاَت،
إطار اثبت .فإذا ىم خرجوا عن ىذا اإلطار ،أك إذا ىم تركوا ذلك ا﵀ور ن
لتصرفاِتم كأعماؽبم ىذه يرب ىسب على
فما لئلسبلـ ،كما ؽبم يومئذ؟ كما ٌ
أبّنم مسلموف ،إذا
يوصفوف ٌ
اإلسبلـ ،أك ييفسر اها اإلسبلـ؟ بل ما ؽبم ىم ى
خرجوا على منهج اإلسبلـ ،كأبوا تطبيقو يف حياِتم ،كىم إٌنا كانوا مسلمني؛
ألّنم يطبٌقوف ىذا اؼبنهج يف حياِتم ،ال أل ٌف أظباءىم أظباء مسلمني ،كال أل ٌّنم
ٌ
لؤلمة
يقولوف أبفواىهمٌ :إّنم مسلموف؟! كىذا ما أراد هللا سبحانو أف يعلٌمو ٌ
كيسجل عليها النقص
اؼبسلمة ،كىو يكشف أخطاء اعبماعة اؼبسلمة،
ٌ
كالضعفْ ،ثٌ يرضبها بعد ذلك كيعفو عنها ،كييعفيها من جرائر النقص كالضعف
يف حسابو.)ُ(»...
كقاؿ ابن ابزٌ « :أما ما ألصقو اعبهلة ،أك األعداء ابإلسبلـ ،فيجب
اإلسبلمي ما
لصق ابلرتاث
يتبني براءة اإلسبلـ منوٌ ،
حّت ٌ
التنبيو عليوٌ ،
كحّت ال يي ى
ٌ
ليس منو ،كما فعل اعبهلة كاؼبشركوف ،من إحداث األبنية على القبور ،ك ٌازباذ
اؼبساجد على القبور ،فهذا ليس من شأف اإلسبلـ ،كاإلسبلـ ُيارب ىذا؛
ألّنا من كسائل الشرؾ ،كما
ُيارب البناء على القبور ،ك ٌازباذ اؼبساجد عليها؛ ٌ
ً
حّت
األمة ،من اعبهلة كاؼببتدعةٌ ،
فعلت اليهود كالنصارل ،كَتبعهم كثري من ىذه ٌ
بنوا على القبور ،ك ٌازبذكا عليها اؼبساجد ،كالقباب ،كحصل الشرؾ بسبب ذلك؛
اإلسبلمي،
فيجب أف يينبو على ٌأّنا ليست من اإلسبلـ ،كليست من الرتاث
ٌ
كَيب إنكار ذلك ،كالقضاء عليو؛ كىكذا الصبلة عند القبور ،كالدعاء عندىا،
كربرم القراءة عندىا :من كسائل الشرؾَ ،يب أف يينبو على ىذا ،كييبني ٌأّنا
ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ّّٓ/ُ :
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اإلسبلمي ،بل ىي مػ ٌما أحدثو الػجهلة ،كأنكره اإلسبلـ(ُ).
ليست من الرتاث
ٌ
كىكذا ما أحدثو بعض الناس من االحتفاؿ ابؼبوالد ،كيزعموف أنٌو من الرتاث،
اإلسبلمي ،كإف ف ػعػ ػلو كثيػ ػر ،م ػن الػمسلمني ،فػي
كىذا غلط ،ليس من الرتاث
ٌ
ا﵀دثة يف الدين،
أمص ػ ػار كثيػرة ،جهػ ػ نبل،
كتقليدا .فاالحتفاؿ ابؼبوالد من البدع ى
ن
مبتدع(ِ).
