حقائق مهجورة

تأليف
برهان الدين القاض ي

حقائق مهجورة

ثأليف
بزهان الدين القاض ي

ّ
الذهبية
النسخة
( إلاصدارالثالث )
ّ
ّ
الطباعية )
مخصص للتصويبات
( إصدار

2441 / 9 / 12هـ = 1212 / 5 / 1م

ّ
إلاسالمية
الـمكتبة
دارالسالم


قال تعاىل:

اْل َّق ِِبلْب ِ
اْلَ َّق َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن﴾(ٔ).
اط ِل َوتَ ْكتُ ُموا ْ
﴿وََل تَ ْلبِ ُسوا َْ َ
* َ
ِِ
اْل َّق وي ب ِطل الْب ِ
اط َل َولَ ْو َك ِرَه الْ ُم ْج ِرُمو َن﴾(ٕ).
* ﴿ليُح َّق َْ َ ُْ َ َ
ِ
ف ِِب ْْل ِق علَى الْب ِ
اط ِل فَيَ ْد َمغُوُ فَِإ َذا ُى َو َز ِاى ٌق﴾(ٖ).
* ﴿بَ ْل نَ ْقذ ُ َ ّ َ َ
اطل إِ َّن الْب ِ
ِ
اط َل َكا َن َزُىوقًا﴾(ٗ).
﴿وقُ ْل َجاءَ ْ
اْلَ ُّق َوَزَى َق الْبَ ُ َ
* َ
ِ
ئ الْب ِ
يد﴾(٘).
* ﴿قُ ْل َجاءَ ْ
اط ُل َوَما يُعِ ُ
اْلَ ُّق َوَما يُْبد ُ َ
اك ِِب ْْلَ ِّق بَ ِش ًريا َونَ ِذ ًيرا﴾(.)ٙ
* ﴿إِ ََّّن أ َْر َس ْلنَ َ
﴿اْل ُّق ِمن ربِ
ك فَ ََل تَ ُكونَ َّن ِمن الْم ْم َِ
ين﴾(.)ٚ
َت
َ
ّ
* َْ ْ َ
َ ُ َ
اَ نَ َّ َل الْ ِكت اب ِِب ْْل ِق وإِ َّن الَّ ِ
* ﴿ َذلِ
ااتَ لَ ُْ وا ِِ الْ ِكتَ ِ
ِ
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َ
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َ
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لَِْي ِش َق ٍ
يد﴾(.)ٛ
َ
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* ﴿ َكا َن النَّ اس أ َُّم ً و ِ
اَ النَّبِيِ
ب ُمبَ ِّش ِرين وُمْن ِذ ِ
ين َوأَنْ َ َل
ر
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ف
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ّ
َ
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ُ
ََ
ُ َ
َ
معهم الْ ِكتاب ِِب ْْل ِق لِيح ُكم ب ب النَّ ِ ِ
ِِ
ااتَ لَ َ
ااتَ لَ ُْ وا في و َوَم ا ْ
اس ف َيم ا ْ
ََُ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َْ
ِ ِ
فِ ِيو إََِّل الَّ ِ
اَ
ذ
ات بَ ْغيًا بَْي نَ ُه ْم فَ َه َد َُّ
ين أُوتُوهُ م ْن بَ ْعد َما َجاءَتْ ُه ُم الْبَ يِّنَ ُ
َ
ِ
الَّ ِ
ذ
ااتَ لَ ُْ وا فِي ِو ِم َن ْ
اْلَ ِّق هِِ ْذنِ ِو َو َّ
اَُ يَ ْه ِدش َم ْن يَ َش اءُ إِ َ
ين َممنُوا ل َم ا ْ
َ
ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم﴾(ٔ).
َ
يدو َن أَ ْن يطْ ِْئ وا نُور َِّ
اَُ إََِّل أَ ْن يُتِ َّم نُ َورهُ َولَ ْو
اَ ََِفْ َو ِاى ِه ْم َو ََبْ َا َّ
* ﴿يُِر ُ
ُ ُ َ
اْلَ ِّق لِيُْْ ِه َرهُ َعلَ ى
َك ِرَه الْ َكافُِرو َنُ .ى َو الَّ ِذش أ َْر َس َل َر ُسولَوُ ِِب ْْلَُد َوِدي ِن ْ
ال ِّدي ِن ُكلِّ ِو َولَ ْو َك ِرَه الْ ُم ْش ِرُكو َن﴾(ٕ).
اَ
* ﴿ َوَما يَتَّبِ ُُ أَ ْكَ ُرُى ْم إََِّل نَنِّ ا إِ َّن الَّْ َّن ََل يُ ْغ ِ ي ِم َن ْ
اْلَ ِّق َش ْي ئًا إِ َّن ََّ
َعلِ ٌيم ِِبَا يَْ َعلُو َن﴾(ٖ).
* ﴿قُ ل نََّلَ و رول الْ ُق ُد ِس ِم ن ربِ ك ِِب ْْل ِق لِي بِ َ الَّ ِ
ين َممنُ وا َوُى ًد
ذ
ْ َّ َ َ ّ ُ َ ّ َ
ْ ُُ ُ
َ
ِ ِِ
ب﴾(ٗ).
َوبُ ْشَر ل ْل ُم ْسلم َ
اك إََِّل ُمبَ ِّشًرا َونَ ِذ ًيرا﴾(٘).
* ﴿ َوِِب ْْلَ ِّق أَنْ َلْنَاهُ َوِِب ْْلَ ِّق نََ َل َوَما أ َْر َس ْلنَ َ

(ٔ) البقرة.ٕٖٔ :
(ٕ) التوب .ٖٖ-ٖٕ :
(ٖ) يونس.ٖٙ :
(ٗ) النحل.ٕٔٓ :
(٘) اإلسراء.ٔٓ٘ :


الـ ّ
مقدمة
الناظػ ػر  -فػي أح ػواؿ الن ػاس  -يػجد التخاليف بينه ػم فاشػينا ،كيػجد
ادرا ،فيشيع بينهػم التباغيض ،كالتشاتيػم ،كالتبلعين ،كالتدابػير،
التوافيق بينه ػم نػ ن
اح ػ ػم،
التضارب ،كالتقاتيػل؛ كيػنػ ػدر بينهػم التعاطػيف ،كالتبلطػيف ،كالرت ي
كالتعادم ،ك ي
كالتعػ ياكف ،كالتآخي ،كالتعاييش ،كالتساليػم.
اغبق ،كؽبذه اؼبخالفة صوراتف:
كللتخالف سبب رئيس ،ىو ـبالفة ٌ
للحق ،كرجلني يتضارابف على ماؿ
 -1أف يكوف اؼبتخالفاف كبلنبا ـبالفني ٌ
للحق ،كمتخالفاف.
غرينبا؛ ليسرقاه ،فهما ـبالفاف ٌ

للحق،
للحق ،كيكوف اآلخر مواف نقا
ٌ
 -2أف يكوف أحد اؼبتخالفني ـبال نفا ٌ
و
لص ييريد سرقتو،
كرجلني يتضارابف على ماؿ ،أحدنبا صاحب اؼباؿ ،كالثاشل ٌ
للحق.
اللص اؼبعتدم ـبالف ٌ
فصاحب اؼباؿ موافق ٌ
للحق ،ك ٌ
كل
فمخالفة ٌ
كل صور التخالف ،كلو أ ٌف ٌ
اغبق ىي السبب األكرب ،يف ٌ
أبدا.
كل خطوة من خطواهتم  -ؼبا زبالفوا ن
الناس عملوا دبقتضى ٌ
اغبق  -يف ٌ
للحق  -يف كثري من أحواؽبم كأحياهنم  -أمر
لكن ـبالفة أكثر الناس ٌ
ك ٌ
كاقع ،ال ييبكن إنكاره .كإٌمبا تكوف اؼبخالفة؛ لثبلثة أسباب رئيسة ،ىي:
 -1اجلهل :ىو اػبلل يف صفة العلم ،كالناس ليسوا سواء يف العلم ،فمنهم
العادل ،كمنهم اؼبتعلٌم ،كمنهم اعباىل.
كالعلم كاعبهل أمراف نًسبيٌاف ،فقد تعلم ما هبهلو غريؾ ،كقد ذبهل
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ما يعلمو غريؾ ،كقد تعلم اليوـ ما كنت ذبهلو أمس ،كقد ذبهل اليوـ ما كنت
تعلمو أمس.
كالنسياف كالسهو كالغفلة أمور ال يكاد ىبلو منها إنساف ،كىي أبرز صور
يوما ،أيصيب هبا ،أك ببعضها ،يف يوـ
اعبهل العارض؛ فإف خبل منها أحدان ن
آخر ،كإف خبل منها ساعة ،أيصيب هبا ،أك ببعضها ،يف ساعة أخرل ،كإف خبل
منها إنساف ،أيصيب هبا غريه.
كاعبهل على درجات ،كما أ ٌف العلم على درجات ،كالناس متفاكتوف يف
عموما يف االتٌصاؼ ببعض
درجات العلم ،كدرجات اعبهل ،كلكنٌهم مشرتكوف ن
اعبهل ،كببعض العلم.
اغبق،
اغبق؛ فإ ٌف من هبهل ٌ
كاعبهل سبب رئيس ،من أسباب ـبالفة ٌ
سيخالفو ،غالبنا ،كرجل أخذ ماؿ غريه ،كىو وبسبو مالو؛ ككامرأة أخذت طفل
غريىا ،كىي ربسبو طفلها؛ ك و
كقاض هبهل براءة الربمء ،فيحكم عليو ابإلدانة،
أك هبهل إجراـ اجملرـ ،فيحكم عليو ابلرباءة.
تتصور ما ييبكن أف يفعلو جهل اجملنوف ،كجهل األضبق ،كجهل
كلك أف ٌ
الطفل ،كجهل السكراف ،كجهل النعساف ،كجهل الناسي ،كجهل الساىي،
كجهل الغافل ،كجهل غري اؼبتعلٌم ،كجهل العادل كاؼبتعلٌم ،حني هبهبلف بعض
اغبق.
ما يعلمو غرينبا من ٌ
 -2اذلوى :ىو اػبلل يف صفة الرغبة ،كالناس ليسوا سواء يف الرغبة ،فمنهم من
اغبق،
الشر ،كمنهم من يبيل إذل ٌ
يرغب يف فعل اػبري ،كمنهم من يرغب يف فعل ٌ
كمنهم من يبيل إذل الباطل ،كمنهم اؼبذبذب بينهما.
كالرغبة اغبسنة ،كالرغبة السيٌئة أمراف نًسبيٌاف ،فقد ترغب اليوـ يف فعل
غدا كبو
اغبق ،كيبيل ن
اػبري ،كترغب ن
الشر .كقد يبيل قلبك اليوـ كبو ٌ
غدا يف فعل ٌ
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اغبق ،كاػبري،
الباطل؛ كقد تكوف  -يف غالب أحوالك كأحيانك  -راغبنا يف ٌ
كالػمعركؼ؛ كقػ ػد تكػوف  -فػي الغالب  -راغبنا فػي الشػ ػٌر ،كالباطل ،كالػمنكػر.
اغبق؛ فإ ٌف من يبيل قلبو عن
كاؽبول سبب رئيس ،من أسباب ـبالفة ٌ
اغبق ،يف عملو ،غالبنا.
ابغبق ،إذل العمل ابلباطل ،سيخالف ٌ
العمل ٌ
كللهول ع ٌدة درجات ،أبرزىا:
لكن صاحبو ال يلبث
أ -اذلوى العارض :كىو ىول ال يكاد ىبلو منو إنساف ،ك ٌ
اغبق.
أف يعود برغبتو إذل ٌ
ب -اذلوى الغالب :كىو ىول تغلٌب على صاحبو ،فخضع لو يف معظم
اغبق ،فيندـ على
أحوالو كأحيانو ،كلكنٌو  -يف أحياف قليلة  -يعود برغبتو إذل ٌ
اتٌباعو ىواه ،مثٌ ال يلبث أف يعود برغبتو إذل الباطل.

ج -اذلوى الدائم :كىو ىول استفحل ،كاستحكم ،فاستحوذ على صاحبو،
الشر كالباطل،
ٌ
حت ص ٌده عن اؼبوعظة كالنصيحة ،كىذه حاؿ من أدمن على ٌ
كل انصح.
فاستحبٌهما على اػبري ك ٌ
اغبق ،فأعرض عن ٌ
د -اذلوى الطاغي :كىو ىول الطغاة كالبغاة ،الذين ال يكتفوف دبا ىم عليو من
اتٌباع اؽبول ،بل يسعوف إذل إفساد من سواىم من الناس ،كص ٌدىم عن نصح
اغبق كاػبري ،كوباربوهنم؛ للقضاء
الناصحني ،ككعظ الواعظني ،كيعادكف أىل ٌ
عليهم؛ ليكوف ؽبم السلطاف يف األرض.

 -3الضعف :ىو اػبلل يف صفة القدرة ،كالناس ليسوا سواء يف القدرة ،فمنهم
القوم ،كمنهم الضعيف ،كمنهم اؼبريض ،كمنهم العاجز.
ٌ
كالقدرة كالضعف أمراف نًسبيٌاف ،فقد تقدر على ما يضعف عنو غريؾ،
عما يقدر عليو غريؾ ،كقد تقدر اليوـ على ما كنت تضعف عنو
كقد تضعف ٌ
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عما كنت تقدر عليو أمس.
أمس ،كقد تضعف اليوـ ٌ
كاؼبرض كالتعب كاعبوع كالعطش أمور ال يكاد ىبلو منها إنساف ،كىي
يوما ،أيصيب هبا ،أك
أبرز صور الضعف العارض؛ فإف خبل منها أحدان ن
ببعضها ،يف يوـ آخر ،كإف خبل منها ساعة ،أيصيب هبا ،أك ببعضها ،يف ساعة
أخرل ،كإف خبل منها إنساف ،أيصيب هبا غريه.
كالضعف على درجات ،كما أ ٌف القدرة على درجات ،كالناس متفاكتوف
عموما  -يف
يف درجات القدرة ،كدرجات الضعف ،كلكنٌهم مشرتكوف -
ن
االتٌصاؼ ببعض القدرة ،كببعض الضعف.
اغبق؛ فإ ٌف من يضعف عن
كالضعف سبب رئيس ،من أسباب ـبالفة ٌ
ابغبق ،سيخالفو ،غالبنا.
العمل ٌ
كللضعف ع ٌدة صور ،أبرزىا:
أ -الضعف البدنـ ّي ،كضعف الطفل ،كاؽب ًرـ ،كاؼبريض ،كالتعباف.
ب -الضعف الـمالـ ّي ،كضعف الفقري ،كاؼبسكني ،كاؼبدين.
ج -الضعف اآللـ ّي ،كضعف األعزؿ ،يف مواجهة اؼبسلح.

العددي ،كضعف الواحد ،يف مواجهة اعبمع.
د -الضعف
ّ

القسري ،كضعف السجني ،كاألسري ،كالكسري ،كاعبريح.
ه -الضعف
ّ

النوعي ،كضعف اؼبرأة ،يف مواجهة الرجل.
و -الضعف
ّ

االجتماعي ،كضعف العبد ،كاللقيط ،كالطريد.
ز -الضعف
ّ

النفسي (اخلوف) :كينشأ بسبب صورة ،أك أكثر ،من صور
ح -الضعف
ّ
الضعف اؼبذكورة آن نفا ،كخوؼ الرجل األعزؿ ،من مواجهة الرجاؿ اؼبسلحني،
كارىا.
فرٌدبا ضبلو خوفو على مطاكعتهم ،يف الباطل ،كإف كاف ن
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اغبق كثرية جدًّا .فمنها:
قاؿ ابن القيٌم« :كاألسباب اؼبانعة من قبوؿ ٌ
اعبهل بو ،كىذا السبب ىو الغالب على أكثر النفوس ،فإ ٌف من جهل شيئنا
ابغبق،
أمره ٌ
عاداه ،كعادل أىلو .فإف انضاؼ إذل ىذا السبب بيغض من ى
كمعاداتو لو ،كحسده ،كاف اؼبانع من القبوؿ أقول .فإف انضاؼ إذل ذلك إلفو،
كعادتو ،كمرابه على ما كاف عليو آابؤه ،كمن يوببٌو كيعظٌمو ،قوم اؼبانع .فإف
انضاؼ إذل ذلك ُ
كعزه،
تونبو أ ٌف ٌ
اغبق الذم يدعي إليو وبوؿ بينو كبني جاىوٌ ،
كشهواتو ،كأغراضو ،قوم اؼبانع من القبوؿ جدًّا .فإف انضاؼ إذل ذلك خوفو
من أصحابو ،كعشريتو ،كقومو ،على نفسو ،كمالو ،كجاىو ،كما كقع ؽبرقل،
اغبق ٌقوة،
ملك النصارل ابلشاـ ،على عهد رسوؿ هللا  ،ازداد اؼبانع من قبوؿ ٌ
كىم ابلدخوؿ يف اإلسبلـ ،فلم يطاكعو قومو ،كخافهم
اغبق ،ى
فإ ٌف ىرقل عرؼ ٌ
تبني لو اؽبدل ...كمن أعظم
على نفسو ،فاختار الكفر على اإلسبلـ ،بعد ما ٌ
ا﵀سود قد
اغباسد
ىذه األسباب :اغبسد؛ فإنٌو داء كامن يف النفس ،كيرل
ي
ى
يؤت نظريه ،فبل يدعو اغبسد أف ينقاد لو ،كيكوف من
في ًٌ
ضل عليو ،كأكيت ما دل ى
ضل
أتباعو .كىل منع إبليس من السجود آلدـٌ ،إال اغبسد؟! فإنٌو لػ ٌما رآه قد في ًٌ
كرفًع فوقو ،غىص بًريقو ،كاختار الكفر على اإليباف ،بعد أف كاف بني
عليو ،ي
اؼببلئكة .كىذا الداء ىو الذم منع اليهود ،من اإليباف بعيسى ابن مرصل ،كقد
شك فيو  -أنٌو رسوؿ هللا ،جاء ابلبيٌنات كاؽبدل؛ فحملهم
علما ال ٌ
علموا  -ن
الػحسد على أف اختاركا الكفر على اإليباف ،كأطبقوا عليو ،كىم ٌأمة فيهم
الزىاد كالقضاة كاؼبلوؾ كاألمراء .ىذا؛ كقد جاء اؼبسيح حبكم
األحبار كالعلماء ك ٌ
التوراة ،كدل ً
أيت بشريعة زبالفها ،كدل يقاتلهم ،كإٌمبا أتى بتحليل بعض ما يحًٌرـ
ً
مكم نبل لشريعة التوراة ،كمع ىذا ،فاختاركا
عليهم؛ زبفي نفا كرضبة
ن
كإحساان ،كجاء ٌ
نيب ،جاء بشريعة مستقلٌة
كلٌهم الكفر على اإليباف .فكيف يكوف حاؽبم مع ٌ
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كمنادًي على فضائحهم ،كـب ًر نجا
انسخة عبميع الشرائع ،مب ًٌكتنا ؽبم بقبائحهم،
ن
نصر عليهم ،كيظفر
ؽبم من دًيرىم ،كقد قاتلوه كحاربوه ،كىو يف ذلك كلٌو يي ى
دائما يف سفاؿ .فكيف ال يبلك اغبسد
هبم ،كيعلو ىو كأصحابو ،كىم معو ن
كالبغي قلوهبم؟! كأين يقع حاؽبم معو من حاؽبم مع اؼبسيح ،كقد أطبقوا على
و
رد
تبني ؽبم اؽبدل! كىذا السبب  -كحده  -كاؼ يف ٌ
الكفر بو ،من بعد ما ٌ
اغبق؛ فكيف إذا انضاؼ إليو زكاؿ الرًيسات كاؼبآكل كما تق ٌدـ؟!»(ُ).
ٌ
فذكر مرض اعبهل ،كمرض اػبوؼ ،صراحة ،كدل يذكر مرض اؽبول،
ابغبق ،كمعاداتو لو،
أمره ٌ
ابظبو الصريح ،بل ذكر أبرز صوره ،كىي :بيغض من ى
كحسده ،كإلفو ،كعادتو ،كمرابه على ما كاف عليو آابؤه ،كمن يوببٌو ،كيعظٌمو،
ُ
كعزه ،كشهواتو،
كتونبو أ ٌف ٌ
اغبق الذم يدعي إليو ،وبوؿ بينو ،كبني جاىوٌ ،

كأغراضو ،كىذه أبرز صور اؽبول.
كل من آثر الدنيا من أىل العلم كاستحبٌها؛
كقاؿ ابن القيٌم ن
أيضاٌ « :
اغبق؛ يف فتواه كحكمو ،يف خربه كإلزامو؛ أل ٌف
فبل ب ٌد أف يقوؿ على هللا غري ٌ
كثريا ما أتيت على خبلؼ أغراض الناس ،كال سيٌما أىل
أحكاـ ٌ
الرب سبحانو ن
اغبق،
الرائسة كالذين يتٌبعوف الشهوات؛ ٌ
تتم ؽبم أغراضهم ٌإال دبخالفة ٌ
فإهنم ال ٌ
يتم لو ذلك
كثريا؛ فإذا كاف العادل كاغباكم ؿببًّا للرائسة ،متٌ نبعا للشهوات دل ٌ
كدفعو ن
اغبق ،كال سيٌما إذا قامت لو شبهة ،فتتٌفق الشبهة
ٌإال بدفع ما ٌ
يضاده من ٌ
اغبق
اغبق! كإف كاف ٌ
كالشهوة ،كيثور اؽبول ،فيخفى الصواب ،كينطمس كجو ٌ
ظاىرا ال خفاء بو ،كال شبهة فيو ،أقدـ على ـبالفتو ،كقاؿ :رل ـبرج ابلتوبة.
ن
ًً
كيف ىؤالء كأشباىهم قاؿ تعاذل﴿ :فىخلى ً
ىضاعيوا الص ىبل ىة
ف م ٍن بػى ٍعدى ٍم ىخ ٍل ه
فأى
ى ى
(ُ) ىداية اغبيارل.ُْ-ّٗ :
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ات﴾(ُ) ،كقاؿ﴿ :فىخلىف ًمن بػع ًد ًىم خ ٍلف كًرثيوا الٍ ىً
كاتػبػعوا الشهو ً
اب
ت
ك
ه
ى
ٍ
ى
ى
ى ىي
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ىى
ًً
ض ًمثٍػليوي ىأيٍ يخ يذكهي أىلىػ ٍم
ض ىى ىذا ٍاأل ٍىد ىسل ىكيػى يقوليو ىف ىسييػ ٍغ ىف ير لىنىا ىكإً ٍف ىأيٍهت ٍم ىعىر ه
ىأيٍ يخ يذك ىف ىعىر ى
اؽ الٍكًتى ً
اب أى ٍف ىال يػى يقوليوا ىعلىى اَّللً إًال ا ٍغبىق ىكىد ىر يسوا ىما فً ًيو ىكالد يار
يػي ٍؤ ىخ ٍذ ىعلىٍي ًه ٍم ًميثى ي
ًً
ً
ين يػىتػ يقو ىف أىفى ىبل تىػ ٍع ًقليو ىف﴾(ِ)؛ فأخرب سبحانو ٌأهنم أخذكا العرض
ٍاآلخىرةي ىخٍيػهر للذ ى
األدسل ،مع علمهم بتحريبو عليهم ،كقالوا :سييغ ىفر لنا! كإف عرض ؽبم عرض
صركف على ذلك ،كذلك ىو اغبامل ؽبم على أف يقولوا
آخر ،أخذكه؛ فهم يم ٌ
اغبق ،فيقولوف :ىذا حكمو كشرعو كدينو! كىم يعلموف أ ٌف دينو
على هللا غري ٌ
كشرعو كحكمو خبلؼ ذلك ،أك ال يعلموف أ ٌف ذلك دينو كشرعو كحكمو!
فتارة يقولوف على هللا ما ال يعلموف ،كاترة يقولوف عليو ما يعلموف بطبلنو»(ّ).
فاعبهل كاؽبول كاػبوؼ ىي األمراض الكربل اليت تدعو أصحاهبا إذل
لكل مرض من ىذه األمراض دكاء مناسب ،فمرض اعبهل دكاؤه
معاداة ٌ
اغبق .ك ٌ
التعليم ،كمرض اؽبول دكاؤه التهذيب ،كمرض اػبوؼ دكاؤه التشجيع.
معا؛
كللقضاء ٌ
التاـ ،على الباطل ،كأىلو ،ال ب ٌد من ىذه األدكية الثبلثة ،ن
فبل يكفي دكاء التعليم ،إف لػم يصاحبو دكاء التهذيب ،كدكاء التشجيع؛
كال يكفي دكاء التهذيب ،إف لػم يصاحبو دكاء التعليم ،كدكاء التشجيع؛
كال يكفي دكاء التشجيع ،إف ل ػ ػم يصاحبو دكاء التعليم ،كدكاء التهذيب.
كلذلك تتسلٌح الدعوة إذل اإلسبلـ ،بثبلثة أسلحة ،ىي :سبلح العلم،
القوة؛ أل ٌف فاقد الشيء ال ييعطيو .فسبلح العلم ييعطي
كسبلح التقول ،كسبلح ٌ
(ُ) مرصل.ٓٗ :
(ِ) األعراؼ.ُٔٗ :
(ّ) الفوائد.ُْٔ-ُْٓ :
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الػمصاب ابعبهل دكاء التعليم ،كسبلح التقول ييعطي اؼبصاب ابؽبول دكاء
القوة ييعطي اؼبصاب ابػبوؼ دكاء التشجيع.
التهذيب ،كسبلح ٌ
ػهي  -الذم يػمثٌلو اإلسبلـ ،كما
قاؿ سيٌد قطب« :ىذا الػمنهج اإلل ٌ
تنزلو ،من
ػمجرد ٌ
جاء بو ٌ
ؿبمد  - ال يتح ٌقق فػي األرض ،فػي دنيا الناس ،ب ٌ
ػهي،
عند هللا .كال يتح ٌقق ب ٌ
ػمجرد إببلغو للناس ،كبيانو .كال يتح ٌقق ابلقهر اإلل ٌ
على نػحو ما يػيمضي هللا انموسػو ،فػي دكرة الفلك ،كسيػر الكواكب ،كترتُب
النتائج على أسبابػها الطبيعيٌة ..إنٌػما يتح ٌقػق أبف تػحمػلو مػجموعػة ،من البشػ ػػر،
كامبل ،كتستقيم عليو  -بقدر طاقتها  -كتػجعلو كظيفة
تؤمن بػو إيػمانػنا ن
حياتػها ،كغاية آمالػها ،كتػجهد لتحقيقو ،يف قلوب اآلخرين ،كفػي حياتػهم
جهدا ،كال طاقة..
العمليٌة ،كذلك ،كتػجاىد لػهذه الغاية ،بػحيث ال تستبقي ن
البشرم ،يف أنفسها ،كأنفس
البشرم ،كاعبهل
البشرم ،كاؽبول
تػجاىد الضعف
ٌ
ٌ
ٌ
اآلخرين .كتػجاىد الذين يدفعهم الضعف ،كالػهول ،كالػجهل؛ للوقوؼ فػي كجو
ىذا الػمنهج»(ُ).
كبريا يف التخلٌص من ىذه
كدكاء التعليم ،كإف لػم يكن كافيناٌ ،
أثرا ن
لكن لو ن
األمراض الثبلثة ،أك التقليل من ضررىا؛ أل ٌف الكثري من الطاعنني ،إنػٌما يطعنوف
فػي (اإلسبلـ)؛ بسبب مرض الػجهل .كدكاء التعليم ىو الدكاء الشافػي من
مرض الػجهل.
اغبق ،كقل
فإذا يشفي اؼبصابوف دبرض اعبهل ،من جهلهم ،كثيػىر أتباع ٌ
اغبق ،كقلٌة أتباع الباطل :سبباف كبرياف ،من أسباب
أتباع الباطل؛ ككثرة أتباع ٌ
اغبق ،كقلٌة أتباع الباطل،
تشجيع اػبائفني ،فحني يرل اػبائفوف كثرة أتباع ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ِٖٓ/ُ :
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اغبق ،كيوالوف أىلو ،كيتجنٌبوف الباطل ،كيعادكف أىلو.
سيتشجعوف ،فيتٌبعوف ٌ
ٌ
فإذا يشفي الػمصابوف بػمرض الػجهل ،من جهلهم ،ك يشفي الػمصابوف
اغبق كثرنة ،يغلبوف هبا أىل األىواء؛
بػمرض الػخوؼ ،من خوفهم ،كثيػىر أتباعي ٌ
فكانت تلك الكثرة سببنا يف شفاء بعض أىل األىواء ،من أىوائهم ،من الذين
لػم تستحوذ عليهم أىواؤىم.
ٌأما أكلئك الذين استحوذت عليهم أىواؤىم ،فلن ينفع  -فػي شفائهم -
م تػهذيب.
أُ
كدكاء العلم ،إٌمبا ىو عند العلماء الصادقني الناصحني اؼبتقنني ،دكف من
سواىم ،من م ٌدعي العلم ،من عمبلء الشيطاف ،كجنود أعداء اإلسبلـ.
اؼبادة الصحيحة السليمة الطيٌبة ،اليت يتألٌف منها (دكاء التعليم) ىي:
ك ٌ
مادة (اغبقائق)؛ فإ ٌف التعليم الشايف ،الذم يشفي اعباىل من مرض اعبهل ىو
ٌ
(تعليم اغبقائق)؛ خببلؼ التعليم القائم على األابطيل كاألكىاـ؛ فإنٌو يزيد اعباىل
جاىبل،
جهبل ،كال سيٌما حني ييصاب اعباىل دبرض (اعبهل اؼبركب) ،فيكوف ن
ن
هبهل اغبقيقة ،كهبهل  -يف الوقت نفسو  -أنٌو هبهل اغبقيقة.
عمدا ،كيعاديها،
كمن الناس من يعلم بعض اغبقائق ،لكنٌو ىبالفها ن
كيعادم أىلها؛ ٌإما بسبب اؽبول ،أك بسبب اػبوؼ.
كمن ىنا كانت األمراض الثبلثة (اعبهل كاؽبول كاػبوؼ) ىي األسباب
تؤدم إذل كجود (حقائق مهجورة) ،يهجرىا كثري من الناس.
الرئيسة ،اليت ٌ
كيكوف ىجر اغبقائق على ثبلث درجات ابرزة:
 -1هجر االطّالع ،أبف يهجر اؽباجر االطٌبلع على حقيقة معيٌنة ،فبل يعلم
تقصريا.
قصورا ،أك
عنها شيئنا؛ ٌإما ن
ن
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 -2هجر التدبُّر ،أبف يهجر اؽباجر تدبُر حقيقة معيٌنة ،كاف قد اطٌلع عليها،
من قبل ،فبل ينتفع ابطٌبلعو عليها؛ ألنٌو لػم يتدبٌػرىا.

 -3هجر العمل ،أبف يهجر اؽباجر العمل دبقتضى حقيقة معيٌنة ،كاف قد
اطٌلع عليها ،من قبل ،كتدبػ ىػرىا ،لكنٌو ال يعمل دبقتضاىا.
عمدت  -يف ىذا الكتاب  -إذل بياف بعض (اغبقائق اؼبهجورة)،
كقد
ي
العامة،
اليت ىجرىا كثري من اؼبنتسبني إذل (اإلسبلـ) ،من اؼبؤلٌفني كاؼبتعلٌمني ك ٌ
تعليما شافينا من مرض اعبهل،
يف كثري من أحواؽبم كأحياهنم؛ ليكوف ىذا البياف ن
الذم منع الكثري منهم ،من العمل دبقتضى ىذه (اغبقائق اؼبهجورة).
كهللا يهدم من يشاء إذل صراط مستقيم.
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حقيقة ؤلاسالم
مرضي ،عند هللا ٌ .أما ما
اإلسبلـ ىو الدين ٌ
األكؿ كاألخري كالوحيد الػ ٌ
عداه من األدًيف ،فهي أدًيف ابطلة ،ببل ريب.
كاإلسبلـ عبارة عن خضوع الػمخلوؽ الضعيف الفقري الصغري ،لػخالقو
الغين الكبري.
ٌ
القوم ٌ
ـبتصات اإلنساف ،بل إ ٌف اإلنساف يف اغبقيقة ىو
كىذا اػبضوع ليس من ٌ
خضوعا للخالق .
أقل اؼبخلوقات
ن
ٌ
فكل ـبلوقات هللا  :يمسلًمة لو ،خاضعة لو ،منقادة ألمره.
ٌ
قاؿ تعاذل﴿ :أىفىػغىيػر ًدي ًن اَّللً يػبػغيو ىف كلىو أىسلىم من ًيف السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض
ىٍ ى ي ٍ ى ى ٍ
ىى
ٍى
طىٍو نعا ىكىك ٍرنىا ىكإًلىٍي ًو يػيٍر ىجعيو ىف﴾(ُ).
فالشمس كالقمر كالنجوـ كالكواكب كالػجباؿ كاألكدية كالبحار كاألنػهار
اب كالطيور كاغبشرات ،كلٌها
كالرًيح كاألشجار كالثمار كالزركع كاؼببلئكة كالدك ٌ
﵁  :يمسلًمة خاضعة ،منقادة طائعة ،يمسبًٌحة حامدة ،يمصلًٌية ساجدة.
قاؿ تعاذل﴿ :كًَّللً يسج يد من ًيف السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض طىٍو نعا ىكىك ٍرنىا ىك ًظ ىبل يؽبيٍم
ى ىٍ ي ىٍ
ىى
صا ًؿ﴾(ِ).
ًابلٍغي يد ًٌك ىك ٍاآل ى
كقاؿ تعاذل﴿ :أىلىػم تىػر أىف اَّلل يسبًح لىو من ًيف السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكالطٍيػ ير
ى ي ىٌ ي ي ى ٍ
ىى
ٍ ى
(ّ)
ً
و
يحوي ىكاَّللي ىعلً هيم ًدبىا يػى ٍف ىعليو ىف﴾ .
صافات يكلٌّ قى ٍد ىعل ىم ى
ى
ص ىبلتىوي ىكتى ٍسبً ى
(ُ) آؿ عمراف.ّٖ :
(ِ) الرعد.ُٓ :
(ّ) النور.ُْ :
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ض ىكىم ٍن فًي ًهن ىكإً ٍف ًم ٍن
كقاؿ تعاذل﴿ :تي ىسبًٌ يح لىوي الس ىم ىاك ي
ات السٍب يع ىك ٍاأل ٍىر ي
ً
ً ًً ً
ً
وً
يما غى يف نورا﴾(ُ).
ىش ٍيء إال يي ىسبًٌ يح حبى ٍمده ىكلىك ٍن ىال تىػ ٍف ىق يهو ىف تى ٍسبً ى
يح يه ٍم إنوي ىكا ىف ىحل ن
ٌأما الناس ،فمنهم اؼبسلم ،كمنهم غري اؼبسلم ،قاؿ تعاذل﴿ :أىلىػ ٍم تىػىر أىف اَّللى
يسج يد لىو من ًيف السماك ً
ات ىكىم ٍن ًيف ٍاأل ٍىر ً
اؿ
م
الش
ك
ض
وـ ىك ٍ
اعبًبى ي
ُج ي
س ىكالٍ ىق ىم ير ىكالن ي
ٍ
ىٍ ي ي ىٍ
ى
ىى
ي
ً
اب كىكثًري ًمن الن ً ً
اب ىكىم ٍن ييًه ًن اَّللي فى ىما لىوي
اس ىكىكثريه ىحق ىعلىٍيو الٍ ىع ىذ ي
ىكالش ىج ير ىكالد ىك ُ ى ه ى
ًم ٍن يم ٍك ًروـ إًف اَّللى يػى ٍف ىع يل ىما يى ىشاءي﴾(ِ).
اعبن كاإلنس يف ىذا األمر؛ فإ ٌهنم انقسموا على يمسلًمني كقاسطني.
ك ٌ
ً
ً
ً
ً
ك ىربىرٍكا ىر ىش ندا.
ىسلى ىم فىأيكلىئً ى
﴿كأىان منا الٍ يم ٍسل يمو ىف ىكمنا الٍ ىقاسطيو ىف فى ىم ٍن أ ٍ
قاؿ تعاذل :ى
كأىما الٍ ىق ً
اسطيو ىف فى ىكانيوا ًعبى ىهن ىم ىحطىبنا﴾(ّ).
ى
فإذا نظران يف إسبلـ اإلنساف رأينا أ ٌف اإلسبلـ ىو الدين الوحيد الذم
ارتضاه هللا  لعباده؛ كلذلك كاف الرسل كلٌهم يدعوف  -يف اغبقيقة  -إذل
دين كاحد ،ىو اإلسبلـ.
فنوح ،كإبراىيم ،كلوط ،كإسػماعيل ،كإسحاؽ ،كيعقوب ،كيوسف،
كموسى ،كىاركف ،كسليماف ،كعيسى  ،كأتباعهم  -كالسحرة بعد أف
آمنوا ،كملكة سبإ بعد أف آمنت ،كاغبواريٌني  -كلٌهم كانوا مسلمني.
اؿ لًىق ٍوًمػ ػ ًو ىًي قىػ ػ ٍوًـ إً ٍف ىكػ ػا ىف ىكػبيػ ػىر
﴿كاتٍػ ػ يل ىعلىٍي ًهػ ػ ٍم نىػبى ػأى نيػ و
وح إً ٍذ قىػ ى
قاؿ تعاذل :ى
ً
ً ً
ً
ً
ىجػ ًمعي ػوا أ ٍىم ػىريك ػ ٍم
ىعلىٍي يك ٍم ىم ىق ػامي ىكتى ٍذكي ػ ًرم ًِبيىػ ػات اَّلل فىػ ىعلىى اَّلل تىػ ىوك ٍلػ ي
ت فىأ ٍ
ضوا إًلىػي كىال تيػٍن ًظ ػر ً
كف .فىًإ ٍف
ىك يش ػىرىكاءى يك ٍم ثػيم ىال يى يك ػ ٍن أ ٍىم يريك ٍم ىعلىٍي يك ٍم غيم ػةن ثيػم اقٍ ي
ى
ي
(ُ) اإلسراء.ْْ :
اغبج.ُٖ :
(ِ) ٌ
اعبن.ُٓ-ُْ :
(ّ) ٌ
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ً ً
تىػوليػتيم فىمػا س ػأىلٍتي يكم ً
ىجػ ػ ور إً
ً
ت أى ٍف أى يكػ ػو ىف ًم ػ ىن
ر
ػ
ىج
أ
ف
أ
ن
ػ
م
ٍ
م إًال ىعلىى اَّلل ىكأيمػ ػ ٍر ي
ٍ
ٍ
ٍ
ىٍ ٍ ى ى ٍ
ى
الٍ يم ٍس ػلً ًميػ ىن﴾(ُ).
ت كإً ٍظب ً
كقاؿ تعاذل﴿ :كإً ٍذ يػرفىع إًبػر ًاىيم الٍ ىقو ً
اع ىد ًمن الٍبػي ً
يل ىربػنىا تىػ ىقب ٍل
اع
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى ىٍ ي ٍى ي ى
ي
ًمنا إًنك أىنٍت الس ًم ً
اج ىع ٍلنىا يمسلًم ٍ ً
ك ىكًم ٍن ذيًٌريتًنىا أيمةن يم ٍسلً ىمةن
ني لى ى
ى ى
يع الٍ ىعل ييم .ىربػنىا ىك ٍ
ي
ٍ ى
ً
ث فًي ًه ٍم ىر يس نوال
اب الرًح ييم .ىربػنىا ىكابٍػ ىع ٍ
ب ىعلىٍيػنىا إًن ى
لى ى
ك أىنٍ ى
ت التػو ي
ك ىكأى ًرىان ىمنىاس ىكنىا ىكتي ٍ
ك كيػعلًٌمهم الٍ ً
ًمٍنػهم يػٍتػليو علىي ًهم ً
ت الٍ ىع ًز ييز
ت
ك
اب ىك ٍ
اغبً ٍك ىمةى ىكيػيىزٌكًي ًه ٍم إًن ى
ى
ك أىنٍ ى
ى
يٍ ى ى ٍ ٍ ى
آًيت ى ى ي ى ي ي ي
ً
ً
ًً ً
اغب ً
اصطىىفٍيػنىاهي ًيف
غ
ر
ػ
ي
ن
م
ك
.
يم
ك
ى
ب ىع ٍن ملة إًبٍػىراى ىيم إًال ىم ٍن ىسفوى نػى ٍف ىسوي ىكلىىقد ٍ
ٍى ي ى ى ٍ ى ٍ ي
اؿ أىسلىم ً
اؿ لىو ربُو أ ً
ًً
ً ً
ب
ال ُدنٍػيىا ىكإًنوي ًيف ٍاآلخىرةً لىم ىن الصاغب ى
ىسل ٍم قى ى ٍ ٍ ي
ني .إً ٍذ قى ى ي ى ي ٍ
ت لىر ًٌ
ً
ً ً ًً
ً
ين فى ىبل
الٍ ىعالىم ى
وب ىًي بىًين إًف اَّللى ٍ
ني .ىكىكصى هبىا إًبٍػىراى ييم بىنيو ىكيػى ٍع يق ي
اصطىىفى لى يك يم ال ٌد ى
ً
اؿ لًبىنً ًيو
ت إً ٍذ قى ى
ىسبيوتين إًال ىكأىنٍػتي ٍم يم ٍسل يمو ىف .أ ٍىـ يكٍنػتي ٍم يش ىه ىداءى إً ٍذ ىح ى
وب الٍ ىم ٍو ي
ضىر يػى ٍع يق ى
ً
ك كإًلىو آابئً ى ً ً ً ً
ً
ً
اؽ
يل ىكإً ٍس ىح ى
ىما تىػ ٍعبي يدك ىف م ٍن بػى ٍعدم قىاليوا نػى ٍعبي يد إ ىؽبى ى ى ى ى
ك إبٍػىراى ىيم ىكإ ٍظبىاع ى
ً
إً ىؽبا ك ً
ت ىكلى يك ٍم ىما ىك ىسٍبػتي ٍم
اح ندا ىكىٍكب ين لىوي يم ٍسل يمو ىف .تًٍل ى
ت ىؽبىا ىما ىك ىسبى ٍ
ك أيمةه قى ٍد ىخلى ٍ
ن ى
ص ىارل تىػ ٍهتى يدكا قي ٍل بى ٍل ًملةى
ىكىال تي ٍسأىليو ىف ىعما ىكانيوا يػى ٍع ىمليو ىف .ىكقىاليوا يكونيوا يى ن
ودا أ ٍىك نى ى
ً
ً
ً ً
ني .قيوليوا ىآمنا ًابَّللً ىكىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍيػنىا ىكىما أينٍ ًزىؿ إً ىذل
إًبٍػىراى ىيم ىحني نفا ىكىما ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
إًبػر ًاىيم كإً ٍظب ً
اؽ كيػع يقوب ك ٍاألىسب ً
اعيل كإً
وسى ك ًعيسى كىما أ ً
اط كىما أ ً
يكيت
م
يكيت
ح
س
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍى ى ى ى ى
ً ًً
ىح ود ًمٍنػ يه ٍم ىكىٍكب ين لىوي يم ٍسلً يمو ىف .فىًإ ٍف ىآمنيوا دبًًثٍ ًل ىما
النبًيُو ىف م ٍن ىرٌهب ٍم ىال نػي ىفًٌر يؽ بػى ٍ ى
ني أ ى
ً
ًً ً
ً
ً و
ً
ً
يع
ىآمٍنػتي ٍم بو فىػ ىقد ٍاىتى ىد ٍكا ىكإ ٍف تىػ ىول ٍوا فىإمبىا يى ٍم ًيف ش ىقاؽ فى ىسيى ٍكفي ىك يه يم اَّللي ىكيى ىو السم ي
ً
ً ً
ىح ىس ين ًم ىن اَّللً ًصٍبػغىةن ىكىٍكب ين لىوي ىعابً يدك ىف .قي ٍل أ يىربىا ُجونػىنىا ًيف
الٍ ىعل ييم .صٍبػغىةى اَّلل ىكىم ٍن أ ٍ
اَّللً كىو ربػُنا كربُ يكم كلىنا أىعماليػنا كلى يكم أىعمالي يكم كنػىحن لىو مػخلً
صو ىف .أ ٍىـ تىػ يقوليو ىف
ى ي ى ى ى ىى ٍ ى ى ٍ ى ى ى ٍ ٍ ى ٍ ى ٍ ي ي ي ٍ ي
إًف إًبػر ًاىيػم كإًسػم ً
ً
ص ىارل
ػ
ق
ع
ػ
ي
ك
اؽ
ػ
ػ
ح
س
إ
ك
ل
ػ
ي
اع
ى
ي
ىسػ ػبىا ىط ىك ػانػيوا يىػ ػ ن
ٍ
وب ىك ٍاأل ٍ
ٍ
ودا أ ٍىك نى ى
ٍى ى ى ٍ ى ى ى ى ى ى ى
(ُ) يونس.ِٕ-ُٕ :
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قيػ ػ ٍل أىأىنٍػتي ٍم أ ٍىعلىػ ػ يم أًىـ اَّللي ىكىم ػ ٍن أىظٍلى يم ًمػم ٍن ىكتى ػ ىم ىش ػ ىه ىادةن ًعٍن ىدهي ًم ىن اَّللً ىكىما اَّللي بًغىافً ول
ىعما تىػ ٍع ىمليػو ىف﴾(ُ).
ًً
ً ً
ني .فى ىما ىك ىج ٍد ىان فً ىيها ىغٍيػىر
كقاؿ تعاذل﴿ :فىأ ٍ
ىخىر ٍجنىا ىم ٍن ىكا ىف ف ىيها م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
و ً
ًً
ني﴾(ِ).
بػىٍيت م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ً
ك كعلمتىًين ًمن ىأتٍ ًك ًيل ٍاألىح ًاد ً
ً
يث
﴿ر ًٌ
ب قى ٍد آتىػٍيػتىًين م ىن الٍ يم ٍل ى ى ٍ
ى
ٍ
كقاؿ تعاذل :ى
اطر السماك ً
ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ىغبً ٍق ًين
ت ىكلًيًٌي ًيف ال ُدنٍػيىا ىك ٍاآل ًخىرةً تىػ ىوف ًين يم ٍسلً نما ىكأ ٍ
ض أىنٍ ى
فى ى ى ى
ًً
ني﴾(ّ).
ًابلصاغب ى
كقاؿ تعاذل﴿ :فىما آمن لًموسى إًال ذي ًريةه ًمن قىػوًم ًو علىى خو و
ؼ ًم ٍن فًٍر ىع ٍو ىف
ى ىى ي ى
ٌ ٍ ٍ ى ىٍ
ً
ً
ىكىملىئً ًه ٍم أى ٍف يػى ٍفتًنىػ يه ٍم ىكإًف فًٍر ىع ٍو ىف لى ىع واؿ ًيف ٍاأل ٍىر ً
وسى
ني .ىكقى ى
ض ىكإًنوي لىم ىن الٍ يم ٍس ًرف ى
اؿ يم ى
ً
ً ً
ًً
ني﴾(ْ).
ىًي قىػ ٍوـ إً ٍف يكٍنػتي ٍم ىآمٍنػتي ٍم ًابَّلل فىػ ىعلىٍيو تىػ ىوكليوا إً ٍف يكٍنػتي ٍم يم ٍسلم ى
ًً
ً
ً
ً
ك كانٍػ ىقلىبوا ً
ين.
كقاؿ تعاذل﴿ :فىػغيلبيوا يىنىال ى ى ي ى
ين .ىكأيلٍق ىي الس ىحىرةي ىساجد ى
صاغ ًر ى
ً
اؿ فًٍر ىع ٍو يف ىآمٍنػتي ٍم بًًو قىػٍب ىل أى ٍف آ ىذ ىف
وسى ىكىى يارك ىف .قى ى
ب الٍ ىعالىم ى
ني .ىر ًٌ
قىاليوا ىآمنا بًىر ًٌ
ب يم ى
ؼ تىػ ٍعلى يمو ىف.
لى يك ٍم إًف ىى ىذا لى ىم ٍكهر ىم ىك ٍريسبيوهي ًيف الٍ ىم ًدينى ًة لًتي ٍخ ًر يجوا ًمٍنػ ىها أ ٍىىلى ىها فى ىس ٍو ى
ىأليقى ًطٌعن أىي ًدي يكم كأىرجلى يكم ًمن ًخ ىبل و
ؼ يمث ىأليصلًٌبػن يكم أ ٍ ً
ني .قىاليوا إًان إً ىذل ىربًٌنىا
ىصبىع ى
ى
ى
ى ٍ ى ٍ ىٍي ٍ ٍ
ٍ
ً
ً
ً ً
صٍبػنرا
يمٍنػ ىقلبيو ىف .ىكىما تىػٍنق يم منا إًال أى ٍف ىآمنا ًِب ىًيت ىربًٌنىا لىما ىجاءىتٍػنىا ىربػنىا أىفٍ ًر ٍغ ىعلىٍيػنىا ى
ًً
ني﴾(ٓ).
ىكتىػ ىوفػنىا يم ٍسلم ى
(ُ) البقرة.َُْ-ُِٕ :
(ِ) الذارًيت.ّٔ-ّٓ :
(ّ) يوسف.َُُ :
(ْ) يونس.ْٖ-ّٖ :
(ٓ) األعراؼ.ُِٔ-ُُٗ :
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ً
كقاؿ تعاذل﴿ :كجاكٍزىان بًب ًين إًسرائً
ودهي بػى ٍغينا
يل الٍبى ٍحىر فىأىتٍػبىػ ىع يه ٍم ف ٍر ىع ٍو يف ىك يجني ي
ى ى ى ى ٍى ى
اؿ آمٍنت أىنو ىال إًلىو إًال ال ًذم آمنىت بًًو بػنيو إًسرائً
يل
ىك ىع ٍد نكا ىحت إًذىا أ ٍىد ىرىكوي الٍغىىر يؽ قى ى ى ي ي ى
ى ٍ ى ٍى ى
ً
ًً
ني﴾(ُ).
ىكأ ىىان م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ً
ً
ً
ً ً
ين
كقاؿ تعاذل﴿ :إان أىنٍػىزلٍنىا التػ ٍوىرا ىة ف ىيها يى ندل ىكني ه
ور ىٍوب يك يم هبىا النبيُو ىف الذ ى
أىسلىموا لًل ًذين ىادكا كالرابنًيُو ىف ك ٍاأل ً
استي ٍح ًفظيوا ًمن كًتى ً
اب اَّللً ىكىكانيوا ىعلىٍي ًو
ىحبى يار دبىا ٍ
ى ٍ
ٍ
ى ىي ى
ٍ ي
اخ ىش ٍو ًف ىكىال تى ٍشتىػ يركا ًِب ىًيًيت ىشبىننا قىلً نيبل ىكىم ٍن لىػ ٍم ىٍوب يك ٍم ًدبىا
اس ىك ٍ
يش ىه ىداءى فى ىبل ىزبٍ ىش يوا الن ى
ك يى يم الٍ ىكافًيرك ىف﴾(ِ).
أىنٍػىزىؿ اَّللي فىأيكلىئً ى
ً
كقاؿ تعاذل﴿ :قً
ً
ت ىع ٍن
يل ىؽبىا ٍاد يخلي الص ٍر ىح فىػلىما ىرأىتٍوي ىحسبىػٍتوي يعبةن ىكىك ىش ىف ٍ
ى
ً
ً
ت ىم ىع
ىساقىػٍيػ ىها قى ى
ص ٍر هح يفبىرهد م ٍن قىػ ىوا ًر ىير قىالى ٍ
ىسلى ٍم ي
ب إًًٌشل ظىلى ٍم ي
ت نػى ٍفسي ىكأ ٍ
ت ىر ًٌ
اؿ إًنوي ى
ًً
ً
ني﴾(ّ).
ب الٍ ىعالىم ى
يسلىٍي ىما ىف َّلل ىر ًٌ
اؿ من أىنٍصا ًرم إً ىذل اَّللً
ً
ً
يسى مٍنػ يه يم الٍ يك ٍفىر قى ى ى ٍ ى
كقاؿ تعاذل﴿ :فىػلىما أ ى
ىحس ع ى
ص يار اَّللً ىآمنا ًابَّللً ىكا ٍش ىه ٍد ًأبىان يم ٍسلً يمو ىف﴾(ْ).
اؿ ٍ
قى ى
اغبىىوا ًريُو ىف ىٍكب ين أىنٍ ى
ني أى ٍف ًآمنيوا ًِب ىكبًىر يس ًورل قىاليوا ىآمنا
ت إً ىذل ٍ
اغبىىوا ًريًٌ ى
﴿كإً ٍذ أ ٍىك ىحٍي ي
كقاؿ تعاذل :ى
ىكا ٍش ىه ٍد ًأبىنػنىا يم ٍسلً يمو ىف﴾(ٓ).
فلم يدعي موسى  فرعو ىف ،كاؼبصريٌني ،كبين إسرائيل ،إذل اليهوديٌة؛
كال دعا عيسى  بين إسرائيل ،إذل اؼبسيحيٌة؛ بل األصل ىو الدعوة إذل
(ُ) يونس.َٗ :
(ِ) اؼبائدة.ْْ :
(ّ) النمل.ْْ :
(ْ) آؿ عمراف.ِٓ :
(ٓ) اؼبائدة.ُُُ :
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اإلسبلـ؛ كما اليهوديٌة كاؼبسيحيٌة ٌإال صوراتف ؿبرفتاف ،عن اإلسبلـ ،الذم دعا
.
إليو موسى كعيسى
قاؿ تعاذل﴿ :قيل ًي أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب تىػ ىعالى ٍوا إً ىذل ىكلً ىم وة ىس ىو واء بػىٍيػنىػنىا ىكبػىٍيػنى يك ٍم أىال
ٍى ى
ً
ً
ضا أىراباب ًمن د ً
كف اَّللً فىًإ ٍف
نػى ٍعبي ىد إًال اَّللى ىكىال ني ٍش ًرىؾ بًو ىشٍيػئنا ىكىال يػىتخ ىذ بػى ٍع ي
ضنىا بػى ٍع ن ٍ ى ن ٍ ي
تىػولوا فىػ يقوليوا ا ٍشه يدكا ًأبىان مسلًمو ىف .يػا أ ٍىىػل الٍ ًكتى ً
اب لًػ ىػم يربىا ُجو ىف ًيف إًبٍػىر ًاى ىيم ىكىما
ى
ىٍ
يٍ ي ى ى
اإل ًٍقبيل إًال ًمن بػع ًدهً أىفى ىبل تىػع ًقليو ىف .ىا أىنٍػتم ىؤىال ًء حاججتم فً
ً ً
ً
يما
ٍ
ٍ ىٍ
ى يٍ ى ي ى ى ٍيٍ ى
أينٍزلىت التػ ٍوىراةي ىك ٍ ي
لى يكم بًًو عً ٍلم فىلًم يربا ُجو ىف فً
س لى يك ٍم بًًو عً ٍل هم ىكاَّللي يػى ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف .ىما
ي
ل
ا
يم
ى
ه ى ى
ٍ
ٍ
ى ى
ً
ً
صىرانًيًّا ىكلى ًك ٍن ىكا ىف ىحنًي نفا يم ٍسلً نما ىكىما ىكا ىف ًم ىن
ىكا ىف إًبٍػىراى ييم يػى يهود ًًّي ىكىال نى ٍ
ً
الٍم ٍش ًركًني .إًف أىكلىػى الن ً ًً ً ً
ً
ي ى
ٍ
اس ِببٍػىراىيػ ىػم لىلذي ىػن اتػبىػعي ػػوهي ىكىىػ ىذا النب ُػي ىكالذي ىػن ىآمنيػوا ىكاَّللي
ً
ًً
ني﴾(ُ).
ىكل ُػي الٍ يم ٍؤمن ى
ً
كقاؿ تعاذل﴿ :إًف ال ًٌدين ًعٍن ىد اَّللً ًٍ
ين أيكتيوا
اإل ٍس ىبل يـ ىكىما ٍ
اختىػلى ى
ف الذ ى
ى
الٍ ًكتىاب إًال ًمن بػع ًد ما جاءىم الٍعًٍلم بػ ٍغيا بػيػنىػهم كمن ي ٍك يفر ًِبًي ً
ت اَّللً فىً
اَّلل
ف
إ
ى
ٍ ى ٍ ى ى ى ي ي ي ى ن ىٍ ي ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى
ى
َّلل كم ًن اتػبػع ًن كقيل لًل ً
وؾ فىػ يقل أىسلىمت كج ًهي ً ً
اغبًس ً
ً
ين
ذ
ج
ا
ح
ف
إ
ف
.
اب
ى
ُ
ٍ
ى
ي
ٍ
ٍ
ى
ىس ًر ي
ٍ ٍ ى ى ىى ىى ى ٍ ى
يع ٍ ى
ً
ً
ً
ك
ىسلى يموا فىػ ىقد ٍاىتى ىد ٍكا ىكإً ٍف تىػ ىول ٍوا فىًإمبىا ىعلىٍي ى
اب ىك ٍاأل ٌيميًٌ ى
ىسلى ٍمتي ٍم فىًإ ٍف أ ٍ
ني أىأ ٍ
أيكتيوا الٍكتى ى
الٍب ىبلغي كاَّلل ب ً
صريه ًابلٍعًبى ًاد﴾(ِ).
ى ى يى
كاإلسبلـ ىو الدين الوحيد ،الذم ييب ًكن أف يي ًنقذ الناس ،من جنوف
اإلغباد ،ككالية الشيطاف ،كجرائم اإلنساف؛ أل ٌف كتابو ا﵀فوظ من التحريف قد
اشتمل على ما يقمع اإلغباد ،كيهزـ الشيطاف ،كيي ًنقذ اإلنساف.
كل الناس ،على اإلسبلـ؛ لينتفعوا حبقائقو االنتفاع
فلو أقبل الناسٌ ،
(ُ) آؿ عمراف.ٖٔ-ْٔ :
(ِ) آؿ عمراف.َِ-ُٗ :
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حق كالػخيػر كالسبلـ كاألمن
األمثل ،المتؤلت قلوبػيهم ابإليػماف ،كانتشر بينهم الػ ٌ
اب
كالبػركػة كالتعػ ػاكف كالتآخػي كالتساليػم كالرتاح ػم كالتعاطػف كالتبلطػف كالتح ػ ٌ
الرب كالتقول كالورع كاإلخبلص كاإلحساف
كالتسامح كالصدؽ كالعدؿ كاألمانة ك ٌ
كاإليثار كالتواضع كالكرـ كالع ٌفة ،كسائر الفضائل.
كل الناس ،أبحكاـ اإلسبلـ ،ػبلت األرض من جرائم
كلو عمل الناسٌ ،
الغش ،كمن اؼبخ ًٌدرات
القتل كالزنػى ،كسائر الفواحش ،كمن الراب كالسرقة ك ٌ
كاػبمور ،كمن االستعباد كاالضطهاد كاغبركب كاجملاعات ،كالعدكاف كالتباغض
الشر كاإلرىاب كالقحط كالتعادم كالتدابر كالقسوة كالكذب
كالتناحر كالباطل ك ٌ
كالظلم كاػبيانة كالفجور كاعبشع كاغبسد كالغًيبة كالنميمة كاإلساءة كاألاننيٌة
كاالستكبار كالبخل ،كسائر الرذائل.
إ ٌف ىذا الكبلـ ليس ٌادعاء ،ال مصداؽ لو ،فالقرآف الكرصل موجود ،كىو
شاىد صادؽ على عظمة اإلسبلـ ،كيكفي أف تقرأه قراءة ابحث عن اغبقيقة،
بكل صوره.
بكل صوره ،كينهى عن اؼبنكرٌ ،
لتجد أ ٌف اإلسبلـ أيمر ابؼبعركؼٌ ،
اػب ًري كأيٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
ً
ً
كؼ
ى يٍ
﴿كلٍتى يك ٍن مٍن يك ٍم أيمةه يى ٍدعيو ىف إ ىذل ٍىٍ ى ى يي
قاؿ تعاذل :ى
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف﴾(ُ).
ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكأيكلىئً ى
ً
ً
ضػ ػ يهػ ٍم أ ٍىكلًػي ػىػ ػاءي بىػ ٍعػ و
ض ىأيٍ يمػ ػ ػ يرك ىف
ات بػى ٍع ي
﴿كالٍ يم ٍؤمنيػو ىف ىكالٍ يم ٍؤمػنى ػ ي
كق ػاؿ تعاذل :ى
ً
ً
ً
ً
يمو ىف الص ىبل ىة ىكيػي ٍؤتيو ىف الزىكا ىة ىكييطيعيو ىف اَّللى
ابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكييق ي
ك ىسيىػ ٍر ىضبي يه يم اَّللي إًف اَّللى ىع ًز هيز ىح ًك هيم﴾(ِ).
ىكىر يسولىوي أيكلىئً ى

(ُ) آؿ عمراف.َُْ :
(ِ) التوبة.ُٕ :
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ثالث صورميسوبة إلى (ؤلاسالم)
لكن الكثري من الػمنسوبني إذل (اإلسبلـ) يقتلوف ،كيزنوف،
فإن قيلٌ :
كيغشوف ،كيتعاطوف اؼبخ ًٌدرات ،كيشربوف اػبمور،
كأيكلوف الراب ،كيسرقوفٌ ،
اؼبستضعفني ،كيعتدكف ،كيكذبوف ،كيظلموف ،كىبونوف ...إخل!
كيستعبدكف
ى
قلت :الكبلـ ـبصوص أبحكاـ (اإلسبلـ) ،كال عبلقة لو ابؼبنسوبني إذل
(اإلسبلـ)؛ أل ٌف اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ) قد يعملوف أبحكامو ،كقد ىبالفوهنا.

كل
كقد قلت آن نفا يف موضوع (حقيقة اإلسبلـ)« :فلو أقبل الناسّ ،
الناس ،على اإلسالم؛ لينتفعوا حبقائقه االنتفاع األمثل ،المتؤلت قلوهبم
اغبق كاػبري كالسبلـ ...كسائر الفضائل».
ابإليباف ،كانتشر بينهم ٌ

كل الناس ،أبحكام اإلسالم ،ػبلت
كقلت ن
أيضا« :ولو عمل الناسّ ،
الغش ،كمن
األرض من جرائم القتل كالزسل كسائر الفواحش ،كمن الراب كالسرقة ك ٌ
اؼبخ ًٌدرات كاػبمور ،كمن االستعباد كاالضطهاد ...كسائر الرذائل».
فالتطبيقات السيٌئة للمنسوبني ال تػمثٌل (اإلسبلـ)؛ فإ ٌف الفرؽ كبري بني
(أحكاـ اإلسبلـ) ،كبني (أخطاء الػمنسوبني) إذل (اإلسبلـ) .كاػبطأ ليس يف
(أحكاـ اإلسبلـ) ،بل ىو يف (مػخالفة الػمنسوبني) لتلك األحكاـ.
كلذلك كجب التفريق الدقيق األكيد ،بني ثبلث صور ـبتلفة ،منسوبة
إذل (اإلسبلـ) ،ىي:

 -1الصورة التنزيليّة.
 -2الصورة التأليفيّة.

 -3الصورة التطبيقيّة.
22

الصورة التىـ ّ
سيلية
اإلؽبي اؼبنزؿ ،على
كىي منسوبة إذل التنزيل ،كىو لفظ يشري إذل الوحي ٌ
ؿبمد  ،كيشمل :القرآف الكرصل ،كالسنٌة النبويٌة.
النيب ى
اؼبرسلٌ ،
ٌ
األكؿ للهداية اإلؽبيٌة .قاؿ تعاذل﴿ :إًف
ٌ
فأما القرآف الكرصل ،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
تعاذلً﴿ :ي أىيػُها 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
ٍاآلخ ً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 أىيػُها ال ًذين آمنيوا ً ً ً
ض الظ ًٌن إً ٍمثه 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
ىوب ُ
ى ٍ ىٍ ي ٍ ىٍ ن
بأى
ىح يد يك ٍم أى ٍف ىأيٍ 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 ىًي ىم ٍرىصلي إًف اَّللى ٍ
ك كاسج ًدم كارىكعًي مع الراكًعً ً
ب ني ً
ًً ً
ك ًم ٍن أىنٍػبى ًاء الٍغىٍي ً
وح ًيو
ني .ىذل ى
ى
ىًي ىم ٍرىصلي 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 أىيػُ يه ٍم يى ٍك يف يل ىم ٍرىصلى ىكىما يكٍن ى
ك ىكىما يكٍن ى
ىىبٍتى ً
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 آًيت اػبالق  ،كما يف قولو تعاذل :ى
ً
ً
ً
ًً
و ً
آًيتًًو أى ٍف ىخلى ىق لى يك ٍم
آًيتو أى ٍف ىخلى ىق يك ٍم م ٍن تيػىراب يمث إ ىذا أىنٍػتي ٍم بى ىشهر تىػٍنػتىش يرك ىف .ىكم ٍن ى
ى
ً
ًمن أىنٍػ يف ًس يكم أىزك ً
ك ىآلًي 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 آًيتًًو خ ٍلق السماك ً
ات ىكا ٍأل ٍ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 ىآلًي و
آًيتًًو 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 ٍ ً
ً
آًيتًًو ييًري يك يم الٍبىػ ٍر ىؽ ىخ ٍوفنا ىكطى ىم نعا
ضل ًو إًف ًيف ذىل ى
ك ىآل ىًيت ل ىق ٍوـ يى ٍس ىمعيو ىف .ىكم ٍن ى
ً
ً
ك ىآلًي و
ً
ً
ً ً
ت لًىق ٍووـ
ىكيػينىػًٌزيؿ م ىن الس ىماء ىماءن فىػيي ٍحيًي بًو ٍاأل ٍىر ى
ض بػى ٍع ىد ىم ٍوهتىا 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
آات 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 .ىًي لىٍيػتىػ ىها
يكيتى كًتىابىوي بً ًش ىمالًًو فىػيىػ يق ي
وؿ ىًي لىٍيػتىًين لىػ ٍم أ ى
ً
ىكانى ً
ت الٍ ىق ً
ك ىع ًٌين يس ٍلطىانًيى ٍو .يخ يذكهي فىػغيلُوهي .يمث
اضيىةى .ىما أى ٍغ ىَن ىع ًٌين ىماليى ٍو .ىىلى ى
ً
ً ً و
ًٍ
اسلي يكوهي .إًنوي ىكا ىف ىال يػي ٍؤًم ين
صلُوهي .يمث ًيف س ٍلسلىة ىذ ٍرعي ىها ىسٍبػعيو ىف ذ ىر ن
اعا فى ٍ
اعبىح ىيم ى
ً ً ً
ني .فىػلىيس لىو الٍيػوـ ىهنىا ىً
ضب هيم .ىكىال
ًابَّللً الٍ ىع ًظي ًم .ىكىال ىوبي ُ
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 ىأيٍ يكليوي إًال ٍى
ٍ
فإهنا األصل الثاشل 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 هنى 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.ّٕ-ِٓ :

25

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 ٍ
آًيتو 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 ىهب يدكنىوي ىم ٍكتي ن
كقاؿ تعاذل﴿ :الذ ى
ً
ًعٍن ىدىم ًيف التػوراةً ك ًٍ ً
اى ٍم ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكيًوب ُل ىؽبييم
اإل ٍقب ًيل ىأيٍ يم يريى ٍم ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيػىٍنػ ىه ي
يٍ
ٍى ى
الطيًب ً
ت ىعلىٍي ًه ٍم
ات ىكيوبىًٌريـ 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﴾(ٓ).
(ح ٌجيٌة ال ُسنٌة النبويٌة) :أنٌنا ال نػجػد  -فػي
كمن الدالئل القاطعة ،على ي
(ُ) النساء.َٖ :
(ِ) النساء.ُُٓ :
(ّ) آؿ عمراف.ُْٔ :
(ْ) النحل.ْْ :
(ٓ) األعراؼ.ُٕٓ :
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بعض األحكاـ التفصيليٌة ،كأعداد الركعات ،فػي الصلوات،
القرآف الكرصل  -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 يهبتنىب 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 ،كالضحاًي ،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 .كإٌمبا يف القرآف
ً
كل
يصبى هل ،لو تػي ًرٍكػنا ٌ
كإًيىا ،لػم ندر :كيف نعمل فيها .كإنػٌما الػمرجوع إليو  -فػي ٌ
النيب  .ككذلك اإلصباع ،إٌمبا 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
كافراِ ،بصباع ٌ
قاؿ" :ال أنخذ ٌإال ما كجدان 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 الشوكاشلٌ« :اغباصل أ ٌف ثبوت ٌ
ظ لو يف دين
بتشريع األحكاـ ضركرة دينيٌة ،ال ىبالف 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 الكرصل.
فليس يف القرآف الكرصل ً
كر للنداء إذل الصبلةٌ ،إال يف آيتني ،كليس يف
ذ
ه
شرعي ،كاقع
ىاتني اآليتني تشريع للنداء ،كإٌمبا ييستنبىط منهما أ ٌف النداء حكم
ٌ
لكن تشريع النداء
اثبت ،قبل نزكؽبما؛ فالقرآف الكرصل ٌ
دؿ على شرعيٌة النداءٌ ،
اثبت ابلسنٌة النبويٌة.
ً
ً
ك ًأبىنػ يه ٍم قىػ ٍوهـ
كىا يى يزنكا ىكلىعًبنا ىذل ى
﴿كإً ىذا ىان ىديٍػتي ٍم إً ىذل الص ىبلة ازبى يذ ى
قاؿ تعاذل :ى
ىال يػى ٍع ًقليو ىف﴾(ِ).
كقاؿ تعاذلً﴿ :ي أىيػُها 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 اتسعة عشرة ،كىي قولو جل
قاؿ أبو عبد هللا
القرطيب « :ي
ٌ
ً
ً
ً
كعزً :
كر يف القرآفٌ ،إال يف ىذه
﴿كإذىا ىان 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 الكرصل شاىد على أ ٌف ثػ ٌمػة كحينا آخر  -غري (الوحي القرآشلٌ) -
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 نػىبأًىشلى الٍ ىعلً ييم ٍ
ىى ىذا قى ى
يدالف
﴿كأىظٍ ىهىرهي اَّللي ىعلىٍي ًو﴾ ،كقولو﴿ :نػىبأًىشلى الٍ ىعلً ييم ٍ
اػبىبًريي﴾ ٌ
فقولو :ى
السر ،من طريق الوحي.
النيب  قد علم ِبفشاء ٌ
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) ،أعين( :السنٌة النبويٌة).
(الوحي ٌ
ؿبمد ،
يصح ٌادعاءي من ي ٌدعي
فبل ٌ
اإلؽبي اؼبنزؿ على ٌ
ى
اكبصار الوحي ٌ
قبل ،فقد أكحى إذل
يف القرآف الكرصل فقط؛ فكما أكحى هللا  إذل أنبيائو ،من ي
خامت النبيٌني .
وح كالنبًيًني ًمن بػع ًدهً
قاؿ تعاذل﴿ :إًان 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 ىكأىيُ 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
(ُ) التحرصل.ّ :
(ِ) 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 ىيان 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 ً
وان ىكلى ًك ٍن ىكانيوا أىنٍػ يف ىس يه ٍم يىظٍلً يمو ىف﴾(ُ).
ات ىما ىرىزقٍػنىا يك ٍم ىكىما ظىلى يم ى
ٍ ٌى
ً ً ًً
ًً
ً
وات
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 ًين ً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 اترة ،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 ،كنبا 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 يعتين ابلسنٌة كشركحها كرجاؽبا ،كمصطلحاهتا
(ُ) األعراؼ.َُٔ :
(ِ) يونس.ٖٕ :
(ّ) ىود.ّٕ-ّٔ :
(ْ) تفسري البحر ا﵀يط.ُٔ/ّ :
(ٓ) يف اؼبطبوع( :تراعي) يف اؼبوضعني ،كالصواب( :تر ًاع).
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جاىبل هبا ،كىذا
كامبل ،لكن لو سألتو عن آية من كتاب هللا ،لرأيتو ن
اعتناء ن
غلط كبري ،فبل ب ٌد أف يكوف الكتاب كالسنٌة جناحني لكً ،ي طالب العلم»(ُ).
كقولو( :السنٌة الصحيحة)؛ لبلحرتاز من الركاًيت السقيمة ،اؼبنسوبة إذل
كثريا من اؼبنتسبني إذل
(السنٌة النبويٌة)؛ ٌ
فإهنا من أكرب الصوارؼ اليت صرفت ن
العامة  -عن (ىداية القرآف).
(اإلسبلـ)  -من اؼبؤلٌفني ،كاؼبتعلٌمني ،ك ٌ
كثريا  -من الػمؤلٌفني  -ىبضعوف للركاًيت السقيمة،
كلذلك تػجد ن
وعا عجيبنا ،كخضوع الػمسحور لساحره!!!
خض ن
يفسر آية ،لػجأ إذل بعض (الركاًيت السقيمة)؛ كإذا
فإذا أراد أحدىم أف ٌ
أراد التأليف يف (العقائد) ،اغرتؼ من بعض (الركاًيت السقيمة)؛ كإذا أراد أف
حت أعرض كثري منهم
توجو إذل بعض (الركاًيت 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 اترىبهم ،مع ىدل هللا ،كلٌو .كلو ظلٌت
األمة تستشري قرآنػها ،كتسمع توجيهاتو ،كتيقيم قواعده ،كتشريعاتو ،فػي
ىذه ٌ
األًيـ ..كلكنٌها حني
حياتػها ،ما استطاع أعداؤىا أف ينالوا منها ،يف يوـ من ٌ
مهجورا  -كإف كانت ما تزاؿ
نقضت ميثاقها مع رٌهبا ،كحني اتٌػخذت القرآف
ن
كرقى ،كأدعية!  -أصابػها ما أصاهبا»(ِ).
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 قديبة ،اتٌفق فيها اؼبؤلٌفوف
القدامى كلٌهم ،فلم ىبتلفوا فيها ،أدسل اختبلؼ ،مع ٌأهنم قد اختلفوا يف آالؼ
بعضا ،كطعن بعضهم يف بعض؛ كمع ذلك،
حت لقد خطٌأ بعضهم ن
اؼبسائل؛ ٌ
فقد اتٌفقوا يف مسائل كثرية ،كدل ىبتلفوا فيها أدسل اختبلؼ.
كمن أمثلتها :اتٌفاؽ اؼبؤلٌفني القدامى ،كلٌهم ،اؼبنسوبني إذل اؼبذاىب
الفقهيٌة اؼبختلفة ،كلٌها ،الفرديٌة ،كاعبماعيٌة ،على أعداد ركعات الصلوات
اػبمس ،فلم ىبتلفوا يف أعدادىا ،أدسل اختبلؼ.
األندلسي« :اتٌفقوا على أ ٌف الصلوات اػبمس فرائض.
قاؿ ابن حزـ
ٌ
كاتٌفقوا على أ ٌف صبلة الصبح للخائف كاآلمن ركعتاف يف السفر كاغبضر .كعلى
أ ٌف صبلة اؼبغرب للخائف كاآلمن يف السفر كاغبضر ثبلث ركعات .كاتٌفقوا على
أ ٌف صبلة الظهر كالعصر كالعشاء اآلخرة ،للمقيم اآلمن أربع ركعات»(ُ).
 -2الصورة التأليفيّة االختالفيّة :ىي صورة أتليفيٌة قديبة ،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 هبوز غري ذلك؛ ألنٌو ال هبوز أف يوباؿ بني اؼبعطوؼ
ٌ
بتدأة .كىكذا جاء عن ابن عبٌاس :نزؿ القرآف
كالػمعطوؼ عليو ،بقضيٌة يم ى
ابلػمسح ،يعين :يف ًٌ
الرجلني ،يف الوضوء ،كقد قاؿ ابلػمسح على الرجلني صباعة
علي بن أِب 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 الركاًيت السقيمة ،كالتفسريات السقيمة،
(ُ) اغباكم الكبري.ُِّ/ُ :
(ِ) اؼبائدة.ٔ :
(ّ) ا﵀لٌى ابآلاثر.َُّ/ُ :
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كاآلراء السقيمة ،كالتطبيقات السقيمة ،كزادكا عليها تفسريات سقيمة جديدة،
كآراء سقيمة جديدة ،مثٌ 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 أجدران 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 اترىبنا ،كأنمنهم
يدسونو من شكوؾ يف دراساهتم لقرآننا،
على القوؿ يف تراثنا ،كنسمع ؼبا ٌ
طبلبنا يتل ٌقوف عنهم علوـ
كحديث نبيٌنا ،كسرية أكائلنا؛ كنيرسل إليهم بعثات من ٌ
كيتخرجوف يف جامعاهتم ،مثٌ يعودكف إلينا مدخورل العقل كالضمري .إ ٌف
اإلسبلـٌ ،
األمة اؼبسلمة .كىو كتاهبا اػبالد الذم ىباطبها فيو رٌهبا،
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 الثاشل ،الرسوؿ.
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُّٔ/ُ :
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حت اللحظة
أىل الكتاب ،حينذاؾ  -ىو األمر الذم درجوا عليو من كقتهاٌ ،
اغباضرة ..فهذا طريقهم على مدار التاريخ ..اليهود بدأكا منذ اللحظة األكذل ،مثٌ
دسوا  -مع األسف  -يف الرتاث
اتبعهم 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 ٌ -
إلسبلمي
دسوا كلبسوا يف التاريخ ا
اآلبدين  -كاغبمد ﵁ على فضلو العظيمٌ .
ٌ
حت قيٌض هللا لو رجالو
كدسوا كلبسوا يف اغبديث
النبومٌ ،
كأحداثو كرجالوٌ ،
ٌ
كدسوا كلبسوا يف
كحرركهٌ ،إال ما ن ٌد عن اعبهد اإلنساشلٌ ا﵀دكدٌ ،
الذين ح ٌققوه ٌ
تيها ،ال يكاد الباحث يفيء فيو إذل معادل الطريق.
التفسري القرآشلٌٌ ،
حت 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 ٌهنم
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 يبلك ىؤالء األعداء أف ٌ
قائما كمطٌ نردا .كما تزاؿ مثابة األماف كالنجاة منو ىي اللياذ هبذا الكتاب
ن
ا﵀فوظ ،كالعودة إليو؛ الستشارتو يف اؼبعركة الناشبة طواؿ ىذه القركف»(ُ).
 -4الصورة التأليفيّة التعطيليّة :ىي صورة أتليفيٌة حديثة ،هبتمع أصحاهبا
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 التحريبات ،كتعطيل بعض العقوابت .فأابح بعضهم ًٌ
الراب ،كالبًغاء ،كشرب
التعرم .كعطٌلوا بعض (العقوابت الشرعيٌة) ،كال سيٌما عقوبة
اػبمر ،كالتربُج ،ك ٌ
(جلد الزاشل) ،كعقوبة (قطع يد السارؽ) .كغيػىر بعضهم يف (أعداد الصلوات)،
كيف أكقاهتا ،كيف أعداد ركعاهتا ،كيف كيفيٌاهتا(ُ).

ب -تعطيل بعض التفسريات الصحيحة للنصوص القرآنيٌة ،كاختبلؽ تفسريات
جديدة بديلة ،كال سيٌما يف اعبوانب الغيبيٌة ،من القصص القرآنيٌة(ِ).
متفرقوف ،هبتمعوف ،يف أمر
ك(أىل التعطيل)  -يف اغبقيقة  -أشتات ٌ
كاحد ،ىو (التعطيل) ،كىبتلفوف يف مصاديق ذلك التعطيل.
صرح
فإابحة البًغاء ن
مثبل ليست فبٌا أصبعوا عليو ،تصروبنا؛ فمنهم من ٌ
يصرح ِبابحتو؛ كلكنٌو صرح ِبابحة يؿبرمات أخرل،
ِبابحتو ،كمنهم من لػم ٌ
التعرم.
كالت ُربج ك ٌ
كمن أبرز اؼبنسوبني ،الذين يتٌبعوف منهج (التعطيل) :أكلئك اؼبنحرفوف،
الذين ييسموف( :القرآنيٌني)؛ كالقرآف الكرصل  -يف اغبقيقة  -برمء منهم ،كمن
كل الرباءة!!!
آرائهم ،كمن تفسرياهتم ،كمن منهجهمٌ ،
حجيٌة السنٌة النبويٌة ،كزعموا ٌأهنم يكتفوف
فإ ٌف ىؤالء اؼبنحرفني أنكركا ٌ
ابلقرآف الكرصل؛ مثٌ عمدكا إذل إنتاج أتكيبلت ربريفيٌة ،لآلًيت 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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ثبوات 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 -
السنٌة النبويٌة؛ كلػم يكن رُدىم ؽبا يعين ًّ
التاـ بني
ىبدموف السنٌة النبويٌة  -هبذا ٌ
الرد  -خدمة كاجبة عليهم؛ للفصل ٌ
النبوم ،كالوحي الشيطانػ ٌي ،الذم ييوحي بو الشياطني ،إذل أكليائهم ،من
الوحي
ٌ
دجاجلة الركاًيت اؼبوضوعة.
رد بعض األحاديث؛ فليس رُد
ككذلك ،حني ىبتلف العلماء أنفسهم ،يف ٌ
ً
بردىم
ردا للسنٌة النبويٌة،
من ردىا منهم :يعين ًّ
كإنكارا غبي ٌجيٌتها؛ كإنػٌما ىم ٌ -
ن
لتلك األحاديث  -ؾبتهدكف ،قد ييصيبوف ،كقد يىبطئوف.
باعا
كالفرؽ كبري بني (القرآنيٌني اغبقيقيٌني) ،الذين يتٌبعوف القرآف الكرصل ،اتٌ ن
القطعي السليم ،كبني من ي ٌدعوف االنتساب
العرِب
ن
صحيحاٌ ،
كيفسركنو ابلتفسري ٌ
ٌ
باعا ألىوائهم!!!
إذل (القرآف) ،مثٌ يعمدكف إذل ربريفو؛ اتٌ ن
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ّ
الـموازهة بيـً الصورة التىـ ّ
تأليفية
سيلية والصورال
يتبني أ ٌف الصورة
ابلػموازنة بني الصورة التنزيليٌة ،كالصور التأليفيٌة األربعٌ :
عموما  -على قسمني ،نبا:
التأليفيٌة  -ن

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

 -2الصورة التأليفيّة ادلاخالفة للصورة التنزيليّة :كؽبا ع ٌدة مصادر سقيمة،
أبرزىا :القراءات السقيمة ،كاألحاديث السقيمة ،كالتفسريات السقيمة ،كالشركح
السقيمة ،كالركاًيت السقيمة ،كاألخبار السقيمة ،كاآلراء السقيمة.
قطعا؛ أل ٌف
فأما الصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌةٌ ،
فإهنا 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 اندرة.
كىذا دليل على أ ٌف اتٌفاؽ ىؤالء اؼبختلفني ما كاف ليكوف ،لوال كجود
األدلٌة الشرعيٌة القطعيٌة ،اليت ال ييبكن أف يراتبوا فيها ،أدسل 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 أدسل 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 أدسل 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 ،إٌمبا ىو يحسن الوجو ،اؼبعكوسة صورتو،
كاغبيسن يف اؼبرآة ليس ن
ً
فخرا ٌأهنا استطاعت أف تعكس ذلك اغبيسن ،كأف تسلم
كيكفي الػمرآة الصافية ن
تشوه الصورة اؼبعكوسة!
من الشوائب ،اليت ٌ
فإهنما ـبالفتاف
ك ٌأما الصوراتف :التأليفيٌة التضليليٌة ،كالتأليفيٌة التعطيليٌةٌ ،
شك؛ فإ ٌف الغرض منهما تضليل الناس
للصورة التنزيليٌة ،ـبالفة قطعيٌة ،ببل أدسل ٌ
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 ٌهنم لػ ٌما أظهركا اإلسبلـ ،ك ٌادعوا اإليباف،
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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ألهنم مك ًٌذبوف ﵁ كرسولوً ،
منكركف ؼبا جاءت بو الرسل يف الباطن ،متظاىركف
ٌ
ابإلسبلـ؛ غبظوظهم العاجلة ،كؼبقاصد معركفة  -أكذهبم هللا يف ذلك ،كصاركا
أشر فبٌن أعلن كفره ،كؽبذا صاركا يف الدرؾ
يك ٌف نارا ي
ض ٌبلنال ،بل صاركا أكفر ك ٌ
يظن ٌأهنم إخوتو،
األسفل من النار ،كما ذاؾ ٌإال أل ٌف خطرىم أعظم؛ أل ٌف اؼبسلم ٌ
فضركا اؼبسلمني كخانوىم،
ك ٌأهنم 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
الثاشل ،فقد دافع عنهاٌ ،أكؿ األمر ،كطرد اؼبهاجمٌ ،
عن نفسها؛ ليزشل هبا.
فغاية اػببيثني كاحدة ،كلكنٌهما اختلفا يف الوسائل ،ككسيلة الثاشل أخطر
األكؿ ،ببل ريب.
من كسيلة ٌ
ك ٌأما الصورة التأليفيٌة االختبلفيٌة ،فهي قسماف:
أ -صورة أتليفيّة اختالفيّة موافقة للصورة التنزيليّة.
ب -صورة أتليفيّة اختالفيّة خمالفة للصورة التنزيليّة.
أم صػورة ،من الصور التأليفيٌة
كال يػيمكن (القطع الػ يمطلىق) ،بػموافقة ٌ
االختػبلفيٌة ،للص ػورة التنػزيليٌة؛ كمػ ػن يقط ػع بذلك ،فإنػٌو إنػٌم ػا 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 ٌ

41

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 نًي إلػى أف نػحكم على
ٌ
سيب ٌ
ٌ
ابلصحة ،كىو حكم ابطل ،ببل خبلؼ.
اآلراء الػمتعارضة
ٌ
مثبل ،على القوؿ ِبابحة الشيء ،كعلى القوؿ بتحرصل
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 ييبكن 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 ىبالفو من اؼبؤلٌفني أ ٌف ما اعتمد عليو
القاطع :ال ييبكن 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 ٌإًيه ،أك لعدـ ثبوتو عنده ،أك لعدـ تػم ُكنو
من العلم بداللتو»(ُ).
أيضا« :كذلك أ ٌف اؼبق ٌدمة اؼبذكورة يف القياس  -الذم ىو
كقاؿ ابن تيميٌة ن
إضايف .فالوصف الذايتٌ ؽبا أف تكوف مطابقة،
مثل  -لػها كصف ذايتٌ ،ككصف
ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُٗٔ/ِّ :
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كذاب .كصبيع اؼبق ٌدمات اؼبذكورة يف
فتكوف صدقنا ،أك ال تكوف مطابقة ،فتكوف ن
اإلضايف ،فكوهنا
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 هبا .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 هبا  -سليمة ،موافقة للصورة التنزيليٌة.
كقػػد تكػػوف أدلٌػػة من يقطع ابلقطع النًٌسػب ٌػي سقيمة ،فػي الواق ػػع؛ فتكػػوف
آراؤه  -اليت قطع هبا  -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 وبتاج إذل جهد العالً
ألؼبعي،
ا
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 نات 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 اعبريبة) تسقط -
أم
أم هتمة موجهة إذل اإلسبلـ ،كىي ـبالفة للصورة التنزيليٌة ،ك ٌ
من االعتبار ٌ -
هتمة موجهة إذل اإلسبلـ ،كىي مستندة إذل صورة غري قطعيٌة.
فمثبل ،قد ي ٌدعي بعض الطاعنني أ ٌف اإلسبلـ ييبيح بعض صور الزسل ،أك
ن
سمى :الزكاج اؼبؤقت ،أك
بعض الصور القريبة من الزسل؛ كالطاعن إٌمبا 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 بتحرصل ىذه الػمتعةٌ .أما إابحتها ،فهي مػحصورة  -ن
بعض الػمؤلٌفني اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ.
فاؼبسألة ليست من مسائل الصور التأليفيٌة االتٌفاقيٌة؛ كلذلك ال ييبكن أف
أبهنا 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 بتحرصل ىذه اؼبتعة ،فبل ينسب ربريبها إذل اإلسبلـ ،كيعمد إذل رأم
بعض اؼبؤلٌفني ،فبٌن خالفوا قوؿ اعبمهور ،يف ىذه اؼبسألة؛ لي ً
وىم الناس أ ٌف
ي
إسبلمي ،كليس ر نأًي فقهيًّا ،لبعض اؼبؤلٌفني؟!!!
إابحة الػمتعة حكم
ٌ
كجهها صبهور
كالطاعن قد غفل ،أك تغافل ،عن الردكد الكثرية ،اليت ٌ
اؼبؤلٌفني ،إلػى القائلني ِبابحتها ،كما غفل ،أك تغافل ،عن األدلٌة الكثرية ،اليت
ساقها اعبمهور؛ إلثبات ربريبها!!!
فإهنم
فنظرة اعبمهور  -إذل اؼبتعة  -ليست خببلؼ نظرة الطاعن؛ ٌ
لكن الفرؽ بينهما أ ٌف اعبمهور إٌمبا
يطعنوف يف القوؿ ِبابحتها ،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.
كىبط 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 اعبريبة) تسقط -
من االعتبار  -هتمة (إابحة اؼبتعة) ،اؼبوجهة إذل اإلسبلـ؛ أل ٌهنا هتمة مستندة إذل
صورة غري قطعيٌة؛ فهي صورة من الصور التأليفيٌة االختبلفيٌة.
كأل ٌف (إابحة الػمتعة) ،إذا عي ٌدت جريػمة ،فالػجريػمة شخصيٌة ،تتعلٌق
أبصحاهبا ،كىم من أفتػوا ِبابحتها ،من الػمنسوبني إلػى (اإلسبلـ) ،دكف من
نسب بعد ذلك
سواىم ،من جػمهور الػمؤلٌفني ،الذين قالوا بتحريبها؛ 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.
فإهنا
خببلؼ (اؼبباحث التأليفيٌة) ،اليت تتعلٌق ببياف (اغبقائق اإلسبلميٌة)؛ ٌ
كىبطئوف.
بشر ،ييصيبوف ،ي
من أتليف اؼبؤلٌفني ،كىم ه
اؼبهمة الدقيقة ،بني (اغبقائق اإلسبلميٌة)،
كمن ىنا كجبت مراعاة الفركؽ ٌ
ك(اؼبباحث التأليفيٌة) .كأبرز تلك الفركؽ:

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

اؼبفسرين.
 -2الفركؽ بني القرآف الكرصل ،كتفسريات ٌ

 -3الفركؽ بني القرآف الكرصل ،كركاًيت أسباب النزكؿ.

 -4الفركؽ بني القرآف الكرصل ،كأقواؿ الناسخ كاؼبنسوخ.
 -5الفركؽ بني القرآف الكرصل ،كركاًيت اؼب ٌك ٌي كاؼبدنػ ٌي.

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

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

 -1الفركؽ بني السنٌة النبويٌة ،كاألحاديث.

 -2الفركؽ بني السنٌة النبويٌة ،كشركح اغبديث.

 -3الفركؽ بني السنٌة النبويٌة ،كمباحث علوـ اغبديث.
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اثلثًا -الفركؽ بني الشريعة اإلسبلميٌة ،كاؼبباحث التأليفيٌة اؼبتعلٌقة هبا ،كتشمل:

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

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

اإلسبلمي ،كاألخبار التارىبيٌة.
ابعا -الفركؽ بني الواقع
رً
ٌ
النص.
النص األصيل ،كترصبة ٌ
خامسا -الفركؽ بني ٌ
ً

ؿبمد رشيد رضا« :كاآلية يح ٌجة على الػ ىح ٍشويٌة الػ يمقلًٌدين ،من ىذه
قاؿ ٌ
كل ذلك ديننا
األمة ،الذين ىبلطوف الػ ٌ
ٌ
حق الػمنزؿِ ،براء الناس ،كهبعلوف ٌ
(ُ)
كشرعا إلػهيًّا» .
سػ ًّ
ماكًي ،ن
ػحمد الغزال ٌػي« :بيد أ ٌف دراسة التكاليف الفرعيٌة أخذت من
كقػاؿ م ٌ
تستحق ىذا العناء
جهودا غريبة ،استنفدت أكقا نات 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 ٌأهنا الدين نفسو ،كتن ٌقلت
على حدة .ي
ً
اؼبتأخرة ،مقطوعةن عن أصلها ،من الكتاب كالسنٌة؛ كعذرىا الذم
بني األجياؿ ٌ
تسري بو بني الناس :أ ٌهنا لػم زبرج عن كاحد منهما ،كأ ٌف العلماء الذين كتبوا ىذه
تناكؿ أحكاـ هللا ،دكف عناء ،ك ٌأهنم  -ابلنسبة إذل
يسركا على ٌ
العامة ي
الشركح ٌ
(ُ) تفسري القرآف اغبكيم.ّّّ/ّ :
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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 تقديران للنيٌات ،كالػجهود ،اليت بذلػها أبو حنيفة ،كمالك ،كالشافع ٌي،
كابن حنبل ،كغريىم من فقهاء األمصار ،يف عصور اإلسبلـ الزاىرة ،فنحن
نعتقد ٌأهنم لو بيعًثوا اليوـ أحياء ،كرأكا ما صنع األخبلؼ برتاثهم الفقه ٌي ،لكانوا
ٌأكؿ الثائرين عليو .إنٌين أعرؼ أ ٌف قوؿ رجل من اؼبسلمني" :أان حنف ٌي" ،معناه
أنٌو اتٌبع فهم أِب حنيفة لقوؿ رسوؿ هللا  .كمع ذلك ،فإنٌين 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 الكرصل ،كالسنٌة الػ يمطهرة ،مثٌ تيساؽ صبيع األفهاـ اليت عنت للعلماء
اؼبتق ًٌدمني ،أك تع ُن للعلماء ً
م
أ
تبيني
مع
ة.
الشرعي
النصوص
ىذه
بعد
،
ين
ر
اؼبتأخ
ٌ
ٌ
ٌ
األمة
ىذه األفهاـ ال ٌ
يتعني اتٌباع كاحد منها على مسلم .إ ٌف ىجر األصوؿ علق ٌ
ِبراء الرجاؿ الكبار .ثػ ٌم تعلٌقت بعد ذلك ِبراء الفقهاء الصغار .ثػ ٌم جاءت ٌأًيـ
ستغربة ،كالنصوص يم ىبهمة ،كمنابع اإلسبلـ مهجورة .ثػ ٌم
أصبحت فيو السنن يم ى
ألئمتهم
كقعت األضحوكة الكربل؛ إذ أصبح أتباع اؼبذاىب الفقهيٌة ٌ
يتعصبوف ٌ
صبنا أعمى .كوبتبسوف يف عبارات كتب مذىبيٌة ،ال قيمة ؽبا .كعندما التحقنا
تع ُ
ابألزىر ،أيريد لبعضنا أف يكوف حنفيًّا ،كاآلخر 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
التقطُع؟ 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،
ىذا اإلدم ػاف ،كالتق ُعر ،فػي الػمباحث الفرعيٌة ،للفقػو
ن
ٌ
ً
العامة،
العبادات؟ لو أ ٌف نصف ىذا اعبهد بيذؿ يف دراسة األصوؿ ،أك يف أخذ ٌ
ِبداب 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  -يتناكلوهنا 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
لػهو من أحوج األجياؿ ،إذل التعُرؼ على حقائق دينو ،بسبب الغربة ،التػي
ألػ ٌمت ابإلسبلـ ،فػي قلوب أىلو.)ِ(»...

(ُ) كيف نفهم اإلسبلـ.ُّٖ-ُّٕ :
(ِ) ركائز اإليباف.ٔ-ٓ :
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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 هبوز يف
قاؿ الفخر الر ٌ
الصبلة قراءة القرآف ابلوجوه الشاذٌة ،مثل قوؽبم" :اغبمد ﵁" ،بكسر الداؿ من
بضم البلـ من "﵁"؛ أل ٌف الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطل نقا؛
"اغبمد" ،أك ٌ
ألهنا 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 ،كوبمل الناس
القراء
ىبتص بنوع ٌ
ٌ
كل كاحد من ىؤالء ٌ
أ ٌف ٌ
عليها ،كيبنعهم من غريىا ،فوجب أف يلزـ يف ح ٌقهم ما ذكرانه .ك ٌأما إف قلنا :إ ٌف
(ُ) التفسري الكبري.َٕ/ُ :
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ىذه القراءات ما ثبتت ابلتواتر ،بل بطريق اآلحاد ،فحينئذ ىبرج القرآف عن
مفيدا للجزـ كالقطع كاليقني ،كذلك ابطل ابإلصباع .كلقائل أف يهبيب
كونو ن
بكل
عنو ،فيقوؿ :بعضها متواتر ،كال خبلؼ بني ٌ
األمة فيو ،كذبويز القراءة ٌ
كاحد منها ،كبعضها من ابب اآلحاد ،ككوف بعض القراءات من ابب اآلحاد،
ال يقتضي خركج القرآف بكلٌيٌتو عن كونو قطعيًّا»(ُ).
أيضا« :كاعبواب الصحيح أ ٌف القراءة الشاذٌة مردكدة؛
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
قرآان 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 ٌ
ٌ
عندان؛ ألنػٌا نقطع ٌأهنا ليست قرآ نان ،إذ لو كانت قرآ نان ،لكانت متواترة.)ّ(»...
أيضا« :فهذه ىي القراءات الشاذٌة اؼبذكورة يف ىذه
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
ألهنا منقولة
اآلية .كاعلم أ ٌف ا﵀ ٌققني قالوا :ىذه القراءات ال هبوز تصحيحها؛ ٌ
جوزان إثبات زًيدة
بطريق اآلحاد ،كالقرآف هبب أف يكوف ن
منقوال ابلتواتر؛ إذ لو ٌ
كل القرآف؛
يف القرآف بطريق اآلحاد ،ؼبا أمكننا القطع أب ٌف ىذا الذم ىو عندان ٌ
ألنٌو ل ٌػما جاز يف ىذه القراءاتٌ ،أهنا  -مع كوهنا من القرآف  -ما نيًقلت
ابلتواتر ،ج ػاز فػي غيػرىا ذلك؛ فثبت أ ٌف تػجويػز ك ػوف ىذه القراءات  -من
القرآف  -يي ًٌ
طرؽ جواز الزًيدة ،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
ذكرانه  -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،
ىبتص 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 ٌأهنا 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 :
أبهنا منزلة ،من عند هللا -
األئمة السبعة ،قالوا :كالقطع ٌ -
يركم عن ىؤالء ٌ
كاجب .ككبن هبذا 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 هبا
اؼبركم عنهم منقسم إذل
القراء اؼبشهورين ،كذلك
ما يركم عن ٌ
ٌ
األئمة السبعة ٌ
ما أيصبع عليو عنهم ،دل ىبتلف فيو الطرؽ ،كإذل ما اختيلف فيو ،دبعَن أنٌو نيفيت
نسبتو إليهم يف بعض الطرؽ .فاؼبصنٌفوف لكتب القراءات ىبتلفوف 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 ذكرانه .كأ ٌما من ٌ
أل ٌف القرآف أينزؿ على سبعة أحرؼ ،فخطؤه ظاىر؛ أل ٌف األحرؼ السبعة اؼبراد
هبا 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 ،كإٌمبا
صحتو ،كغايتو  -إف كاف من أىل
ىي شيء طرؽ ظبعو ،فقالو غري مف ٌكر يف ٌ
ىذا العلم  -أف يهبيب دبا يف الكتاب الذم حفظو .كالكتب يف ذلك كما ذكران
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 هبسر 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 أِب عمرك ،كنقل اغبركة لورش،
كصلة ميم اعبمع ،كىاء الكناية البن كثري  -أنٌو متواتر عن ذلك اإلماـ ،الذم
نيسبت تلك القراءة إليو ،بعد أف يهبهد 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 ،
فإهنا من مثٌ 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 متغايراتف ،فالقرآف
كقاؿ الزر ٌ
ؿبمد  ،للبياف كاإلعجاز؛ كالقراءات ىي اختبلؼ
ىو الوحي اؼبنزؿ على ٌ
ألفاظ الوحي اؼبذكور يف كتبة اغبركؼ أك كيفيٌتها؛ من زبفيف كتثقيل كغرينبا.
مثٌ ىهنا أمور :أحدىا أ ٌف القراءات السبع متواترة عند اعبمهور ،كقيل :بل
مشهورة ،كال عربة ِبنكار اؼبربد قراءة ضبزة" :ك ً
ك"مصرخي" ،كال ِبنكار
األرحاـ"
ًٌ
ٌ
أكالدىم شركائهم".
"قتل ى
مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر :ي
األئمة السبعة؛ ٌأما تواترىا عن النبػ ٌي  ،ففيو نظر؛
كالتحقيقٌ :أهنا متواترة ،عن ٌ
األئمة السبعة هبذه 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 أفت بو الشيخاف نقلو
كشي ن
ٌ
كقاؿ الزر ٌ
الشافعي ،فقاؿ :قاؿ أصحابنا كغريىم :ال ذبوز القراءة يف
اؼبه ٌذب عن أصحاب
ٌ
قرآان ،أل ٌف القرآف ال يثبت
الصبلة كال غريىا ابلقراءة الشاذٌة؛ ٌ
ألهنا ليست ن
ط أك ً
جاى هل،
ٌإال ابلتواتر ،كالقراءة الشاذٌة ليست متواترة؛ كمن قاؿ غريه ،فغالً ه
فلو خالف كقرأ ابلشاذٌ ،أينكر عليو قراءهتا 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 هبا»(ِ).
أيضا« :الثالث :أ ٌف القراءات توقيفيٌة ،كليست اختياريٌة،
كشي ن
كقاؿ الزر ٌ
الزـبشرم ،حيث ظنٌوا ٌأهنا 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 أِب زيد ك
ٌ
ٌ
دبصرخي" بكسر الياء اؼبش ٌددة ،ككذا أنكركا على أِب 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 تعجبين ،كلو كانت متواترة ،لىما كرىها»(ُ).
اختل ركن من ىذه األركاف الثبلثة ،أيطلًق عليها
كقاؿ ابن
ٌ
اعبزرم« :كمت ٌ
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 ىبالف تفسريىم ،كأف يعرؼ أ ٌف تفسريىم ى
اؼبفصلة فساد تفسريىم ،دبا نصبو هللا من األدلٌة
مبت ىدع ،مثٌ 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 هبا فبٌا ييعني على أف نفقو مراد هللا كرسولو بكبلمو ،ككذلك معرفة
عامة ضبلؿ أىل البدع كاف هبذا السبب؛ فإ ٌهنم
داللة األلفاظ على اؼبعاشل؛ فإ ٌف ٌ
داؿ عليو ،كال يكوف األمر
صاركا وبملوف كبلـ هللا كرسولو على ما ي ٌدعوف أنٌو ٌ
ؾبازا»(ِ).
كذلك ،كهبعلوف ىذه الداللة حقيقة ،كىذه ن
أيضا« :إحدانبا :قوـ اعتقدكا معاشل ،مثٌ 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 .كاآلخركف راعوا مػ ٌ
العرِب ،من غري نظر إذل ما يصلح للمتكلٌم بو،
كما هبوز عندىم أف ييريد بو
ٌ
كثريا ما يغلطوف يف احتماؿ اللفظ لذلك اؼبعَن يف
كلسياؽ الكبلـ .مثٌ 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 اآلخركف ،كإف كاف نظر
ٌ
صحة اؼبعَن الذم ٌ
األكلوف صنفاف :اترة
األكلني إذل اؼبعَن أسبق ،كنظر اآلخرين إذل اللفظ أسبق .ك ٌ
ٌ
يدؿ عليو،
دؿ عليو ،كأيريد بو ،كاترة وبملونو 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 إٌمبا ينظر من تفسري القرآف كاغبديث
كقاؿ ابن تيميٌة ن
فيتأكؿ أتكيبلهتم ،فالنصوص اليت توافقهم
فيما يقولو موافقوه على اؼبذىبٌ ،
يتأكلوهنا ،ككثري منهم دل يكن عمدهتم يف نفس األمر
ٌ
وبتجوف هبا ،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 يوبيط بعلمو ،كىذا ال ييبكن ٌإال إذا عرؼ ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُُٗ-َُٗ/ُّ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.َِْ/ُٕ :
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ابآلية ،فيعلم أ ٌف ما سواه ابطل ،فيك ٌذب ابلباطل ،الذم أحاط بعلمو ،ك ٌأما إذا
علما ،فبل هبوز 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 ،كاآلراء 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 ،كإٌمبا ى
يصح من أسباب نزكؿ ،كأحاديث يف
استدالؿ عليو ،ككذلك ن
أيضا ذكركا ما ال ٌ
الفضائل ،كحكاًيت 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 وبتاج يف فهم
مفهم كال معلٌم ،كإٌمبا تفاكت الناس يف إدراؾ ىذا
ما ترٌكب من تلك األلفاظ إذل ٌ
جرينا الكبلـ
الذم ذكرانه ،فلذلك اختلفت أفهامهم ،كتباينت أقواؽبم .كقد ٌ
مضطر إذل النقل يف
يوما مع بعض من عاصران ،فكاف يزعم أ ٌف علم التفسري
ن
ٌ
فهم معاشل تراكيبو ،ابإلسناد إذل ؾباىد كطاكس كعكرمة كأضراهبم ،كأ ٌف فهم
اآلًيت متوقٌف على ذلك ،كالعجب لو أنٌو يرل أقواؿ ىؤالء كثرية االختبلؼ،
بعضا .كنظري ما ذكره ىذا اؼبعاصر
متباينة األكصاؼ ،متعارضة ينقض بعضها ن
حت صار يتكلٌم بتلك اللغة،
مثبل لغة ُ
أنٌو لو تعلٌم أحدان 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 فصحاءىم ،مثٌ جاءه كتاب بلساف ُ ي
كي،
تضمنو من اؼبعاشلٌ ،
تدبُره ،كعن فهم ما ٌ
حت 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 ،أمهاهتا أربعةٌ :
كقاؿ الزر ٌ
األكؿ؛ لكن هبب اغبذر من الضعيف
النقل عن رسوؿ هللا  ،كىذا ىو الطراز ٌ
فيو ،كاؼبوضوع؛ فإنٌو كثري .كإ ٌف سواد األكراؽ سواد يف القلب .قاؿ الػميموشلٌ:
معت أحػمد بن حنبل ،يقوؿ :ثبلث كتب ،ليس ؽبا أصوؿ :الػمغازم،
سػ ي
كالػمبلحم ،كالتفسري .قاؿ الػ يمح ًٌققوف ،من أصحابو :كمراده أ ٌف الغالب أنػٌها

(ُ) 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 الركاًيت ،التػي ال قيمة لػها س ػ ن
ن
اؼبفضلني لسائر التفاسري ؽبم صوارؼ أخرل عنو ،كما تق ٌدـ»(ّ).
ًٌ
األثرم أخضع اآلًيت
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 الػ يم ٌ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 اغبكاًيت ،كاألخبار ،كالركاًيت ،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
أهبمها القرآف ن
عمدا! ك ٌ
لكن ن
كثريا من ٌ
كفسركا هبا
األخبار كالركاًيت اليت لػم تثبت ،كاإلسرائيليٌات اليت ٌ
تفصل الكبلـٌ ،
اؼببهمات اليت أهبمها القرآف»(ّ).
كبلـ هللا ،كبيٌنوا هبا 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 اًات أسباب الىـسول
ثبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآف الكرصل ،كالكثري
ليست تلك الركاًيت بثابتة ،ن
من تلك الركاًيت  -عند بعض اؼبؤلٌفني  -ركاًيت مكذكبة موضوعة مفرتاة،
ال قيمة ؽبا .كتصحيح بعض اؼبؤلٌفني لبعض ركاًيت أسباب النزكؿ :ليس أكثر
تصحيحا اتٌفاقيًّا قطعيًّا.
الظن عند من يركن إليو ،كليس
ن
من اجتهاد ،قد ييفيد ٌ
وبل 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 ىبرتع لآلية سببنا ،كىبتلق إف نكا ك ن
مثٌ قاؿ« :ك ٌأما اليوـ ٌ
ملقينا زمامو إذل اعبهالة ،غري مف ٌكر يف الوعيد للجاىل بسبب اآلية»(ِ).
ؿبمد رشيد رضا« :كمن عجيب شأف ركاة أسباب النزكؿ أ ٌهنم
كقاؿ ٌ
متفرقة ،دبا
يبزقوف الطائفة اؼبلتئمة من الكبلـ
ٌ
اإلؽبي ،كهبعلوف القرآف عضني ٌ
ٌ
يف ٌككوف اآلًيت ،كيفصلوف بعضها من بعض ،كدبا يفصلوف بني اعبمل اؼبوثىقة
ًّ
لكل آية من
لكل صبلة سببنا
مستقبل ،كما هبعلوف ٌ
يف اآلية الواحدة ،فيجعلوف ٌ
ًّ
مستقبل .انظر ىذه اآلًيت ذبد إعجازىا
اآلًيت 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 ِبسنادىا 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 قبلة ،مثٌ التحويل عنها ،كابلتلطٌف يف
افتتاان
عما سيكوف ،من ارتداد بعض من ي ٌدعوف اإليباف ،عن دينهم؛ ن
اإلخبارٌ ،
حت 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 اإليباف الكامل ،دبعرفة دالئل اؼبسائل،
كحكم األحكاـ ،مثٌ بتبشري اؼبؤمنني اؼبهتدين ،الثابتني على اتٌباع الرسوؿ ،
ابلتحوؿ
ِباثبة هللا ٌإًيىم ،برأفتو كرضبتو ،كفضلو كإحسانو .كبعد ىذا كلٌو أمره
ٌ
أفيصح يف مثل ىذا السياؽ -
أمرا صروبنا ،كما سيأيت يف تفسري بقيٌة اآلًيت.
ٌ
ن
كهب ىعل نػيتىػ نفا ،نػيتىػ نفا ،كييقاؿ :إ ٌف
نفك يكثػي ىقو ،ي
اؼبوثىق بعض صبلو كآًيتو ببعض  -أف ٌ
كل صبلة منو نزلت غبادثة حدثت ،أك كلمة قيلت ،كإف ٌأدل ذلك إذل قلب
ٌ
متأخرة يف النزكؿ
آخرا ،كاآلخر ٌأكنال ،كجعل آًيت التمهيد ٌ
الوضع ،كجعل ٌ
األكؿ ن
عن آًيت اؼبقصد؟ أتسمح لنا اللغة كالدين ،أبف قبعل القرآف عضني؛ ألجل
قوم ،حبسب ما عيرؼ من اتريخ
ركاًيت 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 آًيت  -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 اآلم  -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 نأًي ،يػجمع شتاتػها .كأان عاذر
الػمتق ٌدمني ،الذين ألٌف ػوا ،فػي أسػباب النزكؿ  -فاستكثركا منها  -أب ٌف كػ ػ ٌل م ػن
يتص ٌدل لتأليف كتاب ،يف موضوع ،غيػر مشبىع ،تػمتلكو مػحبٌة التو ُسع فيو،
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 حديثكً ،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 الركاًيت الضعيفة ،فأثبتوىا،
كلكنػٌي ال أعذر أساطني الػ ٌ
كثريا من الناس أ ٌف
فػي كتبهم ،كلػم ينبٌهوا على مراتبهاٌ ،قوة كضع نفاٌ ،
حت أكنبوا ن
القرآف ال تنزؿ آًيتوٌ ،إال ألجل حوادث تدعو إليها ،كبئس ىذا الوىم؛ فإ ٌف
األمة ،يف أصناؼ الصبلح ،فبل يتوقٌف
ىادًي إذل ما بو صبلح ٌ
القرآف جاء ن
نزكلو على حدكث الػحوادث ،الداعية إلػى تشريع األحكاـ .نعم إ ٌف العلماء
ىبصص"ٌ ،إال طائفة شاذٌةٌ ،ادعت
توجسوا منها ،فقالوا" :إ ٌف سبب النزكؿ ال ٌ
ٌ
عامة ،لىما
التخصيص هبا ،كلو أ ٌف أسباب النزكؿ كانت كلٌها متعلٌقة ِبًيت ٌ
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
"العب ػػػ رة 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 التارىبيٌة ،اليت
كقاؿ
ٌ
ضببل ،على أسباب النزكؿ ،كأنطقت القرآ ىف دبا دل ينطق ،لطاؿ بنا
يضبلت ن
السر
االستعراض ،كامت ٌد بنا التجواؿ ،كإٌمبا ننتهزىا فرصة؛ لنضع أيدينا على ٌ
الكامن ،كراء ىذه األخطاء ،فهو  -يف نظران  -ظى ُن أكثر العلماء أف ال ب ٌد
حت يف كقائع األمم اؼباضية ،اليت يدفنت معها أسباهبا
لكل آية من سبب نزكؿٌ ،
ٌ
كنتائجها ،كطيويت يف رموسها مق ٌدماهتا كعواقبها؛ فإف كاف لز ناما التماس سبب
نزكؿ ؽبا ،فليكن متعلٌ نقا ابألحياء ،على عهد الرسوؿ الكرصل ،سواء أكانوا من
اؼبؤمنني ،أـ من اؼبشركني ،أـ من أىل الكتاب»(ِ).
أيضا« :كإذا غضضنا النظر عن بعض ىذا اػبلط،
كقاؿ
صبحي الصاحل ن
ٌ
اؼبفسرينِ ،بدراج الوقائع اؼباضية ،يف أسباب
غري اؼبقصود ،الناش من مبالغة ٌ
النزكؿ ،كاجهنا عقبات أخرل ،يف صيغ الركاًيت ،اؼبتعلٌقة هبذه األسباب،
نصا ،يف بياف سبب النزكؿ ،يف صبيع األحواؿ،
فليست عبارة الراكم الصحيحة ًّ
النص الواضح ،كفيها ما وبتمل 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
ثبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآف الكرصل؛ 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 ،كركاًيتو  -كاضح ٌ
اعبوزم« :قيل :اػبطاب لليهود ،فالتقدير :من ساءلكم عن بياف
قاؿ ابن
ٌ
ؿبمد  ،فاصدقوه ،كقيل :أم :كلٌموىم دبا رببٌوف أف ييقاؿ لكم ،فعلى ىذا:
ٌ
اآلية ؿبكمة .كقيل :اؼبراد بذلك مساىلة اؼبشركني يف دعائهم إذل اإلسبلـ،
عاـ،
فاآلية عند ىؤالء منسوخة ِبية السيف .كفيو بيع هد؛ أل ٌف لفظ (الناس) ٌ
فتخصيصو ابلك ٌفار وبتاج إذل دليل»(ُ).
أيضا« :زعم قوـ ٌأهنا منسوخة ِبية السيف ،كليس
كقاؿ ابن
اعبوزم ن
ٌ
بصحيح؛ ألنٌو دل أيمر ابلعفو ،مطل نقا ،بل إذل غاية ،كمثل ىذا ال يدخل يف
اؼبنسوخ»(ِ).
أيضا« :قاؿ بعضهم :ىذا يقتضي نوع مساىلة
كقاؿ ابن
اعبوزم ن
ٌ
الك ٌفار ،مثٌ نيسخ ِبية 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 ابآلية اتٌقاء اؼبشركني أف ييوقعوا فتنة،
كقاؿ ابن
اعبوزم ن
ٌ
أك ما ييوجب القتل ،فال يفرقة ،مثٌ نيسخ ذلك ِبية السيف .كليس ىذا بشيء،
كإٌمبا اؼبراد جواز تقواىم ،إذا أكرىوا اؼبؤمنني على الكفر ابلقوؿ ،الذم ال ييعتقد،
كىذا اغبكم و
ابؽ غري منسوخ»(ُ).
ازم« :اؼبسألة الثانية :قاؿ بعضهم :ىذه اآلية منسوخة
كقاؿ الفخر الر ٌ
﴿مث ىذ ٍريى ٍم ًيف ىخ ٍو ًض ًه ٍم يػى ٍل ىعبيو ىف﴾(ِ) مذكور
ِبية السيف ،كىذا بعيد؛ أل ٌف قولو :ي
ألجل التهديد ،كذلك ال ينايف حصوؿ اؼبقاتلة ،فلم يكن كركد اآلية الدالٌة على
افعا لشيء من مدلوالت ىذه اآلية ،فلم وبصل النسخ فيو»(ّ).
كجوب اؼبقاتلة ر ن
الكليب :ىذه اآلية منسوخة ِبية
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 اآلية اختصاص ٌ
كذلك ال يقتضي حرمة القتاؿ ،فآية القتاؿ ما رفعت شيئنا من مدلوالت ىذه
ابطبل»(ْ).
اآلية ،فكاف القوؿ ابلنسخ ن
جرد
كقاؿ ابن تيميٌة« :كلو كاف من أخبار اآلحاد ،لػم يػ يجػز أف يهب ىعل مػ ٌ
انسخا 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 اآلية منسوخة ِبية
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كبعض ٌ
يتوجو إف كاف يف اآلية النهي عن القتاؿ ،فيكوف ىذا النهي
السيف ،كىذا ٌ
تتعرض لذلك ىنا،
ن
منسوخا ،ليس صبيع أنواع الصرب منسوخة؛ كيف ،كاآلية 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 ٌأهنا منسوخة ِبية
كظن آخركف
السيف؛ العتقادىم أ ٌف ىذه اآلية اقتضت التقرير ؽبم على دينهمٌ ،
ٌأهنا 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 مضموهنا ،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 ثبوهتا على اؼبكلف ٌأكنال
ٌ
ؿبقق؛ فرفعها بعد العلم بثبوهتا ال يكوفٌ ،إال دبعلوـ ؿبقق ،كلذلك أصبع ا﵀ ًٌققوف
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُٗٓ/ٖ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
(ّ) بدائع الفوائد.ِْٖ-ِْٕ/ُ :

68

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 ييبكن 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 اآلًيت اآلمرة ابلتخفيف ٌ -أهنا منسوخة ِبية السيف ،كليست
الػ ٌ
كل أمر كرد هبب امتثالو ،يف كقت ما،
كذلك ،بل ىي من الػ يمٍن ىسػػإ ،دبعَن أ ٌف ٌ
لعلٌة تيوجب ذلك اغبكم ،مثٌ ينتقل ابنتقاؿ تلك العلٌة ،إذل حكم آخر ،كليس
أبدا»(ّ).
حت ال هبوز امتثالو ن
بنسخ ،إٌمبا النسخ اإلزالةٌ ،
كل الكتب ،كليس
كشي ن
أيضا« :أل ٌف القرآف انسخ مهيمن على ٌ
كقاؿ الزر ٌ
أييت بعده انسخ لو ،كما فيو من انسخ كمنسوخ ،فمعلوـ ،كىو قليلٌ ،بني هللا
انسخو 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 -
اآلتية 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،
،
كإٌمبا 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 ًّ
جسدت،
كقاؿ
صبحي الصاحلٌ « :
حقا  -مع هللا  -تػ ٌ
ٌ
تساىل أصحاب النسخ ،فػي اإلكثار ،من القوؿ ابلناسخ كاؼبنسوخ ،رغػ ػم
فػي ي
علمهم اليقينػ ٌي ،أب ٌف ما يواجهونو ،ابلبحػ ػث ،كالتأكيل :ى ػو إلػى اإلنس ػ ػاء أق ػرب،
كبػو ألصق .فقد سلكوا فػي الػمنسوخ ما أيمر بو؛ لسبب ،ثػ ٌم زاؿ سػ ػببو،
كاألمػ ػ ػر حني الضعف ،كالقلٌة ،ابلصبػر ،كابلػمغفػرة ،للذين يرجػ ػوف لقاء هللا(ْ)،
ثػ ٌم نسخو ِبية السيف ،كليس ىذا من النسخ ،فػي شيء؛ كإنػٌما ىو ضرب من
سء ،كأتخيػر البياف ،إلػى كقت الػحاجة»(ٓ).
الن ٍ
ارل« :كالزعػ ػم أب ٌف (َُِ) آي ػة  -م ػ ػن آي ػ ػات الدعوة -
كقاؿ ٌ
ؿبمد الغز ٌ
نيسختِ ،بية السيف :ىو حػماقة غريبة ،دلٌت على أ ٌف الػجماىري الػمسلمة -
العلمي ،يف حضارتنا  -جهلوا القرآف ،كنسوا هبذا
العقلي ،أك
فػي ٌأًيـ التخلٌف
ٌ
ٌ

(ُ) النحل.ْْ :
سء) ،هبمزة 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 أىًيـ 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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حركوف الدعوة ،ككيف يضعوف نػماذج
الػجهل كيف يدعوف إذل هللا ،ككيف يػ ٌ
لعل ىذا من أسباب فشل الدعوة اإلسبلميٌة،
حسنة ،للعرض الػحسن ..ك ٌ
ككقوؼ ىذه الدعوة  -يف ٌأًيـ كثرية  -عن أداء رسالتها ،ظين أ ٌف السيف ىو
فقصة النسخ  -أك
الذم ٌ
يؤدم كاجب التبليغ! كىذا ابطل ،ابتٌفاؽ العقبلءٌ .
اغبكم بتحنيط بعض اآلًيت ،فهي موجودة ،كلكن ال تعمل  -ىذا ابطل،
ً
كحكم
كليس يف القرآف ن
أبدا آية ،يػيمكن أف ييقاؿٌ :إهنا عيطٌلت ،عن العمل ،ي
لكن الػحكيم ىو الذم
كل آية يػيمكن أف تعملٌ ،
عليها ابلػموت ..ىذا ابطلٌ ..
يعرؼ الظركؼ ،التػي يػيمكن أف تعمل فيها اآلية ،كبذلك تيوزع آًيت القرآف،
على أحواؿ البش ػر ،ابلػحكمة ،كالػموعظة الػحسنة»(ُ).
ؼبي« :بعد مراجعة مئات اؼبراجع اؼبعتمدة ،من تفاسري
كقاؿ مصطفى الز ٌ
القرآف ،كاغبديث الشريف ،كشركحو ،ككتب أصوؿ الفقو ،كاؼبؤلٌفات القديبة
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 ِبية أخرل ،أك بسنٌة متواترة.
من أربعني صحابيًّا ٌ -
دليبل ظنٌػيًّا ـبتلى نفا فيو ،مستنتى نجا من أخبار
فكل ما يكتب  -كقيل  -ليس ٌإال ن
ٌ
اآلحاد ،أك االجتهادات الشخصيٌة ،أك الدالالت الظنٌػيٌة للنصوص .فقد أصبع
علماء اإلسبلـ  -قديبنا كحديثنا  -على أ ٌف ما ثبت ابليقني ال يزكؿ ٌإال ابليقني.
كىناؾ أسباب أخرل كثرية ،أييت بيانػها ،كتفصيلها ،كدعمها ،أبدلٌة نقليٌة،
العلي العظيم.)ِ(»...
كعقليٌةِ ،بذف ٌ
(ُ) كيف نتعامل مع القرآف.ْٖ :
(ِ) التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف.ُٔ-ُٓ :
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أيضا« :كعدد اآلًيت 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 آًيت ،كأثبت األستاذ "موسى جواد
صحة نسخ تلك اآلًيت الػخمس .كقػ ػد أثبتنا  -ابألدلٌػة العقليٌة،
عفانة" عدـ ٌ
كالنقليٌة ،فػي ك ػت ػابن ػا" :التبي ػ ػاف لرف ػ ػع غموض النس ػ ػخ فػي الق ػ ػرآف"  -عدـ
كج ػ ػود آيػ ػة قرآنيٌة ،كاح ػ ػدة ،منسوخة ،فػي القرآف الكرصل»(ُ).

(ُ) أصوؿ الفقو يف نسيجو اعبديد.َّْ-ِْٗ :
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ّ
مك ّي والـ ّ
مدوي
الفروق بيـً القرآن الكريم ،ورو اًات الـ
ثبوات قطعيًّا ،كثبوت القرآف الكرصل؛ كليست
ليست تلك الركاًيت بثابتة ،ن
كل آراء اؼبؤلٌفني يف ىذه اؼبسألة صحيحة قطعيٌة ،بل ىي اجتهادات ،قد
ٌ
ييصيب أصحاهبا ،كقد يىبطئوف ،كإف كانت يف عمومها صحيحة.
قاؿ أبو بكر الباقبلشلٌ« :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 ،كالتديُ ىن بو ،كال جعلو ن
جليًّا ،ال وبتمل 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 هبب نقل ما دل يكن ،كما
عنو :لػم هبب 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 ٌ
نص على ًذكر ٌأكؿ ما أين ًزؿ عليو من
الدليل على أنٌو لػم يكن من الرسوؿ ٌّ
األمة عً ٍل ىم ذلك ،كيى ٍدعيهم
القرآف ،كعلى آخره ،كعلى م ٌكيٌو كمدنيٌو ،كأنٌو لػم ييل ًزـ ٌ
نصو ،على ترتيب آًيت السور ،ككلماهتا ،كإلزامهم العلم
إذل معرفتو ،حسب ٌ
هبا ،كلزكـ اؼبنهج الذم شرعو ،كنص عليو يف تبلكهتا؟ 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 ،كهبرم
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 آًيتو ككلماتو ،كعلى كجو ما أكجب حفظىهم
لرتتيب صلواهتم ،كما هبب 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 الن ُ
ص 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 أيمث التارؾ للنظر فيو ،إذا قرأ
كأنٌو فبٌا ي
يغريه عن نظمو ،كلػم يزد فيو ،كلػم يي ًنقص منو :عيلًم هبذه
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 إٌمبا يىبربكف بذلك عن أنفسهم ،كما ٌأداىم
بعضهم يف ذلك ،عن
إليو
اجتهادىم ،كاستدالليػهم ،بظاىر األم ػر؛ كإف ركل ي
ي
كقصةن للتأكيل
قاطعا ،كإٌمبا يوبكى عنو ن
النيب  شيئنا ،لػم يركه ًّ
قوال ن
ؿبتمبلٌ ،
نصا ن
ٌ
يق ،كليس هبب 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 ِبظهاره ،كإذا كاف ذلك
يكرره ٌ
ٌ
كيردده ،كيقصد إذاعتىو كإقامةى ٌ
حت ٌ
بعدىم ،يف ٌأكؿ
كمن ى
كذلك ،لػم هبب شيء فبٌا قلتموه .كقد اختلف الصحابة ،ى
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ت يف ذلك ركاًيت ،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 أىيػُ ىها
كفيها:
،
اس ٍاعبي يدكا ىرب يك يم﴾
ى
سورة البقرة مدنيٌة ،كفيها :ى
﴿ًي أىيػُ ىها الن ي
ً (ّ)
اس يكليوا ًفبا ًيف ٍاأل ٍىر ً
﴿ًي
كفيها:
ة،
مدني
النساء
كسورة
.
ض ىح ىبلنال طىيٌبنا﴾
ٌ
ى
الن ي
أىيػُها 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 ،كفيهاً﴿ :ي أىيػُها ال ً
اس يج يدكا﴾(ٔ) .فإف أراد
ك
ا
و
ع
ك
ار
ا
و
ن
آم
ين
ذ
ى
ي
ى ى ٍي ىٍ
ٌ ٌ
ى ى
(ٕ)
مفسركف أ ٌف الغالب ذلك ،فهو صحيح؛ كلذا قاؿ م ٌك ٌّي  :ىذا إنػٌما ىو فػي
الػ ٌ
األكثر ،كليس بعاـ ،كفػي كثيػر من السور الػم ٌكيةً﴿ :ي أىيػُها 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 ىبتلف اثناف من اؼبسلمني ،يف كجود أصل اإلعجاز؛ ك ٌ
ثبوات قطعيًّا ،كثبوت
ؿبل اتٌفاؽ؛ فليست بثابتة ن
اؼبؤلٌفني يف اإلعجاز ليست كلٌها ٌ
ألهنا عبارة عن اجتهادات ،قد ييصيب أصحاهبا ،كقد يىبطئوف،
القرآف الكرصل؛ ٌ
كال سيٌما عند التكلُف كالتم ُحل ،كاالتٌكاء على الظنوف.
العلمي يف اغبقيقة ال نينكره ،ال نينكر أ ٌف يف
قاؿ ابن عثيمني« :فاإلعجاز
ٌ
اؼبتأخرة؛ لكن غاذل بعض الناس يف اإلعجاز
القرآف أشياء ظهر بياهنا يف األزمنة ٌ
حت رأينا من جعل القرآف كأنٌو كتاب رًيضة ،كىذا خطأ .فنقوؿ :إ ٌف
العلميٌ ،
ٌ
العلمي ال تنبغي؛ أل ٌف ىذه قد تكوف مبنيٌة على
اؼبغاالة يف إثبات اإلعجاز
ٌ
نظرًٌيت ،كالنظرًٌيت زبتلف ،فإذا جعلنا القرآف ًّ
تبني
داال على ىذه النظريٌة ،مثٌ ٌ
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 ٌ
حت 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،
محدثني؛ إلثبات اإلعجاز
بعض ال يكتٌاب الػ ى
الىثيػ ىن ،كما يصنع ي
ٌ
جديدا ،قػالوا :لقػ ػد تػح ٌدث الق ػرآف عنو ،مػن قػب ػل!
ف يكلٌما كش ػ ػف العل ػم كش نفا ن
ال نػحتاج أف نصنع ذلك؛ أل ٌف ىذه الكشوؼ ذاهتا ما زالت ،يف مرحلة
ؿبمد بن صاحل العثيمني.ِٖ/ِٔ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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بعد حقيقةن علميٌةن هنائيٌةن .فبل هبوز أف نربط
اإلثبات ،ككثري منها لػم ييصبًػح ي
تفسريان لئلشارات الكونيٌة ،يف القرآف ،هبذه النظرًٌيت اؼبتقلًٌبة ،اليت قد يثبت
خطؤىا ،يف الغد؛ كأل ٌف دالئل اإلعجاز يف القرآف ،من الكثرة كالثبوت كالقطع،
حبيث ال كبتاج إذل الركض كراء ىذه النظرًٌيت ،كأنٌنا ما زلنا يف حاجة إذل مزيد
من اإلثبات! كيكفينا ًّ
جدا ما أثبتو العلم على أنٌو حقائق هنائيٌة ،بل إشارة
كاحدة تكفي إلثبات اإلعجاز»(ُ).

(ُ) ركائز اإليباف.ّٕٓ :
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ّ
ّ
الىبوية ،وألاحادًث
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 ،بزًيدة أك بنقيصة ،أك بتبديل.
بعضهم بركايةٌ ،
دليبل على أنٌو مقطوع بو ،يف نفس األمر.
كليس تصحيح اغبديث ن
كإًيم  -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 أييت
ك ى
ابلصحة،
ذكرىا ،إف شاء هللا تبارؾ كتعاذل .فهذا ىو اغبديث الذم يوب ىكم لو
ٌ
صحة بعض األحاديث؛
ببل خبلؼ بني أىل اغبديث .كقد ىبتلفوف يف ٌ
الختبلفهم يف كجود ىذه األكصاؼ فيو ،أك الختبلفهم يف اشرتاط بعض ىذه
اؼبرسل .كمت 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
،
اند
ٌ
ٌ
كغفل عن بطبلهنا  -أك تغافل  -الكثريكف ،فكانت ىذه الغفلة ،كذاؾ التغافل
اغبق ،كاإلعراض عن ىداية القرآف الكرصل.
سببني من أسباب االكبراؼ عن ٌ
أئمة السلف يعرفوف صحيح اؼبنقوؿ
قاؿ ابن
اعبوزم« :كقد كاف صباىري ٌ
ٌ
من سقيمو ،كمعلولو من سليمو ،مثٌ يستخرجوف حكمو ،كيستنبطوف علمو ،مثٌ
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 أيخذكف 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(أخربان) ،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 اترؾ ركاية العلم ن
ـبالفة النفس ،يف ىواىا ،يف ذلك ،ككم موتػً
حي ،ككم
كىو
د،
ى
ابلتز
أكالده
م
ُ
ي
ٌ
يمع ًرض عن زكجتو ،ال يوفٌيها ح ٌقها ،فهي ال ٌأصل ،كال ذات بعل»(ُ).
شر األحاديث الضعيفة،
كقاؿ ابن الصبلح« :اعلم أ ٌف اغبديث اؼبوضوع ٌ
ً
أم معَن كافٌ ،إال مقرك نان 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
ِبدراؾ الصحيحٌ ،
عما ييشرتط يف
فػي رجالو من اعتمد ،فػي ركايتو ،على ما يف كتابو ،عرًًّي ٌ
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  -لشهرهتا  -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 ٌأهنا ابطلة؛ كال منافاة بني القولني؛ فإ ٌف اؼبوضوع يف
أ ٌف فيو
ى
اصطبلح أِب 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 انزعو 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 ٌ
ٌ
كل التػر ُخص  -فػي الفضائل كالرقائق ،فيقبلوف
األحكاـ ،كالتػرخيص ن
قليبل  -ال ٌ
فػي ذلػك مػ ػا ضعف إسػنػاده ،ال مػ ػا اتُػ ً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
جاف على ال ُسنة ،خائن
(ُ) 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 الحدًث
الفروق بيـً السىة
اػباصة ابألحاديث :صحيحة ،كال سيٌما شركح
كل الشركح
ٌ
ليست ٌ
فإهنم قصدكا إذل شرح األحاديث الصحيحة ،كغري الصحيحة ،بطريقة
الغبلة؛ ٌ
ربريفيٌة؛ لتكوف على كفق أىوائهم.
حت عند غري الغبلة؛ أل ٌف الشرح
كثرياٌ ،
كاالختبلؼ يف الشركح حاصل ن
ليس أكثر من اجتهاد الشارح ،لفهم اغبديث ،كبياف اؼبراد منو.
ثبوات قطعيًّا،
كالفرؽ كبري ،بني كبلـ النبػ ٌي  ،الذم ثبت صدكره منو ،ن
حت 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 إٌمبا ينظر من تفسري القرآف كاغبديث
كقاؿ ابن تيميٌة ن
فيتأكؿ أتكيبلهتم ،فالنصوص اليت توافقهم
فيما يقولو موافقوه على اؼبذىبٌ ،
يتأكلوهنا ،ككثري منهم لػم يكن عمدهتم يف نفس األمر
ٌ
وبتجوف هبا ،كاليت زبالفهم ٌ
أصبل»(ِ).
نص ن
اتٌباع ٌ

(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُْٗ/ُّ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.َِْ/ُٕ :
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ّ
ّ
الىبوية ،ومباحث علوم الحدًث
الفروق بيـً السىة
كل مباحػث (علوـ الػحديث) :صحيحة اثبتة قطعيٌة ،كال سيٌما
ليست ٌ
تلك (الػمباحث الػخبلفيٌة) ،اليت امتؤلت هبا 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 أحدنبا على اآلخر،
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
التح ُمل ،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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دًة ،وآلاراء َ
الشرعية َ
الع َق ّ
الع َق ّ
ّ
دًة
الفروق بيـً ألاحكام
الع ىقديٌة صحيحة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
كل اآلراء 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 ٌ
يىبرب 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 ،كالتف ُكر ،كالتدبُر،
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،
كالتف ُكر ،كاالعتبار ،كالتدبُر ،كغري ذلك ،كلكن كقع اشتػراؾ فػي لفظ "النظر"،
ك"االستدالؿ" ،كلفظ "الكبلـ"؛ فإ ٌهنم 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 ،كإٌمبا أنكركا ما ظبٌاه ىذا:
كىم لػم يينكركا ما
ٌ
يستحق أف يي ٌ
"أصوؿ الدين" ،كىي أظباء ظبٌوىا ىم كآابؤىم أبظباء ،ما أنزؿ هللا هبا 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.ٕٔ/ُ :

84

الػموضع؛ فهكذا لفػظ "النظػ ػر" ،ك"االعتبػار" ،ك"االستدالؿ" .كعػ ٌامة ىذه
الضبلالت ،إٌمبا 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 اآلفة ،فني ً
فسد صباؿ العقيدة ،كصباؿ القرآف ،بقضاًي علم الكبلـ!!»(ِ).

(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ّٖ/ْ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ّٓ/ُ :
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ّ
ّ
ّ
ألاصولية
العملية ،وآلاراء
الشرعية
الفروق بيـً ألاحكام
كل اآلراء 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 ،كوبكي من مقاالت الناس ألو ناان ،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 اإلهباب ،أك التحرصل .كإنكار
أصوؿ الفقو ،حيث أنكركا ي
لكن اعبمهور
ي
التفاضل يف ذلك قوؿ القاضي أِب 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 ٌ
وبصل بو ذلك .كإٌمبا اؽبدل ،فيما جاء بو الرسوؿ»(ُ).
هبد يف تلك األقواؿ ما ٌ
كقاؿ الشوكاشلٌ« :فإ ٌف علم "أصوؿ الفقو" لى ٌما كاف ىو العلم الذم أيكم
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 .كهبذه 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 .حػملين 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 ِبطبلؽ ،و
كانؼ
ي
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ٓٗ/ُٕ :
(ِ) إرشاد الفحوؿ.ْٓ-ّٓ/ُ :
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مرسلة ،كاالستحساف،
ِبطبلؽ ،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
ٌ
حت اإلصباع
اؼبتبوعة ،فيو نزاع ككبلـ طويل الذيوؿ ،من الظاىريٌة ،كغريىمٌ .
كحجيٌتو .ىذا إلػى أ ٌف القواعد
ال ىبلو 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 اآلحاد منها ،كشركط االحتجاج هبا ،سواء
كانت شركطنا يف السند ،أـ يف اؼبنت ،كغري ذلك مػ ٌما 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 اآلراء 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) ،فيعين بو الشريعة اإلسبلميٌة اؼبنزلة ،من لدف اغبكيم
ٌ
العليم اػببري ،على الرسوؿ الكرصل ،الصادؽ األمني  .كىي شريعة معصومة
كل مكلف مستطيع.
من األخطاء ،كالعمل دبقتضاىا كاجب على ٌ
ك ٌأما الشرع اؼبؤكؿ ،فيعين بو اجتهادات العلماء ،اليت قد ييصيبوف فيها،
كقد يىبطئوف .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 ،فيعين 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 هبب اتٌباعو ،على
فهذا الذم هبب 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 ،كإٌمبا خالف ما يظنٌو ىو الشرع ،كقد يكوف
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ؾبتهدا
ظنٌو خطأ ،فييثاب على اجتهاده ،كخطؤه مغفور لو ،كقد يكوف اآلخر ن
ـبطئنا .ك ٌأما الشرع اؼببدؿ ،فمثل األحاديث اؼبوضوعة ،كالتأكيبلت الفاسدة،
أيضا .كىذا من مثار النزاع ،فإ ٌف
كاألقيسة الباطلة ،كالتقليد ا﵀رـ ،فهذا يوبرـ 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
ا﵀مديٌة ،كىذا جهل منو كظلم ،بل دعول ذلك
عن ذلك ن
خركجا عن الشريعة ٌ
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
يسميو ىذا ن
كمكاشفات كـباطبات ،ك ٌإما ؼبا ٌ
قياسا كر نأًي كعقليٌات كقواطع ،ك ٌ
كل أحد تصديق الرسوؿ  ،يف صبيع
ذلك من شعب النفاؽ ،بل هبب على ٌ
ما أخرب بو ،كطاعتو يف صبيع ما أمر بو ،كليس ألحد أف يعارضو بضرب
كل ما عارضو ،فهو خطأ كضبلؿ»(ُ).
األمثاؿ ،كال ِبراء 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 هبب اتٌباعو ،كمن
خالفو كجبت عقوبتو .كالثاشل :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 هنى عن
فإهنم
تقليده ،كتقليد غريه من العلماء يف الفركع ،كقاؿ :ال تقلٌد دينك الرجاؿٌ ،
الشافعي.
الثورم ،كال
لن يسلموا أف يغلطوا .كقاؿ :ال تقلٌدشل ،كال مال نكا ،كال
ٌ
ٌ
األئمة ،فكلٌهم هنوا عن تقليدىم ،كما
كقد جرل يف ذلك على سنن غريه من ٌ
الشافعي عن تقليده ،كتقليد غريه من العلماء؛ فكيف ييقلد أضبد كغريه يف
هنى
ٌ
اغبرِب،
أصوؿ الدين؟ كأصحاب أضبد  -مثل أِب داكد السجستاشلٌ ،كإبراىيم
ٌ
كبقي بن
الدارمي ،كأِب زرعة ،كأِب حامت ،ك
كعثماف بن سعيد
ٌ
البخارم ،كمسلمٌ ،
ٌ
ـبلد ،كأِب 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 هنوا 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 قولكً ،ي أاب عبد هللا ،كلو رأل صاحيب ما رأيت ،لرجع
بشر ،أيصيب كأيخط ،
إذل قولك كما رجعت .كمالك كاف يقوؿ :إٌمبا أان 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 هنيو عن تقليده ،كتقليد
ٌ
غريه من العلماء .كاإلماـ أضبد كاف يقوؿ :ال تقلٌدكشل ،كال تقلٌدكا مال نكا،
الثورم ،كتعلٌموا كما تعلٌمنا .ككاف يقوؿ :من قلٌة علم الرجل
الشافعي ،كال
كال
ٌ
ٌ
فإهنم 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 ألح ػ ػد 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 اتبعة ،لقوؿ هللا تعاذل ،كرسولو ؛ ليس قوؿ هللا
كرسولو؛ ٌ
اتبعا ألقوالػهم.)ّ(»...
كرسولو ن
كقاؿ ابن القيٌم« :كالفرؽ بني الػحكم الػمنزؿ ،الواجب االتٌباع ،كالػحكم
(ُ) إذا كاف قوؿ أِب 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 هبب اتٌباعها ،كال ييكفر،
كال ييفسق من خالفها ،فإ ٌف أصحاهبا دل يقولوا :ىذا حكم هللا كرسولو ،بل قالوا:
األمة .بل قاؿ
اجتهدان برأينا ،فمن شاء قبلو ،كمن شاء دل يقبلو؛ كدل ييل ًزموا بو ٌ
أبو حنيفة :ىذا رأيي ،فمن جاءان خبري منو قبلناه .كلو كاف ىو عني حكم هللا،
كؿبمد كغرينبا ـبالفتو فيو .ككذلك مالك ،استشاره الرشيد
ؼبا ساغ ألِب يوسف ٌ
تفرؽ أصحاب
أف وبمل الناس ،على ما يف اؼبوطٌإ ،فمنعو من ذلك ،كقاؿ :قد ٌ
علم ،غري ما عند اآلخرين .كىذا
كل قوـ ه
رسوؿ هللا  ،يف الببلد ،كصار عند ٌ
الشافعي ينهى أصحابو عن تقليده ،كييوصيهم برتؾ قولو ،إذا جاء اغبديث
ٌ
ً
كدكهنا ،كيقوؿ:
خببلفو .كىذا اإلماـ أضبد ،يينكر على من كتب فتاكيوٌ ،
ال تقلٌدشل ،كال تقلٌد فبل نان ،كال فبل نان ،كخذ من حيث أخذكا .كلو علموا  أ ٌف
غبرموا على أصحاهبم ـبالفتهم ،كؼبا ساغ ألصحاهبم
أقواؽبم كحي ،هبب اتٌباعوٌ ،
أف ييفتوا خببلفهم يف شيء ،كؼبا كاف أحدىم يقوؿ القوؿ ،مثٌ 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 ٌ
وبل 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 هبوز 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 اآلراء 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 اآلخرةٌ ،إال برتؾ الدنيا؛ فيخرج على كجهو ،إذل
كىبيل 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
ىو الُزىد
ٌ
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 ىبرج
منها .كإٌمبا 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
اآلدمي،
ال تي ىذ ُـ لذاهتا ،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 .كإٌمبا اؼبذموـ أخذ الشيء ،من غري حلٌو ،أك تناكلو ،على
كجو السرؼ ،ال على مقدار الػحاجة ،كيي ًٌ
النفس فيو بػمقتضى رعوانتػها،
صرؼ
ى
ال ِبذف الشرع.)ُ(»...
أيضا« :كمن تلبيسو عليهم :أنٌو يي ًونبهم أ ٌف الُزىد تىػ ٍريؾ
كقاؿ ابن
اعبوزم ن
ٌ
اؼبباحات؛ فمنهم من ال يزيد على يخبز الشعري .كمنهم من ال يذكؽ الفاكهة.
ً
حت ي ػيػبس بدنو ،كيع ٌذب نفسو ،بلبس الصوؼ،
كمنهم من ييقلٌل اؼبطعمٌ ،
(ُ) تلبيس إبليس.ُْٓ :
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كيبنعها اؼباء البارد .كما ىذه طريقة الرسوؿ  ،كال طريق أصحابو ،كأتباعهم.
كإٌمبا كانوا هبوعوف ،إذا دل هبدكا 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
ٌ
حت يبقى فيهم شبو من ٌ
األمتني ،اللتني قالت ٌ
اؼبتصوؼ
شيء ،كما قبد اؼبتف ٌقو
اؼبتمسك من الدين ابألعماؿ الظاىرة ،ك ٌ
ٌ
كل منهما ينفي طريقة اآلخر ،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 ًحػبُو 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
مب
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
إٌمبا نبٌتو طهارة البدف فقط ،كيزيد فيها على اؼبشركع؛
اىتماما ن
ن
استحبااب ،كال يفهم من الطهارة ٌإال ذلك.
إهبااب ،أك
ن
طهارة القلب ما أيمر بو ن
حت يزيد فيها
كثريا من
اؼبتصوفة كاؼبتف ٌقرة ،إٌمبا نبٌتو طهارة القلب فقط؛ ٌ
ٌ
كقبد ن
إهبااب ،أك
على اؼبشركع،
اىتماما ن
كعمبل .كيرتؾ من طهارة البدف ما أيمر بو ن
ن
صب اؼباء ،كتنجيس
ن
استحباابٌ .
فاألكلوف ىبرجوف إذل الوسوسة اؼبذمومة يف كثرة ٌ
شرع اجتنابو ،مع اشتماؿ قلوهبم على أنواع
ما ليس بنجس ،كاجتناب ما ال يي ى
الغل إلخواهنم ،كيف ذلك مشاهبة بيٌنة لليهود .كاآلخركف
من اغبسد كالكرب ك ٌ
حت هبعلوا اعبهل دبا
ىبرجوف إذل الغفلة اؼبذمومة ،فيبالغوف يف سبلمة الباطنٌ ،
يفرقوف
الشر  -الذم هبب اتٌقاؤه  -من سبلمة الباطن ،كال ٌ
ذبب معرفتو من ٌ
اؼبنهي عنو ،كبني سبلمة القلب من معرفة
بني سبلمة الباطن من إرادة ٌ
الشر ٌ
الشر ،اؼبعرفة اؼبأمور هبا ،مثٌ مع ىذا اعبهل كالغفلة ،قد ال هبتنبوف 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 ناان ،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 التارىبيٌة ،كلٌػيًّا ،أك جزئيًّا؛ حبيث
خربا سالً نما ،من آاثر األىواء كاألكىاـ.
يندر أف ذبد ن
الطربم ،متح ًٌد ناث عن براءتو من األخبار التارىبيٌة 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 أان ذاكًيرىا فيو ،كاآلاثر اليت أان
راظبيو فيو؛ إٌمبا ىو على ما ي
يمسنً يدىا إذل ركاهتا 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 زماهنم،
ٌإال ِبخبار ً
اؼبخربين ،كنقل الناقلني ،دكف االستخراج ابلعقوؿ ،كاالستنباط ًبف ىكر
النفوس .فما يكن يف كتاِب ىذا ،من خرب ذكرانه ،عن بعض اؼباضني ،فبٌا
الصحة،
كجها يف ٌ
يستنكره قارئيو ،أك يستشنعو سامعيو ،من أجل أنٌو لػم يعرؼ لو ن
يؤت يف ذلك من قًبلنا ،كإٌمبا أييت من قًبل
كال معَن يف اغبقيقة ،فليعلم أنٌو لػم ى
بعض انقليو إلينا؛ كأنػٌا إٌمبا ٌ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 ،كنػحونبا،
"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
(ُ) اتريخ الرسل كاؼبلوؾ.ٖ-ٕ/ُ :
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بعلمهم ،كال صدقهم ،بل قد يكوف الرجل صادقنا ،كلكن ال خربة لو ابألسانيد،
حت يبيٌز بني اؼبقبوؿ كاؼبردكد ،أك يكوف سيٌ اغبفظ ،أك متٌػ ىه نما ابلكذب ،أك
ٌ
مؤرخني ،ال سيٌما إذا كاف مثل
ابلتزيُد يف الركاية ،كحاؿ كثري من اإلخباريٌني ،كالػ ٌ
ً
اقدم نفسو خري عند الناس
أبػي مػ ٍخنىف لوط بن وبىي ،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 إٌمبا ييعتضد بو كييستأنس بو ،ك ٌأما
الناس يف الو ٌ
دبجرده يف العلم ،فهذا ال يصلح»(ُ).
االعتماد عليو ٌ
أيضا« :كما ٌأهنم من أجهل الناس دبعرفة اؼبنقوالت،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
كاألحاديث ،كاآلاثر ،كالتمييز بني صحيحها ،كضعيفها ،كإٌمبا عمدهتم يف
اؼبنقوالت على تواريخ منقطعة اإلسناد ،ككثري منها من كضع اؼبعركفني ابلكذب،
بل كابإلغباد ،كعلماؤىم يعتمدكف على نقل مثل أِب ًمػ ٍخنىف لوط بن وبىي،
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 :أحدنبا
كإما ؿبرؼ قد دخلو من الزًيدة كالنقصاف ما
ما ىو كذبٌ ،إما كذب كلٌوٌ ،
الذـ كالطعن .كأكثر اؼبنقوؿ من اؼبطاعن الصروبة ىو من ىذا الباب،
يىبرجو إذل ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ِْٕ/ِٕ :
(ِ) منهاج السنٌة النبويٌة.ٓٗ-ٖٓ/ُ :
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يركيها الك ٌذابوف ،اؼبعركفوف ابلكذب ،مثل أِب ًمػ ٍخنىف لوط بن وبىي ،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،
كأِب ً
الكليب ،كإسحاؽ بن
السائب
بن
د
ؿبم
بن
كىشاـ
،
وبىي
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
ٌ
ٌ
اؼبدائين ،كأمثالو ،كإف سلموا من الطعن فيهم ،فليسوا من علماء
أبو اغبسن
ٌ
اعبرح كالتعديل ،حت 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 أخبارًًّي عارفنا .ركل عنو :جبارة بن اؼبغلٌس،
العتكي ،كصباعة .قاؿ عبٌاس ،عن وبىي:
كأبو معمر القطيع ٌي ،كالنضر بن ضبٌاد
ٌ
س خري منو .كقاؿ أبو داكد :ليس بشيء.
ضعيف .كركل ٌ
مطني ،عن وبىي :فىػ ٍل ه
ً
عامة
عدمٌ :
كقاؿ أبو حامت :مرتكؾ .كقاؿ ابن حبٌاف :اتُػهم ابلزندقة .كقاؿ ابن ٌ
حديثو يمن ىكر»(ّ).