بعد القركف اؼبفضلة ،كليس من الرتاث
اإلسبلمي ،كىو من الرتاث الػ ى
ٌ
كىكذا االحتفاؿ بػجميع اْلاثر ،التػي يدعو إليها دعاة الشرؾ ،سواء كانت
كل ىذا
صخرة ،أك شجرة ،أك غري ذلك ،مػ ٌما يعظٌمو الػ ٌ
جهاؿ ،أك ٌ
يتربكوف بوٌ ،
الغلو فػي القبور ،ابلبناء
فبٌا ينايف اإلسبلـ ،كىو ض ٌد اإلسبلـ ...كاؼبقصود أ ٌف ٌ
عليها ،كالصبلة عندىا ،كالعكوؼ عليها ،كاتٌػخاذ الػمساجد عليها :ليس من
اإلسبلمي ،بل ىو من الرتاث ،الذم ّنى عنو اإلسبلـ ،كأنكره ،كح ٌذر
الرتاث
ٌ
منو ،كىو من كسائل الشرؾ .كىكذا ،فقد توجد أصناـ ،فػي بعض البلداف ،أك
نسب إلػى اإلسبلـَ ،يب أف ييعلىم ٌأّنا
نسب إلػى األنبياء ،أك تي ى
بعض الدكؿ ،تي ى
خطأ ،كضبلؿ ،كأ ٌف جػميع األنبياء ،كجػميع الرسل كلٌهم  -عليهم الصبلة
كالسبلـ  -دعوا إذل توحيد هللا ،كإذل اإلسبلـ ،الذم ىو إخبلص العبادة ﵁،
كحده ،ككلٌهم ُياربوف األصناـ ،ك ٌأكؽبم نوح  حارب ما ييعبىد من غري
كسواع ،كيغوث ،كيعوؽ،
هللا ،كّنى قومو عن ذلك ،كح ٌذر من عبادةٌ :
كد ،ي
الغلو .فيجب التنبٌو لػهذا األمر ،كَيب
كنسر ،لػ ٌما كقع الشرؾ بػهم؛ بسبب ٌ
حّت ال يدخل فػي اإلسبلـ ما ليس
على طيٌبلب العلم كأىلو النهي عن ذلك؛ ٌ
اإلسبلمي ،كأنٌو ما ثبت بكتاب هللا ،أك سنٌة
عرؼ الرتاث
منو .كَيب أف يي ى
ٌ
مثبل :ما قيل عن زَيرة (قرب الرضا) ،يف كتاب (الثقات ،البن حبٌاف.)ْٕٓ/ٖ :
(ُ) انظر ن
النبوم.ّٖٔ-ِّٕ/ُ :
(ِ) انظر :رسائل يف حكم االحتفاؿ ابؼبولد ٌ
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رسولو  ،كدبا شرعو هللا لعباده ،أك أصبع عليو اؼبسلموف ،ىذا ىو الرتاث
اإلسبلمي .أما ما ابتدعو ً
اؼببتدعوف ،كأحدثو ا﵀ ًدثوف ،من عبادات ،أك أماكن
ٌ ٌ
نسب إذل اإلسبلـ ،كييقاؿ:
تيعظم ،أك أشجار ،كغري ذلك ،فهذه ال َيوز أف تي ى
إسبلمي ،بل ييبني ٌأّنا بً ىدع ،كأنٌو من الواجب اغبذر منها.)ُ(»...
ٌإّنا تراث
ٌ
ً
كل اكبراؼ ،ينحرؼ بو
فهذه نصوص صرُية ،تؤٌكد (براءة اإلسبلـ) ،من ٌ
العامة ،كغريىم.
الػمنسوبوف إليو ،الػمنحرفوف عنو ،من الرؤساء ،كالعلماء ،ك ٌ
كال ريب يف أ ٌف (تربئة اإلسبلـ) من اكبرافات الػمنسوبني الػمنحرفني :أىكذل
من ؿباكلة (تربئة األشخاص) ،كالدفاع عنهم.

متنوعة.ُِّ/ٔ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
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الخاثمة
أىم من تربئة
إ ٌف تربئة (اإلسبلـ) من أابطيل األبناء (الػمنسوبني إليو)ُّ :
أخطر من
(اإلسبلـ) من أابطيل األعداء (الطاعنني فيو)؛ أل ٌف أابطيل األبناء ي
أابطيل األعداء؛ فاألبناء يّيكن أف يكونوا من صبلة األعداء ،كما يف قولو تعاذل:
ً
﴿َي أىيػُّها ال ً
ً
ً
كى ٍم﴾(ُ).
ذ
اح ىذ ير ي
ين ىآمنيوا إًف م ٍن أ ٍىزىكاج يك ٍم ىكأ ٍىكىالد يك ٍم ىع يد ًّكا لى يك ٍم فى ٍ
ى ى
ى
فاألبناء فػي ىذه الػحاؿ :ىم (أعداء الداخل) ،كىم  -ببل ريب -
(عدك اػبارج) ،إف غلٌقت
أخطر من (أعداء اػبارج)؛ ألنٌك فػي منجاة من ٌ
ي
(عدك الداخل)،
أبواب حصنك ،فبل يستطيع أف يدخل عليك اغبصن؛ خببلؼ ٌ
جهبل ،أك بغينا ،أك خوفنا.