(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.ُٖ/ٓ :
(ِ) تلخيص كتاب االستغاثة.ٕٕ/ُ :
(ّ) ميزاف االعتداؿ.ِٓٓ/ِ :
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ّ
ّ
الىص
الىص ألاصيل ،وثرحمة
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
العرِب
اإلسبلـ ،من دعاة النصرانيٌة ،أك اؼببلحدة ،كىؤالء يطعنوف يف القرآف
ٌ
إشل على علمي هبذا ،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 وباكؿ فهم القرآف من الرتصبة ،أكثر
أك حاذقنا ؽبا ر ن
اسخا فيهاٌ ،
ما يؤتى من جهلو ابللغة ،ك ٌأما الثاشل 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 اآلًيت
القصرية ،دكف السور كاآلًيت 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،
ٌ
111

تكرر يف كبلمنا اعبزـ بتع ٌذر ترصبة القرآف ،كاؼبسلم الصحيح
كالكناًيت ...قد ٌ
اإلسبلـ ال وبتاج إذل دليل على ىذا؛ ألنٌو يؤمن أب ٌف القرآف معجز للبشر،
العرِب اؼبنزؿ ،كما أنٌو معجز هبدايتو كإصبلحو للبشر ،كقد
أبسلوبو ،كنظمو
ٌ
النيب  العرب هبذا 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 أيٍتيوا دبًًثٍ ًل ى ىذا الٍ يقر ً
ض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ض
آف ىال ىأيٍتيو ىف دبثٍلو ىكلى ٍو ىكا ىف بػى ٍع ي
ىك ٍ ى
ى
ى
ٍ
(ُ)
نص
فاآلية
األصل،
مثل
كانت
إذا
إال
،
صحيحة
تكوف
ال
مة
ػ
الرتج
ك
.
ظى ًه نريا﴾
ٌ
ٌ
عوان
اعبن ،عن اإلتياف دبثلو ،كلو كاف بعضهم ن
قطعي على عجز اإلنس ك ٌ
ٌ
(ِ)
كمساعدا لبعض ،فكيف ييبكن أف أييت دبثلو فرد ،أك صباعة؟!. »...
ن
النص
العرِب جزء من ٌ
كقاؿ ٌ
ارل« :اتٌفق علماؤان على أ ٌف النظم ٌ
ؿبمد الغز ٌ
أبدا ،لو تي ًرجم القرآف إذل لغة
سمى كحينا ن
القرآشلٌ ،جزء من الوحي ،كال ييبكن أف يي ٌ
أخرل ،مهما كانت الرتصبة دقيقة ،كمهما كاف كفاؤىا ابؼبعاشل .يستحيل أف
سمى تفسري القرآف ابللغة
سمى :معاشل القرآف ،يي ٌ
سمى ىذا الػمنظوـ قرآ نان .يي ٌ
يي ٌ
لكن القرآف ال يكوف ٌإال عربيًّا .عالىميٌة القرآف
اإلقبليزيٌة ،أك الفرنسيٌة ..إخلٌ ،
رتجم ؽبم
أتيت بطريق ترصبة اؼبعاشل كاألىداؼ للناس .كما حاجة الناس إذل أف يي ى
العرِب .دبعَن:
القرآف كلٌو ،ن
انقصا اؼبعاشل اليت ال ييبكن أف تي ى
لحظ ٌإال يف األصل ٌ
أ ٌف العلماء قالوا :ىناؾ و
معاف اثنويٌة غري اؼبعاشل ،اليت تيعطيها الكلمة ...فهذه
أبدا ،مع ترصبة القرآف الكرصل ،إلػى لغ ػات
رتجم ن
الػمعاشل الثانويٌة ال يػيمكن أف تي ى
أخرل .الذين يشتغلوف ابلرتصبة اآلف ،يقولوف :مهما رقيت الرتجػمة ،كتق ٌدمت،
(ُ) اإلسراء.ٖٖ :
(ِ) تفسري القرآف اغبكيم.ّْٕ-ّْٔ/ٗ :
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ال ييبكن أف تيغين عن األصل ،كتنقل اؼبعاشل كاملة؛ أل ٌف جزءنا من اغبقيقة يضيع،
كثريا من الذين يػحرصوف على اؼبعاشل
أثناء النقل من لغة إذل أخرل؛ لذلك نرل ن
الدقيقة ،كاألىداؼ اؼبطلوبة :ال مندكحة ؽبم ،عن تعلُم لغتها .كالتعامل السليم
النص ،كإدراؾ مقاصده كمراميو .شعر شكسبري،
النص القرآشلٌ يقتضي فىػ ٍه ىم ٌ
مع ٌ
إذا تي ًرجم إذل اللغة العربيٌة ،يفقد نصف قيمتو األدبيٌة؟ أل ٌف قيمتو يف أصلو،
خاصة ،كالرتصبات
كليست القيمة عندان 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 ييبكن أف يكوف الػخطاب القرآنػ ٌي
عالىميًّا ،كىػو ابللغ ػة العربيٌة ،م ػع أ ٌف األقػواـ اآلخرين 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
نيب مث نبل؛ لكي ينزلوا،
لغات األرض دفعة كاحدة ،فهذا يعين أنٌو وبتاج إذل مئة ٌ
كيتكلٌموا بلغات أقوامهم .ال ب ٌد أف ينزؿ القرآف بلغة كحيدة ،كعن طريق ىذه
اللغة الوحيدة ،كاستيعاهبا للمعاشل ،كقياـ أىلها ابلفهم ،ييصدر عن طريق الرتصبة
كالبياف عبميع اللغات األخرل ،كهبذا يبكن أف أنقل للناس معاشل القرآف..
القرآف فيو أمراف :أىداؼ رئيسيٌة ،كؿباكر ،أك أحكاـ ،يبكن نقلها بدكف حرج..
ٌأما ما يصنع ىذه األحكاـ ،من األسلوب القرآنػ ٌي 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
قرآان
س
للنا
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 القراءات:
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 إًًٌشل ىك ى
﴿ر ًٌ
قيلها :ى
كضعت" ،على كجو اػبرب بذلك عن ٌأـ مرصل ٌأهنا ىي القائلة :كهللا أعلم دبا
ي
اغبجة مستفيضة فيها قراءتو
ك ي
لدتٌ ،
مين .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 ٍ
أبهنم أيمركف 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 عندان :ى
(ُ)
األمة القائمة،
عن
اػبرب
بذلك
يعين
كليهما،
اغبرفني
يف
ابلياء
فىػلى ٍن يي ٍك ىف يركهي﴾
ٌ
التالية آًيت هللا .كإٌمبا اخرتان ذلك؛ أل ٌف ما قبل ىذه اآلية من اآلًيت خرب
تدؿ على االنصراؼ عن
عنهم ،فإغباؽ ىذه اآلية  -إذ كاف ال داللة فيها ٌ
صفتهم  -دبعاشل اآلًيت قبلها :أكذل من صرفها عن معاشل 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 ،ابآلراء
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 عندان،
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 قراءهتم 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 أِب اعبوزاء شاذٌة .قاؿ غريه:
صص حياة" .قاؿ ٌ
"كلكم يف ال ىق ى
مصدرا كالقصاص .كقيل :أراد ابلقصص القرآف ،أم :لكم يف
وبتمل 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
ِب 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 ،يعين 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"؛
ىبرج 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" :كاندل نوح
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب ن
ٌ
علي  ،كىي
ابنها" ،ييريد :ابن امرأتو ،كىي تفسري القراءة اؼبتق ٌدمة عنو ،كعن ٌ
حجة للحسن كؾباىد؛ ٌإال ٌأهنا 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 التفسًنات:
اعبوزم« :اختلف العلماء يف اؼبراد ابستهزاء هللا هبم على تسعة
قاؿ ابن
ٌ
أقواؿ :أحدىا أنٌو ييفتىح ؽبم ابب من اعبنٌة ،كىم يف النار ،فييسرعوف إليو ،فييغلىق،
مثٌ ييفتىح ؽبم ابب آخر ،فييسرعوف ،فييغلىق ،فيضحك منهم اؼبؤمنوف ،يركم عن
ابن عبٌاس .كالثاشل 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 هبم ،يركم عن اغبسن
ٌ
ضرب بينهم كبني اؼبؤمنني بسور لو ابب ،ابطنو فيو الرضبة،
االستهزاء هبم ،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 بو :هبازيهم 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 ىبطٌ فعلهم ،كيػ ٌ
كرد
كالسادس أ ٌف استهزاءه :استدراجو ٌإًيىم .كالسابع :أنٌو إيقاع استهزائهم هبمٌ ،
األنبارم .كالثامن:
ؿبمد بن القاسم
خداعهم كمكرىم عليهم .ذكر ىذه األقواؿ ٌ
ٌ
ك
أ ٌف االستهزاء هبم أف ييقاؿ ألحدىم يف النار ،كىو يف غاية ٌ
الذؿ﴿ :ذي ٍؽ إًن ى
ت الٍ ىع ًز ييز الٍ ىك ًرصلي﴾(ْ) ،ذكره شػ ػيخنا ،فػي كتابو .كالتاسع :أنٌو لػ ٌما أظهركا من
أىنٍ ى
أحكاـ إسبلمهم  -فػي الدنيا  -خبلؼ ما أيبطن لػهػم ،فػي اآلخرة ،كاف
كاالسػ ػتهزاء هبم»(ٓ).

(ُ) اغبديد.ُّ :
(ِ) الشورل.َْ :
(ّ) البقرة.ُْٗ :
(ْ) الدخاف.ْٗ :
(ٓ) زاد اؼبسري.ّٔ-ّٓ/ُ :
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 -3االختالف يف بعض األحاديث:
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.
كإٌمبا 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 ،كغرينبا ،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 العقديّة:
قاؿ ابن تيميٌة« :كقد ذكر جػماعة ،من اؼبنتسبني إلػى ال ُسنٌة :أ ٌف األنبياء،
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
جويين ،كغريه.)ِ(»...
أبو الػمعالػي الػ ٌ

 -5االختالف يف بعض اآلراء األصوليّة:
النص كاإلصباع .كىو
قاؿ ابن تيميٌة« :الطريق اػبامس :القياس على ٌ
حت
حجة ن
كثريا من أىل الرأم أسرؼ فيوٌ ،
ٌ
أيضا ،عند صباىري الفقهاءٌ ،
لكن ن
كحت استعمل منو
كحت 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 ٌ
مبين 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 ٌ
أحدنبا 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 يبنع ٌ
جاز .كالثاشل ٌ

 -6االختالف يف بعض اآلراء الفقهيّة:
قاؿ ابن اؼبنذر« :اختلف أىل العلم فيمن ب ٌدؿ ماشية لو قبل اغبوؿ،
الشافعي ،كأبو ثور ،كأصحاب الرأم
دباشية آلخر؛ فر نارا من الصدقة .فكاف
ٌ
حت وبوؿ 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 شااتف يف حكاية أِب عيبىيد عنو ،كبو قاؿ
الشافعي ،فيما حكاه أىل العراؽ عنو ،كقاؿ دبصر :فيها
أبو عيبىيد ،كأضبد ،ك
ٌ
قوالف ،أحدنبا :كما قاؿ ىؤالء ،كاآلخر :أ ٌف عليو شاة»(ِ).

 -7االختالف يف بعض اآلراء اخلخلخقيّة:
ارل« :اعلم أ ٌف الناس اختلفوا يف ذلك ،فقاؿ قائلوف:
قاؿ أبو حامد الغز ٌ
الصمت(ّ) أفضل من الشكر ،كقاؿ آخركف :الشكر أفضل ،كقاؿ آخركف :نبا
كل فريق بكبلـ
سيٌاف ،كقاؿ آخركف :ىبتلف 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.ُُْٖ :

111

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
ىبتلفوف ،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 هبا ،على كجود االختبلؼ ،الذم يعين
بوضوح :أ ٌف الػمختلفني كانوا متنبًٌهني على الفركؽ ،بني اغبقائق اإلسبلميٌة،
كاؼبباحث التأليفيٌة.
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ّ
أسباب أخطاء الـمؤلفين
ألخطاء اؼبؤلٌفني ثبلثة أسباب ،ىي :اعبهل ،كاؽبول ،كاػبوؼ.
فاعبهل وبمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،كىو هبهل أ ٌف التأليف
الذم أنتجو سقيم؛ كما وبملو اعبهل على االعتماد على اؼبصدر السقيم ،كىو
هبهل أ ٌف اؼبصدر الذم اعتمد عليو سقيم.
كاعبهل كصف نً
بشر ،كاؼبؤلٌفوف مهما بلغوا من
منو
ىبلو
يكاد
ال
،
سيب
ه
ٌ
العلم ،فإ ٌف اتٌصافهم ابعبهل  -يف بعض أحواؽبم كأحياهنم  -أمر ال ريب فيو.
كاؽبول وبمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،كىو يعلم أ ٌف التأليف
الذم أنتجو سقيم؛ أل ٌف ىواه يوافق ما أنتجو من أتليف؛ كما وبملو 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 وبمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم ،كىو يعلم أ ٌف التأليف
الذم أنتجو سقيم؛ ألنٌو ىباؼ بطش أىل األىواء ،كأىل اعبهاالت ،فيوافقهم
فيما يرضونو من التأليف السقيم؛ كما وبملو اػبوؼ على االعتماد على اؼبصدر
السقيم ،كىو يعلم أ ٌف اؼبصدر الذم اعتمد عليو سقيم؛ ألنٌو ىباؼ 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 الكرصل.

 -2إنتاج تفسريات سقيمة ،ـبالفة للقرآف الكرصل.

 -3إنتاج أحاديث سقيمة ،ـبالفة للسنٌة النبويٌة.
 -4إنتاج شركح سقيمة ،ـبالفة للسنٌة النبويٌة.
 -5إنتاج ركاًيت 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 -اخلطأ يف التفكًن :ىو أف يينتج اؼبؤلٌف اؼبخط فكرة سقيمة.

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

سقيما ،بعد أف
ج -اخلطأ يف التفسًن :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 خمنتـج :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 ٌ

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

الثاين -الـ خمتقبّل :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 خمقلّد :الذم قلٌد أسبلفو ،فيما كرثو عنهم ،من آراء اؼبنتجني.
كللمقلٌد ثبلث درجات رئيسة ابرزة:

 -1الـ خمقلّد اجلاهل.
 -2الـ خمقلّد ادلتعلّم.

 -3الـ خمقلّد العالـم.
كقد يستغرب كثريكف من كصف (العالًػم) ابلتقليد؛ فكيف يكوف عالً نػما،
كيكوف مقلًٌ ندا يف الوقت نفسو؟!!!
كاعبواب :إ ٌف أكثر علماء األدًيف كاؼبذاىب ،قديبنا 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
اليوـ
اه
ر
ت
الذم
م
ػ
كبريا  -كاف يف زمن من األزماف ن
ن
ن
صغريا ،ال يعلم شيئنا عن األدًيف 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؛ مثٌ 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
مثٌ ٌ
قائما على (اإللف)؛ كليس إيقا نان علميًّا،
دبوركاثتو :كاف إيقا نان 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 ادلقلّد) :يقلٌد أسبلفو يف (اآلراء) فقط؛ ألنٌو ال يستطيع أف
ّ
عموما  -ما كراء ذلك ،من (أدلٌة اآلراء) ،ك(أصوؿ األدلٌة).
يعرؼ  -ن
الثاين( -ادلتعلّم ادلقلّد) :يقلٌد أسبلفو يف (اآلراء) ،كيف (أدلٌة اآلراء) فقط؛ ألنٌو
لكن
يستطيع بتعلٌمو أف يعرؼ األدلٌة ،اليت
ٌ
يستدؿ هبا أسبلفو على آرائهم؛ ك ٌ
عموما  -ؼبعرفة (أصوؿ األدلٌة).
تعلٌمو ال يكفيو  -ن
(ُ) النحل.ٕٖ :
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الثالث( -العالـم ادلقلّد) :يقلٌد أسبلفو يف (اآلراء) ،كيف (أدلٌة اآلراء) ،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 العقبلشلٌ ،كاعتمد على اإليقاف الربىاشلٌٌ ،
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 هبد 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 يهب ًمعوا عليو ،فإ ٌف اختبلفهم دليل على نفي بعضهم نسبة
ذلك الرأم إذل (اإلسبلـ).
فاؼبطاعن اؼبستم ٌدة من اآلراء اػببلفيٌة ليست هجديدة؛ فقد سبقهم  -إذل
يوجهوهنا إذل اآلراء
الطعن فيها  -بعض اؼبؤلٌفني الرافضني ؽبا ،كلكنٌهم إٌمبا ٌ
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 ييبكن للطاعن ،ن
أصبل ،أف يتٌخذه ٌ
صحة نسبتو إذل (اإلسبلـ).
ألنٌو ال يبلك ن
دليبل قطعيًّا ك ن
احدا ،على ٌ
كلذلك ال يعدك طعن الطاعن  -يف رأم من اآلراء  -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 ييبكن
ألهنا يف اغبقيقة :أخطاء إنسانيٌة؛ فالفرؽ
أف تيع ٌد جزءنا من (اغبقائق اإلسبلميٌة)؛ ٌ
الذىين)،
اإلسبلمي
كبري جدًّا بني (الواقع
اغبقيقي) ،كبني (االعتقاد اإلنساشلٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اؼبذىيب).
أك (االستمساؾ اإلنساشلٌ
ٌ
الناس ،كلُهم أصبعوف.
كالباطل يف الواقع يبقى ن
ابطبلٌ ،
حت 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
إلؽبي اؼبنزؿ.
الصحيح ،لئلفادة من الوحي ا ٌ
بشر ،ييبكن
كالصحابة ،كالتابعوف ،كاتبعوىم ،كسائر العلماء الػمجتهدين :ه
أف يىبطئوا ،كلكن كقوعهم يف بعض األخطاء ال ي ً
بطل حسناهتم 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
كل رأم من آرائهم؛ فتلك ؿباكمة
كؿباكمة العلماء ال تعين إدانتهم ،يف ٌ
ً
اغبق ،كالباطل ،ابالستناد
لكن اؼبراد من ؿباكمتهم :الفصل بني ٌ
ظالمة ،ن
قطعا؛ ك ٌ
إذل معيار عادؿ ،دقيق؛ لئلفادة ًمن صواب ىمن أصاب منهم ،كذبنُب خطإ من
أخطأ منهم.
كاؼبعيار يف ذلك أ ٌف من غلب صوابيو خطأىه ،فهو من أىل العلم ،كمن
خطؤه صوابىو ،أعرضنا عنو ،كأغناان عنو ىمن سواهً ،من أىل العلم؛ أل ٌف
غلب ي
االعتماد ليس على قوؿ العالػم ،بل على الدليل الذم يستند إليو العالػم.
كأدلٌة (القرآف الكرصل) ،كأدلٌة (السنٌة النبويٌة) ليست خبافية ،كليس ألحد
لكن الناس ،على درجات ،فػي إتقاف
أف يستأثر بػها ،أك يػيخفيها ،عن الناس؛ ٌ
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اللغة العربيٌة ،كيف القراءة ،كيف القدرة على التدبُر ،كالتف ُقو ،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 ىبالفنا ،يف أشياء ،فإ ٌف الناس لػم يزؿ ىبالف 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 إٌمبا 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 هبعلوا 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 ٌ
األمة ك ٌ
ثبت يف الكتاب كالسنٌة ،خببلؼ من كاذل موافً ىقو كعادل يـبالً
كفرؽ بني
،
و
ف
ى
ي
ٌ
كفسق يـبالًىفو ،دكف يموافًقو ،يف مسائل اآلراء،
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 آلًيت 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 ،كىجرانه ،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.َُْ/ُٗ :

121

حق ،كىو أرح ػ ػم الراحػميػن ،فنع ػوذ اب﵁ ،م ػن الػهول ،كالفظاظة»(ُ).
إذل الػ ٌ
أئمة العلم إذا كثر صوابو ،كعيلم
كقاؿ
الذىيب ن
أيضا« :مثٌ 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.
إيبانوٌ ،
كتوخيو التٌباع ٌ
اغبق  -أىدرانه ،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
هبم 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
صبلة ،كتن ُقصهم ،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 هبم مسلكهم أنفسهم ،فيمن
ٌ
كل أقواؽبم،
قبلهم ،من الصحابة ،فإنػٌهم ال يؤشبٌوهنم كال يعصموهنم ،كال يقبلوف ٌ
ً
األئمة األربعة مسل نكا ،يسلكونو ىم يف
كال يهدركهنا .فكيف يينكركف علينا يف ٌ
اػبلفاء األربعة ،كسائر الصحابة؟ كال منافاة بني ىذين األمرين ،لًمن شرح هللا
األئمة كفضلهم،
صدره لئلسبلـ ،كإٌمبا يتنافياف عند أحد رجلني :جاىل دبقدار ٌ
أك جاىل حبقيقة الشريعة ،اليت بعث هللا هبا 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 هبوز أف يػيتٌػبىع فيها ،كال هبوز أف يهت 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 -
"كلٌّ ى
يؤخذ من قولو ،كيػيىرُدٌ ،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 ،كيػيىرُد 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 أتليفاهتم  -ال يدعو
إذل ٌاهتامهم 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 ىبالفونكم يف اؼبذاىب.
ً
ين ىآمنيػ ػوا يكونيػوا قىػو ًاميػ ىػن ًَّللً يش ػ ػ ىػه ىداءى ًابلٍ ًق ٍسػ ػ ًػط
قاؿ تعاذل﴿ :يىػػا أىيػُ ىه ػػا الذ ى
كىال ىهب ً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 غرينبا.
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 اؼبعاشل
كتربئة العالػم من تلك األلفاظ اؼبنسوبة إليو تعين ن
اؼبفهومة من تلك األلفاظ.
كمن أمثلة ذلك :أ ٌف أح ػػػ د الػمؤلٌفني الػمعاصرين نػسػب إلػى (ابن تيميٌة)
(ُ) اؼبائدة.ٖ :
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فادعػى أنٌو اتٌػهػم ابن عبٌاس ،ابالفػت ػراء على النبػ ٌي .
ما لػم يصػ ٌح صػدكره منػو؛ ٌ
جاء يف كتاب (ابن تيميٌة كمنهجو يف اغبديث):
«عن ابن عباس ،عن النيب صلى هللا عليو كآلو أنو قاؿً" :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 يبكن 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 أِب ؾباىد(ُ) اؼبفسر اؼبعركؼ كيركيو
أيضان عن عطاء ،كعبد الوىاب بن ؾباىد لػم يوثق ،فكاف من اؼبناسب تضعيف
اغبديث لذلك ،كما فعل ابن حجر العسقبلشل ،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 أدسل ٌ
كما ىو ،كلػم ٌ
نص أ ٌف صاحبو ينسب إذل (ابن تيميٌة) القوؿ ابتٌػهاـ
ككاضح من ىذا ال ٌ
(ابن عبٌاس) ،ابالفرتاء على النبػ ٌي ؛ 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 قاؿً" :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 إمبا 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 وبد النيب صلى ٌ
كال حدىا بزماف»(ُ).
اغبريف ،لقوؿ ابن تيميٌة ،كما جاء يف الكتاب ،نقلتو كما
ىذا ىو ٌ
النص ٌ
تصرؼ.
أتصرؼ فيو أدسل ٌ
ىو ،كلػم ٌ
كل الرباءة ،من ٌاهتاـ 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 إمبا 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 نبزة االستفهاـ ،كالفاء العاطفة ،كالفعل اؼبضارع (تىػىرل).
نص اؼبؤلٌف اؼب ٌدعي قد اشتمل على زًيدة كلمة (على)
ككاضح ن
أيضا أ ٌف ٌ
بني كلمة (افرتل) ككلمة (رسوؿ) ،فمن أين جاء هبذه الكلمة الزائدة؟!!!
أيضا ،على زًيدة كلمة (إذل) ،يف عبارة:
كاشتملت عبارة اؼبؤلٌف اؼب ٌدعي ن
«كىذا إذل ما يعلم أىل اؼبعرفة ابغبديث أنٌو كذب.»...
فإف أراد أحد أف يوبسن الظ ٌن ابؼبؤلٌف اؼب ٌدعي ،فإنٌو سيقوؿ :إ ٌف اؼبؤلٌف
النص ،ككثق بو؛ كلذلك لػم يرجع
حرؼ ىذا ٌ
اؼب ٌدعي قد اعتمد على ربريف من ٌ
االهتاميٌة.
صحة ىذه النسبة ٌ
إذل الكتاب بنفسو؛ ليتح ٌقق من ٌ
لعل اؼبؤلٌف اؼب ٌدعي من ببلد غري عربيٌة؛
كقد يقوؿ من يوبسن ٌ
الظن بوٌ :
لذلك يكوف ضعي نفا يف العربيٌة ،إذل درجة ،ال يستطيع فيها التفريق بني الفعل
أيضا التفريق بني زًيدة 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 ،بزًيدة كلمة (على) ،كحذؼ رأس نبزة القطع من (أفرتل)؛
سبهيدا لتحريف اؼبعَن.
لتكتب ىكذا( :افرتل)؛ ن
تتمتو،
النص ا﵀رؼ
ب -جهة ادلعىن ،بتفسري ٌ
سقيما ،بعد قطعو عن ٌ
تفسريا ن
ن
كل التوضيح.
اليت ٌ
توضح اؼبراد منوٌ ،
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 -2التربئة الـمعنوية :ىي تربئة العالػم من إرادة و
معاف 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 درجاهتا ،أعين :التكفري ،كالتفسيق ،كالتضليل ،كالتبديع ...إخل.
فكثريكف ىم اؼبؤلٌفوف اؼبتٌػ ىهموف ابالبتداع كالضبلؿ؛ بسبب أ ٌف خصومهم
فسركا أقواؽبم تفسريات سقيمة ،غري موافقة للمعاشل 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 إٌمبا 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
اؼبعاشل السقيمة  -أف ينظر فػي سياؽ الكبلـ ،كينظر يف سائر مؤلٌفاهتم؛ لتكوف
اؼبعاشل الشائعة  -الػمطًٌردة فيها  -ىي القرائن الدالٌة على مقاصدىم اغبقيقيٌة.
كمن قبيل التربئة اؼبعنويٌة :أ ٌف العالًػم قد يذكر يف كتابو بعض الركاًيت
اؼبكذكبة؛ لتبيني حاؽبا ،كربذير الناس من االعتماد عليها.
اؼبتعصبني يفرتكف عليو ،فينسبوف إليو تصحيح تلك
لكن بعض اؼبؤلٌفني
ٌ
ٌ
يصححها ،كأنٌو ما
الركاًيت اؼبكذكبة ،أك ييونبوف أتباعهم من ٌ
اعبهاؿ ،أبنٌو ٌ
أكردىا يف كتابو ٌإال لبلحتجاج هبا.
فالواجب تربئة العالًػم تربئة معنويٌة ،من ىذه النسبة الباطلة؛ ببياف أ ٌف
تصحيح تلك الركاًيت اؼبكذكبة لػم يكن من مراده ،كإٌمبا 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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الركاًيت الػحديثيٌة ،أك ركاية من الركاًيت التاريػخيٌة ،أك ر نأًي من اآلراء العلميٌة؛
كيكوف مفنٌ ندا لػما أكرده ،أك متوقٌػ نفا فيو؛ كليس شرطنا أف يكوف مؤيٌ ندا ،أك
حتجا ،دبا أكرده.
معتمدا ،أك مػ ًّ
ن
ً
كثريا من مؤلٌفي (الغبلة)
كمن (الػ يمضحكات الػمذىبيٌة) أنٌك تػجد ن
اػباصة -
وبتجوف هبا؛ إلثبات عقائدىم ٌ
ييونبوف أتباعهم أب ٌف الركاًيت  -اليت ٌ
ىي ركاًيت متٌفق على تصحيحها؛ بداللة أ ٌف بعض كتب اؼبخالفني قد أكردت
كثريا من تلك الركاًيت!!!
ن
وبتجوف دبا فيها من ركاًيت  -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 الفبلشلٌ ذكره ابن ٌ
اعبوزم يف
اؼبقدسي يف كتابو (تذكرة اؼبوضوعات) ،أك ذكره ابن
ذكره ابن طاىر
ٌ
ٌ
اعبوزم يف كتابو (العلل اؼبتناىية) ،أك ذكره
كتابو (اؼبوضوعات) ،أك ذكره ابن
ٌ
اؼبوصلي يف كتابو (اؼبغين عن اغبفظ كالكتاب) ،أك ذكره ابن القيٌم
ضياء الدين
ٌ
السيوطي يف كتابو (الآلل اؼبصنوعة) ،أك ذكره
يف كتابو (اؼبنار اؼبنيف) ،أك ذكره
ٌ
ابن عراؽ الكناشلٌ يف كتابو (تنزيو الشريعة اؼبرفوعة) ،أك ذكره الشوكاشلٌ 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 أصحاهبا؛ للكشف ٌ
األحاديث الضعيفة كاؼبوضوعة!!!
فإما أف يكوف (مؤلٌفو الغبلة) كاذبني ،ـبادعني ،مغالطني ،يدلٌسوف على
ٌ
العامة ،كييونبوهنم أب ٌف تلك الركاًيت :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 ٌ
وبتج بو ـبالفوه؛
كمن قبيل التربئة اؼبعنويٌة :أف ٌ
يصحح العادل حديثنا معيٌػنناٌ ،
يفسر
لكن تصحيحو ال يعين أنٌو ٌ
ك ٌ
يصحح التفسري ،الذم اختاره ـبالفوه؛ كإٌمبا ٌ
نسب إذل العادل
اغبديث ،على كبو آخر ،مغاير لتفسريىم؛ فلذلك ال هبوز أف يي ى
يصحح تفسري اؼبخالفني.
صحح اؼبنت ،كدل ٌ
اؼبصحح ما دل يقصده؛ فإنٌو ٌ
ٌ
 -3التربئة التطبيقيّة :ىي تربئة العالًػم من تطبيقات سقيمة ،يلتزـ هبا 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
حت بلغوا درجة
التعصبٌ ،
كل ٌ
اخرتعها الناس ،كاستمسكوا هباٌ ،
كتعصبوا ؽباٌ ،
ال يبالوف فيها أف ىبالفوا علماء اؼبذىب ،الذين يعظٌموهنم ،كي ٌدعوف تقليدىم.
كيكفي أف تعرؼ أف بعض اؼبصريٌني اؼبعاصرين  -من الرجاؿ كالنساء -
اؼبتوىف يف مصر ،قبل اثين عشر قرنان  -رسائل
ييرسلوف إذل ضريح
(الشافعي) ٌ -
ٌ
اغبي القيٌوـ؛
يطلبوف منو فيها ما ال هبوز أف ييطلىب ٌإال من مالك اؼبلكٌ ،
كيشتكوف إليو من أىليهم ،كجرياهنم ،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 ٌ
بعض الػ يج ٌهػاؿ ،م ػن العػ ٌام ػ ػة ،كاسػتمسػك ػوا بػها ،كم ػا يستمسكوف ابلعبادات
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 يهب ً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.
ٌ
حنبلي)؛ فإ ٌف بعض الػمؤلٌفني  -قديػ نما
كمثاؿ على ذلك( :الػمذىب الػ ٌ
كحديثنا  -ينسبوف إذل ىذا الػمذىب أقو ناال ع ىقدية سقيمة ،لػم يػ ً
جمع 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 أِب الفرج -
نقل منو ى
قاؿ ابن تيميٌة« :فإ ٌف ىذا اؼبصنف  -الذم ى
ً
الرد على الػحنابلة ،كما ذكر ىذا ،كإٌمبا 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 الزاغوشلٌ ،كمن تبعهم؛ ك ٌإال ،فجنس اغبنابلة لػم ٌ
وبتج 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
ٌ
كأِب الوفا بن عقيل»(ُ).
فاؼبؤلٌفوف  -الذين اعتمدكا على أسلوب (التعميم) ،يف غري ؿبلٌو  -قد
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ََُ/ْ :
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ألهنم  -بذلك التعميم  -نسبوا القوؿ السقيم إذل علماء ،لػم يقولوا بو.
أخطأكا؛ ٌ
ؿبصورا يف مزاعم اؼبخالفني ،بل ييبكن 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
صػبنا ،أك احتقػ نارا ،أك
كقبيػ ػ هح بػ يم ٌدعي اإلجػمػاع أف ييقصي الػ يمخالفيػن؛ تع ُ
تكفيػنرا؛ فإ ٌف من أقصى غيػ ػ ىػره ،أقصاه غيػ ػ يػره.
كمثى ًل
ى
كمثىػ يل الػمذاىب الػمنسوبة ،إلػى (اإلسبلـ)  -فػي ىذا الػمق ػاـ  -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
تطبيقاهتم موافقة للصورة التنزيليٌة ،كقد يىبطئوف إذا كانت تطبيقاهتم ـبالفة
للصورة التنزيليٌة.
زبصو ىو ،كال ييبكن أف تتع ٌدل إذل غريه ،من
كمن أجرـ منهم ،فجريبتو ٌ
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  -قديبنا كحديثنا -
ي
نسب جرائم
ؾبرموف؛ فمنهم القاتل كالزاشل 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.
الزسل 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
اان 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 هبمع
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 الش ػرعػ ٌي).
كما زاؿ أعداء اإلسبلـ  -من الطاعنني فيو  -يتٌخذكف من ىذه التسمية
االصطبلحيٌة ذريعة للطعن يف اإلسبلـ؛ أل ٌهنم 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 يعين
ككاضح ٌ -
نسب إذل اليهوديٌة ،كجرائم اؼبنسوبني
أ ٌف جرائم اؼبنسوبني إذل اليهوديٌة هبب أف تي ى
نسب إذل اؼبسيحيٌة.
إذل اؼبسيحيٌة هبب أف تي ى
كهبذا ال ينجو دين من اؼبطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنوف يف اإلسبلـ،
نسبوف؟!!!
بسبلح ٌ
يوجهونو إذل أدًيهنم ،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
صواهبمٌ ،
األكلوف ،من اؼبهاجرين كاألنصار ،كالذين اتٌبعوىم ِبحساف.
ٌ
ً
ً
ً ًً
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
يدا علىي يكم كتى يكونيوا شه ىداء علىى الن ً ً
لًيى يكو ىف الر يس ي ً
يموا الص ىبلةى ىكآتيوا
يى ى ى
اس فىأىق ي
وؿ ىشه ن ى ٍ ٍ ى
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 ،كقلوهبم خاكية ،ال إيباف 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 ًٍ
اإليبىا 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؛ فاآلية ٌ
ٌ
﴿كلى ًك ٍن قيوليوا
منهم من يؤمن اب﵁ ،كاليوـ اآلخر ،كما كصف هللا تعاذل .كمعَن ى
ىسلى ٍمنىا﴾(ّ) ،أم :استسلمنا؛ خوؼ القتل كالسيب ،كىذه صفة اؼبنافقني؛ أل ٌهنم
أٍ
أسلموا يف ظاىر إيباهنم ،كدل تؤمن قلوهبم ،كحقيقة اإليباف التصديق ابلقلب .ك ٌأما
النيب  ،يف الظاىر ،كذلك وبقن الدـ»(ْ).
اإلسبلـ ،فقبوؿ ما أتى بو ٌ
كقاؿ ابن عاشور« :فهؤالء األعراب ،لػ ٌما جاءكا مظهرين اإلسبلـ -
ككانت قلوهبم غري مطمئنٌة لعقائد اإليباف؛ أل ٌهنم حديثو عهد بو  -ك ٌذهبم هللا يف
ىبف ابطنهم على هللا ،كأنٌو ال ييعت ٌد ابإلسبلـٌ ،إال
قوؽبم :آمنٌا؛ ليعلموا أ ٌهنم لػم ى
إذا قارنو اإليػماف ،فبل ييغنػي أحدنبا ،بدكف اآلخر ،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 أظهرنبا عندم:
كقاؿ
ٌ
الشرعي الصحيح ،كاإلسبلـ
سماه
اؼبنفي عنهم يف ىذه اآلية ىو يم ٌ
ٌ
أ ٌف اإليباف ٌ
اللغوم ،الذم ىو االستسبلـ كاالنقياد ابعبوارح،
الػ يمثبىت ؽبم فيها ىو اإلسبلـ
ٌ
دكف القلب .كإٌمبا ساغ إطبلؽ اغبقيقة اللغويٌة ىنا على اإلسبلـ ،مع أ ٌف اغبقيقة
الشرعيٌة مق ٌدمة على اللغويٌة ،على الصحيح؛ أل ٌف الشرع الكرصل جاء ابعتبار
الظاىر ،كأف توىكل السرائر إذل هللا .فانقياد اعبوارح يف الظاىر ابلعمل ،كاللساف
منطوًي 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؛
مثٌ قاؿ
ٌ
ألهنم 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 ،كأيكل الراب ،كىبوف 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؛ مثٌ ٌ
كيسميو الناس ( :ن
يسمي نفسو ( :ن
مثٌ أييت (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 ًين
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 أىمانًيُػهم 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 ىٍوبىزنيو 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
اشل أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
س ًأب ىىمانًيًٌ يك ٍم ىكىال أ ىىم ًًٌ
اب ىم ٍن يػى ٍع ىم ٍل يسوءنا يٍهبىز بًًو ىكىال ىًهب ٍ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 ٌأهنا ؿبرمة
علي
ٌ
قاؿ ٌ
يف دينهم! مسلموف ال يعرفوف من اإلسبلـ ٌإال اظبو ،كال يبتٌوف إليو بصلة أكثق
إسبلمي كأسرة إسبلميٌة كبلد
من صلة اللقب كاألسرة كالبلد! كماذا ينفع لقب
ٌ
حرـ ،كأيمر ابؼبنكر،
إسبلمي ن
أحل ،ي
كوب ٌل ما ٌ
رجبل يتجاكز حدكد هللاٌ ،
فيحرـ ما ٌ
ٌ
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 كانؿ 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 ال ُدنٍػيىا ىكيػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة يػيىرُدك 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 وبضر صلواهتا ،كيعرتؼ
ل يق يسسها كبطارقها ،مثٌ يعيش يف اغبياة كالسائمة ،ييلقى حبلها على غارهبا،
(ُ) 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 أًيديكم ،مثٌ تقولوا للناس :إنٌكم كافركف
كل شيء ،إذ زبسركف اإلسبلـ ،كال ىبسر اإلسبلـ -
مرت ٌدكف؛ كإذف زبسركف ٌ
تعهد هللا حبفظو ،ال يضريه أف ىبرج
ؿبمد  -إذ ىبسركم شيئنا .كإ ٌف ديننا ٌ
ًٌ
كرب ٌ
أبدا»(ُ).
منو أقواـ ،علم هللا أ ٌهنم لػم يدخلوا فيو ن
شرا على
علي
أيضا« :عرفنا ىؤالء الناىضني ،فعرفنا ًّ
الطنطاكم ن
ٌ
كقاؿ ٌ
شر كراء قوـ ،مسلمني أبظبائهم ،كألقاهبم ،كافرين
ٌ
شر كراءه! ك ٌ
أم ٌ
األمة ،ال ٌ
أبفعاؽبم ،كأعماؽبم؛ ال ييقيموف الصبلة ،كال يؤتوف الزكاة ،كال يصوموف رمضاف،
سبيبل! يقولوفٌ :إهنم مسلموف ،كأنت ترل
وبجوف البيت ،كإف استطاعوا إليو ن
كال ٌ
كسفورا ،كتراىم أبعد عن
بيوهتم ،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 عوراهتم ،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 اللخناءً ،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 اآلابء ،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 ٌاذباىاهتا ،بل
ؾبرد
مفهوـ شامل  -يف اغبقيقة  -للكوف كاغبياة كاإلنساف ،لكي ييصبح ٌ
تؤدل أحيا نان ٌإال ابلنيٌة ..بل
تؤدل على كبو من األكباء ،بل ال ٌ
عبادات ٌ
يظل يدكر يف
ال ٌ
تؤدل أحيا نان على اإلطبلؽ ،ال ابلنيٌة ،كال بغري النيٌة ..مثٌ ٌ
أخبلدان  -مع ذلك  -أنٌنا مسلموف ،صادقو اإلسبلـ؟ كيف اكبسر من دستور
اقتصادًيتػها ،كاجتماعيٌاتػها،
شامل وبكم 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 وباكؿ تغيريه .كتدكر يف نفسو  -إف دارت  -كىو
العامة .فتقاليده غري
ذاتو ال يسلك سلوؾ الػمسلمني ،يف حياتو
ٌ
اػباصة ،كال ٌ
(ُ) البواكري.ٗٔ-ٗٓ :
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يبت
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 كاآلخرة 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
انحية ،كسلونكا عمليًّا ،من انحية أخرل ،مثٌ تفصل بني ىذه كتلك،
ٌ
إسبلما ،دبعزؿ عن السلوؾ؟! كيف دار يف
اؼبشاعر كحدىا ييبكن أف تكوف
ن
أم نظاـ على
أخبلد اؼبسلمني ٌأهنم يستطيعوف أف يستوردكا
ٌ
اقتصادًيهتم ،من ٌ
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 مسلم ،مثٌ يظلٌوا مع ذلك مسلمني؟! كيف أمكن أف ٌ
كل شيء ،كىبوف أماانتو كلٌها،
اؼبسلم أنٌو يستطيع أف ىبالف تعاليم ربٌو ،يف ٌ
ا﵀رمة ،كيقبل
ٌ
فيغش كيكذب كىبوف كىبدع ،كيتجاكز اؼبتاع اؼبباح ،إذل اؼبتعة ٌ
كىبلي نفسو من تبعة إقامة اجملتمع اؼبسلم،
ٌ
حرصا على ىذا اؼبتاع ،ي
الذؿ كاؼبهانة؛ ن
سواء بسلوكو الذايتٌ ،أك ابلدعوة إذل ذلك اجملتمع ،كيشارؾ بذلك كلٌو ،يف إقامة
يتصور بعد ذلك أ ٌف
ؾبتمع غري مسلم ،قائم على الظلم كاالكبراؼ كاؼبعصية ..مثٌ ٌ
بضع ركعات يف النهار  -ـبلصة ،أك غري ـبلصة  -ييبكن أف تي ً
سقط عنو تبعاتو
تتصور اؼبسلمة ٌأهنا
أماـ هللا ،كتسلكو يف عداد اؼبسلمني؟! كيف أمكن أف ٌ
فتغش كتكذب كربقد كتغتاب..
تستطيع أف زبالف تعاليم رٌهبا ،كزبوف أماانتوٌ :
كزبلي
لكل عني هنمة ،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 كاؼبعصية ..مثٌ يدكر يف
خلدىا بعد ذلك أ ٌف النية الطيبة يف داخل قلبها ييبكن أف تي ً
سقط عنها تبعاهتا
ٌ ٌ
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 يبارس حقيقة اإلسبلـ.)ُ(»...
 -5اؼبنسوب إذل اإلسبلـ ،نسبة مذىبيٌة ،كىذه حاؿ كثري من الناس ،قديبنا
كحديثنا ،فبٌن يلتزموف يف غالب أحواؽبم أبحكاـ اإلسبلـ ،كيتوبوف إذا أخطأكا.
اؼبذىيب ،كلكنٌهم يىبطئوف حني يركف أ ٌف اؼبذىب
كليس اػبطأ يف انتساهبم
ٌ
الذم ينتموف إليو ىو اإلسبلـ ،دكف ما سواه من اؼبذاىب ،فيدافعوف عن آرائهم
اؼبذىبيٌة ،أكثر من دفاعهم عن أصوؿ اإلسبلـ.
كثريا منهم ييبغضوف من ىبالفوهنم يف اؼبذىب ،كيطعنوف فيهم ،كقد
كذبد ن
فكأهنم نسوا ،أك تناسوا األمر
يك ٌفركف بعض ـبالفيهم ،كرٌدبا تدابركا ،كتقاتلواٌ ،
التفرؽ!!!
ابالعتصاـ ،كالنهي عن ٌ
(ُ) ىل كبن مسلموف.ٖ-ٓ :
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قاؿ تعاذلً﴿ :ي أىيػُها 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 ناان ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن
أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ف بػى ٍ ى
ني قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ً
آًيتًًو 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 ىأيٍ 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 ،كانفس غريه للحصوؿ على فرصة ألداء
اؼبساجدٌ ،
لكن ىذا كلٌو ال يبنعو 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
قاؿ تعاذل ﴿ :ىكقي ٍل ل ٍل يم ٍؤمنىات يػى ٍغ ي
ض ٍى ٍ ٍ ى
صا ًرىن ىكيػى ٍح ىفظٍ ىن فيػ ير 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 الًٌر 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 أىيُوى الٍ يم ٍؤًمنيو ىف لى ىعل يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف﴾(ُ).
ك كنًس ًاء الٍم ٍؤًمنً ً
كقاؿ تعاذلً﴿ :ي أىيػُها النًيب قيل ًأل ٍىزك ًاج ى ً
ني
ني يي ٍدن ى
ك ىكبػىنىات ى ى ى ي ى
ى ى ُ ٍ ى
ً
ك أ ٍىد ىسل 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)ٌ ،
حت صاركا ن
فمنهم (قبوـ السياسة السقيمة) ،من الرؤساء ،كالوزراء ،كأذانهبم ،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 الرًيضة السقيمة) ،كال سيٌما قبوـ (كرة القدـ) ،اليت
كل خري كبركة.
استلبت عقوؿ الناس ،كقلوهبم ،كأمواؽبم ،كأكقاهتم ،كشغلتهم عن ٌ
كمنهم (قبوـ الصحافة السقيمة) ،الذين ىم أقبلـ ،أبيدم األعداء،
يلوثوف بو عقوؿ الناس ،كقلوهبم؛ من ربريض كتثبيط ،كترغيب
يكتبوف هبا ما ٌ
كترىيب ،كتزيني كتنفري ،كهتويل كهتوين؛ 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 ،كقلوهبم ،عن
الصراط القوصل ،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
شت ،كلٌها تقوـ
اػبدعة؛ فلجأت القول اؼبناىضة لئلسبلـ يف العالػم إذل طرؽ ٌ
جيشا
على تلك اػبدعة القديبة .إ ٌف ؽبذه القول اليوـ يف أكباء العادل
اإلسبلمي ن
ٌ
أحياان كتٌاب
جر نارا من العمبلء ،يف صورة أساتذة كفبلسفة كدكاترة كابحثني  -ك ن
ٌ
ألهنم 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 ،
بشت 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 ٌ
اإليبانيٌة؛ كإطبلؽ الشهوات من عقاؽبا؛ كسحق القاعدة اػبيليقيٌة اليت تستوم
كيشوىوف
نثرا! ٌ
عليها العقيدة النظيفة؛ ٌ
لتخر يف الوحل ،الذم ينثركنو يف األرض ن
وبرفوف النصوص! كىم بعد مسلموف! أليسوا
كوبرفونو ،كما ٌ
التاريخ كلٌوٌ ،
وبملوف أظباء اؼبسلمني؟ كىم هبذه األظباء اؼبسلمة ييعلنوف اإلسبلـ كجو النهار،
كيؤدكف هبذه كتلك دكر أىل الكتاب
كهبذه ا﵀اكالت اجملرمة يكفركف آخرهٌ ..
يتغري ٌإال الشكل كاإلطار ،يف ذلك الدكر القدصل»(ِ).
القدصل .ال ٌ
كلذلك قبد أ ٌف حاؿ أكثر اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ)  -يف ىذا العصر -
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كاؼبراد( :للتفلُت).
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُْٓ/ُ :
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تضاىي حاؿ (الػ يمدمنني) ،على (تعاطي اؼبخ ًٌدرات) ،كلكنٌهم ال يشعركف!!!
فقد أدمنوا على األغاشلٌ الفاسقة ،كالرقصات اؼبثرية ،كالتمثيليٌات اؼبفسدة،
حت ماتت  -عند
كاؼببارًيت اؼبلهية ،كالربامج اػببيثة؛ كمواقع الشبكات اؼبريبة؛ ٌ
أكثرىم  -الغرية على أحكاـ (الشريعة) ،كالغرية على نسائهم ،كأخواهتم،
كبناهتم؛ كال سيٌما بعد أف فعلت فيهم ما تفعلو اؼبخ ًٌدرات يف يمدمنيها!!!
فهي ـب ًٌدرات ظبعيٌة ،كـب ًٌدرات بصريٌة ،تدخل من طريقي السمع كالبصر،
حت 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 ابألغانػ ٌي الفاسقة ،كالرقصػات الػ يمثيػرة ،كالتمثيليٌات
ً
بارًيت الػ يملهية ،كالبػرامج الػخبيثة،
الػ يمفسدة ،كاإلابحيٌات الشيطانيٌة ،كالػ يم ى
ب كييبغض ،كيرضى
كالشبكيٌات الػ يمريبة؛ فيضحك كيبكي ،كيفرح كوبزف ،ي
كوب ٌ
كيتحمس كيتكاسل ،كىبشع 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 تي ً
شاىد ابنتيو  -فػي التلفاز كالػحاسوب
التعرم؛ أل ٌف نفسو قد
كاؽباتف  -مشاىد الغزؿ كالعشق كالفحش كالرقص ك ٌ
حت صارت عنده مستساغة ،غري مستقبىحة؟!!!
أدمنت على مشاىدهتاٌ ،
ً
بعض (قبمات الشيطاف) ،من اؼبغنٌيات ،أك
كلذلك ال يبارل أف تيقلٌد ابنتيو ى
زم الفاسقات ،كتغطٌي كجهها دبساحيق
الراقصات ،أك اؼبمثٌبلت؛ فتلبس ٌ
منهن ،مثٌ زبرج إذل اؼبقهى؛
التجميل ،كما تفعل الفاسقاتٌ ،
حت 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 األغاشلٌ الفاسقة ،كالرقصات اؼبثرية ،كالغزليٌات البذيئة ،كالعشقيٌات الصروبة،
كالفحشيٌات الفاضحة ،كاإلابحيٌات اػبليعة ،كاألزًيء الفاتنة ،كالتجميليٌات
الػ يمغرية؛ 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
ابلتحرصل اؼبطلىق ،كمنهم من قاؿ ابلتحرصل اؼبقيد ،كاإلابحة اؼبشركطة(ُ)؛ كلكنٌهم
لػم ىبتلفوا أدسل اختبلؼ يف القوؿ بتحرصل (التمثيل الػم ً
فسد).
ي
كال ىبتلف اثناف يف أ ٌف التمثيل الشائع الغالب ىو (التمثيل الػم ً
فسد)؛
ي
فإنٌو قائم على مػخالىفات صروبة 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 اآلاثر السيئة ،لثمار (التمثيل الػم ً
فسد) أكثر من أف يربصى ِبالؼ
ٌ
ي
ً
موجزة جامعة ،فنقوؿ:
الصفحات؛ كلكنٌنا نستطيع أف نيوجزىا ،بعبارة كاحدة ،ى
أصبحت (شريعة التمثيل) ىي البديل الشيطاشلٌ 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 أزًيء الفاسقات ،كأشباه الفاسقات ،كال يبالوف بعرض صور
ا﵀بلت ،دبرأل من الرجاؿ كالنساء
العارًيت ،كأشباه العارًيت ،كتعليقها يف ٌ
كاألطفاؿ؛ لرتغيب الناس يف بضائعهم؟!!!
كقد انتشرت صور العارًيت ،كأشباه العارًيت ،يف أكثر البضائع،
فتجدىا مطبوعة ،على صناديق األدكية ،كاألعشاب ،كاألطعمة ،كاألشربة،
كاألجهزة ،كاأللعاب ،كعلى أغلفة الدفاتر ،كعلى اغبقائب ،كالثياب ،انىيك
اجملبلت!!!
عن الكتب كالصحف ك ٌ
كلؤلطفاؿ نصيب يف تلويث العقوؿ كالقلوب ،كتعكريىا ،كزبريبها،
فبدال من تربية األطفاؿ تربية إسبلميٌة ،يعمد اآلابء
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 هتيئة 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 ٌهنم 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 التحرصل  -أصبح
فالتعامل الر ٌ
عذاب مستسا نغا ،كاؼباء الزالؿ؛ فأين اؼبنسوبوف
عند أتباع (شريعة التمثيل) ن
ً
اؼبستحلٌوف من قراءة اآلًيت ًٌ
ا﵀رمة ،كمن تدبُرىا ،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
أي
ين
ذ
ى
ي
ى
ي
ى
ى
ي
ي
ى ى ي
ٌى ى ي
ى ى
س ذىلً
ك ًأبىنػهم قىاليوا إًمبىا 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 ىف .يبىٍ ىح يق اَّللي ًٌ
فىأيكلىئً ى
كأٍ
ىص ىح ي
الرىاب ىكيػيٍرًِب الص ىدقىات ىكاَّللي
ً
و ًو ً ً
اغب ً
ً
ات ىكأىقى ياموا الص ىبل ىة ىكآتىػ يوا
ىال يًوب ُ
ين ىآمنيوا ىك ىعمليوا الص ى
ب يكل ىكفار أىثيم .إف الذ ى
ً
ىجريىم ًعٍن ىد رٌهبًًم كىال ىخو ه ً
ين ىآمنيوا
ى ٍى ٍ
الزىكا ىة ىؽبيٍم أ ٍ ي ٍ
ؼ ىعلىٍيه ٍم ىكىال يى ٍم ىٍوبىزنيو ىف .ىًي أىيػُ 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 ييبكن ٌ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
مضموانٌ ،
مثٌ 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 نبٌو أف يينش أنفع
أخبلؽ البشريٌة
ن
اؼبشركعات للبشريٌة؛ بل نبٌو أف يينش أكثرىا رحبنا .كلو كاف الربح إٌمبا هبيء 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 القديبة) ،كأعظم ن
لكل جاىليٌة أرجاسها
قاؿ سيٌد قطب« :إ ٌف اعباىليٌة ىي اعباىليٌة .ك ٌ
هم موقعها من الزماف كاؼبكاف .فحيثما خلت قلوب الناس من
كأدانسها .ال يي ٌ
تصوراهتم ،كمن شريعة  -منبثقة من ىذه العقيدة  -ربكم
عقيدة إؽبيٌة ،ربكم ٌ
حياهتم ،فلن تكوف ٌإال اعباىليٌة يف صورة من صورىا الكثرية ..كاعباىليٌة  -اليت
تتمرغ البشريٌة اليوـ يف كحلها  -ال زبتلف يف طبيعتها عن تلك اعباىليٌة العربيٌة،
ٌ
حت أنقذىا منها
أك غريىا من اعباىليٌات ،اليت عاصرهتا يف أكباء األرض؛ ٌ
كطهرىا كزٌكاىا .إ ٌف البشريٌة اليوـ تعيش يف ماخور كبري! كنظرة إذل
اإلسبلـ ٌ
صحافتها ،كأفبلمها ،كمعارض أزًيئها ،كمسابقات صباؽبا ،كمراقصها ،كحاانهتا،
كإذاعاهتا؛ كنظرة إذل سعارىا اجملنوف للحم العارم ،كاألكضاع اؼبثرية ،كاإلوباءات
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 ٌ
ٌ
كل ذب ُمع إنساشلٌ ..نظرة إذل ىذا كلٌو تكفي للحكم على اؼبصري البائس الذم
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 األزًيء
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
األزًيء؟ ككراء دكاكني التجميل؟ ككراء سعار العرم ك ٌ
اجملبلت كالصحف ،اليت تقود ىذه اغبملة
كالصور كالركاًيت 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 هبذا السعار ،كإشاعة
اؼبسعورة ،يف ٌ
قي من كرائو ،كإفساد الفطرة البشريٌة ،كجعلها ألعوبة ،يف
االكببلؿ
النفسي كاػبيلي ٌ
ٌ
مصممي األزًيء ،كالتجميل! مثٌ 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 كاألزًيء ليست
منفصلة عن شرع هللا ،كمنهجو للحياة ..كمن مثٌ ذلك الربط بينها كبني قضيٌة
شتٌ :إهنا
اإليباف كالشرؾ يف السياؽٌ .إهنا ترتبط ابلعقيدة كالشريعة أبسباب ٌ
كل شيء ابلربوبيٌة ،كربديد اعبهة اليت تشرع للناس يف ىذه األمور،
تتعلٌق قبل ٌ
كشت جوانب اغبياة .كذلك تتعلٌق
ذات التأثري العميق يف األخبلؽ كاالقتصادٌ ،
البشرم ،كتغليب الطابع اإلنساشلٌ يف ىذا
ِببراز خصائص اإلنساف ،يف اعبنس
ٌ
التصورات ،كاألذكاؽ ،كالقيػم،
اعبنس ،على الطابع اغبيواشلٌ .كاعباىليٌة تػمسخ ٌ
أتخنرا كرجعيٌة!
كاألخبلؽ .كذبعل العرم اغبيواشلٌ تق ٌد نما كرقيًّا ،كالسرت اإلنساشلٌ ٌ
كليس بعد ذلك مسخ لفطرة اإلنساف ،كخصائص اإلنساف .كبعد ذلك عندان
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 ،كوبكم
كقاؿ سيٌد قطب ن
اؽبول ما داـ أ ٌف اؼبيزاف ليس ىو ميزاف هللا ،الذم ال ينحرؼ كال يبيل .كماذا
تسميهم :الضالٌني ،كتعد من
تقوؿ اعباىليٌة اليوـ عن اؼبهتدين هبدل هللا؟ ٌإهنا ٌ
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 للفت الذم يستقذر اللحم الرخيص؟ إنػٌها
كصبودا كريفيٌة! كرباكؿ
سمي ترفُعهما ىذا كنظافتهما كتط ُهرنبا :رجعيٌة كزبلٌ نفا
ن
تي ٌ
بكل ما سبلكو من كسائل التوجيو كاإلعبلـ أف تيغرؽ ترفٌعهما كنظافتهما
اعباىليٌة ٌ
تتمرغ فيو ،يف اؼبستنقع الكريو! كماذا تقوؿ اعباىليٌة
ٌ
كتطهرنبا يف الوحل الذم ٌ
ؼبن ترتفع اىتماماتو عن جنوف مبارًيت الكرة ،كجنوف األفبلـ ،كالسينما،
كالتليفزيوف ،كما إليو ،كجنوف الرقص ،كاغبفبلت الفارغة ،كاؼببلىي؟ ٌإهنا 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 الرًيضيٌة ،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 اإليباف ٌأكنال ،كمن االىتمامات الكبرية اليت تستنفد الطاقة
اػبواء
ٌ
إعبلان عن إفبلس ىذه اغبضارة ،يف إشباع الطاقات الفطريٌة
اثنينا؛ كليست ٌإال ن
بطريقة سويٌة .ذلك اػبواء كىذا اإلفبلس نبا اللذاف يقوداف إذل اػبمر كاؼبيسر؛
كل أنواع اعبنوف اليت ذكران .كنبا بذاهتما اللذاف
ؼبلء الفراغ ،كما يقوداف إذل ٌ

(ُ) يف ظبلؿ القرآف.َُّٗ/ّ :
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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 إٌمبا
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 الصروبة الواضحة ،اآلمرة ابؼبعركؼ ،كالناىية عن اؼبنكر؟!!!
رد العتبارىا ،ككرامتها
قاؿ سيٌد قطب« :إ ٌف الزكاج من مػملوكة ،فيو ٌّ
ً
ً
حت
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 ٌ
كيبتنع على سيٌدىا بيعها ،كتيصبح يحٌرة ،بعد كفاتوٌ .أما كلدىا ،فهو يحٌر ،منذ
فإهنا إذا كلدت أصبحت " ٌأـ كلد" ،كامتنع
التسرم هباٌ .
مولده .ككذلك عند ٌ
بيعها ،كصارت يحٌرة ،بعد كفاة سيٌدىا .كصار كلدىا منو كذلك يحًّرا ،إذا
اعرتؼ بنسبو ،كىذا ما كاف وبدث عادةن .فالزكاج كالتسٌرم كبلنبا طريق من
طرؽ التحرير ،اليت شرعها اإلسبلـ ،كىي كثرية ..على أنٌو قد وبيك 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
ذاهتا
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 وبسن ٌأال ننسى أ ٌف ىؤالء األسيػرات الػمستػىرقٌات ،لػ يه ٌن
حياهتن ،كال ييبكن إغفاؽبا يف نظاـ
مطالب فطريٌة ،ال ب ٌد أف يوب ىسب حساهبا ،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 إوباء
اإلسبلمي ،كال أف ييضاؼ إذل كاقعو
اإلسبلـ .كال هبوز أف يوب ىسب على النظاـ
ٌ
اإلسبلمي ىو الذم ينشأ كفق أصوؿ اإلسبلـ
التارىبي
التارىبي ..إ ٌف الواقع
ٌ
ٌ
ٌ
اإلسبلميٌ ..أما ما
التارىبي
كتصوراتو كشرعتو كموازينو .ىذا كحده ىو الواقع
ٌ
ٌ
ٌ
خارجا على أصولو كموازينو ،فبل
يقع يف اجملتمع الذم ينتسب إذل اإلسبلـ ،ن
اؼبستقل خارج كاقع
هبوز أف يوب ىسب منو ،ألنٌو اكبراؼ عنو .إ ٌف لئلسبلـ كجوده
ٌ
أم جيل .فاؼبسلموف دل يينشئوا اإلسبلـ ،إٌمبا اإلسبلـ ىو الذم
اؼبسلمني ،يف ٌ
أنشأ اؼبسلمني .اإلسبلـ ىو األصل ،كاؼبسلموف فرع عنو ،كنتاج من نتاجو .كمن
مثٌ ،فإ ٌف ما يصنعو الناس أك ما يفهمونو ليس ىو الذم وب ٌ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 يضعوهنا ألنفسهم  -كذلك حني يرت ٌدكف إذل
ٌ
األكؿ اب﵁
اعباىليٌة ،كيكفركف اب﵁ ،مهما ٌادعوا أ ٌهنم يؤمنوف بو ،فمظهر اإليباف ٌ
ىو استمداد األنظمة من منهجو كشريعتو ،كال إيباف 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 ،إٌمبا صنعو للناس ٌ
ٌ
ٌ
فأما يف ىذا النظاـ ،فالناس ٌإما أف يتٌبعوه
الناس كخالقهم كرازقهم كمالكهمٌ ..
كإما أف
التارىبي
كييقيموا أكضاعهم كفقو؛ فواقعهم إذف ىو الواقع
اإلسبلمي؛ ٌ
ٌ
ٌ
اقعا اترىبيًّا لئلسبلـ .إٌمبا ىو اكبراؼ
ينحرفوا عنو ،أك هبانبوه 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 التارىبيٌة اإلسبلميٌة ،كىي زبتلف
ٌ
الفعلي ىو
سباما مع سائر النظرًٌيت التارىبيٌة 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 من اؼبنسوبني
أم جريبة ،ارتكبها ٌّ
كل الرباءة ،من ٌ
إ ٌف اإلسبلـ برمءٌ ،
إليو ،من اػبلفاء كاألمراء كاؼبلوؾ كالسبلطني كالوزراء كاغبي ٌجاب كالقضاة كالسادة
كالقادة كالػجنود كال ُشىرط كالػحػرس كال يكتٌاب كالشعراء كالػ يمغنٌني كالػ يمدمنني كالقتلة
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ْٖٓ-ّٖٓ/ُ :
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العامة.
كاللصوص كال يف ٌجار كالتُ ٌجار كالػ يمرابني كالػمؤلٌفني كالػمعلٌمني كالػمتعلٌمني ك ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :فهذه الػمفاسد الػخمس ،اليت ىي :االحتياؿ على
نقض األيباف ،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 ِبًيت 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،
ٌ
(ُ)
اليت تيشبًو حيل اليهود ،كمػخاريق الُرىباف» .
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 إًٌشل 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 ٌأهنم حلٌلوا ٌ
كشرعوا ديننا لػم أيذف 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 أانس ،مالك
الشافعي أانس ،ىو برمء منهم؛ كانتسب إلػى
برمء منهم؛ كانتسب إلػى
ٌ
أِب حنيفة أانس ،ىو برمء منهم؛ كقد انتسب إذل موسى  أانس ،ىو منهم
علي
ب ػرمء؛ كانتسب إلػى عيسى  أانس ،ىو منهم برمء؛ كقد انتسب إلػى ٌ
ابن أِب طالب أانس ،ىو برمء منهم؛ كنبيٌنا قد انتسب إليو من القرامطة،
كالباطنيٌة ،كغريىم ،من أصناؼ اؼببلحدة كاؼبنافقني :من ىو برمء منهم»(ُ).
ؿبمد رشيد رضا« :شبهة كجواهبا :كرد علينا رقيم من بعض قارئي
كقاؿ ٌ
جريدتنا ،انتقد فيو صاحبو ما كتبناه يف شؤكف اػبلفاء ،كسيٌئاهتم ،كتقصريىم يف
أبال نعود إذل اػبوض ،يف مثل ىذه اؼبواضيع؛ أل ٌف
كظيفتهم الدينيٌة ،كنصحنا ٌ
كتابتها يف جريدة سيٌارة ييطلع عليها األجانب كأعداءان كأعداء ديننا ،فيشمتوف
حجة علينا .كاعبواب عن ىذه الشبهة من كجهنيٌ :أكؽبما -أ ٌف
فينا ،كيتٌخذكهنا ٌ
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 هبهلو أكثرىم؛ إلنباؽبم 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 قراءهتا ؿبرمة؛ أل ٌف الكذب يف تفسري
كتاب هللا تعاذل ،كاالختبلؽ على نبيٌو من أعظم الكبائر ،ال ييقاس هبا الكذب
يف سرية ملك أك حاكم أك خليفة أك عادل .كيف كتب الفقو اليت ييشغىل هبا اؼبتف ًٌقو
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُُٗ/ّ :
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يصح العمل ،كال اإلفتاء هبا .كالصواب
اؼبذكور كثري من األقواؿ الباطلة اليت ال ٌ
اغبق ،كإٌمبا يقتضي النظر
اغبق بشيء من الباطل ال يقتضي ترؾ ٌ
أ ٌف شوب ٌ
اغبق من بني األابطيل ،كما ىبرج اللنب من فرث
الدقيق كالتمحيص؛ ليخرج ٌ
كدـ ،خالصا للشاربني .كإٌمبا ذكران 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 ٌأهنم ال ييبكن 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،
تونبػنا أ ٌف عماىا عنو ،ييوجب عماه عنها ،كأ ٌف ذلك عني النجاة .كحراـ على من
ٌ
األمة ،كىذا
يضر ٌ
هبهل اتريخ 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 هبا؛ ٌ
ٌ
األمةٌ ،
تونبػنا أ ٌف ٌ
كل من يعرؼ أحواؿ تقدصل اؼبسند كاؼبسند إليو كأتخرينبا :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
حت تكوف اغببٌة قبٌة ،ك ٌ
األمة يف حبر الغركر،
اغبسنات ،كالكذب فيها على األحياء كاألموات؛ لتسبح ٌ
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إذل أف هتلك كتبور .كقد رأينا من سري األمم اغبيٌة أ ٌف يكتٌاهبا كخطباءىا يبلؤكف
كيهولوف أمر تلك السيٌئة دبا
اخا
ن
الدنيا صر ن
كعويبل ،إذا صدر من ٌأمتهم سيٌئةٌ ،
اغبرِب ،ؼبا ال
ييزعجوف بو إذل إزالتها؛ كرٌدبا يىبفوف اغبسنات ،كال سيٌما االستعداد ٌ
كل ما نكتبو يف االنتقاد على خلفاء
ىبفى من األسباب .الوجو الثاشل :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 هبم ،من الضعف ،كالضعة ،كالظلم ،كاالستبداد،
الذين يزعموف أ ٌف صبيع ما ٌ
كفساد األخبلؽ ،كاختبلؿ األعماؿ  -الذم يكاد يبحو سلطتهم من لوح
حل هبم؛ ٌإال بسبب
البسيطة ،كهبعلهم ٌ
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 ،كإٌمبا يكوف ذلك ابلتدريج ،ينحرؼ الرؤساء ،كاألمراء،
فتؤكؿ لػهم العلمػاء  -علمػاء السوء  -فتتٌبعهم الدنباء؛ 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 ييبكن أف يقوـ صرح ؾبد أىلو ٌإال عليو،
أبصارىم شعاعي مدنيٌة أكرٌاب ،فرأكا أ ٌف التقليد األعمى ؽبا ىو
خبلفنا ؼبن أعشى
ى
ابألمة .كىل زادان ىذا التقليد األعمى ٌإال شقاء كتعاسة؟»(ُ).
الذم ينهض ٌ
(ُ) ؾبلٌة اؼبنار.ُّٕ-َّٕ/ُ :
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كقاؿ سيٌد قطب« :كىناؾ حقيقة أخرية نتعلٌمها من التعقيب القرآشلٌ،
على مواقف اعبماعة اؼبسلمة ،اليت صاحبت رسوؿ هللا  ،كاليت سبثٌل أكرـ
األمة على هللا ..كىي حقيقة انفعة 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
كىبطئوف 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 يىبط 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 انصعة قاطعة ،كأف ى
كاؼبنحرفوف عنها ،ابلوصف الذم يستح ٌقونو ًّ -أًي كانوا  -ك ٌأال تيربر أخطاؤىم
أبدا ،بتحريف اؼبنهج ،كتبديل قيمو كموازينو .فهذا التحريف كالتبديل
كاكبرافاهتم ن
أخطر على اإلسبلـ ،من كصف كبار الشخصيٌات اؼبسلمة ،ابػبطإ ،أك
التارىبي لئلسبلـ ليس
االكبراؼ ..فاؼبنهج أكرب كأبقى من األشخاص .كالواقع
ٌ
كل
كل فعل ك ٌ
كل كضع ،صنعو اؼبسلموف يف اترىبهم .كإٌمبا ىو ٌ
كل فعل ك ٌ
ىو ٌ
كإال فهو خطأ
كضع صنعوه ،مواف نقا سباـ اؼبوافقة ،للمنهج كمبادئو كقيمو الثابتةٌ ..
أك اكبراؼ ،ال يوب ىسب على اإلسبلـ ،كعلى اتريخ اإلسبلـ؛ إٌمبا يوب ىسب على
كيوصف أصحابو ابلوصف الذم يستح ٌقونو :من خطإ ،أك
أصحابو كحدىم ،ى
اكبراؼ ،أك خركج على اإلسبلـ ..إ ٌف اتريخ اإلسػبلـ ليػس ىػو اتريػخ
الػمسلميػن ،كلػو كانوا مسلميػن ،ابالسم ،أك ابللساف! إ ٌف اتريخ اإلسبلـ ىو
تصورات الناس ،كسلوكهم ،كيف أكضاع
اتريخ التطبيق
اغبقيقي لئلسبلـ ،يف ٌ
ٌ
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حياهتم ،كنظاـ ؾبتمعاهتم ..فاإلسبلـ ؿبور اثبت ،تدكر حولو حياة الناس يف
بتاات،
إطار اثبت .فإذا ىم خرجوا عن ىذا اإلطار ،أك إذا ىم تركوا ذلك ا﵀ور ن
لتصرفاهتم كأعماؽبم ىذه يرب ىسب على
فما لئلسبلـ ،كما ؽبم يومئذ؟ كما ٌ
أبهنم مسلموف ،إذا
يوصفوف ٌ
اإلسبلـ ،أك ييفسر هبا اإلسبلـ؟ بل ما ؽبم ىم ى
خرجوا على منهج اإلسبلـ ،كأبوا تطبيقو يف حياهتم ،كىم إٌمبا كانوا مسلمني؛
ألهنم يطبٌقوف ىذا اؼبنهج يف حياهتم ،ال أل ٌف أظباءىم أظباء مسلمني ،كال أل ٌهنم
ٌ
لؤلمة
يقولوف أبفواىهمٌ :إهنم مسلموف؟! كىذا ما أراد هللا سبحانو أف يعلٌمو ٌ
يسجل عليها النقص
اؼبسلمة ،كىو يكشف أخطاء اعبماعة اؼبسلمة ،ك ٌ
كالضعف ،مثٌ 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 ،
حت ٌ
التنبيو عليوٌ ،
كحت 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 وبارب ىذا؛
ألهنا من كسائل الشرؾ ،كما
وبارب البناء على القبور ،ك ٌازباذ اؼبساجد عليها؛ ٌ
ً
حت
األمة ،من اعبهلة كاؼببتدعةٌ ،
فعلت اليهود كالنصارل ،كاتبعهم كثري من ىذه ٌ
بنوا على القبور ،ك ٌازبذكا عليها اؼبساجد ،كالقباب ،كحصل الشرؾ بسبب ذلك؛
اإلسبلمي،
فيجب أف يينبو على ٌأهنا ليست من اإلسبلـ ،كليست من الرتاث
ٌ
كهبب إنكار ذلك ،كالقضاء عليو؛ كىكذا الصبلة عند القبور ،كالدعاء عندىا،
كربرم القراءة عندىا :من كسائل الشرؾ ،هبب أف يينبو على ىذا ،كييبني ٌأهنا
ٌ
(ُ) 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 اآلاثر ،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 هنى عنو اإلسبلـ ،كأنكره ،كح ٌذر
الرتاث
ٌ
منو ،كىو من كسائل الشرؾ .كىكذا ،فقد توجد أصناـ ،فػي بعض البلداف ،أك
نسب إلػى اإلسبلـ ،هبب أف ييعلىم ٌأهنا
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 وباربوف األصناـ ،ك ٌأكؽبم نوح  حارب ما ييعبىد من غري
كسواع ،كيغوث ،كيعوؽ،
هللا ،كهنى قومو عن ذلك ،كح ٌذر من عبادةٌ :
كد ،ي
الغلو .فيجب التنبٌو لػهذا األمر ،كهبب
كنسر ،لػ ٌما كقع الشرؾ بػهم؛ بسبب ٌ
حت ال يدخل فػي اإلسبلـ ما ليس
على طيٌبلب العلم كأىلو النهي عن ذلك؛ ٌ
اإلسبلمي ،كأنٌو ما ثبت بكتاب هللا ،أك سنٌة
عرؼ الرتاث
منو .كهبب أف يي ى
ٌ
مثبل :ما قيل عن زًيرة (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 هبوز أف تي ى
إسبلمي ،بل ييبني ٌأهنا بً ىدع ،كأنٌو من الواجب اغبذر منها.)ُ(»...
ٌإهنا تراث
ٌ
ً
كل اكبراؼ ،ينحرؼ بو
فهذه نصوص صروبة ،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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شبهة الاختالف
فإن قيل :إ ٌف االختبلفات الكثرية  -بني اؼبؤلٌفني اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ،
تدؿ على أمرين:
كاالختبلفات الكثرية بني اؼبطبٌقني اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ ٌ -
اتمة؛ أل ٌف الكثري من اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ:
 -1أ ٌف ىداية اػبالق لػم تكن ٌ
ال يعلموف اغبقيقة ،يف كثري فبٌا اختيلف فيو ،فكيف تزعموف أ ٌف اإلسبلـ جاء
بعضا
ؽبداية الناس ،كإخراجهم من الظلمات إذل النور ،كاغباؿ أ ٌف بعضهم يرمي ن
ابلضبللة ،كاالكبراؼ عن الصراط القوصل؟!

كل كاحد من
 -2أ ٌف اغبقائق اإلسبلميٌة ليست ؿبفوظة من الضياع؛ أل ٌف ٌ
اؼبؤلٌفني اؼبختلفني يزعم  -يف غالب أحوالو كأحيانو  -أ ٌف اغبقائق اإلسبلميٌة
تطابق ما اختاره كارتضاه من آراء ،دكف آراء من خالفو فيها؟!
حت
قلت :تستند ىذه الشبهة إذل كاقع
قطعي ،ال ىبتلف فيو اثناف؛ ٌ
ٌ
اؼبؤلٌفوف اؼبختلفوف يف الكثري من اؼبسائل :ال ىبتلفوف يف حقيقة كاقعيٌة قطعيٌة،
كىي أ ٌف االختبلؼ بينهم كاقع موجود.
لكن اعبواب عنها سهل؛ فإ ٌف االختبلؼ ليس من هللا  ،بل ىو من
ك ٌ
عرِب مبني ،كجاءت السنٌة النبويٌة؛
الناس أنفسهم؛ فلقد أنزؿ هللا القرآف ،بلساف ٌ
سليما مواف نقا ؼبراد هللا .
ؼبزيد من التفصيل كالتبيني ،ليكوف التطبيق
ن
صحيحا ن
ٌأما االختبلؼ ،فإنٌو لػم يكن يف األصل عن جهل ،بل كاف بعد العلم
اغبق اؼببني ،كىذا أمر
لكن األىواء ىي اليت اكبرفت أبصحاهبا عن ٌ
ابلبيٌنات ،ك ٌ
كل رساالت الرسل.
ٌ
عاـ يف ٌ
قاؿ تعاذل ﴿ :ىكا ىف الناس أيمةن ك ً
ني يمبى ًٌش ًرين كيمٍن ًذ ً
ين
ر
اح ىد نة فىػبىػ ىع ى
ث اَّللي النبًيًٌ ى
ي ى
ى ى ى
اس فً
كأىنٍػزىؿ معهم الٍ ًكتاب ًاب ٍغب ًق لً
ًً
ً
ف فً ًيو
الن
ني
ػ
ب
م
ك
ح
ي
ي
اختىػلى يفوا فيو ىكىما ٍ
يما ٍ
اختىػلى ى
ٍ
ى
ٍ
ى ى ىىي ي ى ى ىٌ ى ى ى
ى
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إًال ال ًذين أيكتيوه ًمن بػع ًد ما جاءتٍػهم الٍبػيًنات بػ ٍغيا بػيػنػهم فىػه ىدل اَّلل ال ً
ين ىآمنيوا
ذ
ى ي ٍ ى ٍ ى ى ى ي ي ى ٌى ي ى ن ىٍ ى ي ٍ ى
ي ى
لًما اختىػلى يفوا فً ًيو ً
اغب ًق ِبًً ٍذنًًو كاَّلل يػه ًدم من ي ىشاء إً ىذل ًصر و
اط يم ٍستى ًقي وم﴾(ُ).
ن
م
ٍ
ى ٍ
ٍ
ٌ
ى
ٍ
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ي
ى
كالبغي أخطر صور اؽبول ،فإنٌو وبمل أصحابو على الطغياف ،كاإلفساد،
كالسعي إذل استعباد اآلخرين ،كإخضاعهم ألىوائهم.
كل زماف كمكاف  -كسيلة من أخبث كسائل
كىكذا كاف التحريف  -يف ٌ
اغبق ،فأخضعوا ببغيهم ثبلثة
أىل البغي؛ إلفساد الناس ،كص ٌدىم عن الدين ٌ
أصناؼ من الناس:
 -1أهل اذلوى ،فبٌن لػم يبلغوا مبلغهم يف البغي كالطغياف ،فانقادكا ؽبم؛ أل ٌف
الدس
أىواءىم يف الغالب كاحدة؛ فعمل ىؤالء على التبديل كالتحريف كالتزكير ك ٌ
كاالفرتاء كاالختبلؽ كالكذب كالتدليس ،كسائر كسائل اػبداع.
 -2أهل اجلهل ،الذين ليس ؽبم القدرة العلميٌة الكافية ،لفهم الكثري من
اغبقائق اإلسبلميٌةٌ ،إال ابالعتماد على من ىم أقدر منهم؛ فإذا كقع ىؤالء ربت
اغبق.
توجيو أىل األىواء؛ ٌ
فإهنم  -ببل ريب  -سينحرفوف عن الدين ٌ
اؼبستضعفني ،الذين ىبشوف بطش الطغاة،
 -3أهل اخلوف ،من الضعفاء ك
ى
اغبق اؼببني؛ كخبضوعهم يعملوف
كبطش أذانهبم ،فيخضعوف ؽبم ،كىم يعلموف ٌ
كمكرىني.
على التبديل كالتحريف كالتدليس ،كإف كانوا كارىني ى
ٌأم ػا مػن ل ػم يك ػن م ػن (أىػل الػهػول) ،كال م ػن (أى ػل الػجهػل) ،كال من
اغبق؛
(أىل الػخوؼ)؛ فإنٌو سيسلم  -يف غالب أحوالو ،كأحيانو  -من ـبالفة ٌ
اتمة؛ أل ٌف (الػجهل) أمر نًسبػ ٌي ،ال يكاد ىبلو
كلكنٌو لن يسلم من ذلك ،سبلمة ٌ
منو إنساف ،حتٌػى (العلماء) يػيمكن أف يػجهلوا بعض (الػحقائق) ،اليت يعلمها
(ُ) البقرة.ُِّ :

168

علما!!!
غيػ يرىم ،بل ربػٌما جهلوا بعض الػحقائػق ،اليت يعلمها مػ ػن ىػو أقػ ػ ٌل منهم ن
كالتحريفات اليت أدخلها اؼببطلوف ليست دبنأل عن أكلئك الصادقني
كل اؼبؤلٌفات اإلنسانيٌة ،فدخلت يف
اؼبخلصني ،فإ ٌف التحريفات قد دخلت يف ٌ
كتب القراءات ،كالتفسري ،كالػحديث ،كالشركح ،كالعقيدة ،كالفقو ،كأصولو،
كالتاريخ ،كاللغة ،كاألدب.
فبل ريب فػي أ ٌف الصادقني الػمخلصني سينحرفوف عػن الػح ػ ٌق ،بعض
االكبراؼ ،حني يطٌلعوف على ىذه التحريفات ،كيغفلوف عن بطبلهنا ،كىو أمر
كاقع ،ال ريب يف كقوعو ،لػم يسلم منو أحد من اؼبؤلٌفني كاؼبطبٌقني.

ثـمــار االختالف الطيّبة:
كمع ذلك كلٌو ،كاف لبلختبلؼ ع ٌدة ثػمار طيٌبة ،أبرزىا ثبلث:

 -1إثبات قطعيّة االتّفاقيّات اإلسالميّة:
إ ٌف كجود االختبلؼ بني اؼبؤلٌفني اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ) ،يف مسائل
قطعي على انعداـ تواطئهم ،على الباطل؛ فإ ٌهنم كانوا بني
كثرية جدًّا :دليل
ٌ
حريص على تفنيد الباطل ،كحريص على إفحاـ اػبصم.
اغبق يف أتليفو ،فإنٌو  -ببل ريب  -سيبلقي معارضة
فحني ىبالف اؼبؤلٌف ٌ
من وبرص على تفنيد الباطل ،كمن وبرص على إفحاـ اػبصم؛ كبذلك ينتفي
قطعا تواطؤ اؼبؤلٌفني اؼبنسوبني كلٌهم ،على القوؿ الباطل.
ن
فلوال كجود األدلٌة القطعيٌة على شرعيٌة االتٌفاقيٌات اإلسبلميٌة ،ؼبا اتٌفق
اؼبؤلٌفوف على القوؿ بشرعيٌتها كقطعيٌتها.
كالفرؽ كبري ،بني تواطؤ الػمؤلٌفني ،الػمنسوبني ،إذل مذىب معني ،كبني
قطعا،
مذىيب أمر كاقع ،ن
تواطؤ الػمؤلٌفني ،الػمنسوبني ،إذل (اإلسبلـ)؛ فالتواطؤ الػ ٌ
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قطعا.
كال خبلؼ فػي كقوعو؛ بػخبلؼ التواطؤ الكلٌ ٌي؛ فإنٌو مستحيل الوقوع ،ن
كمن ىنا نيد ًرؾ أ ٌف االختبلؼ شاىد حي قاطع ،ي ً
فحم (أعداء اإلسبلـ)،
ي
ٌ
الذين وباكلوف التشكيك يف (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
ؿبمد رشيد رضا« :الوجو السابع كالعشركف :أ ٌف أقواؿ العلماء
قاؿ ٌ
ضمن ؽبا العصمةٌ ،إال إذا اتٌفقوا ،كلػم
كآراءىم ال تنضبط ،كال تنحصر ،كلػم تي ى
ىبتلفوا ،فبل يكوف اتٌفاقهم ٌإال ًّ
حقا.)ُ(»...
 -2إنكار األقوال التأليفيّة الباطلة:

اضا أ ٌف االختبلؼ بني اؼبؤلٌفني اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ)
لو افرتضنا افرت ن
معدكما؛ فإ ٌف ىذا االفرتاض يستلزـ أحد افرتاضني ابطلني:
كاف
ن

أ -أف يكوف اؼبؤلٌفوف اؼبنسوبوف إذل (اإلسبلـ) معصومني ،حبيث ال يىبطئوف
قطعا ،ال ريب يف بطبلنو.
ن
أبدا يف أتليفاهتم .كىو افرتاض ابطل ن
ب -أف يىبط بعض اؼبؤلٌفني اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ) ،فيسكت اآلخركف عن
الرد عليها؛ لكيبل وبصل االختبلؼ بينهم .كىو افرتاض ابطل
بياف أخطائهم ،ك ٌ
قطعا ،ال ريب يف بطبلنو.
ن
اغبق؛ للكشف
كلذلك كاف االختبلؼ ذا شبرة طيٌبة ،حني يتص ٌدل أىل ٌ
عن أابطيل اؼببطلني ،كأخطاء اؼبخطئني.
كالفريق الذم ٌأدل إذل االختبلؼ ىو فريق اؼببطلني ،كليس فريق ا﵀ ٌقني؛
لكن
فلو أ ٌف اؼببطلني كافقوا ٌ
اغبق يف أتليفاهتم ،النتفى االختبلؼ بني الناس؛ ك ٌ
اغبق؛ أل ٌهنم يتٌبعوف أىواءىم ،كأىواء سادهتم.
اؼببطلني ال ييبكن أف يوافقوا ٌ
اغبق؛
ككذلك من أخطأ ،كىو يمػجت ًهد ،بنيٌة حسنة ،ال بقصد مػخالفة ٌ
(ُ) ؾبلٌة اؼبنار.َِٖ/ٔ :
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ذكرا فيو؛ كلذلك ال ب ٌد
فإنٌو لػن يعػدـ م ػن يكش ػف ،عن خطػئػو ،كإف كػاف معػ ن
م ػن االختبلؼ ما داـ اؼبؤلٌفوف غري معصومني ،كما داـ يف الناس ؿب ٌقوف
اغبق ،كمن هبهلو.
كمبطلوف ،كما داـ يف الناس من يعلم ٌ
حق ابلباطل؛ أل ٌف
فلوال اختبلؼ الػ يمح ٌقني كالػ يمبطلني ،اللتبس الػ ٌ
قطعا؛ فوجب على الػ يمح ٌقني مػخالفة الػ يمبطلني،
الػ يمبطلني سيخالفوف الػ ٌ
حق ن
الرد عليهم.
ك ٌ
اغبق ،عن بياف أخطاء اؼبخطئني،
قاؿ ابن ابز« :كمت سكت أىل ٌ
كأغبلط الغالطني ،لػم وبصل منهم ما أمرىم هللا بو ،من الدعوة إذل اػبري ،كاألمر
ابؼبعركؼ ،كالنهي عن الػمن ىكر ،كمعلوـ ما يتػرتٌب على ذلك ،من إثػم الساكت،
للحق على خطئو؛
عن إنكار اؼبن ىكر ،كبقاء الغالط ،على غلطو ،كاؼبخالف ٌ
كذلك خبلؼ ما شرعو هللا سبحانو ،من النصيحة ،كالتعاكف على اػبري ،كاألمر
كرل التوفيق»(ُ).
ابؼبعركؼ ،كالنهي عن اؼبن ىكر ،كهللا ٌ

 -3ابتالء ادلؤلّفٌن وادلطبّقٌن ادلنسوبٌن:
يذ ٌكران االختبلؼ بصفة راسخة يف اإلنساف ،ىي صفة النقص ،فهو
كل الناس أنبياء؛ ليسلموا من أكثر
ليس إلػ نها؛ ليكوف بريئنا من النقص .كليس ٌ
صور النقص .كليسوا كلٌهم بدرجة كاحدة يف العلم ،كال بدرجة كاحدة يف
القدرة ،كال بدرجة كاحدة يف الرغبة؛ كلذلك ال ب ٌد من اختبلفهم؛ لتختلف
درجاهتم ،عند هللا  ،كليختلفوا يف استحقاؽ الثواب كالعقاب.
قاؿ سيٌد قطب« :لو شاء هللا ػبلق الناس كلٌهم على نسق كاحد،
نسخا مكركرة ،ال تفاكت بينها ،كال تنويع فيها .كىذه
كابستعداد كاحد ..ن
متنوعة.ٔٗ/ّ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
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ليست طبيعة ىذه اغبياة اؼبقدرة على ىذه األرض .كليست طبيعة ىذا اؼبخلوؽ
تتنوع استعدادات ىذا
ٌ
البشرم الذم استخلفو هللا يف األرض .كلقد شاء هللا أف ٌ
االذباه ،كأف ىبتار ىو طريقو،
حريٌة ٌ
اؼبخلوؽ ك ٌاذباىاتو .كأف ى
يوىب القدرة على ٌ
كهبازل على اختياره للهدل أك للضبلؿ ..ىكذا اقتضت
كوبمل تبعة االختيار ،ي
سنٌة هللا ،كجرت مشيئتو .فالذم ىبتار اؽبدل كالذم ىبتار الضبلؿ سواء ،يف
تصرؼ حسب سنٌة هللا ،يف خلقو ،ككفق مشيئتو يف أف يكوف ؽبذا اؼبخلوؽ
أنٌو ٌ
أف ىبتار ،كأف يلقى جزاء منهجو الذم اختار .شاء هللا ٌأال يكوف الناس ٌأمة
كاحدة ،فكاف من مقتضى ىذا أف يكونوا ـبتلفني ،كأف يبلغ ىذا االختبلؼ أف
اغبق،
يكوف يف أصوؿ العقيدةٌ ،إال الذين أدركتهم رضبة هللا ،الذين اىتدكا إذل ٌ
اغبق ال يتع ٌدد ،فاتٌفقوا عليو .كىذا ال ينفي ٌأهنم ـبتلفوف مع أىل الضبلؿ»(ُ).
ك ٌ
فاالختبلؼ ركن من أركاف االبتبلء؛ ألنٌو يعين التفاكت بني الناس ،كىذا
اغبق ،كاالجتهاد يف اتٌباعو،
التفاكت يدعو الصادقني منهم ،إذل البحث عن ٌ
قصركا
فيتبني فضلهم على من أعرضوا عن ٌ
كموافقتوٌ ،
اغبق ،كىم يعلموف ،كمن ٌ
يف البحث عنو ،كمن تقاعسوا يف ذلك.
كل صفاهتم ،ؼبا كاف لبلبتبلء
كلو أ ٌف الناس كلٌهم كانوا بدرجة كاحدة ،يف ٌ
من معَن؛ فاؼبعلٌم ال ىبترب التبلميذ ،فيما يتساككف يف معرفتو ،ابتداءن ،بل
جهود من
لتتبني
ي
ىبتربىم ،فيما يتفاكتوف ،يف معرفتو ،ابلتحصيل كاالجتهاد؛ ى
اجتهد منهم.
كل الوضوح ،فكم
فإذا جئنا إذل اعبانب
التأليفي ،كجدان االبتبلء ك ن
اضحا ٌ
ٌ
من مؤلٌف التزـ برأم ابطل ،كىو ال يعلم أنٌو ابطل ،مثٌ جاءتو األدلٌة القاطعة
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُّّٗ/ْ :
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كظل يدافع
الدالٌة على بطبلف ذلك الرأم .فمنهم من ٌ
تعصب لرأيو ،كاتٌبع ىواهٌ ،
عن ذلك الرأم الباطل ،كىو يعلم أنٌو ابطل؛ أل ٌف ىواه موافق لذلك الرأم ،أك
ألنٌو أينف من االعرتاؼ ابلػخطإ.
كمنهم من ضبلتو التقول على اتٌباع اؽبدلً ،
كقتل اؽبول ،فعدؿ عن رأيو
كصرح ابلرأم اعبديد ،كاعرتؼ خبطئو.
القدصلٌ ،
أيضا ،فكم من
كإذا جئنا إذل اعبانب
اضحا ن
التطبيقي ،كجدان االبتبلء ك ن
ٌ
مطبٌق كاف ىبالف الشريعة اإلسبلميٌة ،كىو ال يعلم ،مثٌ جاءتو البيٌنات القاطعة،
اغبق يف تطبيقو .فمنهم من ظ ػ ٌل على مػخالفتو؛ أل ٌف ىواه
فعلم أنٌو كاف ىبالف ٌ
كف عن
قد تغلٌب عليو ،فص ٌده عن طاعة هللا  ،كمنهم من اتب ،كأانب ،ك ٌ
حق الػمبني.
الػمحػارـ ،بعد أف ىداه هللا ،إلػى الػ ٌ
ً
ص يد السبً ًيل ىكًمٍنػ ىها ىجائًهر ىكلى ٍو ىشاءى ىؽبىىدا يك ٍم
﴿ك ىعلىى اَّلل قى ٍ
قاؿ تعاذل :ى
أٍ ً
ني﴾(ُ).
ىصبىع ى
قاؿ سيٌد قطب« :كالسبيل القاصد :ىو الطريق الػمستقيم ،الذم
قصدا ،إلػى غايتو ،فبل يػحيد عنها .كالسبيل الػجائر ىو
ال يلتوم ،كأنٌو يقصد ن
السبيل الػمنحرؼ ،الػمجاكز للغػاية ،ال ً
يوصل إليها ،أك ال يق ػف عن ػدىا!
﴿كلىػو ىشاء ىؽب ىدا يكم أ ً
ني﴾ ..كلكنٌو شاء أف ىبلق اإلنساف مستعدًّا للهدل
ىجػ ىمع ى
ىٍ ى ى ٍ ٍ
كالضبلؿ ،كأف يدع إلرادتو اختيار طريق اؽبدل ،أك طريق الضبلؿ؛ فكاف منهم
من يسلك السبيل القاصد ،كمنهم من يسلك السبيل اعبائر .ككبلنبا ال ىبرج
حريٌة االختيار»(ِ).
على مشيئة هللا ،اليت قضت أبف تدع لئلنساف ٌ
(ُ) النحل.ٗ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُِِٔ/ْ :
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مصيـرالـمختلفين
فإن قيل :إذا لػم يكن الػمنسوبوف إذل اإلسبلـ ،على الوجو األكمل ،يف
قليبل،
اغبق ،ن
العقائد كاألعماؿ كاألخبلؽ ،حبيث ال ينجو أحد منهم ،من ـبالفة ٌ
كثريا؛ فكيف سيدخلوف اعبنٌة ،كىم على ىذه اغباؿ؟!
أك ن

قلت :دخوؿ اعبنٌة كدخوؿ النار ليسا بػحكم اإلنساف ،كائننا من كاف،
بل حبكم هللا  ،فإ ٌف الناس لو تيًركوا ،ليحكم بعضهم على بعض ،ؼبا دخل
اعبنٌة أحد ،كؼبا سلم من النار أحد.
كإٌمبا األمر كلٌو ﵁  ،ىو أعلم ابلذين يستح ٌقوف الثواب ،كىو أعلم
أحدا.
ابلذين يستح ٌقوف العقاب ،كال يظلم ربٌك ن
قاؿ تعاذل﴿ :كنىضع الٍموا ًزين الٍ ً
ط لًيػوًـ الٍ ًقيام ً
س ىشٍيػئنا
ف
ػ
ن
م
ل
ظ
ت
بل
ف
ة
س
ق
ٍ
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى ى ي ىى ى
ي ه
ً
ً
كإً ٍف ىكا ىف ًمثٍػ ىق ى و ً
ني﴾(ُ).
اؿ ىحبة م ٍن ىخ ٍرىد وؿ أىتىػٍيػنىا هبىا ىكىك ىفى بًنىا ىحاسبً ى
ى
معتمدا على فهمو لبعض
ٌأما إذا أراد أحد أف هبتهد برأم يف ىذا الباب،
ن
للحق،
األدلٌة القرآنيٌة ،فإنٌو سيقوؿ دبا قالو كثري من اؼبؤلٌفني ،كىو أ ٌف اؼبخالف ٌ
اغبق
اغبق؛ بسبب اعبهل ،أك بسبب الضعفٌ .أما إذا خالف ٌ
ييع ىذر ،إذا خالف ٌ
بسبب اؽبول ،فإنٌو ال ييع ىذر؛ لكنٌو إذا اتب كأانب ،فإ ٌف هللا غفور رحيم.
فمن أفطر يف هنار رمضاف؛ بسبب اعبهلِ ،بحدل صوره ،كالنسياف؛
أك بسبب الضعفِ ،بحدل صوره ،كاؼبرض؛ فإنٌو معذكر يف إفطارهٌ .أما من
كل صور الضعف ،كلكنٌو أفطر؛
كل صور اعبهل ،كمن ٌ
أفطر ،كىو سليم ،من ٌ
اضا عن أمر هللا  ،فليس دبعذكر.
باعا ؽبواه ،أك إعر ن
اتٌ ن
(ُ) األنبياء.ْٕ :
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يستدؿ هبا اؼبؤلٌفوف الذين يعذركف الناس؛
كأقول األدلٌة القرآنيٌة اليت
ٌ
بسبب اعبهل ،كبسبب الضعف:
 -1قولو تعاذل :ى ً
ت ىك ىعلىٍيػ ىها ىما
ف اَّللي نػى ٍف نسا إًال يك ٍس ىع ىها ىؽبىا ىما ىك ىسبى ٍ
﴿ال يي ىكلٌ ي
ً
ً
ً
صنرا ىك ىما
ا ٍكتى ىسبى ٍ
ت ىربػنىا ىال تيػ ىؤاخ ٍذ ىان إً ٍف نىسينىا أ ٍىك أ ٍ
ىخطىأٍ ىان ىربػنىا ىكىال ىٍربم ٍل ىعلىٍيػنىا إً ٍ
ىضب ٍلتو علىى ال ًذ ً ً
ً
ً
ف ىعنا ىكا ٍغ ًف ٍر لىنىا
ين م ٍن قىػٍبلنىا ىربػنىا ىكىال يربى ٌم ٍلنىا ىما ىال طىاقىةى لىنىا بًو ىك ٍاع ي
ى ىي ى
ى
كار ىضبنا أىنٍت موىال ىان فىانٍصرىان علىى الٍ ىقوًـ الٍ ىكافً
ً
ين﴾(ُ).
ر
يٍ ى
ٍ
ى ٍ ٍى ى ى ٍ
ى
اػبًٍن ًزي ًر ىكىما أ ًيىل بًًو لًغى ًٍري
 -2قولو تعاذل﴿ :إًمبىا ىحرىـ ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيػتىةى ىكالد ىـ ىك ىغبٍ ىم ٍ
و ً ًً
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
اَّللً فى ىم ًن ٍ
اضطير ىغٍيػىر ىاب وغ ىكىال ىعاد فى ىبل إ ٍمثى ىعلىٍيو إف اَّللى ىغ يف ه
﴿م ٍن ىك ىفىر ًابَّللً ًم ٍن بػى ٍع ًد إًيبىانًًو إًال ىم ٍن أي ٍك ًرىه ىكقىػ ٍلبيوي يمطٍ ىمئً ٌّن
 -3قولو تعاذل :ى
اف كلى ًكن من ىشرح ًابلٍ يك ٍف ًر ص ٍدرا فىػعلىي ًهم ىغض ً ً
ًً ً
اب
ب م ىن اَّلل ىكىؽبيٍم ىع ىذ ه
ى ن ىٍ ٍ ى ه
اب ٍإليبى ى ٍ ى ٍ ى ى
ىع ًظ هيم﴾(ّ).
 -4قولو تعاذل﴿ :كىال تي ٍك ًرىوا فىػتػياتً يكم علىى الٍبًغ ًاء إً ٍف أىرد ىف ىرب ُ ً
ض
ى
ىٍ ى
ي ىى ٍ ى
صننا لتىػٍبػتىػغيوا ىعىر ى
ى
(ْ)
ً ًً ً
ٍ ً
ً
ور ىرًح هيم﴾ .
اغبىيىاة ال ُدنٍػيىا ىكىم ٍن يي ٍك ًرٍى يهن فىإف اَّللى م ٍن بػى ٍعد إ ٍكىراى ًهن غى يف ه
ً
األمة ،فإ ٌف أقو ناما يقولوف
قاؿ ابن تيميٌة« :كىذا من أسباب ف ىنت تقع بني ٌ
تعمدكا
أمورا ىم ؾبتهدكف فيها ،كقد أخطأكا؛ فتبلغ أقو ناما ،يظنٌوف ٌأهنم ٌ
كيفعلوف ن
أيضا ؾبتهدكف ـبطئوف،
فيها الذنب ،أك يظنٌوف ٌأهنم ال ييع ىذركف ابػبطإ ،كىم ن
الكل
جتهدا مػخطئنا فػي فعلو ،كىذا مػ ن
فيكوف ىذا مػ ن
جتهدا مػخطئنا فػي إنكاره ،ك ٌ
(ُ) البقرة.ِٖٔ :
(ِ) البقرة.ُّٕ :
(ّ) النحل.َُٔ :
(ْ) النور.ّّ :
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ميعا مذنبيػن»(ُ).
مغفور لػهم .كقد يكوف أحدىػما مذنبنا ،كما قد يكوانف جػ ن
أيضا« :كىكذا األقواؿ اليت ييكفر قائلها ،قد يكوف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ً
اغبق ،كقد تكوف عنده ،كلػم تثبت
الرجل لػم تبلغو النصوص الػموجبة لػمعرفة ٌ
عنده ،أك لػم يتم ٌكن من فهمها ،كقد يكوف قد عرضت لو شبهات ،يعذره هللا
حق ،كأخطأ ،فإ ٌف هللا يغفر لو
بػها ،فمن كاف من اؼبؤمنني مػ ن
جتهدا يف طلب الػ ٌ
خطأه ،كائننا م ػ ػا كػ ػاف ،سػ ػ ػواء ك ػ ػاف ،فػي الػمس ػائ ػل النظ ػريٌة ،أك العمليٌة .ى ػذا
قسموا الػمسائل
النيب  ،كجػماىري ٌ
أئمة اإلسبلـ؛ كما ٌ
ال ػذم عليػ ػو أصح ػ ػ ػاب ٌ
إلػى مسائل أصوؿ ،ييكفر ِبنكارىا؛ كمسائل فركع ،ال ييكفر ِبنكارىا»(ِ).
كقاؿ ابن عثيمني« :من أصوؿ أىل السنٌة كاعبماعة أ ٌف اإلنساف قد
هبتمع فيو سنٌة كبدعة ،إذا دل تكن البدعة مك ًٌفرة ،كمن اؼبعلوـ أ ٌف بدعة األشعريٌة
ليست من البدع اؼبخ ًرجة عن اإلسبلـ ،كال مانع من الثناء على من قاـ دبا ينفع
يستحق من الثناء؛ فهو ؿبمود على ما قاـ بو
اؼبسلمني ،من ىذه الطائفة ،دبا
ٌ
من ذلك .ك ٌأما ما حصل منو من بدعة ،نعلم أك يغلب على ظنٌنا أنٌو فيها
األمة  -يف
كل ؾبتهد من ىذه ٌ
ؾبتهد ،فهو دائر بني األجر كاألجرين؛ أل ٌف ٌ
حكم يسوغ فيو االجتهاد  -فلن يعدـ األجر ،أك األجرين»(ّ).
صح أ ٌف الػمؤلٌفني  -كىم فػي الغالب من أىل العلم  -معذكركف،
فإذا ٌ
حق ،فإ ٌف
فػي تلك الػمخالفات؛ ٌ
ألهنم بذلوا جهدىم ،لكنٌهم لػم يصلوا إلػى الػ ٌ
للحق  -أىكلػى ابلعذر ،إف كانوا يػجهلوف
العامة  -فػي تطبيقاتػهم الػمخالفة ٌ
ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َّٖ/َُ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُٗٔ-ُٗٓ/ِّ :
ؿبمد بن صاحل العثيمني.ّْٖ/ِٓ :
(ّ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ

176

يتعصبوف للباطل.
الػ ٌ
حق ،ككانوا صادقيػن ،فػي قلوبػهم ،كال يتٌبعوف أىواءىم ،كال ٌ
قاؿ ابن القيٌم« :كمن اؼبعلوـ أ ٌف اؼبخوؼ يف زلٌة العالًػم تقليده فيها؛ إذ
لوال التقليد لػم يػي ىخف من زلٌة العالًػم على غريه .فإذا عرؼ أنػٌها زلٌػة ،لػم يػى يجػ ٍز لو
أف يتٌبعو فيها ،ابتٌفاؽ اؼبسلمني ،فإنٌو اتٌباع للخطإ على عمد ،كمن لػم يعرؼ
أنػٌها زلٌة ،فهو أعذر منو ،ككبلنبا يم ًٌ
فرط فيما أيًمر بو»(ُ).
اغبنبلي« :كلػ ٌما كثيػىر اختبلؼ الناس يف مسائل الدين،
كقاؿ ابن رجب
ٌ
ككثيػىر تفُرقهم ،كثيػىر بسبب ذلك تباغيضهم كتبلعينهم ،ككلٌّ منهم ييظ ًهر أنٌو ييبغًض
معذكرا ،بل يكوف متٌبً نعا
معذكرا ،كقد ال يكوف
﵁ ،كقد يكوف يف نفس األمر
ن
ن
ً
ً
كثريا من البغض كذلك
ؽبواهٌ ،
مقصنرا يف البحث عن معرفة ما ييبغض عليو ،فإ ٌف ن
الظن خطأ قط نعا ،كإف
يظن أنٌو ال يقوؿ ٌإال ٌ
اغبق ،كىذا ٌ
إٌمبا يقع ؼبخالفة متبوع ٌ
الظن قد يىبط كييصيب .كقد
أيريد أنٌو ال يقوؿ ٌإال ٌ
اغبق فيما خولف فيو ،فهذا ٌ
كل ىذا يقدح يف
يكوف اغبامل على اؼبيل ٌ
ؾبرد اؽبول ،أك اإللف ،أك العادة ،ك ٌ
كيتحرز يف
أف يكوف ىذا البغض ﵁ .فالواجب على اؼبؤمن أف ينصح نفسو،
ٌ
ىذا غاية التحُرز ،كما أشكل منو ،فبل ي ً
دخل نفسو فيو؛ خشية أف يقع فيما
ي
كثريا من
خفي ينبغي التفطُن لو ،كىو أ ٌف ن
يهني عنو من البغض ا﵀رـ .كىهنا أمر ٌ
مأجورا على اجتهاده
ؾبتهدا فيو،
قوال
أئمة الدين قد يقوؿ ن
مرجوحا ،كيكوف ن
ن
ٌ
ن
فيو ،موضوعا عنو خطؤه فيو ،كال يكوف ً
اؼبنتصر لػمقالتو تلك بػمنزلتو يف ىذه
ن
الدرجة ،ألنٌو قد ال ينتصر ؽبذا القوؿٌ ،إال لكوف متبوعو قد قالو ،حبيث إنٌو لو
أئمة الدين ،ؼبا قبلو ،كال انتصر لو ،كال كاذل من كافقو ،كال عادل
قالو غرييه من ٌ
للحق دبنزلة متبوعو ،كليس كذلك،
يظن أنٌو إٌمبا انتصر ٌ
من خالفو ،كىو مع ىذا ٌ
(ُ) إعبلـ اؼبوقٌعني.ْْٓ/ّ :
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للحق ،كإف أخطأ يف اجتهاده ،ك ٌأما ىذا
فإ ٌف متبوعو إٌمبا كاف قصده االنتصار ٌ
اغبق إرادةي عي ٌلو متبوعو ،كظهور كلمتو،
التابع ،فقد شاب
انتصاره ؼبا يظنٌو ٌ
ى
للحق ،فافهم
نسب إذل اػبطإ ،كىذه دسيسة تقدح يف قصد االنتصار ٌ
ك ٌأال يي ى
ىذا ،فإنٌو فهم عظيم ،كهللا يهدم من يشاء إذل صراط مستقيم»(ُ).
كقاؿ ابن عثيمني« :الػجهل ابغبكم فيما ييك ًٌفر ،كالػجهل ابلػحكم فيما
ً
ً
فسق ييع ىذر بػجهلو ،فكذلك الػجاىل بػما ييك ًٌفر
فسق ،فكما أ ٌف الػجاىل بػما يي ٌ
يي ٌ
مفرطنا فػي التعلٌم ،كلػم
ييع ىذر بػجهلو ،كال فرؽ ...لكن إذا كاف ىذا الػجاىل ٌ
يسأؿ ،كلػم يبحث ،فهذا مػحل نظر .فالػجهاؿ بػما يك ًٌفر ،كبػما ي ً
فسقٌ ،إما ٌأال
يٌ
ي
ي ٌ
ٌ
يكوف منهم تفريط ،كليس على ابلػهمٌ ،إال أ ٌف ىذا العمل مباح ،فهؤالء
أصركا ،يح ًكم عليهم بػما يقتضيو ىذا
دعوف
ييع ىذركف ،كلكن يي ى
ٌ
للحق ،فإف ٌ
و
ؤد للشرؾ،
اإلصرار ،ك ٌأما إذا كاف اإلنساف يسمع أ ٌف ىذا مػحرـ ،أك أ ٌف ىذا يم ٌ
كلكنٌو تػهاكف ،أك استكرب ،فهذا ال ييع ىذر هجهلو»(ِ).
أم
أيضا« :فمن كاف ن
كقاؿ ابن عثيمني ن
جاىبل ،فإنٌو ال يؤ ى
اخذ هجهلو ،يف ٌ
شيء كاف من أمور الدين ،كلكن يػجب أف نعلم أ ٌف من الػجهلة من يكوف
عنده نػوع مػ ػن العناد ،أم :أنٌو ييذ ىكر لػ ػو الػحػ ٌق ،كلكنٌو ال يبحػث عنو ،كال
يتٌبعو ،بػ ػل يكوف على ما كاف عليو أشياخو ،كمن يعظٌمهم كيتٌبعهم ،كىذا فػي
هم أ ٌف الػجهل ،الذم ييع ىذر بو اإلنساف  -حبيث
اغبقيقة ليس بػمعذكر ...فالػ يم ٌ
اغبق ،كال ييذ ىكر لو  -ىو رافع لئلمث ،كاغبكم على صاحبو ،دبا
ال يعلم عن ٌ
يقتضيو عملو ،مثٌ إف كاف ينتسب إذل اؼبسلمني ،كيشهد أف ال إلو ٌإال هللا ،كأ ٌف
(ُ) جامع العلوـ كاغبكم.ُٕٗ-ُٕٖ :
ؿبمد بن صاحل العثيمني.ُِٕ-ُِٔ/ِ :
(ِ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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عترب منهم ،كإف كاف ال ينتسب إذل اؼبسلمني ،فإ ٌف
ؿبم ندا رسوؿ هللا ،فإنٌو يي ى
ٌ
حكمو حكم أىل الدين ،الذم ينتسب إليو ،يف الدنيا .ك ٌأما يف اآلخرة ،فإ ٌف
شأنو شأف أىل الفرتة.)ُ(»...
كالعذر الذم يقوؿ بو كثري من اؼبؤلٌفني ،إٌمبا ىو يف ابب التعاييش؛ أل ٌف
بعضا  -فيما أمكن فيو العذر  -ارتفع التعاييش
بعضهم ن
الناس ،إذا لػم يعذر ي
كحل ؿبلٌو التعادم كالتقاتيل.
عنهمٌ ،
يستحق العذر ،كبني أف تيًقٌره
كالفرؽ كبري بني أف تعذر اإلنساف ،الذم
ٌ
التساىل يف الباطل ،كترؾ النصيحة ،بل
على أخطائو؛ فليس اؼبقصود من العذر
ي
اؼبقصود اإلبقاء على التعاييش ،ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندؾ أمراف :عذر من
يستحق العذر ،كالنصيحة لو ،بتنبيهو على أخطائو.
ٌ
كالفرؽ كبري جدًّا ،بني (االحتػراـ) ،ك(االلتزاـ)؛ فإ ٌف احتػراـ الػمخالفني،
اختصوا بو
كذبنُب تكفريىم ،كالتماس األعذار ؽبم :ال يعين كجوب االلتزاـ دبا
ٌ
من آراء؛ فإف أكجبوا على ـبالفيهم ذلك االلتزاـ؛ فقد أكجبوا على أنفسهم
ىبتص بو ـبالفوىم من آراء!!!
االلتزاـ دبا ٌ
بعضا ،كبني حكم هللا 
كالفرؽ كبري بني أف يعذر الناس ،بعضهم ن
عليهم؛ فإ ٌف هللا  يعلم ما يف قلوب عباده ،كيعلم الصادؽ من الكاذب ،فهو
العفو الغفور الرحيم.
العليم بذات الصدكر ،كىو ٌ
قاؿ تعاذل﴿ :يػعلىم ما ًيف السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكيػى ٍعلى يم ىما تي ًسُرك ىف ىكىما تيػ ٍعلًنيو ىف
ىٍ ي ى
ىى
كاَّلل علًيم بً ىذ ً
ص يدكًر﴾(ِ).
ات ال ُ
ى يى ه
ؿبمد بن صاحل العثيمني.ُِٗ-ُِٖ/ِ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
(ِ) التغابن.ْ :
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معاندا ،كأنت تػجهل أنٌو معاند  -يف اغبقيقة -
فقد تعذر أنت ن
إنساان ن
للحق ىو جهلو؛ فليس لك أف تطٌلع على ما يف قلبو.
تظن أ ٌف سبب ـبالفتو ٌ
ف ٌ
لكن هللا كحده يعلم أ ٌف ىذا اؼبعاند  -الذم عذرتو أنت  -سيخالف
ك ٌ
اغبق؛ ألنٌو يتٌبع
كل األدلٌة القاطعة ،الدالٌة على ٌ
اغبقٌ ،
ٌ
حت لو اجتمعت عنده ٌ
ً
اغبق.
اؽبول ،كييؤثره على اؽبدل .كاتٌباع اؽبول كاحد من أكرب أسباب يـبالفة ٌ
فالذم ال يستحق العذر لن ينفعو أف يػ ً
جمع الناس ،كلُهم ،على التماس
ٌ
ي
العذر لو؛ فإ ٌف األمر ﵁ .
قاؿ تعاذل﴿ :يػوـ ىال سبىٍلً
ك نػى ٍفس لًنىػ ٍف و
س ىشٍيػئنا ىك ٍاأل ٍىم ير يػى ٍوىمئً وذ ًَّللً﴾(ُ).
ي
ىٍ ى
ه
كقاؿ تعاذل ﴿ :ىكاتػ يقوا يىػ ٍونما ىال ىٍذب ًزم نػى ٍفس ىع ٍن نػى ٍف و
س ىشٍيػئنا ىكىال يػي ٍقبى يل ًمٍنػ ىها
ه
ص يرك ىف﴾(ِ).
ىع ٍد هؿ ىكىال تىػٍنػ ىفعي ىها ىش ىف ى
اعةه ىكىال يى ٍم يػيٍن ى
كقاؿ تعاذل﴿ :فىػػيىػ ٍػوىمػػئً ػ وػذ ىال يىػٍن ػ ىف ػ يػع ال ًػذي ػ ىػن ظىػلى يػمػ ػوا ىم ٍػع ػ ًػذ ىرتيػ يػه ػ ٍػم ىكىال يى ػ ػ ٍػم
يي ٍستىػ ٍعتىػبيو ىف﴾(ّ).
كقاؿ تعاذل﴿ :يػ ػػوـ ىال يػٍنػ ىف ػػع الظالً ًمني مع ً
ػوء
ػ
ػ
ػ
س
م
ػه
ل
ك
ة
ن
ع
الل
م
ػه
ل
ك
م
ه
ػ
ت
ر
ذ
ى
ى
ي
ي
ى
ٍ
ى ٍى ى ي
ى يٍ ي ي
ى ىٍ ى يٍ ى يي
الدا ًر﴾(ْ).
ً
يق الوسطيٌة) ،فػي ىذا الػمقاـ؛ فيتجنٌب
كلذلك يػختار العال يػم اجملت ًه يد (طر ى
ً
ً
فسقو ،أك ييضلًٌلو ،أك
التشدُد ،فػي الػحكم على الػ يمخالف؛ فبل ييك ٌفره ،أك يي ٌ
ييب ًٌدعو ،ابالعتماد على الظنوف ،كاألكىاـ ،كاألىواء ،كالتقليد.
(ُ) االنفطار.ُٗ :
(ِ) البقرة.ُِّ :
(ّ) الركـ.ٕٓ :
(ْ) غافر.ِٓ :
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التساى ىل ،فػي الػحكم على رأم
كفػي الوقت نفسو ،يتجنٌب العالً يػم اجملت ًه يد
ي
الػمخالف؛ فبل ي ً
همل تػخطئة الػ يمخالف ،حيػن ييوقًن بػخطئو.
ي
ي
كإنٌػما يلجأ العالً يػم اجملت ًه يد إذل التخطئة؛ من أجل اإلرشاد كالنصح؛ ال من
أجل اإلفحاـ كالقدح.
فالتخطئة كسيلة لتنبيو الػ يمخالف كأتباعو ،على أ ٌف اؼبخ ًطٌ ؽبم يرل -
ابجتهاده  -أنػٌهم مػ ً
خطئوف؛ فيدعوىم بذلك ،إذل ترؾ اػبطإ.
ي
القياس ،كفركا بذلك! لًماذا
أىل الظاى ًر
قاؿ ٌ
ى
ؿبمد الغز ٌ
ارل« :إذا أنكر ي
عزت عليك نسبتهم إذل صواب ،أك
ًي رجل؟ قل :أخطأكا ،قل :جهلوا ،إذا ٌ
علمٌ .أما التكفري ،فكبلـ لغو ،ال كزف لو»(ُ).

(ُ) دفاع عن العقيدة كالشريعة.ُٖٗ :
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ّ
مخارج الـمتقين
أتباعو ،عن االختبلؼ ،كأسباب
فإن قيل :كيف ينهى (اإلسبلـ) ى
االختبلؼ مستحوذة عليهم؟!
اغبق،
قلت :قد يكوف االختبلؼ
ن
ؿبمودا ،كىو االختبلؼ بني أىل ٌ
فإهنما ال هبتمعافٌ ،إال بعد أف يرتؾ أىل الباطل ابطلهم ،كيتٌبعوا
كأىل الباطل؛ ٌ
اغبق.
اغبق ،فييصبحوا من أىل ٌ
ٌ
ً
قاؿ تعاذل﴿ :ذىلً ً ً
ً
ين ىآمنيوا اتػبىػعيوا
ى
ين ىك ىف يركا اتػبىػعيوا الٍبىاط ىل ىكأىف الذ ى
ك أبىف الذ ى
ً
ب اَّللي لًلن ً
اس أ ٍىمثىا ىؽبيٍم﴾(ُ).
ٍ
ك يى ٍ
اغبىق ًم ٍن ىرٌهبًً ٍم ىك ىذل ى
ض ًر ي

األمم السبع ادلنسوبة إىل (اإلسالم):
كاؼبنسوبوف إذل اإلسبلـ يف الظاىر ٌأمة كاحدة ،كلكنٌهم يف اغبقيقة أمم
مػختلفة ،أبرزىا سبع أمػ ػم :الػمك ًٌذبوف ،كالػمنافقوف ،كالػمع ًطٌلوف ،كالػمغالوف،
اؼبتعصبوف ،ك ً
ً
اؼبفسدكف ،كاؼبتٌقوف.
ك ٌ
فأما اؼبك ٌذبوف ،فإ ٌهنم يكفركف بوجود اػبالق  ،أك يكفركف برسالة
ٌ
ؿبمد  ،كيك ٌذبوف أبصوؿ اإلسبلـ الكربل.
ٌ
يصرحوف بكفرىم ،كبرفضهم لػحقائق اإلسبلـ ،فبل يتظاىركف
كىم ٌ
لكن بعض الناس هبهلوف حقيقة حاؽبم؛ فينسبوهنم إذل
ابإلسبلـ ،كالػمنافقني؛ ك ٌ
اإلسبلـ ،نسبة كراثيٌة.
اغبق؛ أل ٌف اإليباف أبصوؿ
األمة من أىل ٌ
فبل ييبكن أف يكوف أفراد ىذه ٌ
اغبق.
اإلسبلـ الكربل :من أكجب صفات أىل ٌ
ؿبمد.ّ :
(ُ) ٌ
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قاؿ تعاذل﴿ :فىػويل يػومئً وذ لًٍلم ىك ًٌذبًني .ال ً
ين يى ٍم ًيف ىخ ٍو و
ض يػى ٍل ىعبيو ىف .يػى ٍوىـ
ذ
ى ٍ ه ىٍ ى ي ى
ى
يي ىدعُو ىف إً ىذل ىان ًر ىج ىهن ىم ىدعًّا .ىى ًذهً الن يار ال ًيت يكٍنػتي ٍم ًهبىا تي ىك ًٌذبيو ىف﴾(ُ).
ً
ًو ً ً
ين يي ىك ًٌذبيو ىف بًيىػ ٍوًـ ال ًٌدي ًن .ىكىما
كقاؿ تعاذل ﴿ :ىكيٍ هل يػى ٍوىمئذ ل ٍل يم ىك ٌذبً ى
ني .الذ ى
ً
ً
اؿ أ ً
و ً ً
ي ىك ًٌذ ي ًً ً
ني .ىكبل بى ٍل
ىساطريي ٍاألىكل ى
آًيتيػنىا قى ى ى
ب بو إال يك ُل يم ٍعتىد أىثي وم .إ ىذا تيػٍتػلىى ىعلىٍيو ى
ي
ىرا ىف ىعلىى قيػليوهبًً ٍم ىما ىكانيوا يى ٍك ًسبيو ىف .ىكبل إًنػ يه ٍم ىع ٍن ىرٌهبًً ٍم يػى ٍوىمئً وذ لى ىم ٍح يجوبيو ىف .يمث
اؿ ىى ىذا ال ًذم يكٍنػتي ٍم بًًو تي ىك ًٌذبيو ىف﴾(ِ).
صاليو ٍ
اعبى ًحي ًم .يمث يػي ىق ي
إًنػ يه ٍم لى ى
فإهنم ينتسبوف إذل اإلسبلـ ،كقلوهبم خالية من اإليباف؛
ك ٌأما اؼبنافقوفٌ ،
كيدا.
طمعا ،أك ن
فيتظاىركف ابإلسبلـ؛ خوفنا ،أك ن
عبلـ الغيوب؛
كالنفاؽ من أمراض القلوب ،كال يعلم ما يف القلوبٌ ،إال ٌ
اعتمادا على الظنوف كالشكوؾ كاألكىاـ؛ فعلينا أف
يصح ٌاهتاـ أحد ابلنفاؽ،
ن
كال ٌ
يتوذل السرائر.
كبكم ابلظاىر ،كهللا ٌ
قاؿ تعاذلً :
ىعر ً
اب يمنىافً يقو ىف ىكًم ٍن أ ٍىى ًل الٍ ىم ًدينى ًة ىمىريدكا
﴿كفب ٍن ىح ٍولى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ىٍ
ى
اؽ ىال تىػعلىمهم ىكبن نػىعلىمهم سنػع ًٌ
علىى النًٌ ىف ً
ني يمث يػرُدك ىف إً ىذل ىع ىذ و
ً
اب
ػ
ت
ر
م
م
ه
ػ
ب
ذ
ى
ي
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ي ي ٍ ي ي ي ٍ ى ى يي ٍ ى
يى
ىع ًظي وم﴾(ّ).
﴿كىال تىػ يقوليوا لً ىم ٍن أىلٍ ىقى
قاؿ الفخر الر ٌ
ازم« :اؼبسألة األكذل :قاؿ تعاذل :ى
ت يم ٍؤًمننا﴾(ْ) ،كقاؿ ىهنا﴿ :قي ٍل لىػ ٍم تيػ ٍؤًمنيوا﴾(ٓ) ،مع ٌأهنم ألقوا
إًلىٍي يك يم الس ىبل ىـ لى ٍس ى
(ُ) الطور.ُْ-ُُ :
(ِ) اؼبط ٌففني.ُٕ-َُ :
(ّ) التوبة.َُُ :
(ْ) النساء.ْٗ :
(ٓ) اغبجرات.ُْ :
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الظن
إليهم السبلـ ،نقوؿ :إشارة إذل أ ٌف عمل القلب غري معلوـ ،كاجتناب ٌ
فعبل :ىو مرائي(ُ) ،كال ؼبن
كاجب ،كإٌمبا يوب ىكم ابلظاىر؛ فبل ييقاؿ ؼبن يفعل ن
لكن هللا خبري دبا يف الصدكر ،إذا قاؿ :فبلف ليس دبؤمن،
أسلم :ىو منافق ،ك ٌ
(ِ)
جوز لنا ذلك
الذم
فهو
،
حصل اعبزـ ،كقولو تعاذل﴿ :قي ٍل لىػ ٍم تيػ ٍؤًمنيوا﴾
ٌ
للنيب  ،حيث أطلعو هللا على الغيب ،كضمري قلوهبم،
القوؿ ،ككاف معجزة ٌ
فقاؿ لنا :أنتم ال تقولوا ،ؼبن ألقى إليكم السبلـ :لست مؤمننا؛ لعدـ علمكم دبا
يف قلبو»(ّ).
اغبق؛ أل ٌف
لكن عدـ ٌ
االهتاـ ابلنفاؽ ال يعين أ ٌف اؼبنافقني من صبلة أىل ٌ
ك ٌ
اغبق؛ فبل ييبكن أف
اؼبنافقني ليسوا من اؼبؤمنني ،كاإليباف من أكجب صفات أىل ٌ
اغبقٌ ،إال بعد أف يرتكوا النفاؽ ،كيؤمنوا ،كيتوبوا،
األمة من أىل ٌ
يكوف أفراد ىذه ٌ
كييصلحوا ،كيعتصموا اب﵁.
قاؿ تعاذل﴿ :إًف الٍمنىافً ًقني ًيف الدرً
ىس ىف ًل ًم ىن النا ًر ىكلى ٍن ىًذب ىد ىؽبيٍم
األ
ؾ
ٍ
ي ى
ٍ
ٍ
صريا .إًال ال ًذين ىاتبوا كأىصلىحوا كاعتصموا ًابَّللً كأىخلى ً ً ً
ً
ك ىم ىع
صوا دينىػ يه ٍم َّلل فىأيكلىئً ى
ى ٍ ي
ى ي ى ٍ ي ى ٍى ى ي
نى ن
ؼ يػ ٍؤ ً
الٍم ٍؤًمنً
ت اَّلل الٍم ٍؤًمنًني أىجرا ع ً
يما﴾(ْ).
ظ
و
س
ك
ني
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ى ٍ
ن ن
ي ي
ي
كثريا ،من الػحقائق اإلسبلميٌة ،أتلي نفا،
ك ٌأما الػمعطٌلوف ،فإنػٌهم يعطٌلوف ن
فتطبي نقا ،فيعطٌلوف بعض األحكاـ الشرعيٌة ،كتحرصل البغاء ،كربرصل الػخمر ،كربرصل
الراب ،كربرصل الت ُربج ،كيعطٌلوف بعض أحكاـ العبادات ،كاؼبواريث ،كالعقوابت،
(ُ) يف اؼبطبوع( :مرائي) ،كالصواب( :مر واء).
(ِ) اغبجرات.ُْ :
(ّ) التفسري الكبري.ُُْ/ِٖ :
(ْ) النساء.ُْٔ-ُْٓ :
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كما يعطٌلوف بعض الػمعاشل القرآنيٌة ،كيبتدعوف أتكيبلت تػحريفيٌة ـبالفة للقرآف.
مضاد للحقائق اإلسبلميٌة ،كىو
كاؼبنهج
التعطيلي  -يف اغبقيقة  -منهج ٌ
ٌ
من صنيعة (أعداء اإلسبلـ)؛ فبل قيمة النتساب أفراده إذل (اإلسبلـ) ،ما داموا
ي ً
القطعي ،متٌبًعني أىواءىم ،كأىواء أسيادىم.
الشرعي
ابلدليل
ثبت
ما
ركف
نك
ي
ٌ
ٌ
فإهنم يستمسكوف بعقائد ابطلة ،قائمة
ك ٌأما الػ يمغالوف  -كىم الغبلة ٌ -
يؤدم
حت ٌ
الغلو فيمن يزعموف ٌأهنم من الصاغبنيٌ ،
الغلو ،يف الصاغبني ،أك ٌ
على ٌ
الغلو إذل االستمساؾ بعقائد كفريٌة ،كعقائد شركيٌة ،تضاىي بعض العقائد،
هبم ٌ
مثبل.
اليت يستمسك هبا اؼبنتسبوف إذل األدًيف الباطلة ،كاؼبسيحيٌة ن
مضادة للعقائد اإلسبلميٌة؛ كإف
كعقائد اؼبغالني  -يف اغبقيقة  -عقائد ٌ
انتسب أصحاهبا إذل (اإلسبلـ)؛ فإ ٌف انتسابػهم أشبو ابنتساب الػمسيحيٌني إلػى
كل الرباءة.
عيسى  ،كىو برمء منهم ،كمن أابطيلهمٌ ،
اس ً
ً
ت لًلن ً
ازب يذ ًكشل
﴿كإً ٍذ قى ى
ت قيػ ٍل ى
يسى ابٍ ىن ىم ٍرىصلى أىأىنٍ ى
قاؿ تعاذل :ى
اؿ اَّللي ىًي ع ى
كف اَّللً
ني ًمن د ً
كأ ًٌيمي إً
ً
ً
ى
ى
س ًرل ًحبى وٌق إً ٍف
ي
ل
ا
م
وؿ
ق
أ
ف
أ
رل
ف
و
ك
ي
ا
م
ك
ن
ا
ح
ب
س
اؿ
ق
ؽب
ي
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ي
ى
ى
ي
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ي ى ى ى
ٍ
ى ى
ى ى
ً
ت ىعبل يـ
ك إًن ى
ت قيػ ٍلتيوي فىػ ىق ٍد ىعل ٍمتىوي تىػ ٍعلى يم ىما ًيف نػى ٍف ًسي ىكىال أ ٍىعلى يم ىما ًيف نػى ٍف ًس ى
ك أىنٍ ى
يكٍن ي
ً ً
الٍغيي ً
ت ىعلىٍي ًه ٍم
ت ىؽبيٍم إًال ىما أ ىىم ٍرتىًين بًو أىف ٍاعبي يدكا اَّللى ىرًٌِب ىكىرب يك ٍم ىكيكٍن ي
وب .ىما قيػلٍ ي
ي
ً
يدا ما دم ً
ت ىعلىى يك ًٌل
يب ىعلىٍي ًه ٍم ىكأىنٍ ى
ت أىنٍ ى
ت في ًه ٍم فىػلىما تىػ ىوفػٍيػتىًين يكٍن ى
ىش ًه ن ى ي ٍ ي
ت الرق ى
ىش ٍي وء ىش ًهي هد﴾(ُ).
كل الرباءة ،من عقائد الػ يمغالني ،كإف انتسبوا إذل
كالرسوؿ  برمء ٌ
اغبق؛ ٌإال بعد أف يرتكوا
األمة من أىل ٌ
اإلسبلـ؛ فبل ييبكن أف يكوف أفراد ىذه ٌ
تلك العقائد الباطلة.
(ُ) اؼبائدة.ُُٕ-ُُٔ :
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قاؿ تعاذل﴿ :قيل ًي أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اغبى ًٌق ىكىال تىػتبًعيوا
اب ىال تىػ ٍغليوا ًيف ًدينً يك ٍم ىغٍيػىر ٍ
ٍ ى ى
و
ً
ً
ضلُوا ىع ٍن ىس ىو ًاء السبً ًيل﴾(ُ).
ىضلُوا ىكث نريا ىك ى
ضلُوا م ٍن قىػٍب يل ىكأ ى
أ ٍىى ىواءى قىػ ٍوـ قى ٍد ى
التأليفي ،فيستمسكوف
فإهنم يتٌبعوف أىواءىم ،يف اعبانب
اؼبتعصبوفٌ ،
ك ٌأما ٌ
ٌ
ابغبق فيها؛
ببعض اآلراء التأليفيٌة الباطلة ،كىم يعلموف أ ٌهنا ابطلة ،كال يعرتفوف ٌ
أل ٌف يف اعرتافهم ما ىبالف أىواءىم.
اغبق؛ أل ٌف غايتهم ىي إرضاء أىوائهم ،كلو ٌأدت
كىؤالء ليسوا من أىل ٌ
اغبق ،كىم يعلموف.
اغبق ابلباطل ،ككتم ٌ
إذل لبس ٌ
اغبق ًابلٍب ً
اغبىق ىكأىنٍػتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف﴾(ِ).
اط ًل ىكتى ٍكتي يموا ٍ
﴿كىال تىػ ٍلبً يسوا ٍى ى
قاؿ تعاذل :ى
التطبيقي ،فريتكبوف
فإهنم يتٌبعوف أىواءىم ،يف اعبانب
ك ٌأما اؼبفسدكفٌ ،
ٌ
اؼبعاصي ،كالقتل كالزنػى كالسرقة كشرب الػخمر كأكل الراب ،كىم يعلموف
لكن قلوهبم امتؤلت ابلفجور
بتحريبها ،كال يينكركف ذلك ،كال هبهلوف؛ ٌ
كالفسوؽ كالعصياف؛ فص ٌدهتم عن طاعة هللا .
اغبق  -يف غالب
اغبق؛ أل ٌف أىل ٌ
كىؤالء ال ييبكن أف يكونوا من أىل ٌ
كعمبل ،كإف
ابغبق الذم يعلموف،
اعتقادا ،ن
ن
أحواؽبم كأحياهنم  -يستمسكوف ٌ
أذنب أحدىم ،فإنٌو يسارع إذل االستغفار كالتوبة.

ّأم ـة الـمتّقٌن:
ك ٌأما الػ يمتٌقوف ،فيخالفوف الػ يمك ًٌذبني ،كالػ يمنافقني ،كال يػمع ًطٌلني ،كال يػمغالني،
ً
ً
فيتحركف
كالػ يم ٌ
تعصبني ،كالػ يمفسدين؛ فهم الذين يػتٌػقػوف هللا  ،م ػا استط ػاعواٌ ،
الطاعات ،كيتجنٌبوف الػمن ىكرات ،كيسارعوف فػي الػخريات.
(ُ) اؼبائدة.ٕٕ :
(ِ) البقرة.ِْ :
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قػاؿ تعالػى﴿ :فىاتػ يقوا اَّلل م ػا اسػتىػطىعػتيم كاسػمػعػوا كأ ً
ىطيػعيػوا ىكأىنًٍف يقػوا ىخٍيػنرا
ى ى ٍ ٍ ٍ ى ٍىي ى
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف﴾(ُ).
ًألىنٍػ يف ًس يك ٍم ىكىم ٍن يي ى
وؽ يشح نػى ٍف ًس ًو فىأيكلىئً ى
اغبق)؛ فمن لػم
(األمة الوحيدة) ،اليت
تستحق كصف (أىل ٌ
ٌ
كالػ يمتٌقوف ىم ٌ
اغبق) ،كإف انتسب إليهم.
(أمة الػمتٌقني) ،فليس من (أىل ٌ
يكن من ٌ
كالتقول من صفات القلوب العملية ،أم :اليت تستلزـ العمل ،كتي ً
وجبو،
ٌ
إسبلما بدنيًّا فقط ،بل ىي اإليباف
إيباان قلبيًّا فقط ،كليست
فليست التقول ن
ن
القليب ،مع اإلسبلـ البدشلٌ؛ فالػمتٌقوف ىم الذين آمنوا ،كعملوا الصاغبات.
ٌ
نج صاحبو ،إف لػم يصحبو العمل الصاحل ،كليس
فليس اإليباف كحده بػ يم و
صادرا عن إيباف.
العمل الصاحل كافينا ،إف لػم يكن ن
ً
ً
اغب ً
ً
اعبىن ًة يى ٍم
اب ٍ
ات أيكلىئً ى
كأٍ
ىص ىح ي
ين ىآمنيوا ىك ىعمليوا الص ى
قاؿ تعاذل :ى
﴿كالذ ى
فً ىيها ىخالً يدك ىف﴾(ِ).
كقاؿ تعاذل﴿ :كمن يػعمل ًمن الص ً
اغب ً
ات ًم ٍن ذى ىك ور أ ٍىك أينٍػثىى ىكيى ىو يم ٍؤًم هن
ى
ىى ٍ ىٍ ى ٍ ى
اعبىنةى ىكىال ييظٍلى يمو ىف نىًق نريا﴾(ّ).
ك يى ٍد يخليو ىف ٍ
فىأيكلىئً ى
ألمة الػ يمتٌقني ،حني تقرأ ىذه اآلًيت:
كلك أف تيد ًرؾ الػمنزلة العظيمة ٌ
 ﴿كسا ًرعوا إً ىذل م ٍغ ًفرةو ًمن ربً يكم كجن وة عرضها السماكات ك ٍاألىر ًت
ض أيعد ٍ
ىى ي
ىى ي ى ٍ ي
ى ى ٍ ىٌ ٍ ى ى ى ٍ ي ى
ً
ً
اظ ًمني الٍغي ى ً
لًٍلمت ًقني .ال ًذ ً
ً
ني ىع ًن الن ً
اس
ظ ىكالٍ ىعاف ى
ي ى
ين يػيٍنف يقو ىف ًيف السراء ىكالضراء ىكالٍ ىك ى ىٍ
ى
ً
ًً
ني .كال ًذ ً
ىكاَّللي يًوب ُ
ين إ ىذا فىػ ىعليوا فىاح ىشةن أ ٍىك ظىلى يموا أىنٍػ يف ىس يه ٍم ذى ىك يركا اَّللى
ب الٍ يم ٍحسن ى ى ى
فىاستىػ ٍغ ىفركا لً يذنيوهبًًم كمن يػ ٍغ ًفر ال ُذنيوب إًال اَّلل كلىػم ي ً
صُركا ىعلىى ىما فىػ ىعليوا ىكيى ٍم
ى
يىٍ ي
ٍ ىى ٍ ى ي
ٍ ي
(ُ) التغابن.ُٔ :
(ِ) البقرة.ِٖ :
(ّ) النساء.ُِْ :
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يػعلىمو ىف .أيكلىئًك جزاؤىم م ٍغ ًفرةه ًمن رٌهبًًم كجنات ىذب ًرم ًمن ىربتًها ٍاألىنٍػهار خالً ً
ين
د
ى ىى ي ي ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ى ه ٍ
ىٍ ي
ٍ ٍى ىي ى ى
ًً
ً ً
ني﴾(ُ).
ىج ير الٍ ىعامل ى
ف ىيها ىكن ٍع ىم أ ٍ
ًً
 ﴿كقً ً ًىح ىسنيوا ًيف ىى ًذهً ال ُدنٍػيىا
ين أ ٍ
ين اتػ ىق ٍوا ىما ىذا أىنٍػىزىؿ ىربُ يك ٍم قىاليوا ىخٍيػنرا للذ ى
يل للذ ى
ى ى
ً
ً
ً
ات ىع ٍد وف يى ٍد يخليونػى ىها ىٍذب ًرم ًم ٍن
ني .ىجن ي
ىح ىسنىةه ىكلى ىد يار ٍاآلخىرةً ىخٍيػهر ىكلىن ٍع ىم ىد يار الٍ يمتق ى
ً
ً
ً
ً
اى يم
ىٍربتً ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىؽبيٍم ف ىيها ىما يى ىشاءيك ىف ىك ىذل ى
ك ىٍهب ًزم اَّللي الٍ يمتق ى
ين تىػتىػ ىوف ي
ني .الذ ى
ً
اعبىنةى ًدبىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف﴾(ِ).
ني يػى يقوليو ىف ىس ىبل هـ ىعلىٍي يك يم ٍاد يخليوا ٍ
الٍ ىم ىبلئ ىكةي طىيًٌبً ى
ب ني ً
ك ًم ٍن أىنٍػبى ًاء الٍغىٍي ً
ك ًم ٍن
ت ىكىال قىػ ٍويم ى
وح ىيها إًلىٍي ى
 ﴿تًٍل ىت تىػ ٍعلى يم ىها أىنٍ ى
ك ىما يكٍن ى
ً ً ً
ني﴾(ّ).
اصً ٍرب إًف الٍ ىعاقبىةى ل ٍل يمتق ى
قىػٍب ًل ىى ىذا فى ٍ
ً
ًً
و
و
ني .ىكنػىىز ٍعنىا ىما ًيف
وىا بً ىس ىبلوـ آمن ى
 ﴿إًف الٍ يمتق ىني ًيف ىجنات ىكعيييوفٍ .اد يخلي ى
ً
ً
ً ً ً
ب ىكىما يى ٍم ًمٍنػ ىها
ص يدكًرى ٍم م ٍن غ وٌل إً ٍخ ىوا نان ىعلىى يس يرور يمتىػ ىقابًل ى
ني .ىال ىيبى ُس يه ٍم ف ىيها نى ى
ي
صه
ً ً
ني﴾(ْ).
دبي ٍخىرج ى
ً
ًو
 ٍ ًض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ؼ ىعلىٍي يك يم
ني .ىًي ًعبى ًاد ىال ىخ ٍو ه
﴿األىخبلءي يػى ٍوىمئذ بػى ٍع ي
ض ىع يد ٌّك إًال الٍ يمتق ى
الٍيػوـ كىال أىنٍػتم ىربزنيو ىف .ال ً
ً
ًً
اعبىنةى أىنٍػتي ٍم
ذ
نيٍ .اد يخليوا ٍ
ين ىآمنيوا ًِب ىًيتنىا ىكىكانيوا يم ٍسلم ى
ى ٍ ى ى ي ٍ ٍى
ى
صح و
اؼ علىي ًهم بً ً
ب كأى ٍكو و
اؼ ًم ٍن ذى ىى و
اب ىكفً ىيها ىما تى ٍشتى ًه ًيو
ى
ىكأ ٍىزىك ي
اج يك ٍم يٍرببىػ يرك ىف .ييطى ي ى ٍ ٍ
ى ى
ً
ً
وىا ًدبىا يكٍنػتي ٍم
ك ٍ
ني ىكأىنٍػتي ٍم ف ىيها ىخال يدك ىف .ىكتًلٍ ى
س ىكتىػلى ُذ ٍاأل ٍ
ىع ي ي
اعبىنةي ال ًيت أيكًرثٍػتي يم ى
ٍاألىنٍػ يف ي
تىػ ٍع ىمليو ىف .لى يك ٍم فً ىيها فىاكً ىهةه ىكثً ىريةه ًمٍنػ ىها ىأتٍ يكليو ىف﴾(ٓ).
(ُ) آؿ عمراف.ُّٔ-ُّّ :
(ِ) النحل.ِّ-َّ :
(ّ) ىود.ْٗ :
(ْ) اغبجر.ْٖ-ْٓ :
(ٓ) الزخرؼ.ّٕ-ٕٔ :
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ً
و
ات كعي و
ني ًيف ىم ىق واـ أ ًىم و
وف .يػى ٍلبى يسو ىف ًم ٍن يسٍن يد وس ىكإً ٍستىػٍبػىروؽ
 ﴿إًف الٍ يمتق ىنيً .يف ىجن ى يي
ً
ً
ً
ً و ًً
اىم ًحبيوور ًع و
ني.
ني .ىك ىذل ى
ني .يى ٍدعيو ىف ف ىيها بً يك ًٌل فىاك ىهة آمن ى
يمتىػ ىقابًل ى
ك ىكىزك ٍجنى ي ٍ
ً
ك
اب ٍ
ت إًال الٍ ىم ٍوتىةى ٍاأل ى
اعبى ًحي ًم .فى ٍ
ض نبل ًم ٍن ىربًٌ ى
ىال يى يذكقيو ىف ف ىيها الٍ ىم ٍو ى
يكذل ىكىكقى ي
اى ٍم ىع ىذ ى
ً
ك يى ىو الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم﴾(ُ).
ىذل ى
ً
و ًً
و
 ﴿إًف الٍمت ًق ى ًك
ين ىما ى
آات يى ٍم ىربػُ يه ٍم إًنػ يه ٍم ىكانيوا قىػٍب ىل ىذل ى
ي
ني يف ىجنات ىكعيييوف .آخذ ى
يٍؿب ًسنًني .ىكانيوا قىلً نيبل ً
ً
ً
ىس ىحا ًر يى ٍم يى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف .ىكًيف
أل
اب
ك
.
ف
و
ع
ج
ه
ػ
ي
ا
م
ل
ي
الل
ن
م
ٍ
ى
ى
ٍ
ى ٍ ى ى ىي ى ٍ
أ ٍىم ىواؽبًً ٍم ىح ٌّق لًلسائً ًل ىكالٍ ىم ٍح ير ًكـ﴾(ِ).
اعبىن ًة ال ًيت يك ًع ىد الٍ يمتػ يقو ىف ىٍذب ًرم ًم ٍن ىٍربتً ىها ٍاألىنٍػ ىه يار أي يكلي ىها ىدائً هم ىك ًظلُ ىها
﴿مثى يل ٍ
 ىً
ً
ين الن يار﴾(ّ).
تًٍل ى
ين اتػ ىق ٍوا ىكعي ٍق ىَب الٍ ىكاف ًر ى
ك عي ٍق ىَب الذ ى
اعبن ًة ال ًيت كعً ىد الٍمتػ يقو ىف فًيها أىنٍػهار ًمن م واء ىغ ًري ً
آس ون كأىنٍػ ىه هار ًم ٍن لى ى و
ى ىه ٍ ى ٍ
نب ىدلٍ
﴿مثى يل ٍى
 ىى
ي ي
وً
ً
ً
ص ًّفى ىكىؽبيٍم فً ىيها
يػىتىػغىيػ ٍر طى ٍع يموي ىكأىنٍػ ىه هار م ٍن طبىٍ ور لىذة للشا ًربً ى
ني ىكأىنٍػ ىه هار م ٍن ىع ىس ول يم ى
ً
ً
ات كم ٍغ ًفرةه ًمن رٌهبًًم ىكمن ىو خالً هد ًيف النا ًر كس يقوا ماء ىً
يما
ضب
م ٍن يك ًٌل الث ىمىر ى ى ى ٍ ى ٍ ى ٍ ي ى ى
ىي ى ن ن
فىػ ىقط ىع أ ٍىم ىعاءى يى ٍم﴾(ْ).
 ﴿قيل أىذىلًاػبيٍل ًد ال ًيت ك ًع ىد الٍمتػ يقو ىف ىكانىت ىؽبم جزاء كم ً
ص نريا.
ة
ن
ج
ىـ
أ
ر
ػ
ي
خ
ك
ٍ
ي
ى
ٍ
ى
ٍ
ٍ يٍ ى ى ن ى ى
ى
ي
ي
ه
ٍ
(ٓ)
ىؽبم فًيها ما يشاءك ىف خالً ً
ك ىك ٍع ندا ىم ٍسئي نوال﴾ .
د
ين ىكا ىف ىعلىى ىربًٌ ى
يٍ ى ى ى ى ي ى ى
 ﴿بػلىى من أىك ىىف بًعه ًدهً كاتػ ىقى فىًإف اَّلل يًوب ُ ًني﴾(ٔ).
ب الٍ يمتق ى
ى
ى ى ٍ ٍ ىٍ ى
(ُ) الدخاف.ٕٓ-ُٓ :
(ِ) الذارًيت.ُٗ-ُٓ :
(ّ) الرعد.ّٓ :
ؿبمد.ُٓ :
(ْ) ٌ
(ٓ) الفرقاف.ُٔ-ُٓ :
(ٔ) آؿ عمراف.ٕٔ :
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ب كلى ًكن الًٍرب من آمن ًابَّللً
وى يكم قًبل الٍم ٍش ًرًؽ كالٍم ٍغ ًر ً
 ﴿لىٍي ًُ
ى
ٍ
ى
ى
ى ى
س الٍرب أى ٍف تيػ ىولوا يك يج ى ٍ ى ى ى
ى
ى
كالٍيػوًـ ٍاآل ًخ ًر كالٍم ىبلئً ىك ًة كالٍ ًكتى ً
اؿ ىعلىى يحبًٌ ًو ذى ًكم الٍ يق ٍرىَب
ني ىكآتىى الٍ ىم ى
اب ىكالنبًيًٌ ى
ى ىٍ
ى
ى ى
ًً
ً
الرقى ً
ني ىكًيف ًٌ
اب ىكأىقى ىاـ الص ىبلةى ىكآتىى الزىكاةى
ني ىكابٍ ىن السبً ًيل ىكالسائل ى
ىكالٍيىػتى ىامى ىكالٍ ىم ىساك ى
ً
ًً
ً ً
ً
ك
ني الٍبىأٍ ًس أيكلىئً ى
ين ًيف الٍبىأٍ ىساء ىكالضراء ىكح ى
ىكالٍ يموفيو ىف بً ىع ٍهدى ٍم إً ىذا ىع ى
اى يدكا ىكالصاب ًر ى
ً
ك يى يم الٍ يمتػ يقو ىف﴾(ُ).
ص ىدقيوا ىكأيكلىئً ى
ين ى
الذ ى
 ﴿إًنػهم لىن يػ ٍغنوا عٍنك ًمن اَّللً شيػئا كإًف الظالً ًمني بػعضهم أىكلًو
اَّلل
ك
ض
ع
ػ
ب
اء
ي
ٍ
ى ىٍ يي ٍ ٍ ى ي ى ى ي
ىٍن ى
يٍ ٍ ي ي ى ى ى
كً ُ ً
ني﴾(ِ).
رل الٍ يمتق ى
ى
ً
ً
 ﴿كتىػ ىعاكنيوا ىعلىى الًٍ ًرب كالتػ ٍقول كىال تىػ ىعاكنيوا ىعلىى ًٍاإل ًٍمث ىكالٍعي ٍد ىكاف ىكاتػ يقوا اَّللى إف اَّللى
ٌى ى ى ى
ى ى
ً ً (ّ)
يد الٍع ىقاب﴾ .
ىش ًد ي
ً
ً
يكرل ٍاألىلٍب ً
ً
اب﴾(ْ).
﴿كتىػىزك يدكا فىإف ىخٍيػىر الزاد التػ ٍق ىول ىكاتػ يقوف ىًي أ ً ى
 ىً
 ﴿كما ىؽبيم أىال يػع ًٌذبػهم اَّلل كيىم يصدُك ىف ىع ًن الٍمس ًج ًد ٍ ًاغبىىراـ ىكىما ىكانيوا أ ٍىكليىاءىهي
ى ى ٍ يى ىي ي ي ى ٍ ى ي
ىٍ
إً ٍف أ ٍىكلًيى ياؤهي إًال الٍ يمتػ يقو ىف ىكلى ًكن أى ٍكثىػىريى ٍم ىال يػى ٍعلى يمو ىف﴾(ٓ).
كقد يىبط (الػ يمتٌقوف) أحيا نان؛ بسبب (الػجهل) ،أك بسبب (الضعف)،
فيكونوف معذكرين ،فػي ىذين الػمقامني.
كقد يعرض لػهم (الػهول) ،فييذنًبوف ،فبل يكونوف معذكرين ،فػي ىذا
الػمقاـ؛ كلكنٌهم يسارعوف إذل االستغفار ،كالتوبة ،كهللا غفور رحيم.
(ُ) البقرة.ُٕٕ :
(ِ) اعباثية.ُٗ :
(ّ) اؼبائدة.ِ :
(ْ) البقرة.ُٕٗ :
(ٓ) األنفاؿ.ّْ :
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قاؿ تعاذل﴿ :إًف ال ً
ً
ف ًمن الشيطى ً
اف تى ىذك يركا فىًإ ىذا
ذ
ين اتػ ىق ٍوا إًذىا ىمس يه ٍم طىائ ه ى ٍ
ى
ىم مب ً
ص يرك ىف﴾(ُ).
ي ٍ يٍ
أغليب ،يستح ٌقو من كانت التقول أغلب عليو ،من اتٌباع
فالتقول كصف ٌ
اؽبول ،كىي سبب من أسباب مغفرة الذنوب ،كقبوؿ التوبة؛ فإ ٌف الػمؤمن إف
أذنب ،فاستغفر ربٌو ،كاتب إليو ،كاتٌقى ،كأصلح ،كأحسن ،فإ ٌف هللا يتوب عليو،
كيغفر لو ذنوبو.
قاؿ تعاذلً﴿ :ي أىيػُها ال ً
صلً ٍح لى يك ٍم
ذ
ين ىآمنيوا اتػ يقوا اَّللى ىكقيوليوا قىػ ٍونال ىس ًد ن
يدا .يي ٍ
ى ى
ى
أ ٍىعمالى يكم كيػ ٍغ ًفر لى يكم ذينيوب يكم كمن ي ًط ًع اَّلل كرسولىو فىػ ىق ٍد فىاز فىػوزا ع ً
يما﴾(ِ).
ظ
ى ىى ي ي
ى ٍ ىى ٍ ٍ ى ٍ ى ى ٍ ي
ى ٍن ى ن
ات جن ً
ً
ً
اغب ً
ً
يما
يى ه
ين ىآمنيوا ىك ىعمليوا الص ى
اح ف ى
س ىعلىى الذ ى
كقاؿ تعاذل﴿ :لىٍي ى
ً ً
ً
ً
طىع يموا إً ىذا ىما اتػ ىق ٍوا ىك ىآمنيوا ىك ىعمليوا الصاغبىات يمث اتػ ىق ٍوا ىك ىآمنيوا يمث اتػ ىق ٍوا ىكأ ٍ
ىح ىسنيوا ىكاَّللي
ًً
ني﴾(ّ).
يًوب ُ
ب الٍ يم ٍحسن ى
الست
كمن ىنا يكوف االختبلؼ اغباصل  -بني ٌأمة اؼبتٌقني ،كبني األمم ٌ
اغبق ،كأىل الباطل.
اؼبنسوبة إذل اإلسبلـ  -اختبلفنا ن
ؿبمودا؛ للفصل بني أىل ٌ
اغبق ابلباطل ،كيف ذلك االلتباس ما فيو
كلوال ذلك االختبلؼ ،اللتبس ٌ
اغبق ،كانداثره.
من ضياع ٌ
اغبق أنفسهم  -كىم ٌأمة اؼبتٌقني  -فهو اختبلؼ
ٌأما االختبلؼ بني أىل ٌ
مذموـ ،إذا ٌأدل إذل التفُرؽ كالتعادم كالتنافير.
يسريا ،فػي مسائل فرعيٌة ،ييع ىذر
ٌأما إذا كاف االختبلؼ ،بني (أىل ال ٌ
ػحق) ن
(ُ) األعراؼ.َُِ :
(ِ) األحزاب.ُٕ-َٕ :
(ّ) اؼبائدة.ّٗ :
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ً
احػم كالتآخػي ،بينهم ،فبل إشكاؿ فيػو.
الػمختلفوف فيها ،مع بقػاء التعػ ياكف كالتػر ي
فليس ث ٌػمة ٌأمة  -قدي نػما ،كال حديثنا  -يتٌفق أفرادىا ،يف اؼبسائل كلٌها،
حت ٌأمة (الصحابة)  -كىي خري ٌأمة
بػحيث ال ىبتلفوف ،أدسل اختبلؼ؛ ٌ
أيخ ًرجت للناس  -لػم تسلم من االختبلؼ ،يف بعض الػمسائل الفرعيٌة.
ً
ىطيعوا اَّلل كأ ً
ً
وؿ ىكأ ً
يكرل ٍاأل ٍىم ًر
ىطيعيوا الر يس ى
قاؿ تعاذل :ى
ين ىآمنيوا أ ي ى ى
﴿ًي أىيػُ ىها الذ ى
ًمٍن يكم فىًإ ٍف تىػنى ىاز ٍعتيم ًيف ىشي وء فىػرُدكه إً ىذل اَّللً كالرس ً
وؿ إً ٍف يكٍنػتي ٍم تيػ ٍؤًمنيو ىف ًابَّللً ىكالٍيىػ ٍوًـ
ٍ ي ي
ى ي
ٍ
ٍ
(ُ)
ً
ىح ىس ين ىأتٍ ًك نيبل﴾ .
ٍاآل ًخ ًر ذىل ى
ك ىخٍيػهر ىكأ ٍ
اغبق) -
اغبق)
ه
كصف ٌّ
ي
كل فرد  -من (أىل ٌ
فوصف (أىل ٌ
أغليب ،فليس ٌ
يكوف يً
ًّ
كل رأم يستمسك بو؛ فإ ٌف أفراد ىذه اعبماعة ىبالف بعضهم
يف
ا،
ق
ؿب
ٌ
بعضا ،يف بعض الفركع؛ الختبلفهم يف درجات العلم كالفهم كاالطٌبلع كالتدبُر.
ن
كىذا االختبلؼ ليس دبذموـ ،ما داـ أصحابو معذكرين؛ ٌإال إذا ٌأدل إذل
التفرؽ كالتعادم كالتنافير؛ فإنٌو يف ىذه اغباؿ ،سيكوف بسبب البغي (اؽبول)،
ٌ
كىو الذم ٌفرؽ الذين من قبلنا.
ً
ً ً
ًً
ك
قاؿ تعاذل :ى
وحا ىكالذم أ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍي ى
﴿شىر ى
ع لى يك ٍم م ىن ال ٌدي ًن ىما ىكصى بو ني ن
كما كصيػنا بًًو إًبػر ًاىيم كموسى ك ًعيسى أى ٍف أىقًيموا ال ًٌ
ين ىكىال تىػتىػ ىفرقيوا فً ًيو ىكبيػىر ىعلىى
د
ي
ى
ى ى ى ٍ ى ٍى ى ى ي ى ى ى
ً
ً ًً
ًً
الٍم ٍش ًركًني ما تى ٍدع ً ً
يب .ىكىما
ي ى ى يي
وى ٍم إلىٍيو اَّللي ىٍهبتىًيب إلىٍيو ىم ٍن يى ىشاءي ىكيػى ٍهدم إلىٍيو ىم ٍن يين ي
ً
ً ً
ً
ك إً ىذل
ت ًم ٍن ىربًٌ ى
تىػ ىفرقيوا إًال م ٍن بػى ٍعد ىما ىجاءى يى يم الٍع ٍل يم بػى ٍغينا بػىٍيػنىػ يه ٍم ىكلى ٍوىال ىكل ىمةه ىسبىػ ىق ٍ
ضي بػيػنىػهم كإًف ال ًذين أيكًرثيوا الٍ ًكتىاب ًمن بػع ًد ًىم لىًفي ىش وٌ ً
ً
ك مٍنوي
أى
ى ٍ ىٍ ٍ
ىج ول يم ىس ًّمى لى يق ى ىٍ ي ٍ ى
ى
يم ًر و
يب﴾(ِ).
(ُ) النساء.ٓٗ :
(ِ) الشورل.ُْ-ُّ :
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ألهنم ال
يتفرقوا؛ ٌ
يتفرقوا عن جهل ،كلػم ٌ
قاؿ سيٌد قطب« :فهم لػم ٌ
تفرقوا بعد
يعرفوف األصل الواحد ،الذم يربطهم ،كيربط ير يسلىهم كمعتقداهتم .إٌمبا ٌ
كظلما للحقيقة ،كألنفسهم ،سواء.
تفرقوا بغينا بينهم،
ن
كحسدا ،ن
ما جاءىم العلمٌ .
تفرقوا غري مستندين إذل
تفرقوا ربت أتثري األىواء اعبائرة ،كالشهوات الباغيةٌ .
ٌ
سبب من العقيدة الصحيحة ،كاؼبنهج القوصل .كلو أخلصوا لعقيدهتم ،كاتٌبعوا
تفرقوا»(ُ).
منهجهم ،ما ٌ
أيضا« :فالبغي ،بغي الػحسد ،كبغي الطمع ،كبغي
كقاؿ سيٌد قطب ن
ضي يف االختبلؼ ،على
الػحرص ،كبغي اؽبول :ىو الذم قاد الناس إذل الػ يم ٌ
ضي فػي التفُرؽ كاللجاج كالعناد .كىذه حقيقة .فما
أصل التص ُور كاؼبنهج ،كالػ يم ٌ
القوم الصادع،
اغبق الواضح ،يف ىذا الكتاب،
يػختلف اثناف على أصل ٌ
ٌ
الػ يمش ًرؽ الػ يمنري ..ما ىبتلف اثناف على ىذا األصلٌ ،إال كيف نفس أحدنبا بغي
فأما حني يكوف ىناؾ إيػماف ،فبل ب ٌد من التقاء
صبيعاٌ ..
كىول ،أك يف نفسيهما ن
كاتٌفاؽ»(ِ).
اغبق؛ كإف
كاتٌباع اؽبول يىب ًرج أصحابو  -يف اغبقيقة  -من صباعة أىل ٌ
لكن اغبكم عليهم ابتٌباع اؽبول ليس فبكننا؛ أل ٌف اؽبول
انتسبوا إليها يف الظاىر؛ ٌ
عبلـ الغيوب.
مرض من أمراض القلوب ،كال يعلم ما يف القلوبٌ ،إال ٌ
كلذلك أمر هللا  ابلتقول ،قبل أف ينهى عن التفُرؽ؛ أل ٌف االتٌصاؼ
ذبرد
ابلتقول ينايف االتٌصاؼ ابلبغي ،كالبغي ىو السبب األكرب يف التفُرؽ؛ فمن ٌ
كل البعد عن التفُرؽ.
كتزكد من التقول ،كاف ن
من البغيٌ ،
بعيدا ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُّْٖ/ٓ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُِٖ/ُ :
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قاؿ تعاذلً﴿ :ي أىيػُها 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 ناان ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن
أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ف بػى ٍ ى
ني قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ً
آًيتًًو 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 يىػ ػ يم
يى ٍدعيو ىف إًلىػى الٍػ ىخٍيػ ًر ىك ىأيٍ يمػ ػ يرك ىف ًابلٍ ىم ٍعػ ػ يركؼ ىكيىػٍنػ ىهػ ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىكػ ػ ًر ىكأيكلىئً ى
ً
الٍم ٍفلًح ػو ىف .كىال تى يكونيوا ىكال ً
ً
ات
ذ
ين تىػ ىفرقيوا ىك ٍ
اختىػلى يفوا م ٍن بػى ٍعد ىما ىجاءى يى يم الٍبىػيًٌنى ي
ي ي
ى
ى
(ُ)
اب ىع ًظ هيم﴾ .
ىكأيكلىئً ى
ك ىؽبيٍم ىع ىذ ه
كل الناس أصبحوا من الػ يمتٌقني ،لػخرجوا من (ضيق االختبلؼ)،
كلو أ ٌف ٌ
إذل (سعة االئتبلؼ).
﴿كىم ٍن يػىت ًق اَّللى ىٍهب ىع ٍل لىوي ـبىٍىر نجا﴾(ِ).
قاؿ تعاذل :ى
كىذه طبسة ـبارج ،لن يرضى بسلوكها كلٌهاٌ ،إال اؼبتٌقوف .فإذا سلكوىا،
خرجوا من ضيق االختبلؼ ،إذل سعة االئتبلؼ ،فأصبحوا بنعمة هللا إخوا نان:
 -1االعتصاـ.
 -2االقتصار.

 -3االحتياط.
 -4االعتبار.

 -5االعتػراؼ.

(ُ) آؿ عمراف.َُٓ-َُِ :
(ِ) الطبلؽ.ِ :
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الـمخرج ّ
ألاول
الاعتصام
ىو االعتصاـ بػحبل هللا  ،كىو حبل (الػحقائق اإلسبلميٌة).
فإذا كجد الػمتٌقوف اختبلفنا يف نسبة بعض األمور إذل اإلسبلـ ،فعليهم
فإهنا أكرب مصداؽ للحقائق اإلسبلميٌة،
االعتصاـ ابلصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌةٌ ،
ثبوات قطعيًّا ،كموافقة للصورة التنزيليٌة ،موافقة قطعيٌة.
كىي صورة أتليفيٌة اثبتة ،ن
إلسبلمي الػ يمطلىق) ،كىو قطع يمل ًزـ
كاؼبراد ابلقطع يف ىذا اؼبقاـ( :القطع ا
ٌ
لكل منتسب إذل (اإلسبلـ) ،كإف كاف مناف نقا يف الباطن؛ فمن تظاىر ابإلسبلـ؛
ٌ
اإلسبلمي الػ يمطلىق).
فإنٌو يم ىلزـ بقبوؿ نتائج (القطع
ٌ
كمن أعرض عن االستمساؾ بنتائجو ،كطعن يف كجوب قبوؽبا؛ فقد
نفسو ،بنفسو ،من
كشف عن ـبالفة صروبة ألصوؿ (اإلسبلـ) ،يىب ًرج هبا ى
انتسااب ظاىرًًّي فقط.
حت لو كاف
استحقاؽ (االنتساب) إذل (اإلسبلـ)ٌ ،
ن
ٌأما من لػم يكن من اؼبنتسبني إذل (اإلسبلـ)؛ فإنٌو ليس دبي ىلزـ بقبوؿ نتائج
اإلسبلمي الػ يمطلىق)ٌ ،إال بعد اطٌبلعو على (األدلٌة القطعيٌة) ،الدالٌة على
(القطع
ٌ
اػباص من القطع ،كىي أدلٌة كثرية ،ككبرية ،ال يستطيع العاقل
ص ٌحة ىذا النوع
ٌ
نصف أف ي ً
الػم ً
نكرىا ،أك يطعن يف قطعيٌتها.
ي
ي
األمػ ػة
قاؿ ابن تيميٌة« :فإ ٌف كػ ٌل م ػا فػي الكتاب ،فالرسوؿ موافق لػو ،ك ٌ
جمعػة عليو ،م ػن حيػث الػجملة ،فليس فػي الػمؤمننيٌ ،إال مػ ػن ي ً
مػ ً
وجب اتٌبػػاع
ي
ي
كل ما سػ ػنػوي الرسوؿ  ،فالقرآف أيمػ ػر ابتٌباع ػو فيػو،
الكتاب ،ككذلك ٌ
كالػمؤمنوف مػ ً
كل ما أجػمع عليو الػمسلموف ،فإنٌو
كذلك
ك
ذلك.
على
عوف
جم
ي
ٌ
ال يك ػوف ٌإال ًّ
حقا ،مواف نقا لًما فػي الكتاب ،كالسنٌة؛ لك ًن الػمسلموف يتل ٌقوف
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دينهم ،كلٌو ،عن الرسوؿ ،ك ٌأما الرسوؿ ،فينزؿ عليو كحي القرآف ،ككحي آخر،
ىو اغبكمة.)ُ(»...
أيضا« :أمر سبحانو بطاعتو كطاعة رسولو كأكرل األمر
كقاؿ ابن تيميٌة ن
فدؿ ىذا على أ ٌف
نرده إذل هللا كالرسوؿٌ ،
منٌا ،كأمر  -إف تنازعنا يف شيء  -أف ٌ
يردكه إذل هللا كالرسوؿ ،كاؼبعلق
كل ما تنازع اؼبؤمنوف فيو من شيء ،فعليهم أف ٌ
ٌ
فدؿ ذلك على ٌأهنم إذا دل يتنازعوا دل يكن ىذا
عدـ عند عدـ الشرطٌ ،
ابلشرط ،يي ى
األمر اثبتنا؛ ككذلك إٌمبا يكوف أل ٌهنم إذا دل يتنازعوا كانوا على ىدل كطاعة ﵁
كرسولو ،فبل وبتاجوا حينئذ أف ييؤىمركا دبا ىم فاعلوف ،من طاعة هللا كالرسوؿ.
كدؿ ذلك على أ ٌهنم إذا دل يتنازعوا ،بل اجتمعوا ،فإ ٌهنم ال هبتمعوف على ضبللة،
ٌ
الرد إذل هللا
كلو كانوا قد هبتمعوف على ضبللة ،لكانوا حينئذ أىكذل بوجوب ٌ
مطيعا ﵁ كالرسوؿ .فإذا
كالرسوؿ ،منهم إذا تنازعوا ،فقد يكوف أحد الفريقني ن
ابلرد إذل هللا كالرسوؿ ،لريجع إذل ذلك فريق منهم،
كانوا مأمورين يف ىذا اغباؿ ٌ
يؤمركا بذلك إذا قي ًٌدر خركجهم كلٌهم عنو بطريق األىكذل،
خرج عن ذلك ،فؤلف ى
صموا ًحبب ًل اَّللً ىً
ً
صب نيعا ىكىال تىػ ىفرقيوا ىكاذٍ يك يركا
كاألحرل ن
﴿ك ٍاعتى ي ىٍ
أيضا ،فقد قاؿ ؽبم :ى
ً
ً
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوا نان
ت اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ف بػى ٍ ى
ني قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ن ٍع ىم ى
(ِ)
فلما هناىم عن التفُرؽ
.
ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن النا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها﴾
ٌ
دؿ ذلك على ٌأهنم ال هبتمعوف على ابطل؛ إذ لو اجتمعوا على ابطل،
مطل نقاٌ ،
كبني أنٌو ألٌف بني قلوهبم ،فأصبحوا بنعمتو
اغبق
اؼبتضمن لتفُرقهم؛ ى
لوجب اتٌباع ٌ
ٌ
ً
ًً
ني قيػليوهبًً ٍم لى ٍو
ني .ىكأىل ى
ف بػى ٍ ى
ص ًرهً ىكًابلٍ يم ٍؤمن ى
﴿ى ىو الذم أىي ىد ىؾ بًنى ٍ
إخو ناان ،كما قاؿ :ي
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َّ/ٕ :
(ِ) آؿ عمراف.َُّ :
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ًً ً
أىنٍػ ىف ٍقت ما ًيف ٍاألىر ً ً
ف بػىٍيػنىػ يه ٍم﴾(ُ)،
ني قيػليوهب ٍم ىكلىكن اَّللى أىل ى
ت بػى ٍ ى
ض ىصب نيعا ىما أىل ٍف ى
ٍ
ى ى
فإذا كانت قلوهبم متألٌفة ،غري ـبتلفة ،على أمر من األمور ،كاف ذلك من سباـ
اجتماعا على ابطل؛ أل ٌف
نعمة هللا عليهم؛ كفبٌا من بو عليهم ،فلم يكن ذلك
ن
هللا تعاذل أعلم هجميع األمور»(ِ).
صلب العلم ،كمنو ما ىو يملىح
كقاؿ
الشاطيب« :من العلم ما ىو من ي
ٌ
صلبو كال يملىحو؛ فهذه ثبلثة أقساـ.
صلبو ،كمنو ما ليس من ي
العلم ،ال من ي
اؼبعتمد ،كالذم عليو مدار الطلب ،كإليو تنتهي
القسم ٌ
األكؿ :ىو األصل ك ى
قطعي ،كالشريعة
مقاصد الراسخني ،كذلك ما كاف قطعيًّا ،أك ر ن
اجعا إذل أصل ٌ
ا﵀مديٌة منزلة على ىذا الوجو ،كلذلك كانت ؿبفوظة يف أصوؽبا
اؼبباركة ٌ
(ّ)
ألهنا
كفركعها؛ كما قاؿ تعاذل﴿ :إًان ىٍكب ين نػىزلٍنىا ال ًٌذ ٍكىر ىكإًان لىوي ىغبىافًظيو ىف﴾ ؛ ٌ
ترجع إذل حفظ اؼبقاصد اليت هبا يكوف صبلح الدارين ،كىي :الضركرًٌيت،
ً
ً
كمتمم ألطرافها ،كىي أصوؿ
مكمل ؽباٌ ،
كاغباجيٌات ،كالتحسينات ،كما ىو ٌ
القطعي على اعتبارىا ،كسائر الفركع مستندة إليها؛
الشريعة ،كقد قاـ الربىاف
ٌ
فبل إشكاؿ يف ٌأهنا علم أصيل ،راسخ األساس ،اثبت األركاف»(ْ).
كاالعتصاـ هبذه اغبقائق اإلسبلميٌة القطعيٌة وب ٌقق ثبلث منافع:
ثبوات قطعيًّا،
ادلنفعة األوىل -التأصيل :اغبقائق اإلسبلميٌة اؼبتٌػ ىفق على ثبوهتا ،ن
ابلقطع الػ يمطلىق :ىي األصوؿ اليت هبب أف وبتكم إليها ا﵀ ًٌققوف ،عند التحقيق،
(ُ) األنفاؿ.ّٔ-ِٔ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُٓ/ُٗ :
(ّ) اغبجر.ٗ :
(ْ) اؼبوافقات.َُٖ-َُٕ/ُ :
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أصبل من األصوؿ اإلسبلميٌة القطعيٌة ،ـبالفة قطعيٌة،
فكل رأم
أتليفي ىبالف ن
ٌ
ٌ
سبسك بو بعض اؼبؤلٌفني اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ.
ييع ٌد ر نأًي ن
ابطبل ،كإف ٌ
م ٌقوة أخرل ،يمعا ًرضة لػها؛
كقوة (القطعيٌات اإلسبلميٌة) ال تعادلػها أ ُ
ٌ
كلذلك تكوف (القطعيٌات اإلسبلميٌة) ميز ناان دقي نقا ،تي ىوزف بو آراء الػمختلفني.
طرائق التحقيق:
كبريا ،على التأصيل ،ىي:
كللتحقيق ثبلث طرائق ،تعتمد
ن
اعتمادا ن

صعودا،
التأليفي
 -1الطريقة الصاعدة :يف ىذه الطريقة ننطلق من الرأم
ن
ٌ
فننظر يف نتائجو ،فإذا ٌأدل ىذا الرأم إذل نتيجة ،زبالف أحد األصوؿ القطعيٌة،
قطعا.
كل ما ٌ
يؤدم إذل الباطل :ابطل ن
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ٌف ٌ
نزكال ،فننظر يف
 -2الطريقة النازلة :يف ىذه الطريقة ننطلق من الرأم
التأليفي ن
ٌ

مق ٌدماتو ،فإذا استند ىذا الرأم إذل مق ٌدمة ،زبالف أحد األصوؿ القطعيٌة،
قطعا.
كل ما يستند إذل الباطل :ابطل ن
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ٌف ٌ
التأليفي ،كاألصوؿ
 -3الطريقة ادلوازنة :يف ىذه الطريقة نوازف بني الرأم
ٌ
اإلسبلميٌة القطعيٌة؛ فإذا كاف ىذا الرأم ىبالف أحد تلك األصوؿ القطعيٌة،
قطعا.
كل ما ىبالف ٌ
اغبق :ابطل ن
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ٌف ٌ
كابلتحقيق القائم على األصوؿ االتٌفاقيٌة القطعيٌة ،يستطيع ا﵀ ًٌققوف من
اؼبتعصبني ،فبٌن ينتسبوف
ٌأمة اؼبتٌقني أف يكشفوا عن أابطيل اؼبعطٌلني ،كاؼبغالني ،ك ٌ
إذل اإلسبلـ ،كىم ىبالفوف بعض أصولو القطعيٌة ،صراحة.
ػمتعصبوف :مػا ى ػػو
فبعض مػػا يسػػتمسك بو الػمعطٌلوف ،كالػمغالوف ،كال ٌ
اغبق أدسل نصيب؛ فإف زعم أصحاهبا ٌأهنا حقائق ،فهي
ٌإال أابطيل ،ليس ؽبا من ٌ
من قبيل اغبقائق الباطلة ،كليست من قبيل اغبقائق الصادقة.
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كالفرؽ بني اغبقيقة الباطلة ،كاغبقيقة الصادقة :أ ٌف اغبقيقة الباطلة ىي
الفكرة اليت يزعم أصحاهبا ٌأهنا حقيقة ،كلكنٌها يف الواقع فكرة ابطلة؛ خببلؼ
كل اؼبطابقة ،فهي حقيقة صادقة ،كإف
اغبقيقة الصادقةٌ ،
فإهنا مطابقة للواقعٌ ،
اغبق.
غفل عنها الغافلوف ،أك تغافل عنها اؼبتغافلوف؛ فزعموا ٌأهنا خبلؼ ٌ
كاعبمع بني اؼبتناقضني يف تسمية (اغبقيقة الباطلة) مراد بو الته ُكم ،كذلك
لكل كاحد
حاصل يف مقاـ ٌ
الرد على اؼب ٌدعي الكاذب ،أك اؼب ٌدعي الواىم؛ فييقاؿ ٌ
منهما :إ ٌف فكرتك اليت تزعم ٌأهنا حقيقة ،ما ىي ٌإال فكرة ابطلة.
تغري اغبقيقة الواقعيٌة،
ٌ
فادعاؤؾ ليس أكثر من تسمية لفظيٌة ،ال ييبكن أف ٌ
ابطبل ،كإف استمسك بو الناس كلٌهم أصبعوف.
فالباطل يبقى ن
كالتحقيق  -بطرائقو الثبلث ،القائمة على التأصيل  -ىو السبيل القوصل؛
للفصل بني اغبقيقة الصادقة ،كاغبقيقة الباطلة.
ادلنفعة الثانية -التطبيق :اغبقائق اإلسبلميٌة الثابتة ثبو نات قطعيًّا ،ابلقطع اؼبطلىق:
ىي اؼبصدر األصفى للتطبيقات اإلسبلميٌة :ا ىلع ىقديٌة ،كالعمليٌة ،كاػبيليقيٌة.
كعناية الػمتٌقني ابلتطبيقات االتٌفاقيٌة كبرية جدًّا ،خببلؼ سائر الػمنسوبني
للتزكد من التقول،
األكؿٌ ،
إذل اإلسبلـ؛ أل ٌف التطبيقات االتٌفاقيٌة ىي الػمصدر ٌ
كالتقول تقوـ على ركنني كبريين:
 -1اإلميان ابألصول الكربى :كىي اإليباف اب﵁ كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليوـ
ؿبمد  ،كاإليباف دبا جاء بو من عند هللا ،
اآلخر ،كال سيٌما اإليباف برسالة ٌ
كاإليباف بوجوب العمل ابألحكاـ الثابتة ثبو نات قطعيًّا ،ابلقرآف ،كالسنٌة.
العملي الصحيح اؼبوافق لؤلحكاـ الشرعيٌة
 -2العمل الصاحل :كىو التطبيق
ٌ
الثابتة ،ثبو نات قطعيًّا ،ابلقرآف ،كالسنٌة.
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بكل حكم من األحكاـ اإلسبلميٌة القطعيٌة؛ ليزدادكا
فاؼبتٌقوف ينتفعوف ٌ
إسبلما مع إسبلمهم؛ فيزدادكا تقول مع تقواىم.
ن
إيباان مع إيباهنم ،كيزدادكا ن
تعصبني
ٌأما غري الػمتٌقني ،من اؼبك ٌذبني كاؼبنافقني كاؼبعطٌلني كاؼبغالني كاؼب ٌ
كاؼبفسدين ،فليسوا كذلك.
كل البعد ،عن أصوؿ اإليباف الكربل ،كعن األعماؿ
فاؼبك ٌذبوف بعيدكف ٌ
الصاغبات؛ فيقتلوف ،كيزنوف ،كيسرقوف ،كأيكلوف الراب ،كيشربوف اػبمر ،كأيتوف
سائر ا﵀رمات ،كال يفعلوف شيئنا من الطاعات.
كل البعد ،عن أصوؿ اإليباف الكربل ،كلكنٌهم
كاؼبنافقوف ن
أيضا بعيدكف ٌ
كيدا؛ فإف أمنوا من مراقبة
طمعا ،أك ن
يتظاىركف ابلعمل الصاحل؛ ٌإما خوفنا ،أك ن
الناس ،كخلوا إذل شياطينهم ،ارتكبوا ا﵀رمات ،كأطلقوا العناف ألىوائهم.
كاؼبعطٌلوف قد عطٌلوا بعض األحكاـ الشرعيٌة الثابتة ،ثبو نات قطعيًّا ،فأابحوا
البغاء ،مع أ ٌف ربرصل الزسل من أكضح الواضحات اإلسبلميٌة؛ كأابحوا الت ُربج
التعرم مع أ ٌف كجوب سرت اؼبرأة اثبت ابألدلٌة القرآنيٌة القطعيٌة؛ كأابحوا أكل
ك ٌ
كل الوضوح.
الراب مع أ ٌف نصوص ربريبو يف القرآف الكرصل كاضحةٌ ،
الغلو كاؼبغاالة -
كاؼبغالوف ييعنىوف عناية كبرية ،بتطبيقاهتم القائمة على ٌ
الع ىقديٌة منها ،كالعمليٌة  -أكثر من عنايتهم ابلتطبيقات االتٌفاقيٌة.
ى
متعصبوف ييعنىوفِ ،برائهم التأليفيٌة االختبلفيٌة ،أكث ػ ػر مػ ػن عنايتهم،
كالػ ٌ
ابلتطبيقات االتٌفاقيٌة ،فكأ ٌف الواجب على الػمنتسب إذل اإلسبلـ ىو الدفاع عن
مهما بعد ذلك أف يطبٌق ما ثبت من األحكاـ
آرائو ،كدعوة الناس إليها ،كليس ًّ
القطعي!!!
الشرعيٌة ،ابلدليل
ٌ
كل اإلىػماؿ ،فارتكبوا
كالػمفسدكف قػػد أىػملوا (التطبيقات اإلسبلميٌة)ٌ ،
ا﵀ظورات ،كىم يعلموفٌ ،أهنا ؿبظورة ؿبرمة ،متٌبعني أىواءىم القذرة.
211

ثبوات قطعيًّا:
ادلنفعة الثالثة -التقريب :إ ٌف اغبقائق اإلسبلميٌة االتٌفاقيٌة ،الثابتة ن
ىي أكرب كسيلة من كسائل التقريب بني اؼبتٌقني ،كىي كالبيت الذم هبمع أفراد
األسرة الواحدة .فمهما اختلف األفراد يف األمور الفرعيٌة ،فإ ٌف اجتماعهم يف
ىذا البيت :سيكوف أكرب كسيلة للتقريب بينهم.
ثبوات قطعيًّا؛ كاالجتماع يف
فاالجتماع يف أصوؿ اإليباف الكربل ،الثابتة ن
ثبوات قطعيًّا ،كإقامة الصبلة ،كصياـ رمضاف،
الكثري من الفركع العمليٌة ،الثابتة ن
اغبج كالعمرة ،كاعبهاد يف سبيل هللا ،كأحكاـ البيع كاؼبواريث
كإيتاء الزكاة ،كأداء ٌ
كالنكاح كالطبلؽ ،كذبنُب ا﵀رمات من اعبرائم كالفواحش كاؼبعاصي؛ كاالجتماع
يف الكثري من الفركع اػبيليقيٌة ،الثابتة ثبو نات قطعيًّا ،كالتحلٌي ابلصدؽ كالعدؿ
كاإلحساف كاألمانة كالتواضع ،كالتخلٌي عن الك ػذب كالظلػم كاإلس ػ ػاءة كالػخيانػة
فتقرب بينهم.
ك ٌ
كل ىذه األمور :حباؿ قويٌة ،يستمسك هبا الػمتٌقوفٌ ،
التكرب؛ ٌ
كتؤدم
قاؿ سيٌد قطبٌ « :إهنما ركيزاتف تقوـ عليهما اعبماعة اؼبسلمةٌ ،
الشاؽ العظيم .فإذا اهنارت كاحدة منهما ،لػم تكن ىناؾ صباعة
هبما دكرىا
ٌ
تؤديو :ركيزة اإليباف كالتقول ٌأكنال ..التقول
مسلمة ،كلػم يكن ىنالك دكر ؽبا ٌ
حبق هللا اعبليل ..التقول الدائمة اليقظة اليت ال تغفل ،كال تفرت
اليت تبلغ أف تيويف ٌ
غبظة من غبظات العمر ،حت يبلغ الكتاب أجلوً﴿ :ي أىيػُها ال ً
ين ىآمنيوا اتػ يقوا
ذ
ٌ
ى ى
ى
ًً (ُ)
حق لو أف يػيتٌقى .كىي ىكذا  -بدكف
ػ
ي
كما
،
هللا
ا
و
ق
ت
ا
.
اَّللى ىحق تيػ ىقاتو﴾
ٌ
ٌ
يتصورىا ،ككما ييطيقها .كيكلٌما
تػحديد  -تدع القلب ن
ؾبتهدا يف بلوغها ،كما ٌ
تكشفت لو آفاؽ ،كج ٌدت لو أشواؽ .كيكلٌما
أكغل القلب يف ىذا الطريقٌ ،
اقرتب بتقواه من هللا ،تي ٌقظ شوقو ،إلػى مقاـ أرفع ،مػ ٌما بلغ ،كإلػى مرتبة كراء ما
(ُ) آؿ عمراف.َُِ :
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﴿كىال ىسبيوتين إًال ىكأىنٍػتي ٍم
ارتقى؛ كتطلٌع إذل الػمقاـ الذم يستيقظ فيو قلبو ،فبل يناـ! ى
يم ٍسلً يمو ىف﴾(ُ) .كاؼبوت غيب ،ال يدرم إنساف :مت ييد ًركو .فمن أراد ٌأال يبوت
كل غبظة
مسلما ،فسبيلو أف يكوف منذ اللحظة
ٌإال
ن
ن
مسلما ،كأف يكوف يف ٌ
ً
كر اإلسبلـ بعد التقول يشي دبعناه الواسع" :االستسبلـ"..
ن
مسلما .كذ ي
احتكاما إذل كتابو .كىو اؼبعَن الذم
االستسبلـ ﵁ ،طاعة لو ،كاتٌ ن
باعا ؼبنهجو ،ك ن
تي ًٌ
كل موضع منها ،على كبو ما أسلفنا .ىذه ىي الركيزة
قرره السورة كلٌها ،يف ٌ
ً
كتؤدم دكرىا .إذ إنٌو
األيكذل اليت تقوـ عليها اعبماعة اؼبسلمة؛ لتيح ٌقق كجودىاٌ ،
كل ذب ُمع ذب ُم نعا جاىليًّا .كال يكوف ىناؾ منهج ﵁،
بدكف ىذه الركيزة ،يكوف ٌ
تتجمع عليو ٌأمة ،إٌمبا تكوف ىناؾ مناىج جاىليٌة .كال تكوف ىناؾ قيادة راشدة،
ٌ
فأما الركيزة الثانية ،فهي ركيزة
يف األرض للبشريٌة ،إٌمبا تكوف القيادة للجاىليٌةٌ .
األيخوة ..األيخوة يف هللا ،على منهج هللا ،لتحقيق منهج هللا﴿ :ك ٍاعتى ً
ص يموا ًحبىٍب ًل
ى
يٌ
يٌ
صبيعا كىال تىػ ىفرقيوا كاذٍ يكركا نًعم ً
ً ً
ني قيػليوبً يك ٍم
ت اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ف بىػ ٍ ى
ى ي ٍى ى
اَّلل ى ن ى
ً
ك
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوا نان ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن النا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
فىأ ٍ
آًيتًًو لى ىعل يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف﴾(ِ) .فهي أي يخ ٌوة إذف تنبثق من التقول،
يػيبىػًٌ ي
ني اَّللي لى يك ٍم ى
كاإلسبلـ ،من الركيزة األيكذل ،أساسها االعتصاـ حببل هللا  -أم :عهده ،كهنجو،
أم ىدؼ آخر،
أم تص ُور آخر ،كال على ٌ
ؾبرد ذب ُمع على ٌ
كدينو ،كليست ٌ
صموا ًحبب ًل اَّللً ىً
ً
صب نيعا
﴿ك ٍاعتى ي ىٍ
كال بواسطة حبل آخر ،من حباؿ الػجاىليٌة الكثرية! ى
كىال تىػ ىفرقيوا﴾ ..ىذه األيخوة ً -
اؼبعتصمة حببل هللا  -نعمة ،يػمتػ ُن هللا هبا ،على
ى
يٌ
اعبماعة اؼبسلمة األيكذل .كىي نعمة ،يهبها هللا ،لًمن يػ ً
دائما.
،
عباده
من
،
هم
ب
ح
ُ
ي
ن
(ُ) آؿ عمراف.َُِ :
(ِ) آؿ عمراف.َُّ :
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كىو ىنا يذ ٌكًرىم ىذه النعمة .يذ ٌكًرىم :كيف كانوا فػي اعباىليٌة أعداء ،كما كاف
أعدل ،من األكس كالػخزرج ،فػي الػمدينة أح هد .كىػما الػحيٌاف العربيٌاف ،فػي
يثرب .يػجاكرىػما اليهود ،الذين كانوا ييوقًدكف حوؿ ىذه العداكة ،كينفخوف فػي
يهود مػجالىػها الصالػ ىح،
صبيعا .كمن ثػ ٌم تػجد ي
انرىاٌ ،
حت أتكل ركابط اغبيٌني ،ن
ف هللاي ،بني قلوب اغبيٌني ،من
الذم ال تعمل ٌإال فيو ،كال تعيش ٌإال معو .فأل ى
العرب ،ابإلسبلـ ..كما كاف ٌإال اإلسبلـ كحده ،يػجمع ىذه القلوب اؼبتنافرة.
كما كاف ٌإال حبل هللا الذم يعتصم بو اعبميع ،فيصبحوف بنعمة هللا إخو ناان .كما
ييب ًكن أف هبمع القلوب ٌإال أي يخ ٌوة يف هللا ،تصغر إذل جانبها األحقاد التارىبيٌة،
الصف،
كيتجمع
كالثارات القبليٌة ،كاألطماع الشخصيٌة ،كالراًيت العنصريٌة،
ُ
ٌ
ً
ً
ً
﴿كاذٍ يك يركا ن ٍع ىم ى
تػحت لواء هللا الكبري اؼبتعاؿ ..ى
ت اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إ ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوا نان﴾ .كيذ ٌكًرىم كذلك نعمتىو عليهم ،يف
فىأىل ى
ف بػى ٍ ى
ني قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
إنقاذىم من النار ،اليت كانوا على كشك أف يقعوا فيها ،إنقاذىم من النار
هبدايتهم ،إلػى االعتصاـ بػحبل هللا :الركيزة األيكذل ،كابلتأليف بني قلوهبم،
فأصبحوا بنعمة هللا إخوا نان :الركيزة الثانية»(ُ).

(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ّْْ-ِْْ/ُ :
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الـمخرج الثاوي
الاقتصار
ىو أف يقتصر اؼبتٌقوف ،يف مقاـ اؼبباحث التأليفيٌة االختبلفيٌة ،على
ما يكوف ذا شبار عمليٌة؛ فإذا كجدكا اختبلفنا ،يف بعض اؼبباحث التأليفيٌة ،كجب
التح ُقق من الثمار الػمجنيٌة منها ،قبل الدخوؿ فيها.
فإذا كانت الثمار اجملنيٌة  -من اؼبباحث االختبلفيٌة  -نظريٌة خالصة،
أم شبرة عمليٌة؛ فإ ٌف الواجب عليهم اإلعراض عن اػبوض فيها؛
ليس من كرائها ٌ
أل ٌف الغاية من البحث االختبليف ىي الوصوؿ إذل اغبقيقة ً
اؼبثمرة ،اليت من شأهنا
ٌ
أف تدعو اإلنساف إذل العمل الصاحل.
مثبل ،من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!!
فما الفائدة العمليٌة اجملنيٌة ،ن
اؼبفسرين ،كغريىم ،يف االفرتاضات ،كاالحتماالت،
كما الداعي إذل خوض ٌ
ً
أم شبرة عمليٌة؟! فلو كانت
كاالستدالالت؛ كاغباؿ أ ٌف معرفة العدد لن تيثمر ٌ
تلك اؼبعرفة م ً
ثمرة ،لىػنىص القرآ يف الكرصل على عددىم ،صراحة.
ي
قاؿ سيٌد قطب« :فهذا الػجدؿ  -حوؿ عدد الفتية  -ال طائل كراءه.
كإنٌو ليستوم أف يكونوا ثبلثة ،أك طبسة ،أك سبعة ،أك أكثر .كأمرىم موكوؿ إلػى
هللا ،كعلمهم عند هللا ،كعند القليليػن ،الذين تثبٌتوا ،من الػحادث ،عند كقوعػو،
أك من ركايتو الصحيحة .فبل ضركرة ،إذف ،للجػدؿ الطوي ػل ،حوؿ عددىم.
يوج ػ ػو الق ػ ػرآف
كالعب ػرة فػي أم ػرىم حػاصلة ابلقليػل ،كابلكثيػر .لػذلػك ٌ
الرسػ ػوؿ  ،إلػى تػرؾ الػجدؿ ،فػي ىذه القضيٌة ،كإلػى عدـ استفتاء أحد من
مشينا مع منهج اإلسبلـ ،فػي صيانة الطاقة العقليٌة،
الػمتجادلني ،فػي شأنػهم؛ تػ ٌ
أف تيبدد فػي غيػر مػ ػا يػيفي ػد ،كفػي ٌأال يقفػ ػو الػمسلػ يم م ػا ليػس لػو بػو علػم كثيػق.
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كىػذا الػح ػادث  -الذم طواه الزمػن  -ىو من الغيب الػموكوؿ ،إذل علم هللا،
فليي ىرتؾ إذل علم هللا»(ُ).
اػبالدم« :حديث القرآف الكرصل عن السابقني ،كإيراده
كقاؿ صبلح
ٌ
يتوسع يف
التفصيلي
لقصصهم كأخبارىم :لػم يكن يتبع اؼبنهج
التحليلي ،فلم ٌ
ٌ
ٌ
القصة ،كلػم يتح ٌدث عن
اغبديث عن زماف أك مكاف أك أبطاؿ أك تفصيبلت ٌ
كل حادثة ،أك جزئيٌة ،أك فرعيٌة فيها ،كلػم يستطرد إذل تكميبلت ،كربليبلت،
ٌ
كتفصيبلت ،يف أحداثها ،كحركات أبطاؽبا ،كخلفيٌات مشاىدىا ..لػم يفعل
القرآف شيئنا من ىذا؛ ألنٌو لػم يستهدؼ  -من قصصو ىذه  -التفصيبلت،
التصورات،
كالتحليبلت ،إٌمبا ىدؼ إذل عرض اغبقائق ،كتقرير القيم ك ٌ
كاستخبلص العرب كالدركس ،كالتوجيو إذل الدالالت ،كاالنتفاع دبا فيها من
توجيهات ..كىذا متح ٌقق يف اؼبقدار الذم عرضو القرآف ،ابلكيفيٌة اليت عرضو
هبا ..ككاف األىكذل ابلناظرين يف القرآف كالدارسني لو  -الذين ٌاذبهوا إذل
اإلسرائيليٌات كاألساطري  -أف يقفوا عند العرض القرآشلٌ لقصص السابقني ،كأف
يستفيدكا من منهجو كطريقتو ،يف النظر فيها ،كربليلها ،كأف ييقبًلوا على
استخبلص التوجيهات ،كالدركس فيها ،ك ٌأال هباكزكا القرآف إذل مصادر بشريٌة،
عاجزة جاىلة ،يطلبوف منها تفصيل ما أصبل القرآف ،أك تبيني ما أيهبًم فيو ،أك
عما أغفل»(ِ).
اغبديث ٌ
أيضا« :كعلى ىدم ىذا اؼبفتاح يف التعامل مع
كقاؿ صبلح
اػبالدم ن
ٌ
كخباصة حديثو عن قصص السابقني ،فإنٌنا ندعو قارئ القرآف أف
القرآف،
ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ِِٔٓ/ْ :
(ِ) مفاتيح للتعامل مع القرآف.ّٗ :
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كل اإلسرائيليٌات ،كاػبرافات ،كاألساطري ،اليت كردت عنها ،كاليت مؤل
يتجاكز ٌ
كثريا من أنوار القرآف ،يف أكواـ
مفسركف كدارسوف كتاابهتم ،فحجبوا بذلك ن
هبا ٌ
ينزه القرآف عن اإلسرائيليٌات كلٌها ،ك ٌأال هباكز
من ذلك الركاـ .ال ب ٌد للقارئ أف ٌ
صح من حديث رسوؿ هللا  ،يف ذلك ،ك ٌأال يقبل
نصوص القرآف ،كما ٌ
استدؿ بو،
يبني دليلو الذم
ٌ
أم قوؿ آخر ،بعد ذلك ،مهما كاف قائلو ،إذا لػم ٌ
ٌ
كمصدره الذم أخذ عنو ..إذا فعل القارئ ذلك ،فكم سي ً
سقط ،كييلغي
ي
صفحات ،من تفاسري سابقة؟ كييلغي كتبنا ،كحكاًيت أسطوريٌة؟ كيكوف يف
منأل كمأمن عن أف ىببط يف تيو اػبرافات ،ألنٌو و
مهتد أبنوار القرآف ..ال أجد
ألهنا ما تركت
ما يدعوشل إذل التمثيل بنماذج لئلسرائيليٌات ،يف قصص القرآفٌ ،
أم قارئ يف التفاسري السابقة سيقف على ركاـ ثقيل منها.
منها كاحدة ،ك ٌ
سيجد ىذا إذا قرأ عن بقرة بين إسرائيل ،يف البقرة ،كعن كالدة عيسى  ،يف
آؿ عمراف ،كعن رفعو ،يف سورة النساء ،كعن مائدة النصارل ،يف اؼبائدة ،كعن
إبراىيم  ،مع قومو ،يف األنعاـ ،كعن موسى  ،مع فرعوف كمع
بين إسرائيل ،يف األعراؼ ..كغري ذلك .كفبٌا ىو مرتبط هبذه القاعدة موقف
القارئ من يم ىبهمات القرآف ،كىي ما أهبمو القرآف من أظباء األشخاص،
كاألماكن ،يف قصص السابقني .كىي اليت يستحيل علينا أف نبيٌنها ،كأف كب ٌدد
تلك األظباء؛ ألنٌنا لػم نشهدىا ،كأل ٌف الركاًيت عن أىل الكتاب فيها مطعوف
فيها ،كمردكدة علميًّا ،لتطُرؽ التحريف كالكذب إليها ،كغلبتو عليها .موقف
القارئ منها أف ينظر يف القرآف ،فإذا كجد ما أيهبًم يف موضع ،مبيػننا يف موطن
صح من حديث
آخر ،أخذه ،فإف لػم هبده مبيػننا ،يف القرآفٌ ،
توجو إذل ما ٌ
رسوؿ هللا  ،فإذا بيًٌني ىناؾ ،أخذه ..كال هبوز أف يبحث يف غري ىذين
الػمصدرين اليقينيٌني ،فليرتكو بعد ذلك ،على إبػهامو ،كليسعو ما كسع
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رسوؿ هللا  ،كأصحابو ،يف موقفهم منو ..فإف لػم يفعل ذلك ،قاؿ
على هللا ،بدكف علم ،كاتٌبع من ليس عنده علم .كأشغل نفسو ،فيما ال خري فيو،
كح يجب ،ربجب عنو نور
جو ٌ
النص القرآشلٌ ،كأقبل على موانع ي
كخرج عن ٌ
القرآف ..كخالف يف ذلك كلٌو ىدم رسوؿ هللا  ،كأصحابو الكراـ ،يف
الصلة ابلقرآف ،كاستبعد ىذه اؼبفاتيح الضركريٌة للتعامل مع القرآف ..من
اؼببهمات اليت ال هبوز أف يبحث عن بياهنا :الشجرة اليت أكل منها آدـ ،
ى
كخشب سفينة نوح  ،كأظباء كأصناؼ طيور إبراىيم  ،كنوع عصا
موسى  ،كأظباء أىل الكهف ككلبهم ،كالثمن الذم بيع بو يوسف ،
كاسم اغباكم الذم حاج إبراىيم يف ربٌو ،كاسم الذم مر على قرية ،كىي خاكية
على عركشها ،كاسم الذم عنده علم من الكتاب ،عند سليماف  ..كغري
ذلك»(ُ).
كاالقتصار على اؼبباحث ذات الثمار العمليٌة وب ٌقق ثبلث منافع:

فبدال من
ادلنفعة األوىل -التوفًن :دبعَن توفري الوقت كاعبهد ،ؼبا ىو أىكذل؛ ن
ً
ىبصصوا
انشغاؿ الػمتٌقني ،ابالختبلفات النظريٌة ،غري الػ يمثمرة ،هبب عليهم أف ٌ
جهودىم الػمبذكلة ،كيستثمركا أكقاهتم؛ لطاعة هللا .
إ ٌف ساعة يقضيها العبد  -يف طاعة هللا  - خري من ألف ساعة،
ً
أم عمل صاحل.
يقضيها اإلنساف ،يف اختبلفات نظريٌة خالصة ،ال تيثمر ٌ
تستحق البحث،
ادلنفعة الثانية -التقليل :دبعَن تقليل اؼبسائل االختبلفيٌة ،اليت
ٌ
فإذا كانت اؼبسائل االختبلفيٌة ،ابآلالؼ ،فإ ٌف اؼبتٌقني سيصرفوف أنظارىم عن
تقل اؼبسائل االختبلفيٌة ،فتكوف ابلعشرات.
كل مسألة نظريٌة خالصة ،كبذلك ٌ
ٌ

(ُ) مفاتيح للتعامل مع القرآف.ٗٔ-ٗٓ :
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ادلنفعة الثالثة -التقريب :ابالقتصار على الػمسائل ،ذات الثمار العمليٌة،
سيتخلٌص الػمتٌقوف من آالؼ اؼبسائل ،اليت تي ًٌ
فرؽ بينهم ،كبتخلُصهم منها،
سهبل،
أقرب إذل بعض ،من ذم قبل ،فيكوف التقريب بينهم ن
سيكوف ي
بعضهم ى
بعد أف كاف صعبنا.
كل مسألة ال ينبين عليها عمل؛ فاػبوض فيها خوض
قاؿ
الشاطيبٌ « :
ٌ
شرعي ،كأعين ابلعمل :عمل القلب ،كعمل
يدؿ على استحسانو دليل
فيما لػم ٌ
ٌ
شرعا»(ُ).
الػجوارح ،من حيث ىو مطلوب ن
أيضا« :كقد كاف مالك بن أنس يكره الكبلـ فيما ليس
كقاؿ
الشاطيب ن
ٌ
أكجو
عمن تق ٌدـ .كبياف عدـ االستحساف فيو من ي
ربتو عمل ،كوبكي كراىيتو ٌ
ف ،دبا ال
عما يعين من أمر التكليف الذم طيًٌوقو اؼبكل ي
متع ٌددة ،منها :إنٌو شغل ٌ
يعين ،إذ ال ينبين على ذلك فائدة؛ ال يف الدنيا ،كال يف اآلخرةٌ .أما يف اآلخرة؛
عما أيًمر بو أك يهني عنو .ك ٌأما يف الدنيا؛ فإ ٌف علمو دبا علم من ذلك
فإنٌو ييسأؿ ٌ
ال يزيده يف تدبري رزقو ،كال ينقصو .ك ٌأما الل ٌذة اغباصلة منو يف اغباؿ؛ فبل تفي
مش ٌقة اكتساهبا ،كتعب طلبها ،بل ٌذة حصوؽبا ،كإف في ًرض أ ٌف فيو فائدة يف الدنيا؛
فمن شرط كوهنا فائدة شهادة الشرع ؽبا بذلك ،ككم من ل ٌذة كفائدة يع ٌدىا
اإلنساف كذلك ،كليست يف أحكاـ الشرعٌ ،إال على الض ٌد؛ كالزسل ،كشرب
قطع
اػبمر ،كسائر كجوه الفسق ،كاؼبعاصي اليت يتعلٌق هبا غرض عاجل ،فإذف ي
الزماف  -فيما ال يهبين ثػمرة ،يف الدارين ،مع تعطيل ما يهبين الثمرة  -من فعل
ما ال ينبغي»(ِ).
(ُ) اؼبوافقات.ّْ/ُ :
(ِ) اؼبوافقات.ّٓ/ُ :
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شرعا ىو ما ينبين عليو
كقاؿ
الشاطيب ن
اؼبعترب ن
أيضا« :لػ ٌما ثبت أ ٌف العلم ى
ٌ
منحصرا فيما دلٌت عليو األدلٌة الشرعيٌة .فما اقتضتو؛ فهو
عمل؛ صار ذلك
ن
العلم الذم طيلًب من اؼبكلف أف يعلمو ،يف اعبملة .كىذا ظاىر؛ غري أ ٌف الشأف
إٌمبا ىو يف حصر األدلٌة الشرعيٌة ،فإذا اكبصرت؛ اكبصرت مدارؾ العلم
الشرعي»(ُ).
ٌ
أيضا« :كمنها أ ٌف الشرع قد جاء ببياف ما تصلح بو أحواؿ
كقاؿ
الشاطيب ن
ٌ
العبد يف الدنيا كاآلخرة على أتػ ٌم الوجوه كأكملها ،فما خرج عن ذلك قد ييظى ٌن
عامة اؼبشتغلني
أنٌو على خبلؼ ذلك ،كىو مشاىد يف التجربة العاديٌة؛ فإ ٌف ٌ
ابلعلوـ اليت ال تتعلٌق هبا شبرة تكليفيٌة تدخل عليهم فيها الفتنة كاػبركج عن
اؼبؤدم إذل التقاطع كالتدابر
الصراط اؼبستقيم ،كيثور بينهم اػببلؼ كالنزاع ٌ
شيعا ،كإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنٌة ،كلػم يكن أصل
التعصبٌ ،
ك ٌ
تفرقوا ن
حت ٌ
التفُرؽٌ ،إال هبذا السبب ،حيث تركوا االقتصار من العلم على ما يعين ،كخرجوا
إذل ما ال يعين؛ فذلك فتنة على اؼبتعلًٌم كالعالًػم ،كإعراض الشارع  -مع حصوؿ
السؤاؿ  -عن اعبواب من أكضح األدلٌة ،على أ ٌف اتٌباع مثلو من العلم فتنة،
أك تعطيل للزماف ،يف غري ربصيل»(ِ).
يوضحو أمراف :أحدنبا -أب ٌف السلف
كقاؿ
أيضا« :كالذم ٌ
الشاطيب ن
ٌ
الصاحل من الصحابة كالتابعني لػم ىبوضوا فػي ىذه األشياء ،اليت ليس تػحتها
عمل ،مع أ ٌهنم كانوا أعلم دبعَن العلم اؼبطلوب.)ّ(»...
(ُ) اؼبوافقات.ُّٕ/ُ :
(ِ) اؼبوافقات.ْٓ-ّٓ/ُ :
(ّ) اؼبوافقات.ٓٓ/ُ :
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فطلب الشارع لو إٌمبا يكوف من
شرعي،
كل علم
كقاؿ
الشاطيب ن
ي
أيضاٌ « :
ٌ
ٌ
حيث ىو كسيلة إذل التعبُد بو ،﵁ تعاذل ،ال من جهة أخرل ،فإف ظهر فيو
األكؿ ،كالدليل على ذلك
اعتبار جهة أخرل؛ فبالتبع كالقصد الثاشل ،ال ابلقصد ٌ
عمبل؛ فليس يف
كل علم ،ال ييفيد ن
أمور :أحدىا -ما تق ٌدـ يف اؼبسألة قبل ،أ ٌف ٌ
يدؿ على استحسانو ،كلو كاف لو غاية أخرل شرعيٌة؛ لكاف
الشرع ما ٌ
األكلوف من الصحابة
شرعا ،كلو كاف
مستحسننا ن
مستحسننا ن
شرعا؛ لبحث عنو ٌ
ى
ى
كالتابعني ،كذلك غري موجود ،فما يلزـ عنو كذلك .كالثاشل -إ ٌف الشرع إٌمبا جاء
ابلتعبُد ،كىو اؼبقصود من بعثة األنبياء  ...،كالثالث -ما جاء من األدلٌة
كإال؛ فالعلم عاريٌة ،كغري منت ىفع بو...
الدالٌة على أ ٌف ركح العلم ىو العملٌ ،
كل ذلك وب ٌقق أ ٌف العلم كسيلة من
كاألدلٌة على ىذا اؼبعَن أكثر من أف يربصى ،ك ٌ
الشرعي ،كإٌمبا ىو كسيلة إذل
مقصودا لنفسو ،من حيث النظر
الوسائل ،ليس
ن
ٌ
كل ما كرد يف فضل العلم؛ فإٌمبا ىو اثبت للعلم من جهة ما ىو
العمل ،ك ٌ
مكلف ابلعمل بو.)ُ(»...
أيضا« :فإذا ثبت ىذا؛ فالصواب أ ٌف ما ال ينبين عليو
كقاؿ
الشاطيب ن
ٌ
عمل :غري مطلوب يف الشرع»(ِ).
شرعي :ليس دبطلوب،
كل علم
كقاؿ
الشاطيب ن
أيضا« :فاغباصل أ ٌف ٌ
ٌ
ٌ
ٌإال من جهة ما يػيتوسل بو إليو ،كىو العمل»(ّ).
كمن أبرز الػمسائل النظريٌة اػبالصة ،اليت اختلفوا فيها:
(ُ) اؼبوافقات.ّٖ-ّٕ/ُ :
(ِ) اؼبوافقات.ٔٔ/ُ :
(ّ) اؼبوافقات.ٖٓ/ُ :
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 -1مسألة (زايدة الصفات):
أم شبرة عمليٌة ،كىي
ىي مسألة عقديٌة نظريٌة خالصة ،ليس من كرائها ٌ
العامة
العامةي حقيقة اؼبراد منها؛ ك ٌ
من الػمسائل الدقيقة ،اليت ال ييبكن أف يفقو ٌ
كل زماف كمكاف.
ىم جػمهور اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ ،يف ٌ
ً
خوض،
العامةى الػ ى
كمن أكجب الواجبات  -على الػمؤلٌفني  -أف يػيجنٌبوا ٌ
فػي الػمسائل االختبلفيٌة ،قدر الػمستطاع ،كال سيٌما الػمسائل الدقيقة ،اليت
تػحار فيها عقوؿ الػمؤلٌفني أنفسهم!!!
تنفك عن الصفات
قاؿ ابن تيميٌة« :كالتحقيق أ ٌف الذات اؼبوصوفة ال ٌ
حي
ن
أصبل ،كال ييبكن كجود ذات خالية عن الصفات .فدعول اؼب ٌدعي كجود ٌ
عليم قدير بصري ،ببل حياة كال علم كال قدرة؛ كدعول قدرة كعلم كحياة،
قديرا ،بل دعول شيء موجود قائم بنفسو
ال يكوف اؼبوصوؼ هبا حيًّا ن
عليما ن
لكن اعبهميٌة
قدصل أك ى
عرم عن صبيع الصفات :فبتنع يف صريح العقل .ك ٌ
ؿبدثٌ ،
اؼبعتزلة كغيػرىم؛ لػمػا أثبتوا ذا نات مػجػردة عن الصفات ،صار م ً
ناظ يرىم يقوؿ :أان
ي
ٌ
ً
جرد
أيثبت الصفات ،زائدة على ما أثبتموه من الذات؛ أم :ال أقتصر على مػ ٌ
إثبات ذات ببل صفات .كلػم يع ًن بذلك أنٌو يف اػبارج ذات اثبتة بنفسها؛
كال مع ذلك صفات ،ىي زائدة على ىذه الذات ،متميٌزة عن الذات؛ كؽبذا
الكراميٌة؛
كاف من الناس من يقوؿ :الصفات غري الذات ،كما يقولو اؼبعتزلة ،ك ٌ
الكراميٌة تيثبًتها .كمنهم من يقوؿ :الصفة ال ىي اؼبوصوؼ،
مثٌ اؼبعتزلة تنفيها ،ك ٌ
األشعرم كغريه.
كال ىي غريه؛ كما يقولو طوائف من الصفاتيٌة ،كأِب اغبسن
ٌ
األئمة :ال نقوؿ الصفة ىي اؼبوصوؼ؛ كال نقوؿ:
كمنهم من يقوؿ كما قالت ٌ
ىي غريه؛ أل ٌان ال نقوؿ :ال ىي ىو؛ كال ىي غريه؛ فإ ٌف لفظ الغري فيو إصباؿ،
قد ييراد بو اؼبباين للشيء ،أك ما قارف أحدنبا اآلخر؛ كما قاربو بوجود أك زماف
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أك مكاف؛ كيراد ابلغرياف(ُ) :ما جاز العلم أبحدنبا مع عدـ العلم ابآلخر .كعلى
األكؿ ،فليست الصفة غري اؼبوصوؼ ،كال بعض اعبملة غريىا .كعلى الثاشل،
ٌ
األئمة من إطبلؽ
فالصفة غري اؼبوصوؼ ،كبعض اعبملة غريىا .فامتنع السلف ك ٌ
إثباات؛ ؼبا يف ذلك من اإلصباؿ كالتلبيس؛ حيث
لفظ (الغري) على الصفة نفينا أك ن
اعبهمي يقوؿ :القرآف ىو هللا ،أك غري هللا ،فتارة يعارضونو بعلمو،
صار
ٌ
فيقولوف :علم هللا ىو هللا ،أك غريه؛ إف كاف فبٌن ييثبًت العلم؛ أك ال ييبكنو نفيو.
كاترة وبلٌوف الشبهة ،كييثبًتوف خطأ اإلطبلقني :النفي كاإلثبات؛ ؼبا فيو من
ستفصل السائل ،فييقاؿ لو :إف أردت ابلغري ما يباين اؼبوصوؼ،
التلبيس ،بل يي ى
فالصفة ال تباينو؛ فليست غريه .كإف أردت ابلغري ما ييبكن فهم اؼبوصوؼ على
سبيل اإلصباؿ؛ كإف لػم يكن ىو ،فهو غري ،هبذا االعتبار»(ِ).
أيضا« :كإذا قيل :ىل صفاتو زائدة على الذات ،أـ ال؟
كقاؿ ابن تيميٌة ن
قيل :إف أيريد ابلذات اجملردة ،اليت ييًقٌر هبا نيفاةي الصفات ،فالصفات زائدة عليها،
كإف أيريد ابلذات الذات اؼبوجودة يف اػبارج ،فتلك ال تكوف موجودةٌ ،إال
بصفاهتا البلزمة .كالصفات ليست زائدة على الذات اؼبتٌصفة ابلصفات ،كإف
كانت زائدة على الذات اليت ييقدر ذبُردىا عن الصفات»(ّ).
أئمة السنٌة  -كأضبد كغريه  -على أ ٌف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كقد نص ٌ
سمى أظبائو ،فبل ييقاؿ :إ ٌف علم هللا كقدرتو زائدة عليو؛ لكن
صفاتو داخلة يف يم ٌ
من أىل اإلثبات من قاؿٌ :إهنا زائدة على الذات .كىذا إذا أيريد بو ٌأهنا زائدة
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :ابلغريين) ،انظر :منهاج السنٌة النبويٌة.ِْٓ/ِ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.َُِ-َِٗ/ّ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.ٓٗ/ٔ :
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قصركا يف
على ما أثبتو أىل النفي من الذات اجملردة ،فهو صحيح؛ فإ ٌف أكلئك ٌ
"الرب لو صفات زائدة ،على ما علمتموه".
اإلثبات ،فزاد ىذا عليهم ،كقاؿٌ :
كإف أراد ٌأهنا زائدة على الذات اؼبوجودة ،يف نفس األمر ،فهو كبلـ متناقض؛
حت ييقاؿ :إ ٌف الصفات زائدة عليها؛ بل
ألنٌو ليس يف نفس األمر ذات ؾبردةٌ ،
ذاات من الصفات ،كال ييبكن كجود
ال ييبكن كجود الذاتٌ ،إال دبا بو تصري ن
الصفاتٌ ،إال دبا بو تصري صفات من الذات ،فتخيُل كجود أحدنبا ،دكف
ابطل»(ُ).
اآلخر ،مثٌ زًيدة اآلخر عليو :زبيُ هل ه
فإذا كاف اؼبؤلٌفوف ،كاؼبتعلًٌموف  -من غري اؼبؤلٌفني  -قادرين ،على فهم
ابلصحة ،أك ابلبطبلف؛ فبل ريب يف
ىذه النصوص ،كأمثاؽبا ،مع اغبكم عليها
ٌ
ً
العامة  -ال ييبكن أف يفهموا ىذه النصوص ،كما هبب أف
أ ٌف اؼبقلٌدين  -من ٌ
تقليدا ؼبن يثقوف هبم من اؼبؤلٌفني.
فهم ،كال ييبكن أف وبكموا عليهاٌ ،إال ن
تي ى
ففي مسألة (زًيدة الصفات) :قبد أ ٌف الذم يػ ً
عمبل صاغبنا :ىو
ثمر ن
ي
اإليباف أب ٌف هللا  ظبيع بصري عليم؛ أل ٌف اؼبؤمن سييوقن أ ٌف هللا يسمع كبلمو،
ً
كدافعا إذل
كييبصر فعالو ،كيعلم حالو؛ فيكوف إيبانو ر ن
ادعا عن فعل الػمن ىكرات ،ن
فعل الػخريات.
فبل يتوقٌف العمل الصاحل ،على اعتقاد اؼبؤمن أب ٌف هللا ظبيع بذاتو،
ظبعا؛ كال على اعتقاده أب ٌف هللا بصري
سمى ن
أك ظبيع بصفة زائدة على ذاتو ،تي ٌ
بصرا؛ كال على اعتقاده أب ٌف هللا
بذاتو ،أك بصري بصفة زائدة على ذاتو ،تي ٌ
سمى ن
علما!!!
عليم بذاتو ،أك عليم بصفة زائدة على ذاتو ،تي ٌ
سمى ن
كليس الغرض من كبلمي  -على ىذه اؼبسألة  -ىو بياف كجو الصواب
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُِّ/ٔ :
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اػباص فيها؛ فما قيمة رأيي،
فيها ،أك ترجيح رأم على رأم آخر ،أك بياف رأيي
ٌ
ا﵀دثوف؟!!!
كقد اختلف فيها القدامى ك ى
كإٌمبا الغرض من كبلمي  -عليها  -ىو التنبيو على كوهنا من اؼبسائل
النظرية اػبالصة ،اليت ال تي ً
عمبل ،مع كوهنا من اؼبسائل العويصة ،اليت حارت
ثمر ن
ٌ
فيها عقوؿ اؼبؤلٌفني.
فإذا كاف اؼبؤلٌفوف أنفسهم قد حاركا ،يف كثري من اؼبسائل الدقيقة،
العامة على معرفة األدلٌة،
كاختلفوا فيها أش ٌد االختبلؼ  -كىم أقدر من ٌ
العامة ،على ما يعجز أكثرىم عن فهمو،
كاستنباط اآلراء منها  -فكيف كبمل ٌ
كاالطٌبلع على أدلٌتو ،كاالستنباط منها؟!!!
فأما أنت إف أردت أف تنتزع ىذه اغبسكة ،من
قاؿ أبو حامد الغزالػ ٌيٌ « :
ربركو غواية اغبسود ،كال تقيٌده عماية
صدرؾ ،كصدر من ىو يف حالك ،فبٌن ال ٌ
التقليد ،بل تعطٌشو إذل االستبصار؛ غبزازة إشكاؿ آاثرىا(ُ) فكر ،كىيٌجها نظر،
فخاطب نفسك كصاحبك ،كطالبو حب ٌد الكفر؛ فإف زعم أ ٌف ح ٌد الكفر ما
اغبنبلي ،أك غريىم؛
اؼبعتزرل ،أك مذىب
األشعرم ،أك مذىب
ىبالف مذىب
ٌ
ٌ
ٌ
فاعلم أنٌو غري(ِ) بليد ،قد قيٌده التقليد ،فهو أعمى من العيمياف ،فبل تضيٌع
حجة يف إفحامو ،مقابلة دعواه بدعول خصومو ،إذ
ِبصبلحو الزماف ،كانىيك ٌ
لعل
ال هبد  -بني نفسو ،كبني سائر الػمقلًٌدين الػمخالفني لو  -فرقنا ،ن
كفصبل .ك ٌ
األشعرم ،كيزعم أ ٌف مػخالفتو -
صاحبو يػميل  -من سائر الػمذاىب  -إلػى
ٌ
اعبلي؛ فاسألوً :من أين يػىثبيت لو أف
فػي ك ػ ٌل ًكٍرد ،ى
كصػ ٍدر  -كػف ػ ػهر ،من الكفر ٌ
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :أاثرىا).
(ِ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصوابً :
(غػ ٌػر).
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(ُ)
حت قضى بكفر الباقبلشلٌ ،إذ خالفو يف صفة البقاء
،
عليو
اغبق كف نقا
ٌ
يكوف ٌ
ائدا على الذات؟ كلًػ ىم صار
ٌَّلل تعاذل ،كزعم أنٌو ليس ىو كص نفا ٌَّلل تعاذل ،ز ن
األشعرم دبخالفتو الباقبلشلٌ؟ كلًػ ىم
األشعرم ،من
الباقبلشلٌ أىكذل ابلكفر ،دبخالفتو
ٌ
ٌ
حق كف نقا(ِ) ،على أحدنبا ،دكف الثانػي؟ أكاف ذلك؛ ألجل السبق فػي
صار الػ ٌ
حق للسابق عليو! أـ
الزماف؟ فقد سبق األشعرم غرييه ،من الػمعتزلة؛ فليكن الػ ٌ
فبأم ميزاف كمكياؿ قدر درجات الفضل،
ألجل التفاكت يف الفضل كالعلم؟ ٌ
حت الح لو أ ٍف ال أفضل يف الوجود من متبوعو كمقلده؟ فإ ٍف رخػص للباقبلنػ ٌي،
ٌ
فػي مػخالفتو ،فلً
ابيسي،
ر
الك
ك
،
ي
ػ
الباقبلن
بني
الفرؽ
كما
ره؟
ػ
غي
على
ر
ػ
ػ
ج
ح
م
ى
ى
ى
ى
ٌ
ٌ
القبلنسي ،كغريىم؟ كما مدرؾ التخصيص هبذه الرخصة؟ كإف زعم أ ٌف خبلؼ
ك
ٌ
تعسف بتكلفة(ّ) بعض
الباقبلنػ ٌي يرجع إذل لفظ ،ال ربقيق كراءه ،كما ٌ
صبيعا متوافقاف ،على دكاـ الوجود ،كاػببلؼ  -يف أ ٌف
ٌ
اعما ٌأهنما ن
اؼبتعصبني ،ز ن
ذلك يرجع إذل الذات ،أك إذل كصف زائد عليو  -خبلؼ قريب ،ال ي ً
وجب
ي
معتزرل ،فػي نفيو الصفات ،كىو معرتؼ
التشديد؛ فما ابلو يش ٌدد القوؿ على الػ ٌ
أب ٌف اَّلل تعاذل عالًػم ،يؿبيط هجميع اؼبعلومات ،قادر على صبيع ً
اؼبمكنات؟ كإٌمبا
ٌ
ىبالف األشعرم يف أنٌو عالًػم ،كقادر ابلذات ،أك بصفة زائدة ،فما الفرؽ بني
اغبق  ،يف النظر ،يف
أم مطلب أج ػ ُل ،كأخطر ،من صفات ٌ
الػخبلفني؟ ك ٌ
نفيها ،كإثباهتا؟ فإف قاؿ :إٌمبا أيك ًٌفر اؼبعتزرل؛ ألنٌو يزعم أ ٌف الذات الواحدة تصدر
منها فائدة العلم كالقدرة كاغبياة ،كىذه صفات ـبتلفة ،ابغب ٌد كاغبقيقة ،كاغبقائق

(كقٍ ػ نفا).
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب :ى
(كقٍ ػ نفا).
(ِ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب :ى
(ّ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :بتكلُفو).
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ابالرباد ،أك تقوـ مقامها الذات الواحدة؛ فما ابليو
وصف ٌ
اؼبختلفة تستحيل أف تي ى
اَّلل تعاذل،
ال يستبعد من
األشعرم قولىو :إ ٌف الكبلـ صفة زائدة ،قائمة بذات ٌ
ٌ
أمر كهني كخرب كاستخبار.
كمع كونو ك ن
احدا ىو توراة كإقبيل كزبور كقرآف ،كىو ه
يتطرؽ إليو التصديق كالتكذيب،
كىذه حقائق ـبتلفة ،كيف ال ،كح ٌد اػبرب ما ٌ
يتطرؽ إليها
يتطرؽ ذلك إذل األمر كالنهي؛ فكيف تكوف حقيقة كاحدة ٌ
كال ٌ
يتطرؽ؛ فيجتمع النفي كاإلثبات ،على شيء كاحد.
التصديق كالتكذيب ،كال ٌ
فإف زببٌط يف جواب ىذا ،أك عجز عن كشف الغطاء فيو ،فاعلم أنٌو ليس من
ً
ً
ت عنو؛ ألنٌو قاصر
ت ،كييس ىك ى
أىل النظر ،كإٌمبا ىو مقلٌد ،كشرط اؼبقلٌد أف يىس يك ى
كإماما،
عن سلوؾ طريق اغبًجاج ،كلو كاف ن
أىبل لو ،كاف يمستتبً نعا ،ال ن
اتبعا ،ن
ً
حاجة ،فذلك منو فضوؿ ،كاؼبشتغل بو
مأموما .فإف خاض الػمقلٌد فػي الػ يم ٌ
ال ن
صار كضارب يف حديد ابرد ،كطالب لصبلح الفاسد .كىل ييصلًح العطٌار ما
جعل اغبق كق نفا ،على كاحد
أنصفت،
أفسد الدىر؟! كلعلٌك إف
ى
ى
علمت أ ٌف ىمن ى
من النُظٌار بعينو ،فهو إذل الكفر كالتناقيض أقربٌ .أما الكفر؛ فؤلنٌو نزلو منزلة
النيب اؼبعصوـ ،من الزلل ،الذم ال يثبت اإليباف ٌإال دبوافقتو ،كال يلزـ الكفر ٌإال
ٌ
دبخالفتو ،كأما التناقض ،فهو أ ٌف كل كاحد من النُظٌار ي ً
وجب النظر ،كأف ال ترل
ٌ
ي
ٌ
أم فرؽ بني من يقوؿ :قلٌدنػي فػي
كل ما رأيتو ٌ
حجة ،ك ٌ
يف نظرؾ ٌإال ما رأيت ،ك ٌ
صبيعا؛ كىل ىذا ٌإال
ؾبرد مذىيب ،كبني من يقوؿ :قلٌدشل فػي مذىيب كدليلي ن
التناقض»(ُ).
لؤلمة ،كإف
كقاؿ ابن تيميٌة« :كال ريب أ ٌف اػبطأ يف دقيق العلم مغفور ٌ
األمة .كإذا كاف
كاف ذلك يف اؼبسائل العلميٌة؛ كلوال ذلك ،ؽبلك أكثر فضبلء ٌ
ارل.ِٓٔ-ِٓٓ :
(ُ) ؾبموعة رسائل اإلماـ الغز ٌ
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هللا يغفر ؼبن جهل ربرصل اػبمر؛ لكونو نشأ أبرض جهل؛ مع كونو دل يطلب
العلم؛ فالفاضل اجملتهد يف طلب العلم ،حبسب ما أدركو يف زمانو كمكانو ،إذا
أحق أبف يتقبٌل هللا
كاف مقصوده متابعة الرسوؿ  -حبسب إمكانو  -ىو ٌ
حسناتو ،كييثيبو على اجتهاداتو ،كال يؤاخذه دبا أخطأ.)ُ(»...
أيضا« :فإ ٌف مسائل ال ًٌد ٌؽ يف األصوؿ ال يكاد يتٌفق
كقاؿ ابن تيميٌة ن
عليها طائفة؛ إذ لو كاف كذلك ،لىما تنازع يف بعضها السلف ،من الصحابة،
كالتابعني.)ِ(»...
فلعل ىناؾ ضرناب من اإلدراؾ ،غري
كقاؿ ابن خلدكف« :فإذا علمت ىذاٌ ،
ؿبدثة ،كخلق هللا أكرب من خلق الناس ،كاغبصر
دركاتنا؛ أل ٌف إدراكاتنا ـبلوقة ى
يم ى
فاهتً ٍم إدراكك
ؾبهوؿ ،كالوجود أكسع نطاقنا من ذلك ،كهللا من كرائهم ؿبيطٌ .
دركاتك يف اغبصر ،كاتبى ٍع ما أمرؾ الشارع بو من اعتقادؾ كعملك ،فهو
ي
كم ى
أعلم دبا ينفعك؛ ألنٌو من طور فوؽ إدراكك ،كمن
ي
أحرص على سعادتك ،ك ي
نطاؽ أكسع من نطاؽ عقلك .كليس ذلك بقادح يف العقل كمداركو ،بل العقل
ميزاف صحيح ،فأحكامو يقينيٌة ،ال كذب فيها .غري أنٌك ال تطمع أف تزف بو
كل ما كراء طوره؛
أمور التوحيد كاآلخرة كحقيقة ٌ
النبوة كحقائق الصفات اإلؽبيٌة ك ٌ
طمع يف ؿباؿ .كمثاؿ ذلك مثاؿ رجل رأل اؼبيزاف الذم يي ىوزف بو
فإ ٌف ذلك ه
الذىب ،فطمع أف يزف بو اعبباؿ ،كىذا ال يدرؾ(ّ) على أ ٌف اؼبيزاف يف أحكامو
حت يكوف لو أف
لكن العقل قد يقف عنده ،كال يتع ٌدل طورهٌ ،
غري صادؽ؛ ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ِٗ/َِ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ّٔ/ٔ :
يدؿ).
(ّ) يف اؼبطبوع( :ال يدرؾ) ،كالصواب( :ال يدلٌك) ،أك (ال ٌ
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ذرات الوجود اغباصل منو .كتفطٌن يف ىذا
يوبيط ٌ
ذرة من ٌ
ابَّلل كبصفاتو؛ فإنٌو ٌ
الغلط ،كمن يق ٌدـ العقل على السمع ،يف أمثاؿ ىذه القضاًي ،كقصور فهمو،
فلعل األسباب
اغبق من ذلك ،كإذ ٌ
تبني لك ٌ
كاضمحبلؿ رأيو ،فقد ٌ
تبني ذلكٌ ،
دركة؛
إذا ذباكزت يف االرتقاء نطاؽ إدراكنا ككجودان ،خرجت عن أف تكوف يم ى
فيضل العقل يف بيداء األكىاـ ،كوبار ،كينقطع»(ُ).
ٌ
الدكاشلٌ« :كاعلم أ ٌف مسألة زًيدة الصفات ،كعدـ
كقاؿ جبلؿ الدين ٌ
زًيدهتا :ليست من األصوؿ ،اليت يتعلٌق هبا تكفري أحد الطرفني.)ِ(»...
كقاؿ ؿبمد عبده« :فالذم ي ً
وجبو علينا اإليباف ىو أف نعلم أنٌو موجود،
ي
ٌ
م ،ح ٌي ،عالػم ،مريد ،قادر ،منفرد يف كجوده ،كيف
أزرل ،أبد ٌ
ال ييشبو الكائناتٌ ،
صفاتو ،كيف صنع خلقو ،كأنٌو متكلٌم ،ظبيع ،بصري ،كما يتبع ذلك من الصفات
اليت جاء الشرع ِبطبلؽ أظبائها عليوٌ .أما كوف الصفات زائدة على الذات،
ككوف الكبلـ صفة ،غري ما اشتمل عليو العلم ،من معاشل الكتب السماكيٌة،
اؼببصرات ،ككبو ذلك من
ككوف السمع كالبصر ،غري العلم ابؼبسموعات ك ى
فمما ال يػجوز
كتفرقت فيها الػمذاىبٌ ،
الشؤكف اليت اختلف عليها النظٌارٌ ،
الػخوض فيو ،إذ ال يػيمكن لعقوؿ البشر أف تصل إليو ،كاالستدالؿ على شيء
ضعف يف العقل ،كتغر هير ابلشرع؛ أل ٌف استعماؿ اللغة،
منو  -ابأللفاظ الواردة -
ه
ال ينحصر ،فػي الػحقيقة ،كلئن انػحصر فيها ،فوضع اللغة ال تيراعى فيو
الوجودات بكنهها اغبقيق ٌي ،كإٌمبا تلك مذاىب فلسفة ،إف دل يض ٌل فيها أمثليهم،
ً
يق إلػى مقنع .فما عليناٌ ،إال الوقوؼ ،عند ما تبلغو عقولنا،
فلم يهتد فيها فر ه
(ُ) اتريخ ابن خلدكف.ِٖٓ/ُ :
الدكاشلٌ على العقائد العضديٌة.ََّ :
(ِ) شرح ٌ
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كأف نسأؿ هللا أف يغفر ،لػمن آمن بو ،كبػما جاء بو رسلو ،مػ ٌمن تق ٌدمنا»(ُ).
ؿبمد رشيد رضا« :كما أغَن الػمسلمني عن الػمذىب ً
ني ،كاالكتفاء
كقاؿ ٌ
ابلوقوؼ ،عند ما كرد بو الشرع ،كقطع بو العقل ،من غري فلسفة فيو .مثاؿ ىذا
أ ٌف العقل كالشرع علٌماان أ ٌف هللا تعاذل خالق العالىػمني ،عالًػم بػما خلق ،ال يعزب
فأم حاجة بنا ،مع ىذا ،إلػى أف
عنو مثقاؿ ٌ
ذرة ،فػي األرض ،كال فػي السماءٌ ،
هي :ىل ىو عيػن الذات اإللػهيٌة ،أـ غيػرىا ،أـ
نبحث عن ىذا العلم اإللػ ٌ
ال عينها ،كال غيػرىا ،ىل عرفنا حقيقة ذات هللا ،كحقيقة علم هللا؛ فننسب ىذا
كبل ،إنػٌها فتنة ،ابتيلي بػها علماء
إلػى تلك ،كنػحكم أب ٌف النسبة بينهما كذا؟ ٌ
الػمسلمنيٌ ،إال من لػ ػزـ طريقة السلف الصالػح ،من الصحابة كالتابعيػن ،إلػى
األئمة األربعة»(ِ).
عهد ٌ
كقاؿ سيٌد قطب« :لقد جاء ىذا القرآف ،ال ًٌ
ليقرر عقيدة ،فحسب،
كال ليػش ػرع شػريػعػة ،فحسب .كلكػ ػن كػذلك؛ لييػربػٌي ٌأمػ ػ ػ ػة ،كيينش ػ مػجتمػ نعا،
قي ،من صنعو ..كى ػو ىنػ ػا،
عقلي ،ي
ك ٌ
كخلي ٌ
ليكوف األفراد ،كيينشئهم على منهج ٌ
يعلٌمهم أدب الس ػؤاؿ ،كح ػدكد البحػث ،كمنهج الػمعػرفة ..كما داـ هللا سبحانو
العبيد
ينزؿ ىذه الشريعة ،كيػيخبػر ابلغيب ،فمن األدب أف يتػرؾ
ي
ىو الذم ٌ
تفصيل تلك الشريعة ،أك إجػمالػها ،كأف يتػركػوا لو كذلك كشف ىذا
لػحكمتو
ى
الغيب ،أك ستػره ،كأف يقفوا ىم ،فػي ىذه األمور ،عند الػحدكد ،التػي أرادىا
العليم الػخبري؛ ال لييش ًٌددكا على أنفسهم ،بتنصيص النصوص ،كالػجرم كراء
االحتماالت ،كالفركض .كذلك ،ال يػجركف كراء الغيب ،يػحاكلوف الكشف،
(ُ) رسالة التوحيد.ّٓ-ِٓ :
(ِ) ؾبلٌة اؼبنار.ٕٖٔ/ٕ :
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عما لػم يكشف هللا منو ،كم ػا ىػ ػم ببالغيو .كهللا أعلػ ػم بطاقة البشر ،كاحتمالػهم،
ٌ
فهو يشرع ؽبم يف حدكد طاقتهم ،كيكشف ؽبم من الغيب ما تيد ًركو طبيعتهم.
كىناؾ أمور تركها هللا يؾب ىملة ،أك يؾب ىهلة ،كال ضري على الناس ،فػي تركها ىكذا،
النبوة ،كفت ػرة تنػُزؿ القػرآف  -قػ ػد
كما أرادىا هللا .ك ٌ
لكن السؤاؿ  -فػي عهػد ٌ
كتشق عليهم كلٌهم ،كعلى من
يػجعل اإلجابة عنها متعيٌنة؛ فتسوء بعضهم،
ٌ
يػجيء بعدىم»(ُ).
 -2مسألة (تفويض السلف):

اختلف الػمؤلٌفوف ،قديػ نما كحديثنا ،فػي (مسألة التفويض) ،يف نصوص
الصفات ،كاختلفوا يف حقيقة مذىب السلف ،يف ىذه اؼبسألة.
فمن الػمؤلٌفني من نسب  -إلػى السلف  -أنػٌهم يػيثبًتوف علم الػمعنػى،
كيفوضوف علم الكيفيٌة ،فقط.
ٌ
عبلـ
قاؿ ابن ابز« :مثٌ ييقاؿ :ليس األسلم تفويض األمر يف الصفات إذل ٌ
الغيوب؛ ألنٌو سبحانو بيٌنها لعباده ،كأكضحها يف كتابو الكرصل ،كعلى لساف
يبني كيفيٌتها ،فالواجب تفويض علم الكيفيٌة ،ال علم
رسولو األمني  ،كلػم ٌ
مبتدع ـبالف ،ؼبا عليو
اؼبعاشل .كليس التفويض مذىب السلف ،بل ىو مذىب ى
أئمة السلف ،على
السلف الصاحل .كقد أنكر اإلماـ أضبد  ،كغريه من ٌ
أىل التفويض ،كب ٌدعوىم؛ أل ٌف مقتضى مذىبهم أ ٌف هللا سبحانو خاطب عباده
دبا ال يفهموف معناه ،كال يعقلوف مراده منو ،كهللا  يتق ٌدس عن ذلك ،كأىل
السنٌة كاعبماعة يعرفوف مراده سبحانو بكبلمو ،كيصفونو دبقتضى أظبائو كصفاتو،
كل ما ال يليق بو  .كقد علموا من كبلمو سبحانو ،كمن كبلـ
ٌ
كينزىونو عن ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ٖٗٔ/ِ :
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رسولو  أنٌو سبحانو موصوؼ ابلكماؿ اؼبطلق ،يف صبيع ما أخرب بو عن
نفسو ،أك أخرب بو عنو رسولو .)ُ(»...
كقاؿ ابن عثيمني« :كهبذا نعرؼ ضبلؿ أك كذب من قالوا :إ ٌف طريقة
السلف ىي التفويض؛ ىؤالء ضلٌوا ،إف قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف؛
ككذبوا ،إف قالوا ذلك عن عمد؛ أك نقوؿ :كذبوا على الوجهني ،على لغة
شك أ ٌف
كل حاؿ؛ ال ٌ
اغبجاز؛ أل ٌف الكذب عند اغبجازيٌني دبعَن اػبطإ .كعلى ٌ
الذين يقولوف :إ ٌف مذىب أىل السنٌة ىو التفويض؛ ٌأهنم أخطأكا؛ أل ٌف مذىب
أىل السنٌة ىو إثبات اؼبعَن ،كتفويض الكيفيٌة»(ِ).
يفوضوف علم الػمعنػى،
كمن الػمؤلٌفني من نسب  -إذل السلف  -أنٌػهم ٌ
أيضا.
يفوضوف علم الكيفيٌة ،ن
كما ٌ
النوكم« :اعلم أ ٌف ألىل العلم يف أحاديث الصفات كآًيت الصفات
قاؿ
ٌ
قولني :أحدنبا -كىو مذىب معظم السلف ،أك كلٌهم :أنٌو ال ييتكلٌم يف
معناىا ،بل يقولوف :هبب علينا أف نؤمن هبا ،كنعتقد ؽبا معَن ،يليق هجبلؿ هللا
تعاذل ،كعظمتو ،مع اعتقادان اعبازـ أ ٌف هللا تعاذل ليس كمثلو شيء ،كأنٌو منزه
عن التج ُسم كاالنتقاؿ كالتحيُز يف جهة ،كعن سائر صفات اؼبخلوؽ .كىذا
القوؿ ىو مذىب صباعة من اؼبتكلٌمني ،كاختاره صباعة من ؿب ًٌققيهم ،كىو أسلم.
كالقوؿ الثاشل -كىو مذىب معظم الػمتكلٌمني :أنػٌها تيتأكؿ ،على ما يليق بػها،
على حسب مواقعها ،كإنػٌما يسوغ أتكيلها ،لًمن كاف من أىلو ،أبف يكوف

متنوعة.ٓٓ/ّ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
ؿبمد بن صاحل العثيمني.ّٕ/ٖ :
(ِ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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عارفنا بلساف العرب ،كقواعد األصوؿ ،كالفركع ،ذا رًيضة ،فػي العلم.)ُ(»...
الرد على ما ابتدعوه ،كإقامة
اغبق إذل ٌ
كقاؿ ابن صباعة« :فاحتاج أىل ٌ
تقولوه ،كانقسموا إذل قسمني :أحدنبا -أىل التأكيل ،كىم
اغبجج على ما ٌ
ً
ً
اجملسمة كاؼبع ًطٌلة ،ككبوىم من اؼبعتزلة كاؼبشبًٌهة
ذبردكا ٌ
الذين ٌ
للرد على اؼببتدعة من ٌ
اغبق بنصرتو ،كدفع
كاػبوارج ،ل ٌػما أظهر كلٌّ منهم بدعتو ،كدعا إليها ،فقاـ أىل ٌ
كردكا تلك اآلًيت ا﵀تملة كاألحاديث إذل ما يليق
عنو الدافع ِببطاؿ بدعتوٌ ،
اغبق
حق هللا ٌ
هجبلؿ هللا من اؼبعاشل ،بلساف العرب ،كأدلٌة العقل كالنقل؛ ليي ٌ
بكلماتو ،كييبطل الباطل حبججو كدالالتو .كالقسم الثاشل -القائلوف ابلقوؿ
اؼبعركؼ بقوؿ السلف ،كىو القطع أب ٌف ما ال يليق هجبلؿ هللا تعاذل غري مراد،
كالسكوت عن تعيني اؼبراد من اؼبعاشل البلئقة هجبلؿ هللا تعاذل ،إذا كاف اللفظ
ؿبتمبل ؼبعاشل(ِ) ،تليق هجبلؿ هللا تعاذل .فالصنفاف قاطعاف أب ٌف ما ال يليق هجبلؿ
ن
رجح
هللا تعاذل  -من صفات ى
كل منهما على ٌ
اغبق .كقد ٌ
ا﵀دثني  -غري مراد ،ك ٌ
قوؿ أىل التأكيل؛
كقوـ منهم ى
قوـ من األكابر األعبلـ ى
قوؿ السلف؛ ألنٌو أسلم ،ه
ه
للحاجة إليو ،كهللا أعلم .كمن انتحل قوؿ السلف ،كقاؿ بتشبيو ،أك تكييف،
ا﵀دثني ،فهو كاذب
أك ضبل اللفظ على ظاىره ،فبٌا يتعاذل هللا عنو ،من صفات ى
يف انتحالو ،برمء من قوؿ السلف ،كاعتدالو .كإذا ثبت أ ٌف هللا تعالػى خاطبنا،
بلغة العرب ،كأ ٌف ما ال يليق هجبللو غري مراد؛ فنقوؿ :إ ٌف اللفظ العربػ ٌي الػمتعلًٌق
ابلذات اؼبقدسة ،أك الصفات العليٌةٌ ،إما أف يػحتمل معاشل ع ٌدة ،أك ال يػحتمل
احدا ،يليق بػجبللو تعاذل ،كالعلم،
احدا .فإف لػم يػحتمل ٌإال معَن ك ن
ٌإال معَن ك ن
النوكم.ُٗ/ّ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
(ِ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب :و
(ؼبعاف).
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حل الكبلـ،
تعني حػملو عليو ،كإف احتمل معاشل ،تليق هجبللو تعاذل ،فهذا مػ ٌ
بني قوؿ السلف ،كالتأكيل ،كما تقدـ»(ُ).
مثٌ قاؿ« :فقد ابف دبا ذكران أ ٌف حقيقة مذىب السلف :السكوت عن
تعيني الػمراد ،من اؼبعاشل البلئقة هجبللو ،من ذلك اللفظ ا﵀تمل؛ ال أ ٌف اؼبراد
و
يدؿ عليو ،لغةن ،بل عيًٌرب عنو بلفظ
ظٌ ،
فهم كال تيع ىقل ،كال يك ًضع لو لف ه
معاف ال تي ى
يً
كل ذلك أمثػ ػاؿ لًما ذكػ ػرنػاه ،من أ ٌف الق ػرآف
ك
.
معَن
و
ػ
ل
م
فه
ي
ال
أك
،
ره
ػ
غي
م
وى
يى
ي
ٌ
كالس ػنٌة :بياف كىدل .فمن اعتقد مذىب السلف الػمذكور ،أك مذىب التأكيل
ظاىرا ،ال يليق بػجبللو تعاذل ،أك ما ال
الػ ٌ
حق ،فهو على ىدل .كمن اعتقد ن
أصبل ،فم ً
بتدع»(ِ).
يي ى
فهم معناه ن ي
كل فريق منهما ،يف
كبسبب اختبلؼ الفريقني  -يف ىذه اؼبسألة  -طعن ٌ
أىل اإلثبات ـبالفيهم  -من أىل التفويض -
الفريق اؼبخالف؛ كلذلك ا ٌهتم ي
(ّ)
أىل التفويض ـبالفيهم  -من أىل اإلثبات  -ابلتمثيل(ْ).
م
اهت
ك
؛
ابلتعطيل
ٌ
ي
كليس الغرض من كبلمي  -على ىذه اؼبسألة  -بياف كجو الصواب
اػباص فيها.
فيها ،أك ترجيح رأم فريق ،على رأم فريق آخر ،أك بياف رأيي
ٌ
حدثوف؟!!!
فما قيمة رأيي ،كترجيحي؛ كقد اختلف فيها القدامى كالػ يم ى
كإٌمبا الغرض من كبلمي ىو التنبيو ،على كوف ىذه اؼبسألة من اؼبسائل
اغبق فيها.
كثريا من اؼبؤلٌفني قد خالفوا ٌ
الدقيقة العويصة ،حبيث إ ٌف ن
(ُ) إيضاح الدليل يف قطع حجج أىل التعطيل.َُِ-ُُٖ :
(ِ) إيضاح الدليل يف قطع حجج أىل التعطيل.ُِّ :
(ّ) انظر :مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات.َٓٔ-َٓٓ :
(ْ) انظر :مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات.ٖٗ-ٖٕ :
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فإذا كاف بعض كبار اؼبؤلٌفني ،قد غفلوا عن الصواب ،يف ىذه اؼبسألة،
العامة ،الذين
كلػم تكفهم قدراهتم العلميٌة؛ لػمعرفة الصواب؛ فكيف تكوف حاؿ ٌ
حق.
اغبق ،اليت اىتدل هبا الفريق ال يػم ٌ
لػم يطٌلع أكثرىم على أدلٌة ٌ
العامة متٌ نبعا للفريق ال يػمح ٌػق ،يف ىذه الػمسػألة؛ فإٌمبا كاف
كمن كاف مػن ٌ
اتٌباعو بسبب التقليد ،ال بسبب البحث كالتدبٌر كاالستنباط.
كمن ىنا كاف كاجبنا  -على الػمؤلٌفني الػمتٌقني  -أف يػجنٌبوا أنفسهم،
كيػجنٌبوا مقلٌديهم الػخوض ،فػي الػمسائل االختبلفيٌة العويصة ،كال سيٌما تلك
عمبل مواف نقا للشريعة ،كإنٌػما تي ً
التػي ال تي ً
ثمر التفُرؽ كالتبلعن كالتدابر
ثمر ن
كالتقاتل.
قػاؿ أبػو حػامد الغزالػ ٌي« :اعلػم أ ٌف الذم ذكرانه  -مع ظهوره  -تػحتو
كل فرقة تك ًٌفر مػخالفها ،كتنسبو إلػى تكذيب
ه
كل الغور؛ أل ٌف ٌ
غور ،بل تػحتو ٌ
الرسوؿ  ،فاغبنبلي يك ًٌ
الرسوؿ ،فػي إثبات
اعما أنٌو ك ٌذب
ز
،
األشعرم
ر
ف
ى
ٌ ن
ٌ
الفوؽ َّلل تعاذل ،كيف االستواء على العرش .كاألشعرم يك ًٌ
اعما أنٌو يمشبًٌو،
ز
ره
ف
ٌ
ٌ
ن
الرسوؿ ،يف أنٌو ليس كمثلو شيء .كاألشعرم يك ًٌ
اعما أنٌو
ز
،
اؼبعتزرل
ر
ف
ككذب
ى
ٌ
ٌ ن
اَّلل تعاذل ،كيف إثبات العلم كالقدرة ،كالصفات
ك ٌذب
ى
الرسوؿ ،يف جواز رؤية ٌ
اعما أ ٌف إثبات الصفات تكفري(ُ) للقدماء،
معتزرل يك ًٌفر
ٌ
األشعرم ،ز ن
لو .كالػ ٌ
كتكذيب للرسوؿ ،فػي التوحيد .كال يينجيك من ىذه الورطةٌ ،إال أف تعرؼ ح ٌد
التكذيػب ،كالتصديػق ،كحقيقتهما فيػو ،فينكشػف لك غيليػ ُو ىػذه ً
الفػ ػىرؽ،
بعضا.)ِ(»...
كإسرافها ،يف تكفري بعضها ن
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :تكثري).
ارل.ِٕٓ-ِٓٔ :
(ِ) ؾبموعة رسائل اإلماـ الغز ٌ
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األمة على أنٌو ال هبوز أتخري البياف عن
كقاؿ ابن الوزير« :كقد أصبعت ٌ
النبوة ،فبل حاجة إذل
فكل ما لػم ييبني من العقائد ،يف عصر ٌ
كقت اغباجةٌ ،
اعتقاده ،كال اػبوض فيو ،كاعبداؿ كاؼبراد(ُ) ،سواء كاف إذل معرفتو سبيل ،أك ال؛
كسواء كاف ًّ
اؼبنهي
حقا ،أك ال؛
ن
كخصوصا مت ٌأدل اػبوض فيو ،إذل التفُرؽ ٌ
ص على كجوبو ،كإف ٌأدل إذل اؼبنصوص
عنو ،فيكوف يف إهبابو إهباب ما لػم يػينى ٌ
بياان يف العقليٌات،
على ربريبو ،كىذا عني الفساد .قالت اػبصوـ :العقل يكفي ن
فبل هبب البياف فيها من الشرع .قلت :إف أردمت اعبليٌات اليت ال يقع يف مثلها
التنازع ،أك ال يوبتاج يف الدين إذل معرفتها ،أك ال وبتاج البليد فيها إذل تفهيم
يضر تسليمو .كمن
الذكي ،أك الظنٌػيٌة اليت ال إمث فيها على اؼبخط  ،ي
فمسلم ،كال ٌ
ٌ
الصحة
األكؿ من ىذا علم اغبساب ،كإف ٌ
دؽ بعضو ،فإ ٌف طرقو معلومة ٌ
القسم ٌ
عند اعبميع؛ كلذلك لػم سبنع دقٌتو من الوفاؽ فيو ،ككذلك كثري من علم
الغربيٌة(ِ) ،كاؼبعاشل كالبياف كالببلغة .كإف أردمت القسم اآلخر ،كىو ما يوبتاج إليو
العامة أصبعني،
مفركضا على صبيع اؼبسلمني من
يف الدين ،كيكوف
ن
ٌ
اػباصة ك ٌ
يسامح؛
كيقع يف مثلو اػبفاء كالنزاع كاالختبلؼ الكثري ،كأيمث اؼبخط فيو ،كال ى
فغري يمسلم لكم أ ٌف مثل ىذا ييوىكل إذل عقوؿ العقبلء ،كترتؾ الرسل بيانو لقولو
(ّ)
ً
ً
حبجة
سبحانو
يكتف
فلم
.
ث ىر يس نوال﴾
ني ىحت نػىٍبػ ىع ى
تعاذل ﴿ :ىكىما يكنا يم ىع ٌذبً ى
ٌ
حجة الرسالة؛ مع أ ٌف مع ػرفتو  -سبحانو  -كنفي
العقلٌ ،
ضم إليها ٌ
حت ٌ
الشػ ػركاء عنػ ػو :م ػن أكضػ ػح الػمعػ ػارؼ العقليٌة؛ كلذلك قالػت الُر يس ػ ػل ،فيمػ ػا
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :اؼبراء).
(ِ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :العربيٌة).
(ّ) اإلسراء.ُٓ :

225

حكػى هللا عنهػ ػم﴿ :أىف ػًي اَّللً
اطػ ػ ًر السماك ً
ك فى ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض﴾(ُ) .كقد مر
ػ
ػ
ش
ٌّ
ى
ىى
بياف ذلك يف مق ٌدمات ىذا الػمختصر .كيف ىذه اآلية كما يف معناىا من السمع
ظبعا ،لػم ييعذب اؼبخط فيو ،إف شاء هللا
ٌ
حجة على أ ٌف ما لػم يبيٌنو هللا تعاذل ن
تعاذل ،لكن يىبشى على من خاض فيما لػم يبيٌنو هللا أف ييعذب على االبتداع،
ك بًًو ًعلٍ هم
س لى ى
كقد ٌبني هللا ربريبو .كبياف ربرصل ذلك يف قولو ﴿ :ىكىال تىػ ٍق ي
ف ىما لىٍي ى
ك ىكا ىف ىعٍنوي ىم ٍسئي نوال﴾(ِ) ،كبقولو تعاذل ﴿ ىىا
صىر ىكالٍ يف ىؤ ىاد يك ُل أيكلىئً ى
إًف الس ٍم ىع ىكالٍبى ى
أىنٍػتيم ىؤىال ًء حاججتيم فًيما لى يكم بًًو ًعلٍم فىلًم يربا ُجو ىف فًيما لىيس لى يكم بًًو عً
اَّلل
ك
م
ل
ٍ
ه ى ى
هى ي
ى ٍ ى ٍ
ٍ ىي ى ى ٍ ٍ ى ٍ
يػى ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف﴾(ّ) .فنسأؿ هللا السبلمة»(ْ).
ؿبمد رشيد رضا« :ك ٌأما يف األمور االعتقاديٌة كالتعبُديٌة ،فبإرجاعهم
كقاؿ ٌ
إذل ما كاف عليو السلف الصاحل ،ببل زًيدة ،كال نقص ،كاعتبار ما أصبع عليو
كل مسلم
األكؿ  -ىو الدين الذم ييدعى إليو ،ي
كوب ىمل ُ
اؼبسلموف  -يف العصر ٌ
عليو .كما عداه :من الػمسائل االجتهاديٌة(ٓ) ،مػ ٌما يعمل فيو صاحب الدليل،
حق ،من غري أف يعادم ،أك يػمارم فيو من لػم يظهر لو
بػما يظهر لو أنٌو الػ ٌ
العام ٌي الذم
دليلو ،من إخوانو اؼبسلمني اؼبوافقني لو ،يف مسائل اإلصباع .ك ٌأما ٌ
ال قدرة لو على االستدالؿ ،فبل ييذ ىكر لو شيء ،من أمر الػخبلؼ ،فإف عرض
ً
بني
لو أمر ،استفتػى فيو من يثق بورعو ،كعلمو ،من علماء عصره ،كذلك العالػم يي ًٌي
(ُ) إبراىيم.َُ :
(ِ) اإلسراء.ّٔ :
(ّ) آؿ عمراف.ٔٔ :
اغبق على اػبلق.َُٔ-َُٓ :
(ْ) إيثار ٌ
(ٓ) أم :كما عداه ىو من اؼبسائل االجتهاديٌة.
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لو حكم هللا فيو ،أبف يذكر لػو ما عنده فيو ،من آية كريػمة ،أك سنٌة قويػمة،
كعامتهم،
ٌ
كيبني لو الػمعَن ،ابالختصار .ىكذا كاف علماء الصحابة ،كالسلفٌ ،
كأنػٌى للمسلمني  -الي ػوـ  -أف يستقيموا ،على طريقتهم ،كىم فاقدك أكرل األمر،
الذين تي ًٌ
العام ػة ،كتػجعلهم مسيطرين ،على
األم ػة  -إليهم  -أمػ ػورىا ٌ
فوض ٌ
يح ٌكامها ،كأحكامها؟»(ُ).
أيضا« :فا﵁ تعاذل قد شرع الدين عبميع أفراد
ؿبمد رشيد رضا ن
كقاؿ ٌ
األمة ،كىذه الفلسفة الكبلميٌة من دقائق النظرًٌيت الفكريٌة ،التػي انفرد ابلغوص
ٌ
فتفرقوا فيها ،كاختلفوا؛ أل ٌف التفُرؽ
عليها أفراد معدكدكف ،من أذكياء األمم؛ ٌ
كاالختبلؼ ،من لوازمها البيٌنة ،فعصوا هللا تعاذل ،فػي نػهيو ،عن التفُرؽ
كاالختبلؼ ،يف الدين ،فكيف يقوؿ عاقل :إ ٌف صبيع اؼبؤمنني قد يكلًٌفوىا ،كإذا
األمة كلٌها؟ كإذا كاف
كانت ٌ
صحة اإليباف تتوقٌف عليها ،فكم عدد اؼبؤمنني يف ٌ
اغبق منهم؟ ككيف السبيل لدل
اغبق فيها ك ن
احدا ،كما يقولوف ،فكم عدد أىل ٌ
ٌ
األمة ما يراه،
كل من احتكر ٌ
اغبق فيها لنفسو ،إذل تلقني السواد األعظم من ٌ
ٌ
حبيث ال ييقبىل سواه؟ فإف كاف ىو أصل الدين الذم ال يقبل هللا غريه ،ف ىف ٍه يم
ً
األمة،
األمة .ك ٌأما ما كاف عليو السلف الصاحل يف صدر ٌ
الدين متع ٌذر على أكثر ٌ
كيسريا ،كما كصف هللا كرسولو ىذا الدين ،كىذه اؼبلٌة ،كاف صبيع
سهبل
فكاف ن
ن
األكؿ يصفوف هللا تعاذل ،هجميع ما كصف بو نفسو ،يف
اؼبسلمني يف الصدر ٌ
كتابو ،كعلى لساف رسولو ،من غري تشبيو لو ،أبحد من خلقو ،كمن غري ىذه
الفلسفة الكبلميٌة ،اليت لػم يشرعها هللا تعاذل ،كال أنزؿ هبا من سلطاف؛ كلذلك
أئمة السلف علم الكبلـ ،كع ٌدكه بدعة سيٌئة ،كمن خاض فيو بعد
استنكر صبيع ٌ
(ُ) تفسري القرآف اغبكيم.ُِ/ّ :
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فؤلهنم ظنٌوا أنٌو يتوقٌف عليو إبطاؿ البدع ،كإزالة الشبهات
ذلك من أتباعهم؛ ٌ
ً
اؼبشكلة يف الدين ،ال لذاتو ،كأرادكا بو إزالة اػببلؼ؛ فزادىم خبلفنا كافرتاقنا،
كل
ٌ
حت صار أكثرىم يزعم أ ٌف العقائد الصحيحة ال تي ى
عرؼ ٌإال بو ،كوبصرىا ٌ
فريق يف مذىبو .كال سبلمة للمسلمني يف دينهم كدنياىم ٌإال ابلرجوع يف الدين
ا﵀ض إذل ما كاف عليو السلف ،كيف أمور الدنيا إذل ما أثبتو العلم كالتجارب،
يف ىذا العصر ،كأف ينبذكا صبيع األسباب كالكتب اليت كانت مثار اػببلؼ
كالتفُرؽ ،كراء ظهورىم ،كال هبعلوا قوؿ عالًػم من علمائهم ،كال فهمو سببنا
كل ما ليس قطعيًّا  -من كتاب رٌهبم ،كسنٌة
للتعادم ك ٌ
التفرؽ بينهم ،بل يع ٌدكا ٌ
رسوؽبم ،كاجتماع سلفهم  -من االجتهاد الذم ييع ىذر بو من قاـ دليلو عنده،
حجة على غريه ...فبهذا يزكؿ ضرر اختبلؼ اؼبذاىب
كمن كثق بو ،كال يكوف ٌ
يف األصوؿ كالفركع ،كيرتاجع اعبميع إذل كحدة الدين ،كأي يخ ٌوة اإلسبلـ ،فينالوا -
من سعادة الدنيا ،مثٌ اآلخرة  -ما شرع هللا ؽبم الدين؛ ألجلو»(ُ).
نع جيل ،خالص القلب،
كقاؿ سيٌد قطب« :كاف رسوؿ هللا  ييريد ي
صى
م مؤثًٌر
خالص العقل ،خالص التص ُور ،خالص الشعور ،خالص التكوين ،من أ ٌ
يتضمنو القرآف الكرصل .ذلك اعبيل استقى
هي ،الذم ٌ
آخر ،غري الػمنهج اإللػ ٌ
إذف ،من ذلك النبع كحده .فكاف لو يف التاريخ ذلك الشأف الفريد ..ثػ ٌم ما
صبت يف النبع  -الذم استقت منو األجياؿ
الذم حدث؟ اختلطت الينابيع! ي
كتصوراتػهم ،كإسرائيليٌات
التالية  -فلسفة اإلغريق ،كمنطقهم ،كأساطيػر الفرسٌ ،
اليهود ،كالىوت النصارل ،كغري ذلك ،من ركاسب الػحضارات ،كالثقافات.
كاختلط ىذا كلٌو بتفسري القرآف الكرصل ،كعلم الكبلـ ،كما اختلط ابلفقو،
(ُ) تفسري القرآف اغبكيم.ُّّ-ُِّ/ٗ :
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سائر األجياؿ ،بعد
كاألصوؿ ،ن
أيضا .كتػخرج  -على ذلك النبع الػمشوب  -ي
أبدا.)ُ(»...
يتكرر ذلك اعبيل ن
ذلك اعبيل ،فلم ٌ
درس ،كأف
ارل« :كعلم الكبلـ  -فػي ديننا ٌ -
كقاؿ ٌ
يصح أف يي ى
ؿبمد الغز ٌ
سليما
تصويرا ؾبرندا للعقائد اإلسبلميٌة،
يػيتىػ ىوسع فيو ،عندما يكوف
ن
كشرحا ن
ن
كردا للشبهات اليت قد تيثار عليهاٌ .أما ما شاع يف ىذا العلم ،من
لرباىينهاًّ ،
مباحث فلسفيٌة ،كتكلُفات عقليٌة ،كتوليدات خلقها الفراغ ،كزبمينات أساسها
أئمة
الػحدس ،فذاؾ ما يػجب نبذه ،كتطهري الثقافة اإلسبلميٌة منو .كقد شن ٌ
السلف حػملة ش ػعػ ػواء ،على ىػذا العلػم ،م ػن حيث احتفاؤه ،بػهذه القضاًي،
كاسرتسالو فػي عرضها ،كفرضها .كنػحن نشارؾ ،فػي ىذه الػحملة ،كني ً
ظاىر
رجالىػها ،بصدؽ ،كعزـ»(ِ).

(ُ) معادل يف الطريق.ُْ-ُّ :
(ِ) دفاع عن العقيدة كالشريعة.َُِ :

229

الـمخرج الثالث
الاحتياط
ىو أف وبتاط الػمتٌقوف ،يف العمل؛ ابتغاء مرضاة هللا ،كاتٌقاء غضبو،
فبل يتٌكلوا على بعض اآلراء االختبلفيٌة ،بل عليهم أف ىبتاركا العمل دبا ىو
احتماال.
أسلم ،كأبعد عن ـبالفة الشرع ،كلو كانت اؼبخالفة ؿبتملة
ن
كالػمتٌقوف ىم كحدىم من يػيمكن أف يسلكوا مػخرج االحتياط؛ أل ٌف
متعصبني كاؼبفسدين يستمسكوف
الػمك ٌذبني كالػمنافقني كالػمعطٌلني كالػمغالني كالػ ٌ
دبناىجهم ،كآرائهم ،كأفعاؽبم ،كال يرضوف التخلٌي عنها.
ٌأما الػمتٌقوف ،فليس ؽبم غايةٌ ،إال ابتغاء مرضاة هللا  ،كاتٌقاء غضبو؛
كل ما ييبكن أف يكوف كسيلة؛ لتحقيق ىاتني الغايتني،
كلذلك يسعوف إذل ٌ
كل ما ييبكن أف يكوف ـبال نفا للشريعة.
فيحتاطوف
ٌ
ابلكف عن ٌ
مثبل ،فقاؿ فريق بتحريبو ،كقاؿ فريق
فإذا اختلف اؼبؤلٌفوف يف (التدخني) ن
بكراىتو ،كقاؿ فريق اثلث ِبابحتو(ُ)؛ فإ ٌف اؼبتٌقني ال يتٌكلوف على التقليد ،بل
وبتاطوف ،ما استطاعوا االحتياط ،فيتجنٌبوف التدخني ،كتجنُبهم ما ثبت ربريبو
الشرعي ،يف اغبقيقة ،كيكوف من
ابالتٌفاؽ؛ خشية أف يكوف التحرصل ىو اغبكم
ٌ
عمدا.
قاؿ بغري التحرصل من اؼبؤلٌفني ـبطئنا؛ ن
جهبل ،أك ن
كاالحتياط وب ٌقق ثبلث منافع:

مثبل ،فقد قبا من ارتكاب
ادلنفعة األوىل -النجاة :فمن ذبنٌب (التدخني) ،ن
(ا﵀ظور) ،سواء أكاف (التدخني) ؿبرنما ،أـ كاف غري ؿبرـ ،فإنٌو  -يف اغبالتني -
(ُ) انظر :اؼبوسوعة الفقهيٌة.َُٕ-َُُ/َُ :
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ً
اؼبدخن ،فإنٌو إذا كاف التدخني ؿبرنما ،فقد
قد قبا من فعل ا﵀رـ .خببلؼ ٌ
مقبوال؛ كلكنٌو
ارتكب
عذرا ن
ؿبظورا بتدخينو .كجهلو بتحرصل التدخني قد يكوف ن
ن
ؿبظورا.
عذر ال ٌ
يغري اغبقيقة الواقعة ،كىي أنٌو قد ارتكب ن

مطمئن إذل سبلمتو ،من ارتكاب
ادلنفعة الثانية -االطمئنان :قلب ا﵀تاط
ٌ
ا﵀ظور ،سواء أكاف الفعل ؿبرنما ،أـ غري ؿبرـ ،خببلؼ اؼبقلًٌد غري ا﵀تاط؛ فإنٌو
شك من أمره ،حني يطٌلع على
بتقليده قد يرتكب ا﵀ظور ،فيبقى يف ٌ
االختبلفات اغباصلة يف اؼبسألة.
فمثبل ،قد اختلف اؼبؤلٌفوف قديبنا كحديثنا ،يف (استماع اؼبوسيقى)(ُ)؛
ن
كل االطمئناف ،إذل أنٌو قد سلم من
فمن ذبنٌب االستماع ،كاف قلبو مطمئنًّاٌ ،
ـبالفة الشريعة ،سواء أكاف االستماع ؿبرنما ،أـ غري ؿبرـ؛ فإنٌو بتجنُب االستماع
شرعا!
ؿبظورا؛ فبل أحد يقوؿ :إ ٌف استماع اؼبوسيقى كاجب ن
لػم يرتكب ن
أبدا ،مهما
ٌأما غري ا﵀تاط ،فإ ٌف قلبو مرتع للشكوؾ ،ال ييبكن أف
يطمئن ن
ٌ
يستدؿ هبا اؼببيحوف على إابحة االستماع.
كانت األدلٌة اليت
ٌ
عسبل ،قد اختلف الناس فيو ،فمنهم من
كمثى ًل من أيعطي ن
ى
كمثى يل ذلك ى
يقوؿ :إنٌو مسموـ ،كمنهم من يقوؿ :إنٌو و
خاؿ من السموـ.
فالػمحتاط سيتجنٌب شرب العسل ،فيضمن بتجنُبو النجاة ،من اؽببلؾ
مسموما.
مسموما ،كيضمن اطمئناف قلبو ،بسبلمتو من اؽببلؾ
ن
ن
مسموما ،يف الواقع ،فيهلك
خببلؼ غري ا﵀تاط ،فإ ٌف العسل قد يكوف
ن
مطمئن،
كحت إف كاف خالينا من السموـ ،فإ ٌف شاربو ؾبازؼ ،كقلبو غري
شاربو؛ ٌ
ٌ
إذل سبلمتو من اؽببلؾ.
(ُ) انظر :ا﵀لٌى ابآلاثر ،ُٕٓ-ٓٓٗ/ٕ :كاؼبوسوعة الفقهيٌة.ُٕٗ-ُٖٔ/ّٖ :
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ضطر إذل
فإن قيلٌ :
ضطر إذل ذلك اضطر نارا ،كمن يي ٌ
لكن اإلنساف قد يي ٌ
أكل لػحم الػخيل ،مع علمو ابختبلؼ اؼبؤلٌفني فيو ،بني قائل ابلتحرصل ،كقائل
ابلكراىة ،كقائل ابإلابحة(ُ)!
قلت :إ ٌف الضػ ػ ػركرات ،إذا كانت يمعتب ػىرة ،فإنػٌها تيبيػ ػح الػمحظ ػ ػورات،
حت ػٌى فػي (مق ػ ػاـ االتٌفػاقػيٌػات)؛ فم ػ ػن ب ػ ػاب أىكلػى ،يػيبػ ػ ػاح للمضط ػ ػٌر ذلك ،فػي
(ابب االختبلفيٌات).
فإ ٌف الػ ٌ
مضطر ييباح لو أكل لػحم الػخنزير ،الثابت تػحريػمو ابلدليل القرآشلٌ
للمضطر أكل لػحم
القطعي ،الذم ال ىبتلف فيو اثناف؛ فمن ابب أىكذل ييباح
ٌ
ٌ
اػبيل ،الذم اختيلف يف تػحريػمو.
اػبًٍن ًزي ًر ىكىما أ ًيىل بًًو لًغى ًٍري
قاؿ تعاذل﴿ :إًمبىا ىحرىـ ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيػتىةى ىكالد ىـ ىك ىغبٍ ىم ٍ
و ً ًً
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
اَّللً فى ىم ًن ٍ
اضطير ىغٍيػىر ىاب وغ ىكىال ىعاد فى ىبل إ ٍمثى ىعلىٍيو إف اَّللى ىغ يف ه

ادلنفعة الثالثة -التقريب :بسلوؾ الػمتٌقني مػخرج االحتياط ،فإ ٌهنم سيتخلٌصوف
من مسائل كثرية ،كانت تي ًٌ
فرؽ بينهم ،كيف تقليل الػمسائل ما فيو من التقريب،
كالتأليف بني قلوهبم ،كال سيٌما ٌأهنم وبتاطوف؛ ابتغاء مرضاة هللا ،كاتٌقاء غضبو.
(ّ)
طبلب العلم ثبلثة :كاحد
قاؿ أبو طالب اؼب ٌك ٌي« :كقد كاف يقوؿ ٌ :
فيتورع ،كأيخذ ابالحتياط،
يطلبو؛ للعمل بو ،كآخر يطلبو؛ ليعرؼ االختبلؼٌ ،
حبلال ،فهذا يكوف ىبلؾ
كآخر يطلبو؛ ليعرؼ التأكيل ،فيتناكؿ اغبراـ ،فيجعلو ن
لعلم؛ ؼبعرفة الورع ،كاالحتياط للدين ،فهذا ىو
ٌ
اغبق على يديو ...فإٌمبا ييطلىب ا ي
(ُ) انظر :اؼبوسوعة الفقهيٌة.ُّٗ-ُّٖ/ٓ :
(ِ) البقرة.ُّٕ :
التسرتم.
(ّ) القائل ىو سهل
ٌ

232

العلم النافع .فإذا طيلً
خريا منو ،كصار
اعبهل
كاف
،
اؽبول
لتأكيل
ك
،
ىذا
ؼبثل
ب
ن
العلم ىو الضار ،الذم استعاذ الرسوؿ  منو»(ُ).
ىذا ي
أيضا« :كألجل ذلك كاف الفقهاء يكرىوف
كقاؿ أبو طالب اؼب ٌك ٌي ن
حت يعرؼ اختبلؼ الفقهاء ،أم:
التقليد ،كيقولوف :ال ينبغي للرجل أف ييفيت؛ ٌ
فيختار منها  -على علمو  -األحوط للدين ،كاألقول ابليقني»(ِ).
كقاؿ ابن بطٌاؿ« :فكأ ٌف(ّ) يف فتياه  - ابجتناب الشبهات  -داللة
على اختيار القوؿ ،يف الفتول ،كاالحتياط يف النوازؿ ،كالػحوادث الػمحتمبلت،
للتحليل كالتحريػم ،اليت ال يقف العالًػم ،على حبللػها ،كحرامها؛ الشتباه
أسباهبا»(ْ).
القشريم« :كإف اختلف عليو فتاكل الفقهاء ،أيخذ
كقاؿ أبو القاسم
ٌ
للمستضعفني،
ابألحوط ،كيقصد اػبركج من اػببلؼ ،فإ ٌف الُر ىخص فػي الشريعة
ى
كأصحاب اغبوائج ،كاألشغاؿ»(ٓ).
كيقرب يف
ارل« :ك ٌ
لكن الفقيو هبتهد فيها برأيوٌ ،
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
اؼبتورع أيخذ فيو ابألحوط،
التحديدات ،دبا يراه ،كيقتحم فيو خطر الشبهات .ك ٌ
كيدع ما يريبو ،إلػى ما ال يريبو .كالدرجات الػمتوسطة الػم ً
شكلة  -بني األطراؼ
ٌ
ي
ي
الػمتقابلة الػجليٌة  -كثيػرة ،كال يينجي منهاٌ ،إال االحتيػاط ،كهللا أعػلػم»(ٔ).
(ُ) قوت القلوب.ّْٗ-ّّٗ/ُ :
(ِ) قوت القلوب.ِْْ/ُ :
(ّ) كذا يف اؼبطبوع ابؽبمز.
البخارم.ُٗٔ/ٔ :
(ْ) شرح صحيح
ٌ
(ٓ) الرسالة القشرييٌة.َِٔ/ِ :
(ٔ) إحياء علوـ الدين.ِّٔ :
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يسهلوف ،يف أسانيد أحاديث الرتغيب،
كقاؿ ابن تيميٌة« :كؽبذا كانوا ٌ
يسهلوف ،يف أسانيد أحاديث األحكاـ؛ أل ٌف اعتقاد الوعيد
كالرتىيب ،ما ال ٌ
وبمل النفوس على الرتؾ ،فإف كاف ذلك الوعيد ًّ
حقا ،كاف اإلنساف قد نػجا،
كإف لػم يكن الوعيد ًّ
يضر
حقا ،بل عقوبة الفعل ٌ
أخف ،من ذلك الوعيد ،لػم ٌ
اإلنساف  -إذا ترؾ ذلك الفعل  -خطؤه يف اعتقاده زًيدة العقوبة؛ ألنٌو إف
يضا ،ككذلك إف لػم يعتقد يف تلك الزًيدة
اعتقد نقص العقوبة ،فقد يىبط أ ن
يهوف الفعل عنده ،فيقع فيو،
نفينا ،كال ن
إثباات ،فقد يىبط  ،فهذا اػبطأ قد ٌ
فيستحق العقوبة الزائدة ،إف كانت اثبتة ،أك يقوـ بو سبب استحقاؽ ذلك،
ٌ
فإذف ،الػخطأ فػي االعتقاد ،على التقديرين  -تقدير اعتقاد الوعيد ،كتقدير
عدمو  -سواء ،كالنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد :أقرب ،فيكوف
ىذا التقدير أىكذل .كبػهذا الدليل رجح عامةي العلماء الدليل ً
اغباظىر ،على الدليل
ٌ ٌ
ى
الػ يمبيح ،كسلك كثريه من الفقهاء دليل االحتياط ،يف كثري من األحكاـ ،بناء
على ىذا»(ُ).
تتبني يس ػنٌة
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :فإ ٌف االحتياط ،إنػٌما ييش ػ ػىرع ،إذا لػم ٌ
رسوؿ هللا  ،فإذا تبيٌنت السنٌة ،فاتٌباعها أىكذل»(ِ).
لكن االحتياط حسن ،م ػا لػم يػخالف السنٌة
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضاٌ « :
الػمعلومة ،فإذا أفضى إذل ذلك ،كاف خطأ»(ّ).
الشاطيب« :كالشريعة مبنيٌة على االحتياط ،كاألخذ ابلػحزـ ،كالتحُرز
كقاؿ
ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُْٓ-ُْْ/َِ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ّّ/ِٔ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.ٔٗ/ِٔ :
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مػ ٌما عسى أف يكوف طري نقا إلػى مفسدة»(ُ).
أقرب ،إذل االحتياط ،أبف يقتضي
كشي« :أف يكوف ي
أحدنبا ى
كقاؿ الزر ٌ
الػحظ ػىر ،كاآلخػ ػ ػ ير اإلابح ػةى ،فييقدـ مقتضي الػحظػ ػر؛ أل ٌف الػمحػرمػ ػات يػيحت ػاط
إلثباتػها ،ما أمكن.)ِ(»...

(ُ) اؼبوافقات.ٖٓ/ّ :
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.َُٕ/ٔ :
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الـمخرج الرابع
الاعتبار
التفرؽ ،قديبنا ،كحديثنا،
ىو أف يعترب الػمتٌقوف دبا كقع لغريىم ،من آاثر ٌ
التفرؽ إذل االقتتاؿ.
كال سيٌما حني ٌ
يؤدم ٌ
كاالعتبار بتلك اآلاثر وب ٌقق ثبلث منافع:

ادلنفعة األوىل -التجنُّب :من اعترب بتلك اآلاثرٌ ،أدل بو االعتبار ،إذل ذبنُب
أسباب التفُرؽ ،كمن لػم يعترب ،فإنٌو  -ببل ريب  -سيقع فيما كقع فيو غرييه.
فحني يرل (الػمتٌقوف)  -من اؼبؤلٌفني كاؼبطبٌقني  -أ ٌف (التفُرؽ) قد يصل
اؼبتفرقني ،إذل حالة االقتتاؿ ،كما حصل يف األمم السابقة ،اليت
ابؼبختلفني ٌ
تفرقت ،من قبل؛ ككما حصل يف األمم الػمنسوبة ،إذل (اإلسبلـ) ،قديبنا،
ٌ
كحديثنا؛ فإ ٌف (مػرارة االقتتاؿ) سػػتدعوىم ،إلػى تػجنُب (أسػػباب التفُرؽ) ،كإلػى
البحث عػن (أسباب التقريب) ،كالعمل دبقتضاىا.
ابغبض على التعاكف.
التعاون :إ ٌف االعتبار بتلك اآلاثر كفيل
ٌ
ادلنفعة الثانية -خ
متفرقني ،قد
فالػمتٌقوف  -كىم فػي سفينة النجاة  -حني يركف غريىم ٌ
تػحطٌمت يس يفنيهم؛ بسبب تفُرقهم ،فغرقوا فػي بػحار االقتتاؿ؛ فإنػٌهم  -أعين
الرب كالتقول؛ لينجوا
التعاكف على ٌ
الػمتٌقني  -سيسارعوف إذل التصاليػح كالتعاذير ،ك ي
بتعاكنػهم ،من تلك الػمهالك.
ي
ادلنفعة الثالثة -التقريب :إ ٌف االعتبار  -بتلك اآلاثر السيٌئة للتفُرؽ  -كفيل
ابلتقريب بني الػمتٌقني ،كالتأليف بني قلوبػهم؛ فإنػٌهم  -بتجنُبهم أسباب
االختبلؼ ،كبتعاكنػهم على البحث ،عن كسائل االئتبلؼ  -سيكونوف أقرب،
من ذم قبل.
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أمثلة للفنت ادلذهبيّة:
كيف (كتب التاريخ) ً
كر لكثري من (الفنت اؼبذىبيٌة) ،اليت كقعت بني
ذ
ه
صحت
صحت
ن
تفصيبل ،أك ٌ
(أبناء اؼبذاىب) اؼبنسوبة إذل (اإلسبلـ)؛ فإف ٌ
فإهنا من أكرب (الدكاعي) إذل (االئتبلؼ ا﵀مود) ،كمن أكرب (النواىي)
ماال؛ ٌ
إجػ ن
عن (االختبلؼ اؼبذموـ).
كمن أبرز النصوص التاريػخيٌة الػمشتملة على ذكر تلك الفنت:

 -1يف حوادث سنة (ِّّق) ،قاؿ ابن األثري« :كفيها عظيم أمػ ػر الػحنابلة،
العام ػة ،كإف كج ػدكا نبي نذا،
كقويت ش ػوكتهم ،كصػاركا يكبسػوف ،من دكر ال يق ٌواد ،ك ٌ
أراق ػوه ،كإف كجدكا يمغنٌية ،ضربوى ػا ،ككس ػركا آل ػة الغنػ ػاء ،كاعتػرضوا فػي البيػ ػع،
كالش ػراء؛ كمشى الرج ػاؿ ،مع النس ػ ػاء ،كالصبي ػاف ،فإذا رأكا ذلك ،سػ ػأل ػوه ع ػن
كإال ضػرب ػ ػوه ،كحػمػل ػوه ،إلػى صػاحػ ػب
الذم م ػعػ ػو :م ػن ىػ ػو؟ فإف أخب ػرىػ ػمٌ ،
خرشين -
الشػ ػرطة ،كش ػهدكا عليو ابلفاحشة؛ فأرىجػ ػوا بغػ ػداد؛ فركػ ػب ب ػدر الػ
ٌ
كىػ ػو صاحب الشرطػة  -ع ػاشػ ػ ػر جػمادل اآلخػ ػرة ،كنػادل فػي ج ػانػبػي ب ػغػ ػداد،
ارم (الػحنابػلػة) :ال يػجتم ػع منهػ ػم اث ػنػ ػاف،
فػي أصحػ ػاب أبػي مػ ٌ
حم ػد البػربػه ػ ٌ
كال يناظػ ػركف ،فػي مذىبهم ،كال يصلٌي منهم إم ػ ػ ػاـٌ ،إال إذا جهر ببسػ ػم هللا
الرحػمػ ػن الرحيم ،فػي صبلة الصب ػ ػح ،كالعش ػ ػاءين؛ فلػ ػم ييًفػ ػد فيهػ ػم ،كزاد شػ ػ ػُرىم،
كفتنتيهم ،كاستظهركا ابلعيمياف ،الذين كاف أيككف الػمساجد ،ككانوا إذا م ػ ػر بػهم
افعي الػمذىب ،أغ ػ ػركا ب ػو العيمي ػاف ،فيضربونو بعصيٌهػم ،حتػٌى يك ػاد يػم ػوت،
شػ ُ
فخػ ػرج توقيػ ػع الراضي ،بػما يقػ ػرأ على الػحنابلة ،ي ً
نك ػ ػر عليهم فعله ػم ،كيوبػٌخهػ ػم،
ي
ي ى
ابعتق ػ ػاد التشبيو ،كغريه.)ُ(»...
(ُ) الكامل يف التاريخ.ُُْ-ُُّ/ٕ :
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األكؿ ،كقعت
 -2يف حوادث سنة (ّّٖق) ،قاؿ ابن
اعبوزم« :يف آخر ربيع ٌ
ٌ
فتنة ،بني أىل السنٌة ،كالشيعة ،كيهنبت الكرخ»(ُ).
اعبوزم« :يف رمضاف ،كقعت فتنة
 -3يف حوادث سنة (َّْق) ،قاؿ ابن
ٌ
عظيمة ابلكرخ؛ بسبب اؼبذىب»(ِ).
اعبوزم« :يف صبادل األكذل ،اتٌصلت
 -4يف حوادث سنة (ّْٖق) ،قاؿ ابن
ٌ
الفنت بني الشيعة كالسنٌة ،كقيتل بينهم خلق»(ّ).

اعبوزم« :يوـ اػبميس لثبلث خلوف
 -5يف حوادث سنة (ّْٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
من شعباف ،كقعت فتنة بني السنٌة كالشيعة ،يف القنطرة اعبديدة ،كتعطٌلت
اعبمعة من الغد ،يف صبيع اؼبساجد اعبامعة يف اعبانبني ،سول مسجد برااث ،فإ ٌف
الصبلة سبٌت فيو»(ْ).

اعبوزم« :عيمل يف عاشوراء مثل ما
 -6يف حوادث سنة (ّّٓق) ،قاؿ ابن
ٌ
فلما أضحى النهار
عيمل يف السنة اؼباضية ،من تعطيل األسواؽ ،كإقامة النوحٌ ،
يومئذ ،كقعت فتنة عظيمة ،يف قطيعة ٌأـ جعفر ،كطريق مقابر قريش ،بني السنٌة
بعضا ،ككقعت بينهم جراحات»(ٓ).
كالشيعة ،كهنب الناس بعضهم ن

اعبوزم« :كيف يوـ األحد ،عاشر
 -7يف حوادث سنة (ّٖٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
رجب ،جرت فتنة بني أىل الكرخ كالفقهاء ،بقطيعة الربيع ،ككاف السبب أ ٌف
(ُ) اؼبنتظم.ٕٓ/ُْ :
(ِ) اؼبنتظم.ْٖ/ُْ :
(ّ) اؼبنتظم.ُُٖ/ُْ :
(ْ) اؼبنتظم.ُِٔ/ُْ :
(ٓ) اؼبنتظم.ُٓٓ/ُْ :
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(ُ)
ؿبمد بن
هللا،
عبد
أاب
بعض اؽبامشيٌني ،من أىل ابب البصرة ،قصدكا
ٌ
النعماف ،اؼبعركؼ اببن اؼبعلٌم  -ككاف فقيو الشيعة  -يف مسجده ،بدرب رًيح،
ضا ،امتعض منو أصحابو ،فثاركا ،كاستنفركا أىل الكرخ ،كصاركا
كتعرض بو تعُر ن
ٌ
ايين(ِ) ،فسبٌونبا،
إذل دار القاضي أبػي ٌ
ؿبمد بن األكفاشلٌ ،كأِب حامد األسفر ٌ
كطلبوا الفقهاء؛ ليواقعوا هبم(ّ)؛ كنشأت من ذلك فتنة عظيمة ،كاتٌفق أنٌو أحضر
(ْ)
فجمع
اؼبصاحف،
ىبالف
كىو
مسعود،
ابن
مصحف
و
ن
أ
كر
ذ
،
مصح نفا
ي
ٌ
ي
األشراؼ كالقضاة كالفقهاء ،يف يوـ اعبمعة ،لليلة بقيت من رجب ،كعيرض
ايين(ٓ) ،كالفقهاء ،بتحريقو ،ف يفعًل
اؼبصحف عليهم ،فأشار أبو حامد األسفر ٌ
رجبل من أىل جسر
فلما كاف يف شعباف ،يكتب إذل اػبليفة أب ٌف ن
ذلك حبضرهتمٌ ،
النهركاف ،حضر اؼبشهد ابغبائر ،ليلة النصف ،كدعا على من أحرؽ اؼبصحف،
كسبٌو ،فتق ٌدـ بطلبو ،فأي ًخذ ،يفرًسم قتلو ،فتكلٌم أىل الكرخ يف ىذا اؼبقتوؿ؛ ألنٌو
القبلئني،
من الشيعة ،ككقع القتاؿ بينهم ،كبني أىل ابب البصرة ،كابب الشعري ك ٌ
كقصد أحداث الكرخ ابب دار أِب حامد؛ فانتقل عنها ،كقصد دار القطن،
كصاحوا :حاكمً ،ي منصور .فبلغ ذلك اػبليفة ،فأحفظو ،كأنفذ الػ ىخ ىو ىؿ ،الذين
على اببو؛ ؼبعاكنة أىل السنٌة ،كساعدىم الغلماف ،كضعف أىل الكرخ ،كأيحرؽ
(ٔ)
التجار إذل دار اػبليفة ،فسألوه
ك
اؼ
ر
األش
اجتمع
مث
،
ما يلي بنهر الدجاج
ٌ
ٌ

(ُ) كذا يف اؼبطبوع( :قصدكا) ،كالصواب( :قصد).
اييين) بياءين.
(ِ) كذا يف اؼبطبوع( :األسفرايين) بياء كاحدة ،كالصواب( :األسفر ٌ
(ّ) كذا يف اؼبطبوع( :ليواقعوا) ،كاؼبناسب للسياؽ( :لييوقعوا).
(ْ) كذا يف اؼبطبوع( :أحضر مصح نفا) ،كاؼبناسب للسياؽ( :أ ً
مصحف).
يحضىر
ه
اييين) بياءين.
(ٓ) كذا يف اؼبطبوع( :األسفرايين) بياء كاحدة ،كالصواب( :األسفر ٌ
(ٔ) كذا يف اؼبطبوع( :بنهر الدجاج) ،كالصواب( :هنر الدجاج) ببل ابء.
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عما فعل السفهاء ،فعفا عنهم .فبلغ اػبرب إذل عميد اعبيوش ،فسار،
العفو ٌ
كدخل بغداد ،فراسل أاب عبد هللا ،ابن اؼبعلٌم ،فقيو الشيعة ،أبف ىبرج عن البلد،
كال يساكنو ،ككٌكل بو ،فخرج يف ليلة األحد ،لسبع بقني من رمضاف ،كتق ٌدـ
كحبس قوـ ،كرجع
ابلقبض على من كانت لو يد يف الفتنة ،ي
فضرب قوـ ،ي
علي بن مزيد ،يف
صاص من اعبلوس ،فسأؿ ُ
كمنع ال يق ٌ
أبو حامد إذل داره ،ي
صاص عودىم إذل عادهتم من الكبلـ ،بعد أف شرط
ابن اؼبعلٌم ،يفرٌد ،كرسم لل يق ٌ
عليهم ترؾ التعُرض للفنت»(ُ).

ا﵀رـ،
 -8يف حوادث سنة (َْٕق) ،قاؿ ابن األثري« :يف ىذه السنة ،يف ٌ
(ِ)
اؼبعز بن ابديس ركب
ف
أ
ذلك
سبب
كاف
ك
.
قيتلت الشيعة ،هجميع ببلد أفريقيٌة
ٌ
ٌ
كمشى ،يف القريكاف ،كالناس يسلٌموف عليو ،كيدعوف لو .فاجتاز هجماعة ،فسأؿ
عنهم ،فقيل :ىؤالء رافضة ،يسبٌوف أاب بكر كعمر ،فقاؿ :رضي هللا عن
العامة من فورىا ،إذل درب اؼبقلي ،من القريكاف -
أِب بكر كعمر .فانصرفت ٌ
كىو ذبتمع بو الشيعة  -فقتلوا منهم ،ككاف ذلك شهوة العسكر ،كأتباعهم؛
العامة يف الشيعة ،كأغراىم عامل القريكاف،
طمعا يف النهب ،كانبسطت أيدم ٌ
ن
اؼبعز بن
كحرضهم ،كسبب ذلك أنٌو كاف قد أصلح أمور البلد ،فبلغو أ ٌف ٌ
ٌ
ابديس ،ييريد عزلو ،فأراد فساده؛ ف يقتل من الشيعة خلق كثري ،كأيحرقوا ابلنار،
كيهنبت دًيرىم ،كقيتلوا يف صبيع أفريقيٌة .كاجتمع صباعة منهم إذل قصر اؼبنصور،
العامة ،كضيٌقوا عليهم .فاشت ٌد عليهم
قريب القريكاف،
ٌ
فتحصنوا بو ،فحصرىم ٌ
حت قيتلوا عن آخرىم .كلػجأ من
الػجوع ،فأقبلوا يػخرجوف ،كالناس يقتلونػهمٌ ،
(ُ) اؼبنتظم.ٓٗ-ٖٓ/ُٓ :
(ِ) كذا يف اؼبطبوع( :أفريقية) هبمزة فوقيٌة ،كالصواب( :إفريقيٌة) هبمزة ربتيٌة.
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سمى ابؼبغرب:
كاف منهم ابلػمهديٌة ،إلػى الػجامع ،ف يقتلوا كلٌهم .ككانت الشيعة تي ٌ
الشيعي ،ككاف من اؼبشرؽ .كأكثر الشعراء
"اؼبشارقة" ،نسبة إذل أبػي عبد هللا
ٌ
فمن فى ًروح مسركر ،كمن و
ذكر ىذه اغبادثةً ،
ابؾ حزين»(ُ).

جوزم« :كفػي ىذا الشهر:
 -9فػي حوادث سنة (َْٕق) ،قػاؿ ابن الػ ٌ
حاؿ الشيعة ،كالزيديٌة،
اتٌصلت الفتنة ،بني الشيعة ،كالسنٌة ،بواسط ،كنػيهبت مػ ٌ
علي بن مزيد،
بواسط ،كاحرتقت ،كىرب كجوه الشيعة ،كالعلويٌني ،فقصدكا ٌ
كاستنصركه»(ِ).