الذم يّيكن أف يفتح أبواب حصنك ،ألعداء اػبارج؛ ن
كىذا ىو اغباصل ،قدّينا كحديثنا؛ فكثرية ىي الثغرات ،اليت فتحها بعض
(أبناء اإلسبلـ) ،كحاكؿ بعض (أعداء اإلسبلـ) أف يتٌخذكىا مداخل؛ ليقتحموا
حصن (اإلسبلـ)؛ كلذلك كجب الكشف ابألدلٌة القطعيٌة عن (براءة اإلسبلـ)،
من أخطاء اؼبنسوبني إليو ،حني يِيطئوف ،يف التأليفات ،كالتطبيقات.
فالدفاع عن (اإلسبلـ) أىكلػى من الدفاع عن اْلراء ،كاألشخاص؛ أل ٌف
معصوـ من الباطل؛ خببلؼ
مرضي ،عند هللا تعاذل ،فهو
ه
(اإلسبلـ) ىو الدين الػ ٌ
ابطل ِيالف (اإلسبلـ)؛
(اْلراء) ،فبعضها حق يوافق (اإلسبلـ) ،كبعضها ه
كِيطئوف.
بشر ،ييصيبوف ،ي
كخببلؼ (األشخاص) ،فإنػٌهم ه
كل من كانت
كلذلك لن يرضى  -بكثري من مباحث ىذا الكتاب ُّ -
كل من يرل أ ٌف
أكرب من عنايتو ابغبقائق اإلسبلميٌة ،ك ُّ
عنايتو ابْلراء كاألشخاص ى
(ُ) التغابن.ُْ :
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مذىبو ىو كحده الذم ييطابًق (اإلسبلـ) ،دكف ما سواه من الػمذاىب ،كأ ٌف
معصوـ من األخطاء كاألىواء كاألابطيل.
مذىبو
ه
كىؤالء ً
أبرز الذين فتحوا أكرب الثغرات التأليفيٌة كالتطبيقيٌة،
اؼبتعصبوف ىم ي
ٌ
فحاكؿ بعض أعداء اإلسبلـ أف يتٌخذكىا مداخل؛ القتحاـ حصن (اإلسبلـ).
كلذلك كجب التنبيو على أ ٌف (تربئة اإلسبلـ) من (أابطيل األعداء) لن
تكوف ؽبا قيمة حقيقيٌةٌ ،إال بعد (تربئة اإلسبلـ) من (أابطيل األبناء).
الطاعن فػي (أابطيل األعداء) ،دكف (أابطيل األبناء):
كبػخبلفو ،سيكوف
ي
ػحق ،ث ٌػم
أشبوى بػمن ينهى الناس عن الباطل ،ث ٌػم َيتيو؛ كأشبوى بػمن َيمر الناس ابل ٌ
ييع ًرض عنو.
ً
ً
اب
اس ًابلٍ ًٌرب ىكتىػٍن ىس ٍو ىف أىنٍػ يف ىس يك ٍم ىكأىنٍػتي ٍم تىػٍتػليو ىف الٍكتى ى
قاؿ تعاذل﴿ :أ ىىأتٍ يم يرك ىف الن ى
أىفى ىبل تىػ ٍع ًقليو ىف﴾(ُ).
ً
كآخر دعوا ا ً
رب العالىمني.
أف ال ي
ي ى
ػحمد ﵁ ٌ

(ُ) البقرة.ْْ :
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الـمصادروالـمراجع
النعيمي ،جامعة اؼبصطفى العاؼبيٌة،
ؿبمد
* ابن تيميٌة كمنهجو يف اغبديث ،أبو ٌ
ٌ
الطبعة األكذلُِْٗ ،ق.
السيوطي ،تُُٗق ،ؾبمع اؼبلك فهد ،الػمدينة
* اإلتقاف فػي علوـ القرآف،
ٌ
اؼبنورة ،الطبعة األكذلُِْٔ ،ق.