اعبوزم« :الفتنة بني الشيعة كالسنٌة
 -11يف حوادث سنة (َْٖق) ،قاؿ ابن
ٌ
اباب
تفاقمت ،كعمل أىل هنر ٌ
اباب ،على موضعهم ،كعمل أىل الكرخ ن
القبلئني ن
على الدقٌاقني ،فبٌا يليهم ،كقيتل الناس على ىذين البابني ،كركب اؼبقداـ
أبو مقاتل ،ككاف على الشرطة؛ ليدخل الكرخ ،فمنعو أىلها كالعيٌاركف الذين
فيها ،كقاتلوه ،فأحرؽ الدكاكني كأطراؼ هنر الدجاج ،كدل يتهيٌأ لو الدخوؿ»(ّ).
عذارم« :خرجت طائفة من
 -11فػي حوادث سنة (َْٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
الشيعة ،كبو مئيت فارس ،بعياؽبم ،كأطفاؽبم ،ييريدكف اؼبهديٌة؛ للركوب منها ،إذل
فلما كصلوا إذل قرية كامل ،كابتوا هبا،
صقلٌيٌة ،كبيعثت معهم خيل ،تيشيٌعهمٌ .
اب النساء ،كمن كاف ؽبا
تنافر أىل اؼبنازؿ عليهم ،فقتلوىم ،كفضحوا بعض شو ٌ
قتلوىن.)ْ(»...
منهن صباؿ ،مثٌ
ٌ
ٌ
(ُ) الكامل يف التاريخ.ُُْ/ٖ :
(ِ) اؼبنتظم.َُِ/ُٓ :
(ّ) اؼبنتظم.ُِٓ/ُٓ :
(ْ) البياف اؼبغرب.ِّٗ/ُ :
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اعبوزم« :يف ليلة عاشوراء ،أغلق
 -12يف حوادث سنة (ُِْق) ،قاؿ ابن
ٌ
رجوعا إذل عادهتم األيكذل
أىل الكرخ أسواقهم ،كعلٌقوا اؼبسوح على دكاكينهم ،ن
كسكوان إذل بيعد األتراؾ ،ككاف السلطاف قد اكبدر عنهم ،فحدثت
يف ذلك،
ن
ط
كركسل اؼبرتضى يف إنفاذ من وب ٌ
الفتنة ،ككقع القتاؿ بينهم كبني أىل ٌ
القبلئني ،ي
استمرت بعد ذلك ،كقيتل من
فح ٌ
التعاليق ،ي
ط ،كالفتنة قائمة بني العو ٌاـ ،ك ٌ
القبلئني  -من يػمنع
كرتٌب  -بني الدقٌاقني ،ك ٌ
الفريقني ،ي
كخٌربت ع ٌدة دكاكني ،ي
القتاؿ»(ُ).
اعبوزم« :تق ٌدـ يف ليلة عاشوراء،
 -13يف حوادث سنة (ُْْق) ،قاؿ ابن
ٌ
إذل أىل الكرخ ٌأال ينوحوا ،كال يعلٌقوا اؼبسوح ،على ما جرت بو عادهتم؛ خوفنا
من الفتنة ،فوعدكا ،كأخلفوا ،كجرل بني أىل السنٌة كالشيعة ما يزيد عن اغب ٌد
حت عرب األتراؾ ،كضربوا اػبيم»(ِ).
من اعبرح كالقتلٌ ،

اعبوزم« :كفػي ٌأكؿ صفػر:
 -14يف حوادث سنة (ّْْق) ،قاؿ ابن
ٌ
تػج ٌددت الفتنة ،بني السنٌة ،كالشيعة ،ككاف االتٌفاؽ الذم حكيناه ،بيػن السنٌة
كالشيعة غري مأموف االنتقاض؛ لًما فػي الصدكر ،فمضت عليو يمديدة ،كشرع
القبلئني فػي عمل ما بقي من
السماكني ،كأىل ٌ
أىل الكرخ ،فػي بن ػاء ابب ٌ
اجا ،ككتبوا ابلذىب على
بنائهم ،كفرغ أىل الكرخ من بنيانػهم ،كعملوا أبر ن
(ّ)
كعلي خيػر البشر"؛ فأنكر أىل السنٌة ذلك ،كأاثركا
د
حم
ػ
"م
وه:
ػ
ك
تر
آخر
ٌ
ٌ
كعلي خري البشر ،فمن رضي ،فقد
الشػ ػٌر ،ك ٌادعوا أ ٌف الػمكتوب" :مػ ٌ
حمد ٌ
(ُ) اؼبنتظم.َِْ/ُٓ :
(ِ) اؼبنتظم.ُّٗ/ُٓ :
(آج ػ ٌػر) ابعبيم.
(ّ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب :ي
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شكر ،كمن أبػى ،فقد كفر"؛ فأنكر أىل الكرخ ىذه الزًيدة ،كاثرت الفتنة،
كآلت إلػى أخذ ثياب الناس ،فػي الطرقات ،كمنع أىل ابب الشعري ،من حػمل
الػماء من دجلة ،إلػى الكرخ ،كركاضعو ،كانضاؼ إذل ىذا انقطاع الػماء ،عن
هنر عيسى ،فبيعت الراكية بقرياط ،إذا خفرت؛ فلحق الضعفاء  -بذلك -
مش ٌقة عظيمة ،كغيلٌقت األسواؽ ،ككقفت الػمعايش ،كمضى بعض سفهاء أىل
الكرخ ابلليل ،فأخذكا من دجلة الصراة ع ٌدة ركاًي ،كصبٌوىا فػي حباب ،نصبوىا
فػي األسواؽ ،كخلطوا بػها ماء الورد ،كصاحوا" :السبيل" ،كعمدكا إذل سػماريٌة،
السماكني .مػحا أىل الكرخ
فػي مشرعة ابب الشعري ،فأخذكىا ،كضبلوىا إلػى ٌ
" .كقاؿ أىل السنٌة :ما نقنع
ما كتبوه من "خري البشر" ،كجعلوا عوضو" :
كعلي"؛ كتػجاكزكا ىذا الػحاؿ إذل الػمطالبة
اآلجر ،الذم عليوٌ " :
ٌإال بقلع ٌ
ؿبمد ٌ
فلما كاف يوـ األربعاء لسبع بقيػن ،من صفر،
"حي على خري العمل"ٌ .
ِبسقاط ٌ
اجتمع من أىل السنٌة عدد ،يفوت اإلحصاء ،كعبػركا إلػى دار الػخبلفة ،كمؤلكا
الش ػوارع ،كالرح ػاب ،كاختػرقوا الدىاليز ،كاألبواب ،كزاد اللغط ،كقيػل لػهم:
السماكني ،فأحرقوا بوارم
سنبحث عن ىذا ،كىجم أىل ٌ
القبلئني على ابب ٌ
اسود من
كانت مسبلة فػي كجهو ،فبادر أىل الكرخ ،كطفئت النار ،كبيٌضوا ما ٌ
الباب ،كقويت اغبرب ،ككثر القتل ،كانقطعت الػجمعة ،فػي مسجد برااث؛ أل ٌف
الشيعة نقلوا الػمنرب ،كالقبلة منو ،كأشفقوا من األصحار .كظهر عيٌار ييعرؼ
ابلطقطقي ،من أىل درزهباف ،كحضر الديواف ،كاستيتيب ،كجرل منو  -فػي
ٌ
محاؿ ،كقتلهم على االتٌصاؿ  -ما عظمت
معاملة أىل الكرخ ،كتتبٌعهم فػي الػ ٌ
القبلئيػن،
فيو البلول ،كاجتمع أىل الكرخ ،كقت الظهرية ،فه ٌدمت حائػط ابب ٌ
الطقطقي رجليػن ،كصلبهما ،على ىذا
كرموا العذرة ،على حائطو ،كقطع
ٌ
الباب ،بعد أف قتل ثبلثة ،من قبل ،كقطع رؤكسهم ،كرمى بػها ،إلػى أىل
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الكرخ ،كقػاؿ :تغ ٌدكا برؤكس ،كمضى إلػى درب الزعفرانػ ٌي ،فطالب أىلو ،بػمئة
كتوعدىم إف لػم يفعلوا ابإلحراؽ ،فبلطفوه ،فانصرؼ ،ككافاىم من
ألف دينارٌ ،
فحمل إلػى مقابر قريش .كاستنفر
مي ،ي
الغد ،فقاتلوه ،ف يقتل منهم رجل ىاشػ ٌ
البلد ،كنيقب مشهد ابب التنب ،كنػيهب ما فيو ،كأيخرج جػماعة ،م ػن القبػ ػور،
جذكعي ،كنيقل من اؼبكاف صباعة موتى،
فأيحرقوا ،مث ػل العوفػ ٌي ،كالناش  ،كالػ
ٌ
فدفنوا فػي مقابر شػتٌػى ،كطيرح النار فػي الرتب القديبة ،كالػحديثة ،كاحرتؽ
ي
الضريػحاف ،كالقبٌتاف الساج ،كحفركا أحد الضريػحيػن؛ لييخرجوا م ػن فيو ،كيدفنوه
فلما عرؼ أىل الكرخ ما جرل،
بقبػر أضبد ،فبادر النقيب كالناس ،فمنعوىمٌ ،
صاركا إلػى خاف الفقهاء الػحنفيٌني ،بقطيعة الربيع ،فأخذكا ما كجدكا ،كأحرقوا
ؿبمد ،كأيمر ابلعبور ،فقاؿ :قد
الػخاف ،ككبسوا دكر الفقهاء ،فاستيدعي أبو ٌ
جرل ما لػم يػج ًر مثلو ،فإف عرب معي الوزير ،عبػرت ،فقويت يده ،كأظه ػر أىل
الكرخ الػح ػزف ،كقعدكا فػي األسػواؽ؛ للعػ ػزاء ،كعلٌقوا الػمسوح ،على الدكاكني،
الكل ،خرب البلد ،فاألصلح التغاضي»(ُ).
فقاؿ الوزير :إف كاخذان ٌ
اعبوزم« :عود الفنت بني السنٌة
 -15يف حوادث سنة (ْْٓق) ،قاؿ ابن
ٌ
كالشيعة ،كخرؽ السياسة ...كنيًقض ما يكتً
كعلي خري البشر"،
د
ؿبم
"
عليو:
ب
ٌ
ٌ
كطيرحت النار يف الكرخ ابلليل كالنهار ...كيف ىذه السنة :أيعلن بنيسابور لعن
األشعرم.)ِ(»...
أِب اغبسن
ٌ
 -16يف حوادث سنة (ْْٕق) ،قاؿ ابن اعبوزم« :كاتٌصلت ً
الفتىػ ين بني أىل
ٌ
صاال يمس ًرفنا ،كركب صاحب الشرطة كاألتراؾ؛
ابب الطاؽ ،كسوؽ يػحيػى ،اتٌ ن
(ُ) اؼبنتظم.ُّّ-ِّٗ/ُٓ :
(ِ) اؼبنتظم.َّْ/ُٓ :
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إلطفاء الفتنة ،فلم ينفع ذلك ،كانتقل القتاؿ إذل ابب البصرة كأىل الكرخ ،على
أتخر األشاعرة عن
حت ٌ
القنطرتني .ككقعت بني اغبنابلة كاألشاعرة فتنة عظيمة؛ ٌ
اعبمعات؛ خوفنا من اغبنابلة»(ُ).

 -17يف حوادث سنة (ْْٕق) ،قاؿ ابن األثري« :يف ىذه السنة ،كقعت
علي بن
الفتنة بني الفقهاء الشافعيٌة ،كالػحنابلة ،ببغداد؛ كمق ٌدـ اغبنابلة :أبو ٌ
العامة الػجػ ُم الغفيػ ير ،كأنكركا الػجهػر
الفراء ،كابن
التميمي .كتبعهم من ٌ
ٌ
ٌ
ببسم هللا الرضبن الرحيم ،كمنعوا من الرتجيع يف األذاف ،كالقنوت يف الفجر،
ككصلوا إذل ديواف اػبليفة ،كلػم ينفصل حاؿ .كأتى اغبنابلة إذل مسجد ،بباب
الشعري ،فنهوا إمامو عن اعبهر ابلبسملة؛ فأخرج مصح نفا ،كقاؿ :أزيلوىا من
حت ال أتلوىا»(ِ).
اؼبصحفٌ ،
شواؿ ،كقعت الفتنة
 -18يف حوادث سنة (ْٗٔق) ،قاؿ ابن
ٌ
اعبوزم« :يف ٌ
القشريم،
بني اغبنابلة كاألشعريٌة ،ككاف السبب أنٌو كرد إذل بغداد أبو نصر ابن
ٌ
اؼبتعصب
يذـ اغبنابلة ،كينسبهم إذل التجسيم ،ككاف
ٌ
كجلس يف النظاميٌة ،كأخذ ٌ
القشريم،
ازم إذل نصرة
لو أبو سعد
ٌ
الصويف ،كماؿ الشيخ أبو إسحاؽ الشري ٌ
ٌ
ككتب إذل النظاـ يشكو اغبنابلة ،كيسألو اؼبعونة ،كيسأؿ الشريف أاب جعفر،
القشريم على نيٌة الصبلة ،يف جامع الرصافة،
مقيما ابلرصافة ،فبلغو أ ٌف
ٌ
ككاف ن
يوـ اعبمعة ،فمضى إذل ابب اؼبراتب ،فأقاـ ٌأًي نما ...كاتٌفقوا على اؽبجوـ على
لرد
الشريف أِب جعفر يف مسجده ،كاإليقاع بو ،فرتٌب الشريف صباعة أع ٌدىم؛ ٌ
ابآلجر،
فلما كصل أكلئك إذل ابب اؼبسجد ،رماىم ىؤالء
خصومة ،إف كقعتٌ ،
ٌ
(ُ) اؼبنتظم.ّْٕ/ُٓ :
(ِ) الكامل يف التاريخ.ِّٓ/ٖ :
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اآلجر إذل حاجب الباب ،كقيتل من أكلئك خيٌاط ،من
فوقعت الفتنة ،ككصل ٌ
ابَّللً ،ي منصور؛
النوِب :اؼبستنصر ٌ
سوؽ الثبلاثء ،كصاح أصحاهبا ،على ابب ٌ
ازم،
هتمة للديواف دبعرفة اغبنابلة،
ن
كتشنيعا عليو ،كغضب أبو إسحاؽ الشري ٌ
رده
كمضى إذل ابب الطاؽ ،كأخذ يف إعداد أىبة السفر ،فأنفذ إليو اػبليفة من ٌ
الشاشي كغريه من النظاـ ،يشرح لو اغباؿ،
عن رأيو ،فبعث الفقهاء أاب بكر
ٌ
فجاء كتاب النظاـ إذل الوزير فخر الدكلة ،ابالمتعاض فبٌا جرل ،كالغضب
كإشل أرل حسم القوؿ فيما يتعلٌق
لتسلٌط اغبنابلة على الطائفة األخرلٌ ،
ابؼبدرسة اليت بنيتها ،يف أشياء من ىذا اعبنس»(ُ).
 -19يف حوادث سنة (ْٕٓق) ،قاؿ ابن األثري« :كرد إلػى بغداد  -ىذه

أشعرم اؼبذىب،
اؼبغرِب الواعظ ،ككاف
البكرم
السنة  -الشريف أبو القاسم
ٌ
ٌ
ٌ
كسريه إذل بغداد ،كأجرل عليو
ككاف قد قصد نظاـ اؼبلك ،فأحبٌو ،كماؿ إليوٌ ،
اعبراية الوافرة ،فوعظ ابؼبدرسة النظاميٌة ،ككاف يذكر اغبنابلة ،كيعيبهم ،كيقوؿ:
(ِ)
ً
ً
لكن
ك
أضبد،
كفر
ما
"كهللا
،
ني ىك ىف يركا﴾
﴿كىما ىك ىفىر يسلىٍي ىما يف ىكلىكن الشيىاط ى
ٌ
ى
يوما دار قاضي القضاة ،أِب عبد هللا الدامغاشلٌ،
أصحابو كفركا" ،مثٌ إنٌو قصد ن
القبلئني ،فجرل بني بعض أصحابو ،كبني اغبنابلة مشاجرةٌ ،أدت إذل
بنهر ٌ
الفراء ،كأخذ كتبهم ،كأخذ منها كتاب
الفتنة ،ككثر صبعو ،فكبس دكر بين ٌ
الكرسي؛ للوعظ،
قرأ ،بني يديو ،كىو جالس على
الصفات ،ألِب يعلى ،فكاف يي ى
ٌ
فيشنٌع بو عليهم ،كجرل لو معهم خصومات كفنت»(ّ).
(ُ) اؼبنتظم.ُِٖ-ُُٖ/ُٔ :
(ِ) البقرة.َُِ :
(ّ) الكامل يف التاريخ.ِْٖ/ٖ :
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اعبوزم« :يف شعباف بدأت الفنت
 -21يف حوادث سنة (ْٖٕق) ،قاؿ ابن
ٌ
كؿباؿ السنٌة ،كيهنبت قطعة من هنر الدجاج ،كقيلعت األخشاب،
بني أىل الكرخ ٌ
الشر»(ُ).
حت ٌ
خيما ىناؾٌ ،
ٌ
حت من اؼبساجد ،كضرب الشحنة ن
انكف ٌ

شواؿ ،كقعت الفتنة
 -21يف حوادث سنة (ْٕٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
اعبوزم« :يف ٌ

بني السنٌة كالشيعة ،كتفاقم األمر ،إذل أف يهنبت قطعة من هنر الدجاج ،كطيرحت
الشرقي :ىذا ماؿ
النار ،ككاف يينادل على هنوب الشيعة ،إذا بيعت يف اعبانب
ٌ
الركافض ،كشراؤه كسبلُكو حبلؿ»(ِ).
ط
 -22يف حوادث سنة (ِْٖق) ،قاؿ ابن
اعبوزم« :كنقلت من خ ٌ
ٌ
أَب الوفاء ابن عقيل ،قاؿ :عظمت الفتنة اعبارية بني السنٌة ،كأىل الكرخ ،ف يقتل
شهورا ،من سنة اثنتني كشبانني كأربع مئة ،كانقهر
فيها كبو مئيت قتيل ،كدامت ن
بعضا ،يف الطرقات،
الشحنة ،ك ٌاربش السلطاف ،كصار العو ٌاـ يتبع بعضهم ن
القوم الضعيف ،كأيخذ مالو ،ككاف الشباب قد أحدثوا ال ُشعور
كالسفن ،فيقتل ٌ
ابلنشاب كالنبل،
كاعبي ىمم ،كضبلوا السبلح ،كعملوا الدركع ،كرموا عن
القسي ٌ
ٌ
اج رسوؿ هللا  ،على السطوح ،كارتفعوا إذل
أىل الكرخ الصحابةى ،كأزك ى
ٌ
كسب ي
النيب  .كلػم أجد من س ٌكاف الكرخ  -من الفقهاء ،كالصلحاء  -من
ٌ
سب ٌ
غضب ،كال انزعج عن مساكنتهم»(ّ).
اعبوزم« :كزادت الفنت فػي بغداد،
 -23يف حوادث سنة (ُِٓق) ،قاؿ ابن
ٌ
كرجم معهم
كتعرض أصحاب أبػي الفتوح ،بػمسجد ابن جردة ،يفرجػموا ،ي
ٌ
(ُ) اؼبنتظم.ُِْ/ُٔ :
(ِ) اؼبنتظم.ِٓٗ/ُٔ :
(ّ) اؼبنتظم.ِّٖ/ُٔ :
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أبو الفتوح ،ككاف إذا ركب يلبس اغبديد ،كمعو السيوؼ اجمل ٌذبة ،ربفظو ،مثٌ
كرميت عليو اؼبيتات .كمع ىذا يقوؿ" :ليس ىذا
اجتاز بسوؽ الثبلاثء ،يفرجم ،ي
اغبقيقي قائم ابلنفس" .فينفر
الذم نتلوه كبلـ هللا ،إٌمبا ىو عبارة كؾباز ،كالكبلـ
ٌ
فلما كاف اليوـ الذم يدفن فيو أبو اغبسن ابن
أىل السنٌة ،كلٌما ظبعوا ىذاٌ ،
الفاعوس ،انقلبت بغداد ؼبوتو ،كغيلٌقت األسواؽ ،ككاف اغبنابلة يصيحوف ،على
أشعرم" ،كيصرخوف؛ بسبب
ريم ،كال
عادهتم" :ىذا يوـ سنٌػ ٌي،
ٌ
حنبلي ،ال قي ىش ٌ
ٌ
أِب الفتوح ،فمنعو اؼبسرتشد من اعبلوس ،كأمر ٌأال ييقيم ببغداد ،ككاف ابن صدقة
يبيل إذل مذىب أىل السنٌة ،فنصرىم»(ُ).
 -24يف حوادث سنة (ٓٗٓق) ،قاؿ ابن كثري« :كيف ىذه السنة ،كقعت

اؼبقدسي؛ كذلك أنٌو كاف يتكلٌم ،يف
الغين
ٌ
فتنة ،بدمشق؛ بسبب اغبافظ عبد ٌ
يوما شيئنا من العقائد ،فاجتمع
مقصورة الػحنابلة ،ابلػجامع
األموم ،فذكر ن
ٌ
لعي ،ابلسلطاف
كي ،كضياء الدين اػبطيب الدك ٌ
القاضي ؿبيي الدين بن الز ٌ
اؼبعظٌم ،كاألمري صارـ الدين بزغش ،فعيقد لو ؾبلس ،فيما يتعلٌق دبسألة االستواء
اغبنبلي بقيٌة الفقهاء،
على العرش ،كالنزكؿ ،كاغبرؼ ،كالصوت ،فوافق النجم
ٌ
استمر اغبافظ على ما يقولو ،لػم يرجع عنو ،كاجتمع بقيٌة الفقهاء عليو ،كألزموه
ك ٌ
كل ىؤالء على الضبللة،
ِبلزامات شنيعة ،دل يلتزمهاٌ ،
حت قاؿ لو األمري بزغشٌ :
اغبق؟! قاؿ :نعم .فغضب األمري عند ذلك ،كأمر بنفيو من
كأنت كحدؾ على ٌ
البلد ،فاستنظره ثبلثة ٌأًيـ ،فأنظره ،كأرسل بزغش األسارل من القلعة ،فكسركا
منرب اغبافظ ،كتعطٌلت صبلة الظهر ،يومئذ ،يف ؿبراب اغبنابلة ،كأيخرجت
اػبزائن ،كالصناديق ،اليت كانت ىناؾ ،كجرت خبطة شديدة ،نعوذ اب﵁ ،من
(ُ) اؼبنتظم.ِْٓ/ُٕ :
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عقد اجمللس يوـ االثنني الرابع كالعشرين،
الفنت ،ما ظهر منها ،كما بطن .ككاف ي
بعلبك ،مثٌ سار إذل الدًير
الغين إذل
ٌ
من ذم ٌ
اغبجة ،فارربل اغبافظ عبد ٌ
اؼبصريٌة ،فآكاه ا﵀ ًٌدثوف ،فحنوا عليو كأكرموه»(ُ).
إ ٌف جرائم التكفري كالقتل كاالغتصاب كالنهب كالتخريب كاإلحراؽ ،اليت
ارتكبها بعض القادة كاعبنود ،كاؼبؤلٌفني كاؼبقلٌدين :ال ييبكن أف تصدر من أانس
حق تقاتو ،كإف كانوا ينتسبوف إذل (اإلسبلـ).
يتٌقوف هللاٌ ،
سوغوف ألنفسهم ارتكاهبا؛
كأعجب ما يف تلك اعبرائم أ ٌف مرتكبيها ي ٌ
بدعول نصرة (الطائفة ال يػم ًح ٌقػة)؛ فهل كاف اغتصاب نساء الطوائف اؼبخالفة،
قتلهن من أصوؿ (الطائفة ال يػم ًح ٌقػة)؟!!!
قبل ٌ
وبل ألحد من ىذه الطوائف أف تك ٌفر األخرل،
قاؿ ابن تيميٌة« :فبل ٌ
تستحل دمها كماؽبا ،كإف كانت فيها بدعة ؿبققة؛ فكيف إذا كانت
كال
ٌ
ً
ً
أيضا؟ كقد تكوف بدعة ىؤالء أغلظ ،كقد تكوف بدعة ىؤالء
اؼبك ٌفرة ؽبا مبتدعة ن
صبيعا يج ٌهاؿ حبقائق ما ىبتلفوف فيو .كاألصل أ ٌف دماء
أغلظ ،كالغالب ٌأهنم ن
حل ٌإال
اؼبسلمني ،كأمواؽبم ،كأعراضهم :مػحرمة ،من بعضهم على بعض ،ال تػ ٌ
ِبذف هللا ،كرسولو»(ِ).
مذهيب:
من آاثر االقتتال الـ
ّ

لقد ٌأدل التفُرؽ كاالقتتاؿ ،بني اؼبنتسبني إذل اإلسبلـ ،قديبنا كحديثنا ،إذل
إضعافهم؛ فاستقول أعداؤىم ،كاحتلٌوا ببلدىم ،كقتلوا رجاؽبم ،كهنبوا أمواؽبم،
كسبوا نساءىم ،كدنٌسوا مساجدىم ،كأذلٌوىم غاية اإلذالؿ ،كأذاقوىم الويبلت.
(ُ) البداية كالنهاية.َٔٗ-ٖٔٗ/ُٔ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُٕٕ-ُٕٔ/ّ :
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اعبوزم« :كفيها يف شعباف ،أخذ الفرنج دمياط ،ككاف
قاؿ سبط ابن
ٌ
اعبرخي يف طبس مئة راجل ،فهجموا على
جهز إليها الناىض ابن
اؼبعظم قد ٌ
ٌ
اعبرخي كمن كاف معو ،كص ٌفوا رؤكس القتلى على اػبنادؽ،
اػبنادؽ ،ف يقتل ابن
ٌ
طموىا ،كضعيف أىل دمياط ،كأكلوا اؼبيتات ،كعجز الكامل عن
ككاف قد ٌ
نصرهتم ،ككقع فيهم الوابء كالفناء ،فراسلوا الفرنج على أف يسلٌموا إليهم البلد،
األقساء ،كحلٌفوىم على ذلك ،فركبوا يف
كىبرجوا منو أبىليهم كأمواؽبم ،كاجتمع ٌ
الرب ،كفتح ؽبم أىل دمياط األبواب ،فدخلوا ،كرفعوا
اؼبراكب ،كزحفوا يف البحر ك ٌ
أسرا،
أعبلمهم على السور ،كغدركا أبىل دمياط ،ككضعوا فيهم السيف ن
قتبل ك ن
كابتوا تلك الليلة ،فػي الػجامع ،يفجركف ابلنساء ،كيفضحوف البنات(ُ) ،كأخذكا
الػمنرب ،كالػمصاحف ،كرؤكس القتلى ،كبعثوا بػها إذل الػجزائر ،كجعلوا الػجامع
كنيسة ...ككقع على اإلسبلـ كآبة عظيمة ،كبكى
الكامل كاؼبعظم بكاءن
ي
ً
أتخرت العساكر عن تلك اؼبنزلة ،فكاف اؼبعظم يقوؿ رل بعد ذلك:
ن
شديدا ،مثٌ
لس ًمع دعاء أىل دمياط ،فإ ٌف هللا تعاذل أخربان أنٌو
لو كاف الدعاء اآلف يي ى
سمع ،ي
أىل دمياط لى ٌما كثير فً ٍس يقهم
يستجيب دعاءان ،يف ع ٌدة مواضع ،من كتابو ،كإٌمبا ي
ورىم ،سلط هللا عليهم ىمن انتقم منهم»(ِ).
كفي يج ي
كقاؿ ابن كثري« :كفيها جاءت الفرنج يف كبو من ثبلث مئة مركب،
قاصدين دًير مصر ،من انحية دمياط ،فدخلوىا فجأة ،فقتلوا من أىلها خل نقا
(ُ) كذا يف اؼبطبوع( :كيفضحوف البنات) ،كاؼبراد( :اغتصاب البنات العذارل) ،انظر:
النص،
تكملة اؼبعاجم العربيٌة .ّٖ/ٖ :كنقل ابن تغرم بردم  -عن سبط ابن
اعبوزم  -ىذا ٌ
ٌ
(كيفتضوف البنات) ،انظر :النجوـ الزاىرة.ِّٖ/ٔ :
كعزاه إليو ،مع فركؽ يسرية ،كفيو:
ٌ
(ِ) مرآة الزماف.ِّٖ/ِِ :
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ست مئة
كبوا من ٌ
كثرياٌ ،
ن
كحرقوا اؼبسجد اعبامع ،كاؼبنرب ،كأسركا من النساء ن
امرأة ،من اؼبسلمات مئة كطبسة كعشركف ،كالباقيات من نساء القبط ،كأخذكا
كثريا ًّ
كل جهة،
من األسلحة كاألمتعة كالػمغازل شيئنا ن
جدا ،كف ػٌر الناس منهم ،يف ٌ
فكاف من غرؽ يف حبرية تنٌيس أكثر فبٌن أسركه ،مثٌ رجعوا على ضبيٌة ،كلػم يعرض
حت رجعوا ببلدىم ،لعنهم هللا كقبٌحهم»(ُ).
ؽبم أحدٌ ،
أيضا« :فيو كردت األخبار دبا كقع من األمر الفظيع دبدينة
كقاؿ ابن كثري ن
اإلسكندريٌة من الفرنج  -لعنهم هللا  -كذلك ٌأهنم كصلوا إليها يف يوـ األربعاء
جيشا ،كال حافظنا
ا﵀رـ ،فلم هبدكا هبا انئبنا ،كال ن
الثاشل كالعشرين من شهر هللا ٌ
حرقوا أبو نااب كثرية
انصرا ،فدخلوىا يوـ اعبمعة ،بكرة النهار ،بعد ما ٌ
للبحر ،كال ن
فسادا ،يقتلوف الرجاؿ ،كأيخذكف األمواؿ ،كأيسركف
منها ،كعاثوا يف أىلها ن
العلي الكبري اؼبتعاؿ ،كأقاموا هبا يوـ اعبمعة،
النساء كاألطفاؿ ،فاغبكم ﵁ ٌ
فلما كاف صبيحة يوـ األربعاء قدـ
كالسبت ،كاألحد ،كاالثنني ،كالثبلاثءٌ ،
كثريا
الشاليش
ٌ
اؼبصرم ،فأقلعت الفرنج  -لعنهم هللا  -عنها ،كقد أسركا خل نقا ن
كهبارا ،كغري ذلك ما
يقاربوف األربعة آالؼ ،كأخذكا من األمواؿ ذىبنا ،كحر نيرا ،ن
يوصف ،كقدـ السلطاف كاألمري الكبري يلبغا ،ظهر يومئذ ،كقد تفارط
ال يوبى ٌد كال ى
فسمع لؤلسارل  -من العويل
اغباؿٌ ،
كربولت الغنائم كلٌها إذل الشواشل ابلبحر ،ي
كالبكاء كالشكول كاعبأر إذل هللا كاالستغاثة بو كابؼبسلمني  -ما قطٌع األكباد،
كذرفت لو العيوف ،كأصم األظباع ،فإ ٌان ﵁ كإ ٌان إليو راجعوف»(ِ).
كقاؿ ابن تغرم بردم« :فاهنزـ اؼبسلموف ،فنزلوا إذل البلد ،كىرب الناس
(ُ) البداية كالنهاية.ّْٓ-ّّٓ/ُْ :
(ِ) البداية كالنهاية.َٕٔ-َٕٓ/ُٖ :
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إذل الصخرة كاألقصى ،كاجتمعوا هبا ،فهجموا عليهم ،كقتلوا يف اغبرـ مئة ألف،
كسبوا مثلهم ،كقتلوا الشيوخ كالعجائز ،كسبوا النساء ،كأخذكا من الصخرة
كل قنديل ألف مثقاؿ ،كمنها
كاألقصى سبعني ن
قنديبل ،منها عشركف ذىبنا ،يف ٌ
كست مئة درىم ابلشام ٌي ،كأخذكا
طبسوف ٌ
كل قنديل ثبلثة آالؼ ٌ
فضة ،يف ٌ
رطبل ابلشام ٌي ،كأخذكا من األمواؿ ما ال يوبصى.
فضة ،زنتو أربعوف ن
تنٌ نورا من ٌ
ست عشرة
ككاف بيت اؼبقدس  -منذ افتتحو عمر بن اػبطٌاب  ،يف سنة ٌ
من اؽبجرة  -لػم يزؿ أبيدم اؼبسلمني ،إذل ىذه السنة .ىذا كلٌو ،كعسكر مصر
اعبمارل صاحب أمر
لػم وبضر ،غري أ ٌف األفضل شاىنشاه بن أمري اعبيوش بدر
ٌ
مصر ،لى ٌما بلغو أ ٌف الفرنج ضايقوا بيت اؼبقدس ،خرج يف عشرين أل نفا ،من
كجد يف السري ،فوصل إذل القدس ،يوـ اثنػي فتحو ،كلػم يعلم
عساكر مصر ،ى
بذلك .فقصده الفرنج ،كقاتلوه ،فلم يثبت ؽبم ،كدخل عسقبلف ،بعد أف قيتًل
عدد كثريه؛ فأحرؽ الفرنج ما حوؿ عسقبلف ،كقطعوا أشجارىا ،ثػ ٌم
من أصحابو ه
عادكا إذل القدس .ثػ ٌم عاد األفضل إذل مصر ،بعد أمور كقعت لو ،مع الفرنج.
استمر بيت اؼبقدس مع الفرنج ،فبل ٌقوة ٌإال اب﵁»(ُ).
ك ٌ
أيضا« :مثٌ إ ٌف الفرنج لػ ٌما علموا حباؿ أىل
كقاؿ ابن تغرم بردم ن
طرابلس ،كرب ٌققوا أمرىم ،ضبلوا ضبلة رجل كاحد ،يف يوـ االثنني حادم عشر
اغبجة ،كىجموا على طرابلس ،فأخذكىا ،كهنبوىا ،كأسركا رجاؽبا ،كسبوا
ذم ٌ
صر ،
نساءىم ،كأخذكا أمواؽبا ،كذخائرىا؛ ككاف فيها ما ال يوبصى ،كال يوب ى
كاقتسموىا بينهم»(ِ).
(ُ) النجوـ الزاىرة.ُْٗ/ٓ :
(ِ) النجوـ الزاىرة.َُٖ/ٓ :
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كست مئة .فيها جاءت
كقاؿ ابن تغرم بردم ن
أيضا« :كىي سنة إحدل ٌ
الغساالت ،من ابب البلد ،على العاصي.
الفرنج حػماة ،بغتةن ،كأخذكا النساء ٌ
كخرج إليهم الػملك الػمنصور بن تق ٌي الدين ،كقاتلهم ،كثبت ،كأبلى ببلء
عسكره ،فوقف على الساقة ،كلوال كقوفو ،ما أبقوا من
نج
حسننا .ككسر الفر ي
ى
أحدا»(ُ).
الػمسلمني ن
ّ
ثخيلوا
ػيب
ػحل لغري الػمسلم أف ٌ
يتزكجها ،كال ي ٌ
اؼبرأة الػمسلمة ،اليت ال ي ٌ
ػحل لؤلجن ٌ
ابن خالتها -
ابن ٌ
ابن ٌ
عمتها ،أك ى
ابن خاؽبا ،أك ى
عمها ،أك ى
الػمسلم  -كلو كاف ى
أف ينظر إذل ما يػجب ست يػره من جسدىا.
ػحل
ػحل
لؤلجنيب الػمسلم أف يلمسها ،كال ي ٌ
الػمرأة الػمسلمة ،التػي ال ي ٌ
ٌ
لؤلجنيب الػمسلم  -كلو كاف أتقى األتقياء  -أف ىبلو هبا.
ٌ
الػمرأة الػمسلمة ،التػي اختلف الفقهاء ،فػي جواز الكشف ،عن كجهها،
األجنيب الػمسلم لصوهتا(ِ).
األجنيب الػمسلم؛ كاختلفوا فػي جواز سػماع
بػحضور
ٌ
ٌ
تلك (الػجوىرة األثيػرة الػمصونة) ،تبيت أيلعوبةن مسبيٌةن ،أبيدم في ٌساؽ
الفرنػجة  -لعنهم هللا  -يتناكبوف على الفجور هبا ،فػي الػمسجد اعبامع!!!!!!!
فما أحراان  -كلٌما دعاان الشيطاف إذل التفُرؽ كاالقتتاؿ  -أف نتذ ٌكر تلك
العبارة الفاجعة الػم ً
وجعة ،الباكية الػ يمبكية:
ي
(وباثوا ثلك الليلة ،في الجامعً ،فجرون باليساء ،ويفضحون البىات).
العلي العظيم.
فبل حوؿ كال ٌقوة ٌإال اب﵁ ٌ

(ُ) النجوـ الزاىرة.ُٖٕ-ُٖٔ/ٔ :
(ِ) انظر :اؼبوسوعة الفقهيٌة.ٓٓ-ْٓ/ِ :
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غريكا ،كب ٌدلوا ،كاعتنقوا البدع ،كأحدثوا
قاؿ ابن ابز« :فإ ٌف الناس لػ ٌما ٌ
كل حزب دبا
الطرؽ الػمختلفةٌ ،
تفرقوا يف دينهم ،كالتبس عليهم أمرىم ،كصار ٌ
لديهم فرحوف ،كطمع فيهم األعداء ،كاستغلٌوا فرصة االختبلؼ ،كضعف الدين،
كل طائفة لػما أحدثتو من الطرؽ اؼبضلٌة ،كالبدع
كاختبلؼ الػمقاصد ،كتع ُ
صب ٌ
حت آلت حاؿ اؼبسلمني ،إذل ما ىو معلوـ اآلف ،من الضعف
اؼبن ىكرةٌ ،
صبيعا ىو
كاالختبلؼ ،كتداعي األمم عليهم ،فالواجب على أىل اإلسبلـ ن
التمسك بتعاليمو السمحة ،كأحكامو العادلة ،كأخذىا من
الرجوع إذل دينهم ك ٌ
منبعها الصافػي :الكتاب العزيز ،كالسنٌة الصحيحة الػمطهرة ،كالتواصي بذلك،
كالتكاتيف على تػحقيقو ،فػي جػميع الػمجاالت التش ػريعيٌة ،كاالقتصػاديٌة،
كل ما يػخالف
كل الػحذر من ٌ
كالسياسيٌة ،كاالجتماعيٌة ،كغري ذلك ،كالػحذر ٌ
ذلك ،أك ييفضي إلػى التباسو ،أك التشكيك فيو ،كبذلك ترجع إلػى الػمسلمني
جدىم األثيل ،كينصرىم هللا على أعدائهم،
عزتيػهم الػمسلوبة ،كيرجع إليهم مػ ي
ٌ
كيػم ٌكن لػهػم يف األرض»(ُ).

متنوعة.َْٖ/ُ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
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الـمخرج الخامس
الاعتـراف
عمبل؛ كأف
ىو أف يعرتؼ الػمتٌقوف أبخطائهم ،حني يىبطئوف،
اعتقادا ،أك ن
ن
عمبل؛ كأف يعرتؼ اعباىل منهم
ابغبق الذم عليو ـبالفوىم،
اعتقادا ،أك ن
ن
يعرتفوا ٌ
العزة ابإلمث ،فيأنف من االعرتاؼ؛ كأف
هجهلو ،حني هبهل حقيقةن ما ،كال أتخذه ٌ
يعرتؼ أب ٌف ـبالفيو معذكركف ،حني يستح ٌقوف العذر ،فبل يسارع إذل التكفري
كالتفسيق كالتبديع.
كاالعرتاؼ وب ٌقق ثبلث منافع:

التعصب سببنا
التعصب ،فإذا كاف ٌ
ادلنفعة األوىل -اذلداية :االعرتاؼ خبلؼ ٌ
من أسباب التضليل؛ فإ ٌف االعرتاؼ سبب من أسباب اؽبداية؛ أل ٌف من يعرتؼ
بكل ما هبب االعرتاؼ بو :سيكوف ابعرتافو معيننا على بياف الػحقيقة ،اليت
ٌ
ىبتلف فيها الػمختلفوف.
فإذا اعرتؼ اؼبؤلٌفوف أبخطائهم ،كانت اعرتافاهتم سببنا ،يف ىداية من كاف
يقلٌدىم ،يف أخطائهم؛ فبل يبلك اؼبقلًٌد  -بعد ىذه االعرتافات  -أف يستمسك
ابآلراء الباطلة ،اليت كاف يقلٌد فيها اؼبؤلٌفني اؼبعرتفني؛ ألنٌو إف فعل ذلك ،فقد
تعصب ،يىبرجو من صبلة الػمتٌقني.
كشف عن ٌ
ادلنفعة الثانية -االنتصاح :ىو دبعَن قبوؿ النصيحة ،كىو قبوؿ ال ييبكن أف
اؼبتعصب ال يرضى
متعصب ،أينف من االعرتاؼ أبخطائو؛ أل ٌف
يصدر من
ٌ
ٌ
أبدا ،أبف يظهر يف منزلة ،دكف منزلة من ىبالفو.
ن
أىبل لذلك؛ أل ٌف
ٌأما إذا كاف من اؼبعرتفني ،فإنٌو سيقبل نصيحة من يراه ن
قطعا.
االنتصاح أىوف عليو من االعرتاؼ ،ن
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فقد تقبل نصيحة أحدىم ،م ٌدعينا أنٌك قد سبقتو إذل معرفة تلك اغبقيقة؛
كلكنٌك حني تعرتؼ لو أبخطائك ،فأنت تشهد على نفسك ابعبهل النً
سيب،
ٌ
ٌ
كأ ٌف ـبالفك  -الذم خالفك يف أخطائك  -كاف أعلم منك ابغبقيقة.

ادلنفعة الثالثة -التقريب :االعرتاؼ بصوره كلٌها كسيلة ،من أكرب كسائل
التقريب ،بني الػمتٌقني؛ ألنٌو كسيلة للهداية كالبياف كاإلرشاد ،إذل اغبقائق اليت
اختيلف فيها ،كىو كسيلة لبلنتصاح ،كيف ذلك ما فيو من التقارب كالتعاكف
كالتآلف كالتآخي.
تقرب بني اؼبتٌقني ،كتؤلٌف بني قلوهبم،
كمن شأف ىذه األمور أف ٌ
بعضا ،حني
فييصبحوا  -بنعمة هللا  -إخوا نان متحابٌني متعاكنني ،يعذر بعضهم ن
يستح ٌقوف العذر ،كيعرتؼ بعضهم لبعض ،دبا يستح ٌقو ،من الثناء كاؼبوافقة
كالتأييد ،كيقبل بعضهم نصيحة بعض ،كإرشاده.
حت
اِب« :كقاؿ بعضهم :إ ٌف من الناس من يولىع ابػببلؼ ن
أبداٌ ،
قاؿ اػبطٌ ٌ
أحدا ،كال هبامعو على رأم ،كال يواتيو على
إنٌو يرل أ ٌف أفضل األمور ٌأال يوافق ن
اغبق ،كال ينصره ،كال يعتقده ديننا
ؿببٌة ،كمن كاف ىذا عادتو ،فإنٌو ال ييبصر ٌ
حت إنٌك لو
يتعصب لرأيو ،كينتقم لنفسو ،كيسعى يف مرضاهتا؛ ٌ
كمذىبنا؛ إٌمبا ٌ
تعمد
يرمت أف ٌ
ترتضاه ٌ
كتوخيت أف توافقو على الرأم الذم يدعوؾ إليوٌ ،
عدت يف
األكؿ؛ فإف ى
يرض بوٌ ،
ػببلفك فيو ،كلػم ى
حت ينتقل إذل نقيض قولو ٌ
ذلك إذل كفاقو ،عاد فيو إذل خبلفك»(ُ).
اغبق ،بنوع جدؿ،
صرؼ عن ٌ
العام ٌي ،إذا ي
ارل« :ك ٌأما ٌ
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
تعصبهم،
التعصب لؤلىواء؛ فإذا اشت ٌد ٌ
ييبكن أف ييػىرٌد إليو دبثلو ،قبل أف يشت ٌد ٌ
(ُ) العزلة.ُٔٔ :
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يرسخ العقائد يف النفوس ،كىو من آفات
كقع اليأس منهم؛ إذ ٌ
التعصب سبب ٌ
للحق ،كينظركف إذل اؼبخالفني ،بعني
علماء السوءٌ ،
التعصب ٌ
فإهنم يبالغوف يف ٌ
االزدراء كاالستحقار؛ فتنبعث منهم الدعول ابؼبكافأة كاؼبقابلة كاؼبعاملة ،كتتوفٌر
التمسك ،بػما نيسبوا إليو،
بواعثهم على طلب نصرة الباطل ،كيقول غرضهم فػي ٌ
كلو جاءكا من جانب اللطف ،كالرحػمة ،كالنصح فػي الػخلوة  -ال فػي معرض
التعصب ،كالتحقيػر  -لنجحوا فيو ،كلكن ل ٌػما كاف الػجاه ال يقوـ ٌإال
ٌ
التعصب ،كاللعن ،كالشتم للخصوـٌ ،ازبذكا
ابالستتباع ،كال يستميل األتباع مثل ٌ
كنضاال عن اؼبسلمني ،كفيو -
ذاب عن الدين،
ن
التعصب عادهتم كآلتهم ،كس ٌػموه ًّ
ٌ
على التحقيق  -ىبلؾ الػخلق ،كرسوخ البدعة فػي النفوس»(ُ).
أيضا« :اعلى ٍم كربق ٍق أ ٌف اؼبناظرة  -اؼبوضوعة
ارل ن
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
لقصد الغلبة كاإلفحاـ ،كإظهار الفضل كالشرؼ ،كالتش ٌدؽ عند الناس ،كقصد
اؼبباىاة كاؼبماراة ،كاستمالة كجوه الناس  -ىي منبع صبيع األخبلؽ اؼبذمومة،
عدك هللا ،إبليس .كنسبتها إذل الفواحش الباطنة ،من
عند هللا ،ا﵀مودة عند ٌ
ً
كحب اعباه كغريىا ،كنسبة
النفس
كية
كتز
اؼبنافسة
ك
اغبسد
ك
العجب
ك
رب
الك
ٌ
شرب اػبمر إذل الفواحش الظاىرة ،من الزسل كالقذؼ كالقتل كالسرقة .ككما أ ٌف
الذم يخًٌري بني الشرب كسائر الفواحش ،استصغر الشرب ،فأقدـ عليو ،فدعاه
حب
ذلك إذل ارتكاب بقيٌة الفواحش يف سكره؛ فكذلك من غلب عليو ٌ
اإلفحاـ ،كالغلبة يف اؼبناظرة ،كطلب اعباه كاؼبباىاة ،دعاه ذلك إذل إضمار
اػببائث كلٌها ،يف النفس ،كىيٌج فيو صبيع األخبلؽ اؼبذمومة»(ِ).
(ُ) إحياء علوـ الدين.ُٓ :
(ِ) إحياء علوـ الدين.ٓٔ :
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أيضا« :كإٌمبا يرتفع حجاب التقليد ،أبف يرتؾ
ارل ن
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
ؿبمد رسوؿ هللا"،
ٌ
التعصب للمذاىب ،كأف يص ٌدؽ دبعَن قولو" :ال إلو ٌإال هللاٌ ،
كل معبود لػو ،سول هللا
تصديق إيػماف ،كيػحرص فػي ربقيق صدقو ،أبف يرفع ٌ
حت إذا فعل ذلك ،انكشف لو حقيقة
تعاذل  -كأعظم معبود لو اؽبول ٌ -
تقليدا؛ فينبغي أف يطلب كشف ذلك،
األمر ،يف معَن اعتقاده ،الذم تل ٌقفو ن
يبق يف نفسو
التعصب ؼبعتقده ،كدل ى
من اجملاىدة ،ال من اجملادلة؛ فإف غلب عليو ٌ
كحجااب»(ُ).
قيدا لو،
متٌسع لغريه ،صار ذلك ن
ن
كقاؿ ابن تيميٌة« :فإف كانوا ؾبتمعني على ما أمر هللا بو ،كرسولو ،من
غري زًيدة ،كال نقصاف ،فهم مؤمنوف ،ؽبم ما ؽبم ،كعليهم ما عليهم .كإف كانوا
ابغبق كالباطل،
التعصب ؼبن دخل يف حزهبمٌ ،
قد زادكا يف ذلك ،كنقصوا ،مثل ٌ
اغبق كالباطل؛ فهذا من
عمن لػم يدخل يف حزهبم ،سواء كاف على ٌ
كاإلعراض ٌ
ذمو هللا تعاذل ،كرسولو؛ فإ ٌف هللا كرسولو أىىمىرا ابعبماعة كاالئتبلؼ،
التفرؽ ،الذم ٌ
ٌ
كنػى ىهيىا عن التفرقة كاالختبلؼ ،كأىىمىرا ابلتعاكف على الربٌ كالتقول ،كنػى ىهيىا عن
التعاكف على اإلمث كالعدكاف»(ِ).
أيضا« :كإذا كاف الرجل متٌبً نعا ألِب حنيفة ،أك مالك،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الشافعي ،أك أضبد ،كرأل يف بعض اؼبسائل أ ٌف مذىب غريه أقول ،فاتٌبعو،
أك
ٌ
كاف قد أحسن يف ذلك ،كلػم يقدح ذلك يف دينو كال عدالتو ،ببل نزاع؛ بل ىذا
النيب ،
يتعصب لواحد ٌ
أىكذل ٌ
أحب إذل هللا كرسولو  ،فبٌن ٌ
ابغبق ك ٌ
معني ،غري ٌ
الشافعي ،أك أضبد ،أك أِب حنيفة ،كيرل أ ٌف قوؿ ىذا
يتعصب ؼبالك ،أك
كمن ٌ
ٌ
(ُ) إحياء علوـ الدين.ٗٓٗ-ٖٗٓ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ٓٓ/ُُ :
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اؼبعني ىو الصواب ،الذم ينبغي اتٌباعو ،دكف قوؿ اإلماـ ،الذم خالفو»(ُ).
أيضا« :بل غاية ما ييقاؿ :إنٌو يسوغ ،أك ينبغي ،أك هبب
كقاؿ ابن تيميٌة ن
احدا ،ال بعينو ،من غري تعيني زيد ،كال عمرك .ك ٌأما أف
العام ٌي أف يقلٌد ك ن
على ٌ
العامة تقليد فبلف ،أك فبلف ،فهذا ال يقولو مسلم.
يقوؿ قائل :إنٌو هبب على ٌ
كل كاحد منهم ،فيما يظهر لو أنٌو موافق
كمن كاف موالينا ٌ
لؤلئمة ،ؿببًّا ؽبم ،يقلٌد ٌ
حاال من غريه ،كال ييقاؿ ؼبثل ىذا:
للسنٌة ،فهو ؿبسن يف ذلك؛ بل ىذا أحسن ن
الذـ .كإٌمبا اؼبذب ىذب اؼبذموـ الذم ال يكوف مع اؼبؤمنني،
مذب ىذب ،على كجو ٌ
كال مع الك ٌفار ،بل أييت اؼبؤمنني بوجو ،كأييت الكافرين بوجو»(ِ).
أيضا« :كببلد الشرؽ من أسباب تسليط هللا التػتى ػىر عليها:
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الشافعي
حت ذبد اؼبنتسب إذل
كثرة التفُرؽ كالفنت بينهم ،يف اؼبذاىب كغريىاٌ ،
ٌ
حت ىبرج عن الدين ،كاؼبنتسب إذل
يتعصب ؼبذىبو على مذىب أِب حنيفةٌ ،
ٌ
حت ىبرج عن الدين،
يتعصب ؼبذىبو على مذىب
الشافعي كغريهٌ ،
أِب حنيفة ٌ
ٌ
يتعصب ؼبذىبو على مذىب ىذا ،أك ىذا .كيف اؼبغرب ذبد
كاؼبنتسب إذل أضبد ٌ
التفرؽ
اؼبنتسب إذل مالك ٌ
كل ىذا من ٌ
يتعصب ؼبذىبو على ىذا ،أك ىذا .ك ٌ
اؼبتعصبني ابلباطل  -اؼبتٌبعني
كل ىؤالء
ٌ
كاالختبلؼ الذم هنى هللا كرسولو عنو .ك ٌ
الظن ،كما هتول األنفس ،اؼبتٌبعني ألىوائهم ،بغري ىدل من هللا  -مستح ٌقوف
ٌ
للذـ كالعقاب .كىذا ابب كاسع ،ال ربتمل ىذه ال يفتيا لبسطو؛ فإ ٌف االعتصاـ
ٌ
اؼبتنازع فيو من الفركع اػبفيٌة؛
ابعبماعة كاالئتبلؼ ،من أصوؿ الدين ،كالفرع ى
اؼبتعصبني ال يعرفوف من الكتاب
فكيف يقدح يف األصل ،حبفظ الفرع .كصبهور
ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َُٓ/ِِ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُُٓ/ِِ :
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يتمسكوف أبحاديث ضعيفة ،أك آراء فاسدة ،أك
كالسنٌةٌ ،إال ما شاء هللا ،بل ٌ
كذاب ،كإف
حكاًيت عن بعض العلماء كالشيوخ ،قد تكوف صدقنا ،كقد تكوف ن
يتمسكوف بنقل غري مص ٌدؽ ،عن قائل
كانت صدقنا ،فليس صاحبها
ن
معصوما؛ ٌ
غري معصوـ ،كيدعوف النقل اؼبص ٌدؽ ،عن القائل اؼبعصوـ.)ُ(»...
كقاؿ ابن القيٌم« :على عادتنا يف مسائل الدين كلٌها  -دقٌها ،كجلٌها -
نتعصب لطائفة ،على طائفة؛
أف نقوؿ دبوجبها ،كال نضرب بعضها ببعض ،كال ٌ
اغبق ،كلبالفها فيما معها ،من خبلؼ
كل طائفة على ما معها من ٌ
بل نوافق ٌ
اغبق ،ال نستثين من ذلك طائفة ،كال مقالة»(ِ).
ٌ
كقاؿ الشوكاشلٌ« :أقوؿ :ىهنا تيس ىكب العربات ،كييناح على اإلسبلـ،
التعصب يف الدين ،على غالب اؼبسلمني ،من الرتامي ابلكفر،
كأىلو ،دبا جناه ٌ
ال لسنٌة ،كال لقرآف ،كال لبياف من هللا ،كال لربىاف؛ بل لػ ٌما غلت مراجل العصبيٌة
يف الدين ،كسب ٌكن الشيطاف الرجيم ،من تفريق كلمة اؼبسلمني ،ل ٌقنهم إلزامات
بعضهم لبعض ،دبا ىو شبيو اؽبباء ،يف اؽبواء ،كالسراب البقيعة ،فيا ﵁،
كللمسلمني ،من ىذه الفاقرة ،اليت ىي من أعظم فواقر الدين ،كالرزيٌة اليت ما
يرزئ دبثلها سبيل اؼبؤمنني»(ّ).
ؿبمد رشيد رضا« :كم ػن آي ػات العبػ ػرة  -فػي ىذا الػمقاـ  -أنٌنا
كقاؿ ٌ
األمة ،فػي أزمنتهم،
كنورا ،لو اتٌبعتو ٌ
نػج ػد  -يف كبلـ كثري من علمائنا  -ىدل ،ن
الستقامت على الطريقة ،ككصلت إذل اغبقيقة ،بعد اػبركج من مضيق اػببلؼ،
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُْٓ/ِِ :
(ِ) طريق اؽبجرتني.ٖٖٓ/ِ :
اعبرار.ُٖٗ :
(ّ) السيل ٌ

261

كالشقاؽ ،إذل حببوحة الوحدة ،كاالتٌفاؽ .كالسبب يف بقاء الغلب لسلطاف
صب أىل اعباه ،من العلماء ،ؼبذاىبهم ،اليت
اػببلؼ كالنزاع :في يش ُو اعبهل ،كتع ُ
كرموف ،كأتييد األمراء ،كالسبلطني ؽبم؛
إليها ينتسبوف ،كهجاىها يعيشوف ،كيي ى
النفسي،
العامة ،كقطع طريق االستقبلؿ
استعانةن بػهم على إخضاع ٌ
العقلي ،ك ٌ
ٌ
األمة؛ أل ٌف ىذا أعو يف ؽبم على االستبداد ،كأش ٌد تػمكيننا ؽبم ،مػ ٌما يهوكف،
على ٌ
اغبق
األمة ،كاجتماعها ،على أ ٌف ٌ
من الفساد ،كاإلفساد؛ إذ اتٌفاؽ كلمة علماء ٌ
اص ،إذا اتٌػحدكا ،تبعهم
كذا ،بدليل كذا :يمل ًزـ للحاكم ،ابتٌباعهم فيو؛ أل ٌف اػبو ٌ
العوا ُـ ،كىذه ىي الوسيلة الفردة؛ إلبطاؿ استبداد اغبي ٌكاـ»(ُ).
فتفرقنا،
ؿبمد رشيد رضا ن
كقاؿ ٌ
أيضا« :كقد خالى ٍفنا كل ىذه النصوص؛ ٌ
بعضا ،بشبهة الدين ،إذ اتٌػخذان مذاىب يم ًٌ
كل
بعضنا ن
كتنازعنا ،كشاؽ ي
تفرقةٌ ،
ً
اعما أنٌو
فريق ٌ
يتعصب لمذىب ،كيعادم سائر إخوانو الػمسلمني؛ ألجلو ،ز ن
ين يقاتل شيعيًّا،
ينصػ ػر الدين ،كىو يػخذلو ،بتفريق كلمة الػمسلمني .ىذا يس ٌٌ
حنفي يقيس
شيعي يينازؿ إابضيًّا ،كىذا
شافعي ييغرم ى
التتار ابغبنفيٌة ،كىذا ٌ
ٌ
كىذا ٌ
ً
ادكف من اتٌبع طريقة السلىف.
الذميٌة ،كىؤالء يمقلٌدة اػبىلىف ،يوب ٌ
الشافعيٌة على ٌ
ً
ً
ني﴾(ِ) ،أـ أيًمركا هبذا،
آابءى يى يم ٍاألىكل ى
﴿أىفىػلى ٍم يىدبػ يركا الٍ ىق ٍو ىؿ أ ٍىـ ىجاءى يى ٍم ىما لىػ ٍم ىأيٍت ى
كبل؛ بل كاف التعادم كالتنازع اكبرافنا،
األئمة اجملتهدين؟ ٌ
من هللا ،كرسولو ،كمن ٌ
باعا ػبطوات الشيطاف الرجيم ،فكما خالف ًٌ
اؼبفرقوف
عن الصراط اؼبستقيم ،كاتٌ ن
تبعو بو ،من ىذا النهي ،إذ قاؿ:
اؼبتنازعوف رهبم ،يف ذلك األمر ،خالفوا ما أ ى

(ُ) تفسري القرآف اغبكيم.ِٕٓ/ِ :
(ِ) اؼبؤمنوف.ٖٔ :
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(ُ)
﴿كىال تىػتبًعوا خطيو ً
ات الشيطى ً
اف إًنوي لى يكم ىع يد ٌّك يمبً
سريه،
ا
ك
تسري
ال
أم:
...
﴾
ني
ه
ٍ
ٍ
ى
ى ي ي ى
كسبيل الشيطاف
كتتٌبعوا يسبيػلىو ،يف التفُرؽ يف الدين ،أك اػببلؼ ك ي
التنازع ،مطل نقا .ي
اغبق كاػبري كاؼبصلحة ،كىي ما عيػبًٌػىر عنو
كخطواتو :ىي ُ
كل أمر ىبالف سبيل ٌ
ً
ً ً
يما فىاتبًعيوهي ىكىال تىػتبًعيوا ال ُسبي ىل
ابل ُسبيل ،يف قولو تعاذل ﴿ :ىكأىف ىى ىذا صىراطي يم ٍستىق ن
(ِ)
سبيبل كاحدة ،سػ ٌماىا صراطنا
فىػتىػ ىفر ىؽ بً يك ٍم ىع ٍن ىسبًيلً ًو﴾ ؛ فذكر تعاذل أ ٌف لو ن
اغبق كاػبري كالسبلـ ،كأ ٌف ىناؾ يسبي نبل متع ًٌددة،
مستقيما؛ ٌ
ألهنا أقرب طريق إذل ٌ
ن
يتفرؽ متٌبًعوىا ،عن ذلك الصراط ،كىي طييرؽ الشيطاف ،كقد عيلًم ً -من ىج ٍع ًل
ٌ
اتبعا التٌباع يسبيل ،ىي غري صراط هللا  -أ ٌف الذين يتٌبعوف سبيل هللا
التفُرؽ ن
ً ً
ً
ً
ت ًمٍنػ يه ٍم ًيف ىش ٍي وء﴾(ّ).
ين فىػرقيوا دينىػ يه ٍم ىكىكانيوا شيىػ نعا لى ٍس ى
يتفرقوف﴿ :إف الذ ى
ال ٌ
التنازع؛ كلكنٌهم مت شعركا أب ٌف التنازع قد
سبب اػببلؼ ك ي
نعم ،قد يطرأ عليهم ي
ً
برده إذل يحكمهما ،كما
دب إليهم ،يف أم ور ،فزعوا إذل ربكيم هللا كرسولو ،فيوٌ ،
أمرىم بقولو﴿ :فىًإ ٍف تىػنى ىاز ٍعتيم ًيف ىشي وء فىػرُدكه إً ىذل اَّللً كالرس ً
وؿ إً ٍف يكٍنػتي ٍم تيػ ٍؤًمنيو ىف
ٍ ي ي
ى ي
ٍ
ً ً
ً
ىح ىس ين ىأتٍ ًك نيبل﴾(ْ).)ٓ(»...
ًابَّلل ىكالٍيىػ ٍوـ ٍاآل ًخ ًر ىذل ى
ك ىخٍيػهر ىكأ ٍ
فهذه (اؼبخارج اػبمسة) :ال يسلكهاٌ ،إال (اؼبتٌقوف)؛ كلذلك لن ينتفع هبا
ألمة (الػمتٌقني)ٌ ،إال إذا ترؾ ما ىو
أم فرد ،من أفراد (األمم ٌ
الست) ،اؼبخالفة ٌ
ٌ
اغبق ،كأصبح من صبلة (الػمتٌقني).
عليو ،من (االكبراؼ) ،عن ٌ

(ُ) البقرة.َِٖ :
(ِ) األنعاـ.ُّٓ :
(ّ) األنعاـ.ُٓٗ :
(ْ) النساء.ٓٗ :
(ٓ) تفسري القرآف اغبكيم.ِٓٗ-ِٖٓ/ِ :
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فعلى اؼبك ٌذب أف يرتؾ تكذيبو ،كعلى اؼبنافق أف يرتؾ نفاقو ،كعلى
اؼبتعصب أف يرتؾ
اؼبعطٌل أف يرتؾ تعطيلو ،كعلى اؼبغارل أف يرتؾ مغاالتو ،كعلى
ٌ
كإال ،فبل معَن للبحث عن اؼبخارج!!!
صبو ،كعلى اؼبفسد أف يرتؾ إفساده؛ ٌ
تع ُ
فالتقول ىي اؼبفتاح الوحيد ،ألبواب الػمخارج اػبمسة ،فمن لػم يكن من
مقتحما؛ فإنٌو
اؼبتٌقني ،فإنٌو ال يبتلك مفتاح اػبركج .فإف خرج من بعض األبواب
ن
لن يستطيع اػبركج من سائر األبواب؛ كلذلك سيبقى يف ضيق االختبلؼ ،كلن
ىبرج إذل سعة االئتبلؼٌ ،إال إذا امتلك مفتاح التقول.
كمن أراد مشاىدة (سرية اإلسبلـ) ،ابلصورة البشريٌة اغبيٌة؛ لييدرؾ عظيم
أتثري (اإلسبلـ) ،فػي النفوسِ ،بخراجها من ظلمات الػجهل ،كالػهول ،إذل نور
العلم ،كاؽبدل؛ فليقابل بني (سرية الػمتٌقني)ً ،
كسيىػر من خالفهم ،من اؼبك ٌذبني،
ي
متعصبني ،كالػمفسدين؛ فإ ٌف تلك اؼبقابلة
كالػمنافقني ،كالػمعطٌلني ،كالػمغالني ،كالػ ٌ
أصدؽ دليل على حاجة الناس أصبعني إذل (اإلسبلـ).
فسرية اؼبتٌقني ىي (اؼبفتاح الوحيد)؛ لفهم (الصورة التنزيليٌة) ،كىي الدليل
األقول على عظمة أتثري (اإلسبلـ) ،يف النفوس ،كىي السرية الوحيدة اؼبرضيٌة،
عند هللا  ،كىي اغببل األكثق للنجاة من سوء اؼبصري.
كإصبلح اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ) ال يكوف ٌإال على أيدم (الػ يمصلًحني)،
(مصلًحوف) منسوبوف إذل
ِبرجاع (الناس) إلػى (الشريعة اإلسبلميٌة) .كليس ثػ ٌمة ي
(اإلسبلـ) غري الػمتٌقني.
أحدان
فالصبلح قبل اإلصبلح؛ أل ٌف فاقد الشيء ال ييعطيو؛ كلن يكوف ي
يمصلً نحا ٌإال بعد أف يكوف صالًػ نحا .كالتقول :ىي ميزاف الصبلح ،كىي ميزاف
اإلصبلح ،يف اإلسبلـ؛ فمن لػم يكن من الػمتٌقني؛ فليس من الصاغبني ،كليس
من الػ يمصلًحني.
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قاؿ سيٌد قطب« :كإذا حدث أف فسد الناس ،يف جيل من األجياؿ،
فإ ٌف إصبلحهم ال يتأتٌى من طريق التش ُدد ،يف األحكاـ؛ كلكن يتأتٌى من طريق
إصبلح تربيتهم ،كقلوهبم ،كاستحياء شعور التقول ،يف أركاحهم»(ُ).
ؿبمد قطب« :ثػ ٌم إ ٌف الوسيلة الػحقيقيٌة العظمى ،اليت يسلكها
كقاؿ ٌ
البشرم ،اب﵁،
األنبياء ،فػي إصبلح الػحياة البشريٌة ،كتقويػمها :ىي ربط القلب
ٌ
أثرا ،يف كاقع
يتطلٌع إليو ،كىبشاه .كتلك أفضل الوسائل يف اإلصبلح ،كأبعدىا ن
ستخدـ عاد نة ،يف
الػحياة .كذلك قبل اللجوء إذل الوسائل األخرل كلٌها ،اليت تي ى
اسخا ،شديد الرسوخ؛ ألنٌو
تنظيم اغبياة البشريٌة .كمن أجل ذلك يكوف بناؤىم ر ن
يعتمد على عنصر أصيل عميق ،يف داخل النفس .بينما ال سبلك النظم األخرل
كلٌها  -اليت تقوـ على مناىج البشر ٌ -إال أف تيغرم الناس ابلػمنافع ،كاؼبصالػح،
أك ترغمهم بقبضة السلطاف .كمن ثػ ٌم تنهار تلك النظم ،بػمجرد أف تنتهي
الػمنافع ،كالػمصالػح ،أك تضعف قبضة السلطاف .بينما يبقى البناء الذم يبنيو
األنبياء  -على مدار التاريخ  -راسخ األركاف»(ِ).

(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُٔٗ/ُ :
(ِ) ركائز اإليباف.ِٖٓ :
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ّ
السلفية الواحبة
فإن قيــل :ليست بػنػا حاجػة ،إلػى االعتم ػػاد على (مػخػارج الػمتٌقيػن)؛
فيكفينا  -للخركج من ضيق االختبلؼ  -أف نكوف على (الطريقة السلفيٌة)،
القائمة على اتٌباع الكتاب كالسنٌة ،بفهم (السلف الصالػح).

قلت :ث ٌػمػة (اختبلفات منسػوبة) ،إلػى (السلف الصالػح) ،أنفسهم ،فػي
صحت نسبة االختبلؼ إليهم ،يف تلك اؼبسائل ،أك يف
مسائل كثرية؛ فإذا ٌ
ؿبصورا ،فيما اتٌفقوا عليو ،كال يػيمكن
بعضها؛ فإ ٌف كجوب اتٌباعهم سيكوف
ن
اتٌباعهم فيما اختلفوا فيو؛ أل ٌف الػمتٌبًػػع لبعضهم سيكوف ـبال نفا آلخرين منهم.
كلػم ىبتلف (اؼبؤلٌفوف القدامى)  -القائلوف بعدالة (السلف الصاحل)  -يف
كجوب اتٌباع (الطريقة السلفيٌة) ،يف (اؼبسائل االتٌفاقيٌة) ،كىي اؼبسائل اليت اتٌفق
عليها (السلف الصاحل)؛ لك ٌن ىؤالء اؼبؤلٌفني أنفسهم قد اختلفوا يف تصحيح
نسب إذل (الكتاب) ،من (قراءات)؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض
بعض ما يي ى
نسب إذل
نسب إذل (السنٌة) ،من (ركاًيت)؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض ما يي ى
ما يي ى
(السلف الصاحل) ،من (أقواؿ) ،يف فهم الكتاب ،كفهم السنٌة.
ٌأما الػمسائل الكثرية ،التػي اتٌفق عليها (السلف الصالػح)؛ فإ ٌف األصل
األكؿ) ،من ىحػ ىملة (الشريعة اإلسبلميٌة)،
فػي اتٌفاقهم عليها ىو (اتٌفاؽ اعبيل ٌ
كىو جيل (الصحابة) .فلوال (اتٌفاؽ الصحابة) ،ؼبا اتٌفق الذين من بعدىم ،من
التابعني ،كاتبعيهم ،كسائر العلماء اجملتهدين ،كتبلميذىم.
كما اتٌفق عليو (السلف الصاحل)  -اتٌفاقنا قطعيًّا  -ىو األساس ،الذم
كل من جاء بعدىم ،من (الػمؤلٌفني القدامى) ،الذين لػم ىبتلفوا
قاـ عليو اتٌفاؽ ٌ
أدسل اختبلؼ ،يف (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
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كلذلك كانت الطريقة (السلفيٌة القطعيٌة) ىي الطريقة (السلفيٌة الواجبة)،
دكف ما سواىا من الطرائق االختبلفيٌة ،اؼبنسوبة إذل السلف.
كل ما نيسب إذل السلف ييع ٌد جزءنا من (السلفيٌة الواجبة)؛ بل شبٌة
فليس ٌ
منسوابت كثرية سقيمة ،ال عبلقة للسلف هبا ،ال من قريب ،كال من بعيد ،كما
ىي ٌإال أكاذيب كأكىاـ.
صحت نسبتو إذل (بعض السلف) ييع ٌد جزءنا من
كل ما ٌ
ككذلك ليس ٌ
(السلفيٌة الواجبة)؛ أل ٌف العصمة ليست اثبتة ،ألحد من السلف؛ كإٌمبا ىي اثبتة
الشرعي ،ركايةن كدرايةن.
إلصباعهم ،حني يهبمعوف على الدليل
ٌ
كمن ابب أىكذل ،ليست أقواؿ بعض اؼبؤلٌفني اؼبنسوبني إذل (السلفيٌة) جزءنا
كىبطئوف.
بشر ،ييصيبوف ي
من (السلفيٌة الواجبة)؛ فإ ٌف اؼبؤلٌفني ه
اتما ،على صفة (القطعيٌة)؛ فإذا
إ ٌف (كجوب السلفيٌة) يعتمد
اعتمادا ًّ
ن
كل
رب ٌققت (السلفيٌة القطعيٌة) ،رب ٌققت (السلفيٌة الواجبة) ،اليت هبب على ٌ
منهجا لفهم (اغبقائق اإلسبلميٌة)،
صادؽ ،ينتسب إذل (اإلسبلـ) ،أف يتٌخذىا ن
كتطبيقها ،كتعليمها ،كالدعوة إليها.
فإهنا كلٌها ذبتمع يف أصوؿ
ٌأما سائر الطرائق اؼبنسوبة إذل (السلفيٌة)ٌ ،
(السلفيٌة القطعيٌة)؛ لكنٌها تفرتؽ يف آراء اختبلفيٌة ،كأدلٌة اختبلفيٌة ،كشخصيٌات
اختبلفيٌة؛ فتستمسك بتلك العناصر االختبلفيٌة إذل درجة ،ينسى فيها أصحاهبا
اؼبختلفوف تلك األصوؿ القطعيٌة ،اليت هبتمعوف فيها.
صح عن السلف ٌأهنم اختلفوا فيو اختبلؼ
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما ما ٌ
تناقض ،فهذا قليل ابلنسبة إذل ما لػم ىبتلفوا فيو ،كما أ ٌف تنازعهم يف بعض
حج كالفرائض
مسائل السنٌة  -كبعض مسائل الصبلة كالزكاة كالصياـ كالػ ٌ
النيب ؛
كالطبلؽ ككبو ذلك  -ال يبنع أف يكوف أصل ىذه السنن مأخوذنا عن ٌ
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كصبلها منقولة عنو ابلتواتر ...فما ثبت عنو من السنٌة ،فعلينا اتٌباعو ،سواء قيل:
إنٌو يف القرآف ،كدل نفهمو كبن ،أك قيل :ليس يف القرآف؛ كما أ ٌف ما اتٌفق عليو
األكلوف ،كالذين اتٌبعوىم ِبحساف ،فعلينا أف نتٌبعهم فيو ،سواء قيل:
السابقوف ٌ
منصوصا يف السنٌة ،كلػم يبلغنا ذلك ،أك قيل :إنٌو فبٌا استنبطوه
إنٌو كاف
ن
كاستخرجوه ،ابجتهادىم ،من الكتاب كالسنٌة»(ُ).
األكلوف ،كالذين اتٌبعوىم
فمن قولو« :كما أ ٌف ما اتٌفق عليو السابقوف ٌ
زبتص هبا
ِبحساف ،فعلينا أف نتٌبعهم فيو ،»...نستنبط اػبصائص الثبلث ،اليت ٌ
(السلفيٌة الواجبة) ،كىي :الكلٌيٌة ،كالقطعيٌة ،كاإللزاميٌة.
فمن لفػظ الفعػل (اتٌفػق) ،نسػتنبط خصيصة (الكلٌػيٌة) ،أم :كػوف االتٌفاؽ
حاصبل من (السلف) ،كلٌهم ،حبيث ال يوجد ـبالفوف منهم.
ن
األكلني ،»...أك كبوىا من
فهو لػم يقل« :ما اتٌفق عليو بعض السابقني ٌ
األكلوف.»...
العبارات ،بل قاؿ« :ما اتٌفق عليو السابقوف ٌ
الزـبشرم»،
مثبل« :قرأت كتب
كالفرؽ بينهما كبري ،كالفرؽ بني قولك ،ن
ٌ
الزـبشرم».
كقولك« :قرأت بعض كتب
ٌ
الزـبشرم،
فهم معَن (الكلٌيٌة) ،أم :أنٌك قرأت كتب
فمن اعبملة األكذل يي ى
ٌ
تدؿ على (الكلٌيٌة).
كلٌها؛ خببلؼ اعبملة الثانية ،فبل ٌ
ككجود (اؼبخالف الضعيف) ال يقدح يف (الكلٌيٌة) ،من جهتني:
آحادا معدكدين ،ال ييبكن
أ -الضعف
العددم ،أبف يكوف اؼبخالف ك ن
احدا ،أك ن
ٌ
السلفي).
أف يكوف ؼبخالىفتهم ٌقوة ،تؤثٌر يف ىدـ (االتٌفاؽ
ٌ

ب -الضعف الثبويتٌ ،أبف تكوف الركاية ،اليت نسبت اؼبخالىفة  -إذل بعضهم -
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َُْ-َُّ/ٓ :
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السلفي).
ثبوات قطعيًّا؛ فبل يكوف ؽبا ٌقوة ،تؤثٌر يف ىدـ (االتٌفاؽ
غري اثبتة ،ن
ٌ
أيضا ،نسػتنبط خصيصة (القطعيٌة) ،أم :كػػوف
كمػن لفػػظ الفعػل (اتٌفػق) ن
صح كقوعو منهم؛ فهو لػم يقل« :ما يركم ٌأهنم اتٌفقوا عليو» ،أك
االتٌفاؽ قد ٌ
كبوىا من العبارات ،بل قاؿ« :ما اتٌفق عليو».
الزـبشرم»،
مثبل« :سأشرتم الكتاب الذم ألٌفو
كالفرؽ كبري بني قولك ،ن
ٌ
الزـبشرم ألٌفو».
كقولك« :سأشرتم الكتاب الذم ييركل أ ٌف
ٌ
الزـبشرم قطعيٌة؛
ففي اعبملة األكذل تكوف نسبة أتليف الكتاب إذل
ٌ
كلكنٌها يف اعبملة الثانية تكوف غري قطعيٌة.
فهم من قولو« :فعلينا أف نتٌبعهم فيو».
ٌأما خصيصة (اإللزاميٌة) ،فتي ى
األكلني ،كالذين اتٌبعوىم ِبحساف،
فاغباصل فبٌا تق ٌدـ أ ٌف اتٌفاؽ السابقني ٌ
قوم ،من بعضهم :ىو اتٌفاؽ يمل ًزـ،
الثابت كقوعو ،منهم ،من دكف خبلؼ ٌ
نص
هبب علينا اتٌباعو ،سواء أكاف ىذا االتٌفاؽ ر ن
اجعا إذل اطٌبلعهم ،على ٌ
اجعا ،إذل اجتهادىم ،فػي االستنباط ،من الكتاب ،أك
نبوم ،لػم يبلغنا ،أـ كاف ر ن
ٌ
االستنباط من السنٌة.
كمعظم الصحابة من العرب؛ كلذلك كانوا خري كاسطة ،لنقل الوحي
اؼبنزؿ ،إذل من جاء بعدىم ،ركايةن ،كدرايةن.
منصوصا يف السنٌة ،كدل يبلغنا
كىذا ما عناه بقولو« :سواء قيل :إنٌو كاف
ن
ذلك ،أك قيل :إنٌو فبٌا استنبطوه كاستخرجوه ،ابجتهادىم ،من الكتاب كالسنٌة».
ككاضػػح أ ٌف خصيصة (الكلٌػيٌة) ،كخصيصة (القطعػيٌة) ش ػ ػػرطػاف أكيػػداف،
معا ،أك انتفى أحدنبا ،انتفت -
لػخصيصة (اإللزاميٌة)؛ فإذا انتفى الشرطاف ن
بذلك االنتفاء  -خصيصة (اإللزاميٌة).
كمن ىنا ،كاف النظر الدقيق  -فػي (الػمنسوابت السلفيٌة)  -كاجبنا على
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العلماء؛ للتمييز بني مػا ىػو جزء من (السلفيٌة الواجبة) ،كمػا ليس بػجزء منها.
كيكػوف شػرط ػا (الكلٌيٌة) ،ك(القطعيٌة) :ىػما الػ ًمسبارين الدقيقيػن ،لػهذا
النظر الدقيق الواجب األكيد.
التساىل ،يف ىذا اؼبقاـ؛ أل ٌف
أبم حاؿ من األحواؿ -
ي
كال هبوز ٌ -
القيمة الكربل اليت زبتص هبا (السلفية الواجبة) تي ً
وجب علينا العناية األكيدة،
ٌ
ٌ
ابلتمييز بني ما ىو جزء منها ،كبني ما ليس هجزء منها.
كمثى يػل ىذه العناية ،ى ً
ػمعي الػحريص ،ابلتمييز بني
ى
كمثىػل عنػاية الصائغ األل ٌ
(اعبوىرة القيٌمة النادرة) ،كبني (اؼبصوغات اؼبزيفة) ،أك (اؼبصوغات الرديئة) ،أك
(اؼبصوغات الرخيصة).
فالقيمة الكربل للجوىرة النادرة تدعوه إذل اغبرص الشديد األكيد ،على
ذبنُب التساىل ،يف فحص اؼبصوغات؛ لكيبل يلتبس النادر ابلتافو.
أم اتٌفاؽ آخر
كىكذا كاف التٌفاؽ السلف قيمة ،ال تيضاىيها قيمةي ٌ
ـبالف؛ كلذلك يكوف الػمتساىل يف ىذا األمر غالطنا ،أك مغالطنا.
كأبرز الػمجاالت اليت تنتمي إليها (الػمنسوابت السلفيٌة):

 -1مـجال قراءات ال خق ّراء:
نسب إذل بعض السلف ،من الصحابة ،كالتابعني ،كمن جاء
شبٌة قراءات تي ى
سمى (القراءات الشاذٌة) ،منها:
بعدىم ،كىي ـبالفة للقرآف الكرصل ،كتي ٌ

أ -قراءة منسوبة إذل أيبىػ ٌي بن كعب.

ب -قراءة منسوبة إذل عبد هللا بن مسعود.

ج -قراءة منسوبة إذل أِب الدرداء.

علي بن أِب طالب.
د -قراءة منسوبة إذل ٌ
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ه -قراءة منسوبة إذل سعد بن أِب كقٌاص.
و -قراءة منسوبة إذل عبد هللا بن عبٌاس.

البصرم.
ز -قراءة منسوبة إذل اغبسن
ٌ
ح -قراءة منسوبة إذل ابن مػح ً
يصن.
يى
ط -قراءة منسوبة إذل أيٌوب السختياشلٌ.
ي -قراءة منسوبة إذل األعمش.

يدم.
ك -قراءة منسوبة إذل اليز ٌ

فإذا كانت نسبة ىذه القراءات الشاذٌة إذل من نيسبت إليهم قطعيٌة
الثبوت؛ فإنٌػها مػخالفة للقرآف الكريػم ،فػي بعض األلفاظ.
كلذلك تكوف ىذه القراءات  -هبذه اؼبخالفات اعبزئيٌة  -شاذٌة مردكدة؛
فبل تيع ٌد جزءنا من (القرآف الكرصل).
ٌأما ما اتٌفق السلف ،على القراءة بو ،اتٌفاقنا كلٌػيًّا قطعيًّا؛ فبل ريب يف كونو
من (القرآف الكرصل).
السلفي)،
ككجود ىذه (ال يػمخالىفات الػجزئيٌة) ال يقدح فػي كلٌيٌة (االتٌفاؽ
ٌ
فػي ابب (القراءة القرآنية) ،اؼبوافً
اإلؽبي القرآشلٌ اؼبنزؿ؛ من
للوحي
قة،
ف
ا
و
اؼب
كل
قة
ى
ٌ
ٌ
العددم لتلك الػ يمخالىفات اعبزئيٌة ،كالضعف الثبوت ٌػي ؽبا.
جهتني :الضعف
ٌ
مفسرين:
 -2مـجال تفسًنات الـ ّ
اشػتملت (كتػب التفسيػر) على (منسوابت تفسرييٌة سػلفيٌة) ،كثيػرة ًجدًّا،
ال تنتمي إلػى (السلفيٌة الواجبة) ،كأبرزىا:

فهم منها كجود اختبلؼ ،بني السلف أنفسهم ،يف
أ -الػمنسوابت اليت يي ى
التفسري؛ فتنتفي بذلك خصيصة (الكلٌيٌة).
271

بعض التفسريات ،إذل بعض السلف ،كليس ث ٌػمة
ب -اؼبنسوابت اليت تنسب ى
قطعي ،على كوف ىذه التفسريات جزءنا من االتٌفاقات التفسرييٌة السلفيٌة؛
دليل ٌ
فتنتفي بذلك خصيصة (الكلٌيٌة).

ثبوات قطعيًّا ،كال سػيٌما مػا يركم أبسػانيػد ضعيفة؛
ج -اؼبنسوابت التػي لػم تثبت ،ن

فتنتفي بذلك خصيصة (القطعيٌة).
 -3مـجال رواايت أسباب النزول:
كل ركاًيت (أسباب النزكؿ) ،اليت فقدت
زبرج من (السلفيٌة الواجبة) ُ
معا.
شرط (الكلٌيٌة) ،أك فقدت شرط (القطعيٌة) ،أك فقدت الشرطني ن
فهم منها كجود اختبلؼ ،فػي تعيني (سبب النزكؿ)
فالركاًيت اليت يي ى
ال ييبكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
كالركاًيت اليت لػم تثبت ،ثبو نات قطعيًّا  -كال سيٌما الركاًيت ذات األسانيد
الضعيفة  -ال ييبكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
أيضا تلك الركاًيت ،اليت نسبت إذل بعض
كزبرج من (السلفيٌة الواجبة) ن
يدؿ داللة قطعيٌة ،على أ ٌف اؼبراد بياف سبب النزكؿ؛ فقد يكوف
قوال ،ال ٌ
السلف ن
اؼبراد اؼبنسوب :ىو بياف اغبكم الشرع ٌي.
اؼبفسركف من أسباب متع ٌددة لنزكؿ اآلية ،قد
كشي« :كما يذكره ٌ
قاؿ الزر ٌ
يكوف من ىذا الباب ،ال سيٌما كقد عيرؼ من عادة الصحابة كالتابعني أ ٌف
أحدىم ،إذا قاؿ :نزلت ىذه اآلية فػي كذا؛ فإنٌو ييريد بذلك أ ٌف ىذه اآلية
تتضمن ىذا اغبكم ،ال أ ٌف ىذا كاف السبب فػي نزكؽبا»(ُ).
ٌ

(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِّ-ُّ/ُ :
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 -4مـجال أقوال الناسخ وادلنسوخ:
كل األقواؿ اؼبنسوبة إذل السلف ،اليت
ككذلك زبرج من (السلفيٌة الواجبة) ُ
ؽبا عبلقة بػموضوع (الناسخ كاؼبنسوخ) ،إذا فقدت شرط الكلٌيٌة ،أك شرط
معا.
القطعيٌة ،أك الشرطني ن
فهم منها كجود اختبلؼ ،يف تعيني (الناسخ كاؼبنسوخ)
فالركاًيت اليت يي ى
ال ييبكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
ثبوات قطعيًّا  -كال سيٌما الركاًيت ذات األسانيد
كالركاًيت اليت لػم تثبت ،ن
الضعيفة  -ال ييبكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
أيضا ،تلك الركاًيت اليت نسبت إذل بعض
كزبرج من (السلفيٌة الواجبة) ن
يدؿ داللة قطعيٌة ،على أ ٌف اؼبراد بياف الناسخ كاؼبنسوخ؛ فقد
قوال ،ال ٌ
السلف ن
يكوف اؼبراد اؼبنسوب :ىو التخصيص ،أك كبو ذلك.
عامة السلف ابلناسخ كاؼبنسوخ:
قاؿ ابن القيٌم« :قلت :كمراده ،كمراد ٌ
العاـ كاؼبطلىق
رفع اغبكم هجملتو اترة  -كىو اصطبلح ٌ
اؼبتأخرين  -كرفع داللة ٌ
كالظاىر كغريىا اترةٌ ،إما بتخصيص ،أك تقييد ،أك ضبل يمطلىق على يمقيد،
نسخا؛ لتض ُمن
كتفسريه كتبيينوٌ ،
ليسموف االستثناء ،كالشرط كالصفة ن
حت ٌإهنم ٌ
ذلك رفع داللة الظاىر ،كبياف اؼبراد؛ فالنسخ عندىم ،كيف لساهنم :ىو بياف
أتمل كبلمهم ،رأل من ذلك
الػمراد بغري ذلك اللفظ ،بل أبمر خارج عنو ،كمن ٌ
ضبل كبلمهم على
فيو ما ال يػيحصى ،كزاؿ عنو بو إشكاالت ،أكجبها ي
متأخر»(ُ).
االصطبلح الػحادث الػ ٌ

(ُ) إعبلـ اؼبوقٌعني.ٔٔ/ِ :
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 -5مـجال رواايت ادل ّك ّي وادلدينّ:
كل األقواؿ اؼبنسوبة إذل السلف ،اليت
ككذلك زبرج من (السلفيٌة الواجبة) ُ
ؽبا عبلقة دبوضوع (اؼب ٌك ٌي كاؼبدشلٌ) ،إذا فقدت شرط الكلٌيٌة ،أك شرط القطعيٌة،
معا.
أك الشرطني ن
كشي« :ككذلك الصحابة ،كالتابعوف من بعدىم ،لػ ٌما لػم يعتربكا
قاؿ الزر ٌ
أ ٌف من فرائض الدين تفصيل صبيع اؼب ٌك ٌي كاؼبدشلٌ ،فبٌا ال يسوغ اعبهل بو ،لػم
تتوفٌر الدكاعي على إخبارىم بو ،كمواصلة ذكره على أظباعهم ،كأخذىم دبعرفتو.
كإذا كاف كذلك ،ساغ أف يىبتلىف يف بعض القرآف :ىل ىو م ٌك ٌي ،أك مدشلٌ،
كأف ي ً
عملوا يف القوؿ بذلك ضرناب من الرأم ،كاالجتهاد ،كحينئذ فلم يلزـ النقل
ي
عنهم ذكر اؼب ٌك ٌي كاؼبدشلٌ ،كلػم هبب على من دخل يف اإلسبلـ بعد اؽبجرة أف
كل آية ،أينزلت قبل إسبلمو :م ٌكيٌة ،أك مدنيٌة .فيجوز أف يقف يف ذلك،
يعرؼ ٌ
تونبوه من كجوب
أك يغلب على ظنٌو أحد األمرين؛ كإذا كاف كذلك ،بطل ما ٌ
نقل ىذا ،أك شهرتو يف الناس؛ كلزكـ العلم بو لػهم ،ككجوب ارتفاع اػببلؼ
فيو»(ُ).
 -6مـجال رواية األحاديث:
زبرج من (السلفيٌة الواجبة) الكثري من الركاًيت اغبديثيٌة ،كأبرزىا:

أ -الركاًيت ذات األسانيد الضعيفة ،كال سيٌما ركاًيت الضعفاء كاؼبتٌػ ىهمني.
ب -الركاًيت اليت اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،كيف تضعيفها.

النيب  ،بصفتو البشريٌة ،غري
ج -الركاًيت اليت تي ى
نسب فيها أقو هاؿ ،إذل ٌ
التبليغيٌة.
(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُِٗ/ُ :
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د -الركاًيت اليت تينسب فيها  -إذل بعض (السلف)  -أقو هاؿ غري نبويٌة.
اؼبعتربة.
ه -الركاًيت اليت ٌ
تدؿ متوهنا ،داللة قطعيٌة ،على ـبالفة األدلٌة القطعيٌة ى

بعضا ،كال ييبكن اعبمع بينها.
بعضها ن
و -الركاًيت اآلحاديٌة ،اليت يعارض ي

 -7مـجال األحكام العقديّة:
ال ريب فػي أ ٌف (السلف الصالػح)  -كال سيٌما جيل الصحابة  -ىم
أعلػم الناس بعد األنبياء  ،أبصوؿ اإليباف ،كفركعو؛ فإ ٌف مصدر عقائدىم
النبوم).
اإليبانيٌة ىو الوحي اؼبنزؿ( :الوحي القرآشلٌ) ،ك(الوحي ٌ
كقد سلموا من أتثري (الفلسفات القديبة السقيمة) .ككاف اإليباف ابلغيب،
كالتسليم للوحي ،كاالقتصار على ما ييبكن العلم بو ،كاالقتصار على ما ييػثمر
عمبل صاغبنا :أبرز الصفات اليت اتٌصفوا هبا ،أك اتٌصف هبا معظمهم؛ كلذلك
ن
كانت عقائدىم  -غالبنا  -نقيٌة صافية.
فما اتٌفق عليو (السلف الصالػح) ،اتٌفاقنا كلٌػيًّا قطعيًّا :ىو اؼبصدر األصفى
الع ىقديٌة اإلسبلميٌة).
لػمعرفة (األحكاـ ى
دم) ،بصفة (الكلٌيٌة) ،كصفة
كىذا يعين كجوب اتٌصاؼ (الػمنسوب ى
الع ىق ٌ
(القطعيٌة)؛ ليكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة) .فإذا فقدت (العقيدة اؼبنسوبة)
معا ،فبل تيع ٌد جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
إحدل ىاتني الصفتني ،أك فقدهتما ن
كلذلك زبرج من (السلفيٌة الواجبة) منسوابت ىع ىقديٌة كثرية ،أبرزىا:

أ -أف تكوف العقيدة منسوبة ،إذل بعض الصحابة ،أك بعض التابعني؛ كليست
ثبوات قطعيًّا.
اثبتة عن السلف ،كلٌهم ،ن
الع ىقديٌة) كجود (اختبلؼ مؤثٌر) ،بني (السلف)،
فهم من (الركاًيت ى
ب -أف يي ى
يف بعض العقائد ،اؼبنسوبة إليهم ،أك اؼبنسوبة إذل بعضهم.
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ج -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -أك اؼبنسوبة إذل بعضهم  -قائمة على
ضعفها العلماء ،اتٌفاقنا.
أحاديث ٌ

د -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -أك اؼبنسوبة إذل بعضهم  -قائمة على
أحاديث ،اختلف العلماء يف تصحيحها ،أك يف تضعيفها.
ه -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -أك اؼبنسوبة إذل بعضهم  -قائمة على
صححها العلماء ،اتٌفاقنا ،لكنٌها غري قطعيٌة الثبوت.
أحاديث ٌ

و -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -أك اؼبنسوبة إذل بعضهم  -قائمة على

أقواؿ غري نبويٌة.
ز -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -أك اؼبنسوبة إذل بعضهم  -دالٌة داللة
اؼبعتربة.
قطعيٌة ،على ـبالفة األدلٌة القطعيٌة ى
 -8مـجال األحكام العمليّة:
زبرج من (السلفيٌة الواجبة) الكثري من (اؼبنسوابت العمليٌة) ،كأبرزىا:

احدا من الصحابة،
أ -أف يكوف الرأم
منسواب إذل بعض السلف ،كأف يكوف ك ن
ن
آحادا من التابعني؛ كليس
أك ك ن
آحادا من الصحابة ،أك ن
احدا من التابعني ،أك ن
ثبوات قطعيًّا.
ر نأًي اثبتنا ،عن السلف ،كلٌهم ،ن
فهم من (الركاًيت) كجود (اختبلؼ مؤثٌر) ،بني (السلف) ،يف بعض
ب -أف يي ى
اآلراء العمليٌة ،اؼبنسوبة إليهم ،أك اؼبنسوبة إذل بعضهم.

قائما
ج -أف يكوف الرأم
العملي اؼبنسوب إليهم  -أك اؼبنسوب إذل بعضهم  -ن
ٌ
ضعفها العلماء ،اتٌفاقنا.
على أحاديث ٌ
قائما
د -أف يكوف الرأم
العملي اؼبنسوب إليهم  -أك اؼبنسوب إذل بعضهم  -ن
ٌ
على أحاديث ،اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،أك يف تضعيفها.
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ه -أف يكوف الرأم العملي اؼبنسوب إليهم  -أك اؼبنسوب إذل بعضهم ًّ -
داال
ٌ
اؼبعتربة.
داللة قطعيٌة ،على ـبالفة األدلٌة القطعيٌة ى
مهمني ،جدًّا:
أخريا ،إذل أمرين ٌ
كال ب ٌد من اإلشارة ن

كل مػا ىو جػزء من (السػلفيٌة الواجبة) :ىػػو ح ػ ٌػق كاقػػع ،ال ريب فيو،
ّ
األولٌ -
كل اؼبوافقة للصورة التنزيليٌة.
موافق ٌ
ٌأما ما لػيس هجزء من (السلفيٌة الواجبة) ،فهو قسماف:

حق ،موافق للصورة التنزيليٌة ،لكن لػم يثبت اتٌفاؽ السلف عليو،
 -1ما ىو ٌ
ثبوات قطعيًّا .فمن اطٌلع على أدلٌة يراىا كافية للقطع ،فالواجب عليو بياهنا
ن
للناس؛ لينتفعوا هبا.
ألهنم
لكن بعض السلف ذىبوا إليو؛ ٌ
 -2ما ىو ابطل ،ـبالف للصورة التنزيليٌةٌ ،
اغبق.
ظنٌوا أنٌو من قبيل ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ككثري من ؾبتهدم السلف كاػبلف قد قالوا كفعلوا ما
كإما
ىو بدعة ،كلػم يعلموا أنٌو بدعة؛ ٌإما ألحاديث ضعيفة ،ظنٌوىا صحيحةٌ ،
كإما لرأم رأكه ،كيف اؼبسألة نصوص لػم
آلًيت فهموا منها ما لػم يػيىرد منهاٌ ،
تبلغهم»(ُ).
أيضا« :لكن ىذا فبٌا يسوغ فيو االجتهاد؛ فإ ٌف مسػػائػل
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الػ ًٌد ٌؽ ،فػي األصػػوؿ ال يكػػاد يتٌفػػق عليها طائفة؛ إذ لو كػاف كذلك ،لىما تنازع
فػي بعضها السػػلف ،مػن الصحػابة ،كالتابعني.)ِ(»...
أيضا ،فإ ٌف السلف أخطأ كثيػر منهم ،فػي كثيػر
أيضا« :ك ن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َُْ/ُٗ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ّٔ/ٔ :
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من ىذه اؼبسائل ،كاتٌفقوا على عدـ التكفري بذلك .مثلما أنكر بعض الصحابة
اغبي ،كأنكر بعضهم أف يكوف اؼبعراج يقظة»(ُ).
أف يكوف اؼبيٌت يسمع نداء ٌ
كقاؿ ابن كثري« :كقد يركم يف ىذا آاثر كثرية ،عن السلف ،كغالبها من
اإلسرائيليٌات ،اليت تين ىقل؛ ليينظىر فيها ،كهللا أعلم حباؿ كثري منها ،كمنها ما قد
كل ما
ييقطىع بكذبو؛ لػمخالفتو الػ ٌ
حق ،الذم أبيدينا ،كفػي القرآف غنية ،عن ٌ
عداه ،من األخبار اؼبتق ٌدمة؛ ألنػٌها ال تكاد زبلو من تبديل كزًيدة كنقصاف ،كقد
يكضع فيها أشياء كثرية»(ِ).
يؤدم إذل (ـبالفات مذىبيٌة) ،غالبنا،
الثاين -ـبالفة (السلفيٌات غري الواجبة) ٌ
يؤدم إذل ـبالفة (اغبقائق اإلسبلميٌة).
خببلؼ ـبالفة (السلفيٌة الواجبة)؛ فإنٌو ٌ
كلذلك ،تػجب الدعوة إلػى االستمساؾ ،بػحقائق (السلفيٌة الواجبة)؛
اجهة تعطيبلت اؼبع ًطٌلني ،كتػحريفات ا﵀ًٌرفني ،من العلمانيٌني ،كالعصرانيٌني،
لػمو ى
كالقرآنيٌني ،كأمثاؽبم ،من الذين يينكركف (اغبقائق اإلسبلميٌة) الكربل.
ٌأما فػي مقاـ (السلفيٌات غري الواجبة) ،فالواجب على العلماء الػمتٌقني
الػمجتهدين  -قبل التو ُجو إذل ؿباكلة (االجتهاد) يف مسائلها  -أف يعتمدكا
على (مػخارج الػمتٌقني)؛ لتهيئة الوضع اؼبناسب لبلجتهاد الصحيح:
 -1االعتصاـ بػحبل الػحقائق اإلسبلميٌة.
العامة الدخوؿ،
 -2االقتصار على الػمسائل ،ذات الثمار العمليٌة ،كتػجنيب ٌ
يف الػمسائل الدقيقة ،كالػمسائل النظريٌة الػخالصة.
 -3االحتياط؛ ابتغاء مرضاة هللا ،كاتٌقاء غضبو؛ للخركج من اػببلؼ.
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
(ِ) تفسري القرآف العظيم.ُٓٓ/ٗ :
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 -4االعتبار بػما جرل لغريىم ،من الػمختلفني ،قديػ نما كحديثنا.
 -5االعرتاؼ أبخطائهم ،حني يػيخطئوف ،كبصواب مػخالفيهم ،حني ييصيبوف.
فإذا فعلوا ذلك ،فعسى هللا أف يوفٌقهم إذل االجتهاد الصحيح السليم،
الربمء من ـبالفة (اغبقائق اإلسبلميٌة).

أمثلة للسلفيّات غًن الواجبة:
السلفيٌات غري الواجبة قسماف:

أ -األقواؿ اؼبنسوبة إذل (السلف) كلٌهم ،أك أكثرىم ،نسبة غري قطعيٌة الثبوت.

ب -األقواؿ اؼبنسوبة إذل بعضهم ،سواء أكانت قطعيٌة الثبوت ،أـ غري قطعيٌة.
كمن ينظر بتدبُر فػي كتب (الػمؤلٌفني القدامى) ،هبد الكثري من تلك
الػمنسوابت السلفيٌة ،غري الواجبة ،كأبرزىا:

ّأوًال -أمثلة للمنسوابت العقديّة غًن الواجبة:

مرتيػن ،فػي صورة
 نيسب إذل ابن عبٌاس ،أنٌو قاؿ« :رأل م ٌػحم هد ربو ،بعينيوٌ ،
شاب أمرد»(ُ).
ٌ

 نيسب إذل ٌأـ الطفيلٌ ،أهنا قالت« :سػمعت رسوؿ هللا  ،يقوؿ :رأيتربٌػي ،يف الػمناـ ،يف خضر من الفردكس ،إذل أنصاؼ ساقيو ،يف رجليو نعبلف
من ذىب ،على كجهو فراش من ذىب»(ِ).
 -نيسب إذل عبد هللا بن عمر ،أنٌو «بعث إذل عبد هللا بن عبٌاس ،يسألو :ىل

ػحم هد ربو ،تبارؾ كتعاذل؟ فبعث إليو :أف نعم ،قد رآه ،فرد عليو رسولو،
رأل م ٌ
كرسي من ذىب ،ربملو أربعة من
فقاؿ :كيف رآه؟ قاؿ :فقاؿ :رآه على
ٌ
(ُ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٔ :
(ِ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٕ :

278

اؼببلئكة :ملك يف صورة رجل ،كملك يف صورة أسد ،كملك يف صور ثور،
كملك يف صورة نسر ،يف ركضة خضراء ،دكنو فراش من ذىب»(ُ).
 نيسب إذل عيبيد بن يحنني ،أنٌو قاؿ« :بينما أان جالس يف اؼبسجد ،إذ جاءشلقتادة بن النعماف ،كجلس إرل كرب ٌدث ،كاثب إلينا الناس ،فقاؿ قتادة :ظبعت
رسوؿ هللا  ،يقوؿ :إ ٌف هللا لى ٌما فرغ من خلقو ،استول على عرشو ،كاستلقى،
ككضع إحدل رجليو ،على األخرل .كقاؿٌ :إهنا ال تصلح لبشر»(ِ).
 نيسب إذل عبد هللا بن عمرك ،أنٌو قاؿ« :خلق هللا اؼببلئكة من نور الذراعني،كالصدر»(ّ).
فيهن
 نيسب إذل ابن عبٌاس ،أنٌو قاؿ« :يطوم هللا  السماكات السبع ،دبا ٌكل ذلك بيمينو ،فبل ييرل
من اػببلئق؛ كاألرضني ،دبا ٌ
فيهن من اػببلئق ،يطوم ٌ
من عند اإلهباـ شيء ،كال ييرل من عند اػبنصر شيء ،فيكوف ذلك كلٌو يف
ك ٌفو دبنزلة خردلة»(ْ).

 نيسب إذل جابر بن عبد هللا ،أنٌو قاؿ« :قاؿ رسوؿ هللا" : ،يضحك هللا،حت بدت لػهواتو كأضراسو»(ٓ).
ربُكمٌ ،
جالسا يف البطحاء ،يف
 نيسب إذل العبٌاس بن عبد اؼبطٌلب ،أنٌو «كافن
عصابة ،كرسوؿ هللا  جالس فيهم ...إذ علتهم سحابة ،فنظركا إليها ،فقاؿ:

(ُ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٖ-ُّٕ :
(ِ) إبطاؿ التأكيبلت.َُٗ-ُٖٗ :
(ّ) إبطاؿ التأكيبلت.ُِِ :
(ْ) العظمة.ْْٔ-ْْٓ/ِ :
(ٓ) إبطاؿ التأكيبلت.ُِْ :
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ىل تدركف ما اسم ىذه؟ قالوا :نعم ،ىذا السحاب ،فقاؿ :رسوؿ هللا :
كاؼبزف؟ فقالوا :كاؼبزف ،فقاؿ رسوؿ هللا  :كالعناف؟ مثٌ قاؿ :كىل تدركف كم
بيعد ما بني السماء كاألرض؟ قالوا :ال ،كهللا ،ما ندرم .قاؿ :فإ ٌف بعد ما
كإما ثبلث كسبعوف سنة ،إذل السماء اليت
كإما اثنتافٌ ،
بينهماٌ :إما كاحدةٌ ،
ىن سبع ظبوات كذلك ،مثٌ قاؿ :فوؽ السماء السابعة
فوقها كذلكٌ ،
حت ع ٌد ٌ
حبر ،بني أعبله كأسفلو ،مثل ما بني ظباء إذل ظباء ،مثٌ فوؽ ذلك شبانية أكعاؿ،
ظهورىن العرش ،بني
كبهن ،كما بني ظباء إذل ظباء ،مثٌ فوؽ
ما بني
ٌ
أظبلفهن كر ٌ
ٌ
أعبله كأسفلو مثل ما بني ظباء إذل ظباء ،كهللا فوؽ ذلك»(ُ).
النيب  ،فقالت:
 نيسب إذل عبد هللا بن خليفة ،أنٌو قاؿ« :أتت امرأة إذل ٌادع هللا أف ي ً
دخلين اعبنٌة ،فعظم الرب؛ فقاؿ :إ ٌف كرسيٌو كسع السماكات
ي ى ي
كاألرض ،كإنٌو ليقعد عليو ،فما يفضل منو ٌإال قدر أربع أصابع ،كم ٌد أصابعو
األربع ،كإ ٌف لو أطيطنا كأطيط الرحل اعبديد ،إذا ركبو من يي ًثقلو»(ِ).
ك ىم ىق ناما
ك ىربُ ى
 نيسب إذل ؾباىد ،يف تفسري قولو تعاذل ﴿ :ىع ىسى أى ٍف يػىٍبػ ىعثى ىودا﴾(ّ) ،أنٌو قاؿ« :ييقعًده على العرش»(ْ).
ىٍؿب يم ن

عزتو،
 قاؿالدارمي« :كقد بلغنا ٌأهنم حني ضبلوا العرش ،كفوقو اعببٌار ،يف ٌ
ٌ
حت ليًٌقنوا" :ال حوؿ،
كهبائو ،ضعفوا عن ضبلو ،كاستكانوا ،كجثوا على ركبهمٌ ،
استقل بو
كال ٌقوةٌ ،إال اب﵁"؛ فاستقلٌوا بو بقدرة هللا ،كإرادتو .لوال ذلك ما
ٌ
(ُ) التوحيد.ِّٓ-ِّْ/ُ :
(ِ) نقض اإلماـ أِب سعيد.ُٖٓ :
(ّ) اإلسراء.ٕٗ :
اػببلؿ.ُِْ/ُ :
(ْ) السنٌةٌ ،
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فيهن .كلو قد شاء الستقر
العرش ،كال اغبى ىملة ،كال السماكات كاألرض ،كال من ٌ
على ظهر بعوضة ،فاستقلٌت بو بقدرتو ،كلطف ربوبيٌتو ،فكيف على عرش
عظيم أكرب من السماكات السبع ،كاألرضني السبع؟»(ُ).
تعليق:

ألهنا فاقدة لشرط
الع ىقديٌة عن (السلفيٌة الواجبة)؛ ٌ
زبرج ىذه الػمنسوابت ى
القطعيٌة ،كشرط الكلٌيٌة؛ كال ىبالف يف ذلك ٌإال (غبلة اغبنابلة) ،الذين أقاموا
عقيدة (اإلقعاد على العرش) على أساس (أثػػر مػجاىد)!!!
ؿبمد بن أضبد بن كاصل ،قاؿ :ىمن رد
اػببلؿ« :
قاؿ أبو بكر ٌ
ي
فسمعت ٌ
جهمي»(ِ).
حديث ؾباىد ،فهو
ٌ
اثنيًا -أمثلة للمنسوابت الفقهيّة غًن الواجبة:

حبلال
 قاؿ ابن حزـ« :كال هبوز نكاح اؼبتعة ،كىو النكاح إذل أجل ،ككاف نسخا
على عهد رسوؿ هللا  ،مثٌ نسخها هللا تعاذل ،على لساف رسولو  ،ن ن
اباتًّ ،إذل يوـ القيامة .كقد ثبت على ربليلها بعد رسوؿ هللا  صباعةه من
السلف  ،منهم من الصحابة  :أظباء بنت أِب بكر الص ٌديق ،كجابر بن
عبد هللا ،كابن مسعود ،كابن عبٌاس ،كمعاكية بن أِب سفياف ،كعمرك بن حريث،
اػبدرم ،كسلمة ،كمعبد ابنا أيميٌة بن خلف .كركاه جابر بن عبد هللا،
كأبو سعيد
ٌ
عن صبيع الصحابة ،م ٌدة رسوؿ هللا  ،كم ٌدة أِب بكر ،كعمر ،إذل قرب آخر
علي فيها توقُف .كعن
خبلفة عمر .كاختيلف يف إابحتها عن ابن الزبري ،كعن ٌ
عمر بن اػبطٌاب أنٌو إٌمبا أنكرىا إذا لػم يشهد عليها عدالف فقط ،كأابحها
(ُ) نقض اإلماـ أِب سعيد.ُّٕ :
اػببلؿ.ُِْ/ُ :
(ِ) السنٌةٌ ،

281

بشهادة عدلني .كمن التابعني :طاكس ،كعطاء ،كسعيد بن جبري ،كسائر فقهاء
تقصينا اآلاثر اؼبذكورة ،يف كتابنا اؼبوسوـ بػ"اإليصاؿ".
م ٌكةٌ ،
أعزىا هللا .كقد ٌ
األنصارم .كاختيلف فيها :عن
كصح ربريبها عن ابن عمر ،كعن ابن أِب عمرة
ٌ
ٌ
علي ،كعمر ،كابن عبٌاس ،كابن الزبري .كفبٌن قاؿ بتحريبها ،كفسخ عقدىا ،من
ٌ
يصح
متأخرين :أبو حنيفة ،كمالك ،ك
الػ ٌ
الشافعي ،كأبو سليماف .كقاؿ يزفىرٌ :
ٌ
صح ربرصل الشغار ،كاؼبوىوبة،
حمد :لقد ٌ
العقد ،كيبطل الشرط .قاؿ أبو مػ ٌ
أبني من اؼبتعة ،كلكنٌهم ال يبالوف ابلتناقض .كنقتصر
فأابحوىا ،كىي يف التحرصل ي
الرزاؽ ،عن
من اغبي ٌجة يف ربريبها على خرب اثبت ،كىو ما ركيناه من طريق عبد ٌ
اعبهين ،عن
معمر ،عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ،عن الربيع بن سربة
ٌ
أبيو ،قاؿ :خرجنا مع رسوؿ هللا  ،فذكر الػحديث ،كفيو :فقاؿ :سػمعت
تزكج امرأة إذل أجل،
رسوؿ هللا  ،على الػمنرب ىبطب ،كيقوؿ" :من كاف ٌ
فلي ً
عطها ما ظبٌى ؽبا ،كال يسرتجع فبٌا أعطاىا شيئنا ،كيفارقها ،فإ ٌف هللا قد حرمها
ي
ؿبمد :ما يحًٌرـ إذل يوـ القيامة ،فقد أمنٌا
عليكم ،إذل يوـ القيامة" .قاؿ أبو ٌ
مسمى .فمن
نسخو .ك ٌأما قوؿ يزفىر ،ففاسد؛ أل ٌف العقد لػم يقع ٌإال على أجل ٌ
ط ،كال التزماه
عقدا ،لػم يتعاقداه ق ٌ
أبطل ىذا الشرط ،كأجاز العقد ،فإنٌو ألزمهما ن
شك  -أ ٌف العقد اؼبعقود إذل أجل:
قٌ
حس سليم يدرم  -ببل ٌ
ط ،أل ٌف ٌ
كل ذم ٌ
ىو غري العقد ،الذم ىو إذل غري أجل ...فمن الباطل إبطاؿ عقد تعاقداه،
وبل البتٌةٌ ،إال أف أيمران بو الذم أمران
كإلزامهما ن
عقدا لػم يتعاقداه ،كىذا ال ٌ
اغبج ،ال أحد دكنو ،كاب﵁ تعاذل التوفيق»(ُ).
ابلصبلة كالزكاة كالصوـ ك ٌ

(ُ) ا﵀لٌى ابآلاثر.َُّ-ُِٕ/ٗ :
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تعليق:

صحة
صحت نسبة القوؿ ِبابحة الػمتعة ،إذل بعض السلفٌ ،
سواء ٌ
تصح؛ فإ ٌف القوؿ ِبابحة اؼبتعة قوؿ خارج عن (السلفيٌة الواجبة)؛
قطعيٌة ،أـ لػم ٌ
ألنٌو قد فقد شرط (الكلٌيٌة) ،ببل خبلؼ.
فجمهور (السلف الصاحل)  -ببل خبلؼ  -قد ذىبوا إذل القوؿ بتحرصل
حرموىا من تلقاء أنفسهم ،بل دبعَن ٌأهنم شهدكا
ىذه اؼبتعة اؼبؤقٌتة ،ال دبعَن ٌأهنم ٌ
على أ ٌف هللا  قد حرمها؛ فيكونوف قد اطٌلعوا على األدلٌة الشرعيٌة القطعيٌة،
الشرعي ،من تلك األدلٌة.
الدالٌة على ربريبها ،مع فهمهم السليم للمراد
ٌ
ٌأما الذين ني ًسب إليهم القوؿ ِبابحة الػمتعة؛ فقد تكوف النسبة إليهم
الظن ،يف
ابطلة ،كليس ىذا ببعيد؛ ٌ
فإهنا ركاًيت آحاد ،ال تيفيد أكثر من ٌ
أحسن أحواؽبا.
غري مدركني للمراد
كقد يكوف الركاة  -الذين نسبوا إليهم ذلك القوؿ  -ى
صحت عنهم.
اغبقيقي ألقواؽبم ،إف ٌ
ٌ
يصح قوؿ بعضهم ابإلابحة؛ لعدـ االطٌبلع على األدلٌة ًٌ
ا﵀رمة؛
كقد ٌ
كليس ىذا ببعيد؛ فليسوا دبعصومني من اػبطإٌ ،إال إذا أصبعوا.
اثلثًا -أمثلة للمنسوابت التفسًنيّة غًن الواجبة:

ىم يوسف ابؼبرأة ،كنبٌها بو ،فإ ٌف أىل العلم
 قاؿالطربمٌ « :
ٌ
فأما ما كاف من ٌ

ذاكره ،كذلك ما ح ٌدثنا أبو يكريب ،كسفياف بن ككيع،
قالوا يف ذلك ما أان ي
ازم ،قالوا :ثنا ابن عييينة ،عن عثماف بن أِب سليماف ،عن
كسهل بن موسى الر ٌ
ىم يوسف ما بلغ؟ قاؿ :ىحل
ابن أِب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ،يسئل عن ٌ
اؽبً ٍميا ىف ،كجلس منها مػجلس الػخاتًن .لفظ الػحديث ألبػي يكريب .ح ٌدثنا
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بيد هللا بن أِب يزيد
أبو يكريب ،كابن ككيع ،قاال :ثنا ابن عييينة ،قاؿ :ظبع عي ي
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾(ُ) ،قاؿ :جلس منها ؾبلس
ابن عبٌاس يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ىنب ٍ
ى
اػباتًن ،كحل اؽبً
علي،
بن
كعمرك
،
اشل
اغبس
هللا
عبد
بن
ًيد
ز
ثنا
د
ح
ياف.
م
ٌ
ٍ
ى
ٌ
ٌ
ٌ
ؿبمد ،قالوا :ثنا سفياف بن عييينة ،عن عيبيد هللا بن أِب يزيد ،قاؿ:
كاغبسن بن ٌ
ىم يوسف؟ قاؿ :ىحل اؽبً ٍمياف ،كجلس منها
ي
ظبعت ابن عبٌاس يسئل :ما بلغ من ٌ
ً
عدم ،عن
ؾبلس اػباتن .ح ٌدثين زًيد بن عبد هللا ،قاؿ :ثنا ٌ
ؿبمد بن أِب ٌ
ىم يوسف؟
ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :ي
سألت ابن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
قاؿ :استلقت لو ،كجلس بني ًرجليها .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا وبىي بن يباف،
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،قاؿ :استلقت
عن ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة ﴿ :ىكلىىق ٍد ىنب ٍ
اؼبثَن ،قاؿ :ثنا قبيصة بن عقبة ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن
كحل ثيابىو .ح ٌدثين ٌ
لو ،ى
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،ما
ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ﴿ :ىكلىىق ٍد ىنب ٍ
اؼبثَن،
بلغ؟ قاؿ :استلقت لو ،كجلس بني ًرجليها ،كحل ثيابىو ،أك ى
ثياهبا .ح ٌدثين ٌ
قاؿ :ثنا إسحاؽ ،قاؿ :ثنا وبىي بن سعيد ،عن ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة،
ىم يوسف؟ قاؿ :استلقت على قفاىا،
قاؿ:
ي
سألت ابن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
كقعد بني ًرجليها؛ لينزع ثيابىو .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أِب ،عن انفع بن عمر ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :يسئل
ً
ابن عباس ،عن قولو﴿ :كلىىق ٍد ىنب ًً
ىم يوسف؟ قاؿ:
ٍ
ٌ
ى
ت بو ىكىىم هبىا﴾ ،ما بلغ من ٌ
ىحػ ػل الػ ًه ٍمياف ،يعين السراكيل .ح ٌدثنا أبو يكريب ،كابن ككيع ،قػاال :ثنا
ت بًًو ىكىىم
ابن إدريس ،قاؿ:
ظبعت األعمش ،عن ؾباىد ،يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ىنب ٍ
ي
ً
حت ثػينتو ،كاستلقت لو .ح ٌدثين زًيد بن عبد هللا
هبىا﴾ ،قاؿ :ىحل السراكيلٌ ،
(ُ) يوسف.ِْ :
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اغبساشلٌ ،قاؿ :ثنا مالك بن يسعري ،قاؿ :ثنا األعمش ،عن ؾباىد ،يف قولو:
ٌ
ً
﴿كلىىق ٍد ىنب ً
حت كقع على ال ًػميتىػنى ً
ني .ح ٌدثنا
ٍ
ت بًو ىكىىم هبىا﴾ ،قاؿ :ىحل سراكيلوٌ ،
ى
ؿبمد بن ثور ،عن معمر ،عن ابن أِب قبيح،
ؿبمد بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا ٌ
ٌ
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،قاؿ :جلس منها ؾبلس الرجل من
عن ؾباىد ﴿ :ىكلىىق ٍد ىنب ٍ
اؼبثَن ،قاؿ :ثنا أبو يحذيفة ،قاؿ :ثنا شبل ،قاؿ :ثين القاسم بن
امرأتو .ح ٌدثين ٌ
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،قاؿٌ :أما نبٌها بو ،فاستلقت لو ،ك ٌأما نبٌو
أِب ٌبزة ﴿ :ىكلىىق ٍد ىنب ٍ
حمد ،قاؿ :ثنػي
هبا ،فإنٌو قعد بني ًرجليها ،كنزع ثيابو .ح ٌدثنا الػحسن بن مػ ٌ
ؿبمد ،عن ابن يجريج ،قاؿ :أخربشل عبد هللا بن أِب يمليكة ،قاؿ:
ٌ
حجاج بن ٌ
ىم يوسف؟ قاؿ :استلقت لو ،كجلس بني
قلت البن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
اؼبثَن ،قاؿ :ثنا اغبً ٌماشلٌ ،قاؿ :ثنا وبىي بن اليماف،
ًرجليها ،ينزع ثيابىو .ح ٌدثين ٌ
علي بن بذيبة ،عن سعيد بن يجبري ،كعكرمة ،قاال :ىحل
عن سفياف ،عن ٌ
ً
ؿبمد
السراكيل ،كجلس منها ؾبلس اػباتن .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا عمرك بن ٌ
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،قاؿ:
العنقزم ،عن شريك ،عن جابر ،عن ؾباىد ﴿ :ىكلىىق ٍد ىنب ٍ
ٌ
حت بلغ الثُػنٌات .ح ٌدثين اغبارث ،قاؿ :ثنا عبد العزيز،
استلقت ،كحل ثيابىوٌ ،
ت بًًو ىكىىم
قاؿ :ثنا قيس ،عن أِب حصني ،عن سعيد بن يجبري ﴿ :ىكلىىق ٍد ىنب ٍ
ً
أطلق تً ٌكةى سراكيلو .ح ٌدثين اغبسن بن وبىي ،قاؿ :أخربان
هبىا﴾ ،قاؿ :ى
الرزاؽ ،ق ػاؿ :أخبػران ابن عييينة ،عن عثم ػاف بن أبػي سليماف ،عػ ػن
عبػد ٌ
ىم يوسف ما بلغ؟ قاؿ:
ابن أِب يمليكة ،قاؿ:
ي
شهدت ابن عبٌاس يسئل عن ٌ
حل اؽبًمياف ،كجلس منها ؾبلس اػباتً
وصف
ي
أف
هبوز
كيف
ك
:
قائل
قاؿ
فإف
ن.
ي ى
ى ٍ
نيب؟ قيل :إ ٌف أىل العلم اختلفوا يف ذلك؛ فقاؿ
يوسف دبثل ىذا ،كىو ﵁ ٌّ
بعضهم :كاف فبٌن ابتيلي من األنبياء خبطيئة ،فإٌمبا ابتبله هللا هبا؛ ليكوف من
هللا  ،على ىك ىج ول ،إذا ذكرىا ،فيج ٌد يف طاعتو؛ إشفاقنا منها ،كال يتٌكل على
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سعة عفو هللا ،كرضبتو .كقاؿ آخركف :بل ابتبلىم هللا بذلك؛ ًٌ
ليعرفهم موضع
نعمتو عليهم ،بصفحو عنهم ،كتركو عقوبتهم عليو ،يف اآلخرة .كقاؿ آخركف :بل
أئمة ألىل الذنوب ،يف رجاء رضبة هللا ،كترؾ اإلًيس
ابتبلىم بذلك؛ ليجعلهم ٌ
كأتكلوا القرآف
من عفوه عنهم ،إذا اتبوا .ك ٌأما آخركف فبٌن خالف أقواؿ السلفٌ ،
فإهنم قالوا يف ذلك أقو ناال ـبتلفة ،فقاؿ بعضهم :معناه :كلقد نبٌت اؼبرأة
ِبرائهمٌ ،
ؽبمها بو ،فبٌا أرادتو من
بيوسف ،كىم هبا يوسف أف يضرهبا ،أك يناؽبا دبكركه؛ ٌ
عما ىم بو من أذاىا،
الػمكركه ،لوال أ ٌف يوسف رأل برىاف ربٌو ،ككفو ذلك ٌ
ً
صحة ذلك قولو:
ال ٌأهنا ارتدعت من قبل نفسها .قالوا :كالشاىد على ٌ
﴿ ىك ىذلً ً
ؼ ىعٍنوي ال ُسوءى ىكالٍ ىف ٍح ىشاءى﴾(ُ) ،قالوا :فالسوء ىو ما كاف ىم بو
ص ًر ى
ى
ك لنى ٍ
من أذاىا ،كىو غري الفحشاء .كقاؿ آخركف منهم :معَن الكبلـ :كلقد نبت بو،
فتناىى اػبرب عنها ،مثٌ ابتيدئ اػبرب عن يوسف ،فقيل :كىم هبا يوسف ،لوال أف
كأهنم كجهوا معَن الكبلـ إذل أف يوسف لػم يىػ يهم هبا ،كأ ٌف هللا
رأل برىاف ربٌوٌ ،
إٌمبا أخرب أ ٌف يوسف لوال رؤيتو برىا ىف رب ػًٌػو لى ىػهم هبا ،كلكنٌو رأل برىاف رب ػًٌػو ،فلم
ض يل اَّللً ىعلىٍي يك ٍم ىكىر ٍضبىتيوي ىالتػبىػ ٍعتي يم الشٍيطىا ىف إًال
يػى يهم هبا ،كما قيل ﴿ :ىكلى ٍوىال فى ٍ
قىلً نيبل﴾(ِ) .كييفس ػد ىذين القوليػن أ ٌف العرب ال تقػ ًٌدـ جػ ػواب "لوال" قبلها،
قمت ،ىذا مع
قمت لوال زيد ،كىي تريد :لوال زيد ،لقد ي
ال تقوؿ :لقد ي
ؤخذ أتكيليو .كقاؿ آخركف
صبيع أىل العلم بتأكيل القرآف ،الذين عنهم يي ى
خبلفهما ى
سبثيبل
منهم :بل قد نبت اؼبرأة بيوسف ،كىم يوسف ابؼبرأة ،غري أ ٌف نبٌهما كاف ن
عزما كال إرادة؛ قالوا :كال حرج يف حديث النفس،
منهما بني الفعل كالرتؾ ،ال ن
(ُ) يوسف.ِْ :
(ِ) النساء.ّٖ :
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فعل .ك ٌأما الربىاف الذم رآه
كال يف ذكر القلب ،إذا لػم يكن معهما ه
عزـ ،كال ه
يوسف ،فرتؾ من أجلو مواقعة اػبطيئة ،فإ ٌف أىل العلم ـبتلفوف فيو ،فقاؿ
ً
كر من قاؿ ذلك :ح ٌدثنا
بعضهم :نودم ابلنهي عن مواقعة اػبطيئة .ذ ي
أبو يكري ػب ،قػ ػاؿ :ثػنػا ابن عييينة ،عػن عثم ػاف بػن أبػي سليمػاف ،ع ػن
ابن أِب يمليكة ،عن ابن عبٌاس﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾(ُ) ،قاؿ :نودم:
يشو ،فذىب يطري ،فبل ريش لو؟ قاؿ:
ًي يوسف ،أتزشل ،فتكوف كالطري كقع ر ي
ثنا ابن عييينة ،عن عثماف بن أِب سليماف ،عن ابن أِب يمليكة ،عن ابن عبٌاس،
ً
حت رأل برىاف ربٌو ،قاؿ :سبثاؿ صورة كجو أبيو .قاؿ
قاؿ :لػم ييعط على النداءٌ ،
عاضا على إصبعو ،فقاؿً :ي يوسف ،تزشل ،فتكوف كالطري ذىب
سفيافًّ :
عدم ،عن
اغبساشلٌ ،قاؿ :ثين ٌ
ؿبمد بن أِب ٌ
ريشو؟ ح ٌدثين زًيد بن عبد هللا ٌ
ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :قاؿ ابن عبٌاس :نودمً :ي ابن يعقوب،
ال تكن كالطائر لو ريش ،فإذا زسل ،ذىب ريشو ،أك قعد ال ريش لو ،قاؿ :فلم
ي ً
عط على النداء ،فلم يزد على ىذا .قاؿ ابن يجريج :كح ٌدثين غري كاحد ،أنٌو
ي
عاضا على إصبعو .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا
رأل أابه ًّ
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أِب ،عن انفع بن عمر ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :قاؿ
ابن عبٌاس﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :نودم ،فلم يسمع ،فقيل لو:
ًي ابن يعقوب ،تيريد أف تزشل ،فتكوف كالطري نيتًف ،فبل ريش لو؟ ح ٌدثنا
اغبضرمي ،عن ابن أِب يمليكة،
ابن ضبيد ،قاؿ :ثنا سلمة ،عن طلحة بن عمرك
ٌ
ػح ٌل ًنبٍيانىو ،نودم:
قاؿ :بلغين أ ٌف يوسف ،لى ٌما جلس بني ًرجلي اؼبرأة ،فهو يى ي
ًي يوسف بن يعقوب ،ال ً
يشو،
تزف ،فإ ٌف الطري إذا زسل ،تناثر ر ي
فأعرض .مثٌ
ى
(ُ) يوسف.ِْ :
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اؼبثَن ،قاؿ:
نودم ،فأعرض .فتمثٌل لو يعقوب ًّ
عاضا على إصبعو ،فقاـ .ح ٌدثين ٌ
ثنا قبيصة بن عقبة ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة ،عن
ابن عبٌاس ،قاؿ :نودمً :ي ابن يعقوب ،ال تكن كالطري ،إذا زسل ،ذىب ريشو،
ً
ؿبمد ،قاؿ :ثنا
كبقي ال ريش لو ،فلم ييعط على النداء ،ف يفٌزع .ح ٌدثنا اغبسن بن ٌ
ؿبمد ،عن ابن يجريج ،قاؿ :أخربشل عبد هللا بن أِب يمليكة ،قاؿ:
ٌ
حجاج بن ٌ
تكونن كالطائر لو ريش ،فإذا زسل،
قاؿ ابن عبٌاس :نودمً :ي ابن يعقوب ،ال
ٌ
ً
حت رأل
ذىب ريشو .قاؿ :أك قعد ال ريش لو .فلم ييعط على النداء شيئناٌ ،
الرزاؽ ،قاؿ:
برىاف ربٌو ،فف ًرؽ ،ف ىفػر .ح ٌدثنا اغبسن بن وبىي ،قاؿ :أخربان عبد ٌ
أخربان ابن عييينة ،عن عثماف بن أِب سليماف ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :قاؿ
ابن عبٌاس :نودمً :ي ابن يعقوب ،أتزشل ،فتكوف كالطري كقع ريشو ،فذىب
يطري ،فبل ريش لو؟ ح ٌدثين يونس ،قاؿ :أخربان ابن كىب ،قاؿ :أخربشل انفع بن
يزيد ،عن نبٌاـ بن وبىي ،عن قتادة ،قاؿ :نودم يوسف ،فقيل :أنت مكتوب يف
األنبياء ،تعمل عمل السفهاء؟ ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا وبىي بن يباف ،عن
ابن جريج ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :نودم :يوسف بن يعقوب ،تزشل ،فتكوف
كالطري نيتًف ،فبل ريش لو؟ كقاؿ آخركف :الربىاف الذم رآه يوسف فكف عن
ً
كر من قاؿ ذلك:
مواقعة اػبطيئة؛ من أجلو :صورة يعقوب
يتوعده .ذ ي
العنقزم ،قاؿ :أخربان
ؿبمد
حمد ،قاؿ :ثنا عمرك بن ٌ
ح ٌدثنا الػحسن بن مػ ٌ
ٌ
إسرائيل ،عن أِب حصني ،عن سعيد بن يجبري ،عن ابن عبٌاس ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال
عاضا على
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة  -أك سبثاؿ  -كجو يعقوبًّ ،
إصبعو ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا عمرك بن
العنقزم ،عن إسرائيل ،عن أِب حصني ،عن سعيد بن يجبري ،عن ابن عبٌاس:
ٌ
يعقوب ،فضرب يف صدره ،فخرجت
﴿لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :ىمثى ىل لو
ي
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ؿبمد بن بشر ،عن ًمسعر ،عن
شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ٌ
أِب حصني ،عن سعيد بن يجبري﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل سبثاؿ
قائبل بك ٌفو ىكذا ،كبسط كفو ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا
كجو أبيو ،ن
أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أِب ،عن سفياف عن
أِب حصني ،عن سعيد بن يجبري﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :ىمثى ىل لو
عاضا على أصابعو ،فضرب صدره ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا
يعقوبًّ ،
يونس بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا عبد هللا بن كىب ،قاؿ :أخربشل ابن يجريج،
عن ابن أِب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ:
اضعا أمبلتو على فيو ،يتوعده ،ففػػر .ح ٌدثنا اغبسن بن
رأل صورة يعقوب ،ك ن
ؿبمد ،قاؿ :ثنا وبىي بن عبٌاد ،قاؿ :ثنا جرير بن حازـ ،قاؿ :ظبعت عبد هللا
ٌ
ت بًًو ىكىىم ًهبىا﴾ ،قاؿ:
ابن أِب يمليكة وب ٌدث عن ابن عبٌاس ،يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ىنب ٍ
يعقوب ،يف سقف البيت ،قاؿ :فني ًزعت شهوتيو اليت كاف هبدىا،
حني رأل
ى
فخرج يسعى إذل ابب البيت ،فتبعتو اؼبرأة .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع،
السدكسي ،عن الػحسن،
كح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أِب ،عن قيػ ٌػرة بن خالد
ٌ
عاضا على
قاؿ :زعموا  -كهللا أعلم  -أ ٌف سقف البيت انفرج ،فرأل
يعقوب ًّ
ى
أصابعو .ح ٌدثين يعقوب ،قاؿ :ثنا ابن عيليٌة ،عن يونس ،عن اغبسن ،يف قولو:
عاضا على إصبعو،
﴿لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل تػمثاؿ يعقوبًّ ،
يقوؿ :يوسف ،يوسف .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ابن عيليٌة ،عن يونس ،عن
العنقزم ،قاؿ :أخربان
ؿبمد ،قاؿ :ثنا عمرك
اغبسن ،كبوه .ح ٌدثنا اغبسن بن ٌ
ٌ
الثورم ،عن أِب حصني ،عن سعيد بن يجبري﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
سفياف
ٌ
ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل سبثاؿ كجو يعقوب ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا
علي بن بذيبة ،عن سعيد
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا وبىي بن يباف ،عن سفياف ،عن ٌ
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عاضا على أصابعو ،فدفع يف
ابن يجبري ،قاؿ :رأل صورة ،فيها كجو يعقوبًّ ،
رجبل،
فكل كلد يعقوب ،يكلًد لو اثنا عشر ن
صدره ،فخرجت شهوتو من أانملوٌ ،
ٌإال يوسف ،فإنٌو نقص بتلك الشهوة ،كلػم يولد لو غري أحد عشر .ح ٌدثين
يونس ،قاؿ :أخربان ابن كىب ،قاؿ :أخربشل يونس بن يزيد ،عن ابن شهاب،
يوسف :يعقوب .ح ٌدثنا
أ ٌف يضبيد بن عبد الرضبن ،أخربه أ ٌف الربىاف الذم رأل
ي
ؿبمد ،قاؿ :ثنا عيسى بن اؼبنذر ،قاؿ :ثنا أيٌوب بن يسويد ،قاؿ :ثنا
اغبسن بن ٌ
الزىرم ،عن يضبيد بن عبد الرضبن ،مثلو .ح ٌدثنا
األيلي ،عن
يونس بن يزيد
ٌ
ٌ
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا جرير ،عن منصور ،عن ؾباىد﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾.
قاؿ :ىمثى ىل لو يعقوب .ح ٌدثنا ابن ضبيد ،قاؿ :ثنا ح ٌكاـ ،عن عمرك ،عن
ؿبمد بن عمرك ،قاؿ :ثنا أبو عاصم ،قاؿ:
منصور ،عن ؾباىد ،مثلو .ح ٌدثين ٌ
ثنا عيسى ،عن ابن أِب قبيح ،عن ؾباىد﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ:
حمد ،قاؿ :ثنا شبابة ،قاؿ :ثنا كرق ػاء ،عن
يعقوب .ح ٌدثنا الػحسن بن مػ ٌ
اؼبثَن ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة ،قاؿ :ثنا
ابن أِب قبيح ،عن ؾباىد ،مثلو .ح ٌدثين ٌ
اؼبثَن ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة،
شبل ،عن ابن أِب قبيح ،عن ؾباىد ،مثلو .ح ٌدثين ٌ
الثورم ،عن
الرزاؽ ،قاؿ :أخربان
كح ٌدثنا اغبسن بن وبىي ،قاؿ :أخربان عبد ٌ
ٌ
ؿبمد بن عبد األعلى،
ابن أِب قبيح ،عن ؾباىد ،قاؿ :ىمثى ىل لو يعقوب .ح ٌدثنا ٌ
ؿبمد بن ثور ،عن معمر ،عن ابن أِب قبيح ،عن ؾباىد ،أنٌو قاؿ:
قاؿ :ثنا ٌ
حت رأل صورة يعقوب يف اعبي يدر .ح ٌدثنا
جلس منها ؾبلس الرجل من امرأتوٌ ،
ابن ضبيد ،قاؿ :ثنا جرير ،عن منصور ،عن ؾباىد ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل
بػرىا ىف ربًً
اؼبثَن ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة ،قاؿ :ثنا
لو
ل
ث
م
:
قاؿ
،
﴾
و
ى
يعقوب .ح ٌدثين ٌ
ي ٍ ى ىٌ
ي
ى ى
تكونن كالطري لو
شبل ،عن القاسم بن أِب ٌبزة ،قاؿ :نودمً :ي ابن يعقوب ،ال
ٌ
ريش ،فإذا زسل ،قعد ليس لو ريش .فلم يىع ًرض للنداء ،كقعد ،فرفع رأسو ،فرأل
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عاضا على إصبعو ،فقاـ مرعواب؛ استحياء من هللا ،تعاذل ً
كره؛
ذ
كجو يعقوبًّ ،
ن
ن
ي
فذلك قوؿ هللا ﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾؛ كجو يعقوب .ح ٌدثنا
عرِب ،عن عكرمة ،قاؿ :ىمثى ىل لو يعقوب
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أِب ،عن النضر بن ٌ
عرِب ،عن
ًّ
عاضا على أصابعو .ح ٌدثنا أبو كريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،عن نضر بن ٌ
عكرمة ،مثلو .ح ٌدثين اغبارث ،قاؿ :ثنا عبد العزيز ،قاؿ :ثنا قيس ،عن
يعقوب ،فدفع يف صدره،
أِب حصني ،عن سعيد بن يجبري ،قاؿ :ىمثى ىل لو
ي
علي بن
فخرجت شهوتو من أانملو .قاؿ :ثنا عبد العزيز ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن ٌ
لكل رجل منهم اثنا عشر ابنناٌ ،إال يوسف ،يكلًد لو أحد
بذيبة ،قاؿ :كاف ييولىد ٌ
عشر؛ من أجل ما خرج من شهوتو .ح ٌدثين يونس ،قاؿ :أخربان :ابن كىب،
ظبعت عبيد هللا بن أِب جعفر ،يقوؿ :بلغ من شهوة
قاؿ :قاؿ أبو يشريح:
ي
يوسف أف خرجت من بنانو .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا يعلى بن عيبيد ،عن
ؿبمد بن سريين ،عن قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
ؿبمد اػبراساشلٌ ،قاؿ :سألت ٌ
ٌ
ربًً
عاضا على أصابعو ،يقوؿ :يوسف بن يعقوب بن
لو
ل
ث
م
:
قاؿ
،
﴾
و
يعقوب ًّ
ى
ىٌ
ي
ى ى
إسحاؽ بن إبراىيم ،خليل هللا ،اظبك اسم األنبياء ،كتعمل عمل السفهاء؟!
ؿبمد بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا يزيد بن يزريع ،عن يونس ،عن اغبسن،
ح ٌدثين ٌ
عاضا ،على إصبعو،
يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل
يعقوب ًّ
ى
ؿبمد بن ثور ،عن
ػحمد بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا ٌ
يقوؿ :يوسف .ح ٌدثنا م ٌ
معمر ،قاؿ :قاؿ قتادة :رأل صورة يعقوب ،فقاؿً :ي يوسف ،تعمل عمل
ال يف ٌجار ،كأنت مكتوب يف األنبياء؟! فاستحيا منو .ح ٌدثنا بشر ،قاؿ :ثنا يزيد،
قاؿ :ثنا سعيد ،عن قتادة﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،رأل آية من آًيت ربٌو،
ً
حت كلٌمو ،فعصمو
حجزه هللا هبا عن معصيتو؛ ذيكر لنا أنٌو ىمثى ىل لو يعقوبٌ ،
هللا ،كنزع كل شهوة ،كانت يف مفاصلو .قاؿ :ثنا سعيد ،عن قتادة ،عن
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عاض على إصبع من أصابعو .ح ٌدثين
اغبسن ،أنٌو ىمثى ىل لو يعقوب ،كىو
ٌّ
يعقوب ،قاؿ :ثنا يىشيم ،قاؿ :أخربان إظباعيل بن أِب سادل ،عن أِب صاحل،
عاضا على إصبعو ،يقوؿ:
قاؿ :رأل صورة يعقوب ،فػي سقف البيتًّ ،
ً
اؼبثَن،
ًي يوسفً ،ي يوسف ،يعين قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًٌو﴾ .ح ٌدثين ٌ
قاؿ :ثنا عمرك بن عوف ،قاؿ :أخربان يىشيم ،عن منصور ،كيونس ،عن اغبسن،
يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة يعقوب ،يف سقف
اؼبثَن ،قاؿ :ثنا عمرك بن عوف ،قاؿ :أخربان
البيتًّ ،
عاضا على إصبعو .ح ٌدثين ٌ
عاضا على إصبعو،
يى ىشيم ،عن إظباعيل بن سادل ،عن أِب صاحل ،مثلو ،كقاؿًّ :
يقوؿ :يوسف ،يوسف .ح ٌدثنا ابن ضبيد ،قاؿ :ثنا يعقوب ال يق ٌم ٌي ،عن حفص
عاضا على
ابن يضبيد ،عن مشر بن عطيٌة ،قاؿ :نظر يوسف إذل صورة يعقوبًّ ،
اؼبثَن ،قاؿ:
إصبعو ،يقوؿً :ي يوسف .فذاؾ حيث كف ،كقاـ ،فاندفع .ح ٌدثين ٌ
ثنا اغبً ٌماشلٌ ،قاؿ :ثنا شريك ،عن سادل كأِب حصني ،عن سعيد بن جبري﴿ :لى ٍوىال
عاضا على أصابعو،
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة ،فيها كجو يعقوبًّ ،
اؼبثَن ،قاؿ :ثنا
فدفع يف صدره ،فخرجت شهوتو من بني أانملو .ح ٌدثين ٌ
أبو نيعيم ،قاؿ :ثنا ًمسعر ،عن أِب حصني ،عن سعيد بن يجبري﴿ :لىٍوىال أى ٍف ىرأىل
بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل سبثاؿ كجو أبيو ،فخرجت الشهوة من أانملو .ح ٌدثنا
ؿبمد ،قاؿ :ثنا وبىي  -يعين ابن عبٌاد  -قاؿ :ثنا أبو عوانة ،عن
اغبسن بن ٌ
إظباعيل بن سادل ،عن أِب صاحل﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :سبثاؿ صورة
الرزاؽ ،قاؿ:
يعقوب ،يف سقف البيت .ح ٌدثنا اغبسن بن وبىي ،قاؿ :ثنا عبد ٌ
يعقوب
أخربان جعفر بن سليماف ،عن يونس بن عيبيد ،عن اغبسن ،قاؿ :رأل
ى
الثورم ،عن أِب حصني،
الرزاؽ ،قاؿ :أخربان
ًّ
عاضا على يده .قاؿ :أخربان عبد ٌ
ٌ
عن سعيد بن يجبري ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :يعقوب ضرب
292

بيده على صدره ،فخرجت شهوتو من أانملو .يح ًٌدثت عن اغبسني بن الفرج،
الضحاؾ،
ظبعت
ظبعت أاب يمعاذ ،قاؿ :أخربان عبيد بن سليماف ،قاؿ:
قاؿ:
ي
ي
ٌ
يقوؿ يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾؛ آية من ربٌو؛ يزعموف أنٌو ىمثى ىل لو
يوسف ما أكعد
يعقوب ،فاستحيا منو .كقاؿ آخركف :بل الربىاف الذم رأل
ي
ً
كر من قاؿ ذلك :ح ٌدثنا أبو كريب ،قاؿ :ثنا
هللا  ،على الزسل أىلىو .ذ ي
رظي ،قاؿ :رفع يوسف
ككيع ،عن أِب مودكد ،قاؿ:
ي
ظبعت ٌ
ؿبمد بن كعب ال يق ٌ
كتاب يف حائط البيت﴿ :ىال تىػ ٍقربيوا ًٌ
الز ىسل إًنوي ىكا ىف
رأسو ،إذل سقف البيت ،فإذا ه
ى
فى ً
اح ىشةن ىك ىساءى ىسبً نيبل﴾(ُ) .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أِب ،عن أِب مودكد ،عن
ؿبمد بن كعب ،قاؿ :رفع يوسف رأسو ،إذل سقف البيت ،حني ىم ،فرأل
ٌ
الزسل إًنو ىكا ىف فى ً
اح ىشةن ىك ىساءى ىسبً نيبل﴾ .قاؿ:
كتااب ،يف حائط البيت﴿ :ىال تىػ ٍقىربيوا ًٌ ى ي
ن
ؿبمد بن كعب﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
ثنا زيد بن اغبيباب ،عن أِب معشر ،عن ٌ
ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :لوال ما رأل يف القرآف من تعظيم الزسل .ح ٌدثنا يونس ،قاؿ :أخربان
رظي،
ابن كىب ،قاؿ :أخربشل انفع بن يزيد ،عن أِب صخر ،قاؿ :ظبعت ال يق ٌ
يقوؿ يف الربىاف الذم رأل يوسف :ثبلث آًيت من كتاب هللا ﴿ :ىكإًف ىعلىٍي يك ٍم
ًً
ني﴾(ِ) ،اآلية ،كقولو ﴿ :ىكىما تى يكو يف ًيف ىشأٍ وف﴾(ّ) ،اآلية ،كقولو﴿ :أىفى ىم ٍن
ىغبىافظ ى
ىو قىائًم علىى يك ًل نػى ٍف و ً
ت﴾(ْ) .قاؿ انفع :ظبعت أاب ىبلؿ يقوؿ مثل
س دبىا ىك ىسبى ٍ
يى ه ى
ٌ
قوؿ ال يقرظي ،كزاد آية رابعة ﴿ :ىكىال تىػ ٍقربيوا ًٌ
ؿبمد ،قاؿ:
الز ىسل﴾ .ح ٌدثنا اغبسن بن ٌ
ى
ٌ
(ُ) اإلسراء.ِّ :
(ِ) االنفطار.َُ :
(ّ) يونس.ُٔ :
(ْ) الرعد.ّّ :
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رظي﴿ :لى ٍوىال
ؿبمد ،قاؿ :أخربان أبو معشر ،عن ٌ
ثنا عمرك بن ٌ
ؿبمد بن كعب ال يق ٌ
أى ٍف رأىل بػرىا ىف ربًً
حرـ هللا عليو من الزسل .كقاؿ آخركف :بل رأل
ما
:
فقاؿ
،
﴾
و
ى ي ٍ ى ىٌ
ٌ
ً
ؿبمد بن سعد ،قاؿ :ثين أِب ،قاؿ:
كر من قاؿ ذلك :ح ٌدثين ٌ
سبثاؿ اؼبلك .ذ ي
ت بًًو ىكىىم ًهبىا لى ٍوىال
عمي ،قاؿ :ثين أِب ،عن أبيو ،عن ابن عبٌاس ﴿ :ىكلىىق ٍد ىنب ٍ
ثين ٌ
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،يقوؿ :آًيت ربٌو ،أيرم سبثاؿ اؼبلك .ح ٌدثنا ابن ضبيد،
قاؿ :ثنا سلمة ،عن ابن إسحاؽ ،قاؿ :كاف بعض أىل العلم فيما بلغين يقوؿ:
عاضا على
الربىاف الذم رأل
يوسف ،فصرؼ عنو السوء كالفحشاء :يعقوب ًّ
ي
فلما رآه انكشف ىارناب .كيقوؿ بعضهم :إٌمبا ىو خياؿ إطفري سيٌده،
أصبعوٌ ،
حني دان من الباب ،كذلك أنٌو لى ٌما ىرب منها ،كاتٌبعتو ألفياه ،لدل الباب.
ىم
جل ثناؤه أخرب عن ٌ
كأىكذل األقواؿ يف ذلك ابلصواب أف ييقاؿ :إ ٌف هللا ٌ
كل كاحد منهما بصاحبو ،لوال أف رأل يوسف برىاف
يوسف ،كامرأة العزيزٌ ،
ربٌو ،كذلك آية من آًيت هللا ،زجرتو عن ركوب ما ىم بو يوسف من الفاحشة.
كجائز أف تكوف تلك اآلية صورة يعقوب ،كجائز أف تكوف صورة اؼبلك ،كجائز
حجة
أف يكوف الوعيد يف اآلًيت اليت ذكرىا هللا يف القرآف على الزسل ،كال ٌ
أم .كالصواب أف ييقاؿ يف ذلك ما قالو هللا،
أبم ذلك ،من وٌ
للعذر قاطعةًٌ ،
تبارؾ كتعاذل ،كاإليباف بو ،كترؾ ما عدا ذلك إذل عالًمو»(ُ).
تعليق:

اؼبركًيت اؼبنسوبة إذل بعض
ٌ
حت إذا صرفنا النظر عن كضوح سقامة ىذه ٌ
فإهنا تبقى (غري كاجبة)؛ أل ٌهنا قد فقدت صفة الكلٌيٌة ،كصفة القطعيٌة،
السلف؛ ٌ
ً
جاىل ،هبهل
اؼبركًيت يف (السلفيٌة الواجبة) ٌإال
معا؛ كلذلك ال ييدخل ىذه ٌ
ن
ه

(ُ) جامع البياف.ََُ-ِٖ/ُّ :
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سقامتها؛ أك ً
ف
ب يتٌبع ىواه ،كإف خالف األدلٌة القطعيٌة؛ أك
متعص
مستضع ه
ٌ
ى
ه
أىل الباطل ،فيوافقهم على أابطيلهم؛ ليسلم ىو كأىلو من أذاىم!!!
ىباؼ ى
قاؿ أبو حيٌاف األندلسي« :طوؿ الػمفسركف ،فػي تفسري ىذين الػهم ً
ني،
ٌ
ٌ
ٌ
كنسب بعضهم  -ليوسف  -ما ال هبوز نسبتو آلحاد ال يف ٌساؽ .كالذم أختاره:
منفي؛ لوجود رؤية الربىاف،
أ ٌف يوسف  لػم يقع منو ىى ػ ٌّم بػها ،البتٌة ،بػل ىػو ٌّ
فت ،لوال أف عصمك هللا .كال تقوؿ(ُ) :إ ٌف جواب (لوال)
كما تقوؿ :لقد قار ى
متق ًٌدـ عليها ،كإف كاف ال يقوـ دليل على امتناع ذلك ،بل صريح أدكات
الشرط العاملة ـبتلىف يف جواز تقدصل أجوبتها عليها ،كقد ذىب إذل ذلك
مربد؛ بل
الكوفيٌوف ،كمن أعبلـ البصريٌني أبو زيد
األنصارم ،كأبو العبٌاس الػ ٌ
ٌ
نقوؿ :إ ٌف جواب (لوال) ؿبذكؼ؛ لداللة ما قبلو عليو ،كما تقوؿ(ِ) جػمهور
البصريٌني ،فػي قوؿ العرب :أنت ظالًػم ،إف فعلت ،فيق ٌدركنو :إف فعلت ،فأنت
يدؿ قولو" :أنت ظالًػم" ،على ثبوت الظلم ،بل ىو يمثبىت على تقدير
ظالًػم ،كال ٌ
كجود الفعل ،ككذلك ىنا التقدير" :لوال أف رأل برىاف ربٌو ،لػهم بػها" ،فكاف
مً
وج ندا لً ىػه وٌػم ،على تقدير انتفاء رؤية الربىاف ،لكنٌو يكجد رؤية الربىاف ،فانتفى
ي
بعيدا،
"كلى ىػهم هبا" ،كاف ن
ال ىػه ُم .كال التفات إذل قوؿ ٌ
الزجاج :كلو كاف الكبلـ :ى
فكيف مع سقوط البلـ؟ ألنٌو ي ً
وىم أ ٌف قولو ﴿ :ىكىىم ًهبىا﴾ ىو جواب (لوال)،
ي
ككبن لػم نقل بذلك ،كإنػٌما ىو دليل الػجواب .كعلى تقدير أف يكوف نفس
الػجواب ،فالبلـ ليست ببلزمة؛ لػجواز أف ما أييت(ّ) جواب (لوال)  -إذا كاف
(ُ) كذا يف اؼبطبوع( :تقوؿ) ،ابلتاء ،كالصواب( :نقوؿ) ،ابلنوف.
(ِ) كذا يف اؼبطبوع( :تقوؿ) ابلتاء ،كالصواب( :يقوؿ) ،ابلياء ،كإف جاز ابلتاء.
(ّ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :أف أييت).
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بصيغة اؼباضي  -ابلبلـ ،كبغري الـ ،تقوؿ :لوال زيد ألكرمتك ،كلوال زيد
أكرمتك .فمن ذىب إذل أ ٌف قولو ﴿ :ىكىىم ًهبىا﴾ ىو نفس الػجواب لػم ييبعًد.
كال التفات لقوؿ ابن عطيٌة :إ ٌف قوؿ من قاؿ :إ ٌف الكبلـ قد تىػم يف قولو:
ت بًًو﴾ ،كإ ٌف جواب (لوال) يف قولو ﴿ :ىكىىم ًهبىا﴾ ،كإ ٌف اؼبعَن :لوال أف
﴿ ىكلىىق ٍد ىنب ٍ
يرده لساف
رأل الربىاف ،لػهم هبا ،فلم ييهم يوسف  ،قاؿ :كىذا ه
قوؿ ٌ
"يرده لساف العرب" ،فليس كما ذكر،
العرب ،كأقواؿ السلف ،انتهىٌ .أما قولوٌ :
استدؿ من ذىب إلػى جواز ذلك ،بوجوده يف لساف العرب ،قاؿ هللا تعاذل:
كقد
ٌ
ً
ًً
ً
ً ً
ني﴾(ُ)،
﴿إً ٍف ىك ىاد ٍ
ت لىتيػٍبدم بًو لى ٍوىال أى ٍف ىربىطٍنىا ىعلىى قىػ ٍلبً ىها لتى يكو ىف م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
ً ًً
يتخرج على أنٌو الػجواب ،على ما
فقولو﴿ :إً ٍف ىك ىاد ٍ
ت لىػتيػٍبدم بو﴾ٌ ،إما أف ٌ
يتخرج على ما ذىبنا إليو ،من أنٌو دليل
ذىب إليو ذلك القائلٌ ،
كإما أف ٌ
الػجواب ،كالتقدير" :لوال أف ربطنا على قلبها ،لكادت تيبدم بو" .ك ٌأما أقواؿ
يصح  -عن أحد منهم  -شػيء من ذلك؛ ألنػٌها أقواؿ
السلف ،فنعتقد أنٌو ال ٌ
بعضا ،مع كونػها قادحة ،فػي بعض في ٌساؽ الػمسلمني،
متكاذبة ،يناقض بعضها ن
فضبل عن الػمقطوع ؽبم ،ابلعصمة .كالذم يركم عن السلف ال يساعد عليو
ن
يدؿ عليو دليل ،ألنػٌهم
كبلـ العرب ،ألنػٌهم ق ٌدركا جواب (لوال) مػحذكفنا ،كال ٌ
ي
يدؿ كبلـ العربٌ ،إال على أف يكوف الػمحذكؼ،
لػم يق ٌدركا" :لى ىػهم هبا" .كال ٌ
من معَن ما قبل الشرط؛ أل ٌف ما قبل الشرط دليل عليو ،كال يػيح ىذؼ الشيء
لغري دليل عليو .كقد طهران كتابىنا ىذا ،عن نقل ما فػي كتب التفسري ،فبٌا ال
يليق ذكره ،كاقتصران على ما دؿ عليو لساف العرب ،كمساؽ اآلًيت اليت فػي
كل ما يشني.
ىذه السورة ،مػ ٌما ٌ
يدؿ على العصمة ،كبراءة يوسف  من ٌ
(ُ) القصص.َُ :
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كمن أراد أف يقف على ما نيًقل عن الػ ً
مفسرين ،فػي ىذه اآلية ،فليطالع ذلك،
ٌ
(ُ)
الزـبشرم ،كابن عطيٌة ،كغيػرىػما» .
فػي تفسري
ٌ
الشنقيطي« :ىذه األقواؿ اليت رأيت نسبتها إذل ىؤالء العلماء
كقاؿ
ٌ
عمن نيقل عنو ،بسند صحيح ،كىذا
منقسمة إذل قسمني :قسم لػم يثبت نقلوٌ ،
ال إشكاؿ يف سقوطو .كقسم ثبت عن بعض من ذيكًر ،كمن ثبت عنو منهم
شيء من ذلك ،فالظاىر الغالب على الظن ،الػمز ً
احم لليقني :أنٌو إنٌػما تل ٌقاه عن
ٌ
اإلسرائيليٌات؛ ألنٌو ال ؾباؿ للرأم فيو ،كلػم ييرفىع منو قليل ،كال كثري إليو .
نيب هللا ،يوسف ،أبنٌو جلس بني
كهبذا تعلم أنٌو ال ينبغي ٌ
التجرؤ على القوؿ يف ٌ
اعتمادا على مثل ىذه الركاًيت؛ مع أ ٌف
ًرجلىي كافرة أجنبيٌة ،ييريد أف يزشل هبا،
ن

الكف اليت خرجت لو
كقصة ٌ
يف الركاًيت اؼبذكورة ما تلوح عليو لوائح الكذبٌ ،
صحتو  -فيو
منهن ال يبارل هبا؛ أل ٌف ذلك  -على فرض ٌ
مرات ،كيف ثبلث ٌ
أربع ٌ
أكرب زاجر لعو ٌاـ ال يف ٌساؽ ،فما ظنٌك خبيار األنبياء! مع أ ٌان ق ٌدمنا داللة القرآف
على براءتو ،من جهات متع ٌددة ،كأكضحنا أ ٌف اغبقيقة ال تتع ٌدل أحد أمرين:
أصبل ،بناء على تعليق ى ٌػمو ،على عدـ رؤية
ىم بػها ،ن
ٌإما أف يكوف لػم يقع منو ٌّ
الطبيعي اؼبزموـ ابلتقول،
كإما أف يكوف ى ٌػمو الػميل
الربىاف ،كقد رأل الربىافٌ ،
ٌ
كالعلم عند هللا تعاذل»(ِ).
فهذه الركاًيت الباطلة السقيمة العقيمة األثيمة ال ييبكن أف تيػ ىع ٌد جزءنا من
ً
ػمفسرين ،فهو غالًط ،أك يمغالًط؛
(السلفيٌة الواجبة) ،كمن قاؿ ٌ
بصحتها من ال ٌ
ألهنا  -ببل أدسل ريب  -من أكاذيب اليهود ،كأمثاؽبم من (أعداء األنبياء).
ٌ
(ُ) تفسري البحر ا﵀يط.ِٗٓ-ِْٗ/ٓ :
(ِ) أضواء البياف.ُٖ-َٖ/ّ :
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الرجل
ؾبلس ي
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما ما يين ىقل من أنٌو ىحل سراكيلىو ،كجلس ى
عاضا على يده ،كأمثاؿ ذلك ،فكلٌو فبٌا لػم
من الػمرأة ،كأنٌو رأل صورة يعقوبًّ ،
يػ ً
خرب هللا بو ،كال رسولو؛ كما لػم يكن كذلك ،فإٌمبا ىو مأخوذ عن اليهود،
ي
كل ىمن نقلو ًمن
كذاب ،على األنبياء ،ن
الذين ىم من أعظم الناس ن
كقدحا فيهم .ك ٌ
احدا»(ُ).
اؼبسلمني ،فعنهم نقلو؛ لػم ينقل من ذلك أح هد عن نبيٌنا  حرفنا ك ن
الطربم،
كل العجب ،من (ابن تيميٌة) :كيف أثَن على تفسري
ٌ
فالعجب ٌ
كقد امتؤل هبذه الركاًيت السقيمة األثيمة ،كأمثاؽبا ،من اإلسرائيليٌات الباطلة!!!
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما التفاسيػر ،التػي فػي أيدم الناس ،فأص ُحها تفسري
الطربم؛ فإنٌو يذكر مقاالت السلف ،ابألسانيد الثابتة ،كليس
حمد بن جرير
مػ ٌ
ٌ
(ِ)
الكليب(ّ).)ْ(»...
ك
،
فيو بدعة ،كال ينقل عن الػمتٌػ ىهمني ،ك يمقاتل بن بكري
ٌ
التاـ ،بركاًيتو!
العامة ،من الوثوؽ ٌ
فالواجب  -على العلماء  -تػحذير ٌ
ً
ت من ذلك موسوعات ،من الكتب
ؿبمد حسني
الذىيب« :ثػ ٌم يكج ىد ٍ
قاؿ ٌ
ٌ
م ،عن
الػمؤلفة فػي التفسري ،جػىىم ىع ٍ
ت كل ما كقع ألصحابػها ،من التفسري الػمرك ٌ
بلحػ ػظ أ ٌف
م .كيي ى
النبػ ٌي  ،كأصح ػابػو ،كتػابعي ػهم ،كػتػفػسػي ػر ابػن ج ػرير الطبػ ػر ٌ
توسعوا يف
ابن جرير ،كمن على شاكلتو  -كإف نقلوا تفاسريىم ابإلسناد ٌ -
حت استفاض ،كشػمل ما ليس موثوقنا بو»(ٓ).
النقل ،كأكثركا منوٌ ،
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُْٕ/َُ :
لعل مراده( :مقاتل بن سليماف بن بشري).
(ِ) كذا يف الػمطبوع ،ك ٌ
اتما!!!
الطربم) ،من ركاًيت
ػخل (تفسري
(الكليب) ،يخليًّوا ًّ
ٌ
(ّ) لػم ي ي
ٌ
(ْ) ؾبموعة الفتاكل.َِٖ/ُّ :
اؼبفسركف.ُُّ/ُ :
(ٓ) التفسري ك ٌ
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الطربم ،اإلماـ اؼبشهور
ؿبمد بن جرير بن يزيد
كقاؿ ابن عثيمني« :ىو ٌ
ٌ
فػي التفسري ،توفٌػي سنة َُّق .كتفسريه :ىو أصل التفسري ابألث ػر ،كمرجع
اؼبفسرين ابألثر ،كال ىبلو من بعض اآلاثر الضعيفة ،ككأنٌو ييريد أف هبمع
عبميع ٌ
ما يركم عن السلف من اآلاثر ،يف تفسري القرآف ،كيدع للقارئ اغبكم عليها
ابلصحة أك الضعف ،حبسب تتبُع رجاؿ السند ،كىي طريقة جيٌدة من كجو،
ٌ
حت
كليست جيٌدة من كجو آخر .فجيٌدة من جهة أنػٌها تػجمع اآلاثر الواردة؛ ٌ
ال تضيع ،كرٌدبا تكوف طرقها ضعيفة ،كيشهد بعضها لبعض .كليست جيٌدة من
جهة أ ٌف القاصر ابلعلم ربػٌما يػخلط الغث ابلسمني ،كأيخذ بػهذا كىذا ،لكن
من عرؼ طريقة السند ،كراجع رجاؿ السند ،كنظر إلػى أحوالػهم ،ككبلـ العلماء
فيهم؛ علم ذلك»(ُ).
الطربم)؛
لكن (ابن عثيمني)  -نفسو  -ال يلبث أف يػيثنػي على (تفسري
ك ٌ
ٌ
خشرم ،كأمثالو.
تفسري الزمػ
ًّ
ٌ
ردا على من فضل عليو ى
ً
قاؿ ابن عثيمني« :ك
متأخرين يػيح ًٌذركف الطلبةى
أيت بعض الػ ٌ
العجيب أنػٌي ر ي
ي
من تفسريه؛ ألنٌو مػملوء  -على زعمهم  -ابإلسرائيليٌات ،كيقولوف :عليكم
الكشاؼ) ،للزمػخشرم ،كمػا أشػبػو ذلك ،كىؤالء مػ ً
خطئوف؛ ألنػٌهم
ب ػ(تفسيػر ٌ
ي
ٌ
لػجهلهم بفضل التفسري ابآلاثر ،عن السلف ،كاعتزازىم أبنفسهم ،كإعجابػهم
ِبرائهم ،صاركا يقولوف ىذا»(ِ).

ؿبمد بن صاحل العثيمني.ُِْ-َِْ/ٗ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
ؿبمد بن صاحل العثيمني.ُِْ/ٗ :
(ِ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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ّ
ؤلاسرائيليات
شبهة
إن قيل :كيف تطعنوف يف أكثر قصص (العهد القديػم) ،كتستنكركف
نسبتها إذل (الوحي) ،كقد اشتملت كتب اؼبؤلٌفني اؼبنتسبني إذل (اإلسبلـ) ،على
أمثاؽبا ،كال سيٌما كتب التفسري ،ككتب اغبديث ،ككتب التاريخ؟!
يسميو
قلت :اشتملت كتب بعض اؼبنتسبني إذل (اإلسبلـ) ،على ما ٌ
العلماء( :اإلسرائيليٌات).
كىي ركاًيت ال ييبكن نسبتها إذل (اإلسبلـ) ،كإف ركاىا بعض اؼبنسوبني
إذل (اإلسبلـ)؛ فإ ٌف مصدرىا :كعب األحبار ،ككىب بن منبٌو ،كأمثاؽبما،
كليست تلك الركاًيت :من آًيت القرآف الكرصل ،كال من أقواؿ الرسوؿ ؛
نسب إذل (اإلسبلـ)؟!!!
لكي تي ى
العرِب القاضي أبو بكر ... :
قاؿ أبو عبد هللا
القرطيب« :قاؿ ابن ٌ
ٌ
يصح عنو فيو قرآف كال سنٌةٌ ،إال ما ذكرانه ،فمن الذم يوصل السامع
كإذ لػم ٌ
أم لساف ظبعو؟ كاإلسرائيليٌات مرفوضة عند العلماء
إذل أيٌوب خربه ،أـ على ٌ
فإهنا ال
اصمم عن ظباعها أذنيكٌ ،
على البتات؛ فأع ًر ٍ
بصرؾ ،ك ٍ
ض عن سطورىا ى
خباال»(ُ).
خياال ،كال تزيد فؤادؾ ٌإال ن
تيعطي فكرؾ ٌإال ن
وجد يف
كقاؿ ابن تيميٌة« :كىذا ذكره ابن قتيبة يف اؼبعارؼ ،كىو كمثلو يي ى
عمن ينقل
التواريخ ،كتاريخ ابن جرير
الطربم ،ككبوه .كىذا ككبوه منقوؿ ٌ
ٌ
األحاديث اإلسرائيليٌة ،ككبوىا من أحاديث األنبياء اؼبتق ٌدمني ،مثل كىب بن
كؿبمد بن إسحاؽ ،كغريىم .كقد
منبٌو ،ككعب األحبار ،كمالك بن دينارٌ ،
(ُ) اعبامع ألحكاـ القرآف.ُِٓ/ُٖ :
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أجػمع اؼبسلموف على أ ٌف ما ينقلو ىؤالء  -عن األنبياء اؼبتق ٌدمني  -ال هبوز أف
يهب ىعل عمدة يف دين اؼبسلمنيٌ ،إال إذا ثبت ذلك بنقل متواتر ،أك أف يكوف
منقوال عن خامت اؼبرسلني»(ُ).
ن
كقاؿ ابن كثري« :كلسنا نذكر من اإلسرائيليٌاتٌ ،إال ما أذف الشارع
يف نقلو ،مػ ٌما ال يػخالف كتاب هللا ،كسنٌة رسولو  ،كىو القسم الذم
مختصر عندان ،أك تسمية لػ يم ىبهم ،كرد
ال ييصدؽ ،كال ييكذب ،مػ ٌما فيو بس ه
ط لػ ى
بو شرعنا ،فبٌا ال فائدة يف تعيينو لنا؛ فنذكره على سبيل التحلٌي بو ،ال على
سبيل االحتياج إليو ،كاالعتماد عليو .كإنػٌما االعتماد ،كاالستناد ،على كتاب
صح نقلو ،أك حسن ،كما كاف فيو ضعف
هللا ،كسنٌة رسوؿ هللا  ،ما ٌ
نبيٌنو»(ِ).
أيضا« :كقد كردت يف ىذا آاثر كثرية إسرائيليٌة ،دل ىأر
كقاؿ ابن كثري ن
تطويل الكتاب بذكرىا؛ أل ٌف منها ما ىو موضوع من كضع زاندقتهم ،كمنها
صحيحا ،ككبن يف غنية عنها ،ك﵁ اغبمد .كفيما قص
ما قد وبتمل أف يكوف
ن
عما سواه ،من بقيٌة الكتب قبلو ،كدل يوبوجنا هللا،
هللا تعاذل علينا يف كتابو غنية ٌ
كال رسولو إليهم»(ّ).
أيضا« :كقد يركم يف ىذا آاثر كثرية ،عن السلف ،كغالبها
كقاؿ ابن كثري ن
من اإلسرائيليٌات ،اليت تين ىقل؛ ليينظىر فيها ،كهللا أعلم حباؿ كثري منها ،كمنها
كل ما
ما قد ييقطىع بكذبو؛ ؼبخالفتو ٌ
اغبق الذم أبيدينا ،كيف القرآف غنية عن ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ّٓ/ُِ :
(ِ) البداية كالنهاية.ٕ/ُ :
(ّ) تفسري القرآف العظيم.ّْٖ/ٖ :
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ألهنا ال تكاد زبلو من تبديل كزًيدة كنقصاف ،كقد
عداه من األخبار اؼبتق ٌدمة؛ ٌ
يكضع فيها أشياء كثرية»(ُ).
أيضا« :كالذم نسلكو يف ىذا التفسري اإلعراض عن كثري
كقاؿ ابن كثري ن
من األحاديث اإلسرائيليٌة؛ ؼبا فيها من تضييع الزماف ،كؼبا اشتمل عليو كثري
فإهنم ال تفرقة عندىم بني صحيحها كسقيمها،
منها ،من الكذب اؼبركج عليهمٌ ،
األمة»(ِ).
األئمة اغبيٌفاظ اؼبتقنوف من ىذه ٌ
حرره ٌ
كما ٌ
الذىيب« :كالتفسري كاغبديث ،كبلنبا أتثٌر إذل ح ٌد
ؿبمد حسني
كقاؿ ٌ
ٌ
كبري ،بثقافات أىل الكتاب ،على ما فيها من أابطيل كأكاذيب ،ككاف
العامة بشغف ظاىر ،كتناقلها بعض
سيء ،حيث تقبٌلها ٌ
لئلسرائيليٌات فيها أثر ٌ
تساىل يصل أحيا نان إذل ح ٌد التسليم هبا ،على ما فيها من سخف
اػباصة يف ي
ٌ
ًٌبني ،ككذب صريح ،األمر الذم كاد ييفسد على كثري من اؼبسلمني عقائدىم،
كترىات»(ّ).
كهبعل اإلسبلـ يف نظر أعدائو دين خرافة ٌ
اػبالدم« :اؼبصدر الثاشل الذم أشران لو من قبل :ىو
كقاؿ صبلح
ٌ
الركاًيت كاألقواؿ كاألخبار اؼبتعلٌقة ابلسابقني ،كاليت لػم ترد يف القرآف كاغبديث
مسماة
الصحيح ،كإٌمبا أيخذت من كتب السابقني ،كأقواؿ أىل الكتاب ،كىي الػ ٌ
عند العلماء ابإلسرائيليٌات .إ ٌف اؼبذكور يف اإلسرائيليٌات عن قصص القرآف :ىو
ألهنا مستم ٌدة من بين إسرائيل ،كبنو إسرائيل
معلومات غري موثوقة ،كال يقينيٌة؛ ٌ
غري مؤسبنني على توراهتم ،كال على دينهم ،فكيف يؤسبنوف على أخبار كركاًيت
(ُ) تفسري القرآف العظيم.ُٓٓ/ٗ :
(ِ) تفسري القرآف العظيم.ُُْ/ٗ :
(ّ) اإلسرائيليٌات يف التفسري كاغبديث.ُٖ :
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السماكم (التوراة) يهوف عليو
يتجرأ على ربريف الكتاب
ٌ
التاريخ؟ إ ٌف الذم ٌ
ربريف أخبار التاريخ!! كدبا أ ٌف ىذه ىي صفة األخبار اؼبذكورة يف اإلسرائيليٌات،
موردا من موارده،
فبل هبوز أف قبعلها
مصدرا من مصادر القصص القرآشلٌ ،كال ن
ن
كال أف نستم ٌد منها معلومات ،أك تفاصيل أحداث ذلك القصص ،كال هبوز أف
نفسر كبلـ هللا ،الصادؽ الصحيح ،يف القرآف ،اؼبتعلٌق بذلك القصص ،هبذه
ٌ
اؼبعلومات ،كالركاًيت اإلسرائيليٌة ،اؼبكذكبة الػمحرفة!!»(ُ).
توجيها
أيضا« :لكن نرل أ ٌف اعبملة تق ٌدـ لنا
كقاؿ صبلح
اػبالدم ن
ن
ٌ
اترىبيًّا ،كىو أنٌنا لػم نكن مع السابقني ،كىم يعيشوف أحداث قصصهم ،فمن
أين نعرؼ ىذه التفاصيل ،كاليهود الكاتبوف ًٌ
ا﵀رفوف لػم يكونوا لدل من سبقهم
لكل من أكرد تفاصيل
من األقواـ ،فكيف يفرتضوف أحداثهم ككقائعهم؟ نقوؿ ٌ
ألحداث القصص القرآشلٌ ،غري مذكورة يف اآلًيت ،كاألحاديث الصحيحة :من
أدراؾ هبذا؟ ككيف عرفتها؟ كأنت لػم تكن لديهم ،كىم يعيشوهنا؟ فمن أين
أخذهتا؟ إف أخذهتا من اإلسرائيليٌات ،فمن أين أخذىا ىكتىػبىةي اإلسرائيليٌات؟ ىل
ت لى ىديٍ ًه ٍم﴾(ِ) :دعوة
كانوا لديهم ،كىم يعيشوهنا؟ إ ٌف قولو تعاذل ﴿ :ىكىما يكٍن ى
لكل ابحث ،كدارس للقصص القرآشلٌ ،أف يقف عند اؼبصادر اليقينيٌة
ٌ
(ّ)
الصحيحة ،يف ذلك ،كىي اآلًيت ،كاألحاديث الصحيحة» .
أيضا« :إذا كانت اآلية تطالبنا ابلتثبٌت من أنباء
كقاؿ صبلح
اػبالدم ن
ٌ
كأخبار الفاسقني ،من اؼبسلمني ،أل ٌهنم متٌػ ىهموف كغري مؤتػ ىمنني ،فكيف ابألنباء
(ُ) القصص القرآشلٌ.ّْ :
(ِ) آؿ عمراف.ْْ :
(ّ) القصص القرآشلٌ.ْٔ-ْٓ :
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كخباصة اليهود ،كىم كافركف ؾبركحوف،
كاألخبار اليت يق ٌدمها لنا أىل الكتاب،
ٌ
حذرا كتثبٌػتنا
كليسوا علميٌني كال موضوعيٌني؟ هبب أف نكوف أماـ أنبائهم أكثر ن
سبحيصا»(ُ).
ك ن
إسبلمي ،أطلقو
أيضا« :كاإلسرائيليٌات :مصطلح
كقاؿ صبلح ا
ػبالدم ن
ٌ
ٌ
اؼبفسرين ،كا﵀ ٌدثني ،على تلك الػمعلومات،
العلماء اؼبسلموف ،من ٌ
اؼبؤرخني ،ك ٌ
كالركاًيت ،كاألخبػار ،كاألقواؿ ،التػي أيخذت عن السػابقيػن ،من غيػر الػمصادر
أخص
اإلسبلميٌة اؼبوثوقة ،كابلذات تلك اؼبأخوذة عن أىل الكتاب ،كبشكل
ٌ
كل تلك األقواؿ كالركاًيت مأخوذة عن
عن بنػي إسػرائيل ،أك اليهػود! كليس ٌ
اؼبهم ٌأهنا غري
بين إسرائيل ،فقد يكوف مصدرىا نصرانيًّا ،أك ركمانيًّا ،أك فارسيًّاٌ ،
كل ذلك الركاـ الكبري ،من األخبار
موثوقة ،كال ى
معتمدة .كقد أيطلق على ٌ
كاألقواؿ :إسرائيليٌات .كظبٌيت هبذا االسم من ابب تغليب اؼبصادر اإلسرائيليٌة،
على غريىا من اؼبصادر ،كأل ٌف الركاًيت اإلسرائيليٌة أكثر من غريىا من الركاًيت،
كأل ٌف اليهود ىم أحرص أصناؼ الك ٌفار على حرب اؼبسلمني كإغوائهم ،كعلى
كل ىذه اإلسرائيليٌات
ص ٌدىم عن دينهم ،كعلى ربريف معلوماهتم ٌ
كتصوراهتم!! ك ٌ
غري الثابتة تتح ٌدث عن أخبار كأحداث ككقائع ،جرت للسابقني من األقواـ
كاألمم ،كحدثت مع السابقني من األنبياء كاؼبرسلني ،كتيضيف ىذه اإلسرائيليٌات
كتفصل يف مشاىد ،سكت عنها
إضافات تفصيليٌة ألحداث القصص القرآشلٌٌ ،
اؼببهمات اؼبتعلٌقة أبظباء ،أك أماكن
القرآف ،كاغبديث الصحيح ،كتي ٌبني بعض ى
القصص القرآشلٌ .كىذه اإلسرائيليٌات موجودة يف العهد القدصل ،الذم يؤمن بو
اليهود ،كيف العهد اعبديد ،الذم يؤمن بو النصارل ،كيف بعض الكتب اليت
(ُ) القصص القرآشلٌ.ُٓ :
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اؼبؤرخوف كاإلخباريٌوف،
يتداكؽبا اليهود كالنصارل ،فيما بينهم ،كاليت نقلها عنهم ٌ
فيما بعد»(ُ).
أيضا« :كقد اطٌلع بعض أىل العلم من اؼبسلمني،
كقاؿ صبلح
اػبالدم ن
ٌ
بعد عهد الصحابة ،على تلك اإلسرائيليٌات ،كأيعجبوا دبا تق ٌدمو من تفصيبلت،
فسجلوىا يف
كمعلومات ،عن كقائع اتريخ اؼباضني ،كقصص السابقني،
ٌ
تفاسريىم ،كتوارىبهم ،كمؤلٌفاهتم ،ككتاابهتم ،ككضعوىا هجانب اآلًيت القرآنيٌة،
كبياان لقصص األنبياء.
كاألحاديث النبويٌة ،كاعتربكا ذلك كلٌو أترىبنا للماضي ،ن
اغبق ابلباطل ،كمزجوا الثابت بغري
كدكنوا كتبهم على ىذا األساس ،كخلطوا ٌ
ٌ
كل ما
الثابت ،كأقبل اؼبسلموف على كتاابت ىؤالء ٌ
اؼبؤرخني ك ٌ
اؼبفسرين ،كأخذكا ٌ
فيها من ركاًيت كأخبار كمعلومات ،تتعلٌق بقصص األنبياء ،أك غريىم ،كدل يبيٌزكا
صحيحها من سقيمها ،كح ٌقها من ابطلها! إنٌنا مع ا﵀ ٌققني من العلماء الذين
توقٌفوا يف اإلسرائيليٌات ،كلػم أيخذكا هبا ،كاكتفوا يف إثبات أحداث ككقائع
النبوم الصحيح ،كلػم
القصص القرآشلٌ ،دبا كرد يف القرآف الصريح ،كاغبديث
ٌ
أم مصدر آخر»(ِ).
يذىبوا إذل ٌ
فالصورة التنزيليٌة ىي كحدىا (الصورة اإلسبلميٌة األصيلة) ،اليت تػمثٌل
هي الػمنزؿ).
(اإلسبلـ) ،كمصدرىا الوحيد الفريد ىو (الوحي اإللػ ٌ
ٌأما ما خالفها من (الصور التأليفيٌة) ،فبل قيمة ؽبا ،كائننا من كاف الذم
أنتجها ،أك نقلها ،أك اعتمد عليها .كلذلك ال قيمة ؽبذه اإلسرائيليٌات السقيمة،
كل الوجوب.
يف تفسري (القرآف الكرصل)؛ كاإلعر ي
اض عنها ك ه
اجب ٌ
(ُ) القصص القرآشلٌ.ِٓ-ُٓ :
(ِ) القصص القرآشلٌ.ّٓ-ِٓ :

315

قصة يوسف:
ّ
ىح ىس ىن
﴿كب ين نػى يق ُ
ن
قصة يوسف  تبدأ بقولو تعاذل :ىٍ
ص ىعلىٍي ى
كأٍ
فمثبل ٌ
ًً
ك ى ىذا الٍ يقرآ ىف كإً ٍف يكٍن ً ً ً ً
ص ًدبىا أىكحٍيػنىا إً
ني﴾(ُ).
ي
ل
ى
ى
ت م ٍن قىػٍبلو لىم ىن الٍغىافل ى
ى
ى
ٍ
الٍ ىق ى
ص ً ٍى
ٍ
ى
كزبتىم سورة يوسف بقولو تعاذل﴿ :لىىق ٍد ىكا ىف ًيف قىص ً
ص ًه ٍم ًعٍبػىرةه ًأل ً
يكرل
ي
ى
اب ما ىكا ىف ح ًديثنا يػ ٍفتىػرل كلى ًكن تىص ًديق ال ًذم بػني ي ىدي ًو كتىػ ٍف ً
ٍاألىلٍب ً
يل يك ًٌل ىش ٍي وء
ص
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ىكيى ندل ىكىر ٍضبىةن لًىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيو ىف﴾(ِ).
كل العجب ،من اؼبؤلٌفني القدامى ،الذين ييع ًرضوف ،عن
فالعجبٌ ،
كل الرباءة ،من االفرتاء ،مثٌ يعكفوف على ركاًيت
أحسن القصص ،الربمءٌ ،
أئمة الكذب،
مكذكبة مفرتاة ،فبلوءة ابلفظائع كاؼبن ىكرات ،ينقلوهنا عن بعض ٌ
أئمة الكذب!!!
أك عن بعض اؼبخدكعني ،الذين ينقلوف عن ٌ
قطعا  -براءة يوسف ،
كلو رجعنا إذل القرآف ،لوجدان ما ييثبًت  -ن
مقاربة الفاحشة ،كما ييثبًت استعصامو ،كاستعفافو.
من ى
ًً
ً
ً
ت
اب ىكقىالى ٍ
﴿كىر ىاكىدتٍوي ال ًيت يى ىو ًيف بػىٍيت ىها ىع ٍن نػى ٍفسو ىك ىغل ىقت ٍاألىبٍػ ىو ى
قاؿ تعاذل :ى
اؿ معاذى اَّللً
ً
ً
ام إًنوي ىال يػي ٍفلً يح الظالً يمو ىف .ىكلىىق ٍد
و
ػ
ث
م
ن
س
ىح
أ
ِب
ر
و
ن
إ
ٍ
ت لى ى
ٌ
ىىٍي ى
ك قى ى ى ى
ي ى ٍ ىى ى ى ى
ىنبت بًًو كىم ًهبا لىوىال أى ٍف رأىل بػرىا ىف ربًًو ىك ىذلًك لً
ً
اء
ش
ح
ف
ل
ا
ك
وء
س
ال
و
ن
ع
ؼ
ر
ص
ن
ٍ
ُ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ي
ى ي ٍ ى ىٌ
ٍ ىى ى ٍ
ىى
ى
صني .كاستىػبػ ىقا الٍباب كقىد ٍ ً
إًنو ًمن ًعب ًاد ىان الٍمخلى ً
يصوي ًم ٍن يدبيور ىكأىلٍ ىفيىا ىسيًٌ ىد ىىا
يٍ
ى
ٍ
ت قىم ى
ى
ى
ى
ي ٍ ى
ى
ى
ً
لى ىدل الٍب ً
اب أىلً هيم.
ت ىما ىجىزاءي ىم ٍن أ ىىر ىاد ًأب ٍىىل ى
اب قىالى ٍ
ك يسوءنا إًال أى ٍف يي ٍس ىج ىن أ ٍىك ىع ىذ ه
ى
ً ً ً
قى ى ً
ً
ً
يصوي قيد ًم ٍن قيػبي ول
اؿ ى ىي ىر ىاكىدتًٍين ىع ٍن نػى ٍفسي ىك ىش ًه ىد ىشاى هد م ٍن أ ٍىىل ىها إً ٍف ىكا ىف قىم ي
ً
ً
ً
ً
ت ىكيى ىو ًم ىن
يصوي قيد م ٍن يدبيور فى ىك ىذبى ٍ
ص ىدقى ٍ
ت ىكيى ىو م ىن الٍ ىكاذبً ى
ني .ىكإً ٍف ىكا ىف قىم ي
فى ى
(ُ) يوسف.ّ :
(ِ) يوسف.ُُُ :
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ًً
ً
اؿ إًنوي ًم ٍن ىكٍي ًد يكن إًف ىكٍي ىد يكن ىع ًظ هيم.
يصوي قيد ًم ٍن يدبيور قى ى
الصادق ى
ني .فىػلىما ىرأىل قىم ى
ت ًمن ٍ ً ً
ك يكٍن ً
ك إًن ً
ض ىعن ى ىذا كاستىػ ٍغ ًف ًرم لً ىذنٍبً ً
ني .ىكقى ى
اؿ نً ٍس ىوةه
وس ي
اػبىاطئ ى
ف أ ٍىع ًر ٍ ٍ ى ى ٍ
يي ي
ى
ً ً
اىا ىع ٍن نػى ٍف ًس ًو قى ٍد ىشغى ىف ىها يحبًّا إًان لىنىػىر ىاىا ًيف
ًيف الٍ ىمدينىة ٍامىرأ ي
ىت الٍ ىع ًزي ًز تيػىرا ًك يد فىػتى ى
ني .فىػلىما ىًظبع ً ً
ض ىبل وؿ يمبً و
ت يكل
ت إًلىٍي ًهن ىكأ ٍىعتى ىد ٍ
ى
ت ىؽبين يمت ىكأن ىكآتى ٍ
ت دبى ٍك ًرىن أ ٍىر ىسلى ٍ
ىٍ
ً ً
ً و ً
ً
اخ ير ٍج ىعلىٍي ًهن فىػلىما ىرأىيٍػنىوي أى ٍكبىػ ٍرنىوي ىكقىط ٍع ىن أىيٍ ًديػى يهن
ىكاح ىدة مٍنػ يهن س ٌكيننا ىكقىالىت ٍ
ت فى ىذلً يكن ال ًذم لي ٍمتيػن ًين
اش ًَّللً ىما ىى ىذا بى ىشنرا إً ٍف ىى ىذا إًال ىملى ه
ك ىك ًرصله .قىالى ٍ
ىكقيػ ٍل ىن ىح ى
فً ًيو كلىىق ٍد راك ٍدتيو عن نػى ٍف ًس ًو فىاستىػعصم كلىئً
وان
ا
م
ل
ع
ف
ػ
ي
م
ػ
ل
ن
ى
ٍ
آم يرهي لىيي ٍس ىجنىن ىكلىيى يك ن
ى
ٍ ٍ ىى ى ٍ ٍ ى ٍ ى ي
ى ىى ي ىٍ
السجن أىح ُ ً
ً
اؿ ر ً ً
ًمن الص ً
ً
ؼ ىع ًٌين
ر
اغ
ص ًر ٍ
ب إً ىرل فبا يى ٍدعيونىًين إًلىٍيو ىكإًال تى ٍ
ين .قى ى ى ٌ
ب ٌٍي ى
ى
ى
ىكي ىدىن أىصب إًلىي ًهن كأى يكن ًمن ٍ ً ً
ؼ ىعٍنوي ىكٍي ىد يىن
صىر ى
اعبىاىل ى
ني .فى ٍ
اب لىوي ىربُوي فى ى
استى ىج ى
ٍ ي ٍ ي ٍ ى ٍ ى
إًنو ىو الس ًميع الٍعلًيم .يمث ب ىدا ىؽبم ًمن بػع ًد ما رأىكا ٍاآلًي ً
ت لىيى ٍس يجنيػنوي ىحت
ى يٍ ٍ ى ٍ ى ى ي ى
ي يى
ي ى ي
ًح و
ني﴾(ُ).
كقاؿ تعاذل﴿ :كقى ى ً
اؿ ٍارًج ٍع إً ىذل
وؿ قى ى
ك ائٍػتي ًوشل بًًو فىػلىما ىجاءىهي الر يس ي
اؿ الٍ ىمل ي
ى
اؿ ىما
اسأىلٍوي ىما ىاب يؿ النًٌ ٍس ىوةً البلًيت قىط ٍع ىن أىيٍ ًديػى يهن إًف ىرًٌِب بً ىكٍي ًد ًىن ىعلً هيم .قى ى
ىربًٌ ى
ك فى ٍ
خطٍب يكن إً ٍذ راكدتن يوسف عن نػى ٍف ًس ًو قيػ ٍلن حاش ًَّللً ما علًمنا علىي ًو ًمن س و
وء
ى ي
ى ى ى ى ى ٍى ى ٍ ٍ ي
ى ى ٍي ي ي ى ى ٍ
ً
اغبى ُق أى ىان ىر ىاك ٍدتيوي ىع ٍن نػى ٍف ًس ًو ىكإًنوي لى ًم ىن
ص ٍ
قىالىت ٍامىرأ ي
ىت الٍ ىع ًزي ًز ٍاآل ىف ىح ٍ
ص ىح ى
ًً
ني﴾(ِ).
الصادق ى
لقد شهد هللا  على براءة يوسف  ،كشهد على براءتو شاى هد من
أىلها ،كشهد على براءتو العزيز ،كشهدت على براءتو النسوة ،كشهدت امرأة
العزيز ،نفسها ،على براءتو.
(ُ) يوسف.ّٓ-ِّ :
(ِ) يوسف.ُٓ-َٓ :

317

ب ًدبىا أى ٍغ ىويٍػتىًين ىأل ىيزيًٌنىن ىؽبيٍم ًيف
كشهد إبليس على براءتو ،حني﴿ :قى ى
اؿ ىر ًٌ
(ُ)
ىصبعًني .إًال ًعباد ىؾ ًمٍنػهم الٍمخلى ً
ٍاأل ٍىر ً
إبليس
فاستثَن
؛
﴾
ني
ص
ى ى يي ي ٍ
ى
ض ىكىألي ٍغ ًويػىنػ يه ٍم أ ٍ ى ى
ي
عباد هللا اؼبخلىصني ،من اإلغواء ،كيوسف  كاحد منهم ،قاؿ تعاذل:
ى
﴿ ىك ىذلً ً
ً ً ً
ً
ني﴾(ِ).
ص ًر ى
ى
ؼ ىعٍنوي ال ُسوءى ىكالٍ ىف ٍح ىشاءى إًنوي م ٍن عبىاد ىان الٍ يم ٍخلىص ى
ك لنى ٍ
كلو نظران فػي (العهد القديػم) ،لوجدان أ ٌف يوسف  كاحد ،من
ث بػع ىد ى ًذهً
األنبياء ،الذم سلموا من مطاعن الػ ًٌ
محرفني ،فقد جاء فيو « :ىك ىح ىد ى ى ٍ ى
ٍاأليموًر أىف امرأىىة سيً ًدهً رفىػعت عيػنىػيػها إً ىذل يوسف كقىالى ً
اضطى ًج ٍع ىمعًي .فىأ ىىَب
تٍ :
ٍ ى ى ٌ ى ى ٍ ىٍ ٍ ى
ي
ي ي ى ى
ً
كقى ى ً ً ً ً
ؼ معًي ما ًيف الٍبػي ً
ت ،ىكيك ُل ىما لىوي قى ٍد
ىٍ
اؿ ال ٍمىرأىة ىسيًٌده :يى ىو ذىا ىسيًٌدم ىال يػى ٍع ًر ي ى ى
ى
دفىػعو إً ىذل ي ًدم .لىيس ىو ًيف ى ىذا الٍبػي ً
ك ىع ًٌين ىشٍيػئنا ىغٍيػىرًؾ،
ت أ ٍىعظى ىم ًم ًٌين .ىكىدلٍ يبيٍ ًس ٍ
ٍ ى ي ى ى ىٍ
ى ىي ى
ً
ك امرأىتيو .فى ىكيف أىصنىع ى ىذا الشر الٍع ًظيم كأ ً
ً ً
ت
يخط ي إً ىذل هللا؟ ىكىكا ىف إً ٍذ ىكل ىم ٍ
ى ىى ٍ
ألىن ٍ ى ي ٍ ى ٍ ي ى
ً
يوسف يػوما فىػيػوما أىنو لىػم يسمع ىؽبا أى ٍف ي ٍ ً
ث
ضطىج ىع ًهجىانًبً ىها ليى يكو ىف ىم ىع ىها .يمث ىح ىد ى
ي ي ى ىٍ ن ى ٍ ن ي ٍ ى ٍ ى ٍ ى ى
ت أىنو دخل الٍبػيت لًيػعمل عملىو ،كىدل ي يكن إًنٍسا هف ًمن أىى ًل الٍبػي ً
ً
ت
ىٍكب ىو ىى ىذا الٍ ىوقٍ ي ى ى ى ى ٍ ى ى ٍ ى ى ى ى ي ى ٍ ى ٍ ى ٍ ٍ ى ٍ
اؾ ًيف الٍبػي ً
اضطى ًج ٍع ىمعًي! فىػتىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي ًيف يى ًد ىىا
يىنى ى
ت .فىأ ٍىم ىس ىكٍتوي بًثىػ ٍوبًًو قىائًلىةنٍ :
ىٍ
ً
ب إً ىذل ىخاروًج،
ب ىك ىخىر ىج إً ىذل ىخاروًج .ىكىكا ىف لىما ىرأ ٍ
ىت أىنوي تىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي ًيف يىد ىىا ىكىىىر ى
ىكىىىر ى
ت أ ٍىى ىل بػىٍيتً ىها ،ىكىكل ىم يته ٍم قىائًلةن :انٍظييركا! قى ٍد ىجاءى إًلىٍيػنىا بًىر يج ول ًعٍبػىرً ٌو
اشل
أىنػ ىها ىان ىد ٍ
ً ً
ً
ً ً
ضطى ًجع معًي ،فىصرخت بً و ً
ىشل
ص ٍوت ىعظي وم .ىكىكا ىف لىما ىظب ىع أًٌ
ىى ٍ ي ى
ليي ىداعبىػنىا! ىد ىخ ىل إ ىرل ليى ٍ ى ى
ً ً
ت
ب ىك ىخىر ىج إً ىذل ىخاروًج .فىػ ىو ى
ض ىع ٍ
صىر ٍخ ي
ىرفىػ ٍع ي
ص ٍوًيت ىك ى
ت ى
ت ،أىنوي تىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي هجىانًيب ىكىىىر ى
ثػى ٍوبىوي ًهجىانًبً ىها ىحت ىجاءى ىسيًٌ يدهي إً ىذل بػىٍيتً ًو .فى ىكل ىمٍتوي دبًًثٍ ًل ىى ىذا الٍ ىك ىبلًـ قىائًلىةن :ىد ىخ ىل إً ىرل
الٍعب يد الٍعًبػرًاشلُ ال ًذم ًجٍئت بًًو إًلىيػنىا لًي ىد ً
ً
ً
ت،
ك
يت
و
ص
ت
ع
ػ
ف
ر
ا
م
ل
ف
ا
ك
ك
.
ين
ب
اع
ى
ى
ى
ى
صىر ٍخ ي
ي
ٍ
ى
ىٍ ى ى
ى
ىٍ ٍ ى
ٍ ي ى ى
(ُ) اغبجر.َْ-ّٗ :
(ِ) يوسف.ِْ :
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ً ً
ب إً ىذل ىخاروًج .فى ىكا ىف لىما ىًظب ىع ىسيًٌ يدهي ىك ىبل ىـ ٍامىرأىتًًو ال ًذم
أىنوي تىػىرىؾ ثػى ٍوبىوي هجىانًيب ىكىىىر ى
ً ً ً
ب ى ىذا الٍ ىك ىبلًـ صنىع ًِب عب يد ىؾ ،أىف ىغ ى ً
ىخ ىذ
ىكل ىمٍتوي بًو قىائلىةن :حبى ىس ً ى
ضبىوي ىضب ىي .فىأ ى
ى ى ىٍ
ً ً
السج ًن ،الٍم ىك ً
اف ال ًذم ىكا ىف أىسرل الٍملً ً
ك
ف ىسيًٌ يدهي ىكىك ى
وس ى
ض ىعوي ًيف بػىٍيت ٌ ٍ
يي ي
ٍى ى
ى
وسني فً ًيو .كىكا ىف ىنى ى ً ً ً
ً
الس ٍج ًن»(ُ).
ىٍؿببي ى
ى ي
اؾ يف بػىٍيت ٌ
كل الوضوح  -براءة يوسف  ،يف (القرآف الكرصل) ،كيف
فواضحة ٌ -
القصة.
(العهد القديػم) ،مع ما بني الكتابني ،من اختبلفات قليلة ،يف ىذه ٌ
مفسرين القدامى  -أف يعتمدكا على
فبل أدرم كيف ساغ  -لبعض الػ ٌ
حت فػي (العهد القديػم)،
(ركاًيت مكذكبة مفتػراة) ،ليس لػها ما يص ٌدقهاٌ ،
الػمملوء ابلتحريفات؟!!!
اؼبفسرين القدامى يدافعوف عن تلك
كاألدىى من ذلك :أ ٌف بعض أكلئك ٌ
الركاًيت ،أكثر من دفاعهم عن آًيت القرآف الكرصل ،بل إ ٌهنم قد أعرضوا عن
حجة على
كل اإلعراض ،كعمدكا إذل تلك الركاًيتٌ ،
فازبذكىا ٌ
داللة اآلًيتٌ ،
ما ي ٌدعوف ،فبل أدرم ماذا أقوؿ فيهم ،كيف عقوؽبم؟!!!
احدم أبرز أكلئك اؼبخدكعني اؼبستمسكني بتلك
يب كالو ٌ
ك ٌ
الطربم كالثعل ٌ
الركاًيت ،كقد رككا الكثري من تلك الركاًيت السقيمة األثيمة ،اليت نسبت إذل
يوسف  - من مقاربة الفاحشة  -ما يناقض كبلـ هللا ؛ فأعرضوا عن
(دين اآلًيت) الكريبة ،كاتٌبعوا (دين الركاًيت) السقيمة!!!
ازم« :كالقوؿ الثانػي :أ ٌف يوسػف  كػاف بريئنا ،عن
قاؿ الفخر الر ٌ
العمػل الباطل ،كالػهم الػمحػرـ ،كىذا قػ ػوؿ ا﵀ ًٌققني ،من ً
اؼبفسرين ،كاؼبتكلًٌمني،
ىٌ ي
ٌ
نذب ...فالػ يح ٌجة األيكلػى :أ ٌف الزسل من يمن ىكرات الكبائر،
كبػو نقوؿ ،كعنو ٌ
(ُ) سفر التكوين ،الفصل ّٗ ،اآلًيت ٕ.َِ-
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أيضا مقابلة
أيضا من من ىكرات الذنوب ،ك ن
كالػخيانة  -فػي معرض األمانة  -ن
ً
أيضا
التامة ،كالعار الشديد  -ن
اإلحساف العظيم ،ابإلساءة  -اؼبوجبة للفضيحة ٌ
الصيب ،إذا تربػٌى يف ًحجر إنساف ،كبقي مكفي
أيضا
من من ىكرات الذنوب .ك ن
ٌ
الػمؤنة ،مصوف العرض ،من ٌأكؿ صباه ،إذل زماف شبابو ،ككماؿ ٌقوتو؛ فإقداـ
الصيب على إيصاؿ أقبح أنواع اإلساءة  -إلػى ذلك الػ يمنعًم الػ يمع ًظٌم  -من
ىذا
ٌ
من ىكرات األعماؿ .إذا ثبت ىذا ،فنقوؿ :إ ٌف ىذه الػمعصية  -التػي نسبوىا إذل
يوسف  - كانت موصوفة بػجميع ىذه الػجهات األربعً .
ثل ىذه
كم
ي
الػمعصية لو ني ً
كل خري،
عن
أبعدىم
ك
،
تعاذل
هللا
خلق
أفسق
ى
ػ
إل
،
بت
س
ٌ
السػتػنػكػف منػ ػو؛ فكي ػف يػجػ ػ ػ ػوز إسن ػادى ػا ،إلػى الرسػ ػوؿ  ،الػمؤيػد
ابلػمعجزات ،القاىرة الباىرة ...كعند ىذا نقوؿ :ىؤالء اعبيٌهاؿ الذين نسبوا إذل
يوسف  ىذه الفضيحة ،إف كانوا من أتباع دين هللا تعاذل ،فليقبلوا شهادة
هللا تعاذل ،على طهارتو ،كإف كانوا من أتباع إبليس كجنوده ،فليقبلوا شهادة
إبليس ،على طهارتو؛ كلعلٌهم يقولوف :يكنٌا يف ٌأكؿ األمر تبلمذة إبليس ،إذل أف
ارزمي:
ٌ
زبرجنا عليو ،فزدان عليو يف السفاىة ،كما قاؿ اػبو ٌ
كنت امرأن من يجند إبليس ،فارتقى
ك ي
إبليس من يجندم
الدىرٌ ،
بػي ي
حت صار ي
فلو مات قبلي ،كنت أي ً
بعده
حس ين ى
ي
طػ ػرائ ػ ػ ػق فػًسػ ػ ػ وق ،لػيػس يػ ً
حس ػنػيهػا بعػ ػ ػدم
ى
ي
عما يقولو ىؤالء اعبيٌهاؿ»(ُ).
فثبت هبذه الدالئل أ ٌف يوسف  برمء ٌ
كل ىذه الشهادات الناصعة
كقاؿ ٌ
ؿبمد أبو شهبة« :فكيف تتٌفق ٌ
(ُ) التفسري الكبري.َُِ-ُُٖ/ُٖ :
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الصادقة ،كتلك الركاًيت اؼبزكرة؟!! كقد ذكر الكثري من ىذه الركاًيت ابن جرير
مر هبا ابن كثري بعد أف
البغوم ،كابن كثري ،ك
الثعليب ،ك ٌ
ٌ
السيوطي ،كقد ٌ
ٌ
الطربم ،ك ٌ
نقلها حاكينا ،من غري أف ينبٌو إذل زيفها ،كىو الناقد البصري!! كمن العجيب
ًّ
يضعف يف تفسريه مذىب
حقا أ ٌف اإلماـ ابن جرير على جبللة قدره وباكؿ أف ٌ

كيفسركف اآلًيت على حسب
اػبلف ،الذين ينفوف ىذا الزكر كالبهتاف،
ٌ
ما تقتضيو اللغة ،كقواعد الشرع ،كما جاء يف القرآف ،كالسنٌة الصحيحة الثابتة،
زركا(ُ) منها آن نفا  -ىي قوؿ صبيع أىل
كيعترب ىذه الػ ٌ
مركًيت  -اليت سقت لك ن
الثعليب
يؤخذ عنهم!!! ككذلك اتبعو على مقالتو تلك
العلم بتأكيل القرآف ،الذين ى
ٌ
اؼبركًيت الغثٌة اؼبكذكبة اليت أيابىا النظم الكرصل،
البغوم يف تفسرييهما!! كىذا ٌ
ك ٌ
الطربم كمن
كهبزـ العقل كالنقل ابستحالتها على األنبياء  :ىي اليت اعتربىا
ٌ
اؼبركًيت ،فييورد على نفسو
تبعو أقواؿ السلف!! بل يسري يف خ ٌ
ط اعتبار ىذه ٌ
يوصف يوسف دبثل ىذا ،كىو ﵁
سؤ ناال ،فيقوؿ :فإف قاؿ قائل :ككيف هبوز أف ى
نيب؟! مثٌ أجاب دبا ال طائل ربتو ،كال يليق دبقاـ األنبياء ...كأعجب من ذلك
ٌ
اؼبفسركف اؼبوثوؽ بعلمهم،
ما ذىب إليو الو ٌ
احدم يف" :البسيط" قاؿ" :قاؿ ٌ
يوسف ،
عمن شاىدكا التنزيل :ىم
ي
اؼبرجوع إذل ركايتهم ،اآلخذكف للتأكيلٌ ،
فلما رأل الربىاف
هبذه اؼبرأة نبًّا
ن
صحيحا ،كجلس منها ؾبلس الرجل من اؼبرأةٌ ،
(ِ)
األئمة ال
ىؤالء
من
شديدة
غفلة
كىي
.
كل شهوة منو"
ٌ
من ربٌو زالت ٌ
أنزه لساشل كقلمي عن اؽبي ٍجر من القوؿ ،ك ٌأهنم خلطوا يف
نرضاىا ،كلوال ٌ
أشل ٌ
لكين أسأؿ
مؤلٌفاهتم ن
كح ٌق رل ىذاٌ ،
عمبل صاغبنا كآخر سيٌػئنا ،لقسوت عليهم ،ي
(زكرا).
لعل مراده :ن
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،ك ٌ
(ِ) انظر :التفسري البسيط.ِٕ/ُِ :
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اؼبفسركف:
هللا رل كؽبم العفو كاؼبغفرة .كىذه األقواؿ اليت أسرؼ يف ذكرىا ىؤالء ٌ
ٌإما إسرائيليٌات كخرافات كضعها زاندقة أىل الكتاب القدماء ،الذم(ُ) أرادكا هبا
النيل من األنبياء كاؼبرسلني ،مثٌ ضبلها معهم أىل الكتاب الذين أسلموا كتل ٌقاىا
اعتمادا على ظهور كذهبا
عنهم بعض الصحابة ،كالتابعني ،حبسن نيٌة ،أك
ن
دسها عليهم أعداء
األئمةٌ ،
كزيفهاٌ .
كإما أف تكوف مدسوسة على ىؤالء ٌ
األدًيف ،كي تركج ربت ىذا الستار ،كبذلك يصلوف إذل ما ييريدكف من إفساد
العقائد ،كتعكري صفو الثقافة اإلسبلميٌة األصيلة الصحيحة ،كىذا ما أميل
إليو»(ِ).
فألف ركاية ،كركاية ،من أمثاؿ ىذه الركاًيت السقيمة العقيمة األثيمة:
غري (اغبقيقة الثابتة القاطعة) ،كىي أ ٌف (الصورة التنزيليٌة)  -دكف
ال يبكن أف تي ًٌ
كل ما خالفها ،من
ما سواىا من الصور  -ىي (الصورة اإلسبلميٌة األصيلة)؛ ك ٌ
كل الرباءة.
األقواؿ ،كاآلراء :ابطل ،ال ريب يف بطبلنو ،كاإلسبلـ برمء منوٌ ،
اؼبفسركف :أخطاء كخطاًي! القرآف الكرصل أصدؽ
قاؿ ٌ
ارلٌ « :
ؿبمد الغز ٌ
وبف كلماتو حرفنا،
ما بقي على ظهر األرض من مواريث السماء! إ ٌف اليقني ٌ
حرفنا ،كمتٌ الوعد اإلؽب ٌي حبفظو ،فهو منذ نزؿ إذل اليوـ مصوف﴿ :إًان ىٍكب ين نػىزلٍنىا
(ّ)
مفسرم القرآف ابألثر أف يتجاكبوا
على
هبب
كاف
ك
.
ال ًٌذ ٍكىر ىكإًان لىوي ىغبىافًظيو ىف﴾
ٌ
كل ما فيو ريبة ،كأف يلتزموا دبا كضعو
مع ىذه اغبقيقة ،كأف هبنٌبوا تفاسريىم ٌ
الصحة كالقبوؿ ،فإ ٌف ىذه الشركط جديرة ابالحرتاـ كلٌو .إذا
األكلوف من شركط ٌ
ٌ
(ُ) يف اؼبطبوع( :الذم) ،كالصواب( :الذين).
(ِ) اإلسرائيليٌات كاؼبوضوعات يف كتب التفسري.ِِٓ-ِِّ :
(ّ) اغبجر.ٗ :
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خالف الثقة من ىو أكثق منو عددان حديثو شاذًّا ،كرفضناه ،فإذا كاف اؼبخالف
ضعي نفا ،كركل ما ال يعرفو الثقات ،فحديثو يمن ىكر أك مرتكؾ! فلماذا يكثر يف
م الشاذٌ كاؼبرتكؾ كاؼبن ىكر؟ بل كيف تيركل حكاًيت ىي السخف
التفسري األثر ٌ
بعينو ،ييطبًق اؼبسلموف على إنكارىا كاستبعادىا ،كمع ذلك تبقى مكتوبة يقرأىا
ضعاؼ العقوؿ ،فيضطربوف ؽبا؟»(ُ).
إ ٌف ىمثى ىل (اإلسرائيليٌات) الػمبثوثة ،فػي مؤلٌفات الػمؤلٌفني الػمنسوبني ،إذل
بعض اغباسدين،
كمثى ًل يكتيب مأركضة ( يمصابة ابألىىرضة) ،وبشرىا ي
(اإلسبلـ) ،ى
حت تستفحل؛ فإف لػم
بني يكتيب نفيسة ،يف مكتبة قيًٌمة ،فتتكاثر األىىرضةٌ ،
األرضة
يسارع أصحاب ال يكتيب النفيسة ،إذل تنقية يكتيبهم ،من تلك اآلفة ،فإ ٌف ى
ستجعلها يرفا نات.
حق كالعدؿ :أف ي ٌدعي أكلئك الػحاسدكف :أ ٌف تلك ال يكتيب
فهل من الػ ٌ
النفيسة كانت مأركضةن ،من ٌأكؿ تدكينها ،كأ ٌف األىىرضة أصيلةه فيها ،لػم تنتقل
إليها ،من يكتيب أخرل؟!!!

الفكرم.ُِٔ :
(ُ) تراثنا
ٌ
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شبهة الصحيحيـً
البخارم ،كصحيح مسلم -
فإن قيل :إ ٌف أحاديث الصحيحني :صحيح
ٌ
عند اؼبنتسبني إذل اإلسبلـ  -صحيحة ،كلٌها؛ كقد اشتمل الصحيحاف على
بعض اإلسرائيليٌات؛ فتكوف تلك اإلسرائيليٌات صحيحة عندىم.
تتضمن مق ٌدمتني ،كنتيجة:
قلت :إ ٌف ىذه الشبهة ٌ

(الصحة الكلٌيٌة ألحاديث الصحيحني عند اؼبنتسبني كلٌهم).
الـمق ّدمة األوىل-
ٌ
الـمق ّدمة الثانية( -اشتماؿ الصحيحني على بعض اإلسرائيليٌات).

(صحة تلك اإلسرائيليٌات).
النتيجةٌ -
صحة
صحت مق ٌدماهتا ،فبل ب ٌد من إثبات ٌ
تصحٌ ،إال إذا ٌ
كالنتائج ال ٌ
تصح النتيجة اؼب ٌدعاة.
ىاتني اؼبق ٌدمتني ن
معا؛ لكي ٌ
تصح
تصح الثانية ،أك ٌ
ٌأما إذا ٌ
صحت الثانية ،كدل ٌ
صحت األكذل ،كدل ٌ
األكذل؛ فالنتيجة ابطلة ،ببل ريب.
قاؿ ابن تيميٌة« :كىكذا األمر يف قياس الشموؿ ،إف كانت اؼبق ٌدمتاف
كإال فالنتيجة تتبع أضعف اؼبق ٌدمات»(ُ).
معلومتني ،كانت النتيجة معلومةٌ ،
تقويـم الـمق ّدمة األخوىل:
مهمة:
إلثبات بطبلف اؼبق ٌدمة األكذل ،ال ب ٌد من بياف ستٌة أمور ٌ

التصنيفي ال يستلزم التصحيح الكلّ ّي:
ّأوًال -التصحيح
ّ
البخارم ،كمسلم ً -من تصنيفهما ىذين الكتابني،
فليس مراد الشيخني:
ٌ
ً
ابلصحة  -الداللة على التصحيح الكلٌ ٌي ،أم:
كل كاحد منهما
كصف
ن
كم
ٌ
ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُْ/ٗ :
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كل حديث ،من (أحاديث الصحيحني)،
ليس الػمقصود ،من ذلك :كصف ٌ
ابلصحة.
ٌ
كل كاحد  -من ىذين الكتابني  -بعض اؼبتوف
كيدلٌنا على ذلك أ ٌف يف ٌ
معا  -يف الكتاب الواحد  -دليل
اؼبتخالفة ،اليت ال ييبكن اعبمع بينها ،فإيرادىا ن
الصحة الكلٌيٌة.
على أ ٌف اؼبصنٌف دل يقصد الداللة على ٌ
ليبني
قاؿ ابن تيميٌة« :ك
البخارم ركاه يف سائر اؼبواضع على الصواب؛ ٌ
ٌ
ط
غلط ىذا الراكم ،كما جرت عادتو دبثل ذلك ،إذا كقع من بعض الركاة غل ه
يف لفظ ،ذكر ألفاظ سائر الركاة ،اليت ييعلىم هبا الصواب ،كما علمت كقع فيو
طٌ ،إال كقد ٌبني فيو الصواب»(ُ).
غل ه
ابلصحة الكلٌيٌة ،على
اضا أ ٌف الشيخني قد قصدا اغبكم
كإف افرتضنا افرت ن
ٌ
أحاديث الصحيحني ،فإ ٌف الػمؤلٌفني القدامى -الذين ذىبوا إلػى القوؿ بتصحيح
ابلصحة
ىذين الكتابيػن  -لػم يكونوا يقصدكف ،بتصحيحهم لػهما :القوؿ
ٌ
الكلٌيٌة ألحاديثهما.
البخارم ،أبو عبد هللا،
قاؿ ابن الصبلحٌ « :أكؿ من صنٌف الصحيح:
ٌ
اغبجاج،
ؿبمد بن إظباعيل،
اعبعفي ،موالىم ،كتبله أبو اغبسني ،مسلم بن ٌ
ٌ
ٌ
البخارم ،كاستفاد
القشريم ،من أنفسهم .كمسلم مع أنٌو أخذ عن
النيسابورم،
ٌ
ٌ
ٌ
أصح الكتب بعد كتاب هللا العزيز»(ِ).
منو ،يشاركو يف أكثر شيوخو .ككتاابنبا ٌ
ابألصحيٌة،
تدؿ على أ ٌف صاحبها يقوؿ
فهذه العبارة ال تيفيد الكلٌيٌة ،بل ٌ
ٌ
أصح من
دبعَن أ ٌف الصحيحني أكثر ٌ
صحة ،من سائر الكتب اغبديثيٌة .أمٌ :
(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.َُِ-َُُ/ٓ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.ْٖ :
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الرتمذم ،كسنن
مسند أضبد ،كسنن ابن ماجو ،كسنن أِب داكد ،كسنن
ٌ
النسائي ،كصحيح ابن خزيبة ،كصحيح ابن حبٌاف ،كمعاجم الطرباشلٌ ،كسنن
ٌ
لكن
ارقطين ،كمستدرؾ اغباكم ،كسنن
البيهقي ،كغريىا من كتب اغبديث؛ ٌ
ٌ
الد ٌ
األصحيٌة ال سبنع من اشتماؽبما ،على أحاديث غري صحيحة.
ىذه
ٌ
البخارم
العيين« :كدعول اغبكم بتصحيح صبيع ما أكرده
ٌ
قاؿ بدر الدين ٌ
فيو غري موجهة ،أل ٌف دعول الكلٌيٌة ربتاج إذل دليل قاطع»(ُ).
كيؤٌكد ىذه اغبقيقة أ ٌف ابن الصبلح نفسو قاؿ يف موضع الحق ،من
البخارم كمسلم  ،يف كتابيهما ابإلسناد اؼبتٌصل،
كتابو نفسو« :ما أسنده
ٌ
بصحتو ،ببل إشكاؿ .ك ٌأما اؼبعلق ،كىو الذم يحذؼ من
فذلك الذم حكما ٌ
رم ،كىو
مبتدإ إسناده كاحد ،أك أكثر  -كأغلب ما كقع ذلك يف كتاب البخا ٌ
يف كتاب مسلم قليل ًّ
جدا  -ففي بعضو نظر»(ِ).
أيضا« :سول أحرؼ يسرية ،تكلٌم عليها بعض
كقاؿ يف موضع الحق ن
كالدارقطين ،كغريه ،كىي معركفة ،عند أىل ىذا
أىل النقد ،من اغب ٌفاظ،
ٌ
الشأف»(ّ).
كقاؿ يف كتاب آخر« :إذا عرفت ىذا ،فما أيخذ عليهما من ذلك،
معتمد من اغب ٌفاظ ،فهو مستثَن فبٌا ذكرانه؛ لعدـ اإلصباع على تل ٌقيو
كقدح فيو ى
ابلقبوؿ ،كما ذلك ٌإال يف مواضع قليلة.)ْ(»...
(ُ) عمدة القارم.ُِْ/ُٔ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.ّٗ-ِٗ :
(ّ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.ٕٗ :
(ْ) صيانة صحيح مسلم.ٖٔ :
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أصح ،من سائر
فابن الصبلح يرل  -بوضوح  -أ ٌف ىذين الكتابني ٌ
صحيحا ،عنده ،مع اعرتافو ابستثناء
كتب اغبديث؛ لكوف أغلب ما فيهما
ن
صنفيػن ،من أحاديث الصحيحيػن ،ىػما:
 -1األحاديث غيػر الػمسنىدة.

 -2األحاديث الػمنت ىقدة.
فأما األحاديث غري اؼبسنىدة ،فهي األحاديث اؼبعلقة ،مع كجود اختبلؼ
ٌ
بني اؼبؤلٌفني يف تصحيح بعضها(ُ).
ؿبمد بن
اقيٌ « :أكؿ من صنٌف يف صبع الصحيحٌ :
قاؿ زين الدين العر ٌ
أصح من كتاب مسلم ،عند اعبمهور ،كىو الصحيح.
إظباعيل
البخارم ،ككتابو ٌ
ٌ
النوكم :إنٌو الصواب .كاؼبراد ما أسنده ،دكف التعليق كالرتاجم»(ِ).
كقاؿ
ٌ
عما يتعلٌق ابؼبعلق سهل؛
كقاؿ ابن حجر العسقبلشلٌٌ « :إال أ ٌف اعبواب ٌ
يتعرض
أل ٌف موضوع الكتابني إٌمبا ىو للمسنىدات ،كاؼبعلق ليس دبسنىد؛ كؽبذا لػم ٌ
توصل يف
الدارقطين فيما تتبٌعو على الصحيحني ،إذل األحاديث اؼبعلقة ،اليت دل ى
ٌ
(ّ)
استئناسا
أبهنا ليست من موضوع الكتاب ،كإٌمبا ذيكرت
موضع آخر؛ للعمو ٌ
ن
استشهادا ،كهللا أعلم»(ْ).
ك
ن
ك ٌأما األحاديث اؼبنت ىقدة ،فهي أحاديث انتقدىا بعض اؼبؤلٌفني القدامى،
سندا كمتننا .كقد أشار كثري من اؼبؤلٌفني إذل ىذه االنتقادات.
سندا ،أك متننا ،أك ن
ن
(ُ) انظر :معرفة أنواع علوـ اغبديث ،ْٗ-ّٗ :كالتقريب كالتيسري.ِٖ-ِٕ :
(ِ) شرح التبصرة.ُُّ/ُ :
(ّ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :لعلمو).
(ْ) ىدم السارم.ّْٔ :
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صنٌف يف الصحيح أحاديث ييعلىم ٌأهنا
قاؿ ابن تيميٌة« :كؽبذا كاف فيما ي
حق»(ُ).
غل ه
ط ،كإف كاف صبهور متوف الصحيحني فبٌا ييعلىم أنٌو ٌ
ً
كر الدابغ ،كلػم
أيضا« :كليس يف صحيح
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ٌ
البخارم :ذ ي
الزىرم ،عنػو ،كلكن ذك ػره ابن عيينة ،كركاه مسػلم ،فػي
عامة أصحاب
يذكره ٌ
ٌ
صحيحو ،كقد طعن اإلماـ أضبد ،فػي ذلك ،كأشار إذل غلط ابن عيينة فيو»(ِ).
يصححو بعض
سمى
كقاؿ ابن تيميٌة ن
صحيحا ما ٌ
ن
أيضا« :كفبٌا قد يي ٌ
علماء اغبديث ،كآخركف ىبالفوهنم يف تصحيحو ،فيقولوف :ىو ضعيف ،ليس
صحتها غريه من أىل
بصحيح ،مثل ألفاظ ركاىا مسلم يف صحيحو ،كانزعو يف ٌ
العلمٌ ،إما مثلو ،أك دكنو ،أك فوقو ،فهذا ال يهبىزـ بصدقوٌ ،إال بدليل.)ّ(»...
أئمة اغبديث فيو
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :ككذلك التصحيح دل يقلٌد ٌ
أئمة اغبديث
رم
كمسلما ،بل صبهور ما ٌ
صححاه كاف قبلهما عند ٌ
البخا ٌ
ن
أئمة ىذا
ن
صحيحا متل ٌقى ابلقبوؿ ،ككذلك يف عصرنبا ،ككذلك بعدنبا ،قد نظر ٌ
صححاهٌ ،إال مواضع يسرية ،كبو
الفن يف كتابيهما ،ككافقونبا على تصحيح ما ٌ
ٌ
عشرين حديثنا ،غالبها يف مسلم ،انتقدىا عليهما طائفة من اغب ٌفاظ ،كىذه
اؼبواضع اؼبنت ىقدة غالبها يف مسلم ،كقد انتصر طائفة ؽبما فيها ،كطائفة ٌقررت
قوؿ ً
اؼبنتقدة .كالصحيح التفصيل؛ فإ ٌف فيها مواضع منت ىقدة ،ببل ريب ،مثل
حديث ٌأـ حبيبة ،كحديث "خلق هللا الربيٌة يوـ السبت"(ْ) ،كحديث صبلة
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ٓٗ/ُِ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.ُّ/ُٖ :
(ْ) كذا يف اؼبطبوع( :الربيٌة) ،كيف مطبوع صحيح مسلم( :الرتبة).

318

البخارم،
الكسوؼ بثبلث ركوعات ،كأكثر .كفيها مواضع ال انتقاد فيها ،يف
ٌ
فإنٌو أبعد الكتابني عن االنتقاد ،كال يكاد يركم لفظنا فيو انتقادٌ ،إال كيركم
يبني أنٌو منت ىقد ،فما يف كتابو لفظ منت ىقدٌ ،إال كيف كتابو ما
اللفظ اآلخر الذم ٌ
يبني أنٌو منت ىقد .كيف اعبملة من نقد سبعة آالؼ درىم ،فلم يػىير ٍج عليو فيها ٌإال
ٌ
دراىم يسرية ،كمع ىذا فهي مغرية ،ليست مغشوشة ؿبضة ،فهذا إماـ يف
صنعتو .كالكتاابف سبعة آالؼ حديث ككسر .كاؼبقصود أ ٌف أحاديثهما انتقدىا
األئمة اعبهابذة ،قبلهم كبعدىم ،كركاىا خبلئق ،ال يوبصي عددىم ٌإال هللا ،فلم
ٌ
(ُ)
ينفردا ،ال بركاية ،كال بتصحيح» .
كقاؿ ابن الوزير« :اعلم أ ٌف اؼبختلىف فيو من حديثهما ىو اليسري ،كليس
يف ذلك اليسري ما ىو مردكد بطريق قطعيٌة ،كال إصباعيٌة ،بل غاية ما فيو أنٌو لػم
ينعقد عليو اإلصباع ،كأنٌو ال ييعرتض على من عمل بو ،كال على من توقٌف يف
يدؿ على الضعف ،كال يستلزمو ،فقد اختيلف يف
صحتو ،كليس االختبلؼ ٌ
ٌ
اػبلفاء الراشدين  -الذين ىم أفضل الصحابة  -كك ٌفرهتم طوائف من الركافض
كالنواصب كاػبوارج ،كسلم من التكفري كاالختبلؼ من ىو دكف اػبلفاء ،
ؾبرد ذكر االختبلؼ بضائر للثقات من رجاؿ
من صغار الصحابة ،فليس ٌ
ً
اغبجة يف اإلصباع ،ال يف
الصحيحني ،كال يمشعر بضعف حديثهم ،كإٌمبا ٌ
اػببلؼ ،كاإلصباع لػم ينعقد على ضعف شيء فيهما ،كإٌمبا انعقد على
صحتهماٌ ،إال ما ال نسبة لو إلػى ما فيهما من الصحيح ،فإنٌو كقع فيو
ٌ
دؿ
حبجة على الضعف ،كال على
الصحة ،إذ لو ٌ
ٌ
االختبلؼ ،الذم ىو ليس ٌ
الصحة؛ إذ
يدؿ على الضعف أىكذل من أف ٌ
على شيء ،لػم يكن أبف ٌ
يدؿ على ٌ
(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.ُِٔ-ُِٓ/ٕ :
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ابلصحة أىكلػى؛ ألنٌو يمثبًت،
كل منهما قد قاؿ بو قائػل ،بل يكوف القائل
ٌ
ٌ
كالػمضعًف للحديث  -إذا لػم يبي ػن س ػبػب التضعيف  -و
انؼ ،كالػمثبًت أىكلػى
ٌ
ٌ
م ػن النافػي»(ُ).
كقاؿ ابن حجر العسقبلنػ ٌي« :ك ٌأما رجحانو من حيث عدـ الشذكذ،
عددا ،فبٌا
كاإلعبلؿ ،فؤل ٌف ما انتي ًقد على
أقل ن
ٌ
البخارم  -من األحاديث ٌ -
انتي ًقد على مسلم»(ِ).
أيضا« :فإ ٌف األحاديث اليت انتي ًقدت عليهما
كقاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ ن
بلغت مئيت حديث ،كعشرة أحاديث ،كما سيأيت ذكر ذلك مفص نبل ،يف فصل
ختص دبسلم؛
اختص
فرد،
أبقل من ثػمانني ،كابقي ذلك يػ ٌ
ٌ
ٌ
يم ى
البخارم منهاٌ ،
قل االنتقاد فيو أرجح مػ ٌما كثير»(ّ).
كال ٌ
شك أ ٌف ما ٌ
أتملتم ىذا كذاؾ ،علمتم أنٌو ليست من
ؿبمد رشيد رضا« :فإذا ٌ
كقاؿ ٌ
بكل حديث ركاه
أصوؿ اإليباف  -كال من أركاف اإلسبلـ  -أف يؤمن اؼبسلم ٌ
صحة اإلسبلـ ،كال يف
البخارم ،مهما يكن موضوعو ،بل لػم يشرتط أح هد يف ٌ
ٌ
بكل ما فيو .كعلمتم
معرفتو التفصيليٌة االطٌبلع على صحيح
ٌ
البخارم ،كاإلقرار ٌ
أيضا أ ٌف اؼبسلم ال ييبكن أف يينكر حديثنا من ىذه األحاديث بعد العلم بوٌ ،إال
ن
سندا؛ فالعلماء الذين أنكركا
صحتو ،متننا ،أك ن
بدليل يقوـ عنده ،على عدـ ٌ
صحة بعض تلك األحاديث ،لػم يينكركىاٌ ،إال أبدلٌة قامت عندىم ،قد يكوف
ٌ

(ُ) الركض الباسم.ُٓٗ-ُٖٓ/ُ :
(ِ) نزىة النظر.ٕٓ :
(ّ) ىدم السارم.ُْ :
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بعضها صو نااب ،كبعضها خطأ ،كال ييع ٌد أحدىم طاعننا ،فػي دين اإلسبلـ»(ُ).
حبق :إ ٌف صحيح
ؿبمد رشيد رضا ن
أيضا« :مع ىذا كلٌو ،نقوؿ ٌ
كقاؿ ٌ
معصوما ،ىو كركاتو من
أصح كتاب ،بعد كتاب هللا؛ كلكنٌو ليس
ن
البخارم ٌ
ٌ
كافرا! ما أسهل التكفري على يمقلًٌدة
كل مراتب يف شيء من ركايتو ن
اػبطإ ،كليس ٌ
اؼبتأخرين ،كحسبنا هللا كنعم الوكيل»(ِ).
ظواىر أقواؿ ٌ
صححو اغب ٌفاظ ،كىو ابطل ،ابلنظر
كقاؿ أضبد
الغمارم« :فكم حديث ٌ
ٌ
إذل معناه ،كمعارضتو للقرآف ،أك السنٌة الصحيحة ،أك ـبالفة الواقع كالتاريخ؛
يتعمد الكذب،
كذلك لدخوؿ الوىم كالغلط فيو على اؼبعركؼ ابلعدالة ،بل قد ٌ
فإ ٌف الشهرة ابلعدالة ال تيفيد القطع يف الواقع ،كمنها أحاديث الصحيحني .فإ ٌف
تغرت بذلك ،كال تتهيٌب اغبكم عليو ابلوضع،
فيها ما ىو مقطوع ببطبلنو ،فبل ٌ
فإهنا دعول فارغة ،ال تثبت عند
صحة ما فيهماٌ ،
ؼبا يذكركنو من اإلصباع على ٌ
صحة صبيع أحاديث الصحيحني غري
البحث كالتمحيص ،فإ ٌف اإلصباع على ٌ
معقوؿ ،كال كاقع .كلتقرير ذلك موضع آخر ،كليس معَن ىذا أ ٌف أحاديثهما
وجد فيها ذلك بكثرة ،كغرينبا من اؼبصنٌفات يف اغبديث،
ضعيفة أك ابطلة أك يي ى
وجد فيهما أحاديث غري صحيحة؛ ؼبخالفتها للواقع ،كإف كاف
بل اؼبراد أنٌو يي ى
وجد من بينها ما ىو على خبلؼ
سندىا
ن
صحيحا على شرطهما .كقد يي ى
أيضا ،كما ىو مبسوط يف ؿبلٌو»(ّ).
شرطهما ن
كقاؿ األلباشلٌ« :ىذا الشذكذ يف ىذا اغبديث مثاؿ ،من عشرات األمثلة،
(ُ) ؾبلٌة اؼبنار.َُٓ-َُْ/ِٗ :
(ِ) ؾبلٌة اؼبنار.ُٓ/ِٗ :
(ّ) اؼبغري على األحاديث اؼبوضوعة يف اعبامع الصغري.ُّٖ-ُّٕ :

321

البخارم ،ككذا
يتعصبوف لصحيح
اليت ٌ
تدؿ على جهل بعض الناشئني ،الذين ٌ
ٌ
كل ما فيهما صحيح! كيقابل
لصحيح مسلمٌ ،
تعصبنا أعمى ،كيقطعوف أب ٌف ٌ
فريدكف من أحاديثهما
ىؤالء بعض الكتٌاب ،الذين ال ييقيموف للصحيحني كزنانٌ ،
ما ال يوافق عقوؽبم كأىواءىم»(ُ).
أيضا« :فليس من العلم  -كليس من الػحكمة يف شيء -
كقاؿ األلباشلٌ ن
أتوجو أان ،إلػى نقد الصحيحني ،كأدع األحاديث  -الػموجودة يف السنن
أف ٌ
األربعة ،كغريىا  -غري معركؼ صحيحها ،من ضعيفها .لكن فػي أثناء البحث
العلمي ،تػم ػٌر معػي بعض األحػاديث ،فػي الصحيحيػن ،أك فػي أحػدىػمػا،
ٌ
فينكشف لػي أ ٌف ىناؾ بعض األحاديث الضعيفة .لكن من كاف فػي ريب مػ ٌما
أحكم أان على بعض األحاديث(ِ) ،فليعد إذل فتح البارم ،فسيجد ىناؾ أشياء
سمى
كثرية ،ككثرية جدًّا ،ينتقدىا اغبافظ أضبد بن حجر العسقبلشلٌ ،الذم يي ٌ
كل من كاف مشارنكا
ٌ
حبق :أمري اؼبؤمنني يف اغبديث ،كالذم أعتقد أان ك ٌ
أظن أ ٌف ٌ
يف ىذا العلم يوافقين على أنٌو لػم تلد النساء بعده مثلو .ىذا اإلماـ أضبد بن
البخارم ،بوجو
يبني يف أثناء شرحو أخطاء كثرية ،يف أحاديث
حجر العسقبلشلٌ ٌ
ٌ
ما كاف ليس فػي أحاديث مسلم فقط(ّ) ،بل كما جاء يف بعض السنن ،كيف
(ْ)
البخارم ،اترة تكوف
بعض اؼبسانيد .مثٌ نقدم اؼبوجود يف أحاديث صحيح
ٌ
نقدا لػجزء من
للحديث كلٌو ..أم :ييقاؿ :ىذا حديث ضعيف ،كاترة يكوف ن
(ُ) سلسلة األحاديث الصحيحة.ّٗ/ٔ :
(ِ) العبارة ركيكة ،كمراده( :من كاف يف ريب من حكمي على بعض األحاديث).
لعل سبب ذلك أخطاء طباعيٌة.
(ّ) العبارة ركيكة ،كمراده غري كاضح منها؛ ك ٌ
(ْ) يف اؼبطبوع( :تكوف) ،كالصواب( :يكوف).
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حديث ..أصل الػحديث صحيػح ،لكن يكوف ج ػزء منو غيػر صحيح»(ُ).
أيضا« :قلت :كىذا القوؿ  -كحده منو  -يكفي القارئ
كقاؿ األلباشلٌ ن
اللبيب أف يقن ػع بػجهػل ىذا الػمتعالػم ،كافتػرائػو ،على العلم ػ ػاء الػمتق ٌدميػن،
متأخرين ،يف ٌادعائو اإلصباع الػمذكور ،فإنػٌهم ما زالوا  -إلػى اليوـ -
منهم ،كالػ ٌ
ينتقد أحدىم بعض أحاديث الصحيحني ،مػ ٌما يبدك لو أنٌو موضع لبلنتقاد،
بغض النظر ،عن كونو أخطأ فػي ذلك ،أـ أصاب»(ِ).
ٌ
متين:
اثنيًا -التصحيح
ّ
السندي ال يستلزم التصحيح الـ ّ

صحة الػحديث  -عند أىل اغبديث  -على اتٌصاؿ السػػند ،بنقػػل
تقوـ ٌ
العدؿ ،الضابط ،عن مثلو ،إلػى منتهاه ،مػع السبلمة من الشذكذ ،كالسبلمة مػن
العلٌة(ّ).
كىذاف األخرياف :الشذكذ ،كالعلٌة ،ييبكن أف يكوان يف السند ،كييبكن أف
أيضا.
يكوان يف اؼبنت ،ن
صبل بنقل
بصحة السند؛ ألنٌو يراه متٌ ن
كلذلك ييبكن أف وبكم ا﵀ ٌدث ٌ
العدؿ الضابط ،عن مثلو ،إذل منتهاه ،مع سبلمة السند من الشذكذ ،كالعلٌة؛
ابلصحةٌ ،إال بعد أف يتأ ٌكد من سبلمة اؼبنت،
كلكنٌو ال وبكم على اغبديث
ٌ
منهما ،أم :من الشذكذ ،كالعلٌة.
صحة الػمتػن ،كىذه قاعدة معركفة
صحة السند ال تستلزـ ٌ
كلذلك قالواٌ :
أيضا جػمع
مشهورة ،عند أىل الػحديث ،ال تكاد تػجد من يينكرىا؛ كلذلك ن
(ُ) فتاكل الشيخ األلباشلٌ.ِٓٔ :
(ِ) آداب الزفاؼ.ْٓ :
(ّ) انظر :معرفة أنواع علوـ اغبديث.ٕٗ :
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ابلصحة ،ككصف الػمتػن ابلنكارة(ُ).
بعض الػمؤلٌفني ،بني كصف السند
ٌ
قاؿ ابن الصبلح« :قوؽبم" :ىذا حديث صحيح اإلسناد ،أك حسن
اإلسناد" ،دكف قوؽبم" :ىذا حديث صحيح ،أك حديث حسن"؛ ألنٌو قد
يصح؛ لكونو شاذًّا أك معل نبل»(ِ).
ييقاؿ" :ىذا حديث صحيح اإلسناد" ،كال ٌ
النوكم« :كقوؽبم" :حديث حسن اإلسناد ،أك صحيحو" ،دكف
كقاؿ
ٌ
يصح ،أك وبسن اإلسناد ،دكف
قوؽبم" :حديث صحيح ،أك حسن"؛ ألنٌو قد ٌ
اؼبنت؛ لشذكذ ،أك علٌة»(ّ).
ابلصحة ،أك الػ يحسػن ،على اإلسػ ػناد،
كقػاؿ ابػن كثيػر« :ق ػ ػاؿ :كالػحك ػ ػم
ٌ
ال يل ػزـ منػ ػو الػحػكػم بذلك ،على الػمػت ػن ،إذ ق ػ ػ ػد يػكػ ػ ػوف ش ػ ػاذًّا ،أك يمػ ىع ػل نبل»(ْ).
عامة يف أحاديث الصحيحني ،كيف غرينبا ،فتصحيح متوف
كىذه القاعدة ٌ
الصحيحني متوقٌف على إثبات سبلمتها ،من الشذكذ ،كمن العلٌة.
صحيحا ،مع اغبكم على اؼبنت
كشي« :الثاشل أ ٌف السند قد يكوف
ن
قاؿ الزر ٌ
خلف
يت ى
ابلضعف ،كمثالو ما أخرجو مسلم يف صحيحو عن أنس ،قاؿ" :صلٌ ي
النيب  ،كأِب بكر ،كعمر ،فكانوا يستفتحوف الصبلة بػ ٍ ً ً
ب
﴿اغبى ٍم يد َّلل ىر ًٌ
ٌ
)
ٓ
(
ً
ني﴾  ،ال يذكركف ﴿بً ٍس ًم اَّللً الر ٍضبى ًن الرًحي ًم﴾ ،يف ٌأكؿ قراءة ،كال يف
الٍ ىعالىم ى
(ُ) انظػر :اتريػخ بغ ػداد ،ِٓٔ/ٓ :كشػ ػرح س ػنن ابن ماجػو ،ُّّٗ/ٓ :كلساف الػميزاف:
ٓ ،ُِٗ/كٗ.ُٖٔ/
(ِ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.َُٗ :
الركم ،ّٕ :كالنكت على مق ٌدمة ابن الصبلح:
(ّ) التقريب كالتيسري ،ِٗ :كانظر :اؼبنهل ٌ
ُ.ّٔٗ/
(ْ) اختصار علوـ اغبديث.َُِ-ُُٗ :
(ٓ) الفاربة.ِ :
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آخرىا" .فهذا اغبديث سنده صحيح ،كمتنو ضعيف؛ لوجود العلٌة فيو.)ُ(»...
صحة كثري من أسانيد
فإذا انضاؼ إذل ذلك كلٌو اختبلؼ اؼبؤلٌفني ،يف ٌ
بصحة تلك األسانيد ليس أكثر من قوؿ
الصحيحني ،أدركنا أ ٌف القوؿ
ٌ
كل حديث ،من أحاديثهما.
اجتهادم،
ٌ
اختبليف ،كليس ن
ٌ
حكما قطعيًّا ،يف ٌ
كثريا من أحاديث
ك
الدارقطين كاحد من أبرز أىل اغبديث الذين انتقدكا ن
ٌ
الصحيحني ،كال سيٌما من جهة السند.
قطين« :ابتداء ذكر أحاديث معلولة ،اشتمل عليها كتاب
قاؿ الدار ٌ
البخارم كمسلم ،أك أحدنبا ،بيٌنت عللها ،كالصواب منها»(ِ).
ٌ
كقػاؿ ابػن الص ػبلح« :كىػذا االسػتػدراؾ  -من الدارقطنػ ٌي ،م ػع أكثػ ػر
قدح يف أسانيدنبا ،غري يمػخرًج لػمتوف اغبديث
استدراكاتو ،على الشيخني  -ه
الصحة»(ّ).
من حيٌز ٌ
أئمة النقد لػم
قطين كغريه من ٌ
كقاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :على أ ٌف الدار ٌ
تعرضوا لذلك يف اإلسناد»(ْ).
يتعرضوا الستيفاء ذلك من الكتابني ،كما ٌ
ٌ
أئمة اعبرح كالتعديل ،يف كثري من ركاة الصحيحني ،من
كقد تكلٌم بعض ٌ
حيث العدالة ،كمن حيث الضبط(ٓ).
البخارم ابإلخراج ؽبم ،دكف
السيوطي« :أحدىا أ ٌف الذين انفرد
قاؿ
ٌ
ٌ
(ُ) النكت على مق ٌدمة ابن الصبلح.ُُٖ-ُُٕ/ُ :
(ِ) اإللزامات كالتتبٌع.َُِ :
(ّ) صيانة صحيح مسلم.ُٕٕ :
(ْ) ىدم السارم.ّٔٔ :
(ٓ) انظر :ىدم السارم.ْٖٖ-َّْ :
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رجبل ،اؼبتكلم فيهم ابلضعف منهم :شبانوف
مسلم :أربع مئة كبضعة كثبلثوف ن
ست مئة كعشركف،
رجبل ،كالذين انفرد مسلم ابإلخراج ؽبم ،دكف
ن
البخارمٌ :
ٌ
اؼبتكلم فيهم ابلضعف منهم :مئة كستٌوف»(ُ).
فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحني كلٌها ،فإ ٌف ىذا التصحيح،
ال يستلزـ تصحيح متوف الصحيحني كلٌها.
فكيف ،كقد علمنا اختبلؼ أىل اغبديث أنفسهم ،يف تصحيح أسانيد
كثري من أحاديث الصحيحني؟!!!
اللفظي:
معنوي ال يستلزم التصحيح
اثلثًا -التصحيح الـ
ّ
ّ
يتألٌف اؼبنت من عنصرين رئيسني:

اللفظي :كىو العنصر اؼبنطوؽ ،كاؼبسموع ،كاؼبكتوب ،كاؼبقركء ،كىو
أ -العنصر
ّ
اللغوم.
عبارة عن ألفاظ قليلة ،أك كثرية ،منظومة بصورة من صور النظم
ٌ
كيكوف التخاليف بني الػمتوف  -لفظيًّا  -ابلتخاليف فػي األدكات اللغويٌة،
كحركؼ العطف ،كالنفي ،كغريىا؛ كيف جذكر األلفاظ (األصوؿ االشتقاقيٌة)،
كيف أبنية األلفاظ (الصيغ الصرفيٌة) ،كيف إعراب األلفاظ (عبلمات اإلعراب)،
كيف ترتيب األلفاظ (التقدصل كالتأخيػر) ،كيف زًيدة األلفاظ ،أك يف نقصاهنا.
ادلعنوي :كىو العنصر اؼبقصود من اؼبنت ،أم :ىو مراد اؼبتكلٌم،
ب -العنصر
ّ
ؾبهوال عنده.
كقد ييدركو اؼبخاطب ،فيكوف
مفهوما عنده ،كقد ال ييدركو ،فيكوف ن
ن
فأما اؼبعَن
اإلصبارل ،كاؼبعَن
كللمعَن صور كثرية ،منها :اؼبعَن
التفصيليٌ .
ٌ
ٌ
فصيلي ،فهو اؼبعَن الدقيق الزائد،
اإلصبارل ،فهو اؼبعَن ٌ
ٌ
العاـ للمنت ،ك ٌأما اؼبعَن الت ٌ
اإلصبارل.
على اؼبعَن
ٌ
(ُ) تدريب الراكم.ِْ/ُ :
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قطعا ،يف اعبانب
كاؼبتوف الػمتخالفة  -فػي اعبانب
اللفظي  -تتخالف ن
ٌ
لكن التخالف بينها يكوف على صورتني:
معنوم؛ ٌ
الػ ٌ

لكل منت ـبال نفا لغريه.
التام ،حني يكوف اؼبعَن
 -1التاخالف ّ
اإلصبارل ٌ
ٌ

احدا.
 -2التاخالف الناقص ،حني يكوف اؼبعَن
اإلصبارل للمتوف اؼبتخالفة ك ن
ٌ

يصحح اؼبؤلٌف
اؼبعنوم ال يستلزـ التصحيح
فالتصحيح
اللفظي ،فقد ٌ
ٌ
ٌ
كل الصيغ اللفظيٌة ،اليت يركم هبا
منت اغبديث ،لكنٌو ال يستطيع أف ٌ
يصحح ٌ
ىذا اؼبنت ،أل ٌف ىذه الصيغ اللفظيٌة متخالفة؛ كلذلك يكتفي ابلتصحيح
اإلصبارل للمتوف اؼبتخالفة.
عنوم ،أم :يكتفي بتصحيح اؼبعَن
اؼب ٌ
ٌ
اللفظي ،فإنٌو لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة
فإذا اجتهد للتصحيح
ٌ
لفظيٌة كاحدة ،أل ٌف التخاليف  -بني الػمتوف الػمتخالفة  -يػمنع من ذلك.
كالكثري من أحاديث الصحيحني ،قد يركيت فيهما ،أبكثر من صيغة
قطعا تضعيف ما خالفها من الصيغ
لفظيٌة ،فتصحيح صيغة معيٌنة منها يلزـ منو ن
احدا.
اللفظيٌة ،كإف كاف اؼبعَن
اإلصبارل ك ن
ٌ
األصح جواز ذلك ،يف اعبميع ،إذا كاف عالػ نما دبا
قاؿ ابن الصبلح« :ك ٌ
قاطعا أبنٌو ٌأدل معَن اللفظ ،الذم بلغو؛ أل ٌف ذلك ىو الذم تشهد بو
كصفناه ،ن
احدا ،يف أمر
كثريا ما كانوا ينقلوف معَن ك ن
أحواؿ الصحابة ،كالسلف ٌ
األكلني ،ك ن
كاحد ،أبلفاظ ـبتلفة ،كما ذلكٌ ،إال أل ٌف يمعوؽبم كاف على اؼبعَن ،دكف
اللفظ»(ُ).
كقاؿ ابن كثري« :ك ٌأما ركايتو اغبديث ابؼبعَن ،فإف كاف الراكم غري عالػم،
كال عارؼ بػما يوبيل الػمعَن ،فبل خبلؼ أنٌو ال تػجوز لو ركاية اغبديث ،بػهذه
(ُ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.ِّّ :
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بصريا ابأللفاظ ،كمدلوالهتا ،كابلػمرتادؼ،
الصفة .ك ٌأما إف كاف عالػ نما بذلك ،ن
جوز ذلك جػمهور الناس ،سل نفا ،كخل نفا ،كعليو
من األلفاظ ،كنػحو ذلك؛ فقد ٌ
العمل ،كما ىو الػمشاىد ،فػي األحاديث الصحاح ،كغريىا ،فإ ٌف الواقعة تكوف
كاحدة ،كتػجيء أبلفاظ متع ٌددة ،من كجوه ـبتلفة متباينة .كلػ ٌما كاف ىذا قد
منع  -من الركاية ابلػمعَن  -طائفة من
ييوقع ،يف تغيري بعض األحاديث ،ى
الػمح ٌدثني ،كالفقهاء ،كاألصوليٌني ،كش ٌددكا يف ذلك ،آكد التشديد .ككاف
ينبغي أف يكوف ىذا ىو الواقع ،كلكن لػم يتٌفق ذلك»(ُ).
ك فػي أ ٌف أكثػ ػر األحادي ػث قػ ػد يركم
ؿبمد رشيد رضا« :ال شػ ػ ٌ
كقاؿ ٌ
كيدؿ عليو اختبلؼ ركاة
ابؼبعنػى ،كما ىو معلوـ ،كاتٌفق عليو العلماءٌ ،
مختصر منها»(ِ).
الصحاح ،فػي ألفاظ اغبديث الواحد ،حتػٌى الػ ى
كمن أمثلة ذلك حديث« :إٌمبا األعماؿ ابلنيٌات» :فقد ركاه مسلم،
اؿ ًابلنًٌي ًة ،ىكإًنػ ىما ًال ٍم ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن
ىع ىم ي
بصيغة لفظيٌة كاحدة ،ىي« :إًنػ ىما ٍاأل ٍ
هللا كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إًلىػى هللاً كرسولًو .كمن ىكانى ً
ىكانىت ًىجرتيو إًلىػى ً
ٍ
ٍ
ت ى ٍجىرتيوي
ي
ٍ ٍى ي
ىى ي ى ى ٍ
ىى ي
ى
ً
و
ً
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ّ).
ل يدنٍػيىا ييصيبيػ ىها أى ًك ٍامىرأىة يىػتىػىزك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
البخارم ،بع ٌدة صيغ لفظيٌة متقاربة ،مع كجود فركؽ لفظيٌة يسرية:
كركاه
ٌ
ً
ىعم ي ً ً
ً
ت ًى ٍجىرتيوي إً ىذل
اؿ ًابلنٌيات ،ىكإًمبىا ل يك ًٌل ٍام ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن ىكانى ٍ
أ« -إمبىا ٍاأل ٍ ى
و ً
ً
ً
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ْ).
يدنٍػيىا ييصيبيػ ىها ،أ ٍىك إ ىذل ٍامىرأىة يػىٍنك يح ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
(ُ) اختصار علوـ اغبديث.ِّْ :
(ِ) تفسري القرآف اغبكيم.َٓٔ/ٗ :
(ّ) انظر :صحيح مسلم ،ُُٓٔ-ُُٓٓ/ّ :رقم َُٕٗ.ُٓٓ/
البخارم ،ّ/ُ :رقم ُ.
(ْ) صحيح
ٌ
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اؿ ًابلنًٌي ًة ،ىكلً يك ًٌل ٍام ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن
ىع ىم ي
بٍ « -األ ٍ
كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إً ىذل اَّللً كرسولًًو ،كمن ىكانى ً
ٍ
ت ى ٍجىرتيوي
ٍى ي
ىى ي ى ى ٍ
ىى ي
ً ً (ُ)
ً
اجىر إلىٍيو» .
يػىتىػىزك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
ىعم ي ً ً
ت ًى ٍجىرتيوي إً ىذل اَّللً ىكىر يسولًًو،
اؿ ًابلنٌية ،ىكًال ٍم ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن ىكانى ٍ
جٍ « -األ ٍ ى
فى ًهجرتيو إً ىذل اَّللً كرسولًًو ،كمن ىكانىت ًىجرتيو لً يدنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها ،أى ًك ٍامىرأ وىة يػىتىػىزك يج ىها،
ٍى ي
ٍ ٍى ي ى ي
ىى ي ى ى ٍ
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ِ).
فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
اؿ ًابلنًٌي ًة ،فىمن ىكانىت ًىجرتيو إً ىذل دنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها ،أى ًك ٍامىرأ وىة يػىتىػىزك يج ىها،
ىع ىم ي
دٍ « -األ ٍ
ٍ ٍى ي ي ى ي
ىٍ
فى ًهجرتيو إً ىذل ما ىاجر إًلىي ًو ،كمن ىكانىت ًىجرتيو إً ىذل اَّللً كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إً ىذل اَّللً
ٍى ي
ٍ ٍى ي
ىى ي
ٍى ي ى ى ىى ٍ ىى ٍ
ىكىر يسولًًو»(ّ).
ً
ًً
ت ًى ٍجىرتيوي إًلىػى اَّللً،
ه« -الٍ ىع ىم ػ يل ًابلنٌية ،ىكإًنػ ىمػا ال ٍم ًر وئ ىمػ ػا نىػ ىول ،فى ىمػ ٍن ىكػانػى ٍ
كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إً ىذل اَّللً كرسولًًو  ،كمن ىكانىت ًىجرتيو إً ىذل دنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها ،أى ًك
ٍى ي
ٍ ٍى ي ي ى ي
ىى ٍ
ىى ي
ىى ي
ً ً (ْ)
ٍامرأىةو يػٍن ًكح ىها ،فى ًه ٍجرتيوي إً
اجػىر إلىٍيو» .
ى
ا
م
ذل
ى
ى
ى ى ي
ى ى
ى
اؿ ًابلنًٌي ًة ،كإًمبىا ًالم ًر وئ ما نػىول ،فىمن ىكانىت ًىجرتيو إً ىذل اَّللً
ىع ىم ي
و« -إًمبىا ٍاأل ٍ
ٍ ٍى ي
ىٍ
ى
ٍ ى ى
كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إً ىذل اَّللً كرسولًًو ،كمن ىكانى ً
صيبػها ،أى ًك امرأىةو
ً
ٍ
ىٍ
ٍى ي
ت ى ٍجىرتيوي إً ىذل يدنٍػيىا يي ي ى
ىى ي ى ى ٍ
ىى ي
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ٓ).
يػىتىػىزك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
ً
ىعم ي ً ً
زً« -ي أىيػُ ىها الن ً
ت
اؿ ًابلنٌية ،ىكإًمبىا ال ٍم ًر وئ ىما نػى ىول ،فى ىم ٍن ىكانى ٍ
ى
اس ،إمبىا ٍاأل ٍ ى
ي
ىكانىت ًىجرتيو إً ىذل اَّللً
ٍ ٍى ي
لً يدنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها ،أى ًك ٍامىرأ وىة
ى ي

البخارم ،َّ/ُ :رقم ْٓ.
(ُ) صحيح
ٌ
البخارم ،ْٖٗ/ِ :رقم ِِّٗ.
(ِ) صحيح
ٌ
البخارم ،ُُْٔ/ّ :رقم ّٖٓٔ.
(ّ) صحيح
ٌ
البخارم ،ُُٗٓ/ٓ :رقم ّْٖٕ.
(ْ) صحيح
ٌ
البخارم ،ِِْٔ-ُِْٔ/ٔ :رقم ُُّٔ.
(ٓ) صحيح
ٌ
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ًىجرتيو إً ىذل اَّللً كرسولًًو ،فى ًهجرتيو إً ىذل اَّللً كرسولًًو ،كمن ىاجر إً ىذل دنٍػيا ي ً
صيبيػ ىها،
ٍى ي
ٍى ي
يى ي
ىى ي
ىى ي ى ى ٍ ى ى ى
و
ً
اجىر إًلىٍي ًو»(ُ).
أى ًك ٍامىرأىة يىػتىػىزك يج ىها ،فى ًه ٍجىرتيوي إ ىذل ىما ىى ى
بصحة
كالغرض من سرد ىذه الركاًيت اللفظيٌة التنبيو على أ ٌف من وبكم ٌ
بصحة الػمعَن اإلجػمالػ ٌي للمنت ،كال يػيمكن أف
ىذا اغبديث ،فإنٌو إٌمبا وبكم ٌ
لكل ركاية من ركاًيتو.
وبكم
ٌ
ابلصحة اللفظيٌة ٌ
التامة ٌ
اتمة،
ن
صح صدكر الركاية األكذل ،أبلفاظها ،كنظمهاٌ ،
صحة ٌ
فمثبل ،إذا ٌ
فهذا دليل على أ ٌف الركاًيت األخرل  -اؼبخالفة ؽبا لفظيًّا ،ـبالفة جزئيٌة -
التامة.
ال ييبكن أف وبكم ؽبا
ٌ
ابلصحة اللفظيٌة ٌ
اتما،
فمتوف (الصحيحيػن) ليست مػحفوظةن ،من الناحيٌة اللفظيٌة ،حفظنا ًّ
ال اختبلؼ فيو ،كما يف حفظ اآلًيت القرآنيٌة.
كل حرؼ  -أك لفظة ،أك كلمة،
قػاؿ األلبانػ ٌي« :كليس معَن ذلك :أ ٌف ٌ
فػي الصحيحني  -ىو بػمنزلة ما فػي القرآف ،ال يػيمكن أف يكوف فيو كىػ ػ ػ هم ،أك
كبل ،فلسنا نعتقد العصمة لكتاب،
خطأ ،فػي شيء من ذلك ،من بعض الركاةٌ ،
يتم
أصبل ،فقد قاؿ اإلماـ
بعد كتاب هللا تعاذل ،ن
الشافعي ،كغريه" :أبػى هللا أف ٌ
ٌ
ٌإال كتابو" ،كال يػيمكن أف ي ٌدعي ذلك أحػ ػد ،من أىل العػلػم ،مػ ٌمن درسوا
صب ،كفػي ح ػدكد القواعد العلميٌة
الكتابني ،دراسػ ػة تف ُهم ،كتدبُػر ،مع نػبػ ػذ التع ُ
الػحديثة ،ال األى ػواء الشخصيٌة ،أك الثقافة األجنبيٌة ،عن اإلسبلـ ،كقواعد
علمائو.)ِ(»...

البخارم ،ُِٓٓ/ٔ :رقم ّٓٓٔ.
(ُ) صحيح
ٌ
(ِ) شرح العقيدة الطحاكيٌة ،مق ٌدمة ا﵀ ٌدث األلباشلٌ.ِّ :
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اختالف نخسخ الصحيحٌن:
لكل منهما ،بل كصبل بع ٌدة
لػم يصل إلينا الصحيحاف ،بنسخة كاحدة ،وٌ
لفظي ،أك تقدصل
ني ىسخ ،تػختلف فػي مواضع كثرية ،بزًيدة لفظيٌة ،أك نقص ٌ
األحرؼ ،أك يف الضبط.
لفظي ،يف ي
لفظي ،أك تغيري ٌ
لفظي ،أك أتخري ٌ
ٌ
البخارم):
كمن أمثلة اختبلؼ اؼبتوف يف ني ىسخ (صحيح
ٌ

اعبوزم :اؼبعركؼ
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :قولو" :كفيو خرب" ،قاؿ ابنٌ

اؼبعجمة ،ككسر الراء بعدىا ،موحدة :صبع خربة ،ككلم ككلمة.
فيو فتح اػباء ى
أيضا :كسر ٌأكلو كفتح
ضبط يف سنن أِب داكد .كحكى اػبطٌابػ ٌي ن
قلت :ككذا ي
ي
اؼبهملة،
اثنيو :صبع خربة ،كعنب كعنبة .ك
للكشميهين " :ىح ٍرث" ،بفتح اغباء ى
ٌ
ابؼبعجمة
كسكوف الراء بعدىا ،مثلثة .كقد بني أبو داكد أ ٌف ركاية عبد الوارث
ى
ابؼبهملة كاؼبثلثة؛ فعلى ىذا،
كاؼبوحدة ،كركاية ضبٌاد بن سلمة ،عن أِب التيٌاح ،ى
البخارم إٌمبا أخرجو من ركاية عبد الوارث»(ُ).
كىم؛ أل ٌف
فركاية
ٌ
الكشميهين ه
ٌ

البخارم ،يف صبيع
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :قولو" :نقيٌة" ،كذا عندٌ
الركاًيت اليت رأيناىا ،ابلنوف ،من النقاء ،كىي صفة ﵀ذكؼ ،لكن كقع عند
ذر" :ثىغًبة" دبثلثة مفتوحة ،كغني
ميدم ،كيف حاشية أصل أِب ٌ
اِب ،كاغبي ٌ
اػبطٌ ٌ
اِب :ىي مستن ىقع
ى
معجمة ،مكسورة ،بعدىا موحدة خفيفة ،مفتوحة .قاؿ اػبطٌ ٌ
اؼباء ،يف اعبباؿ كالصخور .قاؿ القاضي عياض :ىذا غلط يف الركاية ،كإحالة
للمعَن؛ أل ٌف ىذا كصف الطائفة األيكذل ،اليت تنبت ،كما ذكره يصلح كص نفا
البخارم من صبيع الطرؽ ٌإال
للثانية ،اليت يسبسك اؼباء .قاؿ :كما ضبطناه يف
ٌ
"نىًقيٌة" بفتح النوف ،ككسر القاؼ ،كتشديد الياء التحتانيٌة ،كىو مثل قولو يف
(ُ) فتح البارم.ِٓٔ/ُ :
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كقفت عليو ،من اؼبسانيد،
قلت :كىو فػي جػميع ما
ي
مسلم" :طائفة طيٌبة" .ي
اؼبستخرجات ،كما عند مسلم.)ُ(»...
ك
ى
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :قولو" :قىبًلت" بفتح القاؼ ،ككسر اؼبوحدة ،مناألصيلي" :قيٌلت" ابلتحتانيٌة
القبوؿ ،كذا فػي معظم الركاًيت ،ككقع عند
ٌ
اؼبش ٌددة ،كىو تصحيف ،كما سنذكره بعد»(ِ).
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :قولو" :بني أضلع منهما" ،كذا لؤلكثر ،بفتحبضم البلـ كفتح
ٌأكلو كسكوف ى
كضم البلـ ،فجمع ضلع .ي
كركم ٌ
اؼبعجمةٌ ،
(ّ)
اغبموم كحده" :بني أصلح
اية
ك
ر
يف
ككقع
،
ة
و
ق
ال
كىي
،
الضبلعة
من
،
العني
ي
ٌ
ٌ
البخارم ،كقد
اؼبهملتني ،كنسبو ابن بطٌاؿ ؼبس ٌدد شيخ
ٌ
منهما" ابلصاد كاغباء ى
الطحاكم ،كموسى بن إظباعيل عند ابن سنجر،
خالفو إبراىيم بن ضبزة عند
ٌ
البخارم فيو ،فقالوا:
كع ٌفاف عند ابن أِب شيبة ،يعين كلٌهم عن يوسف ،شيخ
ٌ
اؼبعجمة كالعني .قاؿ :كاجتماع ثبلثة من اغبيٌفاظ أىكذل من انفراد
"أضلع" ابلضاد ى
ً
رم ،فبل يليق اعبزـ
كاحد ،انتهى .كقد ظهر أ ٌف اػببلؼ على الركاة عن الف ػىىػربػٍ ٌ
أب ٌف مس ٌد ندا نطق بو ىكذا»(ْ).
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :كقولو" :أىبٍلًي" ،بفتح اؽبمزة ،كسكوف اؼبوحدة،ككسر البلـ :أمر ابإلببلء ،ككذا قولو" :أىخلً ً
أمر
:
القاؼ
ك
،
مة
معج
ػ
ابل
"
ي
ق
ٍ
ى
ه
ه
ابإلخبلؽ ،كنبا بػمعنػى .كالعرب تيطلًق ذلك ،كتيريد الدعاء ،بطوؿ البقاء
(ُ) فتح البارم.ُٕٔ/ُ :
(ِ) فتح البارم.ُٕٔ/ُ :
(ّ) كذا يف اؼبطبوع.
(ْ) فتح البارم.ِْٖ/ٔ :
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حت يبلى الثوب كىبلق ...ككقع يف
للمخاطىب بذلك ،أمٌ :أهنا تطوؿ حياهتاٌ ،
ً
رم" :كأخلفي" ابلفاء ،كىي أكجوي من التػي
مركزم ،عن الف ػىىػربػٍ ٌ
ركاية أبػي زيد الػ ٌ
ابلقاؼ؛ أل ٌف األيكذل تستلزـ التأكيد ،إذ اإلببلء كاإلخبلؽ دبعَن ،لكن جاز
ائدا ،كىو أنػٌها إذا أبلتو ،أخلفت
العطف لتغاير اللفظني ،كالثانية تيفيد معَن ز ن
غريه.)ُ(»...
لكن أفضل اعبهاد" اختيلًف يف ضبط
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :قولوٌ " :القابسي :كىو الذم سبيل
بضم الكاؼ :خطاب للنسوة ،قاؿ
"لكن" ،فاألكثر ٌ
ٌ
إليو نفسي ،كيف ركاية اغبمومً " :
لك ٌن" بكسر الكاؼ ،كزًيدة ألف قبلها ،بلفظ
ٌ
االستدراؾ»(ِ).
علي يمسلًٌ نما فػي شأنػها" كذا يف
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :قولو" :كاف ٌّاغبموم :بفتح البلـ .قولو:
البخارم ،بكسر البلـ الثقيلة ،كيف ركاية
ني ىسخ
ٌ
ٌ
"فراجعوه" ،فلم يرجع .اؼبراجعة يف ذلك كقعت ،مع ىشاـ بن يوسف ،فيما
الرزاؽ ركاه عن معمر ،فخالفو ،فركاه بلفظ" :مسيئنا"،
أحسب ،كذلك أ ٌف عبد ٌ
كذلك أخرجو اإلظباعيلي كأبو نػي ىعيم ،فػي الػمستخر ىج ً
ني .كزعم الكرماشلٌ أ ٌف
ي ى
ٌ
ً
ب
اؼبراجعة كقعت يف ذلك ،عند
الزىرم ،قاؿ :كقولو" :فلم يرجع" ،أم :لػم يهب ٍ
ٌ
قلت:
بغري ذلك .قاؿ :كوبتمل أف يكوف اؼبراد :فلم يرجع
الزىرم ،إذل الوليد .ي
ٌ
الرزاؽ ما يف ركاية ابن مردكيو اؼبذكورة بلفظ" :أ ٌف عليًّا أساء
كيقوم ركاية عبد ٌ
ٌ
يف شأشل ،كهللا يغفر لو" ،انتهى .كقاؿ ابن التني :قولو" :مسلٌ نما" ىو بكسر
نظر ،فركاية الفتح
كضبًط ن
البلـ ،ي
أيضا بفتحها ،كاؼبعَن متقا ًرب .ي
قلت :كفيو ه
(ُ) فتح البارم.َِٖ/َُ :
(ِ) فتح البارم.ِّٖ/ّ :
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تقتضي سبلمتو من ذلك ،كركاية الكسر تقتضي تسليمو لذلك .قاؿ ابن التني:
قلت :بل ىو األقول ،من حيث نقل الركاية ،كقد
كركم" :مسيئنا" ،كفيو بيع هد .ي
ي
البخارم بلفظ" :مسيئنا" .قاؿ :ككذلك ركاه
النسفي ركاه عن
ذكر عياض أ ٌف
ٌ
ٌ
أبو علي بن السكن ،عن ً
األصيلي بعد أف ركاه بلفظ "مسلٌ نما":
كقاؿ
.
رم
ػ
ب
ػر
ػ
الف
ٍ
ى
ٌ
ى
ٌ
ٌ
(ُ)
كذا قرأانه ،كاألعرؼ غريه» .
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :قولو" :ال أبس أف ييعطي الثوب ابلثُػليث" كذاالنسفي :ابلراء»(ِ).
لؤلكثر ،ابؼبوحدة ،كالبن السكن ك ٌ
للكشميهين:
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :قولو" :الرجاؿ" كذا لؤلكثر ،كٌ
الدجاؿ" ،ابلداؿ كتشديد اعبيم ،كىو تصحيف»(ّ).
" ٌ

األكؿ ،يف اؼبنرب ،فقولو" :ما بني
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌٌ « :فأما اغبديث ٌ
بييت كمنربم" ،كذا لؤلكثر ،ككقع يف ركاية ابن عساكر كحده" :قربم" ،بدؿ
"بييت" ،كىو خطأ»(ْ).
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :كفيها قولو" :أ ٌف أاب بصري بن أسيد  -بفتحالسرخسي كاؼبستملي" :قدـ من
اؽبمزة  -قدـ مؤمننا" كذا لؤلكثر ،كيف ركاية
ٌ
منػى" ،كىو تصحيف»(ٓ).

(ُ) فتح البارم.ّْٕ/ٕ :
(ِ) فتح البارم.ٗٔ/ُ :
(ّ) فتح البارم.ٕٗ/ْ :
(ْ) فتح البارم.ََُ/ْ :
(ٓ) فتح البارم.ُّٓ/ٓ :

334

كمن أمثلة اختبلؼ اؼبتوف يف ني ىسخ (صحيح مسلم):
 قاؿ النوكم« :قولو" :ظهر قًانس يقرؤكف القرآف ،كيتق ٌفركف العلم" .ىو
نا
ل
ب
ى
ه
ٌ
بتقديػم القاؼ ،على الفاء ،كمعناه :يطلبونو ،كيتتبٌعونو .ىذا ىو الػمشهور،
كقيل :معناه :يػجمعونو .كركاه بعض شيوخ الػمغاربة ،من طريق ابن ماىاف:
أيضا ،معناه :يبحثوف عن غامضو،
"يتف ٌقركف" ،بتقديػم الفاء ،كىو صحيح ن
كيستخرجوف خفيو»(ُ).
النوكمٌ « :أما قولو" :أى ٍىل" ،فمنصوب على النداء ،ىذا ىو اؼبشهور.
 قاؿٌ
رفعو ،على تقدير :أنت أىل الثناء .كاؼبختار النصب .كالثناء:
كجوز ي
بعضهم ى
ٌ
الوصف اعبميل كاؼبدح .كالػمجد :العظمة ،كهناية الشرؼ .ىذا ىو اؼبشهور،
يف الركاية ،يف مسلم ،كغريه .قاؿ القاضي عياض :ككقع يف ركاية ابن ماىاف:
األكؿ»(ِ).
لكن الصحيح اؼبشهور ٌ
"أىل الثناء كاغبمد" ،كلو كجو ،ك ٌ

علي  ،كىو ابليمن بذىبة يف تيربتها" .ىكذا
 قاؿالنوكم« :قولو":بعث ٌّ
ٌ
ىو فػي صبيع ني ىسخ ببلدان" :ب ىذ ىىبىة" بفتح الذاؿ ،ككذا نقلو القاضي ،عن جػميع
جلودم .قاؿ :كفػي ركاية ابن ماىاف" :ب يذ ىىٍيػبىة" ،على
ركاة مسلم ،عن الػ
ٌ
التصغري»(ّ).
ً
انضحاف كاان ألِب فبلف زكجها ،حج ىو كابنو على
النوكم« :قولو" :
 قاؿٌ
أحدنبا ،ككاف اآلخر يسقي غبلمنا" .ىكذا ىو يف ني ىسخ ببلدان ،ككذا نقلو
الفارسي ،كغريه .قاؿ :كفػي ركاية
القاضي عياض ،عن ركاية عبد الغافر
ٌ
النوكم.ُٓٓ/ُ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُْٗ/ْ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُُٔ/ٕ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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تغيريا،
ابن ماىاف" :يسقي عليو غبلمنا" .قاؿ القاضي عياض :كأرل ىذا كلٌو ن
البخارم
فتصحف منو "غبلمنا" .ككذا جاء يف
لببل لنا"،
كصوابو" :نسقي عليو ن
ٌ
ٌ
صحتو قولو يف الركاية األيكذل" :ننضح عليو" ،كىو
على الصوابٌ .
كيدؿ على ٌ
دبعَن :نسقي عليو .ىذا كبلـ القاضي .كاؼبختار أ ٌف الركاية صحيحة ،كتكوف
الزًيدة اليت ذكرىا القاضي ؿبذكفة مقدرة ،كىذا كثري يف الكبلـ ،كهللا أعلم»(ُ).
كرىوف" ففي بعض األصوؿ ،من صحيح مسلم:
 قاؿٌ
النوكم« :ك ٌأما قولو" :يي ى
كهركف" ،بتقدصل اؽباء ،من
كرىوف" ،كما ذكرانه ،من اإلكراه ،كيف بعضها" :يي ى
"يي ى
الفارسي،
الكهر ،كىو االنتهار .قاؿ القاضي :ىذا أصوب ،كقاؿ :كىو ركاية
ٌ
العذرم»(ِ).
ك ٌ
األكؿ ركاية ابن ماىاف ك ٌ
تعجلت" .ىكذا ىو يف ني ىسخ ببلدان:
 قاؿفلما أقبلنا ٌ
النوكم« :قولوٌ " :
ٌ
"أقبلنا" ،ككذا نقلو القاضي ،عن ركاية ابن سفياف ،عن مسلم .قاؿ :كيف ركاية
كيصح
ابن ماىاف" :أقفلنا" ،ابلفاء .قاؿ :ككجو الكبلـ" :قفلنا" ،أم :رجعنا،
ٌ
"أقبلنا"(ّ) ،بفتح البلـ ،أم :أقفلىنا النيب  ،ك"أيقٍ ً
بضم اؽبمزة ،لًما لػم يي ىس ٌم
"
ا
ن
ل
ف
ٍ
ى
ُ
ٌ
فاعليو»(ْ).
النوكم« :قولو يف ىذا اغبديث" :نؤ ًاجرىا ًي رسوؿ هللا ،على الربيع ،أك
 قاؿٌ
كسق" .ىكذا ىو يف معظم النُ ىسخ" :الربيع" ،كىو الساقية ،كالنهر الصغري.
األى ي

النوكم.ّ-ِ/ٗ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُِ/ٗ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
لعل الصواب( :أىقٍػ ىفلىنىا) ،ابلفاء؛ بداللة ما بعده.
(ّ) كذا يف اؼبطبوع ،ك ٌ
النوكم.ْٓ-ّٓ/َُ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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بضم الراء ،كحبذؼ الياء ،كىو
كحكى القاضي ،عن ركاية ابن ماىاف" :الُربع" ٌ
أيضا صحيح»(ُ).
ن
بصره" ،فهكذا كقع يف بعض
 قاؿفج ىع ىل يىص ًر ي
النوكمٌ « :أما قولو " :ى
ٌ
ؼ ى
ب"،
النُ ىسخ ،كيف بعضها " :ي
بصره" ،كيف بعضها" :يىض ًر ي
يصرؼ" فقط ،حبذؼ " ى
اؼبعجمة كالباء»(ِ).
ابلضاد ى
النوكم« :قولو" :يزكؿ" ىو ابلزام كالواك ،ىكذا ىو يف صبيع ني ىسخ
 قاؿٌ
ببلدان ،ككذا ركاه القاضي ،عن صباىري شيوخهم .قاؿ :ككقع عند بعضهم ،عن
كجو»(ّ).
األكؿ أظهر ،كأى ى
ابن ماىاف" :يىرفي يل" ابلراء كالفاء ،قاؿ :ك ٌ
النوكم« :ك ٌأما "ثناه" ،فوقع فػي أكثر النُ ىسخ" :ثًنىاهي" ،بثاء مثلثة،
 قاؿٌ
بضم الثاء ،كبياء مثناة ربت ،بعد النوف ،كركانبا
مكسورة ،كيف بعضها" :ثػيٍنػيىاهي"ٌ ،
األك ىؿ عن غريه»(ْ).
ن
صبيعا القاضي ،كذكر الثاشلى ،عن ركاية ابن ماىاف ،ك ٌ
النوكم« :ىكذا ىو يف صبيع النُ ىسخ بببلدان" :كالػحنتم الػمزادة اجملبوبة"،
 قاؿٌ
ككذا نقلو القاضي ،عن صباىري ركاة صحيح مسلم ،كمعظم النُ ىسخ ،قاؿ :ككقع
يف بعض النُ ىسخ" :كالػحنتم كالػمزادة اجملبوبة" ،قاؿ :كىذا ىو الصواب ،كاأليكذل
ككىم»(ٓ).
تغيريه ،ه

النوكم.َِٓ/َُ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ّّ/ُِ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ِٔ/ُِ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُٕٕ/ُِ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُٓٗ/ُّ :
(ٓ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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 قاؿ النوكم« :قولو" :كهنى عن الن ًنسحا ،أك تين ىقر
ح
نس
ت
النخلة
كىي
،
ري
ق
ي
ن
ٌ
ى
(ُ)
مهملتني ،أم:
نقرا" ،ىكذا ىو يف معظم الركاًيت كالنسح بسني كحاء ى
ن
نسج"
تي ى
قشر ،ثػي ٌم تين ىقر ،فتصري ن
نقريا .ككقع لبعض الركاة ،يف بعض النُ ىسخ" :تي ى
ابعبيم .قاؿ القاضي ،كغريه :ىو تصحيف»(ِ).
فعرفىػنىا" ،ابلعني ،كتشديد الراء،
 قاؿالنوكم« :ىكذا ىو يف معظم النُ ىسخ " :ى
ٌ
أم :ىجعلىنا عيىرفاء ،كفػي كثري من النُ ىسخ" :ف ىفرقىػنىا" ،ابلفاء اؼبكررة ،فػي ٌأكلو،
رجل ،من االثين عشر ،مع فًرقة .فهما
جعل كل ي
كبقاؼ ،من التفريق ،أم :ى
األكؿ»(ّ).
غري ٌ
صحيحاف ،كلػم يذكر القاضي ىنا ى
معجمة ،مضمومة،
 قاؿالنوكمٌ « :أما "يػىغيػً ٌ
ت" ،فبفتح الياء ،كبغني ى
ٌ
هركم،
كمكسورة ،ثػ ٌم مثناة فوؽ ،مش ٌددة .كىكذا قاؿ اثبت ،كالػخطٌابػ ٌي ،كالػ ٌ
كصاحب التحرير ،كاعبمهور ،ككذا ىو فػي معظم ني ىسخ ببلدان .كنقلو القاضي
شديدا .قالوا:
عن األكثرين .قاؿ
متتابعا ن
اؽبركم :كمعناه :يدفقاف فيو اؼباء ،دف نقا ن
ٌ
دائما ،صبًّا شدي ندا .ككقع يف
كأصلو من إتباع الشيء الشيءى ،كقيل :يصبٌاف فيو ن
اؼبهملة ،كبباء موحدة ،كحكاىا القاضي عن
بعض النُ ىسخ" :يػىعي ُ
بضم العني ى
ب"ٌ ،
كفسره دبعَن ما سبق ،أم :ال ينقطع
ركاية
ٌ
العذرم .قاؿ :ككذا ذكره اغبربػ ٌيٌ ،
ب :الشرب بسرعة ،يف ن ىفس كاحد .قاؿ القاضي :ككقع يف
الع ُ
جرًيهنما .قاؿ :ك ى
يتفجر»(ْ).
مهملة ،أمٌ :
ب" دبثلثة ،كعني ى
ركاية ابن ماىاف" :يػىثٍػ ىع ي
ُسخ) ،ابػباء ،أم( :يف معظم الركاًيت كالنُ ىسخ).
لعل الػمراد( :الن ى
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،ك ٌ
النوكم.ُٔٓ/ُّ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.َِ/ُْ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ْٔ-ّٔ/ُٓ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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النوكم« :ىكذا ىو يف معظم ني ىسخ ببلدان" :أيتٍلً ىي" ،هبمزة ،كمثناة فوؽ،
 قاؿٌ
فسره صاحب التحرير،
ساكنة ،كالـ ،كًيء ،كمعناه :ارتفع عنو الوحي .ىكذا ٌ
كغريه .ككقع يف بعض النُ ىسخ" :أي ٍجلً ىي" ابعبيم .كيف ركاية ابن ماىافٍ " :اقبىلىى"،
كمعنانبا :أيزيل عنو ،كزاؿ عنو»(ُ).
ً
كأشل ًخ ىفاء" .ىو
 قاؿيت ٌ
حت إذا كاف من آخر الليل ،أيلق ي
النوكم« :قولوٌ " :
ٌ
بكسر اػباء اؼبعجمة ،كزبفيف الفاء ،كابؼب ٌد ،كىو ً
الكساء ،كصبعو :أخفية،
ى
ً
ككساء كأكسية .قاؿ القاضي :كركاه بعضهم ،عن ابن ماىاف " :يج ىفاء" ،هجيم
األكؿ»(ِ).
مضمومة ،كىو غيثاء السيل ،كالصواب اؼبعركؼ ىو ٌ
نظرت إذل
 قاؿفت ن
رجبل منهم" .يعين :ي
أتيت م ٌكة ،فتضع ي
النوكم« :قولو " :ي
ٌ
أضعفهم ،فسألتو؛ أل ٌف الضعيف مأموف الغائلة ،غالبنا .كيف ركاية ابن ماىاف:
فت" ،ابلياء .كأنكرىا القاضي ،كغريه ،قالوا :ال كجو لو ىنا»(ّ).
"فتضي ي
النوكم« :قولو" :بعث إذل ٌأـ الدرداء أبىنٍػجاد من عنده" .بفتح اؽبمزة،
 قاؿٌ
كبعدىا نوف ،ثػ ٌم جيم ،كىو صبع "نػى ىجد" بفتح النوف كاعبيم ،كىو متاع البيت،
اعبوىرم ِبسكاف اعبيم ،قاؿ:
كستيور .كقالو
الذم ييزيٌنو ،من فيػ يرش ،كنػىما ًرؽ ،ي
ٌ
كصبعو :نػي يجود ،حكاه عن أِب عيبىيد ،فهما ليغتاف .ككقع يف ركاية ابن ماىاف:
األكؿ»(ْ).
"خبادـ" ،ابػباء ى
اؼبعجمة ،كاؼبشهور ٌ

النوكم.ٖٗ/ُٓ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ِٖ-ِٕ/ُٔ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ

النوكم.ِٖ/ُٔ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.َُٓ-ُْٗ/ُٔ :
(ْ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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قي:
ابعا -التصحيح
رً
ّ
الصدوري ال يستلزم التصحيح الـمطاب ّ
صح صدكر اؼبنت منو،
النيب  ،فإف ٌ
بعض اؼبتوف يي ى
نسب صدكرىا ،إذل ٌ
(الصحة الصدكريٌة) دليل قاطع،
بصفتو النبويٌة ،ال بصفتو البشريٌة؛ فإ ٌف ىذه
ٌ
(الصحة اؼبطابىقيٌة) ،أم( :مطابىقة الواقع)؛ أل ٌف مصدر اؼبنت يف ىذه اغباؿ
على
ٌ
اإلؽبي الػمنزؿ) ،كىو  -ببل ريب  -معصوـ من اػبطإ.
ىو (الوحي ٌ
كلذلك يبكن أف نقوؿ:
النيب ،
إ ٌف ٌ
الصحة اؼبطابىقيٌة ،إذا كانت منتفيةن ،عن اؼبنت اؼبنسوب إذل ٌ
فكاف اؼبنت ًّ
القطعي ،داللةن صروبةن ،قطعيٌةن ،فإ ٌف ىذه
داال على ما ىبالف الواقع
ٌ
الصحة الصدكريٌة.
اؼبخالفة دليل قاطع ،على انتفاء ٌ
النيب  ،بصفتو النبويٌة :حػ ػ ٌق ،ال ريب فيو؛
فبل خبلؼ يف أ ٌف كبلـ ٌ
القطعي.
فبل ييبكن أف يكوف ـبال نفا للواقع
ٌ
األم ػ ػة أ ٌف
ازم« :الثالث :كىو أنٌو قد اش ػت ػهر فيما بيػن ٌ
ق ػاؿ الفخ ػر الر ٌ
جػماعة من الػمبلحدة :كضعوا أخب ػ نارا من ىكػ ػرة ،كاحتالوا فػي تركيػجه ػا ،على
الػمح ًٌدثني؛ كالػمح ًٌ
أم يمن ىكر فوؽ
ك
قبلوىا.
بل
فوىا،
ر
ع
ما
هم
ػ
قلوب
لسبلمة
ثوف
د
ٌ
كصف هللا تعاذل ،بػما يقدح فػي اإللػهيٌة ،كييبطل الُربوبيٌة؟! فوجب القطع  -فػي
البخارم كمسلم  ،فهما ما
أمثاؿ ىذه األخبار  -أبنػٌها موضوعة .ك ٌأما
ٌ
كاان عالًم ً
ني ابلغيوب ،بل اجتهدا ،كاحتاطا ،بػمقدار طاقتهما ،ف ٌأما اعتقاد
ى
ً
ميع األحواؿ الواقعة ،فػي زماف الرسوؿ  إذل زماننا ،فذلك
أنػٌهما ىعلما جػ ى
ال يقولو عاقل ،فغاية ما فػي الباب :أ ٌان نػي ً
كابلذين ىرىكىًي عنهم،
حسن الظن بػهما،
ى
ً
كن إسناده إذل الرسوؿ 
خربا مشتم نبل ،على يمن ىكر ،ال ييب ي
ٌإال أنػٌا إذا شاىدان ن
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قطعنا أبنٌو من أكضاع الػمبلحدة ،كمن تركهباتػهم على أكلئك الػمح ًٌدثني»(ُ).
اجعا إذل الوحي الػمنزؿ.
النيب  ،بصفتو البشريٌة ،فليس ر ن
ٌأما كبلـ ٌ
فأما اػبطأ ،فبل ريب أ ٌف األنبياء قد يىبط
ميٌ « :
قاؿ عبد الرضبن اؼبعلٌ ٌ
ظنٌهم يف أمور الدنيا ،ك ٌأهنم وبتاجوف إذل األخبار(ِ) ،حبسب ظنٌهم ،لكنٌهم إذا
ً
صدؽ،
يظن ،كذلك  -كما تق ٌدـ  -ه
احتاجوا إذل ذلك ،فإٌمبا يىبرب أحدىم أبنٌو ٌ
قصة أتبري النخل.)ّ(»...
ٌ
الظن ،فمن ذلك ما جاء يف ٌ
حت على فرض خطإ ٌ
كقاؿ ابن ابزٌ « :أما من أمور الدنيا ،فقد يقع اػبطأ ،مثٌ يينبو على ذلك؛
النيب  ،ل ٌػما مر على صباعة يل ٌقحوف النخل ،فقاؿ" :ما أظنٌو
كما كقع من ٌ
شيصا ،فأخربكه  ،فقاؿ " :إٌمبا
فلما تركوه ،صار ن
يضره لو تركتموه"ٌ ،
ٌ
مين ،كأنتم أعلم أبمر دنياكمٌ ،أما ما أيخربكم بو عن هللا ،
قلت ذلك؛ ظنًّا ٌ
فبني  أ ٌف الناس
ٌ
فإشل لػم أكذب على هللا" .ركاه مسلم يف الصحيحٌ .ى
أعلم أبمور دنياىم ،كيف يل ٌقحوف النخل ،ككيف يغرسوف ،ككيف يبذركف،
كوبصدكفٌ .أما ما يىبرب بو األنبياءي عن هللا  ،فإ ٌهنم معصوموف من ذلك .فقوؿ
النيب  يىبط  ،فهذا قوؿ ابطل ،كال ب ٌد من التفصيل ،كما
من قاؿ :إ ٌف ٌ
ذكران»(ْ).
صحة صدكرىا
ٌأما اؼبتوف اؼبنسوبة إذل الصحابة ،كالتابعني ،كغريىم؛ فإ ٌف ٌ
(ُ) أتسيس التقديس.ُِٓ :
(ِ) كذا يف اؼبطبوع( :األخبار) ،هبمزة فوقيٌة ،كىي صبع (اػبرب) ،كاألنسب يف ىذا السياؽ:
ابعي (أخرب)؛ بداللة قولو بعدىا« :فإٌمبا يىبًرب
(اإلخبار) ،هبمزة ربتيٌة ،كىو مصدر الفعل الر ٌ
يظن».
أحدىم أبنٌو ٌ
(ّ) القائد إذل تصحيح العقائد.ٗٗ :
متنوعة.ُِٗ-َِٗ/ٔ :
(ْ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
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ألهنم
صحة مطابىقتها للواقع ،فقد تطابق الواقع ،كقد زبالفو؛ ٌ
منهم ال تستلزـ ٌ
صحت نسبتو إليهم  -أف ييصيبوا،
بشر ،ييصيبوف ،ي
كىبطئوف ،فجائز  -فيما ٌ
ه
القطعي.
القطعي ،كجائز أف يىبطئوا ،فيخالفوا الواقع
فيطابقوا الواقع
ٌ
ٌ
كل كاحد من الصحابة
قاؿ ابن تيميٌة« :كىم مع ذلك ،ال يعتقدكف أ ٌف ٌ
معصوـ عن كبائر اإلمث ،كصغائره؛ بل ذبوز عليهم الذنوب يف اعبملة.)ُ(»...
أيضا« :ك ٌأما الغلط ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،بل يف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أحياان ،كفيمن بعدىم»(ِ).
الصحابة من قد يغلط ن
أيضا ،فإ ٌف السلف أخطأ كثري منهم ،يف كثري
أيضا« :ك ن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
من ىذه اؼبسائل ،كاتٌفقوا على عدـ التكفري بذلك.)ّ(»...
كقاؿ ابن ابز« :فيتٌضح من ىذا أ ٌف إمضاءىا كاف ابجتهاد عمر ،
ابألمة،
كاألخذ ابلسنٌة الصحيحة أكذل من االجتهاد ،من عمر ،كغريه ،كأرفق ٌ
كأنفع ؽبا»(ْ).
كمن أمثلة ذلك :ما ركاه مسلم ،عن عبد هللا بن عمرك بن العاص ،أنٌو
اطني مسجونىةن ،أىكثػى ىقها سلىيما يف ،ي ً
ً
ً
ك أى ٍف ىزبٍير ىج ،فىػتىػ ٍقىرأى
وش ي
قاؿ« :إف ًيف الٍبى ٍح ًر ىشيى ى ى ٍ ي
ٍ ى ي ٍى ي
ىعلىى الن ً
اس قيػ ٍرآ نان»(ٓ).
أصح صدكر ىذا الػمنت ،من عبد هللا بن عمرك بن العاص ،أـ لػم
فسواء ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َُِ/ّ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
متنوعة.ِْٕ/ُِ :
(ْ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
(ٓ) صحيح مسلم ،ُِ/ُ :بعد اغبديث ذم الرقم ٕ.
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تصح
يصح صدكره منو؛ كسواء ٌ
أصحت مطابقة ىذا الػمنت للواقع ،أـ لػم ٌ
ٌ
نصا شرعيًّا ،فهػػو ليػس مػ ػن ك ػبلـ هللا  ،كال مػ ػن ك ػبلـ
مطابقتو؛ فإنٌو ليس ًّ
رسػ ػولػو .
الصحة اؼبطابىقيٌة ؽبذا اؼبنت ليس طعننا يف السنٌة النبويٌة ،كليس
فالطعن يف ٌ
نسب إذل السنٌة النبويٌة؛ أل ٌف عبد هللا بن عمرك كاحد من الصحابة،
طعننا فيما يي ى
سهوا ،أك كنبنا.
فهو غري معصوـ ،لذلك ييبكن أف يىبط  ،ن
يصح صدكر ىذا اؼبنت من عبد هللا بن عمرك ،كيكوف أخذه
فجائز أف ٌ
من كعب األحبار؛ فقد ذكر بعض اؼبؤلٌفني أ ٌف عبد هللا بن عمرك  -كىو أحد
العبادلة األربعة  -قد أخذ عن كعب األحبار.
اقي« :كم ػن ىػذا النػ ػوع  -كىػ ػو ركاي ػة األكابػ ػر ،عػ ػن
قاؿ زين الدين العر ٌ
األصاغر  -ركاية الصحابة ،عن التابعني ،كركاية العبادلة األربعة ،كأِب ىريرة،
كمعاكية بن أِب سفياف ،كأنس بن مالك ،عن كعب األحبار»(ُ).
كذاب
كجائز أف تكوف نسبة ىذا اؼبنت إذل عبد هللا بن عمرك ابطلةٌ ،إما ن
كسهوا.
كافرتاء ،أك كنبنا ن
البخارم ،عن إبراىيم النخعػ ٌي ،قػ ػاؿ:
أيضا :مػ ػا ركاه
كمن أمثلة ذلك ،ن
ٌ
ً
اؿ :أىيُ يك ٍم
اب ىعٍب ًد اَّللً ،ىعلىى أًىِب الد ٍرىد ًاء ،فىطىلىبىػ يه ٍم ،فىػ ىو ىج ىد يى ٍم ،فىػ ىق ى
«قىد ىـ أ ٍ
ىص ىح ي
ىش ياركا إً ىذل
اؿ :يكلُنىا ،قى ى
يػى ٍقىرأي ىعلىى قًىراءىةً ىعٍب ًد اَّللً؟ قى ى
ىح ىف ي
ظ؟ فىأ ى
اؿ :فىأىيُ يك ٍم أ ٍ
(ِ)
اؿ :ىكي ً
"كالذ ىك ًر
:
ة
م
ق
ل
ع
اؿ
ق
.
﴿كاللٍي ًل إً ىذا يػى ٍغ ىشى﴾
ٍ
ى
ى
ي
ى
ىع ٍل ىق ىمةى .قى ى ٍ ى
ى ى ى
ف ىظب ٍعتىوي يػى ٍقىرأي :ى
ً
اؿ :أى ٍشه يد أً ً
يدكنىًين ىعلىى أى ٍف
ت النًيب  يػى ٍقىرأي ىى ىك ىذا ،ىكىى يؤىالء ييًر ي
ىك ٍاألينٍػثىى" .قى ى ى ٌ
ىشل ىظب ٍع ي
(ُ) شرح التبصرة.ُِٕ/ِ :
(ِ) الليل.ُ :
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﴿كىما ىخلى ىق الذ ىك ىػر ىك ٍاألينٍػثىى﴾(ُ) .ىكاَّللً ،ىال أ ىياتبًعي يه ٍم»(ِ).
أىقٍػىرأى :ى
تضمنو من أقواؿ
أصح صدكر ىذا اؼبنت من إبراىيم
فسواء ٌ
النخعي ،كما ٌ
ٌ
أصحت مطابقة
يصح؛ كسواء ٌ
منسوبة إذل أِب الدرداء ،كعلقمة بن قيس ،أـ لػم ٌ
نصا شرعيًّا ،فليس من كبلـ هللا تعاذل،
تصح؛ فإنٌو ليس ًّ
ىذا اؼبنت للواقع ،أـ لػم ٌ
كال من كبلـ رسولو .
الصحة اؼبطابىقيٌة ؽبذا اؼبنت ليس طعننا يف السنٌة النبويٌة ،كليس
فالطعن يف ٌ
نسب إذل السنٌة النبويٌة؛ أل ٌف أاب الدرداء كعلقمة بن قيس كإبراىيم
طعننا فيما يي ى
عامة الناس ،من الصحابة ،كمن جاء بعدىم ،فهم غري
النخعي رجاؿ من ٌ
ٌ
سهوا ،أك كنبنا.
معصومني ،لذلك ييبكن أف يىبطئوا ،ن
العامة كصورة اؼبصحف:
العرِب« :اؼبسألة الثانية -قراءة ٌ
قاؿ أبو بكر بن ٌ
﴿ ىكىما ىخلى ىق الذ ىكىر ىك ٍاألينٍػثىى﴾(ّ) .كقد ثبت يف الصحيح أ ٌف أاب الدرداء
كابن مسعود كاان يقرآف" :كالذك ًر كاألنثى" .قاؿ إبراىيم :قدـ أصحاب
عبد هللا ،على أِب الدرداء ،فطلبهم ،فوجدىم ،فقاؿ :أيٌكم يقرأ على قراءة
عبد هللا؟ قالوا :كلٌنا .قاؿ :كيف تقرؤكف ﴿ :ىكاللٍي ًل إًذىا يػى ٍغ ىشى﴾(ْ)؟ قاؿ
أشل ظبعت رسوؿ هللا  ،يقرأ ىكذا،
علقمة" :كالذك ًر كاألنثى" .قاؿ :أشهد ٌ
كىؤالء ييريدكف أف أقرأ ﴿ :ىكىما ىخلى ىق الذ ىكىر ىك ٍاألينٍػثىى﴾ ،كهللا ،ال أاتبعهم .قاؿ