ٌ
القرضاكم ،دار القلم ،الكويت ،الطبعة
* االجتهاد يف الشريعة اإلسبلميٌة،
ٌ
األكذلُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ.
األندلسي ،تْٔٓق ،دار اْلفاؽ
* اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،ابن حزـ
ٌ
اعبديدة ،بريكتَُّْ ،قُّٖٗ/ـ.
ارل ،تَٓٓق ،دار ابن حزـ ،بريكت،
* إحياء علوـ الدين ،أبو حامد الغز ٌ
الطبعة األكذلُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
* إرشاد الفحوؿ ،الشوكاينٌ ،تَُِٓق ،دار الفضيلة ،الرَيض ،الطبعة
األكذلُُِْ ،قَََِ/ـ.
احدم ،تْٖٔق ،دار اؼبيماف ،الرَيض ،الطبعة
* أسباب نزكؿ القرآف ،الو ٌ
األكذلُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
* اإلشراؼ على مذاىب العلماء ،ابن اؼبنذر ،تُّٗق ،مكتبة م ٌكة الثقافيٌة،
رأس اػبيمة ،اإلمارات ،الطبعة األكذلُِْٓ ،قََِْ/ـ.
ػمي ،تَُِٔـ ،دار نشر
* أصوؿ الفقو فػي نسيجو اعبديد ،مصطفى الزل ٌ
إحساف ،الطبعة األكذلُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
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مكرمة،
* أضواء البياف،
الشنقيطي ،تُّٕٗـ ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
ٌ
الطبعة األكذلُِْٔ ،ق.
الدماـ ،الطبعة
* إعبلـ اؼبوقٌعني ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار ابن
اعبوزمٌ ،
ٌ
األكذلُِّْ ،قََِِ/ـ.
الغمارم ،تَُٔٗـ ،مكتبة القاىرة،
* إقامة الدليل على حرمة التمثيل ،أضبد
ٌ
القاىرة ،الطبعة الثالثةُِْٓ ،قََِْ/ـ.
* االنتصار للقرآف ،أبو بكر الباقبلينٌ ،تَّْق ،دار الفتح  -ىع ٌماف ،دار
ابن حزـ  -بريكت ،الطبعة األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.
كشي ،تْٕٗق ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف
* البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو ،الزر ٌ
اإلسبلميٌة ،الكويت ،الطبعة الثانيةُُّْ ،قُِٗٗ/ـ.
مكرمة.
* بدائع الفوائد ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
كشي ،تْٕٗق ،مكتبة دار الرتاث ،القاىرة،
* الربىاف يف علوـ القرآف ،الزر ٌ
الطبعة الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
الطنطاكم ،تُٗٗٗـ ،دار الػمنارة ،ج ٌدة ،الطبعة األكذل،
علي
ٌ
* البواكريٌ ،
َُّْقََِٗ/ـ.
الطربم ،تَُّق ،دار الػمعارؼ ،القاىرة ،الطبعة
* َتريخ الرسل كاؼبلوؾ،
ٌ
الثانيةُّٖٕ ،قُٕٗٔ/ـ.
ػمي ،تَُِٔـ ،دار
* التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف ،مصطفى الزل ٌ
نشر إحساف ،الطبعة األكذلُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
األندلسي ،تْٕٓق ،دار الكتب العلميٌة،
* تفسري البحر ا﵀يط ،أبو حيٌاف
ٌ
بريكت ،الطبعة األكذلُُّْ ،قُّٗٗ/ـ.
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* تفسري التحرير كالتنوير ،ابن عاشور ،تُّٕٗـ ،الدار التونسيٌة ،تونس،
ُْٖٗـ.
ؿبمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،دار الػمنار ،القاىرة،
* تفسري القرآف اغبكيمٌ ،
الطبعة الثانية.
ازم ،تَٔٔق ،دار الفكر ،بريكت ،الطبعة األكذل،
* التفسري الكبري ،الفخر الر ٌ
َُُْقُُٖٗ/ـ.
ػجوزم ،تٕٗٓق ،دار القلم ،بريكتَُّْ ،ق.
* تلبيس إبليس ،ابن ال ٌ

البكرم) ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،مكتبة
(الرد على
* تلخيص كتاب االستغاثة ٌ
ٌ
الغرابء األثريٌة ،الػمدينة الػمنورة.
* التمثيل ،بكر أبو زيد ،ت ََِٖـ ،دار الراية ،الرَيض ،الطبعة األكذل،
ُُُْق.
* الثقات ،ابن حبٌاف ،تّْٓق ،دائرة اؼبعارؼ العثمانيٌة ،حيدر آابد الدكن،
اؽبند ،الطبعة األكذلُّّٗ ،قُّٕٗ/ـ َُِْ -قُِٖٗ/ـ.
الطربم ،تَُّق ،دار ىجر ،اعبيزة  -مصر ،الطبعة األكذل،
* جامع البياف،
ٌ
ُِِْقََُِ/ـ.
الدماـ،
الرب ،تّْٔق ،دار ابن
اعبوزمٌ ،
ٌ
* جامع بياف العلم كفضلو ،ابن عبد ٌ
الطبعة األكذلُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
مؤسسة الرسالة،
* اعبامع ألحكاـ القرآف ،أبو عبد هللا
القرطيب ،تُٕٔقٌ ،
ٌ
بريكت ،الطبعة األكذلُِْٕ ،قََِٔ/ـ.
ماكردم ،تَْٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،الطبعة
* اغباكم الكبري ،الػ
ٌ
األكذلُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
155

القرضاكم ،مكتبة كىبة ،القاىرة ،الطبعة الثانية
* اغببلؿ كاغبراـ يف اإلسبلـ،
ٌ
كالعشركفُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ.
الشافعي ،سيٌد عويس ،تُٖٖٗـ ،دار الشايع ،القاىرة،
* رسائل إذل اإلماـ
ٌ
الكويت ،الطبعة الثانيةُٕٖٗ ،ـ.
النبوم ،مػجموعة من العلماء ،دار
* رسائل فػي حكم االحتفاؿ ابلػمولد
ٌ
العاصمة ،الرَيض ،الطبعة األكذلُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
حمد قطب ،تَُِْـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة
* ركائز اإلّياف ،مػ ٌ
األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.
مكرمة ،الطبعة
* الركح ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
األكذلُِّْ ،ق.
اإلسبلمي ،بريكت ،الطبعة
اعبوزم ،تٕٗٓق ،الػمكتب
* زاد الػمسري ،ابن
ٌ
ٌ
الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
مؤسسة الرسالة ،بريكت ،الطبعة
* سيػر أعبلـ النببلء ،الذىبػ ٌي ،تْٖٕقٌ ،
األكذل.
* شرح الػمنظومة البيقونيٌة ،ابن عثيمني ،تََُِـ ،دار الثرٌَي ،الرَيض،
الطبعة الثانيةُِّْ ،قََِّ/ـ.
ؿبمد حامد الناصر ،مكتبة
* العصرانيٌوف بني مزاعم التجديد كميادين التغريبٌ ،
الكوثر ،الرَيض ،الطبعة الثانيةُِِْ ،قََُِ/ـ.
ؿبمد بن
* فتاكل نور على الدرب ،ابن عثيمني ،تََُِـٌ ،
مؤسسة الشيخ ٌ
صاحل العثيمني الػخرييٌة ،الرَيض ،الطبعة األكذلُّْْ ،ق.
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* يف ظبلؿ القرآف ،سيٌد قطب ،تُٔٔٗـ ،دار الشركؽ ،بريكت ،الطبعة
الثانية كالثبلثوفُِّْ ،قََِّ/ـ.
خالدم ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
* القرآف كنقض مطاعن الرىباف ،صبلح الػ
ٌ
األكذلُِْٖ ،قََِٕ/ـ.
ؿبمد بن أضبد
* القرآنيٌوف العرب كموقفهم من التفسري دراسة نقديٌة ،صباؿ بن ٌ
ىاجر ،دار التفسري ،ج ٌدة ،الطبعة األكذلُّْٔ ،قَُِٓ/ـ.
مؤسسة الرسالة
مي ،تُُْٗـٌ ،
* قواعد التحديث ،جػماؿ الدين القاسػ ٌ
 اشركف ،بريكت ،الطبعة األكذلُِْٓ ،قََِْ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار نػهضة مصر،
* كيف نتعامل مع القرآف ،مػ ٌ
القاىرة ،الطبعة السابعةََِٓ ،ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار نػهضة مصر ،القاىرة،
* كيف نفهم اإلسبلـ ،مػ ٌ
الطبعة الثالثةََِٓ ،ـ.