(ُ) الليل.ّ :
البخارم ،ُٖٖٗ/ْ :رقم َْٔٔ.
(ِ) صحيح
ٌ
(ّ) الليل.ّ :
(ْ) الليل.ُ :
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بشر ،إٌمبا الػ يمعوؿ عليو ما يف الصحف(ُ)؛ فبل
القاضي :ىذا فبٌا ال يلتفت إليو ه
ذبوز ـبالفتو ألحد ،مثٌ بعد ذلك يقع النظر ،فيما يوافق خطٌو ،فبٌا لػم يثبت
ضبطو ،حسبما بيٌناه ،يف موضعو؛ فإ ٌف القرآف ال يثبت ،بنقل الواحد ،كإف كاف
عدال؛ كإٌمبا يثبت ابلتواتر ،الذم يقع بو العلم ،كينقطع معو العيذر ،كتقوـ بو
ن
اغبي ٌجة على اػبلق»(ِ).
منسواب
أيضا حديث (القردة اؼبرجومة) ،فهو ليس حديثنا
كمن أمثلة ذلك ن
ن
النيب  ،بل ىو منسوب إذل عمرك بن ميموف ،كىو ليس من الصحابة،
إذل ٌ
كإف أدرؾ اعباىليٌة.
و
صٍو
ني ،ىع ٍن
قاؿ
البخارم « :ىحدثػىنىا نػي ىعٍي يم بٍ ين ىضباد ،ىحدثػىنىا يى ىشٍي هم ،ىع ٍن يح ى
ٌ
ً
اؿ :رأىيت ًيف ٍ ً ً ً ً
و
ت،
اجتى ىم ىع ىعلىٍيػ ىها قىرىدةه ،قى ٍد ىزنى ٍ
ىع ٍم ًرك بٍ ًن ىمٍي يموف ،قى ى ى ٍ ي
اعبىاىلية ق ٍرىد نةٍ ،
وىا ،فىػىر ىصبٍتيػ ىها ىم ىع يه ٍم»(ّ).
فىػىر ىصبي ى
كقد انتقد بعض اؼبؤلٌفني ىذا اغبديث ،فمنهم من انتقد السند ،كنفى
صحة صدكر اؼبنت ،من عمرك بن ميموف؛ كمنهم من انتقد اؼبنت ،ككصفو
ٌ
ابلنكارة؛ لغرابتو عن الواقع.
ت قًٍردة يف زسل" .فإف
قركدا رصبى ٍ
قاؿ ابن قتيبة« :قالوا :ركيتم" :أ ٌف ن
كانت القركد إٌمبا رصبتها يف اإلحصاف ،فذلك أطرؼ اغبديث .كعلى ىذا
لعل
لعل القركد تيقيم من أحكاـ التوراة ن
أمورا كثرية ،ك ٌ
القياس ،فإنٌكم ال تدركفٌ ،
فلعل اػبنازير نصارل .قاؿ
دينها اليهوديٌة ،ي
بعد .كإف كانت القركد ن
يهوداٌ ،
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كاؼبراد( :اؼبصحف).
(ِ) أحكاـ القرآف.َْٓ-َْْ/ْ :
البخارم ،ُّٖٗ-ُّٕٗ/ّ :رقم ّّٔٔ.
(ّ) صحيح
ٌ
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ؿبمد :ككبن نقوؿ ،يف جواب ىذا االستهزاء :إ ٌف حديث القركد ليس عن
أبو ٌ
رسوؿ هللا  ،كال عن أصحابو ،كإٌمبا ىو شيء ذيكًر عن عمرك بن ميموف»(ُ).
ابلبخارم ،ال يف كلٌها ،كليس
اعبوزم« :كىذا يف بعض النُ ىسخ،
كقاؿ ابن
ٌ
ٌ
ً
اؼبقحمات اليت
لعل ىذا من ى
رم .قاؿ اغبي ٌ
عيمي عن الف ػىىػربػٍ ٌ
ميدم :ك ٌ
يف ركاية النُ ٌ
البخارم .كقد أكىم أبو مسعود برتصبة عمرك بن ميموف أنٌو
أيقحمت يف كتاب
ٌ
البخارم ،كليس كذلك ،فإنٌو ليس من
من الصحابة الذين انفرد ابإلخراج عنهم
ٌ
الصحابة ،كال لو يف الصحيح مسند»(ِ).
قصة عمرك ،فذكر
كقاؿ أبو عبد هللا
القرطيب« :ك ٌأما ما ذكره من ٌ
ٌ
الدمشقي أ ٌف لعمرك بن ميموف
ميدم يف صبع الصحيحني :حكى أبو مسعود
اغبي ٌ
ٌ
األكدم يف الصحيحني حكاية من ركاية حصني عنو ،قاؿ" :رأيت يف اعباىليٌة
ٌ
قًٍردة ،اجتمع عليها قًىردة ،فرصبوىا ،فرصبتها معهم" .كذا حكى أبو مسعود ،كلػم
البخارم من كتابو ،فبحثنا عن ذلك ،فوجدانه يف
أم موضع أخرجو
ٌ
يذكر يف ٌ
بعض النُسخ ،ال يف كلٌها ،ف يذكً
عيمي
ُ
ن
ال
اية
ك
ر
يف
ليس
ك
ة،
اعباىلي
ـ
أًي
كتاب
يف
ر
ٌ
ٌ
ى
ٌ
عن ً
اؼبقحمات،
ػ
ب
ػر
ػ
الف
رم  -ن
ٍ
أصبل  -شيء من ىذا اػبرب ،يف القردة ،كلعلٌها من ى
ى
ى ٌ
(ّ)
البخارم» .
يف كتاب
ٌ
كقاؿ األلباشلٌ« :قلت :ىذا أث ػر من ىكػر؛ إذ كيف يػيمكن إلنساف أف يعلم
ً
تتزكج ،كأ ٌف من خلقهم الػمحافظة على العرض ،فمن خاف قتلوه؟ ثػ ٌم
أف القىردة ٌ
ىب أ ٌف ذلك أمر كاقع بينها ،فمن أين علم عمرك بن ميموف أ ٌف رجم ً
الق ٍردة،
ى ٍ
(ُ) أتكيل ـبتلف اغبديث.ِّٕ :
(ِ) كشف اؼبشكل.ُٕٓ/ْ :
(ّ) اعبامع ألحكاـ القرآف.ُِٕ/ِ :
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إنػٌما كاف ألنػٌها زنت؟! كأن ػا أظ ػ ٌن أ ٌف اآلف ػة ،من شػيخ الػمصنٌف" :نػي ىعيم بن
حػ ٌماد"؛ فإنٌو ضعيف متٌػ ىهم ،أك من عنعنة يى ىشيم؛ فإنٌو كاف مدلًٌ نسا ،لكن ذكر
أيضا،
العواـ ،ن
ابن عبد ٌ
الرب فػي "االستيعاب" (ّ )َُِٓ /أنٌو ركاه عبٌاد بن ٌ
قلت :كعبٌاد ىذا ثقة ،من رجاؿ
ختصنرا .ي
صني ،كما ركاه يى ىشيم ،مػ ى
عن يح ى
مطونال .أخرجو
الشيخيػن ،كاتبعو عيسى بػن حطٌاف ،عن عمرك بن ميموف بػوٌ ،
العجلي ،كابن حبٌاف؛ كركايتو مفصلة ،تيبعًد
ماعيلي .كعيسى ىذا كثٌقو
اإلسػ
ٌ
ٌ
مختصرة ،كقد ماؿ الػحافظ إلػى تقويتها؛
النكارة الظاىرة ،من ركاية نػي ىعيم الػ ى
خبلفنا البن عبد البػٌر ،كهللا أعلم»(ُ).
يصح؛ كسواء
أصح صدكر ىذا اؼبنت من عمرك بن ميموف ،أـ لػم ٌ
فسواء ٌ
نصا شرعيًّا ،فليس من
تصح؛ فإنٌو ليس ًّ
ٌ
أصحت مطابقة ىذا اؼبنت للواقع ،أـ لػم ٌ
كبلـ هللا تعاذل ،كال من كبلـ رسولو .
الصحة اؼبطابىقيٌة ؽبذا اؼبنت ليس طعننا يف السنٌة النبويٌة ،كليس
فالطعن يف ٌ
عامة الناس،
نسب إذل السنٌة النبويٌة؛ أل ٌف عمرك بن ميموف كاحد من ٌ
طعننا فيما يي ى
سهوا ،أك كنبنا .كييبكن أف تكوف
فهو غري معصوـ ،لذلك ييبكن أف يىبط  ،ن
كذاب.
ٌ
القصة مفرتاة عليو ،كمنسوبة إليو ن
نكػر ىذه القصة م ً
ً
نكنرا لشيء من السنٌة النبويٌة.
ٌ ي
كلذلك ال يػي ىع ٌد يم ي
الشرعي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
القطعي قد يكوف شرعيًّا ،كىو القرآف الكرصل ،كالسنٌة النبويٌة ،الثابتة
الواقع
ٌ
القطعي ـبالفتو
قطعي الثبوت ،إذا ثبت ابلدليل
ثبوات قطعيًّا؛ ٌ
ٌ
فكل حديث غري ٌ
القطعي ،فإنٌو حديث غري
الشرعي
للدليل
القطعي ،كال سيٌما الدليل القرآشلٌ
ٌ
ٌ
ٌ
البخارم ،ّٓٔ-ّٓٓ/ِ :ىامش (ُّ).
(ُ) ـبتصر صحيح اإلماـ
ٌ
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صحيحا ،من جهة الصناعة اغبديثيٌة.
صحيح كاقعيًّا ،كإف ع ٌده بعض اؼبؤلٌفني
ن
كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآشلٌ :قوؿ ابن القيٌم« :ك ٌأما اللفظ
البخارم يف حديث أِب ىريرة" :كإنٌو يينش للنار من
الذم كقع يف صحيح
ٌ
ط من بعض الركاة ،انقلب عليو
يشاء ،فييلقى فيها ،فتقوؿ :ىل من مزيد" ،فغل ه
يرده ،فإ ٌف هللا سبحانو ،أخرب أنٌو يبؤل
لفظو ،كالركاًيت الصحيحة ،كن ُ
ص القرآف ٌ
جهنٌم من إبليس ،كأتباعو ،كأنٌو ال يع ًٌذبٌ ،إال من قامت عليو يح ٌجتيو ،ككذب
ير يسلىو.)ُ(»...
كقاؿ ابن عثيمني« :كمن الشذكذ :أف ىبالف ما عيلًم ابلضركرة من
عمن دخلها
الدين .مثالو :يف صحيح
فضل ٌ
ٌ
البخارم ركاية" :أنٌو يبقى يف النار ه
من أىل الدنيا ،فينش هللا ؽبا أقواما ،في ً
دخلهم النار" .فهذا اغبديث كإف كاف
ن ي
ي
متٌصل السند ،فهو شاذٌ؛ ألنٌو ـبالف لًما عيلًم ابلضركرة من الدين ،كىو أ ٌف هللا
أحدا ،كىذه الركاية يف اغبقيقة قد انقلبت على الراكم ،كالصواب
تعاذل ال يظلم ن
عمن دخلها ،من أىل الدنيا ،فيينش هللا أقو ناما،
فضل ٌ
أنٌو يبقى يف اعبنٌة ه
في ً
ظلم»(ِ).
ففيو
،
ؿ
األك
ا
أم
،
ظلم
فيو
ليس
فضل
كىذا
ة،
ن
اعب
لهم
دخ
ٌ
ٌ
ي
ٌ
ه
ه
ه
اعبصاص« :كقد
كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآشلٌ ن
أيضا :قوؿ ٌ
أجازكا من فعل الساحر ،ما ىو أط ُم من ىذا ،كأفظع ،كذلك أ ٌهنم زعموا أ ٌف
ً
أشل أقوؿ
حت قاؿ فيو :إنٌو يتخيٌل رل ٌ
النيب  يسحر ،كأ ٌف السحر عمل فيوٌ ،
ٌ
ف طلعة،
الشيء كأفعلو ،كلػم أقلو ،كلػم أفعلو ،كأ ٌف امرأة يهوديٌة سحرتو ،يف يج ٌ
ف طلعة،
حت أاته جربيل  ،فأخربه ٌأهنا سحرتو يف يج ٌ
كمشاقةٌ ،
كمشط ،ي
ي
(ُ) حادم األركاح.َُٖ/ِ :
(ِ) شرح اؼبنظومة البيقونيٌة.َّ :
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النيب  ،ذلك العارض؛ كقد
كىو ربت راعوفة البئر ،فاستيخ ًرج ،كزاؿ عن ٌ
قاؿ هللا تعاذل ،مك ًٌ
لنيب  ،فقاؿ جل ًمن
ل
،
ذلك
من
عوه
اد
فيما
،
ار
ف
للك
اب
ذ
ٌ
ٌ
ن
ٌ
اؿ الظالً يمو ىف إً ٍف تىػتبًعيو ىف إًال ىر يج نبل ىم ٍس يح نورا﴾(ُ) .كمثل ىذه األخبار
﴿كقى ى
قائل :ى
من كضع اؼبلحدين؛ تعلبنا ابغبشوا(ِ) الطغاـ ،كاستجر نارا ؽبم ،إذل القوؿِ ،ببطاؿ
معجزات األنبياء  ،كالقدح فيها ،كأنٌو ال فرؽ بني معجزات األنبياء ،كفعل
السحرة ،كأ ٌف صبيعو ،من نوع كاحد .كالعجب مػ ٌمن هبمع بني تصديق
األنبياء  ،كإثبات معجزاهتم ،كبني التصديق دبثل ىذا من فعل السحرة ،مع
قولو تعاذل﴿ :كىال يػ ٍفلًح الس ً
ث أىتىى﴾(ّ) .فص ٌدؽ ىؤالء من ك ٌذبو هللا،
اح ير ىحٍي ي
ى ي ي
كجائز أف تكوف اؼبرأة اليهوديٌة هجهلها فعلت
كأخرب ببطبلف دعواه ،كانتحالو .ه
النيب  ،فأطلع
ذلك؛ ظنًّا منها أب ٌف ذلك يعمل يف األجساد ،كقصدت بو ٌ
سرىا ،كأظهر جهلها ،فيما ارتكبت ،كظنٌت؛ ليكوف ذلك
هللا نبيٌو على موضع ٌ
كل الركاة :إنٌو
من دالئل ٌ
نبوتو ،ال أف ذلك ٌ
ضره ،كخلط عليو أمره ،كلػم يقل ٌ
يد يف اغبديث ،كال أصل لو»(ْ).
اختلط عليو أمره ،كإٌمبا ىذا اللفظ ًز ى
كقاؿ سيٌد قطب« :كقد كردت ركاًيت  -بعضها صحيح ،كلكنٌو
النيب  يف اؼبدينة ..قيل:
غري متواتر  -أ ٌف لبيد بن األعصم
ٌ
اليهودم سحر ٌ
أيتيهن ،يف
حت كاف يىبيل إليو أنٌو أييت النساء ،كىو ال
أشهنراٌ ..
ٌأًي نما ،كقيل :ي
ٌ
كحت كاف يىبيل إليو أنٌو فعل الشيء ،كلػم يفعلو ،يف ركاية ،كأ ٌف السورتني
ركايةٌ ،
(ُ) الفرقاف.ٖ :
(تلعبنا ابغبشو).
(ِ) يف اؼبطبوع( :تعلبنا ابغبشوا) ،كالصوابٌ :
(ّ) طو.ٔٗ :
(ْ) أحكاـ القرآف.َٔ/ُ :
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فلما استحضر السحر الػمقصود ،كما أخرب يف رؤًيه،
نزلتا يرقيةن لرسوؿ هللا ؛ ٌ
لكن ىذه الركاًيت تػخالف
كقرأ السورتني ،انػحلٌت العي ىقد ،كذىب عنو السوء .ك ٌ
كل
أصل العصمة النبويٌة ،يف الفعل كالتبليغ ،كال تستقيم مع االعتقاد أب ٌف ٌ
كل قوؿ من أقوالو :سنٌة كشريعة ،كما أ ٌهنا تصطدـ بنفي
فعل من أفعالو  ،ك ٌ
القرآف عن الرسوؿ  أنٌو مسحور ،كتكذيب اؼبشركني فيما كانوا ي ٌدعونو من
يؤخذ هبا فػي
ستبعد ىذه الركاًيت ..كأحاديث اآلحاد ال ى
ىذا اإلفك .كمن ثػ ٌم تي ى
أمر العقيدة .كالػمرج ػع ى ػو القرآف .كالتوات ػر ش ػر هط لؤلخذ ابألحاديث فػي أص ػوؿ
االعتق ػاد .كىذه الركاًيت ليست من الػمتواتر»(ُ).
التارخيي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ

كقد يكوف الواقع القطعي اترىبيًّا ،فيأيت منت اغبديث ًّ
داال داللة قطعيٌة،
ٌ
على ما ىبالف إحدل القطعيٌات التارىبيٌة.
كمن أمثلة ذلك :ما ركاه مسلم عن ابن عبٌاس ،قاؿ « :ىكا ىف الٍ يم ٍسلً يمو ىف
ىال يػٍنظيرك ىف إً ىذل أًىِب س ٍفيا ىف ،كىال يػ ىق ً
اع يدكنىوي ،فىػ ىق ى ً ً
ث
يب  :ىًي نىًيب اَّللً ،ثىىبل ه
يى ى ي
ى ي
اؿ للن ًٌ
اؿً :عٍن ً
ىحسن الٍعر ً
ت
أ
م
د
اؿ :نػى ىع ٍم ،قى ى
أ ٍىع ًطنًي ًهن ،قى ى
ب ،ىكأ ٍ
ىصبىليوي ،أيُـ ىحبًيبىةى بًٍن ي
ٍ ى ي ىى
ً
اؿ:
ك ،قى ى
اؿ :نػى ىع ٍم ،قى ى
أًىِب يس ٍفيىا ىف ،أ ىيزًٌك يج ىك ىها ،قى ى
ني يى ىديٍ ى
اؿ :ىكيم ىعا ًكيىةي ىٍذب ىعليوي ىكاتبنا ،بػى ٍ ى
ً
ً
ً
ًً
اؿ:
ني ،قى ى
نػى ىع ٍم ،قى ى
ت أيقىات يل الٍ يم ٍسلم ى
اؿ :ىكتيػ ىؤٌم يرًشل ،ىحت أيقىات ىل الٍ يكف ىار ،ىك ىما يكٍن ي
ً
اؿ أىبو زمي ول :كلىوىال أىنو طىلى ً
ك؛ ًألىنوي لىػ ٍم
ك ًم ىن النً ًٌ
يب  ،ىما أ ٍىعطىاهي ىذل ى
ب ىذل ى
نػى ىع ٍم .قى ى ي يى ٍ ى ٍ ي ى
اؿ :نػى ىع ٍم»(ِ).
يى يك ٍن يي ٍسأ يىؿ ىشٍيػئنا ،إًال قى ى
دليبل على تصحيحو لو؛ فإ ٌف
فإذا كانت ركايتو ؽبذا اغبديث يف صحيحو ن
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ََْٖ/ٔ :
(ِ) صحيح مسلم ،ُْٗٓ/ْ :رقم َُِٓ.ُٖٔ/
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كضعفوا اغبديث،
كثريا من الػمؤلٌفني  -قديبنا كحديثنا  -رفضوا ىذا التصحيحٌ ،
ن
التارىبي.
مستندين إذل الدليل
ٌ
األندلسي« :كعكرمة ساقط؛ كقد كجدان عنو حديثنا
قاؿ ابن حزـ
ٌ
موضوعا يف نكاح رسوؿ هللا ٌ أـ حبيبة ،بعد فتح م ٌكة»(ُ).
ن
أيضا« :كىذا اغبديث ،الذم فيو :أ ٌف أاب سفياف بن
كقاؿ ابن حزـ ن
يتزكج
النيب  أف ٌ
حرب ،بعد إسبلمو ،كاف الػمسلموف يػجتنبونو ،كأنٌو سأؿ ٌ
ابنتوٌ ،أـ حبيبة ،كأف يستكتب ابنو معاكية ،كأف يستعملو ،يعين نفسو ،كيولٌيو.
ؿبمد :كىذا ىو الكذب البحت؛ أل ٌف نكاح رسوؿ هللا ٌ أـ حبيبة،
قاؿ أبو ٌ
كاف كىي  -أبرض اغببشة  -مهاجرة ،كأبو سفياف كاف بػم ٌكة ،قبل الفتح،
بػم ٌدة طويلة ،كلػم ييسلم أبو سفيافٌ ،إال ليلة يوـ الفتح»(ِ).
شك فيو،
كقاؿ ابن
كىم من بعض الركاة ،ال ٌ
ٌ
اعبوزم« :كيف ىذا اغبديث ه
عمار ،راكم اغبديث ،كقد ضعٌف أحاديثو
كال ترُدد ،كقد ٌاهتموا بو عكرمة بن ٌ
وبىي بن سعيد ،كقاؿ :ليست بصحاح ،ككذلك قاؿ أضبد بن حنبل :ىي
البخارم ،كإنػٌما أخرج عنو مسلم ،ألنٌو
أحاديث ضعاؼ ،كلذلك لػم يىبرج عنو
ٌ
كىم؛ أل ٌف أىل التاريخ
قػ ػد قاؿ يػحىي بن معني :ىو ثقة .كإٌمبا قلنا :إ ٌف ىذا ه
أصبعوا على أ ٌف ٌأـ حبيبة كػانت ،عند عبد هللا بن جحش ،ككلػدت لػو ،كىاج ػر
بػها ،كنبا مسلماف ،إذل أرض اغببشة ،مثٌ تنصىر ،كثبتت ىي ،على دينها ،فبعث
فزكجػ ػو ٌإًيىا ،كأصدقها عػ ػن
رسوؿ هللا  ،إلػى
النجاشي؛ ليخطبها عليهاٌ ،
ٌ
رسوؿ هللا  ،كذلك سنة سبع من اؽبجرة ،كجاء أبو سفياف ،يف زمن اؽبدنة،
(ُ) ا﵀لٌى ابآلاثر.ِٕٖ/ُ :
(ِ) اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ.ِّ/ٔ :
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حت ال هبلس عليو .كال خبلؼ أ ٌف
فدخل عليها ،فتل ٍ
ت بساط رسوؿ هللا ؛ ٌ
أاب سفياف كمعاكية أسلما يف فتح م ٌكة ،سنة و
شباف ،كال نعرؼ أ ٌف رسوؿ هللا 
اغبميدم ،قاؿ :ح ٌدثنا
أمىر أاب سفياف .كقد أنبأان ابن انصر ،عن أِب عبد هللا
ٌ
شك،
علي بن أضبد بن سعيد اغبافظ ،قاؿ :ىذا حديث موضوع ،ال ٌ
أبو ٌ
ؿبمد ٌ
عمار ،كلػم يىبتلىف أ ٌف رسوؿ هللا 
يف كضعو ،كاآلفة فيو ،من عكرمة بن ٌ
تزكجها ،قبل الفتح بدىر ،كأبوىا كافر»(ُ).
ٌ
تزكج ٌأـ حبيبة ،كىي أبرض اغببشة ،قد
كقاؿ ابن القيٌم« :الثاشل أ ٌف ٌ
قصة ٌ
جرت ؾبرل التواتر ،كتزكهبو  خدهبة دب ٌكة ،كعائشة دب ٌكة ،كبنائو بعائشة 
ابؼبدينة ،كتزكهبو حفصة  ابؼبدينة ،كصفيٌة  عاـ خيرب ،كميمونة  يف
عمرة القضية؛ كمثل ىذه الوقائع شهرهتا عند أىل العلم ً
موجبة لقطعهم هبا ،فلو
ٌ
الصحة ،ىبالفها ،ع ٌدكه غلطنا ،كلػم يلتفتوا إليو ،كال ييبكنهم
ظاىر
ٌ
جاء سن هد ي
مكابرة نفوسهم يف ذلك»(ِ).
أيضا :قوؿ ابن تيميٌة« :ككما
كمن أمثلة االعتماد على الواقع
التارىبي ن
ٌ
يضعفوف
ٌأهنم يستشهدكف كيعتربكف حبديث الذم فيو سوء حفظ ،فإ ٌهنم ن
أيضا ٌ
ط فيها ،أبمور
تبني ؽبم أنٌو غل ى
من حديث الثقة الصدكؽ الضابط أشياءىٌ ،ى
كيسموف ىذا "علم علل اغبديث" .كىو من أشرؼ علومهم،
يستدلٌوف هباٌ ،
ط فيو ،كغلطيو فيو عي ًرؼ؛ ٌإما
حبيث يكوف اغبديث قد ركاه ثقة ضابط ،كغل ى
تزكج ميمونة ،كىو حبلؿ ،كأنٌو صلٌى يف
النيب ٌ 
بسبب ظاىر ،كما عرفوا أ ٌف ٌ
صل ،فبٌا
البيت ركعتني ،كجعلوا ركاية ابن عبٌاسٌ ،
لتزكجها حر ناما؛ كلكونو لػم يي ًٌ
(ُ) كشف اؼبشكل.ْْٔ-ّْٔ/ِ :
(ِ) جبلء األفهاـ ،ِٕٓ :كانظر :زاد اؼبعاد.ُُِ-َُٗ/ُ :
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كقع فيو الغلط ،ككذلك أنٌو اعتمر أربع عي ىمر ،كعلموا أ ٌف قوؿ ابن عمر :إنٌو
ً
حجة الوداع،
اعتمر يف رجب ،فبٌا كقع فيو الغلط ،كعلموا أنٌو سبتٌع ،كىو آم هن يف ٌ
لعلي :كنٌا يومئذ خائفني ،فبٌا كقع فيو الغلط»(ُ).
كأ ٌف قوؿ عثماف ٌ

العقلي:
القطعي
الواقع
ّ
ّ
كقد يكوف الواقع القطعي عقليًّا ،فيأيت منت اغبديث ًّ
داال داللة قطعيٌة
ٌ
على ما ىبالف إحدل القطعيٌات العقليٌة (صريح العقل).
درؾ هبا الوضع :ما
قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :كمن القرائن ،اليت يي ى
مناقضا
مركم ،كأف يكوف
ن
ؤخذ من حاؿ الراكم ...كمنها ما ى
يي ى
يؤخذ من حاؿ الػ ٌ
القطعي ،أك صريح العقل ،حيث ال
لنص القرآف ،أك السنٌة اؼبتواترة ،أك اإلجػماع
ٌ
ٌ
يقبل شيء من ذلك التأكيل»(ِ).
القطعي،
القطعي ع ٌدة صور ،منها :التخالف
العقلي
كؼبخالفة الدليل
ٌ
ٌ
ٌ
دبعَن أ ٌف العقل الصريح يبنع تصحيح الػمتنني الػمتخالفني ،زبال نفا قطعيًّا ،حبيث
ال ييبكن اعبمع بينهما ،فإف كاف أحدنبا مطاب نقا للواقع ،فإ ٌف الثاشل ـبالف
للواقع ،ببل ريب.
وجد يف غالب كتب اإلسبلـ ،فبل يسلم
قاؿ ابن تيميٌة« :كمثل ىذا يي ى
البخارم"،
الصحة "كتاب
وجد يف
كتاب من الغلط ٌإال القرآف .ك ُ
ٌ
أجل ما يي ى
ٌ
ط على الصاحب ،لكن يف بعض ألفاظ اغبديث،
عرؼ أنٌو غل ه
كما فيو ه
منت يي ى
بني غلط ذلك الراكم،
بني
ما ىو غل ه
البخارم يف نفس صحيحو ما ى
ط ،كقد ى
ٌ
بني اختبلؼ الركاة يف شبن بعري جابر .كفيو عن بعض الصحابة ما ييقاؿ:
كما ى
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُٖٗ/ُّ :
(ِ) نزىة النظر.َُُ-َُٗ :
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تزكج ميمونة ،كىو يؿب ًرـ.
إنٌو غل ه
ط ،كما فيو عن ابن عبٌاس :أ ٌف رسوؿ هللا ٌ 
النيب  لػم
كاؼبشهور عند أكثر الناس أنٌو ٌ
تزكجها حبلنال .كفيو عن أسامة :أ ٌف ٌ
أصح عند العلماء .ك ٌأما
صل يف البيت .كفيو عن ببلؿ :أنٌو صلٌى فيو ،كىذا ٌ
يي ًٌ
ط ،كما فيو" :خلق هللا الرتبة يوـ السبت" .كقد
مسلم ،ففيو ألفاظ عي ًرؼ ٌأهنا غل ه
ه
النيب  صلٌى
بني
البخارم أ ٌف ىذا غل ه
ى
ٌ
ط ،كأ ٌف ىذا من كبلـ كعب ،كفيو أ ٌف ٌ
صل الكسوؼ ٌإال
كل ركعة ،كالصواب :أنٌو لػم يي ًٌ
الكسوؼ بثبلث ركعات ،يف ٌ
ط .كىذا من
أبـ حبيبة ،كىذا غل ه
مرة كاحدة ،كفيو أ ٌف أاب سفياف سألو التزُكج ٌ
ٌ
(ُ)
سمى :علم "علل اغبديث"» .
أجل فنوف العلم ابغبديث ،يي ٌ
ٌ
ط ،قاؿ فيو:
أيضا« :ككقع يف بعض طرؽ
البخارم غل ه
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ٌ
البخارم ركاه يف سائر اؼبواضع على الصواب؛
"ك ٌأما النار فيبقى فيها فضل" ،ك
ٌ
ني غلط ىذا الراكم ،كما جرت عادتو دبثل ذلك ،إذا كقع من بعض الركاة
لييػبىًٌى
علمت كقع
ط يف لفظ ،ذكر ألفاظ سائر الركاة ،اليت ييعلىم هبا الصواب ،كما
غل ه
ي
بني فيو الصواب ،خببلؼ مسلم ،فإنٌو كقع يف صحيحو ع ٌدة
فيو غل ه
طٌ ،إال كقد ى
أحاديث غلط ،أنكرىا صباعةه من اغبيٌفاظ على مسلم»(ِ).
محتف ابلقرائن أنواع ،منها:
كقاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :كالػخرب الػ
ٌ
ما أخرجو الشيخاف يف صحيحيهما ،فبٌا لػم يبلغ التواتر ،فإنٌو احت ٌفت بو قرائن،
منها جبللتهما يف ىذا الشأف ،كتق ُدمهما يف سبييز الصحيح على غرينبا ،كتل ٌقي
ؾبرد كثرة
العلماء لكتابيهما ابلقبوؿ ،كىذا التل ٌقي كحده أقول يف إفادة العلم من ٌ
ىبتص دبا لػم ينتقده أح هد من اغبيٌفاظ ،فبٌا
الطرؽ القاصرة عن التواتر؛ ٌإال أ ٌف ىذا ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ْْ-ّْ/ُٖ :
(ِ) منهاج السنٌة النبويٌة.َُِ-َُُ/ٓ :
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يف الكتابني ،كدبا لػم يقع التخاليف بني مدلوليو ،فبٌا كقع يف الكتابني ،حيث
ال ترجيح؛ الستحالة أف ييفيد اؼبتناقضاف العلم بصدقهما ،من غري ترجيح،
صحتو»(ُ).
ألحدنبا على اآلخر ،كما عدا ذلك ،فاإلصباع
حاصل على تسليم ٌ
ه
كقاؿ السيوطي« :قاؿ شيخ اإلسبلـ :كىو م ً
شكل؛ أل ٌف اإلسناد إذا كاف
ي
ٌ
عدكال ضابطني ،فقد انتفت عنو العلل الظاىرة .مثٌ إذا انتفى
صبل كركاتو كلٌهم ن
متٌ ن
فمجرد ـبالفة أحد ركاتو  -ؼبن ىو
كونو ن
معلوال فما اؼبانع من اغبكم ٌ
بصحتو؟ ٌ
عددا  -ال يستلزـ الضعف ،بل يكوف من ابب صحيح
أكثق منو ،أك أكثر ن
أئمة اغبديث اشرتاط نفي الشذكذ
ك ٌ
أصح .قاؿ :كدل يي ىرك مع ذلك عن أحد من ٌ
تصرفاهتم تقدصل بعض ذلك على بعض
اؼبعرب عنو ابؼبخالفة .كإٌمبا اؼبوجود من ٌ
الصحة .كأمثلة ذلك موجودة يف الصحيحني كغرينبا ،فمن ذلك ٌأهنما
يف
ٌ
قصة صبل جابر من طييرؽ ،كفيها اختبلؼ كثري يف مقدار الثمن ،كيف
أخرجا ٌ
البخارم الطُيرؽ اليت فيها االشرتاط على غريىا ،مع
رجح
اشرتاط ركوبو ،كقد ٌ
ٌ
أيضا كوف الثمن أكقيٌة مع زبرهبو ما ىبالف ذلك ،كمن
كرجح ن
زبريج األمرينٌ ،
الزىرم عن عركة عن عائشة ،يف
مسلما أخرج فيو حديث مالك عن
ٌ
ذلك أ ٌف ن
الزىرم كمعمر كيونس
عامة أصحاب
االضطجاع قبل ركعيت الفجر ،كقد خالفو ٌ
ٌ
الزىرم،
اعي كابن أِب ذئب كشعيب ،كغريىم عن
ٌ
كعمرك بن اغبارث كاألكز ٌ
صبع من اغب ٌفاظ
كرجح ه
فذكركا االضطجاع بعد ركعيت الفجر قبل صبلة الصبحٌ ،
يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج
ركايتهم على ركاية مالك ،كمع ذلك فلم ٌ
سمى
حديث مالك يف كتبهم .كأمثلة ذلك كثرية .مثٌ قاؿ :فإف قيل :يلزـ أف يي ٌ
كل صحيح
اغبديث
ن
صحيحا ،كال يي ى
عمل بو ،قلت :ال مانع من ذلك ،ليس ٌ
(ُ) نزىة النظر.ُٔ-ٓٗ :
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عمل بو ،بدليل اؼبنسوخ .قاؿ :كعلى تقدير التسليم أ ٌف اؼبخالف اؼبرجوح
يي ى
ابلصحة -
صحيحا؛ ففي جعل انتفائو شرطنا  -يف اغبكم للحديث
سمى
ٌ
ن
ال يي ٌ
ابلصحة ما لػم يظهر
نظر ،بل إذا يكجدت الشركط اؼبذكورة ٌأكنال يحكم للحديث
ٌ
أصبل مأخوذ
بعد ذلك أ ٌف فيو شذك نذا؛ أل ٌف األصل عدـ الشذكذ ،ككوف ذلك ن
من عدالة الراكم كضبطو ،فإذا ثبت عدالتو كضبطو كاف األصل أنٌو حفظ ما
يتبني خبلفو»(ُ).
حت ٌ
ركل ٌ
كأمثلة الػمتوف الػمتخالفة  -اليت ال يػيمكن الػجمع بينها  -كثرية ،يف
عموما على ضربني:
الصحيحني ،كىي ن

صححنا متننا منها ،كاف
نسب
الضرب ّ
صدكره إلػى النبػ ٌي  ،فإف ٌ
ي
األول -ما يي ى
ذلك تضعي نفا لًما خالفو ،من الػمتوف ،أل ٌف كبلـ النبػ ٌي  - بصفتو النبويٌة -
بعضا.
بعضو ن
ال ييناقض ي
قاؿ ابن القيٌم« :ككبن نقوؿ :ال تعارض  -حبمد هللا  -بني أحاديثو
فإما أف يكوف أحد الػحديثني ليس من
الصحيحة .فإذا كقع التعارضٌ ،
كبلمو  ،كقد غلط فيو بعض الركاة ،مع كونو ثقة ثبتنا ،فالثقة يغلط؛ أك
انسخا لآلخر ،إذا كاف مػ ٌما يقبل النسخ ،أك يكوف
يكوف أحد الػحديثني
ن
التعارض يف فهم السامع ،ال يف نفس كبلمو  ،فبل ب ٌد من كجو من ىذه
ي
كل كجو ،ليس
الوجوه الثبلثة .ك ٌأما حديثاف صحيحاف صروباف متناقضاف ،من ٌ
وجد يف كبلـ
أحدنبا
وجد ن
ن
أصبل ،كمعاذ هللا أف يي ى
انسخا لآلخر ،فهذا ال يي ى
حق .كاآلفة من
الصادؽ الػمصدكؽ ،الذم ال يػخرج ،من بني شفتيوٌ ،إال الػ ٌ
التقصري فػي معرفة الػمنقوؿ ،كالتمييز بني صحيحو ،كمعلولو ،أك من القصور يف
(ُ) تدريب الراكم.ِٗ-ِٖ/ُ :
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معا ،كمن ىهنا
فهم مراده  ،كحػمل كبلمو ،على غري ما عناه بو ،أك منهما ن
كقع من االختبلؼ كالفساد ما كقع ،كاب﵁ التوفيق.)ُ(»...
ظن
كقاؿ التاج
تعارض األخبار إٌمبا يقع ابلنسبة إذل ٌ
السبكي« :اعلم أ ٌف ي
ٌ
اجملتهد ،أك دبا وبصل من خلل؛ بسبب الركاة .ك ٌأما التعارض يف نفس األمر بني
أمر ،معاذ هللا أف يقع؛ كألجل ذلك
حديثني ٌ
النيب  ،فهو ه
صح صدكرنبا عن ٌ
قاؿ اإلماـ أبو بكر بن يخىزيبة  :ال أعرؼ أنٌو يركم عن رسوؿ هللا 
ً
حت
حديثافِ ،بسنادين صحيحني
ٌ
متضادين؛ فمن كاف عنده ،فليأت بو؛ ٌ
أؤلٌف بينهما»(ِ).
كقاؿ ابن بػاز« :كال يػجوز أف يرد فػي سنٌة رسوؿ هللا  ما يػخالف
القرآف الكػري ػم ،كاألحػادي ػث الصػحػيػح ػة ،أب ػ ػ ندا ،فػإ ٌف ك ػبلـ هللا ال يػتػنػاقػض،
ككػ ػبلـ رسوؿ هللا  ،كذلك ،كالسنٌة ال تػخالف القرآف ،بل تص ٌدقو ،كتوافقو،
كتوضح ما أيجػ ًمل فيو ...فبل هبوز أف يرد يف السنٌة ما ييناقض
ٌ
كتدؿ على معناهٌ ،
ذلك ،فتنبٌو أيٌها اؼبؤمن ،كاحذر من الشبهات الػمضلًٌلة ،كاألحاديث الػمكذكبة،
كاآلراء الفاسدة ،كاألفكار اؼبسمومة»(ّ).
أبدا ،فليس
تعارض ن
كقاؿ ابن عثيمني« :إ ٌف الكتاب كالسنٌة ليس بينهما ي
بعضا ،كليس يف السنٌة الصحيحة عن رسوؿ هللا ،
يف القرآف ما يناقض بعضو ن
أبدا؛
بعضا ،كليس فػي القرآف ،كال فػي السنٌة ما يناقض الواقع ن
ما يناقض بعضو ن
حق ،كإذا
حق ،كال يػيمكن التناقض فػي الػ ٌ
حق ،كالكتاب كالسنٌة ٌ
أل ٌف الواقع كاقع ٌ
(ُ) زاد اؼبعاد.َُٓ-ُْٗ/ْ :
(ِ) اإلهباج يف شرح اؼبنهاج.ُِٕٓ/ٕ :
متنوعة.ِٗٓ/ُ :
(ّ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
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فهمت ىذه القاعدة ،انػحلٌت عنك إشكاالت كثيػرة .قاؿ هللا تعاذل﴿ :أىفى ىبل
ى
ً ًً
ً
ًً
اختً ىبلفنا ىكثً نريا﴾(ُ) .فإذا
يػىتى ىدبػ يرك ىف الٍ يق ٍرآ ىف ىكلى ٍو ىكا ىف م ٍن عٍند ىغ ًٍري اَّلل لىىو ىج يدكا فيو ٍ
النيب  ال يبكن أف تتناقض.)ِ(»...
كاف األمر كذلك ،فأحاديث ٌ

النيب  ،من الصحابة كالتابعني،
نسب
ي
الضرب الثانـي -ما يي ى
صدكره إذل غري ٌ
كل منت ،فبٌن ني ًسب إليو.
كىذا ال يبتنع فيو ٌ
صحة صدكر ٌ
بصحة مطابقتو
لكن التخالف بينها يعين أ ٌف اغبكم على أحدىا ٌ -
ٌ
للواقع  -ي ً
صحة الػمطابقة عن اؼبتوف اؼبخالًفة ،كإف يك ًصفت
كصف
انتفاء
ب
وج
ٌ
ي
بصحة الصدكر.
ٌ
كمن أبرز أمثلة ىذا الضرب :ركاًيت الصحيحني اؼبتخالفة ،يف بياف عي يمر
النيب  ،عند كفاتو:
ٌ
(ّ)
و ًً
ً
ني» .
أ -ركل
يف ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ٌ
البخارم عن عائشة« :أىف النًيب  تيػ يو ٌى
ث رس ي ً ً ً
ً
ث
ب -ركل
ني ىسنىةن ،فى ىم ىك ى
وؿ اَّلل  أل ٍىربىع ى
البخارم عن ابن عبٌاس« :بيع ى ى ي
ٌ
ًدبكةى ثىىبلث ع ٍشرةى سنةن ،ي ً ً ً ً
ًً
ات
ى
ني ،ىكىم ى
اجىر ىع ٍشىر سن ى
وحى إلىٍيو ،يمث أيمىر ًاب ٍؽب ٍجىرةً ،فىػ ىه ى
ى ى ى ىى ي ى
و ًً
ني»(ْ).
ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
وؿ اَّللً
س ًابلط ًو ًيل
ي
ل

ج -ركل
البخارم عن أنس بن مالك « :ىكا ىف ىر يس ي
ى
ٍ
ٌ
ى
الٍبائً ًن ،كىال ًابلٍ ىق ً
ض ٍاأل ٍىمه ًق ،كلىٍيس ًاب ٍآل ىدً
ص ًري ،ىكلىٍيس ًاب ٍألىبٍػيى ً
س ًاب ٍعبى ٍع ًد
ي
ل
ك
،
ـ
ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ًً
ً
ً
ً
ً
ني،
ني ىسنىةن ،فىأىقى ىاـ دبىكةى ىع ٍشىر سن ى
الٍ ىقطىط ،ىكىال ًابلسٍبط ،بىػ ىعثىوي اَّللي ىعلىى ىرأٍ ًس أ ٍىربىع ى
(ُ) النساء.ِٖ :
ؿبمد بن صاحل العثيمني.ّٓ-ِٓ/ُ :
(ِ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
البخارم ،ََُّ/ّ :رقم ّّّْ.
(ّ) صحيح
ٌ
البخارم ،ُُْٕ-ُُْٔ/ّ :رقم ّٖٗٔ.
(ْ) صحيح
ٌ
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كًابلٍم ًدينى ًة ع ٍشر ًسنًني ،كتىػوفاه اَّلل علىى رأٍ ًس ًستً
س ًيف ىرأٍ ًس ًو ىك ًغبٍيىتً ًو
ي
ل
ك
،
ة
ن
س
ني
ى
ن
ٌ
ى
ى
ٍ
ى
ى ى ى ىى ي ي ى ى
ى ى
ى ى
(ُ)
ً
ضاءى» .
ع ٍش يرك ىف ىش ىعىرةن بػىٍي ى
و ًً
ني
د -ركل مسلم عن عائشة« :أىف ىر يس ى
وؿ اَّللً  تيػ يوً ىٌ
يف ،ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ىسنىةن»(ِ).
ه -ركل مسلم عن ابن عباس« :أىف رس ى ً
ث ىع ٍشىرةى،
ث ًدبىكةى ثىىبل ى
وؿ اَّلل  ىم ىك ى
ٌ
ىي
و ًً
ً
ني»(ّ).
يف ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ىكتيػ يو ٌى
و -ركل مسلم عن ابن عباس« :أىف رس ى ً
ً
يف ،ىكيى ىو ابٍ ين طبىٍ و
س
ٌ
ىي
وؿ اَّلل  تيػ يو ٌى
ًً
ني»(ْ).
ىكستٌ ى
وؿ اَّللً  كىو ابن ثىىبل و
ث
ض ىر يس ي
ز -ركل مسلم عن أنس بن مالك« :قيبً ى
ى يى ٍ ي
و ًً
و ًً
ًً
ني»(ٓ).
ني ،ىكعي ىم ير ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ني ،ىكأىبيو بى ٍك ور ىكيى ىو ابٍ ين ثىىبلث ىكستٌ ى
ىكستٌ ى
وؿ اَّللً
س ًابلط ًو ًيل الٍبىائً ًن،
ي
ل

ح -ركل مسلم عن أنس بن مالك « :ىكا ىف ىر يس ي
ى
ٍ
ى
كىال ًابلٍ ىق ً
ص ًري ،ىكلىٍيس ًاب ٍألىبٍػيى ً
ض ٍاأل ٍىم ىه ًق ،ىكىال ًاب ٍآل ىدًـ ،ىكىال ًاب ٍعبى ٍع ًد الٍ ىقطى ًط،
ى
ى
ًً
ً
ً
ً
ني ،ىكًابلٍ ىم ًدينى ًة
ني ىسنىةن ،فىأىقى ىاـ دبىكةى ىع ٍشىر سن ى
ىكىال ًابلسبًط ،بػى ىعثىوي اَّللي ىعلىى ىرأٍ ًس أ ٍىربىع ى
ع ٍشر ًسنًني ،كتىػوفاه اَّلل علىى رأٍ ًس ًستً
س ًيف ىرأٍ ًس ًو ىك ًغبٍيىتً ًو ًع ٍش يرك ىف
ي
ل
ك
،
ة
ن
س
ني
ى
ن
ٌ
ى
ى
ٍ
ى
ى ى ى ىى ي ي ى ى
ى ى
ضاءى»(ٔ).
ىش ٍعىرةن بػىٍي ى
البخارم ،ُُِِ-َُِِ/ٓ :رقم َٔٓٓ.
(ُ) صحيح
ٌ
(ِ) صحيح مسلم ،ُِٖٓ/ْ :رقم ِّْٗ.ُُٓ/
(ّ) صحيح مسلم ،ُِٖٔ/ْ :رقم ُِّٓ.ُُٕ/
(ْ) صحيح مسلم ،ُِٖٕ/ْ :رقم ِّّٓ.ُِِ/
(ٓ) صحيح مسلم ،ُِٖٓ/ْ :رقم ِّْٖ.ُُْ/
(ٔ) صحيح مسلم ،ُِْٖ/ْ :رقم ِّْٕ.ُُّ/
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النيب  ،عند كفاتو.
ىذه أبرز الركاًيت الػمتخالفة ،فػي تػحديد عي يمر ٌ
كالتخالف فيها ال ييبكن رفعو ابعبمع بني الركاًيت؛ فإ ٌف العقل الصريح يستلزـ
تويف ،فإ ٌف لو عي يمنرا
اغبكم على بعضها ،دبخالفة الواقع
التارىبي؛ أل ٌف اإلنساف إذا ٌ
ٌ
احدا ،ال أكثر ،كىذه حقيقة عقليٌة ،ال ىبتلف فيها اثناف.
ك ن
(تويف كىو ابن ستٌني) ،فقد حكمنا
فإف حكمنا
ابلصحة اؼبطابقيٌة لركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ثبلث كستٌني) ،ككذلك انتفاء
الصحة اؼبطابقيٌة عن ركاية ٌ
ابنتفاء ٌ
(تويف كىو ابن طبس كستٌني).
الصحة اؼبطابقيٌة عن ركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ثبلث كستٌني) ،فقد
كإذا حكمنا
ابلصحة اؼبطابقيٌة لركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ستٌني) ،ككذلك انتفاء
الصحة اؼبطابقيٌة عن ركاية ٌ
حكمنا ابنتفاء ٌ
(تويف كىو ابن طبس كستٌني).
الصحة اؼبطابقيٌة عن ركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن طبس كستٌني) ،فقد
كإف حكمنا
ابلصحة اؼبطابقيٌة لركاية ٌ
ٌ
(تويف كىو ابن ستٌني) ،ككذلك انتفاء
الصحة اؼبطابقيٌة عن ركاية ٌ
حكمنا ابنتفاء ٌ
(تويف كىو ابن ثبلث كستٌني).
الصحة اؼبطابقيٌة عن ركاية ٌ
ٌ
النوكم« :ذكر فػي الباب ثبلث ركاًيت ،إحداى ػا :أنٌو  توفٌػي،
قاؿ
ٌ
كى ػو ابن ستٌني سنة ،كالثانية :خػمس كستٌوف ،كالثالثة :ثبلث كستٌوف؛ كىي
أصحها ،كأشهرىا ،ركاه مسلم ىنا ،من ركاية عائشة ،كأنس ،كابن عبٌاس .
ٌ
كأتكلوا الباقي عليو .فركاية
كاتٌفق العلماء على أ ٌف ٌ
أصحها :ثبلث كستٌوفٌ ،
ستٌني ،اقتي ً
أيضا،
صر فيها على العقود ،كتيًرؾ الكسر؛ كركاية اػبمس متأكلة ن
كحصل فيها اشتباه .كقد أنكر عركة ،على ابن عبٌاس قولو" :طبس كستٌوف"،
ً
النبوة ،كال كثيرت صحبتيو ،بػخبلؼ
كنسبو إذل الغلط ،كأنٌو لػم ييدرؾ ٌأكؿ ٌ
الباقيػن .كاتٌفقوا أنٌو  أقاـ ابؼبدينة ،بعد اؽبجرة :عشر سنني ،كدب ٌكة ،قبل
361

(ُ)

النبوة :أربعني سنة ،كإٌمبا اػببلؼ يف قدر إقامتو ،دب ٌكة ،بعد النبوة ،كقيل
ٌ
(ِ)
اؽبجرة ،كالصحيح ٌأهنا ثبلث عشرة ،فيكوف عمره :ثبل ناث كستٌني» .

فاقي:
خامسا -التصحيح
ّ
ً
االجتهادي ال يستلزم التصحيح االتّ ّ
عموما  -كسيلتاف اثنتاف :االجتهاد ،كالتقليد.
أم حديث  -ن
لتصحيح ٌ
ً
فيصحح اغبديث؛ كقد هبتهد
مصححني يعتمد على كسيلة االجتهاد،
ٌ
فأكؿ الػ ٌ
ٌ
فيصححوف اغبديث نفسو ،ابجتهادىم ،مثٌ أييت من يعتمد على
بعده آخركف،
ٌ
ؾبتهدا.
تصحيح اجملتهدين،
فيصحح اغبديث نفسو ،فيكوف مقلًٌ ندا ،ال ن
ٌ
إشل يف تصحيحي ىذا
قاؿ ابن طاىر
لعل ن
قائبل يقوؿٌ :
اؼبقدسي« :ك ٌ
ٌ
اغبديث ،من ىذا الطريق :مقلً
ألهنما أخرجاه ،كليس
د
للبخارم كمسلم؛ ٌ
ٌ
ٌ
صححتو ،من الوجو الذم
كذلك ،على ٌأهنما بػمنزلة من نقلٌد ،ك ٌ
لكين ٌ
صححاه.)ّ(»...
ٌ
كاالجتهاد يكوف ابلنظر يف سند اغبديث ،أك أسانيده ،كالنظر يف متنو؛
ليتح ٌقق اجملتهد ،من اجتماع شركط اغبديث ،أم :التح ُقق من سبعة شركط:
اتٌصاؿ السند ،كعدالة الركاة ،كضبط الركاة ،كسبلمة السند من الشذكذ،
كسبلمة السند من العلٌة ،كسبلمة اؼبنت من الشذكذ ،كسبلمة اؼبنت من العلٌة.
كىذا التح ُقق عمل صعب جدًّا ،يقتضي أف يبذؿ ً
كبريا،
ا
جهد
ح
اؼبصح
ن
ٌ
ن
أئمة اعبرح كالتعديل،
قبل إصدار حكمو ،على اغبديث؛ فعليو مراجعة أقواؿ ٌ
كاؼبقابلة بينها ،عند االختبلؼ؛ كعليو مراجعة اتريخ الركاة ،ؼبعرفة أظبائهم،
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :كقبل) ابلباء.
النوكم.ٗٗ/ُٓ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
(ّ) مسألة التسمية.ِٔ :
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ككناىم ،كألقاهبم ،كمواليدىم ،كبلداهنم ،كشيوخهم ،كتبلميذىم ،كغري ذلك من
مهمة.
التفصيبلت الػ ٌ
أيضا مراجعة أسانيد اغبديث ،كتتبُعها ،كاؼبقابلة بينها؛ ؼبعرفة
كعليو ن
االتٌصاؿ كاالنقطاع فيها ،كالوقف كالرفع ،ككبو ذلك من األمور.
ليطمئن إذل سبلمتو من الشذكذ ،كإذل
كعليو أف يبحث يف منت اغبديث؛
ٌ
أشل
سبلمتو من العلٌة؛ كال يكوف ذلك البحث ابلنظرة العجلى ،كإٌمبا يكوف ابلت ٌ
كالتف ُكر كالتدبُر كاالستذكار كاالستحضار كاؼبقابلة كاؼبوازنة.
كلذلك ليس غريبنا أف ىبتلف اؼبؤلٌفوف يف تصحيح األحاديث ،كإف
سلكوا طريق االجتهاد؛ أل ٌف أدكات االجتهاد كعناصره كثرية جدًّا ،كاالختبلؼ
كثريا ،كلذلك لن يعدـ اجملتهد من ىبالفو يف التصحيح.
فيها كاقع ن
األكؿ
كالفرؽ كبري بني التصحيح
فاقي ،ففي ٌ
ٌ
االجتهادم ،كالتصحيح االتٌ ٌ
ً
فيصحح
اؼبصححني ،بعضهم هبتهد،
آحادا من
يكوف مصدر التصحيح
ن
ٌ
ٌ
تقليدا؛ فإف كافقهم بعد ذلك سائر اؼبؤلٌفني،
يصححو ،ن
اغبديث ،كبعضهم ٌ
ً
صححوه ،كاف
اجتهادا ،أك ن
ن
تقليدا؛ فلم ىبالفوىم يف التصحيح ،كلػم يينكركا ما ٌ
فاقي.
ذلك ىو التصحيح االتٌ ٌ
فاقي ،فقد
كليست ٌ
كل أحاديث الصحيحني مصححة ،ابلتصحيح االتٌ ٌ
صحة
أنكر بعض اؼبؤلٌفني  -قديبنا ،كحديثنا ،من أىل اغبديث ،كمن غريىم ٌ -
بعض أحاديث الصحيحني؛ كلذلك يكوف تصحيح ما اختيلف فيو من قبيل
فاقي.
التصحيح االجتهاد ٌ
م ،ال من قبيل التصحيح االتٌ ٌ
لئبل يعتقد من
الباجي« :كإٌمبا
قاؿ أبو الوليد
أدخلت ىذه اغبكاية؛ ٌ
ي
ٌ
تصح
ال وبسن ىذا الباب أ ٌف ما ليس يف الصحيحني ليس بصحيح .بل قد ٌ
خرج الشيخ
أحاديث ليست فػي صحيحي
ٌ
البخارم كمسلم؛ كلذلك قد ٌ
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هركم يف كتاب اإللزامات ،من الصحيح
أبو الػحسن
الدارقطين كالشيخ أبو ٌ
ذر الػ ٌ
ٌ
ما ألزمانبا إخراجو .ككما أنٌو قد يكجد يف الكتابني ما فيو الوىم ،كأخرج ذلك
الشيخ أبو اغبسن ،كصبعو يف جزء .كإٌمبا ذلك حبسب االجتهاد ،فمن كاف من
صحة اغبديث ،كسقمو،
أىل االجتهاد كالعلم هبذا الشأف ،لزمو أف ينظر يف ٌ
صحتو،
دبثل ما نظرا .كمن لػم يكن تلك حالو ،لزمو تقليدنبا فيما ٌادعيا ٌ
البخارم أحاديث اعتقد
كالتوقٌف فيما لػم يىبرجاه يف الصحيح .كقد أخرج
ٌ
صحتها ،تركها مسلم؛ ل ٌػما اعتقد فيها غري ذلك .كأخرج مسلم أحاديث اعتقد
ٌ
يدؿ على أ ٌف األمر
صحتها ،تركها
البخارم ،ل ٌػما اعتقد فيها غري معتقده ،كىو ٌ
ٌ
ٌ
طريقو االجتهاد ،فبٌن كاف من أىل العلم هبذا الشأف ،كقليل ما ىم»(ُ).
كقاؿ ابن تيميٌة« :كاؼبقصود ىنا التمثيل ابغبديث ،الذم ييركل يف
الصحيح ،كينازع فيو بعض العلماء ،كأنٌو قد يكوف الراجح اترة ،كاترة اؼبرجوح،
كمثل ىذا من موارد االجتهاد ،يف تصحيح اغبديث ،كموارد االجتهاد ،يف
صحتو ،فهو مثل ما اتٌفق عليو العلماء ،يف
األحكاـ .ك ٌأما ما اتٌفق العلماء على ٌ
األحكاـ ،كىذا ال يكوف ٌإال صدقنا ،كصبهور متوف الصحيح من ىذا
الضرب»(ِ).
لبخارم ال يستلزـ تقديبو،
اغبنفي« :ككوف معارضو يف ا
كقاؿ ابن اؽبماـ
ٌ
ٌ
أصح
بعد اشرتاكهما يف ٌ
الصحة ،بل ييطلىب الرتجيح من خارج ،كقوؿ من قاؿٌ :
البخارم ،مثٌ ما انفرد بو مسلم،
األحاديث ما يف الصحيحني  -مثٌ ما انفرد بو
ٌ
(ُ) التعديل كالتجريح.َُّ/ُ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل ،ُٔ/ُٖ :كانظر :إرشاد الن ٌقاد ،ٕٔ-ٕٓ :كتوضيح األفكار:
ُ.َُّ-َّٗ/
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مثٌ ما اشتمل على شرطهما ،من غرينبا ،مثٌ ما اشتمل على شرط أحدنبا -
األصحيٌة ليس ٌإال الشتماؿ ركاهتما على الشركط
رب ُك هم ،ال هبوز التقليد فيو ،إذ
ٌ
اليت اعترباىا ،فإذا فيرض كجود تلك الشركط يف ركاة حديث ،يف غري الكتابني،
أبصحيٌة ما يف الكتابني عني التح ُكم؛ مثٌ حكمهما أك أحدنبا
أفبل يكوف اغبكم ٌ
اؼبعني ؾبتمع تلك الشركط ليس فبٌا ييقطىع فيو دبطابقة الواقع ،فيجوز
أب ٌف الراكم ٌ
كوف الواقع خبلفو .كقد أخرج مسلم عن كثري يف كتابو فبٌن لػم يسلم من غوائل
البخارم صباعة تي يكلًٌم فيهم؛ فدار األمر يف الركاة على اجتهاد
اعبرح ،ككذا يف
ٌ
حت أ ٌف من اعترب شرطنا ،أك ألغاه آخر :يكوف
العلماء فيهم ،ككذا يف الشركط ٌ
ما ركاه اآلخر  -فبٌا ليس فيو ذلك الشرط عنده  -مكافئنا ؼبعارضة اؼبشتمل(ُ)،
اكًي ككثٌقو اآلخر .نعم تسكن نفس غري
على ذلك الشرط ،ككذا فيمن ٌ
ضعف ر ن
اجملتهد كمن دل ىبرب أمر الراكم بنفسو ،إذل ما اجتمع عليو األكثرٌ ،أما اجملتهد يف
اعتبار الشرط كعدمو كالذم خرب الراكم ،فبل يرجع ٌإال إذل رأم نفسو.)ِ(»...
القطعي:
حديثي ال يستلزم التصحيح
سادسا -التصحيح الـ
ً
ّ
ّ
اختلف اؼبؤلٌفوف القدامى ،يف تصحيح أحاديث اآلحاد ،الواردة يف
ابلصحة الظنٌػيٌة.
ابلصحة القطعيٌة ،كقائل
الصحيحني ،أك يف أحدنبا ،بني قائل
ٌ
ٌ
يفرقوف بني أحاديث الصحيحني ،كسائر
فالقائلوف
ٌ
ابلصحة الظنٌػيٌة ال ٌ
ابلصحة يكوف
كل حديث موصوؼ
األحاديث اؼبوصوفة
ٌ
ٌ
ابلصحة؛ فليس ٌ
اترا(ّ).
ن
مقطوعا بو يف نفس األمرٌ ،إال إذا كاف متو ن
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :من اعترب شرطنا ،كألغاه آخر ...مكافئنا ؼبعارضو اؼبشتمل).
(ِ) شرح فتح القدير.ِْٔ/ُ :
الركم ،ِّ :كشرح التبصرة ،َُٔ-َُٓ/ُ :كنزىة النظر.ٓٗ-ٖٓ :
(ّ) انظر :اؼبنهل ٌ
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قاؿ ابن الصبلح« :كمت قالوا :ىذا حديث صحيح ،فمعناه :أنٌو اتٌصل
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»(ُ).
ٌ
النوكم« :كىو ما اتٌصل سنده ابلعدكؿ الضابطني من غري شذكذ،
كقاؿ
ٌ
كال علٌة .كإذا قيل :صحيح ،فهذا معناه ،ال أنٌو مقطوع بو»(ِ).
الصحة ،أك
كقاؿ العجلوشلٌ« :ىذا ،كاغبكم على اغبديث ابلوضع ،ك ٌ
غرينبا ،إٌمبا ىو حبسب الظاىر للمح ٌدثني ،ابعتبار اإلسناد ،أك غريه ،ال ابعتبار
مثبل  -ابعتبار نظر ا﵀ ٌدث -
نفس األمر كالقطع؛ عبواز أف يكوف الصحيح ن
موضوعا أك ضعي نفا ،يف نفس األمر ،كابلعكس ،كلو ؼبا يف الصحيحني على
ن
اقي ،يف ألفيٌتو
الصحيح ،خبلفنا البن الصبلح ،كما أشار إذل ذلك اغبافظ العر ٌ
بقولو:
ك ػ ػ ػذا ل ػ ػ ػ ػ ػو ،كقي ػ ػ ػل :ظػنًّ ػا ،كل ػ ػ ػ ػدل
بصح وة لًما قد أيسنًدا
كاقطى ٍع ٌ
كيف الصحيح بعض شيء قد يركم
مػيح ًٌققيهم قػد عػ ػ ػزاه الن ػوكم
قطعي النسبة لرسوؿ هللا  اتٌفاقنا .كمع كوف اغبديث
نعم اؼبتواتر مطل نقا ٌ
عمل دبقتضى ما يثبت عند ا﵀ ٌدثني ،كيرتتٌب عليو اغبكم
وبتمل ذلك ،فيي ى
الشرعي اؼبستفاد منو للمستنبطني»(ّ).
ٌ
كابن الصبلح كاحد من أشهر اؼبؤلٌفني القدامى ،الذين يركف أ ٌف أغلب
(ُ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.َٖ :
(ِ) التقريب كالتيسري.ِٓ :
(ّ) كشف اػبفاء.َُ-ٗ/ُ :
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األكؿ كىو
أحاديث الصحيحني مقطوع ٌ
بصحتها ،كذلك كاضح يف قولوٌ « :
كثريا" :صحيح متٌفق عليو" ،ييطلقوف ذلك،
الذم يقوؿ فيو أىل اغبديث ن
األمة عليو
كيعنوف بو اتٌفاؽ
لكن اتٌفاؽ ٌ
البخارم كمسلم ،ال اتٌفاؽ ٌ
األمة عليوٌ ،
ٌ
األمة على تل ٌقي ما اتٌفقا عليو ابلقبوؿ.
ه
الزـ من ذلك ،كحاصل معو؛ التٌفاؽ ٌ
النظرم كاقع بو ،خبلفنا لقوؿ
اليقيين
بصحتو ،كالعلم
كىذا القسم صبيعو مقطوع ٌ
ٌ
ٌ
األمة ابلقبوؿ؛
من نفى ذلكًّ ،
الظن ،كإٌمبا تل ٌقتو ٌ
ؿبتجا أبنٌو ال ييفيد يف أصلو ٌإال ٌ
الظن قد يىبط  .كقد كنت أميل إذل ىذا،
ألنٌو هبب عليهم العمل
ابلظن ،ك ٌ
ٌ
ظن
كأحسبو ًّ
قوًي ،مثٌ ابف رل أ ٌف اؼبذىب الذم اخرتانه ٌأكنال ىو الصحيح؛ أل ٌف ٌ
األمة يف إصباعها معصومة من اػبطإ،
من ىو معصوـ من اػبطإ ال يىبط  ،ك ٌ
مقطوعا هبا ،كأكثر إصباعات
حجة
ن
كؽبذا كاف اإلصباع اؼببتَن على االجتهاد ٌ
العلماء كذلك .كىذه نكتة نفيسة انفعة ،كمن فوائدىا :القوؿ أب ٌف ما انفرد بو
كل كاحد من
البخارم أك مسلم مندرج يف قبيل ما ييقطىع ٌ
بصحتو؛ لتل ٌقي ٌ
ٌ
األمة ٌ
فصلناه من حاؽبما ،فيما سبق ،سول
كتابيهما ابلقبوؿ ،على الوجو الذم ٌ
كالدارقطين كغريه،
أحرؼ يسرية ،تكلٌم عليها بعض أىل النقد من اغبيٌفاظ،
ٌ
كىي معركفة عند أىل ىذا الشأف»(ُ).
كما ذىب إليو ابن الصبلح قد كافقو عليو كثري من اؼبؤلٌفني القدامى،
كمع ذلك ،فقد خالفو يف رأيو ىذا كثريكف.
قاؿ ابن بػى ٍرىاف« :خرب الواحد ال ييفيد العلم ،خبلفنا لبعض أصحاب
بصحتو .كعمدتنا :إ ٌف
فإهنم زعموا أ ٌف ما ركاه مسلم ك
اغبديث؛ ٌ
البخارم مقطوع ٌ
ٌ
العلم لو حصل بذلك ،غبصل لكافٌة الناس ،كالعلم ابألخبار اؼبتواترة؛ كأل ٌف
(ُ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.ٕٗ :
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معصوما عن اػبطإ ،فبل نقطع بقولو؛ أل ٌف أىل اغبديث كأىل
البخارم ليس
ن
ٌ
مقطوعا بو،
البخارم ،كثبٌتوا أكىامهما ،كلو كاف قوؽبما
مسلما ك
ن
ٌ
العلم غلٌطوا ن
البخارم
الستحاؿ عليهما ذلك؛ كأل ٌف الركاية كالشهادة ،كال خبلؼ أ ٌف شهادة
ٌ
اغبق بو،
بصحتهما ،كلو انفرد الواحد منهم ابلشهادة ،دل يثبت ٌ
كمسلم ال يقطع ٌ
منعا ،كاف خبلؼ
فدؿ على أ ٌف قولو ليس
ٌ
ن
مقطوعا بو ،كإف أبدكا يف ذلك ن
إصباع الصحابة؛ فإ ٌف أصحاب رسوؿ هللا  ما كانوا يقضوف ِبثبات اغبقوؽ
األمة أصبعت على تل ٌقي ىذين
ٌإال بشهادة شاىدين .كال عمدة للخصم ٌإال أ ٌف ٌ
يدؿ على ٌأهنما مقطوع
الكتابني ابلقبوؿ ،كاتٌفقوا على العمل هبما .كىذا ال ٌ
األمة إنػٌما عملت بػهما؛ العتقادىا األمانة كالثقة ،يف الركاية،
ٌ
بصحتهما .فإ ٌف ٌ
بصحتو»(ُ).
كل ما ييوجب العمل بو ،كاف
ن
مقطوعا ٌ
كليس ٌ
البخارم كمسلم،
النوكم« :الصحيح أقساـ :أعبلىا ما اتٌفق عليو
كقاؿ
ٌ
ٌ
البخارم ،مثٌ مسلم ،مثٌ على شرطهما ،مثٌ على شرط
مثٌ ما انفرد بو
البخارم ،مثٌ
ٌ
ٌ
صحتو،
مسلم ،مثٌ صحيح عند غرينبا .كإذا قالوا صحيح متٌػ ىفق عليو ،أك على ٌ
فمرادىم اتٌفاؽ الشيخني .كذكر الشيخ أ ٌف ما ركًيه أك أحدنبا ،فهو مقطوع
القطعي حاصل فيو؛ كخالفو ا﵀ ًٌققوف كاألكثركف؛ فقالوا :ييفيد
بصحتو ،كالعلم
ٌ
ٌ
الظن ما لػم يتواتر»(ِ).
ٌ
أيضا« :كىذا الذم ذكره الشيخ ،يف ىذه اؼبواضع :خبلؼ
كقاؿ
النوكم ن
ٌ
فاهنم قالوا :أحاديث الصحيحني ،اليت ليست
ما قالو ا﵀ ًٌققوف كاألكثركفٌ ،
تقرر،
الظن؛ ٌ
فإهنا آحاد ،كاآلحاد إٌمبا تيفيد ٌ
دبتواترة ،إٌمبا تيفيد ٌ
الظن على ما ٌ
(ُ) الوصوؿ إذل األصوؿ.ُْٕ-ُِٕ/ِ :
(ِ) التقريب كالتيسري.ِٖ :
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األمة ابلقبوؿ إٌمبا أفادان
كال فرؽ بني
البخارم كمسلم ،كغرينبا يف ذلك؛ كتل ٌقي ٌ
ٌ
كجوب العمل دبا فيهما ،كىذا متٌػ ىفق عليو؛ فإ ٌف أخبار اآلحاد اليت يف غرينبا
الظن ،فكذا الصحيحاف؛
هبب العمل هبا ،إذا ٌ
صحت أسانيدىا ،كال تيفيد إٌال ٌ
صحيحا ،ال يوبتاج
كإٌمبا يفرتؽ الصحيحاف كغرينبا من الكتب يف كوف ما فيهما
ن
حت
عمل بوٌ ،
إذل النظر فيو ،بل هبب العمل بو مطل نقا ،كما كاف يف غرينبا ال يي ى
األمة على العمل دبا
وجد فيو شركط الصحيح ،كال يلزـ من إصباع ٌ
يينظىر ،كتي ى
النيب  .كقد اشت ٌد إنكار ابن بػى ٍرىاف
فيهما إصباعهم على أنٌو مقطوع أبنٌو كبلـ ٌ
اإلماـ على من قاؿ دبا قالو الشيخ ،كابلغ يف تغليطو»(ُ).
البخارم
كشي« :كقاؿ ابن الصبلح :إ ٌف صبيع ما اتٌفق عليو
ٌ
كقاؿ الزر ٌ
اغبق
صحة ىذين الكتابني .ك ٌ
بصحتو؛ أل ٌف العلماء اتٌفقوا على ٌ
كمسلم مقطوع ٌ
أنٌو ليس كذلك ،إذ االتٌفاؽ إٌمبا كقع على جواز العمل دبا فيهما ،كذلك
الصحة ،فإ ٌف هللا تعاذل لػم يكلٌفنا القطع؛
ال ينايف أف يكوف ما فيهما مظنوف
ٌ
الظن»(ِ).
كلذلك هبب اغبكم دبوجب البيٌنة ،كإف لػم تيفد ٌإال ٌ
أجل كتب اغبديث ،كأحاديثهما الساؼبة عن
كقاؿ الصنعاشلٌ« :فهما ُ
للظن ،كنفس العالًػم إذل ما فيهما أكثر
التكلٌم فيها أقرب األحاديث
ن
ربصيبل ٌ
سكوان إذل ما يف غرينبا .ىذا شيء هبده الناظر من نفسو ،إف أنصف ،ككاف
ن
هضم منهما ما
من أىل العلم؛ إٌمبا ال يي ٌدعى ؽبما زًيدة على ما يستح ٌقانو ،كال يي ى
صحيحا ،كما
البخارم" :لػم أيخرج يف ىذا الكتاب ٌإال
أىل لو .ك ٌأما قوؿ
ن
ٌ
نبا ه
صح"؛
تركت من الصحيح أكثر" ،كقولو" :ما أدخلت يف كتاِب اعبامع ٌإال ما ٌ
النوكم.َِ/ُ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ِْٔ /ْ :
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ربرل الصحيح يف نظره .كقد قاؿ
فهو كبلـ صحيح ،إخبار عن نفسو أنٌو ٌ
زين الدين :إ ٌف قوؿ ا﵀ ٌدثني :ىذا حديث صحيح ،مرادىم :فيما ظهر لنا،
بصحتو ،يف نفس األمر؛ عبواز اػبطإ
ن
عمبل بظاىر اإلسناد ،ال أنٌو مقطوع ٌ
البخارم،
كالنسياف على الثقة ،انتهى .قلت :فيجوز الػخطأ ،كالنسياف ،على
ٌ
مرجوحا؛ ٌإال أنٌو بعد تتبُع
جويزا
نفسو ،فيما حكم
بصحتو ،كإف كاف تػ ن
ٌ
ن
الػ يح ٌفاظ ،لػما فػي كتابو ،كإظهار ما خالفو من الشرائط ،فػي كتابو ،ينتهض
التجويز ،كيقود العالػم الفطن النظٌار ،إذل زًيدة االختبار»(ُ).
أيضا« :العاشرة :كجود اغبديث يف الصحيحني  -أك
كقاؿ الصنعاشلٌ ن
عمن
أحدنبا  -ال يقضي ٌ
بصحتو ،ابؼبعَن الذم سبق؛ لوجود الركاية فيهما ٌ
عرفت أنٌو غري عدؿ ،فقوؿ اغبافظ ابن حجر  -أ ٌف ركاهتما قد حصل االتٌفاؽ،
األمة تل ٌقت الصحيحني
ؿبل نظر ،كقولو" :إ ٌف ٌ
على تعديلهم ،بطريق اللزكـ ٌ -
اؼبقدسي(ِ)،
ابلقبوؿ" ،كىو قوؿ ،سبقو إليو ابن الصبلح ،كأبو طاىر
ٌ
كأبو عبد الرحيم بن عبد اػبالق(ّ) ،كإف اختلف ىؤالء يف إفادة ىذا التل ٌقي:
ؿبمد بن إبراىيم سبب اػببلؼ يف كتبو ،كأنٌو
الظن .كبسط السيٌد ٌ
العلم ،أك ٌ
كطوؿ الكبلـ يف ذلك ،كلنا عليو أنظار
جواز اػبطإ على اؼبعصوـ يف ظنٌوٌ ،
حل العقاؿ) .كأقوؿ :ال ب ٌد من سؤاؿ االستفسار يف الطرفني:
أكدعناىاٌ ( :
كعامة تل ٌقتهما ابلقبوؿ ،ىذا غري
األمة من ٌ
خاصة ٌ
كل ٌ
ٌ
األكؿ -ىل اؼبراد أ ٌف ٌ

(ُ) شبرات النظر.ُٓٓ-ُْٓ :
اؼبقدسي.
(ِ) الصواب :ابن طاىر
ٌ
(ّ) الصواب :أبو نصر عبد الرحيم بن عبد اػبالق.
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األمة اجملتهدين(ُ)ٌ ،إال أنٌو ال ىبفى أ ٌف ىذه دعول على
مراد ،بل اؼبراد علماء ٌ
األمة أنٌو تل ٌقى الكتابني ابلقبوؿ ،ال ب ٌد من الربىاف
كل فرد من أفراد ؾبتهدم ٌ
ٌ
عليها ،كإقامتو على ىذه الدعول من اؼبتع ٌذرات ،عادة ،كإقامة البيٌنة ،على
دعول اإلصباع ،الذم جزـ أضبد بن حنبل كغريه أ ٌف من ٌادعاه ،فهو كاذب.
كإف كاف ىذا يف عصره ،قبل عصر أتليف الصحيحني ،فكيف من بعده،
الظن أ ٌف من
منتشرا ،كتباعد أطراؼ أقطاره .كالذم يغلب بو ٌ
كاإلسبلـ ال يزاؿ ن
العلماء اجملتهدين من ال يعرؼ الصحيحني ،إذ معرفتهما خبصوصهما ليست
شرطنا ،فػي االجتهاد ،كابلػجملة تيػمنىع الدعول ،كييطالىب فػي دليلها .السؤاؿ
الثاشل -على تقدير تسليم الدعول األكذل :ما اؼبراد من التل ٌقي ابلقبوؿ ،ىل
تل ٌقي أصل الكتابني كصبلتهما ،ك ٌأهنما ؽبذين اإلمامني اغبافظني؟ فهذا ال ييفيد
بصحة نسبتهما ،إذل مؤلٌفيهما ،كال ييفيد اؼبطلوب؛ أك اؼبراد ابلتل ٌقي
ٌإال اغبكم ٌ
لكل فرد من أفراد أحاديثهما ،كىذا ىو اؼبفيد للمطلوب؛ إذ ىي اليت
ابلقبوؿٌ ،
رتٌب عليها االتٌفاؽ على تعديل ركايتهما؛ فإ ٌف اؼبتل ٌقى ابلقبوؿ ىو ما حكم
ؿبمد بن إبراىيم ،كىو الذم يبلقي
اؼبعصوـ ٌ
بصحتو ظنًّا ،كما رظبو بذلك السيٌد ٌ
األمة بني عامل بوًٌ ،
كمتأكؿ لو؛ إذ ال يكوف ذلك
قوؿ األصوليٌني :إنٌو ما تكوف ٌ
صح ؽبم»(ِ).
ٌإال ؼبا ٌ
مبين
كقاؿ الصنعاشلٌ ن
أيضا« :كأقوؿ يف ىذا الكبلـ حبثافٌ :
األكؿ :أنٌو ٌ
األمة للكتابني ابلقبوؿ .كقد ق ٌدمنا أ ٌف ىذه دعول على
كل ٌ
على دعول تل ٌقي ٌ
األمة كلٌها ،كىي غري صحيحة ،كما أكضحناه يف (شبرات النظر) ،كغريىا .كقد
ٌ
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :اجملتهدكف).
(ِ) شبرات النظر.ُِٓ-ُُٓ :
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األمة تل ٌقت ذلك ابلقبوؿ ،سول
أقر ابن الصبلح بعدـ تػمامها؛ فإنٌو قاؿ :إ ٌف ٌ
ٌ
األمة ،كدليل العصمة:
مسمى ٌ
من ال ييعت ٌد بػخبلفو ،ككفاقو ،كال يػخفى أ ٌف ٌ
األمة
مسمى ٌ
لكل مػجتهد ،كالقوؿ أبنٌو ال ييعت ٌد بػمجتهد ،كإخراجو عن ٌ
شامل ٌ
الدعى م ػن شػ ػاء مػ ػا ش ػاء ،بغيػر دليل .كقد ق ٌدمنا
ال يقبلو ذك تػحقيقٌ ،
كإال ٌ
سؤاؿ االستفسار ،عن ىذا التل ٌقي :ىل ىو ألصل الكتابيػن ،من حيث
األكؿ غيػر مراد ،كال ييفيد
لكل فرد ،فرد ،من أحاديثهماٌ .
الػجملة ،أك ٌ
يتم فيو الدعول ،كما أشران إليو ،ساب نقا،
الػمطلوب ،كالثانػي ىو الػمراد ،كال ٌ
كقررانه فػي (ثػمرات النظ ػر) ،كفػي غيػرىا .البحث الثانػي ،بعد تسليم الدعول
ٌ
األمة معصومة ،عن الضبللة ،كعليها دلٌت األدلٌػة ،كم ػا
األيكلػى :أ ٌف التحقيق أ ٌف ٌ
سماة ابلدراية .كقد أشران إليو،
ح ٌققن ػاه ،فػي حػواشػػينا ،على "ش ػرح الغاية" ،الػ يم ٌ
ساب نقا ،كالػخطأ ليس بضبللة ،كأتيت زًيدة فػي ىذا»(ُ).
اللكنوم« :فػ ػ ػرع :ابن الصبلح ،كطائفة ،من الػمل ٌقبني أبىػل
كقاؿ
ٌ
البخارم ،كمسلم بن
حمد بن إسػماعيل
الػحديث ،زعموا أ ٌف ركاية الشيخيػن ،مػ ٌ
ٌ
النظرم؛ لئلجػماع على أ ٌف
حجاج ،صاحيب الصحيحيػن ،تيفيد العل ػم
الػ ٌ
ٌ
قطعي .كىذا
للصحيحػيػن مزيٌة ،على غرينبا ،كتل ٌقت ٌ
األمة بقبوؽبما ،كاإلجػماع ٌ
جرد ركايتهما ال ييوجب
بػ ه
هت ،فإ ٌف من رجع إذل كجدانو ،يعلم ابلضركرة أ ٌف مػ ٌ
اليقني البتٌة ،كقػ ػ ػد يركم فيهما أخػبػ ػ ػار متناقضة ،فل ػ ػو أفػ ػ ػادت ركايتهمػا علم ػنا،
ل ػ ػ ػزـ تػح ُق ػق النقيضيػن ،فػي الواق ػ ػع .كىذا  -أم :مػ ػا ذى ػب إليو ابن الصبلح،
كأتباع ػو  -بػخبلؼ ما قالو الػجمهور ،من الفقهاء ،كالػمح ٌدثني؛ أل ٌف انعقاد
مركًيت ثقات آخرين  -مػمنوع،
اإلجػماع  -على الػمزيٌة ،على غيػرىػما ،من ٌ
(ُ) توضيح األفكار.ُِّ-ُِِ/ُ :
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كاإلجػماع على مزيٌتهما على أنفسهما ما ال ييفيد(ُ)؛ كأل ٌف جبللة شأنػهما،
األمة لكتابيهما ،كاإلصباع على اؼبزيٌة  -كلو يسلًٌم  -ال يستلزـ ذلك
كتل ٌقي ٌ
مركًيهتما
األمة ليس ٌإال أ ٌف رجاؿ ٌ
القطع كالعلم ،فإ ٌف القدر اؼبسلم اؼبتل ٌقى بني ٌ
الظن،
جامعة للشركط ،اليت اشرتطها اعبمهور لقبوؿ ركايتهم ،كىذا ال ييفيد ٌإال ٌ
مركًيهتما اثبتة عن رسوؿ هللا  -صلٌى هللا عليو كآلو كأصحابو كسلٌم -
ك ٌأما أ ٌف ٌ
صحة صبيع ما يف كتابيهما؛ أل ٌف
فبل إصباع عليو ن
أصبل ،كيف ،كال إصباع على ٌ
ركاهتما منهم قدريٌوف ،كغريىم من أىل البدع ،كقبوؿ ركاية أىل البدع ـبتلىف
أصح
فيو ،فأين اإلصباع على ٌ
صحة ٌ
مركًيت القدريٌة؟ غاية ما يلزـ أ ٌف أحاديثهما ٌ
الصحيح ،يعينٌ :أهنا مشتملة على الشركط عند اعبمهور على الكماؿ ،كىذا ال
اغبق اؼبتٌػبىع؛ كلنعم ما قاؿ الشيخ ابن اؽبماـ :إ ٌف
القوم .ىذا ىو ٌ
ييفيد ٌإال ٌ
الظن ٌ
األئمة اآلخرين  -قوؿ ال ييعت ٌد بو ،كال
مركًيهتما على ٌ
قوؽبم  -بتقدصل ٌ
مركًيت ٌ
األصحيٌة من تلقاء
ييقتدل بو ،بل ىو من رب ُكماهتم الصرفة ،كيف ال ،كأ ٌف
ٌ
كقوة ضبطهم ،كإذا كاف ركاة غريىم عادلني ضابطني ،فهما كغرينبا
عدالة الركاةٌ ،
على السواء ،كال سبيل للحكم بػميزتػهما(ِ) على غريىػماٌ ،إال تػح ُك نما ،كالتح ُكم
ال ييلتفت إليو ،فافهم»(ّ).
فالذين قالوا ِبفادة حديث اآلحاد للقطع ال ييبكن أف يقطعوا بطريقة
القطع اؼبطلق؛ أل ٌف اؼبسألة خبلفية ،كإٌمبا يقطعوف بطريقة القطع النً
سيب.
ٌ
ٌ
ٌ
الظن ،ليس
قاؿ ابن عثيمني« :القوؿ أب ٌف حديث اآلحاد ال ييفيدٌ ،إال ٌ
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كال داعي لوجود (ما) ىنا.
لعل مراده( :دبزيٌتهما) ،كما يف سائر اؼبواضع اؼبتق ٌدمة.
(ِ) كذا يف اؼبطبوع ،ك ٌ
(ّ) فواتح الرضبوت بشرح مسلٌم الثبوت.ُُٓ/ِ :
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على إطبلقو ،بل يف أخبار اآلحاد ما ييفيد اليقني ،إذا دلٌت القرائن ،على
األمة ابلقبوؿ.)ُ(»....
صدقو ،كما إذا تل ٌقتو ٌ
الصحة :اتٌصاؿ
الظن ال يقطعوف ،بتح ُقق شركط
ٌ
كالذين قالوا ِبفادة ٌ
السند ،كعدالة الركاة ،كضبط الركاة ،كالسبلمة من الشذكذ ،كالسبلمة من العلٌة.
ظين ،يف ع ٌدة مواضع ،أبرزىا:
فريكف أ ٌف اغبكم ابتٌصاؿ السند ،حكم ٌٌ

صبل ،كقد يكوف
 -1كجود العنعنة ،أك األأننة ،يف السند ،فقد يكوف السند متٌ ن
فبلان قاؿ):
منقطعا ،بسقوط بعض الركاة؛ فعبارة (عن فبلف قاؿ) ،أك عبارة (أ ٌف ن
ن
ال تيفيداف القطع ،حبصوؿ السماع؛ فليستا كعبارة (ح ٌدثنا فبلف قاؿ) ،أك عبارة
(ح ٌدثين فبلف قاؿ) ،أك عبارة (ظبعت فبل نان يقوؿ)(ِ).
الذىيب« :كيف صحيح مسلم ع ٌدة أحاديث ،فبٌا دل ييوضح فيها
قاؿ
ٌ
أبو الزبري السماع ،عن جابر ،كىي من غري طريق الليث عنو ،ففي القلب
حل ألحد حػمل السبلح بػم ٌكة".
منها شيء ،من ذلك حديث" :ال يػ ٌ
كحديث" :رأل  امرأة ،فأعجبتو ،فأتى أىلو ،زينب" .كحديث:
"النهي عن ذبصيص القبور" .كغري ذلك»(ّ).
اغبنفي« :قلت :كال يػيتجوه علينا ،دبجيئو يف مسلم،
كقاؿ ؿبيي الدين
ٌ
فقد كقع يف مسلم أشياء ،كالتج ُوه ال يقول عند االصطداـ ،فقد كضع اغبافظ
كتااب على األحاديث اؼبقطوعة اؼبخرجة يف مسلم ،ظبٌاه
الرشيد العطٌار ن
بػ"غرر الفوائد اجملموعة يف بياف ما كقع يف مسلم من األحاديث اؼبقطوعة"،
ؿبمد بن صاحل العثيمني.ُّ/ُ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
(ِ) انظر :نزىة النظر ،ُٓٗ-ُٖٓ :كقواعد التحديث.َُٖ-ُٕٗ :
(ّ) ميزاف االعتداؿ.ّٗ/ْ :
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الظاىرم ،سنة
ؿبمد بن عبد هللا
ظبعتو على شيخنا ،أِب إسحاؽ إبراىيم بن ٌ
ٌ
اثنيت عشرة كسبع مئة ،بسماعو من مصنٌفو اغبافظ رشيد الدين ،بقراءة الشيخ
اؼبقاتلي ،كبيٌنها الشيخ ؿبيي الدين ،يف ٌأكؿ
فخر الدين أِب عمرك عثماف
ٌ
شرح صحيح مسلم .كما يقولو الناس  -إ ٌف من ركل لو الشيخاف ،فقد فاز
(ُ)
أيضا من التج ُوه ،كال يقول؛ فقد ركل مسلم يف كتابو عن
القنطرة  -ىذا ن
ليث بن أِب سليم ،كغريه من الضعفاء ،فيقولوف :إٌمبا ركل عنهم يف كتابو
لبلعتبار كالشواىد كالػمتابعات .كىذا ال يقول؛ أل ٌف اغب ٌفاظ قالوا :االعتبار
يتعرفوف هبا حاؿ اغبديث ،ككتاب مسلم التزـ فيو
كالشواىد كاؼبتابعات أمور ٌ
يتعرؼ حاؿ اغبديث الذم فيو بطرؽ ضعيفة!! كاعلم أ ٌف
ٌ
الصحة .فكيف ٌ
(إ ٌف)(ِ) ،ك(عن) مقتضيتاف لبلنقطاع عند أىل اغبديث ،ككقع يف مسلم
البخارم من ىذا النوع شيء كثري ،فيقولوف على سبيل التج ُوه :ما كاف من
ك
ٌ
ىذا النوع يف غري الصحيحني ،فمنقطع ،كما كاف يف الصحيحني ،فمحموؿ
على االتٌصاؿ»(ّ).
صبل ،كقد يكوف
 -2كجود را وك مدلًٌس ،يف السند ،فقد يكوف السند متٌ ن
عمدا؛ خشية رفض
منقطعاِ ،بسقاط اؼبدلًٌس لبعض الركاة ،من السند ن
ن
اغبديث(ْ).

(ُ) اؼبعركؼ( :جاز القنطرة) ،أك (جاكز القنطرة).
(ِ) الصواب( :أ ٌف) هبمزة فوقيٌة مفتوحة ،أل ٌف اؼبراد اإلشارة إذل (األأننة) ،كقوؽبم" :ح ٌدثنا
فبلان قاؿ" ...إخل.
فبلان قاؿ" ،أك "أخربان فبلف أ ٌف ن
فبلف أ ٌف ن
(ّ) اعبواىر اؼبضيٌة.ٓٔٔ-ٓٔٓ/ْ :
(ْ) انظر :نزىة النظر.َُٓ-َُْ :
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اؼبتأخرين الشيخ صدر الدين بن
كشي« :كتوقٌف يف ذلك من ٌ
قاؿ الزر ٌ
لغصة من استثناء
الوكيل ،كقاؿ يف كتابو (اإلنصاؼ) :لعمر هللا ،إ ٌف يف النفس ٌ
اؼبتأخرين عنعنة اؼبدلًٌسني يف الصحيحني ،من
أِب عمرك بن الصبلح ،كغريه من ٌ
ً
النوكم ،كقاؿ :ىي دعول ال تيقبىل ٌإال
كرد مقالة
بني سائر معنعنات اؼبدلٌسنيٌ ،
ٌ
كثريا من اغب ٌفاظ يعلٌلوف أحاديث كقعت يف الصحيحني،
بدليل ،ال سيٌما مع أ ٌف ن
أك أحدنبا ،بتدليس ركاهتا ،كما فعلوا يف حديث الوليد بن مسلم ،يف نفي قراءة
تقي الدين بن
البسملة يف الصبلة ،كغريه .قلت :قد أزاؿ ٌ
الغصة الشيخ اإلماـ ٌ
دقيق العيد ،فأشار يف كبلـ لو ،إذل استشكاؿ حوؿ ركاية اؼبدلًٌس يف
كرد ركايتو يف غرينبا .قاؿ :كال ب ٌد من الثبات على طريقة كاحدة،
الصحيحنيٌ ،
الرد .اؼبمكن ىنا من األحواؿ الثبلثةٌ :إما أف تيػىرٌد األحاديث من
ٌإما القبوؿ ،أك ٌ
ً
كإما أف تيقبىل مطل نقا ،تسوية بني
اؼبدلٌس مطل نقا ،يف الصحيحني كغرينباٌ ،
كإما أف ييفرؽ بني ما يف الصحيح من ذلك ،كما خرج
الصحيحني كغرينباٌ ،
األكؿ ،فبل سبيل إليو ،لبلستقرار على ترؾ التعُرض ؼبا يف
عنوٌ .
فأما ٌ
فإشل رأيتهم هبسركف
الصحيحني ،كإف خالف يف ذلك الظاىريٌة من اؼبغاربةٌ ،
على أشياء ،من أحاديث الصحيحني؛ بسبب كبلـ ،قيل يف بعض الركاة،
كال هبعلوف راكيها يف ضبى من زبريج صاحب الصحيح ؽبم .ك ٌأما الثاشل ،ففيو
ً
حت
خركج عن اؼبذىب اؼبشهور ،يف أ ٌف ركاية اؼبدلٌس ؿبكوـ عليها ابالنقطاع ٌ
يتبني السماع .ك ٌأما الثالث  -كىو التفصيل بني ما يف الصحيحني من ذلك،
ٌ
أحد
كبني غريه  -فبل يظهر فيو كجو صحيح يف الفرؽ ،كغايةي ما يوجو بو :ي
صحة
أمرين ،أحدنبا أف يي ٌدعى أ ٌف تلك األحاديث عرؼ صاحبا الصحيح ٌ
دبجرد االحتماؿ ،كحكم
السماع فيها ،كىذا إحالة على جهالة ،كإثبات لؤلمر ٌ
على صاحب الصحيح أبنٌو يرل ىذا اؼبذىب ،أعين أ ٌف ركاية اؼبدلًٌس ؿبمولة
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حت يظهر
على االنقطاعٌ ،
كإال ،فيجوز أف يرل ٌأهنا ؿبمولة على السماعٌ ،
االنقطاع؛ كإذا جاز كجاز ،فليس لنا اغبكم عليو أبحد اعبائزين مع االحتماؿ.
صحة ما يف الكتابني دليل على كقوع السماع
كالثاشل أف يي ٌدعى أ ٌف اإلصباع على ٌ
األمة يؾب ًمعة على اػبطإ ،كىو فبتنع ،كىذا
يف ىذه األحاديثٌ ،
كإال لكانت ٌ
وبتاج إذل إثبات اإلصباع الذم يبتنع أف يقع يف نفس األمر خبلؼ مقتضاه،
الظن الثابت  -سبب اإلطباؽ
عسر ،ككبن ما ٌادعيناه ،كإٌمبا ٌادعينا أ ٌف ٌ
كىذا فيو ه
الظن اؼبقابل لو .كيلزـ من سلك
على التصحيح ؼبا يف الكتابني  -أقول من ٌ
يستدؿ دبا جاء يف ركاية اؼبدلًٌس من غري الصحيح ،كال يقوؿ:
ىذه الطريق ٌأال
ٌ
موجودا فيما لػم
فلنحتج بو؛ أل ٌف اإلصباع الذم يي ٌدعى ليس
ىذا شرط مسلم،
ن
ٌ
ىبرج يف غري الصحيح ،قاؿ :كاألقرب يف ىذا أف نطلب اعبواب من غري ىذا
ٌ
الطريق؛ أعين طريق القدح بسبب التدليس»(ُ).
أيضا،
 -3كجود اػبطإ يف اتريخ الركاة ،فإ ٌف أخبار الركاة منقولة بطريق اآلحاد ن
تتضمنو ،من بياف مولد الراكم ،زما نان كمكا نان ،كبياف فباتو
فبل تيفيد القطع دبا ٌ
زما نان كمكا نان ،كبياف لقائو بركاة آخرين ،كظباعو منهم ،أك ظباعهم منو ،كال سيٌما
عند االختبلؼ يف ذلك.
مهمة ،ال ييبكن االستغناء عنها؛ لكثرة الكذب،
كمعرفة اتريخ الركاة ٌ
كالوىم ،كالتدليس ،ككثرة الركاة ،كالتشابو يف األظباء كاأللقاب كالكَن.
اعبوزم« :كقد يكوف اإلسناد كلٌو ثقات ،كيكوف اغبديث
قاؿ ابن
ٌ
مقلواب أك قد جرل فيو تدليس ،كىذا أصعب األحواؿ ،كال يعرؼ
ن
موضوعا ،أك ن
ذلك ٌإال الن ٌقاد ،كذلك ينقسم إذل قسمني :أحدنبا أف يكوف بعض الزاندقة،
(ُ) النكت على مق ٌدمة ابن الصبلح.ٕٗ-ّٗ/ِ :
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دس ذلك اغبديث ،يف حديث بعض الثقات ،فح ٌدث بو
أك بعض الك ٌذابني قد ٌ
لسبلمة صدر ،كظنًّا منو أنٌو من حديثو»(ُ).
شرىا ،فيسمع
كقاؿ ابن
اعبوزم ن
أيضا« :كالقسم الثاشل أف يكوف الراكم ن
ٌ
اغبديث من بعض الضعفاء ،كالك ٌذابني ،عن شيخ قد عاصره ،أك ظبع منو،
فييسقط اسم الذم ظبعو منو ،كيدلٌس بذكر الشيخ»(ِ).
أيضا« :كمن ىذا اعبنس أنٌو أييت يف اغبديث :معمر،
كقاؿ ابن
اعبوزم ن
ٌ
لكن اآلفة
عن ٌ
ؿبمد بن كاسع ،عن أِب صاحل ،عن أِب ىريرة ،ككلٌهم ثقات ،ك ٌ
معمرا لػم يسمع من ابن كاسع ،كابن كاسع لػم يسمع من أِب صاحل»(ّ).
من أ ٌف ن
أيضا  -معرفة مواليدىم،
هم  -ن
كقاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :كمن الػ يم ٌ
ككفياهتم؛ أل ٌف دبعرفتها وبصل األمن ،من دعول اؼب ٌدعي ،للقاء بعضهم ،كىو يف
أيضا  -معرفة بلداهنم ،كأكطاهنم،
هم  -ن
نفس األمر ليس كذلك .كمن الػ يم ٌ
تداخل االظبني ،إذا اتٌفقا ،لكن افرتقا ابلنسب»(ْ).
كفائدتو :األمن ،من ي
ظين ،قائم على الظاىر ،كهللا  كحده يعلم
كاغبكم بعدالة الركاة حكم ٌٌ
غيب الباطن .فإذا كاف الرسوؿ  - كىو الرسوؿ الذم ييوحى إليو  -ال يعلم
حقيقة اؼبنافقني ،الذين مردكا على النفاؽٌ ،إال إذا أظهره هللا ،على ذلك الغيب؛
فكيف يتصور أف يعلم اؼبؤلٌفوف اؼبع ًٌ
علما
ابطن
حقيقة
لوف
د
كل را وك من الركاة ،ن
ي ٌ
ٌ
قطعيًّا يقينيًّا؟!!!
(ُ) اؼبوضوعات.ُُْ/ُ :
(ِ) اؼبوضوعات.ُّْ/ُ :
(ّ) اؼبوضوعات.ُْْ/ُ :
(ْ) نزىة النظر.َُٕ :
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قاؿ تعاذلً :
ىعر ً
اب يمنىافً يقو ىف ىكًم ٍن أ ٍىى ًل الٍ ىم ًدينى ًة ىمىريدكا
﴿كفب ٍن ىح ٍولى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ىٍ
ى
علىى النًٌ ىف ً
ني يمث يػرُدك ىف إً ىذل ىع ىذ و
اؽ ىال تىػ ٍعلىم يهم ىٍكبن نػى ٍعلىم يهم ىسنيػ ىع ًٌذبػي يهم ىمرتىػ ٍ ً
اب
ى
ىي
ٍ
ي ٍ ي ي ٍ
ىع ًظي وم﴾(ُ).
قاؿ الصنعاشلٌ« :كإذ كاف ال يعلمهم  ،كال يعرؼ نفاقهم ،فكيف
يتميٌز العدؿ عن غريه؟»(ِ).
فإ ٌف اؼبؤلٌف ،إذا عايش الراكم اؼبعدؿ ،م ٌدة كافية؛ فإ ٌف حكمو ابلعدالة،
ظين.
سيكوف ابالعتماد ،على الظاىر ،كىو حكم ٌٌ
زماان
مكاان ،أك ن
زماان ،أك ن
بعيدا عن الراكم اؼبعدؿ ،ن
ٌأما إذا كاف اؼبؤلٌف ن
كمكا نان؛ فإنٌو وبتاج إذل االعتماد على مؤلٌف آخر ،معايش للراكم اؼبعدؿ.
فإذا ثبت االعتماد اؼبباشر ،بقي اغبكم ابلعدالة ظنٌػيًّا ،كإذا كاف بني
اؼبؤلٌفني  -اؼبعايش ،كغري اؼبعايش  -بيع هد يف الزماف ،أك يف اؼبكاف ،أك فيهما
معا ،احتاج اؼبؤلٌف غري اؼبعايش ،إذل االعتماد على را وك ،أك أكثر؛ ليبلغو تعديل
ن
اؼبؤلٌف اؼبعايش.
أيضا؛
كاغبكم ابتٌصاؿ ىذا السند ،الناقل للتعديل :ييبكن أف يكوف ظنٌػيًّا ن
فيزداد اغبكم ظنٌػيٌة ،كيبتعد عن القطع كاليقني.
قاؿ ابن الصبلح« :أحدىا اجملهوؿ العدالة من حيث الظاىر كالباطن
صبيعا ،كركايتو غري مقبولة عند اعبماىري على ما نبٌهنا عليو ٌأكنال .الثاشل اجملهوؿ
ن
الذم جهلت عدالتو الباطنة ،كىو عدؿ يف الظاىر ،كىو اؼبستور ،فقد قاؿ
عدال يف الظاىر ،كال تعرؼ عدالة ابطنو .فهذا
أئمتنا :اؼبستور من يكوف ن
بعض ٌ
(ُ) التوبة.َُُ :
(ِ) شبرات النظر.ُِّ :
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األكؿ ،كىو قوؿ بعض الشافعيٌني ،كبو
وبتج بركايتو ي
اجملهوؿ ٌ
بعض من رد ركاية ٌ
مبين على
قطع منهم اإلماـ سليم بن أيٌوب الر ٌ
ازم ،قاؿ :أل ٌف أمر األخبار ٌ
الظن ابلراكم؛ كأل ٌف ركاية األخبار تكوف عند من يتع ٌذر عليو معرفة
حسن ٌ
العدالة يف الباطن ،فاقتيصر فيها على معرفة ذلك يف الظاىر ،كتيفا ًرؽ الشهادة،
فإهنا تكوف عند اغبي ٌكاـ ،كال يتع ٌذر عليهم ذلك ،فاعتيًرب فيها العدالة يف الظاىر
ٌ
كالباطن .قلت :كييشبًو أف يكوف العمل على ىذا الرأم ،يف كثري من كتب
اغبديث اؼبشهورة ،يف غري كاحد من الركاة الذين تقادـ العهد هبم ،كتع ٌذرت
اػبربة الباطنة هبم»(ُ).
كقاؿ ابن حجر العسقبلن ٌػي« :تيقبىػل التزكيػة ،م ػن ع ػارؼ أبسبابػها ،ال
لئبل يزٌكي بػمج ػٌرد م ػا ظهر ل ػو ،ابتداءن ،من غيػر مػمارسػ ػة،
م ػن غيػر عارؼ؛ ٌ
كاختبار ،كل ػو كانػت التزكية صادرنة ،من م ٌو
األصح ،خبلفنا لًمن
زؾ كاحػ ػد ،على
ي
ٌ
أيضا ...كلو
شػ ػرط أنػٌها ال تيقبىل ٌإال من اثنني؛ إلػحاقنا ؽبا ابلشهادة ،يف
األصح ،ن
ٌ
قيل :ييفصل بني ما إذا كانت التزكية يف الراكم مستندة ،من اؼبزٌكي ،إذل
األكؿ ،فبل ييشرتط
اجتهاده ،أك إذل النقل عن غريه ،لكاف متٌ ن
جها؛ فإنٌو إف كاف ٌ
أصبل؛ ألنٌو حينئذ يكوف بػمنزلة الػحاكم ،كإف كاف الثانػي ،فيجرم فيو
العدد ن
أيضا ال ييشرتط العدد؛ أل ٌف أصل النقل ال ييشرتط فيو
الػخبلؼ؛ كتبيػٌن أنٌو ن
تفرع عنو ،كهللا  أعلم .كينبغي ٌأال ييقبىل اعبرح كالتعديل ٌإال
العدد؛ فكذا ما ٌ
رد حديث
من عدؿ متي ٌقظ؛ فبل ييقبىل جرح من أفرط فيو؛ فجرح دبا ال يقتضي ٌ
دبجرد الظاىر؛ فأطلق التزكية ...كليحذر
ا﵀ ٌدث ،كما ال تيقبىل تزكية من أخذ ٌ
الفن من التساىل ،يف اعبرح كالتعديل؛ فإنٌو إف ع ٌدؿ بغري تثبُت
اؼبتكلٌم يف ىذا ٌ
(ُ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.ِِْ-ِِّ :
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ً
حكما ليس بثابت ،فييخشى عليو أف يدخل يف زمرة من ركل
كاف كالػ يمثبت ن
يظن أنٌو كذب ،كإف جرح بغري ربُرز ،أقدـ على الطعن يف مسلم،
حديثنا ،كىو ٌ
أبدا .كاآلفة تدخل يف ىذا
برمء من ذلك ،ككظبو دبيسم سوء ،يبقى عليو عاره ن
اترة من اؽبول كالغرض الفاسد ،ككبلـ اؼبتق ٌدمني سالًػ هم من ىذا ،غالبنا ،كاترة من
كثريا ،قديبنا كحديثنا .كال ينبغي إطبلؽ اعبرح
اؼبخالفة يف العقائد ،كىو موجود ن
بذلك ،فقد ق ٌدمنا ربقيق اغباؿ يف العمل بركاية ً
اؼببتدعة .كاعبرح مقدـ على
التعديل ،كأطلق ذلك صباعة ،كلكن ؿبلٌو إف صدر مبيػننا من عارؼ أبسبابو؛
ألنٌو إف كاف غري مفسر دل يقدح ،فيمن ثبتت عدالتو ،كإف صدر من غري عارؼ
أيضا .فإف خبل الػمجركح عن تعديل ،قيبًل اعبرح فيو
عترب بو ،ن
ابألسباب ،لػم يي ى
ؾبم نبل ،غري مبني السبب ،إذا صدر من عارؼ على اؼبختار ،ألنٌو إذا لػم يكن
ى
فيو تعديل ،فهو فػي حيٌز الػمجهوؿ ،كإعمػاؿ قػوؿ ال ًٌ
ػمجرح أكذل ،من إنبالو.
كم ػاؿ ابن الصبلح يف مثل ىذا إذل التوقُف فيو»(ُ).
عدال ،مثٌ رظبوا العدالة
كقاؿ الصنعاشلٌ« :اعلم ٌأهنم شرطوا يف الراكم كونو ن
ابلتقول ،كىي اإلتياف ابلواجبات ،كاجتناب اؼبقبٌحات ،مع عدـ مبلبسة بدعة،
مثبل ،كمعناه إخباره أنٌو
مثٌ قالوا :يكفي تعديل الثقة لغريه بقولو :عدؿ ،أك ثقة ،ن
عيلًم منو إتيانو ابلواجبات ،كاجتنابو اؼبقبٌحات ،كعدـ مبلبستو لبدعة ،كىذا
اػبرب مستند إذل مشاىدتو لفعلو كتركو ،كىذه اؼبشاىدة أمر ظاىر .ك ٌأما معرفة
ابطنو ،فبل يعلمها ٌإال هللا؛ فاؼبزٌكي غايتو كاؼبع ًٌدؿ ،ببل زًيدة ،فشرط العدالة
تدؿ عليها ،فاػبربة ال ب ٌد منها
الباطنة شرط ال دليل عليو ،كإف أيريد أ ٌف اػبربة ٌ
يف اؼبع ًٌ
آخرا ،ك﵁ اغبمد ،كلعلٌهم لػ ٌما
ؽبذا
و
ب
ن
ت
قد
ف
ن
اؼبص
أيت
ر
مث
،
ا
أيض
ؿ
د
ٌ
ن
ٌ
ٌ
ن
(ُ) نزىة النظر.َُٖ-ُٕٔ :
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ظبٌوا العدالة عن غري تزكية عدالة ظاىرة ،ظبٌوا ما كاف عن تزكية عدالة ابطنة،
تسامػ نحا ،كللتفرقة بني األمرين»(ُ).
ي
ظين ،بصرؼ النظر عن اغبكم القائم على الظاىر؛ أل ٌف
كالتعديل أمر ٌٌ
اؼبؤلٌف نفسو ،وبتاج إذل التعديل؛ فليس نبيًّا من األنبياء ،ليكوف اغبكم بعدالتو
كىبط ،
عامة الناس ،ييصيب ي
بشر من ٌ
أمرا قطعيًّا ،ال وبتاج إذل إثبات ،بل ىو ه
ن
عدال يف الباطن.
كليس شبٌة ما يقطع بكونو ن
كإذا اطٌلعنا على تعديل ؽبذا اؼبؤلٌف ،من شيخ ،أك من تلميذ؛ فإ ٌف من
أيضا ،إذل تعديل ،فليس أحدنبا أكذل من اآلخر ،هبذا اغبكم،
عدلىو وبتاج ن
كىكذا إذل آخر اؼبع ًٌدلني السابقني ،أك البلحقني.
كللغفلة عن (التسلسل) ،ك(الدكر)  -كىػما من األمػػور الباطلة اتٌفاقنا -
أثػػر كبري ،فػي ذىاب بعض الػمؤلٌفني ،إذل القوؿِ ،بفادة التعديل للقطع.
فاؼبع ًٌدؿ األكؿ وبتاج إذل مع ًٌدؿ و
اثف ،كاؼبع ًٌدؿ الثاشل وبتاج إذل مع ًٌدؿ
ٌ
اثلث ،كاؼبع ًٌدؿ الثالث وبتاج إذل مع ًٌدؿ رابع ،كىكذا؛ فيكوف القطع ابلتعديل
أيضا.
قائما على التسلسل ،كىو أمر ابطل ،فيكوف القطع ابلتعديل ن
ابطبل ،ن
ن
ً
األك يؿ الػمع ًٌد ىؿ الثانػ ىي ،كيع ًٌدؿ الػمع ًٌد يؿ الثانػي الػمع ًٌد ىؿ
كقد يع ٌدؿ الػمع ٌد يؿ ٌ
كل كاحد منهما مع ًٌدنال لصاحبو ،كمعدنال بتعديل صاحبو ،كىذا
ٌ
األك ىؿ ،فيكوف ٌ
أيضا.
ىػو الػدكر ،الػذم ال خػبلؼ فػي بطبلنػو ،فيكػوف القطػع ابلتعديػل ن
ابطبل ،ن
يبق ٌإال االعتماد على االشتهار كالتسليم ،كنبا طريقاف ييفيداف اغبكم
فلم ى
الظن الغالب ،ال على كجو القطع كاليقني؛ أل ٌف عدالة
ابلعدالة ،لكن على كجو ٌ
الباطن غيب ،ال يعلمو ٌإال هللا تعاذل.
(ُ) توضيح األفكار.ُِٗ/ِ :
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البغدادم« :ابب يف أ ٌف ا﵀ ٌدث اؼبشهور ابلعدالة ،كالثقة،
قاؿ اػبطيب
ٌ
كاألمانة ،ال وبتاج إذل تزكية اؼبع ًٌدؿ ،مثاؿ ذلك :أ ٌف مالك بن أنس ،كسفياف
اعي ،كالليث بن
الثورم ،كسفياف بن عيينة ،كشعبة بن ٌ
ٌ
اغبجاج ،كأاب عمرك األكز ٌ
سعد ،كحػ ٌماد بن زيد ،كعبد هللا بن الػمبارؾ ،كيػحىي بن سعيد القطٌاف،
اعبراح ،كيزيد بن ىاركف ،كع ٌفاف بن مسلم،
كعبد الرضبن بن
ٌ
مهدم ،كككيع بن ٌ
اؼبديين ،كوبىي بن معني ،كمن جرل ؾبراىم ،يف نباىة
كعلي بن
ٌ
كأضبد بن حنبلٌ ،
الذكر ،كاستقامة األمر ،كاالشتهار ابلصدؽ كالبصرية كالفهم ،ال ييسأىؿ عن
عدالتهم ،كإٌمبا ييسأىؿ عن عدالة من كاف يف عداد اجملهولني ،أك أشكل أمره على
الطالبني»(ُ).
كقاؿ ابن الصبلح« :عدالة الراكم اترة تثبت بتنصيص مع ًٌدلى ً
ني على
عدالتو ،كاترة تثبت ابالستفاضة ،فمن اشتهرت عدالتو بني أىل النقل أك كبوىم
من أىل العلم ،كشاع الثناء عليو ابلثقة كاألمانة ،استيغين فيو بذلك عن بيٌنة
الشافعي ،كعليو
تنصيصا .كىذا ىو الصحيح يف مذىب
شاىدة بعدالتو
ن
ٌ
فن أصوؿ الفقو .كفبٌن ذكر ذلك من أىل اغبديث أبو بكر
االعتماد يف ٌ
اعي ،كالليث،
اػبطيب اغبافظ ،كمثٌل ذلك دبالك ،كشعبة ،كالسفيانىني ،كاألكز ٌ
اؼبديين ،كمن
كعلي بن
ٌ
كابن اؼببارؾ ،كككيع ،كأضبد بن حنبل ،كوبىي بن معنيٌ ،
جرل ؾبراىم يف نباىة الذكر ،كاستقامة األمر ،فبل ييسأىؿ عن عدالة ىؤالء،
كأمثاؽبم ،كإٌمبا ييسأىؿ عن عدالة من خفي أمره على الطالبني»(ِ).
كقػاؿ ابن كثػي ػر« :كتػثػبػت عػدال ػة ال ػراكم ،ابشػتػهػاره ابلػخيػ ػر ،كالثػن ػ ػاء
(ُ) الكفاية يف علم الركاية.ٖٕ-ٖٔ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اغبديث.ُِّ :
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األئمة ،أك اثنني منهم لو ،أك كاحد ،على الصحيح،
اعبميل عليو ،أك بتعديل ٌ
كلو بركايتو عنو ،يف قوؿ»(ُ).
فإذا انضاؼ إذل ذلك كلٌو اختبلؼ اؼبؤلٌفني ،يف عدالة كثري من الركاة،
ازدادت األحكاـ ظنٌػيٌة ،كابتعدت عن القطع كاليقني.
أيضا يف ضبط الركاة ،مع فركؽ يسرية؛
كما قيل يف عدالة الركاة ،ييقاؿ ن
أيضا يف
لكن اعبامع بينهما أ ٌف اغبكم على الركاة  -يف شرط الضبط  -وبتاج ن
ك ٌ
الغالب ،إذل اؼبعايشة ،أك االعتماد على النقل ،من اؼبؤلٌف اؼبعايش ،كما وبتاج
الظن ،غالبنا.
اؼبؤلٌف إذل ما ييثبت كونو ضابطنا ،كىي أمور قائمة على ٌ
فإذا انضاؼ إذل ذلك كلٌو اختبلؼ اؼبؤلٌفني ،يف ضبط كثري من الركاة،
ازدادت األحكاـ ظنٌػيٌة ،كابتعدت عن القطع كاليقني.
حت عند من يقوؿ بتح ُققهما ،يف بعض
كالعدالة كالضبط أمراف أغلبيٌافٌ ،
الركاة؛ فإ ٌف الراكم اؼبوصوؼ ابلعدالة ليس موصوفنا ابلعصمة ،فانػحرافو  -عن
العدالة أحيا نان  -أمر كارد ،ال خبلؼ فيو.
كلذلك يكوف اؼبع ًٌدؿ ،قد اعتمد على الغالب ،من أحواؿ الراكم،
كأحيانو ،مع صرفو النظر عن اغباالت القليلة ،اليت اكبرؼ فيها الراكم ،عن
العدالة ،إف كاف اؼبع ًٌدؿ على علم هبا.
أيضا أمر أغلبػ ٌي ،فإ ٌف الراكم الػموصوؼ ابلضبط:
كالوصف ابلضبط ن
معصوما ،م ػن السػهو ،كالنسياف ،كالغفلة ،كاػبط ػإ ،كالوىػ ػم ،كالتصحيف،
ليس
ن
كالتحريف ،كاالختبلط .كإنػٌما الػمراد من كصفو ابلضبط :أ ٌف الغالب عليو ىو
الضبط ،مع تػجويز خبلؼ ذلك أحيا نان.
(ُ) اختصار علوـ اغبديث.ُُٗ :
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حت اغبديث الذم يكوف الركاة يف سنده موصوفني ابلعدالة كالضبط،
ٌ
ييبكن أف يكوف بعض ىؤالء الركاة قد اكبرفوا عن العدالة ،أك عن الضبط ،عند
ركاية ذلك اغبديث.
الزىرم ،أك عن غريه ،من
اػبليلي« :كإذا أيسند لك اغبديث ،عن
قاؿ
ٌ
ٌ
دبجرد اإلسناد ،فقد يىبط الثقة»(ُ).
األئمة ،فبل ربكم ٌ
ٌ
بصحتوٌ ،
جوزم« :كق ػد يػى ًهػ يم الثقةي ،كال يعرؼ ذلكٌ ،إال كبار
كقػاؿ ابػن الػ ٌ
اغبيٌفاظ»(ِ).
كقد اشتملت كتب اعبرح كالتعديل ،على أظباء كثري من الركاة اؼبوصوفني
أبهنم ثقات ،لكنٌهم اختلطوا ،يف آخر العمر.
ٌ
كلذلك زادكا شرطيػن آخرين:
 -1السبلمة من الشذكذ.

 -2السبلمة من العلٌة.
أيضا ،فػي
الظن ،ن
كالػحكػم  -فػي رب ُقق ىػذين الشرطي ػػن  -قائػػم على ٌ
كثي ػػر من الػمواضع ،كال سيٌما حني يكوف الػمؤلٌفوف مػختلفني فػي رب ُققهما.
الظن ،يف أحسن أحوالو؛
كىكذا ،يركف أ ٌف حديث اآلحاد ييفيد ٌ
كال ييبكن أف ييفيد القطعٌ ،إال إذا دلٌت عليو أدلٌة قطعيٌة ،ابلقطع الػ يمطلىق،
ال ابلقطع النً
سيب .كقد اختلفوا يف قطعيٌة بعض األدلٌة ،فبعضهم يصفها
ٌ
ٌ
ابلقطعيٌة ،كبعضهم يصفها ابلظنٌػيٌة ،كينفي عنها القطعيٌة.

(ُ) اإلرشاد.َِِ/ُ :
(ِ) اؼبوضوعات.ُْْ/ُ :
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مهمة:
كل ما تق ٌدـ ستٌة أمور ٌ
فاغباصل من ٌ

كل حديث
 -1كصف الصحيحني ٌ
أصح الكتب اغبديثيٌة ال يعين ٌ
أبهنما ٌ
صحة ٌ
كارد فيهما ،بل يعين ٌأهنما أفضل من سائر الكتب اغبديثيٌة ،يف االشتماؿ على
اغبديث الصحيح.
بصحة األسانيد ال يعين أ ٌف متوف تلك
 -2كصف أحاديث الصحيحني ٌ
يصح اإلسناد ،كيكوف اؼبنت من ىكنرا.
األسانيد صحيحة؛ ٌ
لصحة أسانيدىا ،فقد ٌ

 -3كثري من أحاديث الصحيحني أتيت مركيٌة ،بع ٌدة صيغ لفظيٌة متقاربة ،مع
اختبلفات يسرية ،أك كبرية ،بزًيدة ،أك نقيصة ،أك تقدصل كأتخري ،أك تبديل.
كل صيغة لفظيٌة مركيٌة ،تكوف مطابقة لًما
فاغبكم ٌ
بصحة اغبديث ال يعين أ ٌف ٌ
صح صدكره من صاحب اؼبنت .كتصحيح صيغة لفظيٌة  -دكف ما سواىا من
ٌ
الصيغ  -اجتهاد من ً
الظن.
من
أكثر
فيد
ي
ال
ح،
اؼبصح
ٌ
ي
ٌ
ابلصحة
بصحة صدكر بعض أحاديث الصحيحني ال يستلزـ اغبكم
ٌ
 -4اغبكم ٌ
القطعي.
اؼبطابىقيٌة؛ فكثرية ىي األحاديث اؼبخالفة للواقع
ٌ

 -5تصحيح كثري من أحاديث الصحيحني  -ابالجتهاد ،مثٌ التقليد  -ال يعين
أ ٌف الػمؤلٌفني كلٌهم  -من الػمجتهدين ،كالػمقلٌدين  -قد اتٌفقوا على ص ٌحة تلك
األحاديث.
ابلصحة من أحاديث الصحيحني ،ليس اثبتنا على كجو
 -6ما يحكم عليو
ٌ
ً
مصحح اغبديث بدليل
القطع كاليقني ،ما داـ من أحاديث اآلحادٌ ،إال إذا جاء ٌ
صحتو يقيننا.
قطعي ،من أدلٌة القطع اؼبطلىق ،ييثبت ٌ
ٌ
الست ،أمكن إبطاؿ اؼبق ٌدمة األيكذل،
فإذا اعتمدان ،على ىذه اغبقائق
ٌ
القائلة( :أحاديث الصحيحني  -عند اؼبنتسبني إذل اإلسبلـ  -صحيحة كلٌها).
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احدا من
فاغبديث الذم يستند إليو صاحب الشبهةٌ ،إما أف يكوف ك ن
األحاديث الػمستثناة من التصحيح ،أك ال يكوف كذلك.
احدا ،من األحاديث الػ يمستثناة ،سقطت الشبهة
فإف كاف الػحديث ك ن
(الصحة الكلٌيٌة) ال تشمل األحاديث
القائمة عليو ،ببل أدنػى ريب؛ أل ٌف دعول
ٌ
ال يػمستثناةٌ ،إال عند (غبلة الصحيحني).
فإما أف يكوف لًمتنو ع ٌدة صيغ لفظيٌة ،أك يكوف لو
كإف كاف من غريىا؛ ٌ
صيغة لفظيٌة كاحدة.
فإف كانت لو ع ٌدة صيغ لفظيٌة ،ككانت الشبهة مستندة إذل صيغة لفظيٌة
معيٌنة ،دكف ما سواىا ،سقطت الشبهة ،ببل ريب؛ أل ٌف ثبوت تلك الصيغة
الظن.
اؼبعيٌنة ال ييفيد أكثر من ٌ
كإف كانت الشبهة غري مستندة إذل صيغة معيٌنة ،كإٌمبا ىي مستندة إذل
فإما أف يكوف ذلك اؼبنت
اؼبعَن
اإلصبارل ،أك كاف للمنت صيغة لفظيٌة كاحدة؛ ٌ
ٌ
منسواب صدكره إذل غريه.
النيب  ،أك
ن
ن
منسواب صدكره إذل ٌ
النيب  ،ككانت داللتو ـبالفة للواقع
فإف كاف اؼبنت
ن
منسواب صدكره إذل ٌ
النيب 
القطعي ،سقطت الشبهة ،ببل ريب؛ أل ٌف ىذه النسبة ابطلة؛ فإ ٌف كبلـ ٌ
ٌ
القطعي.
حق ،ال ابطل فيو ،فبل ىبالف الواقع
ٌ
ٌ
منسواب صدكره ،إذل بعض الصحابة ،أك من جاء بعدىم،
كإف كاف اؼبنت
ن
حت لو
ككانت داللتو ـبالفة للواقع
القطعي ،سقطت الشبهة ،ن
أيضا ،ببل ريبٌ ،
ٌ
كىبطئوف،
صح صدكر اؼبنت من أحدىم؛ ٌ
بشر ،غري معصومني ،ييصيبوف ،ي
ٌ
ألهنم ه
اغبجة يف كبلـ هللا تعاذل ،ككبلـ رسولو  ،دكف ما سوانبا من الكبلـ.
كإٌمبا ٌ
كل
كيف األحواؿ كلٌها ،إذا اعتمدان على مبدإ (قطعيٌة األدلٌة) ،سقطت ٌ
قطعي الداللة.
شبهة ،تستند إذل منت ظنٌػ ٌي الثبوت ،كإف كاف ٌ
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تقومي الـمق ّدمة الثانية:
ٌأما اؼبق ٌدمة الثانية( :اشتماؿ الصحيحني على بعض اإلسرائيليٌات) ،فقد
اختلف فيها الػمؤلٌفوف الػمنتسبوف إلػى (اإلسبلـ) ،قديبنا كحديثنا ،فكاف ؽبم
طبسة مواقف ـبتلفة:
 -1القطع بوجود بعض اإلسرائيليٌات ،يف الصحيحني ،فمنهم من قطع بوجود
متوف إسرائيليٌة قليلة ،كمنهم من قطع بوجود متوف إسرائيليٌة كثرية.
رجح كجود
 -2ترجيح كجود بعض اإلسرائيليٌات ،يف الصحيحني ،فمنهم من ٌ
رجح كجود متوف إسرائيليٌة كثرية.
متوف إسرائيليٌة قليلة ،كمنهم من ٌ
أم منت من اؼبتوف
 -3القطع خب ٌلو الصحيحني من اإلسرائيليٌات ،فليس فيهما ٌ
اإلسرائيليٌة ،ابلقوؿ القاطع.

أم منت من اؼبتوف
خلو الصحيحني من اإلسرائيليٌات ،فليس فيهما ٌ
 -4ترجيح ٌ
اإلسرائيليٌة ،ابلقوؿ الراجح.
ً
ُ
سيب ،دبعَن أ ٌف اؼبؤلٌف ال يعلم
 -5التوقف يف ىذه اؼبسألة؛ ٌإما بسبب اعبهل النٌ ٌ
حت
ظين؛ كلذلك يتوقٌف فيهاٌ ،
قطعي ،أك ٌ
يف ىذه اؼبسألة ٌ
أم دليل ٌ
أم دليل ٌٌ
ال يقوؿ ما ليس لو بو علم.
صب  -كأف يكوف لو تصريح قديػم،
كإما بسبب اؽبول  -كمن أمثلتو التع ُ
ٌ
حت ال
ابلنفي ،ث ٌػم استباف لو االشتماؿ ،أك ابلعكس؛ فأعرض عن األمػػرٌ ،
يرتاجع عن قولو السابق.
كإما بسبب اػبوؼ ،فيسكت عن التصريح برأم يف ىذه اؼبسألة؛ خشية
ٌ
صرحوا ِبراء ـبالفة.
أف يلحقو األذل فبٌن ٌ
كلذلك كاف القطع ابالشتماؿ ،أك القطع ابالنتفاء  -يف ىذه اؼبسألة -
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من قبيل القطع النً
سيب ،ال من قبيل القطع اؼبطلىق؛ أل ٌف اؼبسألة خبلفيٌة؛ فليست
ٌ
ٌ
عموما إذل مذاىب
من اؼبسائل اليت اتٌفق عليها اؼبؤلٌفوف كلٌهمٌ ،
فإهنم منتسبوف ن
ـبتلفة ،يف األصوؿ كالفركع كالعلوـ.
ككذلك ترجيح االشتماؿ ،أك ترجيح االنتفاء ،يف ىذه اؼبسألة ،فهو من
قبيل الرتجيح النً
سيب ،ال من قبيل الرتجيح اؼبطلىق؛ أل ٌف اؼبؤلٌفني اؼبختلفني لػم
ٌ
ٌ
يتٌفقوا على ترجيح االشتماؿ ،كما لػم يتٌفقوا على ترجيح االنتفاء.
ً
اغبق الواقع معدكـ ،يف ىذه اؼبسألة ،أك أ ٌف
كليس معَن القوؿ ابلنٌسبيٌة أ ٌف ٌ
اغبق فػي ىذه اؼبسألةٌ ،إما أف يكوف:
اغبق الواقع غري معلوـ فيها؛ فإ ٌف ٌ
ٌ
كإما أف يكوف( :االنتفاء).
(االشتماؿ)ٌ ،
اغبق ،يف ىذه اؼبسألة؛ فإ ٌف القائلني
فإذا افرتضنا أ ٌف (االشتماؿ) ىو ٌ
اغبق ،كال سيٌما من قاؿ ابلقطع منهم.
ابالشتماؿ قد علموا ٌ
اغبق ،يف ىذه اؼبسألة؛ فإ ٌف القائلني
كإذا افرتضنا أ ٌف (االنتفاء) ىو ٌ
اغبق ،كال سيٌما من قاؿ ابلقطع منهم.
ابالنتفاء قد علموا ٌ
لكن االختبلؼ بني اؼبؤلٌفني  -يف ىذه اؼبسألة  -يعين أ ٌهنم لػم يهب ًمعوا
ك ٌ
على موقف كاحد؛ كعدـ إصباعهم يعين أ ٌف القاطع منهم ابالشتماؿ ،أك القاطع
ً
ً
يرجح؛
مرجح االنتفاء ،إٌمبا يقطع ،أك ٌ
مرجح االشتماؿ ،أك ٌ
ابالنتفاء ،ككذلك ٌ
العتماده على أدلٌة نًسبيٌة ،يراىا ىو أدلٌة ،كقد تكوف أدلٌة صحيحة ،يف الواقع؛
لكنٌها  -ابلنسبة إذل من خالفو ابلرأم  -ليست أدلٌة كافية؛ كمن ىنا جاء
كصف (النًٌسبيٌة).
ً
صحح  -أف ينسبا تصحيح
حق الطاعن  -كال من ٌ
فليس من ٌ
حق الػ يم ٌ
تلك اؼبتوف ،الػ يمختلىف فيها ،إذل اؼبؤلٌفني ،كلٌهم ،ابالعتماد على تصحيح
بعض اؼبؤلٌفني فقط ،كإف كثيركا.
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صححها الػمؤلٌفوف ،من أىل الػحديث،
فكثرية ىي األحاديث ،التػي ٌ
كأنكرىا الػمؤلٌفوف ،من أىل الكبلـ ،أك أىل الرأم.
كليس اؼبؤلٌفوف من أىل الكبلـ خبارجني عن اإلسبلـ؛ فبل ييلت ىفت إذل
كفقها كدراية كتدبػُنرا ،من أىل اغبديث؛ فمن ك ٌفرىم،
علما ن
أبقل ن
أقواؽبم ،كليسوا ٌ
جهلهم؛ فقد أخطأ.
فسقهم ،أك ضلٌلهم ،أك ب ٌدعهم ،أك ٌ
أك ٌ
كلذلك قد ييصيب أىل اغبديث ،كقد يىبطئوف ،كما أ ٌف أىل الكبلـ قد
ييصيبوف ،كقد يىبطئوف؛ فليس أحد الفريقني دبعصوـ ،من اػبطإ ،كليس شبٌة
صب
مؤلٌف من أىل اغبديث ،أك من أىل الكبلـ دبعصوـ من اػبطإ .كالتع ُ
يغري اغبقيقة الواقعة ،كلن يزيد اؼبختلفني ٌإال اختبلفنا.
ألحد الفريقني لن ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :كإذا قابلنا بني الطائفتني :أىل اغبديث ،كأىل الكبلـ،
بعض أىل اغبديث كأىل اعبماعة حبشو القوؿ ،إٌمبا يعيبهم
فالذم يعيب ى
وبتجوا أبحاديث ضعيفة،
األكؿ ،فبأف ٌ
بقلٌة الػمعرفة ،أك بقلٌة الفهمٌ .أما ٌ
فبأال يفهموا
أك موضوعة ،أك ِباثر ال تصلح لبلحتجاج .ك ٌأما الثاشلٌ ،
معَن األحاديث الصحيحة ،بل قد يقولوف القولني اؼبتناقضني ،كال يهتدكف
للخركج من ذلك .كاألمر راجع إذل شيئنيٌ :إما زًيدة أقواؿ غري يمفيدة ،ييظى ٌن
كإما أقواؿ يمفيدة ،لكنٌهم ال يفهمونػها،
ٌأهنا يمفيدة كاألحاديث الػموضوعةٌ ،
صحة اغبديث ،كاثنينا إذل فهم معناه،
إذ كاف اتٌباع اغبديث يػحتاج أ ٌكنال ،إذل ٌ
كاتٌباع القرآف؛ فاػبلل يدخل عليهم من ترؾ إحدل اؼبق ٌدمتني؛ كمن عاهبم
من الناس ،فإنػٌما يعيبهم بػهذا .كال ريب أ ٌف ىذا موجود يف بعضهم،
مفتعلة،
ٌ
وبتجوف أبحاديث موضوعة ،فػي مسائل األصوؿ ،كالفركع ،كِباثر ى
كحكاًيت غري صحيحة ،كيذكركف  -من القرآف كالػحديث  -ما ال يفهموف
أتكلوه ،على غري أتكيلو ،ككضعوه ،على غري موضعو .ثػ ٌم إنػٌهم -
معناه ،كربػٌما ٌ
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هبذا الػمنقوؿ الضعيف ،كالػمعقوؿ السخيف  -قد يك ٌفركف ،كيضلٌلوف،
جهلونػهم؛ ففي بعضهم من التفريط ،فػي
األمة ،كيػ ٌ
كيب ٌدعوف أقو ناما ،من أعياف ٌ
بعضو خطأن
مغفورا ،كقد يكوف
حق ،كالتع ٌدم على الػخلق ،ما قد يكوف ي
الػ ٌ
ن
من ىكرا من القوؿ ،كزكرا ،كقد يكوف من البدع ،كالضبلالت ،اليت تي ً
وجب غليظ
ن
ن
العقوابت؛ فهذا ال ي ً
نكرهٌ ،إال جاىل ،أك ظالػم .كقد رأيت من ىذا عجائب.
ي
لكن ىم  -ابلنسبة إذل غريىم ،يف ذلك  -كالػمسلمني ابلنسبة إلػى بقيٌة الػملل،
كال ريب أ ٌف فػي كثري من الػمسلمني  -من الظلم كالػجهل كالبدع كالفجور -
شر يكوف فػي بعض
بكل شيء ن
كل ٌ
علما؛ لكن ٌ
ما ال يعلموٌ ،إال من أحاط ٌ
كل خري يكوف فػي غريىم ،فهو فيهم أعلى،
الػمسلمني ،فهو فػي غريىم أكثر ،ك ٌ
كأعظم؛ كىكذا أىل الػحديث ابلنسبة إلػى غريىم .كبياف ذلك :أ ٌف ما ذيكًر من
فضوؿ الكبلـ  -الذم ال ييفيد مع اعتقاد أنٌو طريق إذل التص ُور كالتصديق -
ىو يف أىل الكبلـ كالػمنطق أضعاؼ أضعاؼ أضعاؼ ما ىو يف أىل اغبديث؛
فبإزاء احتجاج أكلئك ابلػحديث الضعيف احتجاج ىؤالء ابلػحدكد كاألقيسة
كضبلال ،كِبزاء تكلُم أكلئك
جهبل
ن
الكثرية العقيمة؛ اليت ال تيفيد معرفة؛ بل تيفيد ن
أبحاديث ال يفهموف معناىا ،تكلُف ىؤالء  -من القوؿ بغري علم  -ما ىو
أعظم من ذلك كأكثر .كما أحسن قوؿ اإلماـ أحػمد" :ضعيف اغبديث خري
من رأم فبلف"(ُ) .ثػ ٌم ألىل الػحديث ،من الػمزيٌة :أ ٌف ما يقولونو م ػن الكبلـ -
الذم ال يفهمو بعضهم  -ىو كبلـ فػي نفسو ح ػ ٌق ،كقد آمنوا بذلك ،ك ٌأما
حق .كأىل
الػمتكلٌمة ،فيتكلٌفوف من القوؿ ما ال يفهمونو ،كال يعلموف أنٌو ٌ
اغبديث ال يستدلٌوف حبديث ضعيف ،يف نقض أصل عظيم ،من أصوؿ
العقلي!!!
األثرم ،على اؼبنهج
الغلو ،يف تفضيل اؼبنهج
ٌ
(ُ) ىذا القوؿ نتيجة من نتائج ٌ
ٌ
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وبتجوف ابغبدكد
كإما يف فرع من الفركع ،كأكلئك ٌ
الشريعة ،بل ٌإما يف أتييده؛ ٌ
كاؼبقاييس الفاسدة ،يف نقض األصوؿ اغب ٌقة الثابتة»(ُ).
كل
فتصحيح أىل اغبديث  -غبديث ٌ
معني  -ال يعين أنٌو صحيح ،عند ٌ
مؤلٌف ينتسب إذل اإلسبلـ؛ أل ٌف أىل اغبديث ليسوا ٌإال طائفة من طوائف
صرح كثري من مؤلٌفي الطوائف األخرل ،قديبنا
اؼبنتسبني إذل اإلسبلـ؛ كقد ٌ
كحديثنا ،بتضعيف كثري من متوف الصحيحني.
كليست تسميتهم( :أىل اغبديث) تي ً
كوهنم أعلم ابغبديث ،من
وجب ى
غريىم؛ فإ ٌهنم إف كانوا أعلم من أىل الكبلـ بنقد األسانيد ،كبنقد كثري من
يدؿ على كوهنم أعلم منهم بنقد اؼبتوف كلٌها.
قطعيٌ ،
اؼبتوف؛ فليس شبٌة دليل ٌ
كأبرز الركاًيت اليت اختلفوا ،يف نسبتها إذل اإلسرائيليٌات ،فبٌا كرد يف
الصحيحني ،أك يف أحدنبا ،ىي تلك اليت يكوف يف إسنادىا (أبو ىريرة) ،كىو
كاحد من الصحابة ،اؼبشهورين ،الػ يمكثرين؛ كقد ذكر بعض اؼبؤلٌفني أنٌو كاف فبٌن
أخذ عن (كعب األحبار).
كثريا ما كاف
لعل أاب ىريرة تل ٌقاه ،من كعب؛ فإنٌو كاف ن
قاؿ ابن كثري« :ك ٌ
بعض الركاة عنو ،أنٌو مرفوع،
يػجالسو ،كيػح ٌدثو؛ فح ٌدث بو أبو ىريرة ،فتوىم ي
فرفعو ،كهللا أعلم»(ِ).
كقاؿ زين الدين العراقي« :كقولػي" :كمنوي أخ يذ الص ٍح ً
ب" ،أم :كمػن ىذا
ٌ
الن ػوع  -كىػو ركاية األكػابػ ػر ،ع ػن األصاغر  -ركاية الصحابة ،عن التابعني،
كركاية العبادلة األربعة ،كأِب ىريرة ،كمعاكية بن أِب سفياف ،كأنس بن مالك،
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُِ-َِ/ْ :
(ِ) تفسري القرآف العظيم.ُْٗ/ٗ :
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عن كعب األحبار .ككركاية التابعني ،عن أتباع التابعني ،كما تق ٌدـ من ركاية
الزىرم ،كيػحيػى بن سعيد ،عن مالك.)ُ(»...
ٌ
ك(كعب األحبار) كاحد من أبرز الذين أ ًيخذت عنهم (اإلسرائيليٌات)،
كىو معدكد من صبلة التابعني.
العبلمة اغبرب ،الذم كاف
الذىيب« :كعب بن ماتع
قاؿ
اغبمريم اليماشلٌٌ ،
ٌ
ٌ
النيب  ،كقدـ اؼبدينة من اليمن ،يف ٌأًيـ عمر ،
ًّ
يهودًي ،فأسلم بعد كفاة ٌ
ؿبمد  ،فكاف وب ٌدثهم عن الكتب اإلسرائيليٌة ،كوبفظ
فجالس أصحاب ٌ
عجائب ،كأيخذ السنن عن الصحابة .ككاف حسن اإلسبلـ ،متني الدًينة ،من
نببلء العلماء .ح ٌدث عن عمر ،كصهيب ،كغري كاحد .ح ٌدث عنو :أبو ىريرة،
التابعي.)ِ(»...
الصحاِب عن
كمعاكية ،كابن عبٌاس ،كذلك من قبيل ركاية
ٌ
ٌ
كقاؿ ابن كثري« :كاألقرب يف مثل ىذه السياقات ٌأهنا متل ٌقاة عن أىل
وجد يف صحفهم ،كركاًيت كعب ككىب  -ساؿبهما هللا تعاذل -
الكتاب ،فبٌا يي ى
األمة ،من أخبار بين إسرائيل ،من األكابد ،كالغرائب،
فيما نقبله إذل ىذه ٌ
كالعجائب ،فبٌا كاف ،كما لػم يكن ،كفبٌا يحٌرؼ كبي ٌدؿ كنيسخ .كقد أغَن هللا
أصح منو كأنفع كأكضح كأبلغ»(ّ).
سبحانو ،عن ذلك دبا ىو ٌ
عموما ،اليت يف
كلذلك افرتض بعض اؼبؤلٌفني أ ٌف ركاًيت أِب ىريرة ،ن
متوان غريبة من ىكرة ،تضاىي
تتضمن ن
الصحيحني ،كاليت يف غرينبا ،إذا كانت ٌ
الػمتوف اإلسرائيليٌة؛ فإنػٌها مأخوذة ،عن كعب األحبار ،كال سيٌما مع العنعنة.
(ُ) شرح التبصرة.ُِٕ/ِ :
(ِ) سري أعبلـ النببلء.َْٗ-ْٖٗ/ّ :
(ّ) تفسري القرآف العظيم.ُّْ /َُ :
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قبل إذل ضبل بعض مشكبلت
قاؿ ٌ
ؿبمد رشيد رضا« :كقد ىداان هللا من ي
أحاديث أِب ىريرة الػمعنعنة ،على الركاية عن كعب األحبار ،الذم أدخل على
كثريا ،من اإلسرائيليٌات ،كخفي على كثري من الػمح ٌدثني كذبيو
اؼبسلمني شيئنا ن
كدجليو؛ لتعبُده ،كقد قويت يح ٌجتينا على ذلك بطعن أكرب اغبيٌفاظ يف حديث
مرفوع ،عيزم إليو فيو التصريح ابلسماع»(ُ).
أمثلة لألحاديث ادلطعون فيها:
كىذه بعض أحاديث الصحيحني ،اليت طعن فيها بعض اؼبؤلٌفني،
كصرح بعض اؼبؤلٌفني،
اؼبنتسبني إذل اؼبذاىب ى
الع ىقديٌة اؼبختلفة ،قديبنا كحديثناٌ .
بنسبة تلك األحاديث إذل اإلسرائيليٌات ،أك أشباه اإلسرائيليٌات:
 -1ركل مسلم« :خلىق اَّلل  التػُربةى يػوـ السب ً
اؿ يػى ٍوىـ
ت ،ىك ىخلى ىق فً ىيها ٍ
اعبًبى ى
ٍى ى ٍ ى ٍ
ى ى ي
ً
ىح ًد ،ك ىخلى ىق الش ىجر يػىوىـ ًاالثٍػنىػ ٍ ً
ُور يػى ٍوىـ
ني ،ىك ىخلى ىق الٍ ىم ٍك ير ى
ى ٍ
كه يػى ٍوىـ الث ىُبل ىاثء ،ىك ىخلى ىق الن ى
ٍاأل ى ى
اػبى ًم ً
ص ًر ًم ٍن يػى ٍوًـ
ٍاأل ٍىربً ىع ًاء ،ىكبىث فً ىيها الد ىكاب يػى ٍوىـ ٍ
يس ،ىك ىخلى ىق ى
آد ىـ  ،بػى ٍع ىد الٍ ىع ٍ
ات ٍ ً ً
آخ ًر ساع وة ًمن ساع ً
اػب ٍل ًقً ،يف ً
ً
ٍ ً
ص ًر إً ىذل
اعبي يم ىعةً ،يف آخ ًر ٍى
ى ى ٍ ى ى
يما بػى ٍ ى
ني الٍ ىع ٍ
اعبي يم ىعة ،ف ى
اللٍي ًل»(ِ).
ص ىورتًًو ،طيوليوي ًستُو ىف
 -2ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم « :ىخلى ىق اَّللي ى
آد ىـ ىعلىى ي
ٌ
ً
ً
ك ،نػى ىف ور ًم ىن الٍ ىم ىبلئً ىك ًة،
اعا .فىػلىما ىخلى ىقوي ،قى ى
ب ،فى ىسلٌ ٍم ىعلىى أيكلىئً ى
ذ ىر ن
اؿ :ا ٍذ ىى ٍ
اؿ :الس ىبل يـ ىعلىٍي يك ٍم،
ك ،فىػ ىق ى
ك ىكىًربيةي ذيًٌريتً ى
ك ،فىًإنػ ىها ىًربيػتي ى
استى ًم ٍع ىما يوبىيُونى ى
وس ،فى ٍ
يجلي ه
فىػ ىقاليوا :الس ىبلـ علىيػك ،كرحػمػةي اَّللً
"كىرحػٍ ىمػةي اَّللً" ،فى يكػ ُل ىم ػ ٍن يى ٍد يخػ يل
:
كه
اد
ز
ػ
ف
،
ى
ي
ي
ى
ى
ي ى ٍ ى ىى ٍى

(ُ) تفسري القرآف اغبكيم.ْْٗ/ٖ :
(ِ) صحيح مسلم ،َُِٓ-ُِْٗ/ْ :رقم ِٖٕٗ.ِٕ/
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ً
ص ،بػى ٍعػ يد ،ىحتػى ٍاآل ىف»(ُ).
صػ ىورةً ى
الٍػ ىجنةى ،ىعلىى ي
آد ىـ .فىػلى ٍم يػىىزؿ الٍػ ىخ ٍلػ يق يػىٍنػ يق ي
اؿ:
 -3ركل الشيخاف ،كاللفظ
ك ًم ٍن إًبٍػىر ًاى ىيم ،إً ٍذ قى ى
ىح ُق ًابلش ًٌ
للبخارم « :ىٍكب ين أ ى
ٌ
اؿ بػىلىى ىكلى ًك ٍن لًيىطٍ ىمئًن قىػ ٍلًيب﴾(ِ).
اؿ أ ىىكىدلٍ تيػ ٍؤًم ٍن قى ى
ف يٍرب ًي الٍ ىم ٍوتىى قى ى
ب أًىرًشل ىكٍي ى
﴿ ىر ًٌ
ًو
يد ،كلىو لىبًثٍ ً ً
وؿ ىما
الس ٍج ًن طي ى
ىكيػى ٍر ىح يم اَّللي ليوطنا ،لىىق ٍد ىكا ىف ىأيٍ ًكم إً ىذل يرٍك ون ىشد ى ٍ ي
ت يف ٌ
ث يوسف ،ىألىجبت الد ً
اع ىي»(ّ).
لىبً ى ي ي ي ى ٍ ي
ً
ً
ث
 -4ركل الشيخاف ،كاللفظ
ب إًبٍػىراى ييم  إًال ثىىبل ى
للبخارم« :لىػ ٍم يى ٍكذ ٍ
ٌ
ني ًمٍنػهن ًيف ىذ ً
و ً
ات اَّللً  .قىػ ٍوليوي﴿ :إًًٌشل ىس ًق هيم﴾(ْ) ،ىكقىػ ٍوليوي﴿ :بى ٍل
ىك ىذ ىابت ،ثٍنػتىػ ٍ ً ي
(ٓ)
ات يػى ٍووـ ىك ىس ىارةي ،إً ٍذ أىتىى ىعلىى ىجبا ور ًم ىن
فىػ ىعلىوي ىكبًريييى ٍم ىى ىذا﴾  .ىكقى ى
اؿ :بػىٍيػنىا يى ىو ىذ ى
اعببابًرةً ،فىً
ً
ىح ىس ًن الن ً
اس ،فىأ ٍىر ىس ىل إًلىٍي ًو،
ق
يل لىوي :إًف ىى يهنىا ىر يج نبل ،ىم ىعوي ٍامىرأىةه م ٍن أ ٍ
ٍىى ى
ى
اؿ :من ى ًذهً
ً
ى
س
ي
ل
،
ة
ار
س
ًي
:
اؿ
ق
ػ
ف
،
ة
ار
س
ى
ت
أ
ف
،
يت
يخ
أ
:
اؿ
ق
؟
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
فى ىسأىلىوي ىعٍنػ ىها ،فىػ ىق ى ى ٍ ى
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ى
علىى كج ًو ٍاألىر ً ً
ً
ىخبػرتيو أىن ً
يخ ًيت ،فى ىبل
كأٍ
ض يم ٍؤم هن ىغ ًٍريم ىك ىغٍيػ يرؾ ،ىكإًف ىى ىذا ىسأىلىًين ،فىأ ٍ ى ٍ ي
ى ىٍ ٍ
تي ىك ًٌذبً ًيين ،فىأىرسل إًلىيػها ،فىػلىما دخلىت علىي ًو ،ذىىب يػتىػنىاكيؽبا بًي ًدهً ،فىأ ً
اؿ:
يخ ىذ ،فىػ ىق ى
ٍ ى ى ٍى
ىى ٍ ىٍ ى ى ى ىى ى
ت اَّلل ،فىأيطٍلًق ،يمث تىػنىاكىؽبا الثانًيةى ،فىأ ً
ٍاد ًعي اَّلل ،كىال أىضُرًؾ ،فى ىدع ً
يخ ىذ ًمثٍػلى ىها ،أ ٍىك
ى ى ي
ى
ى
ىى ى
ى
ً
اؿٍ :اد ًعي اَّلل ًرل ،كىال أ ً
ض ىح ىجبىتً ًو،
ىشد ،فىػ ىق ى
أى
ى ى ي
ىضُرؾ ،فى ىد ىع ٍ
ت ،فىأيطٍل ىق ،فى ىد ىعا بػى ٍع ى
و
و
اجىر ،فىأىتىػٍتوي،
فىػ ىق ى
اؿ :إًن يك ٍم لىػ ٍم ىأتٍتي ًوشل ِبًًنٍ ىساف ،إًمبىا أىتىػٍيػتي يم ًوشل بً ىشٍيطىاف ،فىأ ٍ
ىخ ىد ىم ىها ىى ى
البخارم ،ِِٗٗ/ٓ :رقم ّٕٖٓ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِّٖ/ْ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ُِْٖ.ِٖ/
(ِ) البقرة.َِٔ :
البخارم ،ُِّْ-ُِّّ/ّ :رقم ُِّٗ ،كانظر :صحيح مسلم،ُّّ/ُ :
(ّ) صحيح
ٌ
رقم ُُٓ.ِّٖ/
(ْ) الصافٌات.ٖٗ :
(ٓ) األنبياء.ّٔ :
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كىو يصلًٌي ،فىأىكمأى بًي ًدهً :مهيا ،قىالىت :رد اَّلل ىكي ىد الٍ ىكافً ًر ،أى ًك الٍ ىف ً
اج ًرً ،يف ىٍكب ًرهً،
ٍ ى ي ٍ
ى يى ي ى
ٍ ى ى ى ٍى
اجىر»(ُ).
ىكأ ٍ
ىخ ىد ىـ ىى ى
 -5ركل
البخارم« :يػى ٍل ىقى إًبٍػىر ًاى ييم أ ىىابهي ىآزىر يػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة ،ىك ىعلىى ىك ٍج ًو ىآزىر قىػتىػىرةه
ٌ
ً
ك :ىال تىػع ً
وؿ أىبيوهي :فىالٍيىػ ٍوىـ ىال
ص ًين ،فىػيىػ يق ي
ىك ىغبىػىرةه ،فىػيىػ يق ي
وؿ لىوي إًبٍػىراى ييم :أىىدلٍ أىقي ٍل لى ى
ٍ
صيك ،فىػيػ يق ي ً
ً
م
ك ىك ىع ٍدتىًين أىال يزبٍ ًزيىًين يػى ٍوىـ يػيٍبػ ىعثيو ىف ،فىأى ُ
ب ،إًن ى
وؿ إًبٍػىراى ييم :ىًي ىر ًٌ
أ ٍىع ى ى
ً
ً
ين،
ت ٍ
ىخىزل ًم ٍن أًىِب ٍاألىبٍػ ىع ًد؟ فىػيىػ يق ي
وؿ اَّللي تىػ ىع ى
خ ٍز وم أ ٍ
اذل :إًًٌشل ىحرٍم ي
اعبىنةى ىعلىى الٍ ىكاف ًر ى
ً
يخ يم ٍلتى ًط وخ ،فىػييػ ٍؤ ىخ يذ
ك؟ فىػيىػٍنظيير ،فىًإذىا يى ىو بً ًذ و
يمث يػي ىق ي
ت ًر ٍجلىٍي ى
اؿ :ىًي إًبٍػىراى ييم ،ىما ىٍرب ى
بًىق ىوائً ًم ًو ،فىػييػ ٍل ىقى ًيف النا ًر»(ِ).
وب يػى ٍغتى ًس يل عي ٍرىًي نان ،ىخر ىعلىٍي ًو ًر ٍج يل ىجىر وادً ،م ٍن
 -6ركل
البخارم« :بػىٍيػنى ىما أىيُ ي
ٌ
ً
ً
ذى ىى و
ك ،ىعما تىػىرل؟
وب ،أىىدلٍ أى يك ٍن أى ٍغنىػٍيػتي ى
ب ،فى ىج ىع ىل ىٍوبثي ًيف ثػى ٍوبًو ،فىػنى ىاداهي ىربُوي :ىًي أىيُ ي
ك»(ّ).
قى ى
ب ،ىكلى ًك ٍن ىال ًغ ىَن ًرل ،ىع ٍن بػىىرىكتً ى
اؿ :بػىلىى ،ىًي ىر ًٌ
 -7ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :قًيل لًب ًين إًسرائً
اب
يلٍ ﴿ :اد يخليوا الٍبى ى
ٌ
ى ى ٍى ى
سج ندا كقيوليوا ًحطةه﴾(ْ) .فىػبدليوا ،فى ىدخليوا يػزح يفو ىف علىى أىست ً
اى ًه ٍم ،ىكقىاليوا :ىحبةه،
ى ٍى
ى
ى ىٍ ى
ي ى
ًيف ىش ٍعىرةو»(ٓ).
 -8ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم « :ىكانىت بػنيو إًسرائً
يل يػى ٍغتى ًسليو ىف عيىرا نة،
ٌ
ٍ ى ٍى ى
البخارم ،ُِِٓ/ّ :رقم ُّٕٗ ،كانظر :صحيح مسلم-َُْٖ/ْ :
(ُ) صحيح
ٌ
ُُْٖ ،رقم ُِّٕ.ُْٓ/
البخارم ،ُِِّ/ّ :رقم ُِّٕ.
(ِ) صحيح
ٌ
البخارم ،َُِْ/ّ :رقم ُُِّ.
(ّ) صحيح
ٌ
﴿ك ٍاد يخليوا﴾ ،ابلواك.
(ْ) البقرة .ٖٓ :كيف اآلية :ى
البخارم ،ُِْٗ-ُِْٖ/ّ :رقم ِِِّ ،كانظر :صحيح مسلم:
(ٓ) صحيح
ٌ
ْ ،ُِِّ/رقم َُّٓ.ُ/
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ض يه ٍم إً ىذل بػى ٍع و
وسى يػى ٍغتى ًس يل ىك ٍح ىدهي ،فىػ ىقاليوا :ىكاَّللً ،ىما يبىٍنى يع
يػىٍنظيير بػى ٍع ي
ض ،ىكىكا ىف يم ى
ً
موسى أى ٍف يػ ٍغتى ًسل م ىعنىا ،إً
ض ىع ثػى ٍوبىوي ىعلىى
ى
ذ
ف
،
ر
آد
و
ىن
أ
ال
ى
ى
ب ىمرةن يػى ٍغتىس يل ،فىػ ىو ى
ى
ى
ي
ى ى ى
ي ى
ي
ى
حج ور ،فىػ ىفر ٍ ً ً
وؿ :ثػى ٍوًِب ،ىًي ىح ىج ير ،ىحت
وسى ًيف إًثٍ ًرهً ،يػى يق ي
ىى
اغبى ىج ير بثىػ ٍوبًو ،فى ىخىر ىج يم ى
نىظىرت بػنيو إًسرائًيل إً ىذل موسى ،فىػ ىقاليوا :كاَّللً ،ما ًدبي ً
ىخ ىذ ثػى ٍوبىوي،
وسى م ٍن ىأبٍ وس ،ىكأ ى
ى ى ى
ى ٍ ى ٍى ى ي ى
ً
ً
ب ًاب ٍغبى ىج ًرً ،ستةه أ ٍىك ىسٍبػ ىعةه،
ض ٍرناب .فىػ ىق ى
فىطىف ىق ًاب ٍغبى ىج ًر ى
اؿ أىبيو يىىريٍػىرىة :ىكاَّلل ،إًنوي لىنى ىد ه
ض ٍرناب ًاب ٍغبى ىج ًر»(ُ).
ى
ً ً
،
وسى
 -9ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :أ ٍيرًس ىل ىملى ي
ك الٍ ىم ٍوت إ ىذل يم ى
ٌ
ت ،فىػىرد
صكوي ،فىػىر ىج ىع إً ىذل ىربًًٌو ،فىػ ىق ى
اؿ :أ ٍىر ىسلٍتىًين إً ىذل ىعٍب ود ،ىال ييًر ي
يد الٍ ىم ٍو ى
فىػلىما ىجاءىهي ى
اَّلل علىي ًو عيػنو ،كقى ى ً
ض يع يى ىدهي ىعلىى ىم ٍ ً
نت ثػى ٍوور ،فىػلىوي بً يك ًٌل ىما
اؿٍ :ارج ٍع ،فىػ يق ٍل لىوي :يى ى
ي ى ٍ ىٍ ى ي ى
اؿ:
ت ،قى ى
ب ،يمث ىماذىا؟ قى ى
ت بًًو يى يدهي ،بً يك ًٌل ىش ٍعىرةو ىسنىةه ،قى ى
ىغط ٍ
اؿ :يمث الٍ ىم ٍو ي
ىم ىر ًٌ
اؿ :أ ٍ
فى ٍاآل ىف ،فى ىسأ ىىؿ اَّللى أى ٍف يي ٍدنًيىويً ،م ىن ٍاأل ٍىر ً
اؿ
اؿ :قى ى
ض الٍ يم ىقد ىس ًة ،ىرٍميىةن ًحبى ىج ور ،قى ى
رس ي ً
ب الط ًر ًيقً ،عٍن ىد الٍ ىكثً ً
ت ىمث ،ىألىريٍػتي يكم قىػٍبػرهي ،إً ىذل ىجانً ً
يب
وؿ اَّلل  :فىػلى ٍو يكٍن ي
ىي
ى ٍ ى
ىضبى ًر»(ِ).
ٍاأل ٍ
ً ،عٍن ىد ىرٌهبًً ىما،
وسى
احتىج ى
 -11ركل الشيخاف ،كاللفظ ؼبسلمٍ « :
آد يـ ىكيم ى
ً
ً
ًً
يك ًم ٍن
وسى ،قى ى
ك اَّللي بًيىده ،ىكنػى ىف ىخ ف ى
آد يـ الذم ىخلى ىق ى
ت ى
فى ىحج ى
وسى :أىنٍ ى
اؿ يم ى
آد يـ يم ى
ك ًيف جنتً ً
ك م ىبلئً
كح ً
رً
ك
الن
ت
ط
ب
ىى
أ
مث
،
و
ن
ك
ىس
أ
ك
،
و
ت
ك
ل
د
ج
ىس
أ
ك
،
و
ٍ
ى
ى
ي
ى
ى
ى
اسً ،خبى ًطيئىتً ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ٍ
ي
ٍ
ى
ى ى
ى
ى
ى
ي
ى
ً
إً ىذل ٍاأل ٍىر ً
اؾ اَّللي بً ًر ىسالىتً ًو ىكبً ىك ىبل ًم ًو،
ض؟ فىػ ىق ى
اصطىىف ى
اؿ ى
وسى الذم ٍ
آد يـ :أىنٍ ى
ت يم ى
البخارم ،َُٕ/ُ :رقم ِْٕ ،كانظر :صحيح مسلم ،ِٕٔ/ُ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ّّٗ.ٕٓ/
البخارم ،ْْٗ/ُ :رقم ُِْٕ ،كانظر :صحيح مسلم،ُّْٖ-ُِْٖ/ْ :
(ِ) صحيح
ٌ
رقم ِِّٕ.ُٕٓ/
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اؾ ٍاألىلٍواح ،فًيها تًبػيا يف يك ًل شي و
ك ىًقبيًّا ،فىبً
ب
ت
ك
اَّلل
ت
د
ج
ك
م
ك
ب
ر
ػ
ق
ك
،
ء
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ىكأ ٍىعطى ى ى ى ى ٍ ى
ى
ى
ٍ ى
ٌ ىٍ ى
ى ى
ً
ت فً ىيها:
ني ىع ناما ،قى ى
يخلى ىق؟ قى ى
التػ ٍوىراةى ،قىػٍب ىل أى ٍف أ ٍ
اؿ ى
آد يـ :فىػ ىه ٍل ىك ىج ٍد ى
وسىً :أب ٍىربىع ى
اؿ يم ى
(ُ)
اؿ :أىفىػتىػليوم ًين علىى أى ٍف ع ً
ت ىع ىم نبل،
ل
م
ق
،
م
ع
ػ
ن
:
اؿ
ق
؟
آد يـ ىربوي فىػغى ىول﴾
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ي ى
صى ى
ى ي
﴿ ىك ىع ى
ىٍ
ً
وؿ اَّللً  :فى ىحج
اؿ ىر يس ي
ني ىسنىةن؟ قى ى
ىكتىػبىوي اَّللي ىعلىي أى ٍف أ ٍىع ىملىوي ،قىػٍب ىل أى ٍف ىىبٍلي ىق ًين ًأب ٍىربىع ى
وسى»(ِ).
ى
آد يـ يم ى
ً
ًً
ً
ني،
 -11ركل الشيخاف ،كاللفظ
استىب ىر يج ىبلف :ىر يج هل م ىن الٍ يم ٍسلم ى
للبخارمٍ « :
ٌ
ً
ً
كرجل ًمن الٍيػه ً
ً
اؿ
ني ،فىػ ىق ى
ود ،قى ى
اصطىىفى يؿبىم ندا ىعلىى الٍ ىعالىم ى
اؿ الٍ يم ٍسل يم :ىكالذم ٍ
ىى ي ه ى ى ي
ً
ً
م :كال ً
الٍيػه ً
ً
ك،
م
ى
ف
ط
اص
م
ذ
ود
ى
ُ
ى
ني ،فىػىرفى ىع الٍ يم ٍسل يم يى ىدهي ًعٍن ىد ىذل ى
وسى ىعلىى الٍ ىعالىم ى
ٍ
ىي
ي ى
ى
ود ًم ،فى ىذىب الٍيػه ً
فىػلىطىم كجو الٍيػه ً
م إً
ىخبىػرهي ًدبىا ىكا ىف ًم ٍن أ ٍىم ًرهً
ً
أ
ف
،

يب
الن
ذل
ود
ً
ى
ى
ُ
ٍ
ى
ي
ى
ى ى ٍى ىي ٌ
ى
ى
ٌ
ً
ً
ً
يب :
ىخبىػىرهي ،فىػ ىق ى
يب  الٍ يم ٍسل ىم ،فى ىسأىلىوي ىع ٍن ذىل ى
ك ،فىأ ٍ
اؿ النً ُ
ىكأ ٍىم ًر الٍ يم ٍسل ًم ،فى ىد ىعا النً ُ
ً ً
ً
ً
ىص ىع يق ىم ىع يه ٍم ،فىأى يكو يف
ص ىع يقو ىف يىػ ٍوىـ الٍقيى ىامة ،فىأ ٍ
اس يى ٍ
ىال يزبىٌريي ًكشل ىعلىى يم ى
وسى ،فىإف الن ى
ً
ً
ً
أىك ىؿ من ي ًف ي ً
ً
صعً ىق،
وسى ىابط ه
يم ٍن ى
يق ،فىإذىا يم ى
ىٍ ي
ب الٍ ىع ٍر ًش ،فى ىبل أ ٍىدرم :أى ىكا ىف ف ى
ش ىجان ى
فىأىفىاؽ قىػبلًي ،أىك ىكا ىف ً
ً
استىػثٍػ ىَن اَّللي»(ّ).
ن
فب
ٍ
ى ٍ ٍ
اؿ لًىق ٍوًم ًو:
 -12ركل الشيخاف ،كاللفظ
يب ًم ىن ٍاألىنٍبًيى ًاء ،فىػ ىق ى
للبخارم « :ىغىزا نىً ٌّ
ٌ
ضع امرأىةو
نب ً
يد أى ٍف يػب ًين ً
ً
ً
ىح هد
أ
ال
ك
ا،
هب
ػ
ي
ا
م
ل
ك
ا،
هب
ر
ي
و
ى
ك
،
ى
ى
ي
ىال يػىٍتػبىػ ٍع ًين ىر يج هل ،ىملى ى
ٍ
ي
ىٍ ى ى ى ى ى ى ى
ك بي ٍ ى ٍ ى ى ى ي
وات ،كىدل يػرفىع س يقوفىػها ،كىال أىح هد ا ٍشتىػرل ىغنىما ،أىك خلً ىف و
ات ،ىكيى ىو يػىٍنػتى ًظ ير
ن ٍ ى
بػى ىَن بػييي ن ى ٍ ى ٍ ٍ ي ى ى ى
ى
(ُ) طو.ُُِ :
البخارم،ُُِٓ/ّ :
(ِ) صحيح مسلم ،َِّْ/ْ :رقم ِِٓٔ ،ُٓ/كانظر :صحيح
ٌ
رقم ِِّٖ.
البخارم ،َٖٓ-ْٖٗ/ِ :رقم َِِٖ ،كانظر :صحيح مسلم-ُّْٖ/ْ :
(ّ) صحيح
ٌ
ُْْٖ ،رقم ِّّٕ.ُٓٗ/
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ً
ً
ً
اؿ لًلش ٍم ً
س:
ك ،فىػ ىق ى
ص ًر ،أ ٍىك قى ًريبنا ًم ٍن ذىل ى
ص ىبلةى الٍ ىع ٍ
ًكىال ىد ىىا ،فىػغىىزا ،فى ىد ىان م ىن الٍ ىق ٍريىة ى
ً ً
ت ،ىحت فىػتى ىح اَّللي ىعلىٍي ًو،
احبً ٍس ىها ىعلىٍيػنىا ،فى يحبً ىس ٍ
ور ،الل يهمٍ ،
إنك ىمأٍ يم ىورةه ،ىكأ ىىان ىمأٍ يم ه
ً
اؿ :إًف فًي يك ٍم
ت  -يػى ٍع ًين الن ىار  -لًتىأٍ يكلى ىها ،فىػلى ٍم تىطٍ ىع ٍم ىها ،فىػ ىق ى
فى ىج ىم ىع الٍغىنىائ ىم ،فى ىجاءى ٍ
و
ً
اؿ :فًي يك يم
ت يى يد ىر يج ول بًيى ًدهً ،فىػ ىق ى
غيلي نوال ،فىػ ٍلييػبىايً ٍع ًين م ٍن يك ًٌل قىبًيلىة ىر يج هل ،فىػلى ًزقى ٍ
ت يى يد ر يجلى ٍ ً
وؿ،
اؿ :فًي يك يم الٍغيلي ي
ني أ ٍىك ثىىبلثىوة بًيى ًدهً ،فىػ ىق ى
الٍغيلي ي
وؿ ،فىػ ٍلتيػبىايً ٍع ًين قىبًيلىتي ى
ك ،فىػلى ًزقى ٍ ى
ب ،فىػوضعوىا ،فىجاء ً
فى ىجاءكا بًرأٍ وس ًمثٍ ًل رأٍ ًس بػى ىقرةو ًمن الذ ىى ً
ت الن يار ،فىأى ىكلىٍتػ ىها ،يمث
ى
ى ى
ى ىي ى ى ى
ي ى
(ُ)
أىحل اَّلل لىنىا الٍغىنىائً
ىحل ىها لىنىا» .
أ
ف
،
ان
ز
ج
ع
ك
ا
ن
ف
ع
ض
ىل
أ
ر
،
م
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى ي
ى
ى ى

:
اؿ يسلىٍي ىما يف بٍ ين ىد ياكىد
 -13ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :قى ى
ٌ
ىألىطيوفىن اللٍيػلىةى دبًًئى ًة ٍامىرأىةو ،تىلً يد يك ُل ٍامىرأىةو غي ىبل نما ،يػي ىقاتً يل ًيف ىسبً ًيل اَّللً ،فىػ ىق ى
اؿ لىوي
اؼ هبًًن ،ىكىدلٍ تىلً ٍد ًمٍنػ يهن ،إًال
ك :قي ٍل :إً ٍف ىشاءى اَّللي ،فىػلى ٍم يػى يق ٍل ،ىكنى ًس ىي ،فىأىطى ى
الٍ ىملى ي
امرأىةه نًصف إًنٍس و
ث ،ىكىكا ىف أ ٍىر ىجى
يب  :لى ٍو قى ى
اف .قى ى
اؿ :إً ٍف ىشاءى اَّللي ،لىػ ٍم ىٍوبنى ٍ
اؿ النً ُ
ٍى ٍ ى ى
ً
اجتً ًو»(ِ).
غبى ى
ت مبىٍلىةه نىبًيًّا ًم ىن ٍاألىنٍبًيى ًاء ،فىأ ىىمىر
 -14ركل الشيخاف ،كاللفظ
صٍ
للبخارم« :قىػىر ى
ٌ
ً
ً
ت أيمةن ًم ىن ٍاأل ىيم ًم،
صٍت ى
يح ًرقى ٍ
ىحىرقٍ ى
ك مبىٍلىةه ،أ ٍ
بًىق ٍريىة الن ٍم ًل ،فىأ ٍ
ت ،فىأ ٍىك ىحى اَّللي إًلىٍيو :أى ٍف قىػىر ى
تي ىسبًٌ يح»(ّ).
 -15ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :فيًق ىدت أيمةهً ،من بنػًي إًسرائً
يل،
ٍ
ٍ ى
ٌ
ٍى ى
البخارم ،ُُّٔ/ّ :رقم ِٔٓٗ ،كانظر :صحيح مسلم-ُّٔٔ/ّ :
(ُ) صحيح
ٌ
ُّٕٔ ،رقم ُْٕٕ.ِّ/
البخارم ،ََِٖ-ََِٕ/ٓ :رقم ْْْٗ ،كانظر :صحيح مسلم:
(ِ) صحيح
ٌ
ّ ،ُِٕٓ/رقم ُْٓٔ.ِِ/
البخارم ،َُٗٗ/ّ :رقم ِٖٔٓ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُٕٓٗ/ْ :رقم
(ّ) صحيح
ٌ
ُِِْ.ُْٖ/
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ت ،كإًنػًٌي ىال أير ىاىا إًال الٍ ىفأٍر ،إًذىا ك ًض ىع لىػ ىها أىلٍبىا يف ًٍ
اإلبً ًل ،لىػ ٍم
ي
ى
ى
ىال يي ٍد ىرل ىما فىػ ىعلى ٍ ى
ً
ً
ت»(ُ).
ب ،ىكإًذىا يكض ىع ىؽبىا أىلٍبىا يف الشاء ،ىش ًربى ٍ
تى ٍشىر ٍ
 -16ركل الشيخاف ،كاللفظ ؼبسلم« :لىوىال بػنيو إًسرائًيل ،لىػم ىىبٍب ً
ث الط ىع ياـ ،ىكلىػ ٍم
ٍ ى ٍى ى ٍ ي
ىىبٍنى ًز الل ٍح يم ،ىكلى ٍوىال ىحواءي ،لىػ ٍم ىزبي ٍن أينٍػثىى ىزٍك ىج ىها ،الد ٍىىر»(ِ).
 -17ركل الشيخاف ،كاللفظ ؼبسلم« :لىػم يػتى ىكلم ًيف الٍمه ًد إًال ثىىبلثىةهً :
يسى
ع
ىٍ
ٍ ى ٍ
ى
ابن مرىصل ،ك ً
ص ٍوىم ىعةن ،فى ىكا ىف
ب يجىريٍ وج  -ىكىكا ىف يجىريٍ هج ىر يج نبل ىعابً ندا ،فىازبى ىذ ى
ٍ ي ىٍ ى ى ى
صاح ي
فًيها ،فىأىتىػٍتو أيُمو ،كىو ي ً
اؿً :ي ر ً ً
ص ىبلًيت،
صلٌي ،فىػ ىقالى ٍ
ت :ىًي يجىريٍ يج ،فىػ ىق ى ى ى ٌ
ب ،أ ٌيمي ىك ى
ي ي ى يى ي ى
ى
فىأىقٍػبل علىى ص ىبلتًًو ،فىانٍصرفىت ،فىػلىما ىكا ىف ًمن الٍغ ًد ،أىتىػٍتو ،كىو ي ً
ت:
ى ى
صلٌي ،فىػ ىقالى ٍ
ىى ٍ
ي ى يى ي ى
ىى ى ى
ب ،أ ًيمي كص ىبلًيت ،فىأىقٍػبل علىى ص ىبلتًً
ً
ت ،فىػلىما
ن
ا
ف
،
و
ىًي يجىريٍ يج ،فىػ ىق ى
ٍ
ى
صىرفى ٍ
ى
ىى ى ى
اؿ :ىًي ىر ٌ ٌ ى ى
ىكا ىف ًمن الٍغ ًد ،أىتىػٍتو ،كىو يصلً
ب ،أ ًٌيمي
أ
:
اؿ
ق
ػ
ف
،
ج
ي
ر
ج
ًي
:
ت
ل
ا
ق
ػ
ف
ي،
ى
ى
ٌ
ى
ى
ى
ى
ى ى
ٍ
ٍ
ىم ىر ًٌ
ي ى يى ي ى
ي
ى
ٍ
ى ي
ت :اللهم ،ىال يسبًٍتو ،حت يػٍنظير إً ىذل كج ً
كص ىبلًيت ،فىأىقٍػبل علىى ص ىبلتًًو ،فىػ ىقالى ً
وه
ي
ي
ىى ى ى
ىى
يي
ى
ى
ى
ومس ً
الٍم ً
ات .فىػتى ىذا ىكر بػنيو إًسرائًيل جرٍهبا ك ًعبادتىو ،كىكانى ً
ت ٍامىرأىةه بىغً ٌّي ،يػيتى ىمث يل
ى
ي
ن
ٍ
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي ى
ى
ً
ً ً
ت إًلىٍيػ ىها،
ت :إً ٍف ًشٍئػتي ٍم ىألىفٍتًنىػنوي لى يك ٍم ،قى ى
اؿ :فىػتىػ ىعر ى
ت لىوي ،فىػلى ٍم يػى ٍلتىف ٍ
ضٍ
حبي ٍسن ىها ،فىػ ىقالى ٍ
ً
ص ٍوىم ىعتً ًو ،فىأ ٍىم ىكنىػٍتوي ًم ٍن نػى ٍف ًس ىها ،فىػ ىوقى ىع ىعلىٍيػ ىها،
فىأىتى ٍ
ت ىراعينا ،ىكا ىف ىأيٍ ًكم إً ىذل ى
ً
استىػٍنػىزليوهي ،ىكىى ىد يموا
ت ،فىػلىما ىكلى ىد ٍ
ت ،قىالى ٍ
فى ىح ىملى ٍ
ت :يى ىو م ٍن يجىريٍ وج ،فىأىتىػ ٍوهي ،فى ٍ
اؿ :ما ىشأٍني يكم؟ قىاليوا :زنػىي ً ً ً ً
ت
ص ٍوىم ىعتىوي ،ىك ىج ىعليوا يى ٍ
ت هبىذه الٍبىغ ًٌي ،فىػ ىولى ىد ٍ
ىٍ ى
ى
ض ًربيونىوي ،فىػ ىق ى ى
ٍ
اؿ :دع ًوشل ،حت أ ً
ً
صلى ،فىػلىما
ك ،فىػ ىق ى
ًمٍن ى
يب؟ فى ىجاءيكا بًو ،فىػ ىق ى ى ي
اؿ :أىيٍ ىن الصً ُ
يصلٌ ىي ،فى ى
ى ى
البخارم ،َُِّ/ّ :رقم ُِّٗ ،كانظر :صحيح مسلم ،ِِْٗ/ْ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ِٕٗٗ.ُٔ/
البخارم،ُُِِ/ّ :
(ِ) صحيح مسلم ،َُِٗ/ِ :رقم َُْٕ ،ّٔ/كانظر :صحيح
ٌ
رقم ُِّٓ.
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اؿ :فيىبل هف
وؾ؟ قى ى
ؼ ،أىتىى الصًيب ،فىطى ىع ىن ًيف بىطٍنً ًو ،ىكقى ى
اؿ :ىًي غي ىبل يـ ،ىم ٍن أىبي ى
صىر ى
انٍ ى
الر ً
ك
اعي ،قى ى
اؿ :فىأىقٍػبىػليوا ىعلىى يجىريٍ وج ،يػي ىقبًٌليونىوي ،ىكيػىتى ىمس يحو ىف بًًو ،ىكقىاليوا :نػىٍب ًين لى ى
اؿ :ىال ،أ ً
كىا ًم ٍن ًط و
ك ًم ٍن ذى ىى و
ت ،فىػ ىف ىعليوا  -ىكبػىٍيػنىا
ب ،قى ى
ىع ي
ص ٍوىم ىعتى ى
ني ،ىك ىما ىكانى ٍ
يد ى
ى
و
و و
ً
صًيب يػر ً ً ً
ت
ى ٌّ ى ٍ ى
ب ىعلىى ىدابة فىا ًرىىة ،ىك ىش ىارةو ىح ىسنىة ،فىػ ىقالى ٍ
ض يع م ٍن أ ٌيمو ،فى ىمر ىر يج هل ىراك ه
ً
اؿ:
م ،ىكأىقٍػبى ىل إًلىٍي ًو ،فىػنىظىىر إًلىٍي ًو ،فىػ ىق ى
أيُموي :الل يهمٍ ،
اج ىع ًل ابًٍين مثٍ ىل ىى ىذا ،فىػتىػىرىؾ الث ٍد ى
اللهم ،ىال ىٍذبع ٍل ًين ًمثٍػلىو ،يمث أىقٍػبل علىى ثى ٍديًًو ،فىجعل يػرتى ً
ىشل أىنٍظيير إً ىذل
ض يع ،قى ى
اؿ :فى ىكأًٌ
ىى ى
ي
ى
ي
ى ى ى ىٍ
رس ً ً
ً ً
ص ىها.
صبىعً ًو السبابىًةً ،يف فى ًم ًو ،فى ىج ىع ىل ىيبي ُ
وؿ اَّلل  ،ىكيى ىو ىٍوبكي ٍارت ى
ضى
اعويِ ،بًً ٍ
ىي
ً و
ت ،سرقٍ ً
ض ًربونىػها ،كيػ يقوليو ىف :زنىػي ً
وؿ:
ت ،ىكًى ىي تىػ يق ي
قى ى
ىٍ
ىى
اؿ :ىكىمُركا هجىا ًريىة ،ىكيى ٍم يى ٍ ي ى ى ى
ً
حسًيب اَّلل ،كنًعم الٍوكً
اع،
ت أيُموي :الل يهم ،ىال ىٍذب ىع ًل ابًٍين مثٍػلى ىها ،فىػتىػىرىؾ الر ى
يل ،فىػ ىقالى ٍ
ضى
ى ٍ ى ي ى ٍى ى ي
اؾ تىػراجعا ٍ ً
ً
ت:
ىكنىظىىر إًلىٍيػ ىها ،فىػ ىق ى
اغبىد ى
يث ،فىػ ىقالى ٍ
اؿ :الل يهمٍ ،
اج ىع ٍل ًين مثٍػلى ىها .فىػ يهنى ى ى ى ى
ً
ً
ت :الل يهم،
اج ىع ًل ابًٍين مثٍػلىوي ،فىػ يق ٍل ى
ىح ٍل ىقى ،ىمر ىر يج هل ىح ىس ين ا ٍؽبىٍيػئىة ،فىػ يق ٍل ي
ت :الل يهمٍ ،
ىال ىٍذبع ٍل ًين ًمثٍػلىو ،كمُركا ًهب ًذهً ٍاألىم ً
ت ،سرقٍ ً
ض ًربونػىها ،كيػ يقوليو ىف :زنػىي ً
ت،
ي
م
ى
ك
،
ة
ٍ
ى
ٍ
ي ىى ى
ى
ى ى ي ٍ ى ي ى ىى
ىى
ً
اؿ :إًف ىذ ىاؾ
اج ىعلٍ ًين ًمثٍػلى ىها .قى ى
ت :الل يهم ،ىال ىٍذب ىع ًل ابًٍين مثٍػلى ىها ،فىػ يق ٍل ى
فىػ يق ٍل ي
ت :الل يهمٍ ،
الرجل ىكا ىف جبارا ،فىػ يقلٍت :اللهم ،ىال ىٍذبع ٍل ًين ًمثٍػلىو ،كإًف ى ًذهً يػ يقوليو ىف ىؽبا :زنػىي ً
ت،
ى ىٍ
ى
ي ي
ي ى ى ى
ى ن
يى
ً
ً
اج ىع ٍل ًين ًمثٍػلى ىها»(ُ).
ىكىدلٍ تىػ ٍزف ،ىك ىسىرقٍت ،ىكىدلٍ تى ٍس ًر ٍؽ ،فىػ يق ٍل ي
ت :الل يهمٍ ،
 -18ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :إًف ثىىبلثىةن ًيف ب ًين إًسرائً
ص،
يل :أىبٍػىر ى
ٌ
ى ٍى ى
ع ،كأ ٍىعمى ،ب ىدا ًَّللً أى ٍف يػٍبػتىلًيػ يهم ،فىػبػ ىع ى ً
اؿ:
ص ،فىػ ىق ى
ى ى ٍ ى
ىكأىقٍػىر ى ى ى ى
ث إلىٍي ًه ٍم ىملى نكا ،فىأىتىى ٍاألىبٍػىر ى
أى ُ و
ً
ًً
اؿ:
اس ،قى ى
ك؟ قى ى
ىح ُ
ب إًلىٍي ى
م ىش ٍيء أ ى
اؿ :لى ٍو هف ىح ىس هن ،ىكج ٍل هد ىح ىس هن ،قى ٍد قىذ ىرشل الن ي
م الٍ ىم ًاؿ
ب ىعٍنوي ،فىأ ٍيع ًط ىي لى ٍو نان ىح ىسننا ،ىكًج ٍل ندا ىح ىسننا ،فىػ ىق ى
اؿ :أى ُ
فى ىم ىس ىحوي ،فى ىذ ىى ى
البخارم:
(ُ) صحيح مسلم ،ُٕٖٗ-ُٕٗٔ/ْ :رقم َِٓٓ ،ٖ/كانظر :صحيح
ٌ
ُ ،َْْ/رقم ُُْٖ.

411

ً
اؿًٍ :
ص
اإلبً يل ،أ ٍىك قى ى
ك؟ قى ى
ىح ُ
اؿ :الٍبىػ ىق ير  -يى ىو ىشك ًيف ذىل ى
ب إًلىٍي ى
أى
ك :أىف ٍاألىبٍػىر ى
ىح يد ينبىاًٍ :
اؿ:
اؿ ٍاآل ىخ ير :الٍبىػ ىق ير  -فىأ ٍيع ًط ىي ىانقىةن عي ىشىراءى ،فىػ ىق ى
اإلبً يل ،ىكقى ى
ع قى ى
ىك ٍاألىقٍػىر ى
اؿ أ ى
اؿ :أى ُ و
يػباريؾ لى ً
اؿ :ىش ىعهر ىح ىس هن،
ك؟ قى ى
ع ،فىػ ىق ى
ىح ُ
ب إًلىٍي ى
يى ى ى
ك ف ىيها .ىكأىتىى ٍاألىقٍػىر ى
م ىش ٍيء أ ى
ًً
ب ،ىكأ ٍيع ًط ىي ىش ىعنرا
اس ،قى ى
اؿ :فى ىم ىس ىحوي ،فى ىذ ىى ى
ىكيى ٍذ ىى ي
ب ىع ًٌين ىى ىذا ،قى ٍد قىذ ىرشل الن ي
اؿ :فىأى ُ ً
ىعطىاهي بػى ىقىرنة ىح ًام نبل،
اؿ :الٍبىػ ىق ير ،قى ى
ك؟ قى ى
ىح ىسننا ،قى ى
ىح ُ
اؿ :فىأ ٍ
ب إًلىٍي ى
م الٍ ىماؿ أ ى
م شي و
اؿ :يػباريؾ لىك فً
ى
ى
اؿ :يػىيرُد
أ
ء
أ
:
اؿ
ق
ػ
ف
ى،
م
ىع
األ
ى
ت
أ
ك
ا.
يه
ٍ
ك؟ قى ى
ى
ىح ُ
ُ
ى
ى
ى
ى
ب إًلىٍي ى
ٍ
ٍ ى
ى
ىكقى ى يى ى ى ى ى
ً
صر بًً
اَّلل إً ىرل بص ًرم ،فىأيب ً
م
الن
و
صىرهي ،قى ى
اس ،قى ى
اؿ :فىأى ُ
اؿ :فى ىم ىس ىحوي ،فىػىرد اَّللي إًلىٍيو بى ى
ي ىى
ى
ٍ ي
ً
ىعطىاهي ىشاةن ىكالً ندا؛ فىأينٍتً ىج ىى ىذ ًاف ،ىكىكل ىد ىى ىذا؛
ك؟ قى ى
ىح ُ
اؿ :الٍغىنى يم ،فىأ ٍ
ب إًلىٍي ى
الٍ ىماؿ أ ى
فى ىكا ىف ًؽبىىذا ىك واد ًم ٍن إًبً ول ،ىكًؽبىىذا ىك واد ًم ٍن بػى ىق ور ،ىكًؽبىىذا ىك واد ًم ىن الغىنىًم .يمث إًنوي أىتىى
اؿ :رجل ًمسكً
ٍاألىبػرص ًيف صورتًًو كىيػئتً ً
ً
اؿ ًيف ىس ىف ًرم،
ت
ع
ط
ق
ػ
ت
،
ني
ق
ػ
ف
،
و
ِب ٍ
اغبًبى ي
ى
ى
ى
ى
ى
ي ى ى ىٍى
ه
ٍ
ى
ي
ٍى ى
ٍ
ى
ه
ى
ً
اعبًٍل ىد
اغبى ىس ىن ،ىك ٍ
اؾ الل ٍو ىف ٍ
ك ً -ابل ًذم أ ٍىعطى ى
فى ىبل بىىبل ى
ىسأىلي ى
غ الٍيىػ ٍوىـ إًال ًابَّلل ،يمث بً ى
ك ،أ ٍ
اؿ
اؿ لىوي :إًف ٍ
ٍ
وؽ ىكثً ىريةه ،فىػ ىق ى
اؿ  -بىعً نريا أىتىػبىػل يغ ىعلىٍي ًو ًيف ىس ىف ًرم ،فىػ ىق ى
اغبى ىس ىن ،ىكالٍ ىم ى
اغبييق ى
ً
اؿ :لىىق ٍد
اؾ اَّللي؟ فىػ ىق ى
ىعطى ى
اس ،فىق نريا ،فىأ ٍ
ىشل أ ٍىع ًرفي ى
لىوي :ىكأًٌ
ك ،أىىدلٍ تى يك ٍن أىبٍػىر ى
ص يػى ٍق ىذ يرىؾ الن ي
ً
ت.
ت لً ىكابً ور ىع ٍن ىكابً ور ،فىػ ىق ى
صيػىرىؾ اَّللي ،إً ىذل ىما يكٍن ى
اؿ :إً ٍف يكٍن ى
ىكًرثٍ ي
ت ىكاذ ناب ،فى ى
اؿ ًؽبىىذا ،فىػىرد ىعلىٍي ًو ًمثٍ ىل ىما ىرد
اؿ لىوي ًمثٍ ىل ىما قى ى
ص ىورتًًو ىكىىٍيػئىتً ًو ،فىػ ىق ى
ىكأىتىى ٍاألىقٍػىر ى
ع ًيف ي
ً
ىع ىمى ًيف
ىعلىٍي ًو ىى ىذا ،فىػ ىق ى
ت .ىكأىتىى ٍاأل ٍ
صيػىرىؾ اَّللي ،إً ىذل ىما يكٍن ى
اؿ :إً ٍف يكٍن ى
ت ىكاذ ناب ،فى ى
ً ً
اؿ ًيف ىس ىف ًرم ،فى ىبل
ِب ٍ
اغبًبى ي
ص ىورتًًو ،فىػ ىق ى
اؿ :ىر يج هل م ٍسك ه
ني ،ىكابٍ ين ىسبً ويل ،ىكتىػ ىقط ىع ٍ
ي
ت ًى
ً
ً
صىرىؾ  -ىشا نة أىتىػبىػل يغ ًهبىا
بىىبل ى
ك ً -ابلذم ىرد ىعلىٍي ى
ىسأىلي ى
غ الٍيىػ ٍوىـ إًال ًابَّلل ،يمث بً ى
ك ،أ ٍ
ك بى ى
ص ًرم ،ىكفىًق نريا ،فىػ ىق ٍد أى ٍغنى ًاشل ،فى يخ ٍذ
ًيف ىس ىف ًرم ،فىػ ىق ى
اؿ :قى ٍد يكٍن ي
ت أ ٍىع ىمى ،فىػىرد اَّللي بى ى
و
ً
ً
ك،
ىخ ٍذتىوي ًَّللً ،فىػ ىق ى
اؿ :أ ٍىم ًس ٍ
ك ىمالى ى
ىما شٍئ ى
ىج ىه يد ىؾ الٍيىػ ٍوىـ بً ىش ٍيء ،أ ى
ت ،فىػ ىواَّلل ،ىال أ ٍ
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ً
ط علىى ص ً
ً
ك»(ُ).
احبىػٍي ى
فىًإنػ ىما ابٍػتيليتي ٍم ،فىػ ىق ٍد ىر ًض ىي اَّللي ىعٍن ى
ك ،ىك ىسخ ى ى ى

وؽ بػى ىقىرةن ،إً ٍذ ىركًبىػ ىها،
 -19ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :بػىٍيػنىا ىر يج هل يى يس ي
ٌ
فىضربػها ،فىػ ىقالىت :إًان لىػم نيػخلىػق لػًهػ ىذا ،إًنػمػا خلً ٍقنىا لًٍلحر ً
اس:
الن
اؿ
ق
ػ
ف
،
ث
ى
ى
ى
ٍ
ى ي
ٍ ٍ ٍ ى
ى ىى ى
ىٍ
ي
ً
اؿ :فىًإًشل أ ً
يكم ين ًهبى ىذا أ ىىان ىكأىبيو بى ٍك ور ىكعي ىم ير ،ىكىما ينبىا ىمث.
يسٍب ىحا ىف اَّلل ،بػى ىقىرةه تى ىكل يم ،فىػ ىق ى ٌ
كبػيػنىما رجل ًيف ىغنى ًم ًو ،إً ٍذ ع ىدا ال ًٌذئٍب ،فى ىذى ً ً و
ى
ب ،ىحت ىكأىنوي
ب مٍنػ ىها ب ىشاة ،فىطىلى ى
ي ى ى
ى ىٍ ى ى ي ه
ً
استىػٍنػ ىق ٍذتىػ ىها ًم ًٌين ،فى ىم ٍن ىؽبىا يػى ٍوىـ السبي ًع ،يػى ٍوىـ
استىػٍنػ ىق ىذ ىىا ًمٍنوي ،فىػ ىق ى
ب ىى ىذاٍ :
ٍ
اؿ لىوي ال ٌذئٍ ي
اؿ الناس :سبحا ىف اَّللًً ،
اؿ :فىًإًشل أ ً
ً
يكم ين ًهبى ىذا
ئ
ذ
ٍ
ب يػىتى ىكل يم ،قى ى ٌ
ىال ىراع ىي ىؽبىا ىغ ًٍريم ،فىػ ىق ى ي ي ٍ ى
ه
أ ىىان ىكأىبيو بى ٍك ور ىكعي ىم ير ،ىكىما ينبىا ىمث»(ِ).
اذل :أى ىان ًعٍن ىد ظى ًٌن ىعٍب ًدم
 -21ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :يػى يق ي
وؿ اَّللي تىػ ىع ى
ٌ
ًِب ،ىكأى ىان ىم ىعوي ،إًذىا ذى ىكىرنػًي ،فىًإ ٍف ذى ىكىرن ػًي فًػي نػى ٍف ًس ًو ،ذى ىك ٍرتيوي ف ػًي نػى ٍف ًسي ،ىكإً ٍف ذى ىكىرنػًي
ً
ً
ً ً
ً
ً
اعا،
ت إًلىٍيو ذ ىر ن
ب إًلىػي شػب ػػػٍ نرا ،تىػ ىقربٍ ي
فػي ىم ىوئل ،ذى ىك ٍرتيوي فػي ىم ىوئل ىخ ٍوري مٍنػ يه ٍم ،ىكإً ٍف تىػ ىقر ى
ً
ت إًلىٍيػ ًو ىابعػ ػنا ،ىكإً ٍف أى ىاتنػًي يػى ٍم ًشػي ،أىتىػٍيػتيوي ىىػ ٍرىكلىػةن»(ّ).
ب إًلىػي ذ ىراع ػنا ،تىػ ىقربٍ ي
ىكإً ٍف تىػ ىق ػر ى
اؿ :من ىع ىادل ًرل كلًيًّا ،فىػ ىق ٍد آ ىذنٍػتيوي ًاب ٍغبر ً
ً
ب،
 -21ركل
البخارم« :إف اَّللى قى ى ى ٍ
ىٍ
ٌ
ى
ً
ً ً و
كما تىػ ىقر ى ً
ت ىعلىٍي ًو ،ىكىما يػىىز ياؿ ىعٍب ًدم
ىحب إً ىرل فبا افٍػتىػىر ٍ
ضي
ب إ ىرل ىعٍبدم ب ىش ٍيء ،أ ى
ىى
ً
ً
ت ىظبٍ ىعوي ال ًذم يى ٍس ىم يع بًًو،
ىحبىػٍبػتيوي ،يكٍن ي
ب إً ىرل ًابلنػ ىواف ًل ،ىحت أيحبوي ،فىًإ ىذا أ ٍ
يػىتىػ ىقر ي
صر بًًو ،كي ىده ال ًيت يػب ً
كبصره ال ًذم يػب ً
ش ًهبىا ،ىكًر ٍجلىوي ال ًيت يبىٍ ًشي ًهبىا ،ىكإً ٍف ىسأىلىًين،
ط
ى ى ى ىي
يٍ ي ى ى ي ىٍ ي
البخارم ،ُِٕٕ-ُِٕٔ/ّ :رقم ِّٕٕ ،كانظر :صحيح مسلم:
(ُ) صحيح
ٌ
ْ ،ِِٕٕ-ِِٕٓ/رقم ِْٔٗ.َُ/
البخارم ،َُِٖ/ّ :رقم ِّْٖ ،كانظر :صحيح مسلم-ُٖٕٓ/ْ :
(ِ) صحيح
ٌ
ُٖٖٓ ،رقم ِّٖٖ.ُّ/
البخارم ،ِْٔٗ/ٔ :رقم َٕٗٔ ،كانظر :صحيح مسلم ،َُِٔ/ْ :رقم
(ّ) صحيح
ٌ
ِٕٓٔ.ِ/
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يعي ىذنو ،كما تىػرد ٍدت عن ىشي وء  -أ ىىان فى ً
ىأل ٍيع ًطيػنو ،كلىئً ًن استىػعاذىًشل ،ىأل ً
اعليوي -
ى
ي
ي
ٍ ى
ٍ
ى
ىي ى
ى ى
ٍ
تىػرُد ًدم عن نػى ٍف ً ً
ت ،ىكأ ىىان أى ٍكىرهي ىم ىساءىتىوي»(ُ).
س الٍ يم ٍؤم ًن ،يى ٍكىرهي الٍ ىم ٍو ى
ىٍ
ى
اذل  -يكل
 -22ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :يػىٍن ًزيؿ ىربػُنىا  -تىػبى ىارىؾ ىكتىػ ىع ى
ٌ
ً
ً
و
وؿ :ىم ٍن يى ٍدعي ًوشل،
ث اللٍي ًل ٍاآل ًخ ير ،يػى يق ي
ني يػىٍبػ ىقى ثػيلي ي
لىٍيػلىة ،إً ىذل الس ىماء ال ُدنٍػيىا ،ح ى
فىأ ً
يب لىوي؟ ىم ٍن يى ٍسأىليًين ،فىأ ٍيع ًطيىوي؟ ىم ٍن يى ٍستىػ ٍغ ًف يرًشل ،فىأى ٍغ ًفىر لىوي؟»(ِ).
ٍ
ىستىج ى
وؿ اَّللً ،ىى ٍل نػىىرل
 -23ركل الشيخاف ،كاللفظ
س :ىًي ىر يس ى
للبخارم« :قى ى
اؿ أ ىيان ه
ٌ
ربػنىا يػوـ الٍ ًقيام ً
ضا ُرك ىف ًيف الش ٍم ً
اب؟ قىاليوا:
ي
ل
،
س
ت
ل
ى
:
اؿ
ق
ػ
ف
؟
ة
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
س يدكنىػ ىها ىس ىح ه
ٍ
ى ىٍ ى ى ى
ٍ
ى
ىالً ،ي رس ى ً
ً
اؿ :ىىل تي ى ً
ً
اب؟
س يدكنىوي ىس ىح ه
ى ىي
وؿ اَّلل ،قى ى ٍ
ضا ُرك ىف يف الٍ ىق ىمر ،لىٍيػلىةى الٍبى ٍدر ،لىٍي ى
اؿ :فىًإن يكم تىػركنىو يػوـ الٍ ًقيام ًة ىك ىذلً
وؿ اَّللً
اس،
الن
اَّلل
ع
م
هب
.
ك
ق
،
ى
قىاليوا :ىال ،ىًي ىر يس ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ٍ ىٍ ىٍ ى ى ى
ىي ي ى
ً
س ،ىكيػىٍتػبى يع ىم ٍن
فىػيىػ يق ي
وؿ :ىم ٍن ىكا ىف يػى ٍعبي يد ىشٍيػئنا ،فىػ ٍليىػتب ٍعوي ،فىػيىػٍتػبى يع ىم ٍن ىكا ىف يػى ٍعبي يد الش ٍم ى
ً
يت ،ىكتىػٍبػ ىقى ىى ًذهً ٍاأليمةي فً ىيها
ىكا ىف يػى ٍعبي يد الٍ ىق ىمىر ،ىكيػىتبً يع ىم ٍن ىكا ىف يػى ٍعبي يد الط ىواغ ى
ً
وؿ :أى ىان ىربُ يك ٍم ،فىػيىػ يقوليو ىف:
ص ىورةً ،ال ًيت يػى ٍع ًرفيو ىف ،فىػيىػ يق ي
وىا ،فىػيىأٍتًي ًه يم اَّللي ًيف ىغ ًٍري ال ُ
يمنىاف يق ى
ً
ك ،ىى ىذا ىم ىكانػينىا ،ىحت ىأيٍتًيىػنىا ىربػُنىا ،فىًإ ىذا أى ىات ىان ىربػُنىا ،ىعىرفٍػنىاهي ،فىػيىأٍتًي ًه يم
نػىعيوذي ًابَّلل ًمٍن ى
ت ىربػُنىا ،فىػيىػٍتػبىػعيونىوي،
ص ىورةً ،ال ًيت يػى ٍع ًرفيو ىف ،فىػيىػ يق ي
اَّللي ًيف ال ُ
وؿ :أى ىان ىربُ يك ٍم ،فىػيىػ يقوليو ىف :أىنٍ ى
وؿ اَّللً  :فىأى يكو يف أىك ىؿ ىم ٍن يًهب ييز  -ىك يد ىعاءي الُر يس ًل
اؿ ىر يس ي
ب ًج ٍس ير ىج ىهن ىم ،قى ى
ىكيي ٍ
ضىر ي
يػومئً وذ :اللهم ،سلًٌم ،سلًٌم  -كبًًو ىك ىبللً
يب ًمثٍ يل ىش ٍو ًؾ الس ٍع ىد ًاف .أ ىىما ىرأىيٍػتي ٍم ىش ٍو ىؾ
ىٍ ى
ي ىٍ ىٍ ى
ي
اؿ :فىًإنػ ىها ًمثٍ يل ىش ٍو ًؾ الس ٍع ىد ًاف ،ىغٍيػىر أىنػ ىها
وؿ اَّللً .قى ى
الس ٍع ىد ًاف؟ قىاليوا :بػىلىى ،ىًي ىر يس ى
ىال يػ ٍعلىم قى ٍدر ًعظى ًم ىها إً
اس ًأب ٍىع ىماؽبًً ٍمً ،مٍنػ يه يم الٍ يموبى يق بً ىع ىملً ًو،
الن
ف
ط
خ
ت
ػ
ف
،
اَّلل
ال
ى
ى
ى
ٍ
ي
ي
ى ي ى
ى
البخارم ،ِّٖٓ-ِّْٖ/ٓ :رقم ُّٕٔ.
(ُ) صحيح
ٌ
البخارم ،ّٖٓ-ّْٖ/ُ :رقم َُْٗ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِٓ/ُ :رقم
(ِ) صحيح
ٌ
ٖٕٓ.ُٖٔ/
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غ اَّلل ًمن الٍ ىق ً
ً
ني ًعبى ًادهً ،ىكأ ىىر ىاد أى ٍف
ىكمٍنػ يه يم الٍ يم ىخ ٍرىد يؿ ،يمث يػىٍن يجو ،ىحت إًذىا فىػىر ى ي ى ى
ضاء بػى ٍ ى
يىبٍر ً
ًجً ،فب ٍن ىكا ىف يى ٍش ىه يد أى ٍف ىال إًلىوى إًال اَّللي ،أ ىىمىر
ًج م ىن النا ًر ىم ٍن أ ىىر ىاد أى ٍف يىبٍر ى
ى
الٍم ىبلئً ىكةى أى ٍف يىبٍ ًرجوىم ،فىػيػع ًرفيونىػهم بًع ىبلم ًة آ ىاث ًر ال ُسج ً
ود  -ىك ىحرىـ اَّللي ىعلىى النا ًر
ي
ي يٍ ىٍ يٍ ى ى
ى
ً
ً ً
ً
ب ىعلىٍي ًه ٍم
صُ
أى ٍف ىأتٍ يك ىل م ًن ابٍ ًن ى
آد ىـ أىثػىىر ال ُس يجود  -فىػيي ٍخ ًر يجونػى يه ٍم قىد ٍامتيح يشوا ،فىػيي ى
اؿ لىو :ماء ٍ ً
اغبًب ًة ًيف ىً
ضب ًيل السٍي ًل ،ىكيػىٍبػ ىقى ىر يج هل
ات ٍ
اغبىيىاة؛ فىػيىػٍنػبيػتيو ىف نػىبى ى
ىماءه ،يػي ىق ي ي ى ي
ىحىرقىًين ذى ىك ياؤىىا،
يم ٍقبً هل بًىو ٍج ًه ًو ىعلىى النا ًر ،فىػيىػ يق ي
ب ،قى ٍد قى ىشبىًين ًروبي ىها ،ىكأ ٍ
وؿ :ىًي ىر ًٌ
ك
ؼ ىك ٍج ًهي ،ىع ًن النا ًر ،فى ىبل يػىىز ياؿ يى ٍدعيو اَّللى ،فىػيىػ يق ي
اص ًر ٍ
ك  -إً ٍف أ ٍىعطىٍيػتي ى
وؿ :لى ىعل ى
فى ٍ
ؼ ىك ٍج ىهوي ،ىع ًن
 أى ٍف تى ٍسأىلىًين ىغٍيػىرهي ،فىػيىػ يق يص ًر ي
ىسأىلي ى
وؿ :ىال ،ىك ًعزتً ى
ك ىغٍيػىرهي ،فىػيى ٍ
ك ،ىال أ ٍ
وؿ بػع ىد ىذلً
اعبن ً
ب قىػ ًربًٍين إً ىذل اب ً
كً :ي ر ً
ى
ت
ي
ل
أ
:
وؿ
ق
ػ
ي
ػ
ف
،
ة
ب
ٍ
ي
ى
ى
ي
ى
س قى ٍد ىز ىع ٍم ى
النا ًر ،يمث يػى يق ي ى ٍ
ٍ
ٌ
ى
ى
ى
ى
ى
ٌ
ى
وؿ :لى ىعلًٌي -
آد ىـ ،ىما أى ٍغ ىد ىرىؾ! فى ىبل يػىىز ياؿ يى ٍدعيو ،فىػيىػ يق ي
أىال تى ٍسأىلىًين ىغٍيػىرهي ،ىكيٍػلى ى
ك ،ابٍ ىن ى
إً ٍف أىعطىيػت ً
ك ىغٍيػىرهي،
ك  -تى ٍسأىليًين ىغٍيػىرهي ،فىػيىػ يق ي
ىسأىلي ى
وؿ :ىال ،ىك ًعزتً ى
ك ىذل ى
ٍ ٍي ى
ك ،ىال أ ٍ
و ً
ً
ً
يق  -أىال يسأىلىوي ىغٍيػره ،فىػيػ ىق ًربوي إً ىذل اب ً
اعبىن ًة ،فىًإ ىذا
ب ٍ
فىػييػ ٍعطي اَّللى  -م ٍن عي يهود ىكىم ىواث ى
ى
ى ي ي ٌي
ىٍ
ً
اعبىنةى ،يمث
ب أ ٍىد ًخ ٍل ًين ٍ
ت ،يمث يػى يق ي
ت ىما ىشاءى اَّللي أى ٍف يى ٍس يك ى
ىرأىل ىما ف ىيها ،ىس ىك ى
وؿ :ىر ًٌ
آد ىـ ،ىما أى ٍغ ىد ىرىؾ!
يػى يق ي
ت أىال تى ٍسأىلىًين ىغٍيػىرهي ،ىكيٍػلى ى
ك ،ىًي ابٍ ىن ى
س قى ٍد ىز ىع ٍم ى
وؿ :أ ىىكلىٍي ى
ً
ك ،فىًإذىا
فىػيىػ يق ي
ك ،فى ىبل يػىىز ياؿ يى ٍدعيو ،ىحت يى ٍ
ض ىح ى
ب ،ىال ىٍذب ىع ٍل ًين أى ٍش ىقى ىخلٍق ى
وؿ :ىًي ىر ًٌ
وؿ فًيها ،فىًإ ىذا دخل فًيها ،قً
ضً
ك ًمٍنو ،أ ًىذ ىف لىو ًابلدُخ ً
يل :تىػ ىمن ًم ٍن ىك ىذا،
ح
ى
ى
ى
ى
ي
ي
ي
ى
ى
ى
ى
اؿ لىػوي :تىػ ىم ػن ًمػ ٍن ىكػ ىذا ،فىػيىػتى ىمنػى ،ىحتػى تىػٍنػ ىق ًط ىع بًًو ٍاأل ىىمانػً ُي،
فىػيىػتى ىمنػى ،ثيػم يػي ىقػ ي
ً
ك الرجػل ً
آخ ػ ير أ ٍىى ًل الٍػ ىجن ًة
ك ،ىكًمثٍػليوي ىم ىعػوي .قىػ ى
فىػيىػ يق ي
وؿ لىوي :ىى ىذا لى ى
اؿ أىبيو يىىريٍػىرىة :ىك ىذل ى ي ي
يد يخ نوال.)ُ(»...
البخارم ،َِْْ-َِّْ/ٓ :رقم َِْٔ ،كانظر :صحيح مسلم-ُّٔ/ُ :
(ُ) صحيح
ٌ
ُٕٔ ،رقم ُِٖ.ِٗٗ/
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آد ىـ الد ٍىىر ،ىكأ ىىان
 -24ركل الشيخاف ،كاللفظ
للبخارم« :قى ى
اؿ اَّللي :يى يس ُ
ب بػىنيو ى
ٌ
الد ٍى ير ،بًيى ًدم اللٍي يل ىكالنػ ىه يار»(ُ).
 -25ركل الشيخاف ،كاللفظ للبخارم« :اختىصم ً
ت الٍػ ىجنةي ىكالن يار إً ىذل ىرٌهبًً ىما،
ٌ ٍ ىى
اس كس ىقطيهم ،كقىالى ً
فىػ ىقالى ً
اعبنةيً :ي ر ً
ب ،ما ىؽبىا ىال ي ٍد يخلي ىها إً
ً
ت
الن
اء
ف
ع
ض
ال
ت
ٍ
ى
ي
ٌ
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ ى
ى
ى
ي
اذل لًٍلجن ًة :أىنٍ ً
النار  -يػى ٍع ًين  -أيكثًر ي ً ً ً
اؿ
ت ىر ٍضبىًيت ،ىكقى ى
ين ،فىػ ىق ى
اؿ اَّللي تىػ ىع ى ى
ٍ
ي
ت ابلٍ يمتى ىك ٌرب ى
ىشاء ،كلً يك ًل ك ً
ً ً ً
ً
يص ً ً
اؿ:
اح ىدةو ًمٍن يك ىما ًم ٍل يؤىىا ،قى ى
يب بك ىم ٍن أ ى ي ى ٌ ى
للنار :أىنٍت ىع ىذ ًاِب ،أ ي
ًً
ً ً
فىأىما ٍ ً
ىح ندا ،ىكإًنوي يػيٍن ًش ي لًلنا ًر ىم ٍن يى ىشاءي ،فىػييػ ٍل ىق ٍو ىف
اعبىنةي ،فىإف اَّللى ىال يىظٍل يم م ٍن ىخ ٍلقو أ ى
ً
يد ،ثىىبل ناث ،حت ي ً
وؿ :ىل ًمن م ًز و
فً
ض ىها
ق
ػ
ت
ػ
ف
ا،
يه
ي
ى
ي
ى
ض ىع ف ىيها قى ىد ىموي ،فىػتى ٍمتىل ي  ،ىكيػيىرُد بػى ٍع ي
ى ىى
ى
ىٍ ٍ ى
إً ىذل بػى ٍع و
وؿ :قى ٍط قى ٍط قى ٍط»(ِ).
ض ،ىكتىػ يق ي
ً
ً
ً
ً
ظ
يح ود ،ىك ًغلى ي
س الٍ ىكاف ًر  -أ ٍىك ىان ي
ب الٍ ىكاف ًر  -مثٍ يل أ ي
 -26ركل مسلم« :ض ٍر ي
ًج ٍل ًدهً م ًسريةي ثىىبل و
ث»(ّ).
ى ى
ني ىمٍن ًك ىًيب الٍ ىكافً ًر ً -يف النا ًر -
 -27ركل الشيخاف ،كاللفظ ؼبسلم « :ىما بػى ٍ ى
ىم ًسريةي ثىىبلثىًة أىًيوـ ،لًلراكً ً
ب الٍ يم ٍس ًرًع»(ْ).
ى
بعض الػمؤلًٌفني ،من ال يقدامى
ىذه أبرز (متوف الصحيحني) ،اليت نسبها ي
حدثني ،إذل (اإلسرائيليٌات) ،ك(أشباه اإلسرائيليٌات).
كال يػم ى
البخارم ،ِِٖٔ/ٓ :رقم ِٕٖٓ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِٕٔ/ْ :رقم
(ُ) صحيح
ٌ
ِِْٔ.ّ/
البخارم ،ُُِٕ/ٔ :رقم َُُٕ ،كانظر :صحيح مسلم ،ُِٖٔ/ْ :رقم
(ِ) صحيح
ٌ
ِْٖٔ.ّٓ/
(ّ) صحيح مسلم ،ُِٖٗ/ْ :رقم ُِٖٓ.ْْ/
البخارم:
(ْ) صحيح مسلم َُِٗ-ُِٖٗ/ْ :رقم ِِٖٓ ،ْٓ/كانظر :صحيح
ٌ
ٓ ،ِّٖٗ/رقم ُٖٓٔ.
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أمثلة لعبارات الطاعنٌن:
كمن عبارات الطاعنني يف بعض ىذه األحاديث:
* يف حديث الرتبة:
النيب  قاؿ" :خلق هللا الرتبة يوـ
 قاؿٌ
البخارم« :عن أِب ىريرة عن ٌ
أصح»(ُ).
السبت" ،كقاؿ بعضهم :عن أِب ىريرة عن كعب ،كىو ٌ

البيهقي« :ىذا حديث ،قد أخرجو مسلم ،يف كتابو ،عن سريج بن
 قاؿٌ
ؿبمد .كزعم بعض أىل العلم ابغبديث أنٌو غري
يونس ،كغريه ،عن ٌ
حجاج بن ٌ
ؿبفوظ؛ ؼبخالفتو ما عليو أىل التفسري ،كأىل التواريخ .كزعم بعضهم أ ٌف
إظباعيل بن أميٌة ،إٌمبا أخذه عن إبراىيم بن أِب وبىي ،عن أيٌوب بن خالد،
ؿبتج بو»(ِ).
كإبراىيم غري ٌ

نصا على
 قاؿ أبو العبٌاسالقرطيب« :كربقيق ىذا أنٌو دل يذكر يف ىذا اغبديث ًّ
ٌ
خلق السماكات ،مع أنٌو ذكر فيو ٌأًيـ األسبوع كلٌها ،كذكر ما خلق هللا تعاذل
فيها ،فلو خلق السماكات يف يوـ زائد على ٌأًيـ األسبوع ،لكاف خلق
السماكات كاألرض يف شبانية ٌأًيـ ،كذلك خبلؼ اؼبنصوص عليو يف القرآف،
كال صائر إليو .كقد يركم ىذا اغبديث ،فػي غري كتاب مسلم ،بركاًيت مػختلفة
مضطربة ،كفػي بعضها أنٌو خلق األرض يوـ األحد كاالثنني ،كالػجباؿ يوـ
الثبلاثء ،كالشجر كاألنػهار كالعمراف يوـ األربعاء ،كالسماكات كالشمس كالقمر
كالنجوـ كاؼببلئكة يوـ اػبميس ،كآدـ يوـ اعبمعة .فهذه أخبار آحاد مضطربة،
تضمنتو من ترتيب اؼبخلوقات ،يف
فيما ال يقتضي ن
عتمد على ما ٌ
عمبل ،فبل يي ى
(ُ) التاريخ الكبري.ُْْ-ُّْ/ُ :
(ِ) األظباء كالصفات.ُِٓ/ِ :
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األًيـ ،كالذم ييعتمد عليو يف ذلك قولو تعاذل﴿ :قي ٍل
تلك ٌ
ً
ض ًيف يػىوىم ٍ ً
ني﴾(ُ) ...اآلًيت ،فلينظر فيها
ًابلذم ىخلى ىق ٍاأل ٍىر ى
ٍ
ذلك ،كفيها أحباث طويلة ،ليس ىذا موضع ذكرىا»(ِ).

أىئًن يك ٍم لىتى ٍك يف يرك ىف
من أراد ربقيق

 قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما اغبديث الذم ركاه مسلم ،يف قولو" :خلق هللا الرتبةكالبخارم ،كغريه.
أئمة اغبديث،
يوـ السبت" ،فهو حديث معلوؿ ،قدح فيو ٌ
ٌ
أيضا،
البخارم :الصحيح أنٌو موقوؼ على كعب ،كقد ذكر تعليلو
قاؿ
البيهقي ن
ٌ
ٌ
النيب  ،كىو فبٌا أنكر اغبي ٌذاؽ
كبيٌنوا أنٌو غلط ،ليس فبٌا ركاه أبو ىريرة ،عن ٌ
على مسلم إخراجو ٌإًيه ،كما أنكركا عليو إخراج أشياء يسرية»(ّ).

 قاؿ ابن القيٌم« :ك ٌأما حديث أِب ىريرة الذم ركاه مسلم ،يف صحيحو:البخارم يف اترىبو :أنٌو حديث معلوؿ،
"خلق هللا الرتبة يوـ السبت"؛ فقد ذكر
ٌ
يتضمن أ ٌف ٌأًيـ التخليق
كأ ٌف الصحيح أنٌو قوؿ كعب ،كىو كما ذكر؛ ألنٌو ٌ
يرده»(ْ).
سبعة ،كالقرآف ٌ

أيضا« :كييشبو ىذا ما كقع فيو الغلط ،يف حديث أِب ىريرة:
 قاؿ ابن القيٌم ن"خلق هللا الرتبة يوـ السبت "...اغبديث .كىو يف صحيح مسلم ،كلكن كقع
فيو الغلط يف رفعو ،كإٌمبا ىو من قوؿ كعب األحبار ،كذلك قاؿ إماـ أىل
البخارم ،يف اترىبو الكبري .كقالو غريه من علماء
ؿبمد بن إظباعيل
اغبديثٌ ،
ٌ
أيضا ،كىو كما قالوا ،أل ٌف هللا أخرب أنٌو خلق السماكات ،كاألرض،
اؼبسلمني ،ن
فصلت.ٗ :
(ُ) ٌ
(ِ) اؼبفهم ؼبا أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ّْْ-ّّْ/ٕ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.ُُّ/ُٕ :
(ْ) بدائع الفوائد.ُْٗ/ُ :
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كما بينهما ،يف ستٌة ٌأًيـ .كىذا اغبديث يقتضي أ ٌف م ٌدة التخليق سبعة ٌأًيـ»(ُ).

 قاؿ ابن كثري« :كىذا اغبديث من غرائب صحيح مسلم ،كقد تكلٌم عليوالبخارم ،كغري كاحد من اغب ٌفاظ ،كجعلوه من كبلـ كعب،
اؼبديين ،ك
علي بن
ٌ
ٌ
ٌ
كأ ٌف أاب ىريرة إٌمبا ظبعو من كبلـ كعب األحبار ،كإٌمبا اشتبو على بعض الركاة،
البيهقي»(ِ).
حرر ذلك
فجعلوه ن
مرفوعا ،كقد ٌ
ٌ

نصو ،فهو ابطل
أم حديث ىبالف ركح القرآف أك ٌ
 قاؿ ٌارل« :إ ٌف ٌ
ؿبمد الغز ٌ
القطعي ،سقط اعتباره على
الظين مت خالف
ٌ
من تلقاء نفسو .كالدليل ٌٌ
البخارم كغريه من اغب ٌفاظ حديث أَب ىريرة قاؿ :أخذ
اإلطبلؽ ،كما أكرد
ٌ
رسوؿ هللا  بيدم ،فقاؿ" :خلق هللا الرتبة يوـ السبت ،كخلق اعبباؿ فيها يوـ
األحد ،كخلق الشجر فيها يوـ االثنني ،كخلق اؼبكركه يوـ الثبلاثء ،كخلق النور
اب يوـ اػبميس ،كخلق آدـ بعد العصر يوـ
يوـ األربعاءٌ ،
كبث فيها الدك ٌ
اعبمعة ،آخر اػبلق ،كيف آخر ساعة من ساعات اعبمعة ،فيما بني العصر إذل
الليل" .كمع أ ٌف اغبديث يف صحيح مسلم قد أغفلو اغب ٌفاظ لكونو ـبال نفا ؼبا
جاء يف القرآف من أ ٌف هللا خلق السماكات كاألرض كما بينهما يف ستٌة ٌأًيـ،
ال سبعة! فقالوا :ىو من ركاية أَب ىريرة ،عن كعب األحبار ،كال ييبكن أف
شارحا
يكوف من قوؿ الرسوؿ ،أل ٌف قولو  ال يتعارض مع القرآف ،بل يكوف ن
كمفسنرا آلًيتو»(ّ).
لوٌ ،
 -قاؿ ابن ابز« :كفبٌا أيخذ على مسلم  ركاية حديث أِب ىريرة" :أ ٌف هللا

(ُ) اؼبنار اؼبنيف.ِٔ :
(ِ) تفسري القرآف العظيم.ّّٔ/ُ :
(ّ) ىذا ديننا.ُِّ-ُِِ :
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كىم برفعو
خلق الرتبة يوـ السبت" ...اغبديث .كالصواب أ ٌف بعض ركاتو ى
للنيب  ،كإٌمبا ىو من ركاية أِب ىريرة  ،عن كعب األحبار ...كبذلك علم
ٌ
النيب " :أ ٌف هللا خلق الرتبة يوـ السبت" ،كغلط
أىل العلم غلط من ركل عن ٌ
كعب األحبار ،كمن قاؿ بقولو يف ذلك ،كإٌمبا ذلك من اإلسرائيليٌات
الباطلة»(ُ).
 قاؿ ابن عثيمنيٌ « :أما اغبديث الثالث" :خلق هللا الرتبة يوـ السبت" ،إذلآخر اغبديث .فهذا اغبديث ركاه اإلماـ مسلم  ،كقد أنكره العلماء عليو،
النيب ؛ ألنٌو ىبالف القرآف الكرصل،
فهو حديث ليس بصحيح ،كال ٌ
يصح عن ٌ
بشر ،يىبطئوف
كل ما خالف القرآف الكرصل ،فهو ابطل ،أل ٌف الذين رككا :نػى ىقلةه ه
ك ٌ
كييصيبوف ،كالقرآف ليس فيو خطأ ،كلٌو صواب منقوؿ ابلتواتر ،فما خالفو من
أم حديث كاف ،فإنٌو يوب ىكم أبنٌو غري صحيح ،كإف ركاه من ركاه؛ أل ٌف الركاة
ٌ
ىؤالء ال يتل ٌقوف عن رسوؿ هللا  ،مباشرة ،لكن بواسطة اإلسناد ...فهذا
اغبديث ،فبٌا أنكره أىل العلم  ،على اإلماـ مسلم  ،كال غرابة يف
بشر ،يىبطئوف كييصيبوف،
بشر" ،مسلم ،كغري مسلم" كلٌهم ه
ذلك ،أل ٌف اإلنساف ه
فعلى ىذا ال حاجة أف نتكلٌم عليو ،ما داـ ضعي نفا ،فقد يكفينا ٌإًيه»(ِ).

* يف حديث الصورة:

النيب " :إ ٌف
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنني« :قالوا :ركيتم عن ٌهبل عن أف يكوف لو
هللا  خلق آدـ على صورتو" .كهللا  -تبارؾ كتعاذل ٌ -
ؿبمد :ككبن نقوؿ كما قالوا :إ ٌف هللا تعاذل ،كلو
صورة ،أك مثاؿ .قاؿ أبو ٌ
متنوعة.َٕ/ِٓ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
(ِ) شرح رًيض الصاغبني.ٕٔٓ-ْٕٔ/ٔ :
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هبل عن أف يكوف لو صورة أك مثاؿ ،غري أ ٌف الناس رٌدبا ألفوا الشيء،
اغبمدٌ ،
كأنسوا بو ،فسكتوا عنده ،كأنكركا مثلو .أال ترل أ ٌف هللا تعاذل يقوؿ ،يف كصفو
(ُ)
نفسو﴿ :لىيس ىك ًمثٍلً ًو ىشيء كىو الس ًميع الٍب ً
يدؿ على أ ٌف
صريي﴾  .كظاىر ىذا ٌ
ي ى
ٍ ه ى يى
ٍ ى
ًمثٍػلىو ال يشبًهو شيءً ،
كمثٍ يل الشيء غريي الشيء ،فقد صار  -على ىذا الظاىر
ي
 -﵁ تعاذل ًمثٍل.)ِ(»...

الشك:
* يف حديث
ّ

الزىرم ،عن
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنني« :قالوا :ركيتم عنٌ
ابلشك من أِب،
أحق
ٌ
النيب  أنٌو قاؿ" :أان ٌ
أِب سلمة عن أِب ىريرة ،عن ٌ
إبراىيم ،كرحم هللا لوطنا ،إف كاف ليأكم إذل ركن شديد ،كلو يدعيت إذل ما يدعي
إليو يوسف ألجبت" .قالوا :كىذا طعن على إبراىيم ،كطعن على لوط ،كطعن
ؿبمد :ككبن نقوؿ :إنٌو ليس فيو شيء فبٌا ذكركا،
على نفسو  .قاؿ أبو ٌ
حبمد هللا تعاذل كنعمتو.)ّ(»....
* يف حديث الكذابت:

النيب  أنٌو قاؿ:
 قاؿ الفخر الر ٌازم« :كاعلم أ ٌف بعض الػ ىح ٍشويٌة ركل عن ٌ
فقلت :األىكلػى ٌأال نقبل مثل ىذه
"ما كذب إبراىيم ٌ إال ثبلث كذابت" .ي
األخبار ،فقاؿ على طريق االستنكار :فإف لػم نقبلو ،لزمنا تكذيب الركاة؟!
فقلت لوً :ي مسكني ،إف قبلناه ،لزمنا اغبكم بتكذيب إبراىيم  ،كإف
شك أ ٌف صوف إبراىيم  عن
رددانه ،لزمنا اغبكم بتكذيب الركاة؛ كال ٌ
(ُ) الشورل.ُُ :
(ِ) أتكيل ـبتلف اغبديث.ُّٕ :
(ّ) أتكيل ـبتلف اغبديث.ُٓٗ :
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الكذب أىكذل من صوف طائفة من الػمجاىيل عن الكذب»(ُ).
* يف حديث الذيخ:

اإلظباعيلي ىذا اغبديث من
 قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :كقد استشكلٌ
صحتو نظر؛ من
صحتو ،فقاؿ بعد أف أخرجو :ىذا خرب يف ٌ
أصلو ،كطعن يف ٌ
جهة أ ٌف إبراىيم علم أ ٌف هللا ال يىبلف اؼبيعاد ،فكيف هبعل ما صار ألبيو خزنًي،
مع علمو بذلك؟ كقاؿ غريه :ىذا اغبديث ـبالف لظاىر قولو تعاذل ﴿ :ىكىما ىكا ىف
ً و
ً ً ً
ً
ني لىوي أىنوي ىع يد ٌّك ًَّللً تىػبىػرأى
است ٍغ ىف يار إًبٍػىراى ىيم ألىبًيو إًال ىع ٍن ىم ٍوع ىدة ىك ىع ىد ىىا إًًيهي فىػلىما تىػبىػ ى
ٍ
ًمٍنوي﴾(ِ) ،انتهى .كاعبواب عن ذلك.)ّ(»...

* يف حديث احلطّة:

ؿبمد رشيد رضا« :كال ثقة لنا بشيء ،فبٌا يركم يف ىذا التبديل ،من
 قاؿ ٌألفاظ عربانيٌة ،كال عربيٌة ،فكلٌو من اإلسرائيليٌات الوضعيٌة ،كما قالو األستاذ
كمرفوعا،
اإلماـ ىنالك .كإف يخٌرج بعضو ،فػي الصحيح كالسنن ،موقوفنا،
ن
كحديث أِب ىريرة الػمرفوع فػي الصحيحني ،كغرينبا" :قيل لبين إسرائيل:
اب يسج ندا ىكقيوليوا ًحطةه﴾(ْ) ،فدخلوا يزحفوف على أستاىهم،
ٍ
﴿اد يخليوا الٍبى ى
البخارم يف تفسري
كقالوا :حطٌة ،حبٌة يف شعرة" ،كيف ركاية" :شعرية" .ركاه
ٌ
السورتني ،من طريق نبٌاـ بن منبٌو ،أخي كىب ،كنبا صاحبا الغرائب يف
النيب  ،فيحتمل أنٌو ظبعو،
اإلسرائيليٌات .كلػم ٌ
يصرح أبو ىريرة بسماع ىذا من ٌ
(ُ) التفسري الكبري.ُِِ/ُٖ :
(ِ) التوبة.ُُْ :
(ّ) فتح البارم.ََٓ/ٖ :
(ْ) البقرة.ٖٓ :
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من كعب األحبار؛ إذ ثبت أنٌو ركل عنو ،كىذا مدرؾ عدـ اعتماد
صح سنده»(ُ).
األستاذ ،رضبو هللا تعاذل ،على مثل ىذا من اإلسرائيليٌات ،كإف ٌ

* يف حديث اللطمة:

مثبل ؼبا يسوء أثره.
 قاؿ أبو منصورضرب ن
الثعاليب ،األديب« :لطمة موسى :تي ى
ٌ
كيف أساطري األكلني :أ ٌف موسى سأؿ ربو أف ً
يؤذنو بوقت موتو؛ ليستع ٌد لذلك،
ٌ
ٌ
فلما كتب هللا تعاذل لو سعادة ا﵀تضر ،أرسل إليو ملك اؼبوت ،كأمره بقبض
ٌ
آدمي ،كأخربه ابألمر ،فما زاؿ
ركحو ،بعد أف يىبربه بذلك؛ فأاته يف صورة ٌ
كيبلجو؛ كحني رآه انفذ العزيبة يف ذلك ،لطمو لطمة؛ فذىبت منها
وباجو
ٌ
ٌ
إحدل عينيو ،فهو إذل اآلف أعور .كفيو قيل:
كتك أعورا
نكرا
لطمةي موسى تر ى
ًي ى
ملك اؼبوت ى
لقيت يم ن
كأان برمء من عهدة ىذه اغبكاية»(ِ).
 قاؿ ؿبمد الغزارل« :كمن كصم م ًنكىر اغبديث ابإلغباد ،فهو يستطيل يف
ى ىى ي
ٌ
ٌ
الصحة.
اغبق :أ ٌف يف متنو علٌة قادحة ،تنزؿ بو عن مرتبة
أعراض اؼبسلمني .ك ٌ
ٌ
عقائدًي .كالعلٌة يف الػمنت ي ً
بصرىا
فكرم ،كليس خبلفنا
ًّ
ي
كرفضو أك قبولو خبلؼ ٌ
الػمح ً
السطحي»(ّ).
الفكر
أصحاب
على
كزبفى
قوف،
ق
ٌ
ي
ٌ

* يف حديث الفأر:

 -قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنني« :ككركايتهم فػي الفأرة" :إنػٌها يهوديٌة،

(ُ) تفسري القرآف اغبكيم.ّّٕ/ٗ :
(ِ) شبار القلوب.ُُٗ-ُُٖ/ُ :
(ّ) السنٌة النبويٌة بني أىل الفقو كأىل اغبديث.ِٗ :
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كإنػٌها ال تشرب ألباف اإلبل ،كما أ ٌف اليهود ال تشربو".)ُ(»...

حساف،
 قاؿالدارقطين« :اختيلف يف رفعو ،فرفعو خالد اغب ٌذاء ،كىشاـ بن ٌ
ٌ
كأشعث ،عن ابن سريين ،عن أِب ىريرة .كاختيلف عن أيٌوب ،يفركم عن
عبد األعلى بن ضبٌاد ،عن ضبٌاد بن سلمة ،عن أيٌوب كحبيب كىشاـ ،عن
مرفوعا .كركاه اغبسن بن موسى ،عن ضبٌاد بن سلمة،
ابن سريين ،عن أِب ىريرة ن
عن حبيب بن الشهيد كىشاـ ،عن ابن سريين ،عن أِب ىريرة موقوفنا»(ِ).
النيب .
فمن ٌ
صحح كقف ىذا اؼبنت ،فقد نفى نسبتو إذل ٌ

 قاؿ ابن عطيٌة« :ككقع يف كتاب مسلم عنو  :أ ٌف ٌأمة من األمم فيقدت،ظن
كأيراىا الفأر ،كظاىر ىذا أ ٌف اؼبمسوخ يينسل ،فإف كاف أراد ىذا ،فهو ٌّ
منو  ،يف أمر ال مدخل لو يف التبليغ ،مثٌ أيكحي إليو بعد ذلك أ ٌف اؼبمسوخ
ال يينسل ،كنظري ما قلناه نزكلو  ،على مياه بدر ،كأمره ابطٌراح تذكري
النخل»(ّ).
اعبوزم« :أم :ال أظنٌها ،كالظاىر أنٌو قاؿ ىذا بظنٌو ،مثٌ أيعلًم بعد
 قاؿ ابنٌ
ذلك»(ْ).
القرطيب« :ك ٌأما قولو  يف حديث أِب ىريرة" :كال أيراىا
 قاؿ أبو عبد هللاٌ
ب" :ال أدرم ،لعلٌو من القركف اليت يم ًس ىخت" ،كما كاف
ٌإال الفأر" ،كيف الض ٌ
الفأر كغريينبا فبٌا يم ًسخ ،فكاف
مثلو ،فإٌمبا كاف ظنًّا كخوفنا ،أل ٍف يكوف
ُ
الضب ك ي
(ُ) أتكيل ـبتلف اغبديث.ْٓ :
(ِ) العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة.ّٕ-ّٔ/َُ :
ا﵀رر الوجيز.ُُٔ-َُٔ/ُ :
(ّ) ٌ
(ْ) كشف اؼبشكل.ْٖٔ/ّ :
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فلما أيكحي
حدسا منو  ،قبل أف ييوحى إليو أ ٌف هللا لػم هبعل ؼبسخ ن
ىذا ن
نسبلٌ ،
الضب كالفأر ليسا فبٌا يم ًسخ»(ُ).
إليو بذلك ،زاؿ عنو ذلك التخ ُوؼ ،كعلم أ ٌف
ٌ
الظن ،كالػحدس"
مبين ،على ٌ
فالػمؤلٌفوف الذين قالوا" :إ ٌف متػن الفأر ٌ
النيب  ،بصفتو البشريٌة؛ كإٌمبا ينفوف صدكره منو ،
ال ينفوف صدكره ،من ٌ
بصفتو النبويٌة (التبليغيٌة)؛ دبعَن أ ٌهنم ينفوف نسبتو إذل (الوحي اؼبنزؿ).
* يف حديث االحتجاج:

 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنني« :قالوا :ركيتم أ ٌف موسى  كاففحجو
كحاج عمرٌ ،
كحاج آدـ ٌ 
فحجو ،كأ ٌف أاب بكر كاف قدرًًّيٌ ،
قدرًًّيٌ ،
ؿبمد :ككبن نقوؿ :إ ٌف ىذا زبُرص ،ككذب على اػبرب،
عمر .قاؿ أبو ٌ
كال نعلم أنٌو جاء يف شيء من اغبديث :أ ٌف موسى  كاف قدرًًّي ،كال أ ٌف
أاب بكر كاف قدرًًّي.)ِ(»...
 سئًالنيب :
عن
يرة،
ر
ى
أِب
عن
ين،
ري
س
بن
د
ؿبم
حديث
عن
«
:
الدارقطين
ل
ي
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
احتج آدـ ،كموسى" .فقاؿ :اختيلف عنو يف رفعو؛ فركاه ضبٌاد بن زيد ،عن
" ٌ
ؿبمد ،عن أِب ىريرة ،رفعو ،قاؿ ذلك إسحاؽ بن
أيٌوب ،كىشاـ ،عن ٌ
أبػي إسرائيل ،عنو ،ككقفو سليماف بن حرب ،عن حػ ٌماد بن زيد ،عن أيٌوب
كحده .كاختيلف عن ابن عوف؛ فركاه عبد الرحيم بن ىاركف ،عن ابن عوف،
مهدم بن
مرفوعا ،كغريه ال يرفعو ،كرفعو
ؿبمد ،عن أِب ىريرة
ن
كىشاـ ،عن ٌ
ٌ
ميموف ،عن ابن سريين ،عن أِب ىريرة ،قالو آدـ بن أِب إًيس ،عنو ،ككقفو
مهدم ،قالو ابن منيع ،عنو .كركاه سعيد بن عبد الرضبن ،أخو
ىدبة ،عن
ٌ
(ُ) اعبامع ألحكاـ القرآف.ُّٕ/ِ :
(ِ) أتكيل ـبتلف اغبديث.ّّْ :
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حرة ،كأبو ىبلؿ الراسبػ ٌي ،عن ابن سريين ،عن أبػي ىريرة ،موقوفنا ،ككاف
أِب ٌ
كثريا ما يتوقٌى رفع اغبديث»(ُ).
أبو ىبلؿ ن
النيب .
فمن ٌ
صحح كقف ىذا اؼبنت ،فقد نفى نسبتو إذل ٌ
احتج ابلقدر السابق على
ظن كثري من الناس أ ٌف آدـ ٌ
 قاؿ ابن تيميٌة« :كقد ٌالظن ثبلثة أحزاب :فريق ك ٌذبوا
نفي اؼببلـ على الذنب ،مثٌ صاركا ألجل ىذا ٌ
ائي كغريه؛ ألنٌو من اؼبعلوـ ابالضطرار أ ٌف ىذا
علي اعببٌ ٌ
هبذا اغبديث ،كأِب ٌ
خبلؼ ما جاءت بو الرسل ،كال ريب أنٌو يبتنع أف يكوف ىذا مراد اغبديث،
حجة ؼبن
النيب  ،بل كصبيع األنبياء كأتباع األنبياء أف هبعلوا القدر ٌ
كهبب تنزيو ٌ
عصى هللا كرسولو.)ِ(»....
فرده قوـ من
 قاؿ ابن كثري« :كقد اختلفت مسالك الناس يف ىذا اغبديثٌ ،احتج بو قوـ من اعبربيٌة ،كىو
تضمن من إثبات القدر السابق .ك ٌ
القدريٌة؛ ؼبا ٌ
احتج عليو بتقدصل
ظاىر ؽبم ابدم الرأم؛ حيث قاؿ:
"فحج آدـ موسى" ،ل ٌػما ٌ
ٌ
كتابو ،كسيأيت اعبواب عن ىذا.)ّ(»...
* يف حديث اذلرولة:

ذر كأِب ىريرة عن
 -قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنني« :قالوا :ركيتم عن أِب ٌ

اعا ،كمن
تقربت منو ذر ن
شرباٌ ،
إرل ن
النيب  أنٌو قاؿ :يقوؿ هللا " :من ٌ
تقرب ٌ
ٌ
(ْ)
ابعا ،كمن أاتشل يبشي ،أتيتو ىركلة". »...
تقربت منو ن
مين ذر ن
تقرب ٌ
اعاٌ ،
ٌ
(ُ) العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة.ُُٔ-ُُٓ/ٖ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُْٖ-ُّٖ/ٖ :
(ّ) البداية كالنهاية.ُٕٗ/ُ :
(ْ) أتكيل ـبتلف اغبديث.ِّٕ :
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* يف حديث ُّ
الرتدد:
الذىيب« :فهذا حديث غريب جدًّا ،لوال ىيبة اعبامع الصحيح ،لع ٌدكه
 قاؿٌ
يف من ىكرات خالد بن ـبلد؛ كذلك لغرابة لفظو ،كألنٌو فبٌا ينفرد بو شريك ،كليس
البخارم،
خرجو من عدا
ٌ
ابغبافظ ،كدل يي ىرك ىذا اؼبنتٌ ،إال هبذا اإلسناد ،كال ٌ
كال أظنٌو يف مسند أضبد.)ُ(»...

البخارم ،من دكف بقيٌة
تفرد ِبخراجو
 قاؿ ابن رجبٌ
اغبنبلي« :ىذا اغبديث ٌ
ٌ
خرجو عن ؿب ٌمد بن عثماف بن كرامة ،ح ٌدثنا خالد بن ـبلد،
أصحاب الكتبٌ ،
ح ٌدثنا سليماف بن ببلؿ ،ح ٌدثين شريك بن عبد هللا بن أِب مبر ،عن عطاء ،عن
ترددت عن
النيب  ،فذكر اغبديث بطولو ،كزاد يف آخره" :كما ٌ
أِب ىريرة ،عن ٌ
ترددم عن نفس اؼبؤمن ،يكره اؼبوت ،كأان أكره مساءتو".
شيء ،أان فاعلوٌ ،
تفرد بو ابن كرامة عن خالد ،كليس ىو يف مسند
كىو من غرائب الصحيحٌ ،
أضبد ،مع أ ٌف خالد بن ـبلد القطواشلٌ تكلٌم فيو أضبد كغريه ،كقالوا :لو مناكري،
كعطاء الذم يف إسناده قيل :إنٌو ابن أِب رابح ،كقيل :إنٌو ابن يسار ،كإنٌو كقع
منسواب كذلك .كقد يركم ىذا اغبديث من كجوه أي ىخر،
يف بعض نسخ الصحيح
ن
ال زبلو كلٌها عن مقاؿ.)ِ(»...

* يف حديث النزول:

 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنني« :قالوا :ركيتم أ ٌف هللا  -تبارؾ كتعاذل -داع
ينزؿ إذل السماء الدنيا ،يف الثلث األخري ،من الليل ،فيقوؿ" :ىل من و
(ُ) ميزاف االعتداؿ ،ِْٔ-ُْٔ/ُ :كانظر :فتح البارم ،ُّْ/ُُ :كإرشاد السارم:
ٗ.َِٗ/
(ِ) جامع العلوـ كاغبكم.َٕٕ :
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فأستجيب لو؟ أك مستغفر فأغفر لو"؟ كينزؿ عشيٌة عرفة ،إذل أىل عرفة ،كينزؿ
يف ليلة النصف من شعباف .كىذا خبلؼ لقولو تعاذل ﴿ :ىما يى يكو يف ًم ٍن ىٍقب ىول
ً
ً
ك ىكىال أى ٍكثىػىر إًال
ثىىبلثىوة إًال يى ىو ىرابًعي يه ٍم ىكىال طبىٍ ىس وة إًال يى ىو ىساد يس يه ٍم ىكىال أ ٍىد ىسل ًم ٍن ىذل ى
(ُ)
كعز ﴿ :ىكيى ىو ال ًذم ًيف الس ىم ًاء إًلىوه ىكًيف
جل
لو
و
كق
،
يى ىو ىم ىع يه ٍم أىيٍ ىن ىما ىكانيوا﴾
ٌ ٌ
(ِ)
ٍاأل ٍىر ً
بكل مكاف ،كال يشغلو شأف عن
و
ن
أ
على
الناس
أصبع
كقد
.
ض إًلىوه﴾
ٌ
ٌ
ؿبمد :ككبن نقوؿ.)ّ(»... :
شأف .قاؿ أبو ٌ

* يف حديث الرؤية:

النيب  قاؿ" :تركف
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنني« :قالوا :ركيتم أ ٌف ٌتضاموف فػي رؤيتو" .كهللا تعاذل
ربٌكم يوـ القيامة كما تركف القمر ليلة البدر ،ال ٌ
(ْ)
س ىك ًمثٍلً ًو
ي
ل
﴿
:
كيقوؿ
،
ص ىار﴾
ى
ص يار ىكيى ىو يي ٍد ًريؾ ٍاألىبٍ ى
يقوؿ﴿ :ىال تي ٍد ًريكوي ٍاألىبٍ ى
ٍ ى
(ٓ)
حجة العقل  -أف يكوف الػخالق ييشبو
ي
ػ
ف
جوز
ػ
ي
ليس
ك
:
ا
و
قال
.
ىش ٍيءه﴾
ٌ
ب أًىرًشل أىنٍظيٍر
الػمخلوؽ ،يف شيء من الصفات ،كقد قاؿ موسى  ﴿ :ىر ًٌ
ً (ٔ)
صحيحا ،فالرؤية فيو
حديث
ػ
ال
ىذا
كاف
فإف
:
ا
و
قال
.
اؿ لى ٍن تىػىراشل﴾
ك قى ى
إًلىٍي ى
ن
ف ىمد ال ًظٌل﴾(ٕ) ،كقاؿ:
بػمعَن العلم ،كما قاؿ تعاذل﴿ :أىلىػ ٍم تىػىر إً ىذل ىربًٌ ى
ك ىكٍي ى

(ُ) اجملادلة.ٕ :
(ِ) الزخرؼ.ْٖ :
(ّ) أتكيل ـبتلف اغبديث.ّّٗ :
(ْ) األنعاـ.َُّ :
(ٓ) الشورل.ُُ :
(ٔ) األعراؼ.ُّْ :
(ٕ) الفرقاف.ْٓ :
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(ُ)
﴿أىلىػم تىػعلىم أىف اَّلل علىى يك ًل شي وء قى ً
ؿبمد :ككبن نقوؿ :إ ٌف
أبو
قاؿ
.
﴾
ير
د
ى ى
ٌ
ٍ ٍٍ
ه
ٌ ىٍ
ىذا اغبديث صحيح ،ال يػجوز على مثلو الكذب؛ لتتابع الركاًيت ،عن الثقات
بو ،من كجوه كثرية.)ِ(»...

* يف حديث الدهر:

النيب  قاؿ:
 قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنني« :قالوا :ركيتم أ ٌف ٌ"ال تسبٌوا الدىر ،فإ ٌف هللا تعاذل ىو الدىر" ،فوافقتم  -يف ىذه الركاية -
ؿبمد :ككبن نقوؿ :إ ٌف العرب يف اعباىليٌة كانت تقوؿ:
الدىريٌة .قاؿ أبو ٌ
"أصابين الدىر يف مارل كذا" ،كانلتين قوارع الدىر كبوائقو كمصايبو".)ّ(»...

* يف حديث األبرص:
اغبميدم ،ح ٌدثنا
ؿبمد بن إدريس ،قاؿ :ح ٌدثنا
يلي« :ح ٌدثنا ٌ
ٌ
 قاؿ العي ىق ٌسفياف ،ح ٌدثنا عمرك بن دينار أنٌو ظبع عيبىيد بن عي ىمري ،يقوؿ :كاف ثبلثة:
قعد ،كآخر بو زمانة  -قد ذكر لنا عمرك ،فنسيتها  -ككانوا ؿبتاجني،
كم ى
أعمى ،ي
يلي :
فأعطى ىذا بقرة ،كىذا شاة ،كذكر اغبديث .قاؿ أبو جعفر العي ىق ٌ
يقص بو»(ْ).
كىذا أصل اغبديث ،من كبلـ عيبىيد بن عي ىمري ،كقصصو ،كاف ٌ
اِب« :قولو" :بدا هللا أف يبتليهم" ،معناه :قضى هللا أف يبتليهم ،كىو
 قاؿ اػبطٌ ٌمعَن البدء؛ أل ٌف القضاء سابق ،كليس ذلك من البداء فػي شيء ،كالبداء على

(ُ) البقرة.َُٔ :
(ِ) أتكيل ـبتلف اغبديث.ِٖٗ-ِٕٗ :
(ّ) أتكيل ـبتلف اغبديث.ِّْ :
(ْ) الضعفاء الكبري.ُّٕ/ْ :
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هللا غيػر جائز .كقد ركاه بعضهم" :بدا ﵁" ،كىو غلط»(ُ).
اغبميدم:
اعبوزم« :كقد جاء يف بعض ألفاظ الصحيح ،كدل يذكره
 قاؿ ابنٌ
ٌ
اِب ،كقاؿ :معناه :قضى هللا،
"أ ٌف ثبلثة بدأ هللا أف يبتليهم" ،كذلك ركاه اػبطٌ ٌ
كىو معَن البدء ،أل ٌف القضاء سابق .قاؿ :كقد ركاه بعضهم" :بدا ﵁ أف
يبتليهم" ،كىو غلط؛ أل ٌف البداء على هللا غري جائز»(ِ).

 قاؿ األلباشلٌ« :أعود إذل أحاديث ىذا (الصحيح) ،فأقوؿ :ال ب ٌد رل منللذمة ،كىي أ ٌف الباحث الفقيو
كلمة ٌ
حق ،أيبديها أداء لؤلمانة العلميٌة ،كتربئة ٌ
الشافعي  ،فيما
عرب عنها اإلماـ
ال يسعو ٌإال أف يعرتؼ حبقيقة علميٌةٌ ،
ٌ
يتم ٌإال كتابو" .كلذلك أنكر العلماء بعض
يركم عنو من قولو" :أَب هللا أف ٌ
الكلمات ،كقعت خطأ من أحد الركاة ،يف بعض األحاديث الصحيحة ،فبل
أبس من التذكري ببعضها على سبيل اؼبثاؿ -ُ :قولو يف حديث األبرص كاألقرع
كاألعمى اآليت برقم (ُُْٕ)" :بدا ﵁" مكاف الركاية الصحيحة" :أراد هللا"؛
فإ ٌف نسبة البداء ﵁ تعاذل ال هبوز؛ كما سيأيت يف التعليق على اغبديث ىناؾ،
كيف ال ،كىي من عقائد اليهود ،عليهم لعائن هللا.)ّ(»...

* يف حديث القدم:
البخارم "أ ٌف النار ال سبتل ،
 قاؿ ابن تيميٌة« :كأ ٌف ما كقع يف بعض طرؽٌ
حت يينش هللا ؽبا خل نقا آخر" فبٌا كقع فيو الغلط ،كىذا كثري .كالناس يف ىذا
ٌ
الباب طرفاف :طرؼ من أىل الكبلـ ككبوىم ،فبٌن ىو بعيد عن معرفة اغبديث
(ُ) أعبلـ اغبديث.ُٓٔٗ/ّ :
(ِ) كشف اؼبشكل.َْٕ/ّ :
البخارم.ٔ-ٓ/ِ :
(ّ) ـبتصر صحيح اإلماـ
ٌ
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صحة أحاديث ،أك يف القطع
كأىلو ،ال يبيٌز بني الصحيح كالضعيف،
ٌ
فيشك يف ٌ
مقطوعا هبا ،عند أىل العلم بو .كطرؼ فبٌن ي ٌدعي اتٌباع
هبا ،مع كوهنا معلومة،
ن
اغبديث كالعمل بو ،كلٌما كجد لفظنا يف حديث ،قد ركاه ثقة ،أك رأل حديثنا
الصحة ،ييريد أف هبعل ذلك ،من جنس ما جزـ أىل العلم،
ِبسناد ،ظاىره
ٌ
حت إذا عارض الصحيح اؼبعركؼ ،أخذ يتكلٌف لو التأكيبلت الباردة،
بصحتوٌ ،
ٌ
دليبل لو يف مسائل العلم ،مع أ ٌف أىل العلم ابغبديث يعرفوف أ ٌف مثل
أك هبعلو ن
ىذا غلط»(ُ).
البخارم يف حديث
 قاؿ ابن القيٌم« :ك ٌأما اللفظ الذم كقع يف صحيحٌ
أِب ىريرة" :كإنٌو يينش للنار من يشاء ،فييلقى فيها ،فتقوؿ :ىل من مزيد"،
ص القػرآف
فغلط ،من بعض الركاة ،انقلب عليو لفظو ،كالركاًيت الصحيحة ،كن ُ
يرده ،فإ ٌف هللا سبحانو ،أخرب أنٌو يبؤل جهنٌم من إبليس ،كأتباعو ،كأنٌو ال ييع ًٌذب،
ٌ
ٌإال من قامت عليو يح ٌجتيو ،ككذب ير يسلىو .قاؿ تعالػى ﴿ :يكل ىما أيلٍ ًق ىي فً ىيها فىػ ٍو هج
ىسأى ىؽبيٍم ىخىزنػىتيػ ىها أىلىػ ٍم ىأيٍتً يك ٍم نى ًذ هير .قىاليوا بػىلىى قى ٍد ىجاءى ىان نى ًذ هير فى ىكذبٍػنىا ىكقيػ ٍلنىا ىما نػىزىؿ
و (ِ)
أحدا من خلقو»(ّ).
اَّللي ًم ٍن ىش ٍيء﴾  .كال يظلم هللا ن
 قاؿ ابن عثيمني« :كمن الشذكذ :أف ىبالف ما عيلم ابلضركرة ،من الدين.عمن دخلها من أىل
مثالو :يف صحيح
البخارم ركاية" :أنٌو يبقى يف النار فضل ٌ
ٌ
الدنيا ،فينش هللا ؽبا أقواما ،في ً
دخلهم النار" .فهذا اغبديث كإف كاف متٌصل
ن ي
ي
السند ،فهو شاذٌ؛ ألنٌو ـبالف ؼبا عيلًم ابلضركرة من الدين ،كىو أ ٌف هللا تعاذل
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َُٗ-ُٖٗ/ُّ :
(ِ) اؼبلك.ٗ-ٖ :
(ّ) حادم األركاح.َُٖ/ِ :
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أحدا ،كىذه الركاية يف اغبقيقة قد انقلبت على الراكم ،كالصواب أنٌو
ال يظلم ن
يبقى يف اعبنٌة فضل عمن دخلها ،من أىل الدنيا ،فينش هللا أقواما ،في ً
دخلهم
ن ي
ي
ه ٌ
ظلم»(ُ).
ظلم ،أ ٌما ٌ
األكؿ ،ففيو ه
فضل ليس فيو ه
اعبنٌة ،كىذا ه

* يف حديث الضرس:

النيب  قاؿ" :ضرس
 -قاؿ ابن قتيبة ،حاكينا قوؿ الطاعنني« :قالوا :ركيتم أ ٌف ٌ

اعا بذراع اعببٌار" .قاؿ
الكافر يف النار ،مثل أحد ،ككثافة جلده أربعوف ذر ن
النيب 
ؿبمد :ككبن نقوؿ :إ ٌف ؽبذا الػحديث مػ ن
أبو ٌ
خرجا حسننا ،إف كاف ٌ
أراده.)ِ(»...
موقف أهل احلديث:

كذىب (أىل اغبديث) قديبنا كحديثنا ،إذل تصحيح أكثر ىذه األحاديث،
كال سيٌما من كاف من (غبلة الصحيحني)؛ كذكركا الكثري من التأكيبلت
برد السنٌة.
اؼبختلفة ؽبا؛ ككصفوا من أنكركىا ابالبتداع ،كالضبلؿ ،ك ٌاهتموىم ٌ
كمن أمثلة ذلك ردكدىم على من أنكر (حديث اللطمة):
عمار بن
قاؿ ابن قتيبة« :قالوا :ركيتم ،عن حػ ٌماد بن سلمة ،عن ٌ
النيب " :أ ٌف موسى  لطم عني ملك
أبػي ٌ
عمار ،عن أِب ىريرة ،عن ٌ
اؼبوت ،فأعوره" ،فإف كاف يػجػوز على ملك الػموت العور ،جػاز عليو العمى.
لعل عيسى ابن مرصل  قد لطم األخرل ،فأعماه؛ أل ٌف عيسى  كاف
ك ٌ
"اللهم إف كنت صارفنا ىذه
أش ٌد للموت كراىية من موسى  ،ككاف يقوؿ:
ٌ
ؿبمد :ككبن نقوؿ :إ ٌف
الكأس ،عن أحد من الناس ،فاصرفها ٌ
عين" .قاؿ أبو ٌ
(ُ) شرح اؼبنظومة البيقونيٌة.َّ :
(ِ) أتكيل ـبتلف اغبديث.ُِّ :
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أصبل يف
ىذا اغبديث حسن الطريق ،عند أصحاب اغبديث ،كأحسب لو ن
األخبار القديبة ،كلو أتكيل صحيح ،ال يدفعو النظر.)ُ(»...
اِب« :ىذا حديث يطعن فيو اؼبلحدكف كأىل الزيغ كالبدع،
كقاؿ اػبطٌ ٌ
نيب هللا ،موسى ،ىذا
كيغمزكف بو يف ركاتو كنىػ ىقلىتو ،كيقولوف :كيف هبوز أف يفعل ٌ
الصنيع دبلك من مبلئكة هللا ،جاءه أبمر ،من أمره ،فيستعصي عليو ،كال أيسبر
لو؟ ككيف تصل يده إذل اؼبلك ،كىبلص إليو ص ٌكو كلطمو؟ ككيف ينهنهو اؼبلك
اؼبأمور بقبض ركحو ،فبل ييبضي أمر هللا فيو؟ ىذه أمور خارجة عن اؼبعقوؿ،
كل كجو»(ِ).
سالكة طريق االستحالة من ٌ
اؼبقدسي« :كنؤمن أب ٌف ملك اؼبوت أيرسل إذل
الغين
ٌ
كقاؿ عبد ٌ
صح عن رسوؿ هللا  ،ال يينكره ٌإال
موسى  ،فص ٌكو ،ففقأ عينو ،كما ٌ
ضاؿ ،مبتدع ،ر ٌاد ،على هللا كرسولو»(ّ).
ٌ
كقاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ« :قاؿ ابن خزيبة :أنكر بعض اؼببتدعة ىذا
استخف بو ،كإف كاف دل يعرفو،
اغبديث ،كقالوا :إف كاف موسى عرفو ،فقد
ٌ
يقتص لو من فقء عينو.)ْ(»...
فكيف دل ٌ

تفسًن مـحـايـد:
بعيدا أف يكوف الداعي ،الذم دعا بعض اؼبنكرين  -إذل إنكار
ليس ن
اؼبصححني ،إذل
ىذه األحاديث  -ىو الداعي نفسو ،الذم دعا بعض
ٌ
(ُ) أتكيل ـبتلف اغبديث.ََْ :
(ِ) أعبلـ اغبديث.ٕٔٗ-ٔٗٔ/ُ :
(ّ) االقتصاد يف االعتقاد.ُْٗ-ُّٗ :
(ْ) فتح البارم.ِْْ/ٔ :
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تصحيح ىذه األحاديث أنفسها ،إذا كاف الفريقاف من الصادقني ال يػمخلًصني.
فقد يكوف سبب اإلنكار  -عند بعض اؼبنكرين  -ىو الرغبة يف خدمة
يرجحوف أنٌو دخيل عليها؛ كيكوف سبب
السنٌة النبويٌة ،برفض ما يقطعوف ،أك ٌ
اؼبصححني  -ىو الرغبة يف خدمة السنٌة النبويٌة ،بقبوؿ
التصحيح  -عند بعض
ٌ
يرجحوف أنٌو جزء منها.
ما يقطعوف ،أك ٌ
فالرغبة الصادقة  -يف الدفاع عن السنٌة النبويٌة  -ىي الداعي الذم
اؼبصححني؛ كلكنٌهم اختلفوا يف اؼبنهج.
اشرتؾ فيو بعض اؼبنكرين ،كبعض
ٌ
فبعض اؼبنكرين ىبشوف  -إف قبلوىا  -أف تكوف تلك األحاديث دخيلة
على السنٌة النبويٌة؛ فريفضوهنا لذلك ،كما يرفض اغبارس دخوؿ من يقطع ،أك
يرجح كونو غريبنا عن أىل الدار ،فيجاهبو ابلطرد كاؼبنع كاإلقصاء.
ٌ
ردكىا  -أف تكوف تلك األحاديث
كبعض
اؼبصححني ىبشوف  -إف ٌ
ٌ
جزءنا من السنٌة النبويٌة ،فيقبلوهنا لذلك ،كما يقبل اغبارس دخوؿ من يقطع ،أك
احدا من أىل الدار ،فيستقبلو ابلرتحيب كاغبفاكة.
يرجح كونو ك ن
ٌ
كىذه األحاديث ،إف لػم تكن ـبالًفة ،لؤلدلٌة القطعيٌة ،ـبالىفة قطعيٌة،
حبيث ي ً
أقل من كوهنا
فبل
؛
ة
اح
ر
ص
)
اؼبردكد
اغبديث
(
شعبة
يف
،
فوف
ل
ؤ
اؼب
لها
دخ
ٌ
ن
ي
ٌ
ـبالًفة لؤلدلٌة القطعيٌة ،ـبالىفة ظنٌػيٌة ،كلو عند بعض اؼبؤلٌفني ،ال كلٌهم.
ً
الظن
كىذه اؼبخالىفة الظنٌػيٌة النٌسبيٌة كفيلة ابنتفاء القطع اؼبطلىق ،كانتفاء ٌ
صححوف أف ي ً
ً
دخلوا ىذه األحاديث اؼبختلىف فيها ،يف
اؼبطلىق ،فبل يستطيع اؼب ٌ
ي
الظن اؼبطلىق؛ كإٌمبا
شعبة اغبديث اؼبقبوؿ ،بطريقة القطع اؼبطلىق ،أك بطريقة ٌ
يفعلوف ذلك بطريقة القطع النًٌسيب ،أك بطريقة الظن النً
سيب؛ بسبب االختبلؼ.
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
كلذلك عمد بعض اؼبؤلٌفني ،إذل إخراج ىذه األحاديث االختبلفيٌة ،من
شعبة اغبديث اؼبقبوؿ ،كأدخلوىا يف شعبة اغبديث اؼبؤجل ،كىو اغبديث الذم
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إنكارا؛ فاختاركا
الظن اؼبطلىق ،ن
يتع ٌذر فيو القطع اؼبطلىق ،كيتع ٌذر فيو ٌ
إثباات ،أك ن
التوقُف ،كالتأجيل فيو.
ً
كرده،
قاؿ ابن حجر العسقبلشلٌ ،متح ٌد ناث عن حاالت قبوؿ اغبديثٌ ،
وجد فيها أصل
كالتوقُف فيو« :إٌمبا كجب العمل ابؼبقبوؿ منها؛ ٌ
ألهنا ٌإما أف يي ى
الرد ،كىو ثبوت كذب
صفة القبوؿ ،كىو ثبوت صدؽ الناقل ،أك أصل صفة ٌ
الظن صدؽ اػبرب؛ لثبوت صدؽ انقلو؛
الناقل ،أك الٌ .
فاألكؿ :يغلب على ٌ
طرح.
ى
فيؤخذ بو .كالثاشل :يغلب على ٌ
الظن كذب اػبرب؛ لثبوت كذب انقلو؛ فيي ى
كالثالث :إف كجدت قرينة تي ً
كإال فييتوقٌف فيو ،فإذا
لحقو أبحد القسمني التحقٌ ،
ي
ً
وجد فيو
تيػ يوقٌف عن العمل بو ،صار كاؼبردكد ،ال لثبوت صفة ٌ
الرد ،بل لكونو دل تي ى
صفة تي ً
وجب القبوؿ»(ُ).
خاص فيها؛
كليس الغرض  -من سرد ىذه األحاديث  -بياف رأيي الػ ٌ
فما قيمة رأيي ،كقد اختلف  -فيها ،كيف أمثاؽبا  -القدامى كا﵀دثوف؟!!!
الرد على الشبهة الرئيسة ،كبياف بطبلنػها.
كإنػٌما الغرض من سردىا :ىو ٌ
ألهنا قائمة على مق ٌدمتني:
فهذه الشبهة ابطلة؛ ٌ

الست ،اؼبذكورة آن نفا.
األوىل -ابطلة ،ببل ريب ،ابالعتماد على اغبقائق ٌ

الثانية -ـبتلىف فيها ،كما اختيلف فيو ال ييبكن فيو القطع اؼبطلىق ،أل ٌف القطع
اؼبطلىق ال يكوف يف مواطن االختبلؼ ،كإٌمبا يقطع القاطع  -عند االختبلؼ -
ابلقطع النً
سيب؛ العتماده على أدلٌة يراىا كافية للقطع ،كىبالفو فيها آخركف.
ٌ
ٌ
تصح؛ فإ ٌف بطبلف الػمق ٌدمة األيكذل
كسواء ٌ
أصحت اؼبق ٌدمة الثانية ،أـ لػم ٌ
كفيل ِببطاؿ النتيجة الػمزعومة.
(ُ) نزىة النظر.َُِ :
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يتبني بوضوح أ ٌف كلتا الػمق ٌدمتني ال تصلح أف
كابشرتاط (قطعيٌة األدلٌة) ٌ
صحة النتيجة الػمزعومة.
تكوف ن
دليبل قطعيًّا ،على ٌ
كل الرباءة من (اإلسرائيليٌات)،
فاغباصل مػ ٌما تق ٌدـ أ ٌف (اإلسبلـ) برمء ٌ
كل الرباءة من (اإلسرائيليٌات) ،كأ ٌف اشتماؿ بعض
كأ ٌف (السنٌة النبويٌة) بريئة ٌ
يغري
مؤلٌفات الػمنتسبني إذل (اإلسبلـ)  -على الكثري من (اإلسرائيليٌات)  -لن ٌ
اغبقيقة؛ فبل مصدر للحقائق اإلسبلميٌة ٌإال (القرآف الكرصل) ،ك(السنٌة النبويٌة).
لكن اليهود كانوا ييلقوف ،إلػى الػمسلمني
قاؿ ٌ
ؿبمد رشيد رضا« :ك ٌ
خرتعاتػهم؛ ليودعاىا(ُ) يكتيػبىهم ،كيػمزجوىا بدينهم؛
أخبارا ،من خرافاتػهم ،أك مػ ى
ن
كلذلك نػجد فػي كتب قومنا  -من اإلسرائيليٌات الػ يخرافيٌة  -ما ال أصل لو ،فػي
وجػد  -فينا  -ىمن ييق ًٌدس كل ما يركم ،عن أكائلنا ،فػي
العهد القديػم ،كال يزاؿ يي ى
يتم تػمحيص ذلكٌ ،إال لًمن
التفسري ،كغيػره ،كيرفعو عن النقد ،كالتمحيص .كال ٌ
اطلع على يكتيب بين إسرائيل»(ِ).

(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :لي ً
ودعوىا).
ي
(ِ) تفسري القرآف اغبكيم.ِٖٔ-ِٕٔ/ْ :
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ّ
العملي
الاحتجاج
فإن قيل :إذا كانت أحاديث اآلحاد ظنٌػيٌة الثبوت ،ال ييبكن القطع
النيب  ،يف الواقع ،كنفس األمر ،فكيف يعمل دبقتضاىا
ٌ
بصحة صدكرىا ،من ٌ
أكثر اؼبنتسبني إذل اإلسبلـ ،قديبنا كحديثنا؟!
قلت :إذا كاف أحدان يسافر يف طريق مستقيم ،م ٌدة طويلة ،آمننا مطمئنًّا،

مثٌ كجد نفسو ـبيػنرا ،بني طريقني فرعيٌني:
عاـ ،يسلكو اؼبسافركف كلٌهم ،كقد علموا علم
أ -طريق اليقٌن :كىو طريق ٌ
كتنعموا فيو ابألماف كالراحة.
اليقني استقامتو ،كسهولتوٌ ،

خاص ،ال يسلكو ٌإال القليل من اؼبسافرين ،كمن
ب -طريق ّ
الظن :كىو طريق ٌ
توخى اغبذر ،كدل يفارؽ
يسلكو منهم ،فإنٌو ينجو يف الغالب ،من اؼبهالك ،إف ٌ
لكن فيو  -مع ذلك  -بعض اؼبتاعب ،كاؼبخاكؼ.
صباعة اؼبسافرينٌ ،
ال ريب يف أ ٌف اؼبسافر العاقل سيسلك طريق اليقني ،ما داـ ييغنيو عن
ليتنعم ابلراحة كاألماف ،كينجو من اؼبتاعب كاؼبخاكؼ.
الظن؛ ٌ
طريق ٌ
لكن ىذا اؼبسافر العاقل نفسو ،حني وبتاج إذل أشياء ،ال ييبكن أف
ك ٌ
الظن ،ألنٌو
هبدىا ،يف طريق اليقني؛ فإنٌو  -يف ىذه اغباؿ  -سيسلك طريق ٌ
يتوقٌع النجاة غالبنا ،فيحتمل اؼبتاعب كاؼبخاكؼ؛ من أجل أف يناؿ مبتغاه.
الظن؛ ألنٌو
كليس من اغبكمة أف وبملو اػبوؼ على ذبنُب سلوؾ طريق ٌ
إذا ذبنٌب سلوكو ،فقد خسر ما وبتاج إليو ،فبٌا ال ييبكنو االستغناء عنو،
كال ييبكنو أف هبده يف طريق اليقني.
الظن ،إٌمبا يكوف يف حالة انعداـ البديل
فسلوؾ اؼبسافر العاقل لطريق ٌ
األفضل ،كىو طريق اليقني؛ فإنٌو  -لكي يصل إذل غايتو من سفره  -ال ب ٌد أف
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يسلك طري نقا ييوصلو ،فإف دل هبد طري نقا يقينيًّا ،كجب عليو أف يبحث عن أفضل
الظين ،كخببلفو لن يصل إذل غايتو.
طريق فبكن ،كىو الطريق ٌٌ
اضحا يف حياتنا ،بصورىا اؼبختلفة ،كمنها اغبياة العمليٌة؛
كىذا ما قبده ك ن
ً
ً
لكن ىذا دل يبنع
فكثريكف ىم أصحاب اغبىرؼ ،الذين ىلكوا بسبب حىرفهم؛ ٌ
األعم األغلب منهم ،من االستمرار يف تلك اغبًىرؼ ،بعد أف علموا هببلؾ
ٌ
يرجحوف النجاة على اؽببلؾ ،حني هبدكف أ ٌف نسبة اؽبالكني -
أقراهنم؛ ٌ
ألهنم ٌ
بسبب تلك اغبً
أقل بكثري من نسبة الناجني؛ كاغباجة تدعوىم إذل
ؼ
ر
ى
ٌ
بديبل عن ًحىرفهم.
العمل؛ من أجل اؼبعاش؛ كال سيٌما حني ال هبدكف ن
ككذلك يف اغبياة االجتماعيٌة ،ذبد الرجل يرغب يف الزكاج ،كيسعى إليو،
زكجا لو ،فيبذؿ األمواؿ من أجلها ،كيرجو أف
كرٌدبا رغب يف امرأة معيٌنة ،لتكوف ن
تلد لو األبناء الذكور.
يرجح نيل السعادة ،يف حياتو االجتماعيٌة ،كيستبعد
كل ذلكٌ ،
كىو يف ٌ
الشقاء كاألذل؛ كلكنٌو مع ذلك ،ال ييبكن أف يقطع بنيل السعادة ،إف كاف من
العاقلني ،كال سيٌما إف كاف قد ظبع دبا جرل للكثري من الرجاؿ ،من اؼبهالك،
كاؼبصائب ،كاؼبتاعب؛ بسبب أزكاجهم ،أك أبنائهم الذكور.
كىكذا يف اغبياة الدينيٌة ،ىبتار اإلنساف العاقل طريق اليقني ،فيتٌخذه
لكل ما ييبكن أف ينتفع بو ،فإف دل هبد بعض ما وبتاج إليو ،يف طريق
ز ناداٌ ،
يؤدم
الظن ،لكن بشرط كاجب أكيد ،ىو ٌأال ٌ
اليقني؛ فإنٌو يم ىلزـ بسلوؾ طريق ٌ
الظن إذل معارضة بعض ما كجده يف طريق اليقني.
سلوؾ طريق ٌ
فإف كقع التعارض بني الطريقني ،كاف على اإلنساف العاقل أف ىبتار طريق
الظن؛ للوصوؿ إذل
ضطر ن
أحياان ،إذل سلوؾ طريق ٌ
اليقني؛ كاؼبسافر الذم قد يي ٌ
الظن ما يعارض بعض ما كجده ،من قبل،
بعض حاجاتو ،فإف كجد يف طريق ٌ
427

الظن ،إلػى طريق اليقني؛
فػي طريق اليقيػن ،كجب عليو أف يػحيد ،عن طريق ٌ
ليسلم من الػمهالك.
كلذلك كاف كاجبنا على اؼبسلم أف هبعل (القطعيٌات اإلسبلميٌة) ىي
األكؿ كاألفضل؛ فإف احتاج إلػى بعض ما ال يستطيع أف يػجده ،فػي
الطريق ٌ
يؤدم
طريق (القطعيٌات) ،كجب عليو االعتماد على (الظنٌػيٌات) ،بشرط ٌأال ٌ
اعتماده عليها إذل ـبالفة (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
مثلَّث اليقٌن:

كؼبعرفة (القطعيٌات اإلسبلميٌة) هبب االعتماد على ( يمثلث اليقني) ،كىو
كل ضلع منها عبارة عن صفة كاجبة أكيدة،
يمثلث مركب من ثبلثة أضبلعٌ ،
احدا ،أك أكثر ،من ىذه
من صفات الدليل الكايف ،فإف فقد الدليل ك ن
األضبلع ،فإنٌو ال ييبكن أف يكوف كافينا.
كأضبلع ( يمثلث اليقني) ىي:

عي:
 -1التقدير القط ّ

كل
التقدير دبعَن بياف قدر الدليل ،أم :بياف قيمتو االحتجاجيٌة؛ فليس ٌ
كل مسألة.
دليل -
ٌ
يستدؿ بو اؼبستدلٌوف  -يكوف صاغبنا لبلحتجاج بو ،يف ٌ
أم دليل ،ما عدا دليلني اثنني،
ففي إنشاء اغبكم
الشرعي ال ييبكن قبوؿ ٌ
ٌ
راجعني إذل الوحي اؼبنزؿ ،نبا :القرآف الكرصل ،كالسنٌة النبويٌة؛ فهما دليبلف
شرعياف قطعياف م ً
الشرعي ،ببل ريب.
للحكم
ئاف
نش
ٌ
ٌ ي
ٌ
ٌأمػ ػا سػ ػ ػائ ػر األدلٌة ،التػي يعتمد عليها (الػمؤلٌفوف)  -قديػ نما ،كحديثنا -
فهي ليست م ً
الشرعي ،كإنػٌما يػيمكن أف يكوف بعضها  -بشركط
للحكم
ئة
نش
ي
ٌ
فاقي،
دليبل قطعيًّا كاش نفا ،عن (الػحكم
معيٌنة  -ن
الشرعي) ،كىو اإلجػماع االتٌ ٌ
ٌ
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ثبوات قطعيًّا ،دكف م ػا سػواه ،مػ ػن اإلجػماعات الػمزعوم ػة.
الثابت عن (السلف) ،ن
فإصباع (السلف) على أعداد ركعات الصلوات الػخمس :ليس ىو الذم
الشرعي) ،بل إ ٌف السنٌة النبويٌة ،الراجعة إذل الوحي الػمنزؿ :ىي
أنشأ (اغبكم
ٌ
اليت أنشأت ىذا اغبكم (أعداد الركعات).
قطعي ،كاشف عن
كما إصباع (السلف) على ىذه األعدادٌ ،إال دليل
ٌ
الشرعي)؛ فإ ٌهنم ما كانوا لييجمعوا على أعداد الركعات ،لو لػم تكن
(اغبكم
ٌ
ثبوات قطعيًّا ،يبنع اختبلفهم فيها.
حقيقة شرعيٌة اثبتة  -عندىم  -ن
كشي« :كال ب ٌد لو من مستند؛ أل ٌف أىل اإلصباع ليست ؽبم رتبة
قاؿ الزر ٌ
نظرا إذل أدلٌتها كمأخذىا ،فوجب أف
االستقبلؿِ ،بثبات األحكاـ ،كإٌمبا ييثبتوهنا ن
يكوف عن مستند؛ ألنٌو لو انعقد من غري مستند ،القتضى إثبات الشرع ،بعد
النيب  ،كىو ابطل»(ُ).
ٌ
مي« :كمن الػجدير ابإلشارة  -فػي ىذا الػمقاـ  -أ ٌف
كقاؿ مصطفى الزلػ ٌ
النص ييصب ػح بوس ػاطة
فائدة اإلجػماع  -فػي حػ ػالة كػ ػوف الس ػند ًّ
نصا  -ىي أ ٌف ٌ
دليبل قطعيًّا ،على حكمو ،كإف كاف ظنٌػ ٌي الداللة ،أك ظنٌػ ٌي الثبوت،
اإلجػماع ن
فػي أصلو»(ِ).
دليبل
دليبل يمنشئنا للحكم
كرأم
الشرعي ،كليس ن
الصحاِب الواحد ليس ن
ٌ
ٌ
الشرعي؛ كال سيٌما عند اختبلؼ الصحابة .كإٌمبا يع ٌده
قطعيًّا ،كاش نفا عن اغبكم
ٌ
دليبل كاش نفا.
دليبل ظنٌػيًّا كاش نفا ،كال يع ٌده آخركف ن
بعض اؼبؤلٌفني ن
حجة؟
قاؿ أبو الوفاء ابن عقيل« :كلنا يف قوؿ
الصحاِب ،ىل ىو ٌ
ٌ
(ُ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.َْٓ/ْ :
(ِ) أصوؿ الفقو يف نسيجو اعبديد.ُِٗ :
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حبجة؛ ألنٌو ؾبتهد ،كليس دبعصوـ ،كال فبنوع من
أصحهما :أنٌو ليس ٌ
ركايتافٌ ،
خبلفو ،فهو كسائر اجملتهدين»(ُ).
حجة" ،فإٌمبا
كقاؿ ابن تيميٌة« :كمن قاؿ من العلماء" :إ ٌف قوؿ
الصحاِب ٌ
ٌ
نص ىبالفو؛ مثٌ إذا اشتهر ،كلػم
قالو ،إذا دل ىبالفو غريه من الصحابة ،كال عيرؼ ٌ
ارم" ،إذا عيرؼ ٌأهنم
يينكركه ،كاف إقر نارا على القوؿ .فقد ييقاؿ" :ىذا إصباع إقر ٌ
قركف على ابطل .ك ٌأما إذا دل يشتهر ،فهذا
أقركه ،كدل يينكره أحد منهم ،كىم ال يي ٌ
ٌ
"حجة" .ك ٌأما إذا عيرؼ أنٌو خالفو،
إف عيرؼ أ ٌف غريه دل ىبالفو ،فقد ييقاؿٌ :
عرؼ ىل كافقو غريه ،أك خالفو ،دل يهبىزـ
فليس ٌ
حبجة ،ابالتٌفاؽ .ك ٌأما إذا دل يي ى
تدؿ على خبلفو ،كانت الػ يح ٌجة فػي يسنٌة
أبحدنبا .كمت كانت السنٌة ٌ
رسوؿ هللا  ،ال فيما ىبالفها ،ببل ريب ،عند أىل العلم»(ِ).
ؼبي« :اآلراء اػببلفيٌة اؼبذكورة كأمثاؽبا ،اليت ذىب إليها
كقاؿ مصطفى الز ٌ
األكؿ
بعض األصوليٌني كالفقهاء ،منها شكليٌة (لفظيٌة) ،كاػببلؼ بني الرأيني ٌ
اغبجة اؼبل ًزمة لغريه،
حبجة مطل نقا" أراد ٌ
كالثاشل؛ أل ٌف من قاؿ" :إنٌو ليس ٌ
(ّ)
اغبجيٌة
ك
للحكم،
ا
كمصدر
ا،
ي
شرع
دليبل
ابعتباره
،
الشرعي
للحكم
كاؼبنشأة
ًّ
ن
ٌ
ن
ٌ
حجة
هبذا اؼبعَن ،ال قبدىا ٌإال يف الكتاب ،كالسنٌة الثابتةٌ .أما الذم قاؿ" :إنٌو ٌ
مطل نقا" ،قصد(ْ) ابلػ يح ٌجيٌة شرعيٌة االستناد إليو ،كالتم ُسك بو ،يف حالة عدـ
النص ،تػم ُس نكا اختيارًًّي ،فهو ليس يح ٌجة يمل ًزمة ،كالقرآف كالسنٌة،
كجود
ٌ
(ُ) الواضح يف أصوؿ الفقو.ّٖ/ٓ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ََِ/ُ :
(ّ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :اؼبنشئة).
مثبل( :فقصد).
(أما) ابلفاء ،فييقاؿ ن
(ْ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب أف يبدأ جواب ٌ
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اغبقيقي ،غريه ،شأنو شأف بقيٌة
كاإلصباع ،إٌمبا ىو مصدر كاشف غبكم مصدره
ٌ
اؼبصادر الكاشفة اؼبختلىف فيها .كمنها ما مضى عليو الزمن ،كانتهى كقتو،
يدؿ على أ ٌف
ؾبرد أتريخ ،ال ييوجب اؼبناقشة ،كالرأم األخري .كمنها ما ٌ
كأصبح ٌ
الصحاِب،
النص الذم اطٌلع عليو
اغبجيٌة ليست يف قوؿ
ٌ
الصحاِب ذاتو ،بل يف ٌ
ٌ
ٌ
كما يف الرأم الثالث»(ُ).
فإهنم ليسوا دبعصومني من
ككذلك إذا كاف الرأم لعدد من الصحابةٌ ،
إصباعا اتٌفاقيًّا قطعيًّا؛ فتكوف العصمة إلصباعهم،
اػبطإٌ ،إال إذا أصبعوا كلٌهم ن
الشرعي،
دليبل قطعيًّا كاش نفا عن اغبكم
ال ألفرادىم ،كيكوف إصباعهم ىذا ن
ٌ
الشرعي.
دليبل يمنشئنا للحكم
كليس ن
ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما الغلط ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،بل يف الصحابة
من قد يغلط أحيا نان ،كفيمن بعدىم»(ِ).
كل كاحد من
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كىم مع ذلك ،ال يعتقدكف أ ٌف ٌ
الصحابة معصوـ ،عن كبائر اإلثػم ،كصغائره؛ بل تػجوز عليهم الذنوب ،فػي
اعبملة.)ّ(»...
أم مؤلٌف  -كائننا من كاف  -أدسل قيمة
كمن ابب أكذل ،ليس لرأم ٌ
الشرعي ،كال يف الكشف عنو.
احتجاجيٌة ،يف إنشاء اغبكم
ٌ
كإنػٌما تكوف قيمة الػمؤلٌف ،فػي تعليم الناس األدلٌة الشرعيٌة القطعيٌة ،من
القرآف الكريػم ،كالسنٌة النبويٌة ،فمن كفٌقو هللا  ،إلػى ذلك ،فهو ابب ،من
(ُ) أصوؿ الفقو يف نسيجو اعبديد.ُِٗ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.َُِ/ّ :
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أبواب الػمعرفة اإلسبلميٌة ،كمدخل من مداخل الكنوز اإلسبلميٌة.
األئمة ،كالفقهاء األربعػة ،كغيػرىم؛
قػاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما أقواؿ بعض ٌ
حج ػة الزمػ ػة ،كال إجػماعػنا ،ابتٌػفػاؽ الػمسلميػن؛ بػل قػ ػد ثػبػت عنهػم :
فليػس ٌ
أنػٌهم نػهػ ػوا الناس ،ع ػن تقليدىػم؛ كأم ػركا  -إذا رأكا ق ػ نوال ،فػي الكتاب ،كالسػ ػنٌػة،
دؿ عليػو الكتػاب ،كالسنٌة ،كيدعػوا
أقػول م ػن قولػهم  -أف أيخػذكا ،بػمػا ٌ
األئمػ ػة األربع ػة ،ال ي ػزال ػوف ،إذا ظه ػر
أقوالػهم .كلػهذا كاف األكػاب ػر ،م ػن أتب ػاع ٌ
لػهم داللػة الكتاب ،أك السػنٌة ،على م ػا يػخالف ق ػوؿ متبوعهم ،اتٌبعوا ذلك»(ُ).
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 اتبعة ،لقوؿ هللا تعاذل ،كرسولو ؛ ليس قوؿ هللا
كرسولو؛ ٌ
اتبعا ألقوالػهم.)ِ(»...
كرسولو ن
القطعي:
 -2التصدير
ّ
عموما على
التصدير دبعَن نسبة صدكر الدليل ،إذل من نيسب إليو .كىو ن
قطعي.
قطعي ،كتصدير غري ٌ
قسمني :تصدير ٌ
النبوم.
كيعنينا من األدلٌة يف ىذا الػمقاـ :الدليل القرآشلٌ ،كالدليل ٌ
قطعي الثبوت) ،ببل خبلؼ.
ٌ
قطعي التصدير ( ٌ
فأما الدليل القرآشلٌ ،فهو ٌ
كهبب االحرتاز من القراءات اؼبنسوبة ،إذل قيػٌراء القرآف الكرصل؛ فليست كلٌها
قطعيٌة التصدير ،كال سيٌما القراءات الشاذٌة.
النبوم ،فاؼبنسوب إليو قسماف:
ك ٌأما الدليل ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َُ/َِ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ِٕ-ِٔ/ٕ :
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قطعا.
قطعي التصدير ،كىو الذم
ٌ
يستحق اسم (السنٌة النبويٌة) ،ن
أ -منسوب ٌ

سمى :حديث اآلحاد ،أك حديث
قطعي التصدير ،كىو ما يي ٌ
ب -منسوب غري ٌ
الواحد ،أك أخبار اآلحاد ،أك خرب الواحد.
كهبب الػحذر  -فػي ىذا القسم  -من القطع بنسبتو ،إذل السنٌة النبويٌة،
كال سيٌما عند معارضة اؼبتوف اآلحاديٌة ،للقطعيٌات اإلسبلميٌة ،أك عند حصوؿ
التعارض ،بني اؼبتوف اآلحاديٌة ،أنفسها.

القطعي:
 -3التفسًن
ّ
قطعي،
التفسري ىو بياف داللة الدليل ،كىو ن
عموما على قسمني :تفسري ٌ
قطعي.
كتفسري غري ٌ
اؼبفسرين للنصوص القرآنيٌة صحيحة قطعيٌة ،بل شبٌة
كل تفسريات ٌ
كليست ٌ
تستحق اسم التفسري؛ فما ىي ٌإال ربريفات شيطانيٌة.
تفسريات ال
ٌ
سمى (شركح اغبديث)؛ فليست
ككذلك تفسريات اؼبتوف اغبديثيٌة ،اليت تي ٌ
شركحا صحيحة قطعيٌة.
كلٌها ن
ً
اؼبفسر شرطني رئيسني:
كال يكوف التفسري قطعيًّاٌ ،إال إذا ح ٌقق ٌ

اتما ،على (القطعيٌات) :الشرعيٌة ،كالعقليٌة،
مفسر،
اعتمادا ًّ
ن
أ -أف يعتمد الػ ٌ
حسيٌة ،كالتاريػخيٌة ،كالعلميٌة ،كاللغويٌة.
كالػ ٌ
اتما ،عن (الظنٌػيٌات) ،كما دكف الظنٌػيٌات ،اليت
ابتعادا ًّ
اؼبفسر ،ن
ب -أف يبتعد ٌ
اغبس ،كالتاريخ ،كالعلم ،كاللغة.
تي ى
نسب إذل الشرع ،كالعقل ،ك ٌ
ً
اغبق؛ ألنٌو
مفسر قد سلم من ـبالفة ٌ
كبتحقيق ىذين الشرطني يكوف الػ ٌ
قد أنتج تفسريين سليمني ،ال اثلث ؽبما:

جب  -على العلماء  -بيانيو؛ أل ٌف
أ -التفسًن الواجب :ىو التفسري الذم يػ ي
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ػهي الػ يمنزؿ.
الناس يػحتاجوف إليو؛ من أجل الفهم السليم ،للوحي اإلل ٌ

ب -التفسًن ادلمكن :ىو التفسري الذم يستطيع العلماء إنتاجو ،ابالعتماد
على األدلٌة القطعيٌة اؼبتاحة (اؼبمكنة)؛ كلذلك يكتفوف بو ،كيتجنٌبوف اػبوض
فيما ال ييبكنهم الوصوؿ إليو.
فإف خاض بعض اؼبؤلٌفني ،فيما كراء ىذين التفسريين؛ فبل ريب يف ٌأهنم
سييخطئوف ،يف معظم تفسرياهتم؛ كال سيٌما حني ىبوضوف ،فيما ال طاقة ؽبم،
دبعرفتو ،كحني يعتمدكف ،على األدلٌة الواىية ،كحني يتٌبعوف أىواءىم؛ لنصرة
مذاىبهم ،كحني يشغلوف الناس بتفسرياهتم السقيمة ،كربريفاهتم العقيمة.
يفسر الوحي اؼبنزؿ،
كل االحتياط ،كىو وباكؿ أف ٌ
فعلى ٌ
اؼبفسر أف وبتاط ٌ
كال سيٌما القرآف الكرصل؛ كذلك أبف يتجنٌب الػمشكوؾ فيو ،كالػمطعوف فيو،
كاؼبظنوف ،كاؼبوىوـ ،كاجملهوؿ.
كعليو أف يتجنٌب التق ُحم ،فبل ىبوض يف ؿباكلة تفسري ما ال طاقة لو بو،
التعصب ىو الذم دعاه
فليس كبلـ اػبالق ككبلـ اؼبخلوؽ؛ كال سيٌما إذا كاف ٌ
إذل التق ُحم؛ نصرة ؼبذىبو.
يؤدم
فإف اضطيٌر اضطر نارا ن
ابلظن ،فليكن ذلك دبا ال ٌ
شديدا ،إذل التفسري ٌ
ظن منو ،وبتمل اػبطأ،
ليصرح يف تفسريه ،أب ٌف ذلك ٌّ
إذل ـبالفة القطعيٌات ،ك ٌ
القطعي ،الذم ال ريب فيو ،كأنٌو مستع ٌد لبلعرتاؼ خبطئو ،إذا
كليس ابلتفسري
ٌ
تبني لو الصواب ،كلو كاف الصواب خببلؼ مذىبو.
ٌ
أئم ػ ػة
قػ ػاؿ ابػن تيميٌة« :فهذه اآلث ػار الصحيحة ،كم ػا شػاكػلػهػا  -ع ػ ػن ٌ
السػ ػلف  -مػحمولة على تػحُرجهم عن الكبلـ ،فػي التفسيػر ،بػما ال علم لػهم
رعا ،فبل ح ػ ػرج عليو؛ كلػهذا
فأما مػ ػن تكلم بػمػ ػا يعل ػم م ػ ػن ذلك ،لغػ ػةن ،كشػ ػ ػ ن
ب ػوٌ .
يركم عن ىؤالء  -كغيػرىم  -أقواؿ فػي التفسيػر ،كال منافاة؛ ألنػٌهم تكلٌموا فيما
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كل أحد؛ فإنٌو كما يػجب
علموه ،كسكتوا ٌ
عما جهلوه .كىذا ىو الواجب على ٌ
عما ال علم لو بو؛ فكذلك هبب القوؿ ،فيما يسئل عنو ،فبٌا
السكوت ٌ
يعلمو»(ُ).
شروط وجوب العمل حبديث اآلحاد:
كمن ىنا ،كاف العمل حبديث اآلحاد  -يف الفركع العمليٌة  -كاجبنا ،لكن
كل الوجوب ،ىي:
بعد رب ٌقق ستٌة شركط كاجبةٌ ،
ماسة مشركعة ،حبيث
 -1أف تكوف اغباجة  -إذل العمل حبديث اآلحاد ٌ -
تتعطٌل بعض اؼبصاحل اؼبشركعة ،يف حالة عدـ ربقيق تلك اغباجة.
ؿبصورا ،يف العمل حبديث اآلحاد؛
اؼباسة اؼبشركعة
 -2أف يكوف ربقيق اغباجة ٌ
ن
بديبل ،عن ذلك اغبديث ،يف (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
حبيث ال هبد اؼبسلم ن
 -3أف يسلم (حديث اآلحاد) ،من معارضة (القطعيٌات) ،الثابتة ابألدلٌة
القطعيٌة ،كىي:

تفسريا قطعيًّا،
أ -القطعيّات الشرعيّة ،كتشمل النصوص القرآنيٌة ،اؼبفسرة
ن
تفسريا قطعيًّا.
كالسنٌة النبويٌة اؼبتواترة ،الثابتة ثبو نات قطعيًّا ،كاؼبفسرة ن
كشيٌ « :
فأما التعارض ،بني الكتاب كالسنٌة ،فإف كاف الػخربي
قاؿ الزر ٌ
اترا ،فالكتاب
اترا ،فالقوؿ فيو،
ي
كتعارض اآليتني ،كإف لػم يكن متو ن
متو ن
يمقدـ.)ِ(»...
أيضا« :ك ٌأما تعارض ال ُسنت ً
ني ،فإف كانتا متواترين،
كشي ن
ي
كقاؿ الزر ٌ
آحادا ،طيلًب ترجيح إحدانبا ،على
فكالكتاب ،بعضو ببعض ،كإف كانتا ن
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َُِ/ُّ :
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ُُُ/ٔ :
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األخرل ،بطريقة؛ فإف تع ٌذر ،فاػببلؼ يف التخيري ،أك التساقيط ،كإف كاف
آحادا ،فاؼبتواتر»(ُ).
اترا ،كاألخرل ن
إحدانبا متو ن

كل زماف كمكاف؛
ب -القطعيّات العقليّة ،اليت اتٌفقت عليها العقوؿ ،يف ٌ
خببلؼ العقليٌات النًٌسبيٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ أل ٌهنا تتأثٌر ابختبلؼ عقوؿ
األفراد ،كاختبلؼ أىوائهم ،كاختبلؼ الزماف ،كاختبلؼ اؼبكاف.
فكل حديث رأيتو ،يػخالف الػمعقوؿ ،أك يناقض
قاؿ ابن
ٌ
اعبوزمٌ « :
األصوؿ ،فاعلم أنٌو موضوع ،فبل تتكلٌف اعتباره»(ِ).
كقاؿ ابن تيميٌة« :فيأخذ الػمسلموف جػميع دينهم ،من االعتقادات،
األمة
كسنٌة رسولو ،كما اتٌفق عليو سلف ٌ
كالعبادات ،كغري ذلك ،من كتاب هللا ،ي
أئمتها ،كليس ذلك ـبال نفا للعقل الصريح؛ فإ ٌف ما خالف العقل الصريح ،فهو
كٌ
ابطل ،كليس يف الكتاب كالسنٌة كاإلصباع ابطل ،كلكن فيو ألفاظ قد ال يفهمها
ابطبل؛ فاآلفة منهم ،ال من الكتاب
بعض الناس ،أك يفهموف منها معَن ن
كالسنٌة»(ّ).
كقاؿ ابن القيٌم« :كالتقسيم الصحيح أف ييقاؿ :إذا تعارض دليبلف:
كإما أف يكوان
ظبعي
فإما أف يكوان قطعيٌنيٌ ،
كعقلي؛ ٌ
ٌ
ظبعيٌاف ،أك عقليٌاف ،أك ٌ
فأما القطعيٌاف ،فبل ييبكن
كإما أف يكوف أحدنبا قطعيًّا ،كاآلخر ظنٌػيًّاٌ .
ظنٌػيٌنيٌ ،
القطعي :ىو الذم يستلزـ مدلولو،
تعارضهما يف األقساـ الثبلثة؛ أل ٌف الدليل
ٌ
يشك فيو أحد من
قطعا؛ فلو تعارضا ،لزـ اعبمع بني النقيضني ،كىذا ال ٌ
ن
(ُ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ُُُ/ٔ :
(ِ) اؼبوضوعات.ُُٓ/ُ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.ِٕٔ/ُُ :
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القطعي ،سواء كاف
تعني تقدصل
العقبلء .كإف كاف أحدنبا قطعيًّا ،كاآلخر ظنٌػيًّاٌ ،
ٌ
صبيعا ظنٌػيٌني ،صران إذل الرتجيح ،ككجب تقدصل
عقليًّا ،أك ظبعيًّا .كإف كاان ن
الراجح منهما ،ظبعيًّا كاف ،أك عقليًّا .فهذا تقسيم كاضح ،متٌػ ىفق على مضمونو،
بني العقبلء»(ُ).
معقوال
أيضا« :فبل يعارض السمع الصحيح الصريح ٌإال ن
كقاؿ ابن القيٌم ن
فاسدا ،تنتهي مق ٌدماتو إذل اؼبكابرة ،أك التقليد ،أك التلبيس ،كاإلصباؿ .كقد تدبٌر
ن
أنصار هللا كرسولو كسنٌتو ىذا؛ فما كجدكا  -حبمد هللا  -العقل الصريح يفارؽ
أصبل؛ بل ىو خادمو ،كصاحبو ،كالشاىد لو؛ كما كجدكا
النقل الصحيح ،ن
العقل اؼبعارض لو ٌإال من أفسد العقوؿ ،كأسخفها ،كأش ٌدىا منافاة ،لصريح
العقل ،كصحيحو»(ِ).
كل زماف كمكاف؛
ج -القطعيّات ّ
احلسيّة ،اليت اتٌفقت عليها اغبو ٌ
اس ،يف ٌ
ً
اس
اغبسيٌات النٌسبيٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ أل ٌهنا تتأثٌر ابختبلؼ حو ٌ
خببلؼ ٌ
األفراد ،كاختبلؼ أىوائهم ،كاختبلؼ الزماف ،كاختبلؼ اؼبكاف.
كل طبقة من الطبقات،
د -القطعيّات التارخييّة ،اليت نيقلت بطريق التواتر ،يف ٌ
خببلؼ التارىبيٌات النًٌسبيٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ بل ىي أخبار اختبلفيٌة ،يغلب
كيقل فيها الصدؽ كالفهم.
عليها الكذب كالوىمٌ ،

ه -القطعيّات العلميّة ،الثابتة ابألدلٌة العلميٌة التجريبيٌة القطعيٌة ،خببلؼ
النظرًٌيت العلميٌة؛ فليست أدلٌة قطعيٌة؛ بل ىي زبمينات ظنٌػيٌة ،كالكثري منها
يتٌضح بطبلنو ،دبركر الزماف ،كتق ُدـ اإلنساف يف العلوـ التجريبيٌة.
(ُ) الصواعق اؼبرسلة.ٕٕٗ/ّ :
(ِ) الصواعق اؼبرسلة.ٕٔٗ/ِ :
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ثبوات قطعيًّا؛ خببلؼ
و -القطعيّات اللغويّة ،كىي أصوؿ اللغة العربيٌة ،الثابتة ن
فإهنا ليست من القطعيٌات اللغويٌة.
اآلراء اللغويٌة االختبلفيٌة؛ ٌ

 -4أف يسلم اغبديث من معارضة حديث آخر ،أقول منو ،أك بدرجة ٌقوتو.
كيف ىذه اغبالة يلجأ اؼبؤلٌفوف إذل الرتجيح.
كال ريب يف أ ٌف ترجيح أحد اغبديثني على اآلخر ،يلزـ منو الدعوة إذل
ترؾ العمل ابغبديث اؼبرجوح منهما.
ً
اؼبرج يح أ ٌف أحد اغبديثني منسوخ ابآلخر،
كمن كجوه الرتجيح أف ي ٌدعي ٌ
عمل دبقتضاه.
كلذلك ال يي ى
قاؿ ابن تيميٌة« :كاػبرب الواحد ،إذا خالف اؼبشهور اؼبستفيض ،كاف
منسوخا»(ُ).
شاذًّا ،كقد يكوف
ن
نصاف ،فإف كاان من أخبار
كشي« :قاؿ سليم :إف تعارض ٌ
كقاؿ الزر ٌ
ً
ً
أحدنبا على اآلخر،
اؼبتأخ يرٌ ،
كإال قي ًٌدـ ي
نسخوي ٌ
اآلحاد ،كعيلم تق ُدـ أحدنبا ،ى
بضرب من الرتجيح.)ِ(»...
النيب  ،بصفتو النبويٌة التبليغيٌة،
 -5أف يكوف حديث اآلحاد
ن
منسواب إذل ٌ
النيب  ،بصفتو البشريٌة ،أك
حصرا ،ال بصفتو البشريٌةٌ .أما إذا كاف
ن
ن
منسواب إذل ٌ
منسواب إذل غريه ،من الصحابة ،أك التابعني ،فبل هبب العمل بو.
كاف
ن
قاؿ ابن ابزٌ « :أما من أمور الدنيا ،فقد يقع اػبطأ ،مثٌ يينبو على ذلك؛
النيب  ،ل ٌػما مر على صباعة يل ٌقحوف النخل ،فقاؿ" :ما أظنٌو
كما كقع من ٌ
شيصا ،فأخربكه  ،فقاؿ " :إٌمبا
فلما تركوه ،صار ن
يضره لو تركتموه"ٌ ،
ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َٔ/ِِ :
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.ُِْ/ٔ :
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مين ،كأنتم أعلم أبمر دنياكمٌ ،أما ما أخربكم بو عن هللا ،
قلت ذلك ظنًّا ٌ
فبني  أ ٌف الناس
ٌ
فإشل لػم أكذب على هللا" .ركاه مسلم يف الصحيحٌ .ى
أعلم أبمور دنياىم ،كيف يل ٌقحوف النخل ،ككيف يغرسوف ،ككيف يبذركف،
كوبصدكفٌ .أما ما يىبرب بو األنبياء عن هللا  ،فإ ٌهنم معصوموف من ذلك .فقوؿ
النيب  يىبط  ،فهذا قوؿ ابطل ،كال ب ٌد من التفصيل ،كما
من قاؿ :إ ٌف ٌ
ذكران»(ُ).
 -6أف يتٌفق الػمؤلٌفوف ،كلٌهم ،أك معظمهم ،على تصحيح منت اغبديث،
سليما من األكىاـ كاألىواء،
شرحا
ن
كالدعوة إذل العمل بو ،بعد شرحو ن
صحيحا ،ن
أيضا.
كال سيٌما إذا اتٌفقوا كلٌهم ،أك معظمهم ،على تصحيح إسناده ن

حكم العمل ابلـحديث الضعيف:
ٌأم ػا (أحاديث اآلحػ ػاد) ،التػي اتٌف ػق الػمؤلٌفوف ،كلٌه ػم ،أك معظمهم ،على
كإما أف
ألهنا ٌإما أف تكوف
تضعيفها ،فبل ييبكن العمل هبا؛ ٌ
ن
مقطوعا بضعفهاٌ ،
يكوف الراجح ضعفها؛ فيكوف العمل هبا ـبال نفا للمنهج السليم.
ٌأما ذبويز بعض اؼبؤلٌفني االستشهاد ببعض األحاديث الضعيفة ،فليس
على إطبلقو؛ فبل يكوف ذلك ،يف العقائد ،كاألعماؿ ،كإٌمبا يكوف ذلك -
مقطوعا،
حصرا ،كبشركط ،منهاٌ :أال يكوف
ن
عندىم  -يف فضائل األعماؿ ،ن
مظنوان بو الوضع ،ك ٌأال يكوف شديد الضعف ،ك ٌأال ييعت ىقد فيو أنٌو
بوضعو ،كال
ن
شرعي ،كأف يكوف يمند ًر نجا ربت أصل معركؼ يف الشرع.
دليل ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ككذلك ما عليو العلماء من العمل ابغبديث الضعيف،
تج بو؛
يف فضائل األعماؿ :ليس معناه إثبات االستحباب ابغبديث الذم ال يوب ٌ
متنوعة.ُِٗ-َِٗ/ٔ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
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شرعي .كمن أخرب عن هللا
شرعي ،فبل يثبت ٌإال بدليل
فإ ٌف االستحباب حكم
ٌ
ٌ
شرعي ،فقد شرع من الدين ما لػم
عمبل من األعماؿ ،من غري دليل
ب ن
أنٌو يوب ٌ
ٌ
أيذف بو هللا ،كما لو أثبت اإلهباب ،أك التحرصل؛ كؽبذا ىبتلف العلماء يف
االستحباب ،كما ىبتلفوف يف غريه ،بل ىو أصل الدين اؼبشركع .كإٌمبا مرادىم
بنص ،أك
بذلك :أف يكوف العمل فبٌا قد ثبت أنٌو فبٌا يوببٌو هللا ،أك فبٌا يكرىو هللاٌ ،
إصباع ،كتبلكة القرآف ،كالتسبيح ،كالدعاء ،كالصدقة كالعتق ،كاإلحساف إذل
الناس ،ككراىة الكذب كاػبيانة ،ككبو ذلك .فإذا يركم حديث يف فضل بعض
األعماؿ اؼبستحبٌة ،كثواهبا ،ككراىة بعض األعماؿ ،كعقاهبا ،فمقادير الثواب
كالعقاب كأنواعو ،إذا يركم فيها حديث ال نعلم أنٌو موضوع ،جازت ركايتو،
كالعمل بو ،دبعَن :أ ٌف النفس ترجو ذلك الثواب ،أك زباؼ ذلك العقاب،
كثريا ،فهذا إف صدؽ،
كرجل يعلم أ ٌف التجارة تيربػػح ،لكن بلغو ٌأهنا تيربػػح رحبنا ن
يضره»(ُ).
نفعو ،كإف كذب ،دل ٌ
عتمد يف الشريعة على األحاديث
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كال هبوز أف يي ى
لكن أضبد بن حنبل كغريه  -من
الضعيفة ،اليت ليست صحيحة ،كال حسنة؛ ٌ
جوزكا أف ييركل يف فضائل األعماؿ ما دل ييعلىم أنٌو اثبت ،إذا دل ييعلىم
العلماء ٌ -
كركم يف فضلو
أنٌو كذب؛ كذلك أ ٌف العمل إذا عيلم أنٌو مشركع ،بدليل
شرعي ،ي
ٌ
حديث ،ال ييعلىم أنٌو كذب ،جاز أف يكوف الثواب ًّ
حقا ،كدل يقل أحد من
األئمة :إنٌو هبوز أف يهب ىعل الشيء كاجبنا ،أك مستحبًّا ،حبديث ضعيف ،كمن قاؿ
ٌ
ىذا ،فقد خالف اإلصباع .كىذا كما أنٌو ال هبوز أف يوبرـ شيءٌ ،إال بدليل
كركم حديث يف كعيد الفاعل لو ،كدل ييعلىم أنٌو
شرعي ،لكن إذا عيلم ربريبو ،ي
ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َْ/ُٖ :
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كذب ،جاز أف يركيو؛ فيجوز أف ييركل يف الرتغيب كالرتىيب ما دل ييعلىم أنٌو
رىب منو ،بدليل آخر ،غري ىذا
كذب ،لكن فيما عيلم أ ٌف هللا رغٌب فيو ،أك ٌ
اغبديث اجملهوؿ حالو»(ُ).
كمنع مؤلٌفوف آخػركف ،من العمػل ابلػحديث الضعيف ،حتٌػى فػي بػاب
صحةى تلك األحاديث الضعيفة.
(الرتغيب كالرتىيب)؛ لكيبل ٌ
العامةي ٌ
يتوىم ٌ
لكن الذم يظهر رل :أ ٌف اغبديث الضعيف ال ذبوز
قاؿ ابن عثيمني« :ك ٌ
العامة مت ما قلت ؽبم
العامة ،أل ٌف ٌ
ركايتوٌ ،إال مبيػننا ضعفو مطل نقا ،السيٌما بني ٌ
النيب  قالو .كؽبذا من
حديثناٌ ،
فإهنم سوؼ يعتقدكف أنٌو حديث صحيح ،كأ ٌف ٌ
القواعد اؼبقررة عندىم ىو :أ ٌف ما قيل يف ا﵀راب ،فهو صواب .كىذه القاعدة
العامة ،فلو أتيت ؽبم أبكذب حديث ،على كجو األرض ،لص ٌدقوؾ؛
مقررة عند ٌ
حت لو بيٌنت ؽبم ضعفو ،السيٌما يف الرتغيب
كؽبذا،
فالعامة سيص ٌدقونكٌ ،
ٌ
أم حديث ،غبفظو ،دكف االنتباه لدرجتو،
كالرتىيب ،فإ ٌف ٌ
العام ٌي لو ظبع ٌ
كصحتو .كاغبمد ﵁ ،فإ ٌف يف القرآف الكرصل ،كالسنٌة النبويٌة اؼبطهرة الصحيحة،
ٌ
(ِ)
ما ييغين عن ىذه األحاديث» .
كليس تصحيح آحاد من اؼبؤلٌفني  -غبديث من أحاديث اآلحاد -
صححوه ،كال سيٌما عند اختبلؼ اؼبؤلٌفني ،يف
كافينا للعمل ابغبديث ،الذم ٌ
ً
كمضعًف ،كمتوقًٌف.
مصحح،
ٌ
ىذا اغبديث ،بني ٌ
النيسابورم) تيػ ىع ٌد أضعف التصحيحات،
فمثبل :تصحيحات (اغباكم
ن
ٌ
كال سيٌما حني ينفرد بتصحيح اغبديث.
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َُٖ/ُ :
(ِ) شرح اؼبنظومة البيقونيٌة.ْٕ :
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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 ٌ
موضوعة مكذكبة ،عند أىل اؼبعرفة ابغبديث ...ككذا أحاديث كثرية يف
أئمة أىل العلم ابغبديث  -موضوعة ،كمنها
مستدركوٌ ،
يصححها ،كىي  -عند ٌ
جرد
ما يكوف موقوفنا يرفعو .كؽبذا كاف أىل العلم ابغبديث ال يعتمدكف على مػ ٌ
يصححو ،فهو صحيح ،لكن ىو يف
تصحيح اغباكم ،كإف كاف غالب ما ٌ
اؼبصححني دبنزلة الثقة الذم يكثر غلطو ،كإف كاف الصواب أغلب عليو .كليس
ٌ
يصحح اغبديث أضعف من تصحيحو»(ُ).
فيمن ٌ
النتيجة:

ت ،فإ ٌف العمل بو يكوف
فإذا اتٌصف حديث اآلحاد ،هبذه الصفات الس ٌ
قطعا.
كاجبنا ،ببل ريب؛ أل ٌف ما ال يي ٌ
ؤدل الواجبٌ ،إال بو ،يكوف كاجبنا ،ن
كمع كجوب العمل حبديث اآلحاد ،الذم اجتمعت فيو الشركط الستٌة،
صادرا من الرسوؿ  ،كما يقطع
فإ ٌف العامل بو ال ييبكن أف يقطع بكونو
ن
بصدكر السنٌة النبوية اؼبتواترة؛ كإٌمبا ي ً
رجح ذلك ،كيعمل دبا يستطيع ،فبل يرتؾ
يٌ
ٌ
العمل؛ ألنٌو لػم يصل إذل درجة اليقني.
كجوب
كمفتوىا:
قاؿ أبو اؼبعارل
ي
اعبويين« :ما ذىب إليو علماءي الشريعة ي
ٌ
العمل ،عند كركد خرب الواحد ،على الشرائط ،اليت سنصفها ،مثٌ أىطلق الفقهاءي
وجب العًلم ،كي ً
القوؿ :أب ٌف خرب الواحد ال ي ً
تساى هل منهم،
ب
وج
ى
العمل ،كىذا ي
ي
ي
ي
ى
كاؼبقطوع بو :أنٌو ال ي ً
وجب العلم ،كال العمل؛ فإنٌو لو ثبت كجوب العمل،
ي
يؤدم إذل إفضائو إذل نوع من
مقطوعا بو ،لثبت العلم بوجوب العمل ،كىذا ٌ
ن
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُّٖ-ُِٖ/ُ :
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علما
العلم .كذلك بعيد؛ فإ ٌف ما ىو مظنوف يف نفسو يستحيل أف يقتضي ن
مبتوات ،فالعمل خبرب الواحد مستند إذل األدلٌة ،اليت سنيقيمها على كجوب
ن
أحدا من
لست ُ
أشك أ ٌف ن
ش يف اللفظ .ك ي
العمل ،عند خرب الواحد ،كىذا تناقي ه
ا﵀ ٌققني ال ي ً
نكر ما ذكرانه»(ُ).
ي
افه ٍم ٌ -أكنال  -أ ٌان لسنا نعين ابلقبوؿ:
ارل« :ك ى
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
الع ٍدؿ ،كرٌدبا كاف
التصديق ،كال ٌ
ابلرد :التكذيب؛ بل هبب علينا قبوؿ قوؿ ى
كاذاب ،أك غالطنا؛ كال هبوز قبوؿ قوؿ الفاسق ،كرٌدبا كاف صادقنا؛ بل نعين
ن
(ِ)
ابؼبقبوؿ :ما هبب العمل بو ،كابؼبردكد :ما ال تكليف علينا يف العمل بو» .