صبحي الصاحل ،تُٖٔٗـ ،دار العلم للمبليني،
* مباحث يف علوـ القرآف،
ٌ
بريكت ،الطبعة العاشرةُٕٕٗ ،ـ.
حمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،كآخركف.
* مػجلٌة الػمنار ،مػ ٌ

* مػجموع فتاكل شيخ اإلسبلـ أحػمد بن تيميٌة ،تِٖٕق ،مػجمع الػملك
ػمنورةُِْٓ ،قََِْ/ـ.
فهد ،الػمدينة ال ٌ
حمػد بن صالػح العػثيميػن،
* مػجمػ ػوع فتاكل كرسػائ ػل فضيلة الش ػيػخ مػ ٌ
تََُِـ ،دار الوطن ،الرَيض ،الطبعة األخريةُُّْ ،ق.

متنوعة ،ابن ب ػاز ،تُٗٗٗـ ،دار القاسم،
* مػجمػوع فتاكل كمقاالت ٌ
الرَيض ،الطبعة األكذل.
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* مػجموعة الفتاكل ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،دار الوف ػ ػاء ،الػمنصورة ،الطبعة
الثالثةُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
األندلسي ،تِْٓق ،دار الكتب العلميٌة،
محرر الوجيز ،ابن عطيٌة
* الػ ٌ
ٌ
بريكت ،الطبعة األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.
األندلسي ،تْٔٓق ،دار الكتب العلميٌة،
* الػمحلٌى ابْلاثر ،ابن حزـ
ٌ
بريكت ،الطبعة الثالثةُِْْ ،قََِّ/ـ.
األندلسي ،تْٔٓق ،دار ابن حزـ ،بريكت،
* مراتب اإلصباع ،ابن حزـ
ٌ
الطبعة األكذلُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
مقدسي ،تٓٔٔق ،دار الكتب العلميٌة،
* الػمرشد الوجيز ،أبو شامة الػ
ٌ
بريكت ،الطبعة األكذلُِْْ ،قََِّ/ـ.
مؤسسة الرسالة،
* الػمص ٌفى
ٌ
جوزم ،تٕٗٓقٌ ،
أبكف أىل الرسوخ ،ابن الػ ٌ
بريكت ،الطبعة الثانيةَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
* معرفة أنواع علوـ اغبديث ،ابن الصبلح ،تّْٔق ،دار الكتب العلميٌة،
بريكت ،الطبعة األكذلُِّْ ،قََِِ/ـ.
ؿبمد بن سعود ،الرَيض،
* منهاج السنٌة النبويٌة ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،جامعة ٌ
الطبعة األكذلَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
الشاطيب ،تَٕٗق ،دار ابن ع ٌفاف ،الػ يخ ىرب ،الطبعة األكذل،
* الػموافقات،
ٌ
ُُْٕقُٕٗٗ/ـ.
* موسوعة بياف اإلسبلـ ،عبنة ،دار نػهضة مصر.
جوزم ،تٕٗٓق ،مكتبة أضواء السلف ،الرَيض،
* الػموضوعات ،ابن الػ ٌ
الطبعة األكذلُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ.
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الذىيب ،تْٖٕق ،دار اؼبعرفة ،بريكت،
* ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ،
ٌ
الطبعة األكذلُِّٖ ،قُّٗٔ/ـ.
* نزىة النظر ،ابن حجر العسقبلينٌ ،تِٖٓق ،مطبعة سفري ،الرَيض ،الطبعة
األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.
جزرم ،تّّٖق ،دار الكتب العلميٌة،
* النشر فػي القراءات العشر ،ابن الػ ٌ
بريكت.
* اؽبداية إذل بلوغ النهاية ،م ٌك ٌي بن أيب طالب ،تّْٕق ،ؾبموعة حبوث
الكتاب كالسنٌة ،جامعة الشارقة ،الطبعة األكذلُِْٗ ،قََِٖ/ـ.
حمد قطب ،تَُِْـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة
* ىل كبن مسلموف ،مػ ٌ
السادسةُِّْ ،قََِِ/ـ.
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