(ُ) الربىاف يف أصوؿ الفقو.ٓٗٗ/ُ :
(ِ) اؼبستصفى.َِٗ/ُ :

443

الاحتجاج َ
الع َق ّ
دي
ٌأما االحتجاج ،حبديث اآلحاد ،يف ابب األصوؿ االعتقاديٌة؛ فإ ٌف أكثر
كيفرقوف بني مقاميػن:
الػمؤلٌفني  -قديػ نما ،كحديثنا  -يرفضوف ىذا االحتجاجٌ ،
مقاـ األصوؿ االعتقاديٌة ،كمقاـ الفركع العمليٌة.
فالعناية ابألصوؿ مقدمة على العناية ابلفركع؛ أل ٌف الفرع إذا اهندـ ،فإ ٌف
اهندامو لن يؤثٌر يف ثبوت األصل؛ خببلؼ األصل ،فإنٌو إذا اهندـ ،اهندمت -
كل الفركع ،اليت تقوـ عليو.
ابهندامو ٌ -
فمثبل( :ربرصل الزسل) فرع قائم على صبلة من األصوؿ ،أبرزىا:
ن

حرـ الزنػى ،كىو هللا تعاذل.
 -1اإليباف بػمن ٌ

 -2اإليباف ابلكتاب الػمنزؿ ،اؼبشتمل على تػحرصل الزنػى ،كىو القرآف الكرصل.
النيب .
 -3اإليباف ابلرسوؿ ،الذم بلغ الناس تػحرصل الزسل ،ابلقرآف ،كىو ٌ

 -4اإليباف ابليوـ اآلخر ،الذم سييثاب فيو من تػجنب الزنػى؛ طاعة ﵁،
باعا ؽبواه.
كسييعاقىب فيو من ارتكب الزنػى؛ اتٌ ن
كمع أ ٌف ربرصل الزسل من أكرب األحكاـ اإلسبلميٌة الشرعيٌة ،لكنٌو مع ذلك
فرعا من الفركع الشرعيٌة ،إذا كازٌانه هبذه األصوؿ األربعة؛ كال سيٌما اإليباف
يبقى ن
كل الفركع.
كل األصوؿ ،ك ٌ
اب﵁ تعاذل ،فهو أصل ٌ
كل دليل من األدلٌة :الشرعيٌة،
كلذلك كجب اشرتاط (القطعيٌة) ،يف ٌ
اغبسيٌة ،كالتارىبيٌة ،كالعلميٌة ،كاللغويٌة ،اليت تتعلٌق هبذه األصوؿ،
كالعقليٌة ،ك ٌ
كل الوجوب.
ن
إثباات ،أك نفينا؛ كال سيٌما الغيبيٌات ،اليت هبب اغبذر فيهاٌ ،
كمن ىنا اشرتطوا أف تكوف األحاديث اؼبركيٌة قطعيٌة الثبوت؛ لتيفيد العلم،
الظن؛ كال سيٌما إذا
آحاداٌ ،
أم :القطع كاليقني .فإذا كانت ن
فإهنا ال تيفيد ٌإال ٌ
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كانت اؼبتوف مركيٌة ابؼبعاشل اإلصباليٌة ،ال ابأللفاظ القطعيٌة ،مع كوف اػببلؼ -
قائما على اللفظ ،ال على اؼبعَن.
يف أكثر اؼبسائل االعتقاديٌة  -ن
اِب« :قلت :األصل يف ىذا  -كما أشبهو من أحداث الصفات
قاؿ اػبطٌ ٌ
كاألظباء  -أنٌو ال هبوز ذلكٌ ،إال أف يكوف بكتاب انطق ،أك خرب مقطوع
بصحتو ،فإف لػم يكوان ،فبما يثبت من أخبار اآلحاد ،اؼبستندة إذل أصل يف
ٌ
بصحتها ،أك دبوافقة معانيها ،كما كاف خببلؼ
الكتاب ،أك يف السنٌة اؼبقطوع ٌ
تأكؿ حينئذ ،على ما يليق
ذلك ،فالتوقُف عن إطبلؽ االسم بو ىو الواجب ،كيي ٌ
دبعاشل األصوؿ اؼبتٌػ ىفق عليها ،من أقاكيل أىل الدين كالعلم ،مع نفي التشبيو فيو.
ىذا ىو األصل الذم نبين عليو الكبلـ ،كنعتمده يف ىذا البابً .
كر األصابع
كذ
ي
وجد يف شيء من الكتاب ،كال من السنٌة ،اليت شرطها يف الثبوت ما
لػم يي ى
حت يػيتوىم  -بثبوهتا -
كصفناه .كليس معَن اليد يف الصفات دبعَن اعبارحةٌ ،
شرعي ،أطلقنا االسم فيو على ما جاء بو
ثبوت األصابع؛ بل ىو توقيف
ٌ
الكتاب ،من غري تكييف ،كال تشبيو؛ فخرج بذلك عن أف يكوف لو أصل يف
الكتاب ،أك يف السنٌة ،أك أف يكوف على شيء من معانيها»(ُ).
صح إسنادىا ،ككانت
كقاؿ أبو منصور
البغدادم« :كأخبار اآلحاد مت ٌ
ٌ
متوهنا غري مستحيلة ،يف العقل ،كانت ً
موجبة للعمل هبا ،دكف العلم؛ ككانت
دبنزلة شهادة العدكؿ عند اغباكم ،يلزمو اغبكم هبا يف الظاىر ،كإف لػم يعلم
صدقهم ،يف الشهادة»(ِ).
ػرؾ أى يػل النظ ػ ػػر  -مػػن
كقاؿ
البيهقي« :كلػهذا الوج ػػو ،م ػػن االحتماؿ ،تػ ى
ٌ
(ُ) أعبلـ اغبديث.ُٖٗٗ-ُٖٖٗ/ّ :
(ِ) أصوؿ الدين.ُِ :
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االحتجاج أبخبار اآلحاد ،يف صفات هللا تعاذل ،إذا لػم يكن لًما
أصحابنا -
ى
انفرد منها أصل يف الكتاب ،أك اإلصباع ،كاشتغلوا بتأكيلو»(ُ).
كقاؿ ابن عبد الربٌ« :كاختلف أصحابنا كغريىم يف خرب الواحد العدؿ:
وجب العلم كالعمل صبيعا ،أـ ي ً
ىل ي ً
وجب العمل ،دكف العلم؟ كالذم عليو أكثر
ن
ي
ي
أىل العلم منهم :أنٌو ي ً
الشافعي ،كصبهور
قوؿ
كىو
العلم،
دكف
العمل،
ب
وج
ي
ٌ
أىل الفقو كالنظر ،كال ي ً
وجب العلم عندىم ٌإال ما يش ًهد بو على هللا ،كقي ًطع
ي
قطعا ،كال خبلؼ فيو .كقاؿ قوـ كثري من أىل األثر ،كبعض أىل
العذر دبجيئو ن
النظر :إنٌو ي ً
ابيسي ،كغريه
ر
الك
اغبسني
منهم
ا،
صبيع
العمل
ك
الظاىر
العلم
ب
وج
ن
ي
ٌ
كذكر ابن خوازبنداذ أ ٌف ىذا القوؿ ىبرج على مذىب مالك.)ِ(»...
البغدادم« :خرب الواحد ال ييقبىل يف شيء من أبواب
كقاؿ اػبطيب
ٌ
الدين ،اؼبأخوذ على اؼبكلفني العلم هبا ،كالقطع عليها ،كالعلٌة يف ذلك أنٌو إذا لػم
يعلم أ ٌف اػبرب قوؿ رسوؿ هللا  -صلٌى هللا عليو كآلو كسلٌم  -كاف أبعد من العلم
النيب
دبضمونوٌ ،
فأما ما عدا ذلك من األحكاـ ،اليت لػم يي ى
وجب علينا العلم ،أب ٌف ٌ
 صلٌى هللا عليو كآلو كسلٌم ٌ -قررىا ،كأخرب عن هللا  هبا ،فإ ٌف خرب الواحدشرعا لسائر اؼبكلفني أف
فيها مقبوؿ ،كالعمل بو كاجب ،كيكوف ما كرد فيو ن
كشواؿ،
يعمل بو ،كذلك نػحو :ما كرد يف الػحدكد ،كالك ٌفارات ،كىبلؿ رمضاف ٌ
حج ،كالزكاة ،كالػمواريث ،كالبياعات ،كالطهارة،
كأحكاـ الطبلؽ ،كالعتاؽ ،كالػ ٌ
كالصبلة ،كتػحرصل الػمحظورات»(ّ).
(ُ) األظباء كالصفات.َُِ/ِ :
(ِ) التمهيد.ٖ-ٕ/ُ :
(ّ) الكفاية يف علم الركاية.ِّْ :
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أيضا« :كال ييقبىل خرب الواحد يف منافاة حكم
كقاؿ اػبطيب
البغدادم ن
ٌ
العقل ،كحكم القرآف ،الثابت ا﵀ ىكم ،كالسنٌة اؼبعلومة ،كالفعل اعبارم ؾبرل
كل دليل مقطوع بو ،كإٌمبا ييقبىل بو فيما ال ييقطىع بو ،فبٌا هبوز كركد
السنٌة ،ك ٌ
التعبُد بو ،كاألحكاـ اليت تق ٌدـ ذكران ؽبا ،كما أشبهها مػ ٌما لػم نذكره»(ُ).
الباجي« :ك ٌأما خرب اآلحاد :فما قصر عن التواتر ،كذلك
كقاؿ أبو الوليد
ٌ
صحتو؛ لثقة ً
اؼبخرب بو ،أل ٌف
ظن السامع لو ٌ
ال يقع بو العلم ،كإٌمبا يغلب على ٌ
ً
ؿبمد بن
اؼبخرب  -كإف كاف ثقة  -هبوز عليو الغلط كالسهو ،كالشاىد .كقاؿ ٌ
األكؿ عليو صبيع الفقهاء»(ِ).
خويز منداد" :يقع العلم خبرب الواحد" .ك ٌ
اعبويين« :ذىبت اغبى ٍشويٌة من اغبنابلة ،كىكتىبة اغبديث،
كقاؿ أبو اؼبعارل
ٌ
إذل أ ٌف خرب الواحد العدؿ ي ً
وجب العلم .كىذا خزم ال ىبفى مدركو على
ي
كىبط ؛ فإف
أذبوزكف أف ٌ
يزؿ العدؿ الذم كصفتموه ،ي
ذم ٌ
لب .فنقوؿ ؽبؤالءٌ :
قالوا" :ال" ،كاف ذلك هبتنا كىت نكا ،كخرقنا غبجاب اؽبيبة ،كال حاجة إذل مزيد
صبع ال ييع ٌدكف
البياف فيو .كالقوؿ القريب فيو أف قد زؿ من الركاة كاألثبات ه
كثرة ،كلو لػم يكن الغلط متصونرا ،ؼبا رجع را وك عن ركايتو .كاألمر خببلؼ ما
تبني إمكاف اػبطإ ،فالقطع ابلصدؽ  -مع ذلك  -ؿباؿ .مثٌ ىذا
زبيٌلوه .فإذا ٌ
يف العدؿ يف علم هللا تعاذل ،ككبن ال نقطع بعدالة كاحد ،بل هبوز أف ي ً
ضمر
ي
خبلؼ ما يظ ًهر .كال متعلٌق ؽبم ٌإال ظنٌهم أ ٌف خرب الواحد ي ً
وجب العمل .كقد
ي
ي
تكلٌمنا عليو دبا فيو مقنع»(ّ).
(ُ) الكفاية يف علم الركاية.ِّْ :
(ِ) اإلشارة يف معرفة األصوؿ.ِّْ :
(ّ) الربىاف يف أصوؿ الفقو.َٕٔ-َٔٔ/ُ :

447

أيضا« :ك ٌأما األخبار ،فاػبرب :ما يدخلو الصدؽ،
كقاؿ أبو اؼبعارل
اعبويين ن
ٌ
كالكذب .كاػبرب ينقسم ،إذل قسمني :آحاد ،كمتواتر .فاؼبتواتر :ما ي ً
وجب العلم،
ي
كىو أف يركم صباعة ال يقع التواطؤ على الكذب ،من مثلهم ،إذل أف ينتهي،
خرب عنو ،كيكوف يف األصل ،عن مشاىدة ،أك ظباع ،ال عن اجتهاد.
إذل الػ يم ى
وجب العمل ،كال ي ً
كاآلحاد :ىو الذم ي ً
وجب العلم»(ُ).
ي
ي
ارل« :كإذا عرفت ىذا ،فنقوؿ :خرب الواحد ال ييفيد
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
بكل ما نسمع .كلو ص ٌدقنا كق ٌدران
العلم ،كىو معلوـ ابلضركرة ،فإ ٌان ال نص ٌدؽ ٌ
تعارض خربين ،فكيف نص ٌدؽ ابلض ٌدين؟ كما يحكي عن ا﵀ ًٌدثني ،من أ ٌف ذلك
ي
ً
الظن
ييوجب العلم ،فلعلٌهم أرادكا أنٌو ييفيد العلم ،بوجوب العمل ،أك سػ ٌموا ٌ
علما؛ كؽبذا قاؿ بعضهم" :ييوًرث العلم الظاىر" ،كالعلم ليس لو ظاىر ،كابطن،
ن
الظن.)ِ(»...
كإنػٌما ىو ٌ
أيت  -من أصحابنا  -من تكلٌم يف األصوؿ ،بػما
كقاؿ ابن
اعبوزم« :كر ي
ٌ
ال يصلح ،كانتدب للتصنيف ثبلثة :أبو عبد هللا بن حامد ،كصاحبو القاضي،
كابن الزاغوشلٌ؛ فصنٌفوا كتبنا شانوا هبا الػمذىب .كرأيتهم قد نزلوا إذل مرتبة
حس ،فسمعوا أ ٌف هللا تعالػى خلق
العو ٌاـ؛ فحملوا الصفات ،على مقتضى الػ ٌ
كفما،
ككجها ز ن
آدـ ،على صورتو؛ فأثبتوا لو صورة ،ن
ائدا ،على الذات ،كعينني ،ن
اسا ،كأضواء لوجهو ،ىي السبحات ،كيدين ،كأصابع ،ك ًّ
كفا،
كؽبوات ،كأضر ن
كصدرا ،كفخ نذا ،كساقني ،كرجلني .كقالوا :ما سػمعنا بذكر
هاما،
كخنصرا ،كإبػ ن
ن
ن
س ،كييدنػي العب ػ ػد ،مػ ػن ذاتػ ػو .كقػ ػاؿ
س ،كيػي ىم ٌ
الرأس .كقالوا :يػج ػ ػوز أف يىػ ىم ٌ
(ُ) منت الورقات.ُٓ :
(ِ) اؼبستصفى.ِِٕ/ُ :
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بعضهم :كيتن ٌفػس .ثػ ٌم ييرضوف العواـ ،بقولػهم :ال كما ييع ىقل.)ُ(»...
أيضا« :الثالثٌ :أهنم أثبتوا ﵁ تعاذل صفات ،كصفات
كقاؿ ابن
اعبوزم ن
ٌ
اغبق ال تثبت ٌإال دبا يثبت بو الذات ،من األدلٌة القطعيٌة .كقاؿ ابن حامد
ٌ
ً
رد ما يتعلٌق بو ابألخبار الثابتة ،فهل ييكفر؟ على كجهني ،كقاؿ:
اجملسم :من ٌ
ٌ
غالب أصحابنا على تكفري من خالف األخبار ،يف الساؽ ،كالقدـ ،كاألصابع،
ألهنا عندان تي ً
وجب العلم.
الكف ،كنظائر ذلك؛ كإف كانت أخبار آحاد؛ ٌ
ك ٌ
قلت :ىذا قوؿ من ال يفهم الفقو ،كال العقل.)ِ(»...
يفرقوا ،بني حديث مرفوع،
كقاؿ ابن
اعبوزم ن
ٌ
أيضا« :الػخامس :أنػٌهم لػم ٌ
إلػى النبػ ٌي  ،كبيػن حػديػث م ػوق ػوؼ ،علػى صحػ ػابػ ٌي ،أك اتبع ػ ٌي؛ فأثبػتػ ػوا
بػه ػذا م ػ ػا أثبتوا بػهذا»(ّ).
ازمٌ « :أما التم ُسك خبرب الواحد ،يف معرفة هللا تعاذل ،فهو
كقاؿ الفخر الر ٌ
األكؿ :أ ٌف أخبار اآلحاد مظنونة ،فلم هبيز التم ُسك
غري جائز؛ ٌ
يدؿ عليو كجوهٌ :
هبا ،يف معرفة ذات هللا تعاذل ،كصفاتو .إٌمبا قلناٌ :إهنا مظنونة؛ كذلك أل ٌان أصبعنا،
على أ ٌف الركاة ليسوا معصومني ...كإذا لػم يكونوا معصومني ،كاف اػبطأ عليهم
و
معلوما ،بل مظنو نان.
جائزا ،كالكذب عليهم ن
ن
جائزا ،فحينئذ ،ال يكوف صدقهم ن
فثبت أ ٌف خرب الواحد مظنوف ،فوجب ٌأال هبوز التم ُسك بو ...تيًرؾ العمل هبذه
الظن ،فوجب أف يبقى  -يف
العمومات يف فركع الشريعة؛ أل ٌف الػمطلوب فيها ٌ
مسائل األصوؿ  -على ىذا األصل .كالعجب من اغبى ٍشويٌة أنٌػهم يقولوف:
(ُ) دفع شبو التشبيو.ََُ-ٕٗ :
(ِ) دفع شبو التشبيو.َُْ :
(ّ) دفع شبو التشبيو.َُٔ :
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االشتغاؿ بتأكيل اآلًيت الػمتشابػهة غري جائز؛ أل ٌف تعيني ذلك التأكيل مظنوف،
ابلظن فػي القرآف ال يػجوز ،ث ٌػم إنٌػهم يتكلٌموف ،يف ذات هللا تعاذل،
كالقوؿ
ٌ
كصفاتو ،أبخبار اآلحاد ،مع أنٌػها فػي غاية البعد ،عن القطع كاليقني ،فإذا لػم
هبوزكا تفسري ألفاظ القرآف ،ابلطريق الػمظنوف ..فبأى ٍف يػمتنعوا عن الكبلـ  -فػي
ٌ
ػمجرد الركاًيت الضعيفة  -أىكلػى»(ُ).
ذات ال ٌ
ػحق تعالػى ،كيف صفاتو ،ب ٌ
وجد فيو شركط اؼبتواتر،
كقاؿ
النوكم« :ك ٌأما خرب الواحد ،فهو ما لػم يي ى
ٌ
احدا ،أك أكثر؛ كاختيلف يف حكمو ،فالذم عليو صباىري
سواء كاف الراكم لو ك ن
اؼبسلمني من الصحابة كالتابعني ،فمن بعدىم من ا﵀ ٌدثني كالفقهاء كأصحاب
حجة من يحجج الشرع ،يلزـ العمل هبا ،كييفيد
األصوؿ :أ ٌف خرب الواحد الثقة ٌ
الظن ،كال ييفيد العلم.)ِ(»...
ٌ
كقاؿ النوكم أيضا« :كذىبت طائفة من أىل اغبديث إذل أنٌو ي ً
وجب
ٌ ن
ي
العلم ،كقاؿ بعضهم :ي ً
وجب العلم الظاىر ،دكف الباطن .كذىب بعض ا﵀ ٌدثني
ي
البخارم ،أك صحيح مسلم تيفيد العلم ،دكف
إذل أ ٌف اآلحاد اليت يف صحيح
ٌ
غريىا من اآلحاد .كقد ق ٌدمنا ىذا القوؿ ،كإبطالو يف الفصوؿ .كىذه األقاكيل
كلٌها سول قوؿ اعبمهور ابطلة ...كأما من قاؿ ي ً
وجب العلم ،فهو يمكابًر
ٌ
ي
للحس؛ ككيف وبصل العلم ،كاحتماؿ الغلط كالوىم كالكذب  -كغري ذلك -
ٌ
(ّ)
ًٌ
متطرؽ إليو ،كهللا أعلم» .
الظن ،كالشارع إٌمبا
كقاؿ
اإلسنوم« :أل ٌف اآلحاد إف أفادت ،فإٌمبا تيفيد ٌ
ٌ

(ُ) أتسيس التقديس.ُِِ :
النوكم.ُُّ/ُ :
(ِ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
النوكم.ُِّ-ُُّ/ُ :
(ّ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
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الظن ،يف اؼبسائل العمليٌة ،كىي الفركع ،دكف العلميٌة ،كقواعد أصوؿ
أجاز ٌ
األنبارم ،شارح الربىاف ،عن
الدين ،ككذلك قواعد أصوؿ الفقو ،كما نقلو
ٌ
العلماء قاطبة؛ كذلك لفرط االىتماـ ابلقواعد.)ُ(»...
كقاؿ شػمس الدين الكرماشلٌ"« :ابب ما جاء يف إجازة خرب الواحد".
حبجيٌتو .كاػبرب على نوعني :متواتر كىو
كاإلجازة ىو اإلنفاذ كالعمل بو ،كالقوؿ ٌ
ما بلغت ركايتو يف الكثرة مبلغنا ،أحالت العادة تواطؤىم على الكذب ،كضابطو
إفادة العلم؛ ككاحد كىو ما ليس كذلك ،سواء كاف ً
احدا،
اؼبخرب بو
شخصا ك ن
ن
أشخاصا كثرية ،حبيث رٌدبا أخرب بقضيٌة مئة نفس ،كال ييفيد العلم ،فبل ىبرج
أك
ن
عن كونو خرب كاحد .كقيل ثبلثة أنواع :متواتر ،كمستفيض  -كىو ما زاد نقلتو
على ثبلثة  -كآحاد .فغري اؼبتواتر عند ىذا القائل ينقسم إذل قسمني.
ك"الصدكؽ" :ىو بناء اؼببالغة ،كغرضو أف يكوف لو ملكة الصدؽ ،يعين يكوف
عدال ،كىو من ابب إطبلؽ البلزـ ،كإرادة اؼبلزكـ ،كإٌمبا ذكر األذاف كالصبلة
ن
االعتقادًيت»(ِ).
ككبونبا؛ لييعلىم أ ٌف إنفاذه إٌمبا ىو يف العمليٌات ،ال يف
ٌ
األثري:
الغلو
ّ
ّ

غبل بعض اؼبؤلٌفني اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ) ،يف االعتداد ابآلاثر اؼبركيٌة،
إذل درجات سقيمة ،ذات آاثر سيٌئة ،كال سيٌما يف إنتاج عقائد سقيمة ،قائمة
على طبسة أنواع رئيسة ،من اآلاثر ،ىي:

 -1اآلاثر اليت ضعفها العلماء ،كلٌهم ،أك أكثرىم.

 -2اآلاثر الػمختلىف يف تصحيحها ،كيف تضعيفها.
(ُ) هناية السوؿ.ُٔٗ :
البخارم بشرح الكرماشلٌ.ُْ/ِٓ :
(ِ) صحيح
ٌ

451

عرؼ عن اآلخرين تضعيف ؽبا.
 -3اآلاثر اليت صححها بعض العلماء ،كلػم يي ى
عرؼ عن اآلخرين تصحيح ؽبا.
 -4اآلاثر اليت ضعفها بعض العلماء ،كلػم يي ى

تصحيحا ظنٌػيًّا.
 -5اآلاثر اليت صححها العلماء ،كلٌهم ،أك أكثرىم،
ن
استدؿ
فكانت ىذه األنواع اػبمسة ،من اآلاثر :ىي األدلٌة الرئيسة ،اليت
ٌ
اػباصة.
صحة عقائدىم اؼبذىبيٌة ٌ
هبا كثري من (الغبلة األثريٌني)؛ إلثبات ٌ
كأبرز الفرؽ  -اليت غبل أصحاهبا يف االعتداد هبذه اآلاثر  -ثبلث فرؽ:
الشيعة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ٌدة أفكار ،أبرزىا:
( -1غيبلة ًٌ

ً
صمة االثنػي عش ػر ،كغيبة الثانػي عش ػر ،ىكر ٍجعػة
إم ػام ػة االثنػي عش ػر ،كع ٍ
ً
ػخ يمس ،كتكفري الصحابة.
االثنػي عشر ،كالتقيٌة ،كال يػمٍتعة ،كال ي
( -2غيبلة الػ يم ًٌ
تصوفة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ٌدة أفكار ،أبرزىا:
ضر.
الو يجود ،كاغبيلوؿ ،كاغبقيقة ا﵀مديٌة ،كال ًوالية ،كال ىك ٍشف ،كحياة الػ ًخ ٍ
ىك ٍحدة ي
( -3غيبلة الػ ىحنابًلة) ،الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم ع ٌدة أفكار ،أبرزىا:
الشاب األى ٍمىرد ،كاالستقرار على ظهر بػىعيوضة ،كصفة الفم ،كصفة اللهاة،
صورة
ٌ
كصفة األضراس ،كصفة اإلبػهاـ ،كصفة الػ ًخٍن ً
صر ،كصفة ال ًٌذراعني ،كصفة
ال ىف ًخذ ،كصفة الص ٍدر ،كصفة الػ ىح ٍقػو ،كصفة الػمشي ،كصفة الػ ىه ٍرىكلة ،كصفة
الع ٍرش ،كاألىٍكعاؿ الثمانية.
االستلقاء ،كصفة الػ ىملىل ،كاإلقٍعاد على ى
كل الشيعة
ككاضح أ ٌف الكبلـ ىنا مقصور على الغبلة ،فقط .فليس ٌ
غبلة ،كليس كل الػ يم ًٌ
كل الػحنابلة غبلة.
تصوفة غبلة ،كليس ٌ
ٌ
(الغلو) ،على أنواع ـبتلفة،
لكن
الغلو)
ؿبصورا يف ىؤالء؛ ك ٌ
ن
ٌ
كليس ( ٌ
األثرم) كاحد منها؛ كىؤالء اؼبذكوركف ىم أبرز (الغبلة األثريٌني) .كمن
الغلو
ٌ
ك( ٌ
مثبل.
الغلو
العقلي) ،عند (غبلة الػمعتزلة) ،ن
غلو األخرلٌ ( :
أنواع ال ٌ
ٌ
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الشيعة ،كغبلة الػ ىحنابًلة ،كغبلة
قػاؿ الذىبػ ٌي« :غبلة الػ يمعتى ًزلة ،كغبلة ًٌ
األى ً
شاعرة ،كغبلة الػ يم ٍرًجئة ،كغبلة الػ ىج ٍهميٌة ،كغبلة ال ىكٌراميٌة :قد ماجت هبم
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»(ُ).

(ُ) سري أعبلـ النببلء.ْٔ-ْٓ/َِ :
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ثفىيد القول بئباحة الـمتعة
الغرض من تفنيد القوؿ ِبابحة اؼبتعة :ىو بياف اآلاثر السيٌئة ،الناشئة من
اعتماد الػمؤلٌفني الػ يمبيحني ،على األدلٌة غري الكافية ،كال سيٌما من أحاديث
اآلحاد ،اليت لػم تتح ٌقق فيها الشركط الستٌة الواجبة؛ للعمل حبديث اآلحاد،
كىي ابختصار:
اؼباسة اؼبشركعة.
 -1كجود اغباجة ٌ

القطعي.
اإلسبلمي
 -2عدـ كجود البديل
ٌ
ٌ

معارضة القطعيٌات.
 -3سبلمة اغبديث من ى

معارضة حديث آخر ،مع سبلمتو من دعول النسخ.
 -4سبلمة اغبديث من ى
النيب  ،بصفتو النبويٌة.
 -5كوف اغبديث
ن
منسواب إذل ٌ

 -6اتٌفاؽ اؼبؤلٌفني كلٌهم ،أك معظمهم ،على تصحيح منت اغبديث ،كالدعوة
صحيحا.
شرحا
ن
إذل العمل بو ،بعد شرحو ن
كابؼبوازنة بني فتاكل (أحبار الػمتعة) ،كبني (القطعيٌات اإلسبلميٌة) تتٌضح
كل الوضوح براءةي (الشريعة اإلسبلميٌة) من إابحة الػمتعة الػمؤقتة.
ٌ
يتبني لنا بوضوح أ ٌف ىذه (اؼبتعة)
كابالطٌبلع على فتاكل (أحبار اؼبتعة) ٌ
صورة من صور (الزسل) .ك(الزسل) من ا﵀رمات القطعيٌة ،يف الشريعة اإلسبلميٌة؛
فما معَن ذلك التناقض الشيطاشلٌ العجيب ،بني إقرار (أحبار اؼبتعة) ،بتحرصل
(الزسل) ،من جهة ،مع إابحتهم لصورة من صور (الزسل) ،من جهة أخرل؟!!!
بل إ ٌف ىذه (الػمتعة الػمؤقتة)  -يف بعض اغباالت  -تكوف أبشع صور
الزسل؛ لسببني رئيسني:
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 -1أ ٌف (أحبار اؼبتعة) قد اتٌفقوا على استحباب التمتُع ابلعفيفة(ُ).
تتورع عن اؼبتعة؛ فكانت
تتورع عن الزسل ،لن ٌ
كىذا يعين أ ٌف العفيفة اليت ٌ
اؼبتعة أكثر بشاعة من الزسل ،من ىذا الوجو؛ ألنٌنا ال ييبكن أف قبد يف الزانيات
عفيفة كاحدة ،كلكنٌنا ييبكن أف قبد الكثري من العفيفات ،قد البدعن هبذه
(الفتاكل األثيمة) ،كمارسن اؼبتعة.
 -2أ ٌف (أحبار اؼبتعة) ينسبوف ىذه اؼبتعة إذل (الشريعة اإلسبلميٌة) ،كيبالغ كثري

حت يع ٌدىا ضركرة من ضركرًٌيت مذىبهم(ِ).
منهم فيهاٌ ،
كىذا يعين أ ٌف الدعوة إذل (اؼبتعة) ستكوف منسوبة إذل (اإلسبلـ) ،يف
ٌادعاء اؼببيحني ،كيف ٌادعاء أتباعهم ،كيف ٌادعاء (أعداء اإلسبلـ) ،الذين ال غاية
ؽبم أعظم من الطعن يف اإلسبلـ.
كلذلك تكوف اؼبتعة أبشع صور الزسل؛ أل ٌف اإلسبلـ ىو أعظم دين،
اشتملت أحكامو على النهي الصريح عن الزسل ،كالنهي الصريح عن القرب من
االحتشاـ يف الػملبس ،كهنى عن االختبلط،
ففرض غض البصر ،ك
الزسل؛
ى
ى
كاإلغراء ،كغري ذلك.
لكن (أحبار اؼبتعة) نسبوا إذل اإلسبلـ فاحشة شنعاء ،ال يكاد الباحث
ك ٌ
احدا ،ال قيمة لو ،كىو االسم،
العاقل هبد بينها كبني سائر صور الزسلٌ ،إال فرقنا ك ن
يسميها ،بغري اظبها ،كيدعو
فكانوا كمن ينهى عن (شرب اػبمر) ،بلسانو ،مثٌ ٌ
الناس إذل شرهبا.
صحة ىذا القوؿ ،فتدبٌر ىذه (الفتاكل األثيمة):
كإذا أردت التأ ٌكد من ٌ
(ُ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسبلـ.ْْٓ/ِ :
(ِ) انظر :مسائل كردكد.ّٔ-ِٔ/ْ :
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الفتوى :1-هبوز االستمتاع ابلطفلة الرضيعة ،دبا عدا الوطء ،من النظر،
الضم ،كالتفخيذ(ُ).
كاللمس بشهوة ،ك ٌ

تعليق :ال ريب يف أ ٌف الرضيعة ال ييبكن أف تكوف طرفنا يف عقد اؼبتعة ،كىذا
يعين أ ٌف كليٌها ىو الذم أجاز ىذا العقد ،كأابح للمتمتًٌع أف يستمتع اببنتو
الرضيعة ،كلو تفخي نذا.
حت في ٌساؽ أمريكا،
كرل ذلك الذم يرضى هبذه اعبريبة القذرة؟! ٌ
ٌ
فأم ٌ
أظن ٌأهنم ييبكن أف يهبطوا إذل قاع
الذين ال يبالوف بزنػى بناتػهم البالغات ،ال ٌ
اػبسة؛ ليسلٌموا بناهتم الرضيعات إذل ذائب الشهوة القذرة؟!!!
السفالة ك ٌ
إ ٌف رمي الرضيعة فريسة ،بني ذائب حيوانيٌة ،أتكل غبمها :ىو أىوف
بكثري من رميها فريسة ،بني ذائب بشريٌة ،أتكل براءهتا.
جاىلي  -الذم كاف يدفن ابنتو الوليدة ،فػي تراب األرض؛
كاألب الػ
ٌ
العدك لػها ،كاغتصابػها ،إذا كربت  -ىو أرحم بكثري من ذلك
خشية سبػي ٌ
األب ،الذم يدفن ابنتو الرضيعة ،يف تراب الػمتعة؛ من أجل حفنة من الػماؿ،
أك من أجل الطعاـ!!!
إ ٌف الكثري من الزانة يتجنٌبوف الرضيعةٌ ،إال من ش ٌذ منهم؛ فإف استمتع
مشركعا ،بل ييد ًركوف أ ٌف
أمرا
بعض الزانةٌ ،
ن
ابلرضيعة ي
فإهنم ال يع ٌدكف ذلك ن
استمتاعهم هبا فعل شنيع مستن ىكر ،عند أكثر الناس.
أبسا؛ ككأ ٌف الرضيعة دمية ،يهبها
لكن (أحبار اؼبتعة) ال يركف بذلك ن
ك ٌ
أبوىا لًمن يشاء ،كال يبارل دبا يفعلو هبا اؼبتمتًٌعوف؟!!!
(ُ) انظر :العركة الوثقى ،َِٓ/ٓ :كتػحرير الوسيلة ،ُِِ/ِ :كمستمسك العركة:
ُْ ،َٖ-ٕٖ/كىداية العباد.ّٗٔ/ِ :
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أبدا ،بتسليم ابنتو الرضيعة،
كنت  -أيٌها األب  -فبٌن ال يرضى ن
فإف ى
للمتمتًٌعني ،فاعلم أ ٌف (أحبار اؼبتعة)  -الذين تقلٌدىم كتعظٌمهم  -قد أفتوا
اؼبتعصبني ،كال من اؼبخدكعني!!!
ِبابحة ىذا االستمتاع القذر؛ فبل
تكونن من ٌ
ٌ

الفتوى :2-هبوز التمتُع ببنت التاسعة ،من دكف إذف أبيها ،دبا عدا الوطء(ُ).

تعليق :ىذا ما يتجنٌب كثري من الزانة فعلو ،مع فتاة ،يف التاسعة من عمرىا.
كلكم أف تتخيٌلوا ما ييبكن أف يفعلو اؼبتمتًٌع ببنت التاسعة ،من صور االستمتاع
قطعا!!!
القذر ،ابستثناء الوطء ،كمنها التفخيذ ن
إ ٌف البداع بنت التاسعة أمر كارد  -ببل ريب  -فليست كبنت العشرين،
يف الفهم كاغبذر كاالحرتاز ،فإذا كانت ابلغةن يف جسدىاٌ ،
فإهنا ستبقى طفلةن
انقصة الفهم ،ال تيد ًرؾ خطورة األمر ،كال تبارل دبا يفعلو اؼبتمتًٌع هبا؛ فتنخدع
ابؼباؿ القليل ،أك ابؽبداًي التافهة؛ كأيخذىا إذل ككره؛ ليمسخ براءهتا ،كييوصيها
بكتماف األمر؛ كيىعً يدىا ،كيػيمنٌيها!!!
فإذا كجد اؼبتمتًٌع أ ٌف بنت التاسعة قد استجابت لذلك ،كلػم تفعل ما
يك ٌدر اللقاء الثاشل ،فإنٌو سيطمع يف التكرار ،فيدعوىا كييغريها ابؼباؿ كاؽبداًي،
كلٌما اشتهاىا!!!
مهد اؼبتمتًٌع الطريق ،لبعض أصحابو؛ ليتمتٌعوا هبا ،دبا
كليس ن
بعيدا أف يػي ًٌ
عدا الوطء؛ فتكوف بنت التاسعة عندىم ،يتناكبوف عليها ،كما تتناكب الزانة
ً
حت لو كانت فبٌن ربيض ،ما داـ الوطء غري
على العواىر؛ إذ ال ع ٌدة تلتزـ هباٌ ،
بعيدا أف يعاشرىا عشرات
ت ذلك ،فليس ن
حاصل ،عند التمتُع؛ فإذا استسهلى ٍ
الرجاؿ ،يف شهر ،أك يف سنة ،أك يف بضع سنوات!!!
(ُ) انظر :النهاية.َْٗ :
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كلك أف تتخيٌل اآلاثر الشيطانيٌة ؽبذا التمتُع ،كال سيٌما اإلدماف على
ً
فأم زكجة
اؼبتعة الشهوانيٌة القذرة ،كاإلدماف على تن ُوع الرجاؿ اؼبتمتٌعني؛ ٌ
ستكوف ىذه البنت ،إذا كربت ،كقد عاشرىا عشرات الرجاؿ ،على ىذا النحو
أم ظبعة ستصاحب تلك البنت اؼبخدكعة!!!
القذر البشع ،ك ٌ

الفتوى :3-هبوز التمتُع ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب ،كهبوز كطؤىا(ُ).

هبوزكف للرجل أف
تعليق :ن
بدال من ضباية الفتاة اليتيمة ،من أيدم العابثنيٌ ،
يتمتٌع هبا ،كهبامعها؛ فمن الذم يرغب يف نكاحها ،بعد ذلك ،كقد خسرت
أعز ما ييبكن أف زبسره اؼبرأة؟!!!
ٌ
اؼبستضعفة؛
إ ٌف بعض الزانة قد يتجنٌبوف الزسل مع اليتيمة ،كاؼبسكينة ،ك
ى
هبن ،كيقتصركف على الوقحة اؼبستهرتة.
ٌ
ألهنم يرأفوف ٌ
لكن (أحبار اؼبتعة) يهبيزكف استغبلؿ ضعف البكر اليتيمة ،كحاجتها،
ك ٌ
ً
أعز
كحاجة أىلها ،كال سيٌما بعد موت أبيها ،فييسرع إليها اؼبتمتٌع؛ ليسلب منها ٌ
ما سبلكو ،كىو بكارهتا ،كبراءهتا ،كشرفها؛ من أجل حفنة من اؼباؿ!!!

الفتوى :4-هبوز التمتُع ابلبكر ،من دكف إذف كليٌها ،إذا خافت على نفسها
الوقوع يف اغبراـ ،كمنعها كليُها من التمتُع ابلكفؤ ،مع رغبتها إليو ،ككاف اؼبنع
على خبلؼ مصلحتها ،فيسقط اعتبار إذنو(ِ).
تعليق :زباؼ على نفسها من الوقوع يف الزسل ،فتخوف أابىا ،كتعصيو؛ ألنٌو
ال يعرؼ مصلحتها ،حني يبنعها من التمتُع ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو؛ فتكوف
بيدم الرجل اؼبتمتًٌع هبا ،ليحميها من الزسل ابؼبتعة!!!
ألعوبةن ى
(ُ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسبلـ.ْْٓ/ِ :
(ِ) انظر :مسائل كردكد.ٗٗ/ُ :
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تفر
تفر من الزسل ،فتلجأ إذل التمتُع ،ى
كمثى ًل الشاة ،اليت ٌ
إ ٌف ىمثى ىل الفتاة اليت ٌ
األكؿ؛ أك كما قيل
من ذئب شرس ،فتلجأ إذل ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب ٌ
يف األمثاؿ« :كاؼبستجري من الرمضاء ابلنار»!!!
ىل تعرؼ البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ كىل تكوف مصلحة البكر
أعز ما سبلكو؟!!!
يف التمتُع ،الذم ال نفقة فيو ،كال توارث ،مع خسارهتا ٌ
كىل التمتُع ىو الطريق الصحيح لتجنُب الزسل؛ كىل الرجل الكفؤ ىو
سبتيعهن؟!!!
القادر على التمتُع ابلفتيات ،ك ٌ
يشجع الفتيات
كرل البكر  -يف عبلقة اؼبتعة ٌ -
إ ٌف إسقاط اعتبار إذف ٌ
الراغبات يف التمتُع ،على االستهتار كالعقوؽ كالعصياف كاػبيانة.
سرا ،فكذلك
ليائهن ،فيزنني ًّ
فكما أ ٌف الزانيات ال ينتظرف اإلذف ،من أك ٌ
ً
ليائهن.
اؼبتمتٌعات ال ينتظرف اإلذف من أك ٌ
كالفرؽ بينهما أ ٌف الزانية ال ت ٌدعي أ ٌف خيانتها ألبيها مشركعة ،خببلؼ
اؼبتمتً
لتسوغ لنفسها خيانتها ألبيها،
الفتول؛
ىذه
على
تعتمد
أف
كن
يب
اليت
عة
ي
ٌ
ٌ
حني أعرضت عن استئذانو يف اؼبتعة.

الفتوى :5-هبوز التمتُع ابلبكر البالغة الرشيدة ،كليس لوليٌها أف يعرتض(ُ).

حق
تعليقٌ :إهنا الدعوة إذل اإلابحيٌة الغربيٌة اؼبعركفة ،يف ىذا العصر؛ فليس من ٌ
بكرا!!!
الورل أف يعرتض ،ما دامت اؼبرأة ابلغةن رشيدةنٌ ،
حت إذا كانت ن
ٌ
توصف ابلرشد امرأةه ،ترغب يف اؼبتعة ،كسبارسها؟!!!
يصح أف ى
كىل ٌ

الفتوى :6-هبوز التمتُع ابلفتاة األكربػٌيٌة ،من دكف إذف كليٌها ،إذا كاف كليٌها
قد أرخى عناف البنت ،كأككلها إلػى نفسها ،فػي شؤكنػها ،فبل تػحتاج إلػى
(ُ) انظر :شرائع اإلسبلـ.ْٓٔ/ِ :
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أيضا(ُ).
االستئذاف ،حتػٌى فػي الػمسلمة ،ن

حث الفتيات الػمنتسبات إذل اإلسبلـ  -البلتػي يعشن يف
تعليق :ن
بدال من ٌ
الدكؿ الغربيٌة  -على ذبنُب الفواحش ،أييت (أحبار الػمتعة) بفتول إابحة الػمتعة
حريٌة الشخصيٌة!!!
ٌ
من ى
ؽبن ،ما يد ى
يعشن يف ببلد الػ ٌ
ككذلك سيجد الرجاؿ يف ىذه الفتول ضالتهم؛ فيسافركف إذل أكرٌاب؛
أبم اسم كانت.
يتحرجن من الفواحشٌ ،
للتمتُع ابلفتيات األكربػٌيٌات ،البليت ال ٌ
كل اغبرص ،على تلبية رغبات اؼبتمتًٌعني ،من
ك(أحبار اؼبتعة) حريصوفٌ ،
يتيسر ؽبم التمتُع ابؼبنتسبات إذل اإلسبلـ ،يف الببلد العربيٌة؛
الرجاؿ؛ فإذا لػم ٌ
بسبب القيود العيرفيٌة ،أك غريىا؛ فما عليهم ٌإال اإلفادة من ىذه الفتول ،ابلتو ُجو
حت الػمنتسبة إذل اإلسبلـ ،فبٌن تعيش ىناؾ ،ييبكن أف يكوف
إذل الببلد الغربيٌةٌ ،
كليُها قد أرخى عنانىػها ،فبل حاجة إذل استئذانو!!!

الفتوى :7-هبوز التمتُع ابلكتابيٌة ،إذا كانت ال تعتقد حلٌيٌة اؼبتعة ،كلكنٌها
طمعا يف اؼباؿ(ِ).
استجابت ن

تعليق :إذا لػم تكن زانية ،تلك اليت ال تقبل التمتُع؛ العتقادىا حلٌيٌتو ،لكنٌها إٌمبا
طمعا فػي اؼباؿ؛ فماذا تكوف؟!!!
تقبلو؛ ن
كما الفرؽ بني دفع اؼباؿ؛ للتمتُع ابلزانية ،اليت ال تعتقد حلٌيٌة الزنػى ،كبني
دفعو ؽبذه الكتابيٌة ،اليت ال تعتقد حلٌيٌة اؼبتعة ،لكنٌها تقبلها من أجل اؼباؿ؟!!!

الفتوى :8-هبوز التمتُع ابلفاجرة ،كال هبب عليو منعيها من الفجور(ّ).
(ُ) انظر :مسائل كردكد.ََُ/ُ :
(ِ) مسائل كردكد.ِٕ-ُٕ/ِ :
(ّ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسبلـ.ْْٓ/ِ :
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أيضا صورة من صور اإلابحيٌة الغربيٌة ،كالدًيثة األمريكيٌة اؼبشهورة،
تعليق :كىذه ن
فاؼبتمتًٌع ال ينظر إذل اؼبرأة ،اليت يتمتٌع هباٌ ،إال كما ينظر الرجل إذل اؼبرحاض،
غريه من الدخوؿ بعده ،كما لػم يبنعو
الذم يدخلو؛ لقضاء حاجتو ،مثٌ ال يبنع ى
غرييه ،فبٌن سبقو إليو!!!
كال يبارل (أحبار اؼبتعة) ابألمراض اعبنسيٌة الفتٌاكة اليت تكوف الفاجرة أداةن
حت يصل اؼبرض ،إذل امرأة بريئة عفيفة،
ملوثةن؛ لنقلها من رجل إذل رجلٌ ،
ال ذنب ؽبا ٌإال أ ٌف زكجها يبارس الرذيلة مع العواىر!!!
الفتوى :9-ال هبب على اؼبتمتًٌع أف يتح ٌقق ،من كوف اؼبرأة خليٌةن ،ليست يف
حي ،عند طلبو التمتُع هبا(ُ).
ٌ
ذمة زكج ٌ
هبر إليو
تعليق :إ ٌف بعض الزانة يتجنٌبوف مقاربة ٌ
اؼبتزكجات؛ خشية اغبمل ،كما ٌ
من مشكبلت؛ أك خشية معرفة الزكج ،كانتقامو؛ أك خشية معاقبة القانوف ،كغري
يتوجهوف إلػى من تستجيب لػهم ،من اؼبطلقات،
ذلك من اؼبوانع؛ كلذلك ٌ
يتزكجن ،من قبل.
كاألرامل ،كمن البليت لػم ٌ
فإذا تعرؼ بعض الزانة امرأ نة ،تستجيب للزسل؛ فإنٌو قد ي ً
وجب على نفسو
ي
ٌ
التح ُقق من كوهنا ببل زكج؛ ليأمن من التبعات ،ي ً
نفسو يف التح ُقق.
كهبهد ى
لكن (أحبار اؼبتعة) يعلموف أ ٌف إهباب التح ُقق على الرجاؿ الراغبني يف
ك ٌ
التمتُع يعين ضياع الكثري من الفرص؛ كلذلك تساىلوا يف ىذا األمر.
فيكفي أف يسأؽبا عن حاؽبا ،فإف نفت كجود الزكج ،ص ٌدقها ،كليس
مهما بعد ذلك أف تكوف اؼبرأة ذات زكج ،يف الواقع ،فتكوف راغبةن يف الزسل،
ًّ
ذمة زكجها ،فرٌدبا حصل اغبمل ،من الزكج ،فنسبىػٍتو إذل اؼبتمتًٌع هبا،
كىي يف ٌ
(ُ) انظر :النهاية ،َْٗ :كشرائع اإلسبلـ.ْْٓ/ِ :
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كربػٌما حصل الػحمل ،من الػمتمتًٌع بػها ،فنسبىػٍتو إذل الزكج!!!
الفتوى :11-ال هبب على أحد ،من الناس :أف يىبًرب الرجل  -الذم ييريد أف
يتمتٌع ابمرأة  -أ ٌف ىذه اؼبرأة لػم تعت ٌد ،من رجل ،سبتٌع هبا ،ساب نقا(ُ).
التساىل ،فليس عليك أف تنصح أخاؾ
أيضا ،من ابب
تعليق :كىذه الفتول ن
ي
كزبربه اغبقيقة؛ بل يكفي أف يسأؿ اؼبتمتًٌع اؼبرأة عن انقضاء ع ٌدهتا ،فإف
اؼبتمتًٌع ،ي
تكونن
قالت ابنقضائها ،ص ٌدقها الرجل ،كليس عليو أف يتح ٌقق من ذلك؛ فبل
ٌ
أيٌها الناصح سببنا يف التفريق بينهما!!!
مهما بعد ذلك أف تكوف اؼبرأة غري معت ٌدة ،كتكوف قد ضبلت من
كليس ًّ
متمتًٌع سابق ،فتنسب ضبلها إذل اؼبتمتًٌع اعبديد!!!
تتحوؿ ىذه اؼبرأة إذل ألعوبة شهوانيٌة؛ تتن ٌقل
كليس ًّ
مهما بعد ذلك أف ٌ
برغبتها ،بني الرجاؿ ،كت ٌدعي أ ٌف ع ٌدهتا قد انقضت ،فيص ٌدقها الراغب يف
التمتُع هبا ،من دكف رب ُقق!!!
الفتوى :11-ال هبب على اؼبتمتًٌع أف يىبرب اؼبتمتع هبا ،عن العً ٌدة ،كأ ٌف عليها
ذبنُب الرجاؿ ،م ٌدة العً ٌدة(ِ).
تعليق :كىذه الفتول تؤٌكد الدعوة إذل اإلابحيٌة ،كما تؤٌكد النظرة الدكنيٌة اليت
ينظر هبا الرجل اؼبتمتًٌع إذل اؼبرأة ،اليت سبتٌع هبا ،كال سيٌما بعد أف يقضي منها
كطره؛ فتكوف يف نظره كبقاًي الطعاـ الذم ييرمى للبهائم!!!
فيكفي أف يشبًػع شهوتو منها ،كال هبب عليو أف ي ً
رشدىا إذل تلك العً ٌدة،
ي
ي

(ُ) انظر :مسائل كردكد.َُُ/ُ :
(ِ) انظر :النهاية ،ْٖٗ :كشرائع اإلسبلـ ،ْٕٓ/ِ :كمسائل كردكد ،ٖٔ/ِ :كاؼبسائل
اؼبنتخبة.ّْٕ :
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ب الرجاؿ ،م ٌدةن معلومةن؛ حتٌػى يربأ رحػ يمها من اغبمل!!!
اليت تفرض عليها ذبنُ ى
كف من طعاـ(ُ).
الفتوى :12-هبوز أف يكوف الػمهر دبقدار وٌ

اجا شرعيًّا ،ييعطيها أشياء كثرية،
يتزكج اؼبرأة ،زك ن
اؼبتزكج الذم ٌ
تعليق :إ ٌف الرجل ٌ
احدا ،فبل ييبكن انتقاصو؛ أل ٌف
حت إذا كاف اؼبهر درنبنا ك ن
أغلى من اؼبهر؛ كلذلك ٌ
الذريٌة كالػمأكل كالػمشرب
الرجل سييعطي زكجتو اإلحصاف كالػ ٌ
مودة كالرعاية ك ٌ
كالػملبس كالػمسكن ،كسائر ما تػحتاج إليو.
ٌأما الرجل اؼبتمتًٌع ،فماذا ييعطي اؼبرأة اليت يتمتٌع هبا؟
إ ٌف اؼبرأة إذا كانت تقبل ابؼبتعة؛ من أجل اؼباؿ ،فإ ٌف ًّ
كفا من طعاـ،
أعز ما سبلكو.
ال ييبكن أف يكوف كافينا؛ إلشباع رغبتها ،كال سيٌما ٌأهنا ستخسر ٌ
ضطر؛ بسبب جوع شديد ،أك عطش
كال ييستثَن من ذلكٌ ،إال اليت تي ٌ
فبدال من إطعاـ ىذه اؼبرأة؛ ابتغاء
كرىة .ن
شديد؛ فتيطا ًكع الرجل على اؼبتعة يم ى
مرضاة هللا ،يعمد الذئب الدشلء إذل مساكمتها على ع ٌفتها!!!

احدا ،أك بعض يوـ ،كلو ساعة
يوما ك ن
الفتوى :13-هبوز أف يكوف األجل ن
كاحدة ؿب ٌددة(ِ).
تعليق :قد ييقاؿ :إ ٌف الرجل اؼبتمتًٌع ييعطي اؼبرأة ما ربتاج إليو؛ إلشباع رغبتها
الفطريٌة ،كما ييعطي الزكج زكجتو ما ربتاج إليو؛ كإ ٌف الػمهر القليل كما هبوز يف
الزكاج الدائم ،هبوز يف الػمتعة.
فإف أصرت الػمرأة الػمتمتع بػها ،على مهر و
ميسورا،
غاؿ ،ككاف الرجل
ن
ٌ
أصرت الػمرأة ،فػي الزكاج الدائم،
كراغبنا فيها ،دفعو إليها ،ببل إشكاؿ؛ كما لو ٌ
(ُ) انظر :النهاية ،ُْٗ :كشرائع اإلسبلـ.ْٓٓ/ِ :
(ِ) انظر :النهاية ،ُْٗ :كشرائع اإلسبلـ ،ْٓٓ/ِ :كاؼبسائل اؼبنتخبة.ُّْ :
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على مهر و
ميسورا ،كراغبنا فيها.
غاؿ ،مع كوف الرجل
ن
االدعاء الفارغ يكمن يف ىذه الفتول األثيمة ،اليت ىي
كاعبواب عن ىذا ٌ
يف الػحقيقة أقذر فتول يف موضوع اؼبتعة!!!
سوغ
فإذا كانت م ٌدة العبلقة بني الرجل كاؼبرأة يف اؼبتعة مؤقتة ،فكيف يي ٌ
الػمبيحوف ألنفسهم أف يع ٌدكا اؼبتعة صورة من صور الزكاج؟!!!
أم زكاج ذاؾ ،الذم ييبكن أف ينتهي بفراؽ ،بعد ساعة ،من كقوعو؛
ٌ
مبين على اتٌفاؽ ،بني الرجل
ال لػخبلؼ طارئٌ ،أدل إذل الطبلؽ؛ بل ىو فراؽ ٌ
الػمتمتًٌع ،كالػمرأة الػمتمتع بػها؟!!!
اؼببين على االتٌفاؽ  -بني اؼبتمتًٌع كاؼبتمتًٌعة  -أشبو ابلفراؽ،
أليس الفراؽٌ ،
اؼببين على االتٌفاؽ ،بني الزاشل كالزانية؟!!!
ٌ
ً
كف من طعاـ ،بل كاف
كإذا لػم يكن غرض اؼبتمتٌعة من التمتٌع ىو نيل ٌ
غرضها إشباع رغبتها الفطريٌة؛ فهل ستنطف تلك الرغبة ،بعبلقة م ٌدهتا ساعة
كاحدة؛ كال سيٌما أنػٌها  -بعد ىذه الػمتعة الػمؤقتة  -ستعت ٌد ،متجنًٌبة الرجاؿ،
م ٌدة من الزمن؟!!!
كقد اختلفوا يف ًع ٌدة اؼبتمتع هبا ،إذا كانت من ذكات األقراء ،مع
الدخوؿ هبا ،كعدـ اغبمل ،كعدـ اليأس ،فقيل :حيضتاف ،كقيل :حيضة
كاحدة ،كقيل :حيضة كنصف ،كقيل :طيهرافٌ .أما إذا كانت حبلى ،فع ٌدهتا
ً
يوما(ُ).
كضع اغبمل؛ كإذا كانت فبٌن ال ربيض ،فع ٌدهتا طبسة كأربعوف ن
فإما أف تصرب إذل انقضاء
مرة أخرل؛ ٌ
فإذا احتاجت إذل إشباع رغبتها ٌ
ً
تتوجو إذل التمتٌع قبل انقضاء العً ٌدة ،مونبة شريكها اعبديد أ ٌف ًع ٌدهتا
ع ٌدهتا ،أك ٌ
(ُ) انظر :العركة الوثقى.ُّٗ-ُّٓ/ٔ :
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فعبل.
تتوجو إذل الزنػى ،الذم ٌفرت منو اسػ نما ،ككقعت فيو ن
قد انقضت ،أك ٌ
فإف صربت اؼبتمتًٌعة م ٌدة الع ٌدة ،كجاءىا متمتًٌع و
بعيدا أف
اثف ،فليس ن
ً
األكؿ ،فبل يلبث معها أكثر من ساعة؛ لتلتزـ بعد
وبصل ما حصل ،مع اؼبتمتٌع ٌ
ً
يوما ،كتعت ٌد م ٌدة من الزمن؛ فتكوف
مرة ،تتمتٌع ن
كل ٌ
ذلك ،بع ٌدة اثنية .كىكذا يف ٌ
كل رجل منهم ساعة
قد عاشرت يف سنة كاحدة بضعة رجاؿ ،لبثت مع ٌ
كل متعة م ٌدة من الزمن.
كاحدة ،كصربت بعد ٌ
مرت طبس سنوات ،كىي على ىذه اغباؿ ،فإ ٌهنا تكوف قد عاشرت
فإذا ٌ
رجبل؛ فبل يكوف بينها كبني الزانية غري فرؽ كاحد فقط ،ىو االلتزاـ
كبو ثبلثني ن
ً
أسل ؽبا ذلك؟!!!
ابلع ٌدة؛ إف التزمت هبا ،ك ٌ
أين ىذا اإلشباع اؼبتقطٌع ،اؼبملوء ابغبسرة كاالحتقار ،من إشباع الزكاج
ابؼبودة كاالحرتاـ؟!!!
الدائم ،اؼبملوء ٌ
رجبل ،يف طبس سنوات؛
كماذا عن ىذه اؼبرأة ،اليت تن ٌقلت بني ثبلثني ن
فصارت كالزانية ،اليت ال تعرؼ الشريك الواحد الدائم ،فهي تتن ٌقل بني الزانة
الغرابء ،الذين ينظركف إليها كما ينظركف إذل اآللة؟!!!
كبريا ،يف تشويو الفطرة النقيٌة ،كربويل
ألن تكوف تلك اؼبتعة األثيمة سببنا ن
اؼبرأة إذل دمية شهوانيٌة ،يتناكب عليها اؼبتناكبوف؟!!!
سباما ،ببل مشاعر ،كال رغبات ،كال حسرات؛
كليتها كانت كالدمية ،ن
ً
التنوع ،ال ذبد الل ٌذة ٌإال يف تغيري
كلكنٌها ستكوف  -ببل ريب  -يمدمنة على ٌ
فإهنا لن هتنأ برجل كاحد ،كسرتغب يف
دائما؛ ٌ
يوما ،زك ن
تزكجت ن
الرجاؿ؛ فإذا ٌ
اجا ن
تغيريهٌ ،إما ابلطبلؽ ،أك ابػبيانة!!!
كفوؽ ىذا كلٌو ،ييبكن أف تتخلٌص اؼبتمتًٌعة  -عندىم  -من العً ٌدة ،أبف
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تشرتط على اؼبتمتًٌع عدـ الوطء ،كهبوز لو ما سول ذلك من االستمتاعات(ُ)،
يؤدم إذل الوطء.
كمنها التفخيذ ،كما ضارعو ،فبٌا ال ٌ
فإذا انتفى الوطء ،انتفت العً ٌدة؛ كابنتفائها تكوف اؼبتمتًٌعة  -عندىم -
ستبعد أف يتمتٌع هبا يف
حرنة ،يف االستكثار من اؼبتعة ،كاالستمرار فيها؛ فبل يي ى
ٌ
كل
اليوـ الواحد عشرة رجاؿ ،يتناكبوف على االستمتاع هبا ،من دكف كطءٌ ،
رجل يبقى معها ساعةن كاحد نة!!!
كتستطيع اؼبتمتًٌعة  -عندىم  -أف تيوا ًزف بني ذبُرع مرارة االعتداد ،كبني
كذبيز الوطء
تفر من االعتداد ،ي
فوات ل ٌذة الوطء ،فتشرتط عدـ الوطء ،حني ٌ
صرب نفسها على ذبُرع مرارة االعتداد!!!
حني تكوف راغبة فيو ،كتي ٌ
أبهنا قد مارست اؼبتعة،
كإذا استطاعت اؼبتمتًٌعة أف يزبرب اؼبتمتًٌع اعبديدٌ ،
من قبل ،مع متمتًٌع سابق؛ فهل تستطيع أف تكشف عن ىذه اغبقيقة ،للرجل
الشرعي الدائم؟!!!
الذم سيطلبها زكجةن ،يف اؼبستقبل ،بطريقة الزكاج
ٌ
ماذا سيكوف جواب ذلك الرجل الربمء اؼبسكني ،كىو يستمع إذل ىذا
االعرتاؼ ال يػمػ ٌػر؟!!!
أليس االحتماؿ الراجح أ ٌف الزكجة ستيخفي ىذه اغبقيقة ،كربرص على
إخفائها؛ لتعيش مع زكج برمء ـبدكع ،لو علم دبعشار ما ارتكبتو زكجتو من
أخف عليو من ذلك؟!!!
قذارات ،يف مزبلة الػمتعة ،لكاف ثقل اعبباؿ ٌ
كما ىو رأم (أحبار اؼبتعة) ،يف إخبار اؼبرأة ،لزكجها ،عن ماضيها
األسود ،يف اؼبتعة؛ أتيراىم ينصحوهنا ِبخباره ،لكن مع عدـ كجوب ذلك ،أـ
تيراىم ينصحوهنا بكتماف األمر ،لكن مع عدـ كجوب ذلك؟!!!
(ُ) انظر :اؼبسائل اؼبنتخبة.ِّٕ :
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إ ٌف الرجل الشريف ال يبتنع عن االرتباط ابمرأة مطلقة ،أك ابمرأة أرملة،
رجبل قد سبقو إذل كطئها؛ أل ٌف اؼبطلقة كاألرملة ارتبطتا
مع علمو يقيننا أ ٌف ن
الشرعي الدائم.
بزكجيهما ،عن طريق الزكاج
ٌ
لكن الرجل الشريف ال ييبكن أف يقبل االرتباط ابمرأة ،سبق أف ارتبطت
ٌ
بعقد الػمتعة؛ ألنٌو يؤمن أ ٌف التمتُع صورة من صور الزسل ،فقد سبتٌع ذائب اؼبتعة
هبذه اؼبرأة ،كما سبتٌع الزانة ابلزانية!!!
أيضا تلك
فإذا استقذر الرجل الشريف تلك اؼبرأة اؼبتمتع هبا؛ فليستقذر ن
سولت ؽبا كألمثاؽبا االنغماس يف مستنقع اؼبتعة القذر!!!
الفتاكل األثيمة ،اليت ٌ
الفتوى :14-ال نفقة للمرأة اؼبتمتع هبا ،كإف ضبلت من الرجل اؼبتمتًٌع هبا(ُ).
ألهنا يف نظرىم كالزانية ،اليت ٌإما أف تزشل من أجل اؼباؿ،
تعليق :ال نفقة ؽباٌ ،
حق.
كإما أف تزشل؛ إلشباع شهوهتا؛ فليس ؽبا كراء ذلك أدسل ٌ
قل ،أك كثرٌ ،
ٌ
كالعجيب أ ٌف بعض الزانة ال يبخلوف عن بعض الزكاشل ابلنفقات!!!
الفتوى :15-ال توارث بني الرجل كاؼبرأة اؼبتمتًٌ ىع ً
ني(ِ).
ي
ً
ً
صر
تعليق :ال يتوارث الػمتمتٌع كالػمتمتٌعة ،كما ال يتوارث الزاشل كالزانية؛ مثٌ يي ٌ
(أحبار الػمتعة) على تسمية متعتهم( :زكاج الػمتعة)!!!
الفتوى :16-هبوز سبتٌع الرجل أبكثر من أربع نسوة ،من غري حصر(ّ).

كل الصراحة ،يف بياف التشابو الكبري
تعليق :كىذه الفتول الػخبيثة صريػحةٌ ،
بني الػمتعة كالزنػى؛ فكما يتمتٌع الزانػي ،بػما ال حصر لػو ،من الزكانػي ،يتمتٌع
(ُ) انظر :النهاية ،ْٖٗ :كاؼبسائل اؼبنتخبة.ِّٖ :
(ِ) انظر :النهاية ،ِْٗ :كشرائع اإلسبلـ ،ْٕٓ/ِ :كاؼبسائل اؼبنتخبة.ِّٖ :
(ّ) انظر :النهاية.ِْٗ :
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الػمتمتًٌع بػما ال حصر لو ،من الػمتمتًٌعات.
كاؼبتمتًٌع يستطيع  -عندىم  -أف يتمتٌع دبا ال حصر لو من اؼبتمتًٌعات،
وجد ىذه الفتول؛ ألنٌو يستطيع أف يتمتٌع يف السنة الواحدة أبكثر
ٌ
حت لو لػم تي ى
ً
يوما ،أك بعض يوـ.
كل متعة منها ن
من ثبلث مئة متمتٌعة ،إذا جعل م ٌدة ٌ
مثٌ أتيت ىذه الفتول ،فتبالغ يف اإلابحيٌة؛ ليتم ٌكن الرجل اؼبتمتًٌع من
سهل عليو التمتٌع أبكثر من
التمتٌع ،يف اليوـ الواحد ،أبكثر من أربع نسوة؛ أك لتي ٌ
أسبوعا،
أربع نسوة ،يف حالة كوف اؼب ٌدة اؼبتٌفق عليها أكثر من يوـ ،كأف تكوف
ن
شهرا ،أك سنة.
أك ن

مرات كثرية،
الفتوى :17-هبوز أف يعقد الرجل على امرأة كاحدة ،بعقد اؼبتعةٌ ،
كاحدة بعد أخرل(ُ).

ً
قادرا على قطع عبلقتو ابؼبرأة اليت
تعليق :يكوف الرجل اؼبتمتٌع  -هبذه الفتول  -ن
كقادرا على إدامة عبلقتو هبا ،مت ما شاء؛ فإف شاء أف
سبتٌع هبا ،مت ما شاء ،ن
هب ٌدد العبلقة ،بعد انتهاء اؼب ٌدة ،حني يشتهي ذلك ،فلو اػبيار؛ كإف شاء أف
يقطع العبلقة ،كاف لو ذلك.
كمثى ًل الزاشل ،الذم تيعجبو إحدل الزكاشل ،فييدصل العبلقة
ى
كمثىػليوي يف ذلك ،ى
بينهما ،كلكن ببل زكاج؛ لكي يستطيع التملٌص مت ما شاء؛ فإف أعجبو البقاء
استمر يف كصاؽبا ،كإف ساءه منها شيء ،قطع العبلقة بينهما.
معهاٌ ،
كىذا يعين أ ٌف اؼبرأة اؼبتمتع هبا ال ربتاج إذل أف تعت ٌد ،يف حالة ذبديد عقد
ً
ً
األكؿ ،فييمكنو ذبديد العقد ،بعد
اؼبتعة ،إذا كاف اؼبتمتٌع الثاشل ىو نفسو اؼبتمتٌع ٌ

(ُ) انظر :النهاية.ِْٗ :
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انتهاء األجل ،ببل فصل ،أك بعد أف يهبها ابقي اؼب ٌدة ،ببل فصل(ُ).
كقد اعتمد على ىذه الفتول بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة ابطلة ،ذات
ثػمار فاسدة ،كنسبوىا إذل بعض (أحبار الػمتعة)؛ فأجازكا تناكب صباعة من
الرجاؿ ،على التمتُع ابمرأة كاحدة ،مع كطئهم ؽبا ،من دكف ًع ٌدة.
فاألجل  -عندىم  -ييبكن أف يكوف ساعةن كاحد نة ،مع إمكاف تقصريه،
أبف يهب اؼبتمتًٌع للمتمتع هبا ابقي اؼب ٌدة.
فيعمد (الػمتمتً
األكؿ) ،إذل كطئها ،قبل (انقضاء األجل) ،أك قبل أف
ع
ٌ
ٌ
يهبها الباقي؛ ثػ ٌم يعقد عليها متعةن ،بعد (انتهاء األجل) ،أك بعد (الػهبة) ،لكن
من دكف كطء.
العملي للحيلة ،ابنقضاء م ٌدة العقد الثاشل ،أك ابؽببة
مثٌ يبدأ التطبيق
ٌ
كذلك؛ فتسقط الع ٌدة  -ابفرتائهم  -فيأيت اؼبتمتًٌع الثاشل ،ليفعل ما فعلو اؼبتمتًٌع
األكؿ ،مثٌ أييت الثالث ،مثٌ الرابع ،كىكذا إذل آخرىم!!!
ٌ
جرىم ،أك
كليس ن
بعيدا أف يكوف اشتهار ىذه اغبيلة بني أكلئك الطلبة قد ٌ
العملي ،لتلك اغبيلة ،ابلتناكب على كطء الػمتمتع هبا،
جر غريىم ،إذل التطبيق
ٌ
ٌ
ببل ًع ٌدة ،تفصل بني كطء رجل ،ككطء رجل آخر!!!
العاملي  -كىو كاحد من (أحبار الػمتعة)  -ىذه
حر
كقد حكى الػ ٌ
ٌ
صحة نسبتها ،إذل شيخو.
اغبيلة؛ كأجاد يف بياف فسادىا ،كبطبلهنا ،كأنكر ٌ
العاملي« :اشتهر بني صباعة من الطلبة اآلف حيلة يف إسقاط
ػحر
قاؿ ال ٌ
ٌ
ً
تزكج
علي .كصورهتا أنٌو لو ٌ
الع ٌدة ،كبعضهم ينسبها إذل شيخنا ا﵀ ٌقق الشيخ ٌ
رجل امرأة ابلعقد الدائم ،كدخل هبا ،مثٌ طلٌقها بعد الدخوؿ ،كجبت عليها
(ُ) انظر :العركة الوثقى.ُّٖ/ٔ :
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العً ٌدة .فلو عقد عليها بعد الطبلؽ ،مثٌ طلٌقها قبل الدخوؿ ،فبل ًع ٌدة عليها،
ً
اؼبتضمن لعدـ لزكـ العً ٌدة ،مع الطبلؽ ،قبل الدخوؿ،
النص
فتدخل ربت ٌ
ٌ
كالعً ٌدة السابقة سقطت ابلعقد الثاشل؛ إذ ال ًع ٌدة عليها منو .ككذلك لو سبتٌع
أيضا
رجل ابمرأة ،كدخل هبا ،مثٌ كىبها اؼب ٌدة ،كانقضت م ٌدهتا ،مثٌ عقد عليها ن
متعة ،مثٌ كىبها اؼب ٌدة ،قبل الدخوؿ ،أك انقضت قبلو؛ فإ ٌف اؼبرأة ال ًع ٌدة عليها
اثنينا ،كالعً ٌدة األيكذل بطلت ابلعقد الثاشل .كأقوؿ :نسبة ىذه اغبيلة إذل الشيخ
التاـ؛ فإ ٌف ما أكرده ىنا
علي لػم تثبت ،كعلى تقدير الثبوت ىو مطالىب ابلدليل ٌ
ٌ
كتساىل ،كغفلة عجيبة عن نكتة ،كىي
تسامح
ي
غري ٌ
اتـ ،بل ىو مشتمل على ي
أ ٌف العً ٌدة األيكذل لػم تسقط ابلعقد الثاشلٌ ،إال ابلنسبة إذل صاحب العً ٌدة .ك ٌأما
ابلنسبة إذل غريه ،فهي ابقية ،كال دليل عندان على إسقاطها.)ُ(»...

الفتوى :18-عدـ كجوب اإلشهاد كاإلعبلف يف الػمتعة(ِ).

التعليق :إ ٌف اإلشهاد كاإلعبلف وب ٌققاف  -يف الزكاج الدائم  -رعاية كبرية،
أم امرأة ،على حسب ىواه،
غبقوؽ األزكاج؛ كلوالنبا ٌ
كل رجل زكجيٌة ٌ
الدعى ٌ
ابدعائهما
أم رجل ،على حسب ىواىا؛ فيناالف ٌ
ٌ
كل امرأة زكجيٌة ٌ
كالدعت ٌ
ما ال يستح ٌقاف ،من حقوؽ األزكاج.
كل شيء ذم قيمة؛
كلذلك قبد أ ٌف اؼبرأة  -يف عبلقة اؼبتعة  -ستخسر ٌ
يدؿ عليوٌ ،إال إذا
حت إثبات الزكجيٌة اؼبؤقتة اؼبزعومة ،ليس ؽبا أدسل دليل ٌ
ٌ
أسل لو ذلك؟!!!
اعرتؼ شريكها  -يف اؼبتعة  -بعبلقتهما اؼبؤقتة ،ك ٌ
فإهنا لن تستطيع أف تيثبت للناس أ ٌف
فإذا أنكر اؼبتمتًٌع عبلقتو ابؼبتمتًٌعةٌ ،
(ُ) الفوائد الطوسيٌة ،ِِٕ :كانظر :مفاتيح الشرائع.ّّٓ/ّ :
(ِ) انظر :النهاية.ْٖٗ :
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ىذا اغبمل ،الذم يف بطنها ،ىو نتيجة عبلقة اؼبتعة ،ال نتيجة عبلقة الزسل!!!
كال يستطيع اؼبتمتًٌعوف كاؼبتمتًٌعات أف ييعلنوا للناس ،عن ارتباطهم بعبلقة
ألهنم ييوقنوف كما ييوقن سائر الناس أ ٌف عبلقة اؼبتعة صورة من صور
اؼبتعة اؼبؤقتة؛ ٌ
فكأهنم يشهدكف على أنفسهم ابلزسل ،حني ييعلنوف ذلك للناس.
الزسل؛ ٌ
كإيقاف الناس  -كمنهم الػمتمتًٌعوف كالػمتمتًٌعات  -بكوف (الػمتعة) صورة
نفسي مكتوـ) ،يكتمو معظم (الػمقلٌدين)،
من صور (الزنػى) ،إنػٌما ىو (إيقاف ٌ
صرح ػوا
الذين يقلٌدكف (أحبار الػمتعة) ،كال يستطيعوف التصريح بػو؛ ألنػٌهم إف ٌ
بذلك ،فق ػد طعنوا فػي أحب ػارىػم ،الذين يع ٌدكف ىػذه (الػمتعػة) ضػ ػركرة ،من
ضركرًٌيت مذىبهم!!!
كلذلك يتظاىر ىؤالء اؼبقلٌدكف ،ابلدفاع عن اؼبتعة ،كاعتقاد حلٌيٌتها؛
حت الذين يبارسوهنا منهم.
كل اإلنكارٌ ،
كلكنٌهم يف الباطن يينكركف حلٌيٌتهاٌ ،
كيكفي إلثبات ذلك :أف ذبد أ ٌف الرجاؿ اؼبتمتًٌعني يرفضوف أش ٌد الرفض
عماهتم ،أك خاالهتم ،أك بنات
أف تكوف ٌأمهاهتم ،أك أخواهتم ،أك بناهتم ،أك ٌ
إخواهنم ،أك بنات أخواهتم ،أك بنات أعمامهم ،أك بنات أخواؽبم ،أك بنات
هبن من النساء؛ كلكنٌهم ال يرفضوف
ٌ
عماهتم ،أك بنات خاالهتم ،من صبلة اؼبتمتع ٌ
أبدا أف ي يك ٌن من ًٌ
الشرعي الدائم!!!
اؼبتزكجات ،ابلزكاج
ن
ٌ
فاإلشهاد ال قيمة لو ،يف اؼبتعة؛ أل ٌف اغباجة إليو منتفية؛ فإٌمبا وبتاج
اؼبتمتًٌعوف إذل اإلشهاد ،حني يستطيعوف اإلعبلف ،كىؤالء ال يستطيعوف ذلك.
كليس صعبنا على بعض اؼبتمتًٌعني أف يستعينوا أبصحاهبم ،كأقراهنم،
لكن ىذه الشهادة ستكوف شهادة
كنظرائهم يف التمتٌع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ك ٌ
كل االستنكار،
ٌ
سريٌة ،ال يستطيعوف إعبلهنا للناس ،الذين يستنكركف اؼبتعةٌ ،
فبل تكوف ؽبا أدسل قيمة.
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مثٌ إ ٌف إيػجاب اإلشهاد من شأنو أف يػمنع الكثريين من التمتٌع ،كال سيٌما
ابلسر؛
حني ال يػجدكف من يشهد لػهم ،أك حني ىبشوف أف يبوح بعض الشهود ٌ
فيعرؼ األكلياء كاألقرابء كاألصدقاء كالػجرياف ،كسائر الناس.
كلذلك لػم يبخل (أحبار اؼبتعة) عن أتباعهم ،من اؼبتمتًٌعني كاؼبتمتًٌعات؛
فنفوا إهباب اإلشهاد ،يف اؼبتعة؛ لييزيلوا ىذه العقبة الكؤكد؛ فبل هبد اؼبتمتًٌعوف،
ً
أم حرج ،يف كتماف عبلقة اؼبتعة بينهم ،كما يكتم الزانة كالزكاشل
كال اؼبتمتٌعات ٌ
عبلقة الزسل!!!

الفتوى :19-ليس يف اؼبتعة طبلؽ ،كتبني اؼبرأة ابنقضاء اؼب ٌدة(ُ).

التعليق :إ ٌف الفراؽ يف اؼبتعة ؿبتوـ موقوت؛ كلذلك ال مكاف للطبلؽ فيها؛
مبين على اتٌفاؽ؛ كالفراؽ الذم يكوف بني
ٌ
فكل متعة ـبتومة بفراؽ ،كىو فراؽ ٌ
الزاشل كالزانية ،بعد انتهاء اؼبمارسة الشهوانيٌة.
ؿبصورا يف التسمية ،كإٌمبا ىو
كليس الفرؽ بني طبلؽ الزكاج كفراؽ اؼبتعة
ن
فيما كراء الطبلؽ كالفراؽ.
تستحق
فللمطلقة حقوؽ على الزكج تستح ٌقها؛ خببلؼ اؼبتمتًٌعة ،فبل
ٌ
حق منها.
أم ٌ
بعد الفراؽ ٌ
ضطر إليو األزكاج اضطر نارا ،كليس مبنيًّا على اتٌفاؽ
كالطبلؽ أمر عارض يي ٌ
ابؼبودة كالرضبة كالعبلقة الطيٌبة؛
سابق؛ فإ ٌف األصل يف الزكاج
الشرعي أف يدكـ ٌ
ٌ
كلكن أمورا طارئة قد تي ً
وجب الطبلؽ ،مع كراىتو.
ٌ ن
الشرعي ،كأين اؼبتمتع هبا من اؼبطلقة؟!!!
فأين فراؽ اؼبتعة من الطبلؽ
ٌ

(ُ) انظر :شرائع اإلسبلـ.ْٓٔ/ِ :
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الفتوى :21-ليس يف اؼبتعة لعاف(ُ).

يتبني للمتمتًٌع
التعليق :ال لعاف يف اؼبتعة؛ أل ٌف اؼبتعة صورة من صور الزسل ،فحني ٌ
أ ٌف شريكتو  -يف اؼبتعة  -قد مارست الزسل ،مع غريه ،يف كقت اؼبتعة؛ فإ ٌف
االعرتاض على ذلك ليس من شأنو؛ فالعبلقة بينهما عابرة مؤقتة ،فلماذا
ينشغبلف ابللعاف ،كال سيما أ ٌف الغرض من اللعاف و
منتف يف اؼبتعة؟!!!
ٌ
فهل اؼبتمتًٌع مستع ٌد ،ألف يقذؼ شريكتو عند القاضي ،كالناس؛ فريميها
ابلزسل؛ لييقاـ عليها اغب ٌد؟!!!
أبم صفة ،سيتق ٌدـ اؼبتمتًٌع إذل القاضي ،هبذا القذؼ :بصفة الزكج ،أـ
ٌ
بصفة اؼبتمتًٌع؟!!!
إنٌو لن هبرؤ على التصريح حبقيقة عبلقتو ابؼبقذكفة؛ كلذلك ال داعي ألف
يشغل نفسو هبذا األمر ،فيفتضح أمره بني الناس!!!

الفتوى :21-إذا ضبلت اؼبرأة اؼبتمتع هبا ،من رجل سبتٌع هبا ،فنفى الرجل
ظاىرا ،كال يفتقر إذل اللعاف(ِ).
الطفل عن نفسو ،فإ ٌف الطفل ينتفي عنو ن
ً
متممة لفتول انتفاء اللعاف يف اؼبتعة؛ فإ ٌف الرجل إف أراد
التعليق :كىذه الفتول ٌ
أسل لو ذلك؟!!!
أف يعرتؼ أبف اغبمل منو ،اعرتؼ؛ كلكن ٌ
ىل سييعلن للناس أنٌو كاف على عبلقة مؤقتة هبذه اؼبرأة ،كأ ٌف اغبمل الذم
يكين الناس مولوده
يف بطنها منو ،كأنٌو مستع ٌد إلغباؽ اؼبولود بو ،كلن يبارل أف ٌ
بكنية( :ابن اؼبتعة) ،أك (بنت اؼبتعة)؟!!!
إنٌو لن هبرؤ على ذلك ،كسيسارع إذل نفيو ،متٌ ًه نما اؼبتمتًٌعة ابلزسل ،أك
(ُ) انظر :شرائع اإلسبلـ.ْٓٔ/ِ :
(ِ) انظر :شرائع اإلسبلـ.ْٓٔ/ِ :
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م ٌدعينا أ ٌف اغبمل من رجل سبقو ،إذل التمتٌع هبا؛ لتبقى اؼبرأة بعد ذلك بني
أمرين ،أحبلنبا م ػٌّر كالعلقم.
فإما أف يذبهضو ،إف أمكنها ،أك ترميو يف اؼبزابل ،أك يف النهر ،أك قرب
ٌ
تتحمل العار ،ككبلـ الناس ،كتربٌيو
اؼبستشفيات ،أك قرب أحد البيوت؛ ٌ
كإما أف ٌ
بنت الزسل؛ ىذا إف قبت من انتقاـ أكليائها.
ابن الزسل ،أك ى
كما ٌ
ترِب الزانية ى
كلذلك نفى (أحبار الػمتعة) اللعاف؛ لتسهيل األمر على اؼبتمتًٌعني من
الرجاؿ؛ فلن تستطيع اؼبرأة أف تيل ًزـ الرجل ِبغباؽ الػمولود بو ،إف ىو نفاه عنو.
كلن تلجأ إلػى (اللعاف)؛ لتدرأ عن نفسها (تػهمة الزنػى) ،كلن تستطيع
إثبات (عبلقة الػمتعة)؛ إذ ال إشهػ ػاد ،كال إع ػبلف ،كال اعتػراؼ ،م ػن الرجػ ػل!!!
كىذا كلٌو يؤٌكد النظرة الدكنيٌة للمرأة ،عند (أحبار اؼبتعة)؛ فليست عندىم
أكثر من سلعة رخيصة ،يناؿ الرجاؿ منها مبتغاىم ،مثٌ ييلقوف ما تب ٌقى منها يف
اؼبزابل ،كال يبالوف دبا ييصيبها.
ً
اؼبدخن
كمثى ًل (ليفافة التدخني) ،اليت يضعها ٌ
ى
كمثىػليها  -يف عبلقة اؼبتعة  -ى
حت إذا استنفدىا ،كانتهى منها ،ألقى هبا يف
 عند التدخني  -بني شفتيوٌ ،الطريق ،كداسها بقدمو؛ لتتناكب على دكسها األقداـ ،من بعده!!!
رجم الزاشلٌ ،إال إذا
الفتوى :22-ال يثبت كصف اإلحصاف ،بعقد اؼبتعة؛ فبل يي ى
الشرعي الدائم ،أك عقد ملك اليمني ،قبل ارتكابو
كاف قد ارتبط بعقد الزكاج
ٌ
جريبة الزسل(ُ).

ا﵀صن ،كال ىبالفوف اعبمهور يف ذلك؛
قر (أحبار اؼبتعة) برجم الزاشل ى
التعليق :يي ٌ
كلكنٌهم ينفوف أف يكوف االرتباط بعقد اؼبتعة سببنا يف ثبوت اإلحصاف.
(ُ) انظر :النهاية ،ّٔٗ :كشرائع اإلسبلـ.ّٗٓ/ْ :
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الشرعي الدائم ،كلكنٌو
رجبل لػم يرتبط ،بعقد الزكاج
فإذا افرتضنا :أ ٌف ن
ٌ
حت يف حالة كوف األجل سنة ،أك أكثر  -فإ ٌف
ارتبط بعقد اؼبتعة فقط ٌ -
ً
صننا.
يسموف ىذا اؼبتمتٌع يؿب ى
(أحبار اؼبتعة) ال ٌ
الشرعي الدائم،
ككذلك إذا افرتضنا :أ ٌف امرأة لػم ترتبط ،بعقد الزكاج
ٌ
حت يف حالة كوف األجل سنة ،أك أكثر -
كلكنٌها ارتبطت بعقد اؼبتعة فقط ٌ -
ً
صنة.
يسموف ىذه اؼبتمتٌعة يؿب ى
فإ ٌف (أحبار اؼبتعة) ال ٌ
كلذلك ،ال يرجم ىذا اؼبتمتً
رجم ىذه
ت
كال
؛
)
الزسل
يبة
ر
ج
(
مارس
إذا
ع،
ي
ٌ
ى
يى
صنني ،عند (أحبار اؼبتعة)؛
اؼبتمتًٌعة ،إذا مارست (جريبة الزسل)؛ ٌ
ألهنما غري يؿب ى
ك(اإلحصاف) شرط كاجب ،من شركط ثبوت عقوبة (الرجم) ،عند اعبمهور.
ككاضح ما يف ىذه الفتول األثيمة ،من التساىل ،الذم ييغرم أتباعهم
ابؼبزاكجة بني (زسل اؼبتعة) ،ك(متعة الزسل)؛ فليس على اؼبتمتًٌع الزاشل ،كال على
اؼبتمتًٌعة الزانية أكثر من ح ٌد اعبلد ،عندىم؟!!!
غلو اإلابحيٌة ،اليت يدعوف
كقد حاكؿ (أحبار اؼبتعة) أف ىب ٌففوا من ٌ
أتباعهم إليها ،بفتاكاىم األثيمة؛ فتظاىركا بدعوة اؼبتمتًٌعني كاؼبتمتًٌعات ،من ابب
النصيحة ،إذل ترؾ بعض تلك اإلابحيٌات اؼبن ىكرة؛ لكنٌهم يستدركوف ،فيختموف
دعوهتم تلك ،ببياف أ ٌف االمتثاؿ لنصائحهم ليس كاجبا ،كأ ٌف اغبرج و
منتف عن
ن
اؼبتمتًٌعني كاؼبتمتًٌعات ،يف حالة ـبالفتهم لنصائح أحبارىم.
ستحب :أف تكوف مؤمنة
كمن أمثلة ذلك :قوؿ قبم الدين اغبلٌ ٌي« :كيي
ٌ
كره :أف
عفيفة .كأف يسأؽبا عن حاؽبا مع التهمة ،كليس شرطنا يف
ٌ
الصحة .كيي ى
كره:
تكوف زانية ،فإف فعل ،فليمنعها من الفجور ،كليس شرطنا يف
ٌ
الصحة .كيي ى
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يفتضها ،كليس بػمحرـ»(ُ).
أف يتمتٌع ببكر ،ليس ؽبا أب ،فإف فعل ،فبل ٌ
ب ،كليس كاجبنا ،كليس شرطنا
فسؤالو عن حاؽبا  -عند التهمة -
ى
مستح ٌ
صحة عقد اؼبتعة؛ كلذلك ينصح اغبلٌ ٌي أتباعو دبا يىستحبٌو ،كلكنٌو يستدرؾ؛
يف ٌ
ً
صحة العقد!!!
ٌ
ليبني أ ٌف اؼبتمتٌع لو خالف نصيحتو ،فبل إشكاؿ يف ٌ
لكن ىذه النصيحة ليست من
ككذلك ينصحو بتجنٌب التمتٌع ابلزانية ،ك ٌ
ابب التحرصل ،بل ىي من ابب الكراىة ،كاؼبكركه جائز فعلو ،كليس ؿبرمػنا؛
كلذلك يقوؿ« :فإف فعل ،فليمنعها من الفجور» ،أم :أ ٌف التمتٌع ابلزانية جائز،
لكن اغبلٌ ٌي ينصح اؼبتمتًٌع حني يتمتٌع ابلزانية أف يبنعها من
كليس ؿبرمػنا؛ ك ٌ
صحة
الفجور؛ مثٌ يستدرؾ اغبلٌ ٌيٌ ،
كيبني أ ٌف منعها من الفجور ال ييع ٌد شرطنا يف ٌ
ً
صحة العقد!!!
العقد؛ فإذا أنبل اؼبتمتٌع منعها من الفجور ،فبل إشكاؿ يف ٌ
لكن
مثٌ ينصح اغبلٌ ٌي أتباعو ،برتؾ التمتٌع ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب؛ ٌ
نصيحتو من ابب الكراىة ،ال من ابب التحرصل؛ فليس اؼبتمتًٌع  -الذم ىبالف
يفتضها ،كليس
نصيحتو  -دبرتكب لفعل ؿبرـ؛ بداللة قولو« :فإف فعل ،فبل ٌ
دبحرـ» ،أم :إف سبتع بتلك البكر ،اليت ليس ؽبا أب ،فإ ٌف اغبلٌ ٌي ينصحو برتؾ
قائبل« :كليس دبحرـ» ،دبعَن أ ٌف اؼبتمتًٌع لو كط تلك
كطئها ،مثٌ يستدرؾ اغبلٌ ٌي ن
البكر؛ فإ ٌف كطأه ؽبا ليس دبحرـ!!!
كمثى ًل رجل كاذب،
فكاف ىمثى يل اغبلٌ ٌي ،يف عبارتو ىذه  -كيف أمثاؽبا  -ى
طبرا ،كلكنٌك لو
يتظاىر بنصح صاحبو ،فيقوؿ لو« :أنصحك ٌأال تشرب ن
فبلان ،كلكنٌك لو قتلتو ؼبا كاف
شربتها ،فبل إمث عليك؛ كأنصحك ٌأال تقتل ن
عليك إمث»!!!
(ُ) شرائع اإلسبلـ.ْْٓ/ِ :
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أقػ ػوؿ :ي ػا (أحبار الػمتعة) ،ىل تسمعوف ِبذانكم ما تقولونو أبفواىكم؛
كى ػل تقرؤكف أبعينكم م ػا تكتبونو أبيديكم؛ كى ػل تي ً
نكركف بقلوبكم ما زبتلقونو
بعقولكم؟!!!
قاؿ تعاذل﴿ :كلىىق ٍد ىذرأٍ ىان لًػ ىج ىهنم ىكثًيػرا ًمن الٍػ ًجػ ػ ًٌن ك ًٍ
اإلنٍ ً
وب
س لىػ يه ٍم قيػلي ه
ى
ى
ى
ى ن ى
ىال يػ ٍف ىقهو ىف بًػها كلىػهم أ ٍىعيػن ىال يػب ً
ك
ص يرك ىف بًػ ىها ىكلىػ يه ٍم آ ىذا هف ىال يى ٍس ىمعيو ىف بًػ ىها أيكلىئً ى
ى ي ى ى ي ٍ ي ه يٍ
ك يى ػ يم الٍغىافًليو ىف﴾(ُ).
ىض ُل أيكلىئً ى
ىك ٍاألىنٍػ ىع ًاـ بى ٍل يى ٍم أ ى
كل
كالعجيب الغريب أف يتش ٌدد (أحبار اؼبتعة) ،يف موضوع (االستمناء)ٌ ،
كل التساىل!!!
التش ٌدد ،بعد أف تساىلوا يف موضوع (اؼبتعة)ٌ ،
اػباص فيو؛
كليس غرضي ىنا القوؿ ِبابحة االستمناء ،كال بياف رأيي
ٌ
لكن غرضي التنبيو ،على ذلك (التناقض الشيطاشلٌ العجيب) ،بني تساىل
ك ٌ
(أحبار اؼبتعة) ،يف (إابحة اؼبتعة) ،كبني تش ٌددىم يف (ربرصل االستمناء)!!!
إصباعا؛ لقولو:
الطوسي« :كاالستمناء ابليد :ؿبرـ
قاؿ أبو جعفر
ن
ٌ
ً
ً
ني .فى ىم ًن ابٍػتىػغىى ىكىر ىاء
﴿إًال ىعلىى أ ٍىزىكاج ًه ٍم أ ٍىك ىما ىملى ىك ٍ
ت أ ٍىيبىانػي يه ٍم فىًإنػ يه ٍم ىغٍيػ ير ىمليوم ى
(ِ)
ذىلً
ك فىأيكلىئً
كركم عنو  أنٌو قاؿ:
ذلك.
اء
ر
ك
من
كىذا
،
﴾
ف
ك
اد
ع
ل
ا
م
ى
ك
ٍ
ى
ى
ى
ي
ي
ى
ي
ي
(ّ)
ملعوف سبعة ،فذكر فيها الناكح ك ٌفو» .
حت أنزؿ ،كاف
كقاؿ أبو جعفر
الطوسي ن
أيضا« :كمن استمَن بيدهٌ ،
ٌ
عليو التعزير كالتأديب»(ْ).
(ُ) األعراؼ.ُٕٗ :
(ِ) اؼبؤمنوف ،ٕ-ٔ :كاؼبعارج.ُّ-َّ :
(ّ) اؼببسوط يف فقو اإلماميٌة.ِِْ/ْ :
(ْ) النهاية ،َٕٗ :كانظر :شرائع اإلسبلـ.ُّْ/ْ :
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النجفي« :من استمَن بيده ،أك بغريىا ،من أعضائو:
ؿبمد حسن
كقاؿ ٌ
ٌ
عيٌزر؛ ألنٌو فعل ؿبرنما ،بل كبرية»(ُ).
كاؼبوازنة بني اؼبتعة كاالستمناء تي ًٌبني للعاقل أ ٌف اآلاثر اؼبعركفة لعبلقة اؼبتعة
أخطر بكثري من اآلاثر اليت يذكركهنا ،لفعل االستمناء ،إف ثبت ربريبو ابلدليل
سر ذلك التش ٌدد يف القوؿ بتحرصل االستمناء؟!!!
الشرعي
القطعي .فما ٌ
ٌ
ٌ
(ِ)
إ ٌف القوؿ ِبابحة االستمناء  -عند خشية الوقوع يف الزسل  -قد يبنع
الكثريين من التو ُجو إذل ابب اؼبتعة ،الذم فتحو (أحبار اؼبتعة).
كلذلك عمد (أحبار اؼبتعة) ،إذل إغبلؽ ابب (االستمناء) ،كتش ٌددكا يف
بديبل ألتباعهم ،يستغنوف بو عن اؼبتعة!!!
حت ال يكوف ن
القوؿ بتحريبو؛ ٌ
كلكي تيد ًرؾ الفرؽ بني اؼبتعة ،كاالستمناء ،هبب أف تتذ ٌكر أبرز الثمار
الفاسدة ،اليت هبنيها اؼبتمتًٌعوف كاؼبتمتًٌعات ،من شجرة اؼبتعة اػببيثة:

 -1االستمتاع تفخي نذا ،ابلطفلة الرضيعة.

 -2االستمتاع تفخي نذا ،ببنت التاسعة ،من دكف إذف أبيها.
 -3االستمتاع كطئنا ،ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب.

 -4االستمتاع كطئنا ،ابلبكر ،من دكف إذف كليٌها ،إذا منعها كليُها من التمتُع
ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو.
 -5االستمتاع كطئنا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من دكف إذف كليٌها.
 -6االستمتاع كطئنا ،ابلفتاة األكربػٌيٌة ،من دكف إذف كليٌها.

طمعا يف اؼباؿ.
 -7االستمتاع كطئنا ،ابلكتابيٌة ،اليت استجابت ن
(ُ) جواىر الكبلـ.َُُْ/ِْ :
(ِ) انظر :اؼبوسوعة الفقهيٌة.ٖٗ/ْ :
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 -8االستمتاع كطئنا ،ابلفاجرة ،مع عدـ منعها من الفجور.

 -9االستمتاع كطئنا ،مع عدـ التح ُقق من ارتباط اؼبوطوءة برجل آخر.
 -11االستمتاع كطئنا ،مع عدـ اإلنفاؽ على اؼبوطوءة ،كإف ضبلت.
 -11االستمتاع كطئنا ،بعدد غري ؿبصور ،من النساء.

 -12االستمتاع كطئنا ،مع ذبديد االستمتاع ابؼبوطوءة ،مر نارا ،ببل فصل.
 -13االستمتاع كطئنا ،ببل إشهاد ،كال إعبلف.

 -14االستمتاع كطئنا ،مع جواز نفي الرجل كوف اغبمل منو ،ببل لعاف.

 -15االستمتاع كطئنا ،كلكن ال يثبت بو إحصاف.
كال ريب يف أ ٌف ىذه االستمتاعات تضاىي استمتاعات الزانة كالزكاشل،
كقد تزيد عليها يف ٌقوة اإلابحيٌة؛ فأين منها فعل االستمناء؟!!!
العجيب) ،من (أحبار الػمتعة) ،بػما
ض الشيطاشلُ
كيذ ٌكرنػي ىذا (التناقي ي
ي
(العػ ٍزؿ) ،فػي زانه؛
ركاه بعض الػمؤلٌفني ،من (تناقيض الزانػي) ،الذم تػجنب ى
كرعا!!!
ن
أحبل جاريةن،
قاؿ
ٌ
التوحيدم« :أييت نوفل بن يمساحق ،اببن أخيو ،كقد ى
لت؟ فقاؿ:
ليت ابلفاحشةٌ ،
ىبل عز ى
عدك هللا ،ل ٌػما ابتي ى
من جريانو ،فقاؿً :ي ٌ
عم ،بلغين أ ٌف العزؿ مكركه ،فقاؿ :أفما بلغك أ ٌف الزنػى حراـ؟!»(ُ).
ًي ٌ
كليس غرضي من ًذكر ىذه الركاية :تصحيحها ،كاالعتماد عليها،
كاالحتجاج هبا ،كإٌمبا غرضي ىو تقريب فكرة (التناقض العجيب) إذل األذىاف.
فإ ٌف االحرتاز من (العزؿ) يػماثل االحرتاز من (االستمناء)؛ كالوقوع فػي
(الزنػى) يػماثل الوقوع يف (الػمتعة).
(ُ) البصائر كالذخائر.ُّٖ/ُ :
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كمن (النصائح الػ ً
مضحكة) :أف ينصح بعض (أحبار الػمتعة) أتباعهم،
ً
حصنوا أنفسهم من مػمارسة (جريػمة االستمناء)(ُ)؟!!!
دبمارسة (الػمتعة)؛ ليي ٌ
فيكوف مثىػليهم  -يف نصيحتهم ىذه  -كمثى ًل الطبيب الػم ً
تحامق ،الذم
ى ي
ي
ى
ً
حصن نفسو ،من شرب الشام؟!!!
ينصح الػمريض ،بشرب الػخمر؛ ليي ٌ
فيا أيها الناصح الػم ً
ضحك:
ٌ
ي
إذا أراد أحد مقلٌديك ربصني نفسو ابلػمتعة؛ لكي يتجنٌب (االستمناء):
أ -ىل هبوز أف يتمتٌع ،تفخي نذا ،اببنتك الرضيعة؟!!!

ب -ىل هبوز أف يتمتٌع ،تفخي نذا ،اببنتك الصغرية ،اليت بلغت التاسعة ،من
دكف إذنك؟!!!
ج -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك البكر ،بعد أف سبوت أنت؟!!!

د -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك البكر البالغة الرشيدة ،من دكف
إذنك؟!!!
ه -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك البكر ،من دكف إذنك ،إذا منعتها من
التمتُع ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو؟!!!

و -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك ،ببل إنفاؽ عليها ،كإف ضبلت منو؟!!!

ز -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك ،ببل إشهاد ،كال إعبلف؟!!!

ظاىرا،
ح -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك؛ كينفي كوف اغبمل منو ،فينتفي ن
ببل لعاف؟!!!

كف من
ط -ىل هبوز أف يتمتٌع ،كطئنا ،اببنتك ،م ٌدة ساعة ،دبهر مقداره ٌ
طعاـ؟!!!
(ُ) انظر :مواقف الشيعة.َُِ/ّ :
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ي -ىل هبوز أف يتمتٌع ،تفخي نذا ،اببنتك ،م ٌدة ساعة؛ مث أييت مقلًٌد و
اثف من
ٌ
أيضا؛ مثٌ أييت مقلًٌد اثلث ،كىكذا؛
مقلٌديك؛ ليتمتٌع هبا ،تفخي نذا ،ساعة ن
ً
حصن مقلًٌدكؾ أنفسهم ،من الوقوع يف (جريػمة االستمناء) ،أبف يتمتٌعوا
فيي ٌ
متناكبني ،هجسد ابنتك ،تفخي نذا؟!!!
إ ٌف تلك (الفتاكل اإلابحيٌة األثيمة) ،اليت اختلقها (أحبار الػمتعة) تعارض
(القطعيٌات اإلسبلميٌة) ،كػ ٌل الػمعارضػة؛ كاالعتم ػاد  -على ىػذه الفتاكل -
كفيػل بتعطيل بعض (األحكاـ الشرعيٌة).
ابطبل،
كتعطيل األحكاـ الشرعيٌة ابطل ،ببل ريب؛ فكاف ما ٌأدل إليو ن
قطعا ،كىو ىذه (الفتاكل األثيمة).
ن
ك(أحكاـ الزنػى) من أبرز (األحكاـ الشرعيٌة) ،اليت تعطٌلها ىذه الفتاكل؛
كل الوضوح:
كيكوف التعطيل يف ؾبالني كاضحنيٌ ،

األول -تـحرمي الزنـى:
الـمجال ّ
وبرـ االسم
حرـ الفعل كاالسم ن
معا ،كدل ٌ
حرـ الزسل؛ فإنٌو ٌ
إ ٌف اإلسبلـ حني ٌ
يغريكا االسم الذم ييطلىق على ىذه الرذيلة ،مثٌ
فقط؛ فليس للزانة كالزكاشل أف ٌ
عسبل؛
السم ن
يستمركا على فعلها ،ككأ ٌف شيئنا لػم يكن؛ فهل يكفي أف يي ٌ
سمى ٌ
ٌ
لينجو متناكلو من اؽببلؾ؟!!!
بديبل نقيًّا عن عبلقة الزسل؛ فهل
كاإلسبلـ شرع عبلقة الزكاج؛ لتكوف ن
تكفي تسمية صورة من صور الزسل ابسم (الزكاج اؼبؤقت)؛ عبعل تلك الصورة
مشركعا؟!!!
اجا
ن
زك ن
سمى
إ ٌف العربة
أساسا ابغبقائق ،ال ابألظباء ،فبل يكفي ن
ن
مثبل أف يي ٌ
اغبديث اؼبوضوع سنٌة نبويٌة؛ ليكوف  -يف اغبقيقة  -جزءنا من السنٌة النبويٌة.
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سمى اؼبؤلٌف عالًػ نما ،ليكوف  -يف الواقع  -عالًػ نما،
كال يكفي ن
أيضا أف يي ٌ
من الذين قاؿ هللا تعاذل فيهم﴿ :إًمبىا ىىبٍ ىشى اَّللى ًم ٍن ًعبى ًادهً الٍعيلى ىماءي﴾(ُ).
الشرعي،
كابؼبوازنة الدقيقة ،بني حقائق العبلقات الثبلث :عبلقة الزكاج
ٌ
يتبني بوضوح أ ٌف اؼبتعة اؼبؤقتة صورة من صور
كعبلقة اؼبتعة اؼبؤقتة ،كعبلقة الزسلٌ ،
الشرعي ،ال من قريب ،كال من بعيدٌ ،إال من حيث
الزسل ،كال عبلقة ؽبا ابلزكاج
ٌ
يسموهنا( :الزكاج اؼبؤقت) ،أك (زكاج اؼبتعة).
إ ٌف (أحبار اؼبتعة) ٌ
فلماذا يزشل الزانة كالزكاشل ،إف كانت اؼبتعة مباحة؟!!! كؼباذا ال يرتبطوف
برابط اؼبتعة ،ما دامت حقيقة اؼبتعة قريبة جدًّا ،من حقيقة الزسل ،بل ٌإهنا يف
إشباعا لرغباهتم القذرة؟!!!
بعض اغباالت أكثر ن
فما على الزاشل كالزانيةٌ ،إال ترديد بعض الكلمات ،كاالتٌفاؽ على األجرة،
كالػمػ ٌدة ،ثػ ٌم مػمارسة م ػا يشتهياف ،من الرذيلة ،كليس ثػ ٌمة قيػ ػود ،كال تبعات!!!
حت
فقد أجاز (أحبار اؼبتعة) للرجل أف يتمتٌع ابلرضيعة ،دبا عدا الوطءٌ ،
حت من دكف إذف أبيها .كأجازكا
ابلتفخيذ .كأجازكا لو ذلك يف بنت التاسعةٌ ،
لو التمتٌع ابلبكر اليت ليس ؽبا أب ،مع كطئها .كأجازكا لو التمتُع ابلبكر ،من
دكف إذف كليٌها ،إذا منع كليُها من التزكيج ابلكفؤ ،مع رغبتها إليو .كأجازكا لو
التمتُع ابلبكر البالغة الرشيدة ،كليس لوليٌها أف يعرتض .كأجازكا لو التمتُع ابلفتاة
األكربػٌيٌة ،من دكف إذف كليٌها ،كلو كانت مسلمةن .كأجازكا لو التمتُع ابلكتابيٌة،
اليت استجابت طمعا يف اؼباؿ .كأجازكا لو التمتُع ابلفاجرة ،كلػم ي ً
وجبوا عليو
ن
ي
منعها من الفجور .كلػم ي ً
وجبوا على الرجل أف يتح ٌقق من كوف اؼبرأة خليٌة،
ي
ليست يف ذمة زكج حي ،عند طلبو التمتع هبا .كلػم ي ً
وجبوا عليو إخبار اؼبرأة عن
ٌ
ٌ
ي
ٌ
(ُ) فاطر.ِٖ :
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ً
يوما
الع ٌدة .كأجازكا كوف اؼبهر دبقدار ٌ
كف من طعاـ .كأجازكا كوف األجل ن
احدا ،أك بعض يوـ .كلػم ي ً
وجبوا عليو نفقة للمرأة اؼبتمتع هبا .كأجازكا لو التمتُع
ك ن
ي
مرات
أبكثر من أربع نسوة ،من غري حصر .كأجازكا لو العقد على امرأة كاحدةٌ ،
كثرية ،كاحدة بعد أخرل .كلػم ي ً
وجبوا اإلشهاد كاإلعبلف .كأجازكا انتفاء كوف
ي
دبجرد نفيو عنو.
ظاىراٌ ،
اغبمل منو ن
حرمو اإلسبلـ؟!!!
كل ىذا ن
مباحا ،فما ىو ذلك الزنػى الذم ٌ
فإذا كاف ٌ
اللفظي ،الذم
ىل يكوف الفرؽ الرئيس بني الزسل كاؼبتعة ىو ذلك العقد
ٌ
ال حقوؽ فيو ،كال إشهاد ،كال إعبلف؟!!!
اللفظي ،يف الػمتعة؛ لعدـ اعتقادىم
كىل يبتنع الزانة ،كالزكاشل ،من العقد
ٌ
حبلٌيٌتها؟!!!
ال أحد ييبكن أف يقوؿ هبذا القوؿ الفارغ؛ فهل كاف الزسل الذم يبارسونو
حبلال يف اعتقادىم؟!!!
ن
ىل يعتقدكف ٌأهنم سيعاقىبوف على مػمارسة الػمتعة ،فقط ،لكنٌهم سييغ ىفر
ؽبم مػمارسة الزسل؟!!!!
كل
كمن ىنا نيدرؾ أ ٌف (أحبار اؼبتعة)  -حني كجدكا (اإلسبلـ) قد غلٌق ٌ
(أبواب الزسل)  -عمدكا إذل أحد األبواب ،كفتحوه ألتباعهم ،كأجازكا فيو أكثر
ما يطمع فيو (أىل الزسل) ،كال سيٌما (الرجاؿ) منهم ،بل زادكا عليو ،يف بعض
اغباالت؛ كذلك ىو ابب (الػمتعة الػمؤقتة).
يسوغوا  -ألنفسهم ،كألتباعهم  -فت ػح ىذا الب ػاب ،عمدكا إلػى
كلكي ٌ
قسما
(حيلة التسمية)؛ ٌ
فغريكا االسم فقط ،كجعلوا (الػمتعة)  -يف التسمية  -ن
الشرعي!!!
مقومات الزكاج
كل ٌ
من أقساـ (الزكاج)؛ كلكن بعد أف سلبوا منو ٌ
ٌ
فما الػمتعة يف اغبقيقةٌ ،إال صورة ًزنى ًويٌة مقيدة ،بعض التقييد؛ كما كاف ؽبا
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أف تيقيدٌ ،إال من أجل خداع األتباع ،كالتملُص من استنكار اػبصوـ؛ فلو
يرفًعت تلك القيود اليسرية؛ لكاف الزسل كاؼبتعة اسػمني عبريبة كاحدة ،ببل فرؽ.
الـمجال الثانـي -عقوبة الزنـى:
يؤدم إذل تعطيل عقوبة الزسل ،ال أل ٌف الزانة
إ ٌف القوؿ ِبابحة اؼبتعة ٌ
كؤكدا،
كالزكاشل قد تركوا الزسل ،كاختاركا اؼبتعة ن
بديبل عنو؛ كإٌمبا ألنٌنا سنواجو عقبة ن
يف إقامة اغب ٌد على الزاشل كالزانية؛ كىي العجز عن التمييز بني من يبارساف
اعبماع بعبلقة اؼبتعة ،كمن يبارساف اعبماع بعبلقة الزسل.
صرحوا  -عند القاضي  -أب ٌهنم شاىدكا
فلنفرتض أ ٌف أربعة رجاؿ عدكؿ ٌ
رجبل كامرأة ،يف حالة اعبماع الكامل .فأنكر الرجل كاؼبرأة ٌأهنما كاان يزنياف،
ن
متزكجاف ابؼبتعة.
ك ٌادعيا ٌ
أبهنما ٌ
فإف قاؿ القاضي :أين العقد الذم ييثبت كونكما ًٌ
متزكجني ابؼبتعة؟
لفظي ،غري مكتوب.
قاال :العقد ٌ
فإف قاؿ القاضي :أين الشهود على عقدكما؟
قاال :ال هبب اإلشهاد على عقد اؼبتعة.
فإف قاؿ القاضي :أين أعلنتما ارتباطكما ابؼبتعة؟
قاال :ال هبب اإلعبلف يف عقد اؼبتعة.
كرل اؼبرأة؟
فإف قاؿ القاضي :ىل استأذنتما ٌ
ألهنا ابلغة رشيدة.
قاال :ال هبب استئذاف كليٌها؛ ٌ
عاجزا عن إثبات اغبقيقة،
ففي حالة كوف اؼبتعة مباحة؛ سيكوف القاضي ن
ألف شاىد.
كلو شهد  -على صباعهما الكامل  -ي
كسيكوف القاضي بني أمرين:
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 -1أف يك ٌذهبما يف ٌادعائهما االرتباط ابؼبتعة ،كييقيم عليهما اغب ٌد؛ فإف كانت
اؼبتعة مباحة ،ككاان صادقني يف ارتباطهما ابؼبتعة ،فإ ٌف حكم القاضي عليهما
سيكوف ظالػ نما.
 -2أف يوبجم القاضي عن إقامة اغب ٌد عليهما؛ ألنٌو لػم ً
قطعي،
دليل
إذل
يهتد
ٌ
سيؤدم إذل تعطيل اغب ٌد
ييثبت كذهبما ،فإف كاان كاذبني ،فإ ٌف حكم القاضي ٌ
الشرعي ،مع كجود (اعبماع الكامل) ،كالشهود العدكؿ األربعة.
ٌ
كىكذا سيجد الزانة كالزكاشل أ ٌف ٌادعاء االرتباط ابؼبتعة :ىو اغببل الذم
هبب أف يستمسكوا بو؛ ليدرأكا عن أنفسهم عقوبة الزسل.
شرعا ،فبل ييبكن تعطيلها؛ كلذلك
كعقوبة الزسل من العقوابت الثابتة ن
قطعا؛
كل ما ٌأدل إذل تعطيلها ن
ابطبل؛ أل ٌف ما ٌ
يؤدم إذل الباطل :ابطل ن
يكوف ٌ
تؤدم إذل تعطيل العقوبة الشرعيٌة.
فتكوف إابحة الػمتعة ابطلة؛ ٌ
ألهنا ٌ
كحت إذا أحجم القاضي ،عن إدانة اؼبتمتًٌ ىع ً
ني ،فإ ٌف أمرنبا قد انكشف،
ٌ
سرا بينهما؛ كالناس لن يتوقٌفوا عن رميهما ابلزنػى؛ ألنػٌهم
بعد أف كاف ًّ
ال يستطيعوف التفريق بني اغبالتني؛ لوجود ىذا التشابيو الكبري اغباصل بينهما.
فبل ييبكن أف يرب ىفظ حقوؽ الرجل كاؼبرأةٌ ،إال ابإلشهاد كاإلعبلف ،كمنها:
كحق اغبماية من العقوبة الباطلة.
حق اغبماية من القذؼ الباطلٌ ،
ٌ
كليست أحكاـ الزسل كحدىا ىي اليت ستتعطٌل يف حالة إابحة الػمتعة؛
الشرعي الدائم.
بل أكثر أحكاـ الزكاج
ٌ
ميسورا؛ إلشباع شهواهتم،
سهبل
بديبل ن
فإ ٌف الكثري من الرجاؿ إذا كجدكا ن
ن
فإهنم سيع ًرضوف بو ،عن الزكاج الشرعي الدائم ،الذم ي ً
وجب استئذاف الولػ ٌي،
ٌ ي
ي
ٌ
بكل
كدفع النفقات ،كرب ُمل األعباء ،كرعاية الزكجة ،كاألبناء ،كالبنات ،كالتقيُد ٌ
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يفر اؼبتمتًٌعوف من القيود.
يفر الزانة من القيودٌ ،
القيود الشرعيٌة الػمعركفة؛ فكما ٌ
الشرعي الدائم ،بقيت أكثر النساء،
كإذا أعرض أكثر الرجاؿ عن الزكاج
ٌ
كرىات،
يؤدم
ببل زكاج ،كىذا ٌ
ٌ
ببعضهنٌ ،إما إذل قبوؿ االرتباط ابؼبتعة ،كلو يم ى
أك االنغماس يف الزسل؛ إلشباع الشهوات!!!
اؼبهم بني الزسل كاؼبتعة ىو النيٌة؛ فمن كط امرأة،
فإف قيل :إ ٌف الفارؽ ٌ
كىو وبسبها زكجتو؛ فإنٌو ال ييع ٌد زانينا؛ فكذلك اؼبتمتًٌع إٌمبا يطأ اؼبتمتًٌعة ،كىو
وبسبها زكجتو يف الشرع.
التطبيقي؛ كلسنا فػي مقاـ
التأليفي ،كاػبطإ
قلت :الفرؽ كبري بني اػبطإ
ٌ
ٌ
انتقاد اؼبطبًٌقني ،الذين مارسوا اؼبتعة؛ فهؤالء حساهبم عند رٌهبم ،كىو أعلم
بنواًيىم ،كدبا يزبفي صدكرىم؛ كلكنٌنا فػي مقاـ انتقاد اؼبؤلٌفني ،الذم أجازكا
عقد اؼبتعة ،بفتاكاىم األثيمة.
قطعا  -ييبكن أف يصدر يف الظاىر
فإ ٌف القتل  -كىو من أعظم اعبرائم ن
الصديق صدي ىقو الربمءى ،كىو وبسبو
من إنساف غري قاصد للقتل؛ فقد يقتل
ي
حبجة أ ٌف
قطعا اإلفتاء ِبابحة قتل الربمء؛ ٌ
لكن ىذا ال يعين ن
عدكه اجمل ًرىـ؛ ك ٌ
صبلح النيٌة يينجي اؼبخط من استحقاؽ اإلمث.
فإف كانت نيٌة اؼبتمتًٌع اؼبخط كنيٌة القاتل اؼبخط ؛ فإ ٌف فتول اؼبؤلٌف،
يصح إابحة
الذم أابح التمتُع كفتول اؼبؤلٌف الذم أابح قتل الربمء؛ فبل ٌ
حبجة سبلمة النواًي؟!!!
اعبرائم ٌ
فإف قيل :إ ٌف بعض فتاكل الػ يمبيحني ليست أكثر من افرتاضات ،قد
يستحيل تطبيقها كاقعيًّا ،كما يف فتول إابحة االستمتاع ابلرضيعة تفخي نذا.
اضا أ ٌف بعض تلك الفتاكل مستحيلة التطبيق؛
حت إذا افرتضنا افرت ن
قلتٌ :
غري اغبكم على الفتول؛ أل ٌف العربة بسبلمة الفتول ،من
فإ ٌف ىذا االفرتاض لن يي ٌ
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مػخالفة الشرع؛ كليست فػي التح ُقق ،أك عدمو.
فقتل اإلنساف الربمء جريبة كبرية ،كاإلفتاء بقتلو جريبة كبرية ،ببل ريب؛
حبجة أ ٌف قتلو هبذه
يصح أف ييفيت أحدىم ِبابحة قتلو ،بصورة افرتاضيٌة؛ ٌ
فهل ٌ
اعباىلي ،كإرسالو
الصورة مستحيل التطبيق ،كأف يكوف قتليو ِبرجاعو إذل العصر
ٌ
إذل النعماف بن اؼبنذر ،يف يوـ من ٌأًيـ بؤسو؟!!!
يصح أف ييفيت أحدىم ِبابحة تزُكجك من حفيدة حفيد حفيد حفيد
ىل ٌ
حبجة أ ٌف ىذا الزكاج مستحيل التطبيق؟!!!
حفيدؾٌ ،
كإذا كانت ىذه اؼبسائل مستحيلة التطبيق ،فما الداعي الذم يدعو
اؼبؤلٌفني إذل إصدار تلك الفتاكل الفارغة؟!!!
لكن افرتاض االستحالة التطبيقيٌة ليس يمسل نما ؽبم؛ فإ ٌف التسهيبلت
ٌ
الكثرية ،اليت ق ٌدمتها فتاكاىم األثيمة  -كال سيٌما عدـ إهباب اإلشهاد ،كعدـ
إهباب اإلعبلف ،كعدـ إهباب االستئذاف ،يف حاالت كثرية  -جعلت تطبيقات
الػمتعة يفب ًكنة؛ ٌإما تلبية للحاجة اؼباليٌة ،أك تلبية للحاجة الشهوانيٌة.
مستحيبل ،كإف كاف
كحت يف فتول (تفخيذ الرضيعة) ،فإ ٌف التطبيق ليس
ن
ٌ
مستبع ندا ،أك مستص ىعبنا؛ فإ ٌف االستمتاع ابلرضيعة يكوف ِبذف كليٌها؛ فإذا كاف
ى
احدا من ثبلثة رجاؿ؛ فإنٌو ييبكن أف ييسلٌم ابنتو الرضيعة للتفخيذ:
كليُها ك ن
أ -إذا كاف مقلً
كل اإليباف ،كال يبارل أف ييلقي
أحباره،
بو
فيت
ي
دبا
يؤمن
ا،
د
ٌ
ن
ي
ٌ
بنفسو إذل التهلكة؛ من أجل إرضاء أسياده.
ب -إذا كاف شديد الفقر م ً
عد نما ،ال يستطيع إعالة عائلتو ،فيلجأ إذل بيع ابنتو
ي
الرضيعة للتفخيذ ،ربت غطاء اؼبتعة الفاضح.
كل زانة األرض ،اببنتو الرضيعة؛
ج -إذا كاف شاذًّا ديو ناث ،ال يبارل أف يزشل ُ
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اندرا ،كلكنٌو ليس ابؼبستحيل.
ن
طمعا فػي حفنة من الػماؿ ،كإف كاف ذلك ن

إبطال استدالالت (أحبار الـمتعة):
فإف قيل :إ ٌف اؼببيحني قد استندكا إذل أدلٌة دلٌت على أ ٌف فبارسة اؼبتعة
يؤدم إذل
كانت مباحة يف العهد
النبوم؛ فالقوؿ بكوهنا صورة من صور الزسلٌ ،
ٌ
القوؿ ِبابحة الزسل يف ذلك العهد؟!
قلت :إ ٌف األدلٌة اليت اعتمد عليها (أحبار اؼبتعة) ليست كافية؛ إلثبات
صحة رأيهم ،يف إابحة اؼبتعة اؼبزعومة؛ أل ٌف تلك األدلٌة انقصة من ع ٌدة جهات:
ٌ

الشرعي
يدؿ على النكاح
النص القرآشلٌ الذم استدلٌوا بو ،إٌمبا ٌ
اجلهة األوىلٌ -
ٌ
الدائم ،كليس فيو أدسل إشارة إذل اؼبتعة اؼبزعومة.
ىخ ىواتي يك ٍم ىك ىعماتي يك ٍم
﴿حًٌرىم ٍ
ت ىعلىٍي يك ٍم أيم ىهاتي يك ٍم ىكبػىنىاتي يك ٍم ىكأ ى
قاؿ تعاذل :ي
ىخ كبػنىات ٍاأل ً
ىخ ىواتي يك ٍم ًم ىن
يخت ىكأيم ىهاتي يك يم البلًيت أ ٍىر ى
ات ٍاأل ً ى ى ي ٍ
ىك ىخ ىاالتي يك ٍم ىكبػىنى ي
ض ٍعنى يك ٍم ىكأ ى
الرض ً
ات نً ىسائً يك ٍم ىكىرىابئًبي يك يم البلًيت ًيف يح يجوًريك ٍم ًم ٍن نً ىسائً يك يم البلًيت
ى ى
اعة ىكأيم ىه ي
ً
ً
ً
ًً
ًً ً
ين
ىد ىخ ٍلتي ٍم هبن فىإ ٍف ىدلٍ تى يكونيوا ىد ىخ ٍلتي ٍم هبن فى ىبل يجنى ى
اح ىعلىٍي يك ٍم ىك ىح ىبلئ يل أىبٍػنىائ يك يم الذ ى
ً
يختىػ ٍ ً
ف إًف اَّللى ىكا ىف ىغ يف نورا
ني ٍاأل ٍ
ني إًال ىما قى ٍد ىسلى ى
ىص ىبلبً يك ٍم ىكأى ٍف ىٍذب ىمعيوا بػى ٍ ى
م ٍن أ ٍ
رًحيما .كالٍمحصنىات ًمن النًٌس ًاء إًال ما ملى ىكت أ ٍىيبىاني يكم كً
اب اَّللً ىعلىٍي يك ٍم ىكأ ًيحل
ت
ى
ى ى ٍ
ٍ ى
ى ن ى يٍ ى ي ى ى
ً
ً
ًً
ًً
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو
ني ىغٍيػىر يم ىسافح ى
لى يك ٍم ىما ىكىراءى ىذل يك ٍم أى ٍف تىػٍبػتىػغيوا ًأب ٍىم ىوال يك ٍم يٍؿبصن ى
ني فى ىما ٍ
ًمٍنػهن فىآتيوىن أيجورىن فى ًريضةن كىال جناح علىي يكم فً
اضٍيػتي ٍم بًًو ًم ٍن بػى ٍع ًد
يما تىػىر ى
ي ي ىي
ي
ى ى يى ى ى ٍ ٍ ى
ً
ً
الٍ ىف ًر ى ً ً
يما﴾(ُ).
يما ىحك ن
يضة إف اَّللى ىكا ىف ىعل ن
العرِب السليم،
النص تدبػٌنرا
فالذم يتدبٌر ىذا ٌ
ن
صحيحا ،ن
قائما على الفهم ٌ
كالنظر يف السياؽ القرآشلٌ الكامل؛ سيجد أنٌو يبدأ ببياف أصناؼ النساء ،البليت
(ُ) النساء.ِْ-ِّ :
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األـ الرضاعيٌة،
حرـ هللا تعاذل ،على الرجاؿ
األـ الن ىسبيٌة ،ك ٌ
كىنٌ :
نكاحهنٌ ،
ٌ
ٌ
العمة ،كاػبالة ،كبنت األخ،
كاألخت الن ىسبيٌة ،كاألخت الرضاعيٌة ،كالبنت ،ك ٌ
كبنت األخت ،ك ٌأـ الزكجة ،كالربيبة بنت الزكجة ،اليت دخل هبا الرجل،
كحليلة االبن ،الذم من صلب الرجل ،كأخت الزكجة ،يف حالة اعبمع بينهما،
كاؼبرأة ًٌ
اؼبتزكجة ،غري اؼبطلقة ،كغري األرملة.
أحل للرجاؿ نكاح ما عدا
مثٌ ٌ
يبني ٌ
النص القرآشلٌ أ ٌف هللا تعاذل قد ٌ
األصناؼ اؼبذكورة من النساء ،نكاح إحصاف ،ال مسافحة فيو.
عما سبقو ،من السياؽ،
ثػ ٌم أييت اؼبوضع الذم استدلٌوا بو ،بعد أف قطعوه ٌ
ًً
يضةن﴾.
يج ىوريىن فى ًر ى
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًو مٍنػ يهن فىآتي ي
كىو قولو تعاذل﴿ :فى ىما ٍ
وىن أ ي
أتباعهم أ ٌف عبارة (استمتعتم)  -الواردة يف اآلية -
فأكىم (أحبػ يار الػمتعة) ى
تدؿ على ىذه الػمتعػة الػمزعومة؛ مستدلٌني على ذلك ،ابلتوافق الػحاصل بني
ٌ
االشتقاقي (ـ ت ع).
الفعل (استمتع) ،كلفظة (الػمتعة) ،فػي الػجذر
ٌ
أيضا :أ ٌف لفظة (أجػ ػور) ،إنػٌما تيطلىق على
أتباعهم ن
أحبار الػمتعة) ى
كأكىم ( ي
األجػ ػرة ،اليت تيعطى للمرأة ،الػمتمتع بػها ،بػخبلؼ الزكجة ،فإنػٌها تيعطى الػمه ػر.
النص قائم على ثبلثة ربريفات ،ىي:
فاغباصل أ ٌف تفسري اؼببيحني ؽبذا ٌ
يدؿ بوضوح على أ ٌف
النص عن السياؽ السابق .كالسياؽ السابق ٌ
أ -قطع ٌ
رعي الدائػم)(ُ)؛ بداللة ًذكػ ػر األصناؼ الػ يمحرمة.
الػم ػراد ىو (النك ػاح الش ػ ٌ
كال أح ػد من (أحبار الػمتعة)  -كال من غيػرىم  -يػيمكن أف ي ٌدعي أ ٌف
تػحرصل ىذه األصناؼ ـبصوص هبذه الػمتعة الػمزعومة.
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو ًمٍنػ يهن
فضمري اإلانث اؼبتٌصل ( يى ٌن) يف قولو تعاذل﴿ :فى ىما ٍ
(ُ) انظر :زاد اؼبسري ،ْٓ-ّٓ/ِ :كيف ظبلؿ القرآف.ِٔٓ/ِ :

489

أحل هللا تعاذل للرجاؿ
يج ىوريىن فى ًر ى
فىآتي ي
وىن أ ي
يضةن﴾ ،يعود على النساء ،البليت ٌ
ً
ً
ًً
نكاحهن ،بقولو تعاذلً :
ني
﴿كأيحل لى يك ٍم ىما ىكىراءى ذىل يك ٍم أى ٍف تىػٍبػتىػغيوا ًأب ٍىم ىوال يك ٍم يٍؿبصن ى
ٌ
ى
ىغيػر مسافً ً
الشرعي الدائم.
النكاح
يف
يب
ر
ببل
كىذا
﴾؛
ني
ح
ى
ٍى ي ى
ٌ
نكاحهن؛ كاإليتاء
أحل هللا تعاذل
ٌ
فاالستمتاع يكوف ابلنساء ،البليت ٌ
نكاحهن؛ كاألجور ىي أجور النساء،
أحل هللا تعاذل
ٌ
يكوف للنساء ،البليت ٌ
نكاحهن(ُ).
أحل هللا تعاذل
ٌ
البليت ٌ
ابدعاء داللتو على الػمتعة الػمزعومة.
ب -اػبطأ يف تفسري الفعل (استمتع) ٌ

عموما ،فهي متعة
كالصواب أ ٌف الفعل (استمتع) ٌ
يدؿ على نيل اؼبتعة ن
عامة ،ال يقصد هبا الصورة اؼبزعومة(ِ).
ٌ
ً ً
ً
استى ٍكثىػ ٍرتيػ ٍم ًم ىن
﴿كيػى ٍوىـ يػى ٍح يش يريى ٍم جػىم نيعا ىًي ىم ٍع ىشىر الٍػج ًٌن قىػد ٍ
قاؿ تعاذل :ى
اؿ أ ٍىكلًيى ياؤيىم ًمن ًٍ
ًٍ
ضنىا بًبىػ ٍع و
اإلنٍ ً
اإلنٍ ً
ىجلىػنىا ال ًذم
س ىكقىػ ى
استى ٍمتى ىع بػى ٍع ي
س ىربػنىا ٍ
ض ىكبػىلى ٍغنىا أ ى
ٍ ى
اؿ النار مثٍػوا يكم خالً ًد ً
ك ىح ًك هيم
ين ف ىيها إًال ىما ىشاءى اَّللي إًف ىرب ى
أىج ٍل ى
ت لىنىا قى ى ي ى ى ٍ ى ى
ىعلً هيم﴾(ّ).
كقاؿ تعاذل﴿ :كيػوـ يػعرض ال ً
ين ىك ىف يركا ىعلىى النا ًر أى ٍذ ىىٍبػتي ٍم طىيًٌبىاتً يك ٍم ًيف
ذ
ى ىٍ ى ي ٍى ي
ى
حياتً يكم ال ُدنٍػيا كاستىمتىػعتيم ًهبا فىالٍيػوـ يٍذبزك ىف ع ىذاب ا ٍؽب ً
وف ًدبىا يكٍنػتي ٍم تى ٍستى ٍكًربيك ىف ًيف
ىى ي ى ى ٍ ٍ ٍ ٍ ى ى ٍ ى ىٍ ى ى ي
ٍاأل ٍىر ً
اغبى ًٌق ىكًدبىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍف يس يقو ىف﴾(ْ).
ض بًغى ًٍري ٍ

(ُ) انظر :أحكاـ القرآف.ٕٗ/ّ :
(ِ) انظر :التفسري البسيط ،ِْْ/ٔ :كالتفسري الكبري ،َٓ/َُ :كتفسري القرآف اغبكيم:
ٓ ،ُُ-َُ/كتفسري التحرير كالتنوير.ٗ/ٓ :
(ّ) األنعاـ.ُِٖ :
(ْ) األحقاؼ.َِ :
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ً
كقاؿ تعاذل ﴿ :ىكال ً
ىشد ًمٍن يك ٍم قيػوةن ىكأى ٍكثىػىر أ ٍىم ىو ناال
ذ
ين ًم ٍن قىػٍبل يك ٍم ىكانيوا أ ى
ى
كأىكىالدا فىاستمتػعوا ًخب ىبلقً ًهم فىاستمتػعتم ًخب ىبلقً يكم ىكما استمتع ال ً
ين ًم ٍن قىػٍبلً يك ٍم
ذ
ى ٍ ن ٍ ى ٍ ى ي ى ٍ ٍ ى ٍ ى ٍي ٍ ى ٍ ى ٍ ى ٍ ى ى ى
ً
اضوا أيكلىئً ى ً
ت أ ٍىعماليػ يهم فًػي ال ُدنٍػيىا ك ٍاآل ًخرةً
بًػ ىخ ىبلقً ًه ٍم ىك يخ ٍ
ضتي ٍم ىكالذم ىخ ي
ك ىحبطى ٍ ى ٍ
ى ى
ك ىم الٍػخ ً
ً
اس يرك ىف﴾(ُ).
ىكأيكلىئ ى ي ي ى
يدؿ على نيل
ككاضح من ىذه النصوص القرآنيٌة أ ٌف الفعل (استمتع) ال ٌ
عامة ،زبتلف ابختبلؼ اؼبقامات.
اؼبتعة اؼبزعومة ،كإٌمبا ىي متعة ٌ
فإهنا
ككذلك سائر األلفاظ ،اليت اشتيػ ٌقت من اعبذر نفسو( :ـ ت ع)ٌ ،
عموما على االنتفاع ،كالسياقات
ال ٌ
تدؿ على نيل الػمتعة اؼبزعومة ،بل ىي دالٌة ن
ىي اليت رب ٌدد نوع ذلك االنتفاع.
قاؿ تعاذلً :
اغبج كالٍعمرىة ً ً
َّلل فىًإ ٍف أ ً
استىػٍي ىسىر ًم ىن ا ٍؽبىٍد ًم
يحص ٍريٍمت فى ىما ٍ
ٍ
ى
﴿كأىسبُوا ٍى ى ي ٍ ى
ً
كىال ىٍربلً يقوا رءكس يكم حت يػبػلي ىغ ا ٍؽب ٍد ً
يضا أ ٍىك بًًو أى نذل ًم ٍن
م ىؿبلوي فى ىم ٍن ىكا ىف مٍن يك ٍم ىم ًر ن
ى
ي ي ى ٍ ى ىٍ ى ي
رأٍ ًس ًو فىًف ٍديةه ًمن ًصي واـ أىك ص ىدقىوة أىك نيس و
اغبى ًٌج
ك فىًإ ىذا أ ًىمٍنػتي ٍم فى ىم ٍن ىسبىت ىع ًابلٍعي ٍمىرةً إً ىذل ٍ
ى
ى ٍ ى ٍ ى ٍ ي
فىما استىػيسر ًمن ا ٍؽب ٍد ًم فىمن ىدل ىًهب ٍد فى ً
اغبى ًٌج ىك ىسٍبػ ىع وة إً ىذا ىر ىج ٍعتي ٍم
صيى ياـ ثىىبلثىًة أىًيوـ ًيف ٍ
ى ٍ ٍ ىى ى ى ى ٍ ٍ
ً ً
ك لًمن ىدل ي يكن أىىليو ح ً
اض ًرم الٍ ىم ٍس ًج ًد الٍػ ىحىرًاـ﴾(ِ).
تًٍل ى
ك ىع ىشىرةه ىكاملىةه ذىل ى ى ٍ ٍ ى ٍ ٍ ي ى
اغبج ،كىي
فقولو تعاذل﴿ :فى ىم ٍن ىسبىت ىع ًابلٍعي ٍمىرةً إً ىذل ٍ
اغبى ًٌج﴾ يتعلٌق دبتعة ٌ
صورة من صور اؼبتعة ،ال عبلقة ؽبا ابؼبتعة اؼبزعومة ،ببل خبلؼ(ّ).
ً
وىن أ ٍىك
كقػاؿ تعالػى :ى
اح ىعلىٍي يك ٍم إً ٍف طىل ٍقتي يم النٌ ىس ػاءى ىمػا لىػ ٍم تىػ ىم ُس ي
﴿ال يجنى ى
ً
ً
اعا
ضوا لىػ يهن فى ًر ى
تىػ ٍف ًر ي
وىن ىعلىى الٍ يموس ًع قى ىد يرهي ىك ىعلىى الٍ يم ٍقً ًرت قى ىد يرهي ىمتى ن
يضةن ىكىمتٌعي ي
(ُ) التوبة.ٔٗ :
(ِ) البقرة.ُٗٔ :
(ّ) انظر :اؼبوسوعة الفقهيٌة.ُٓ-ٔ/ُْ :
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ً
ًً
ني﴾(ُ).
ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىح ًّقا ىعلىى الٍ يم ٍحسن ى
فقولو تعاذل﴿ :كمتًٌعوىن علىى الٍم ً
وس ًع قى ىد يرهي ىك ىعلىى الٍ يم ٍقً ًرت قى ىد يرهي﴾ يتعلٌق
ىى ي ي ى ي
دبتعة الطبلؽ ،كال عبلقة ؽبا ابؼبتعة اؼبزعومة ،ببل خبلؼ(ِ).
ت فىػنىػ ىف ىع ىها إًيبىانػي ىها إً
س لىما
ن
و
ي
ـ
و
ػ
ق
ال
ى
ي
ت قىػ ٍريىةه ىآمنى ٍ
كقاؿ تعاذل﴿ :فىػلى ٍوىال ىكانى ٍ
ى
ي
ٍ
ى
اػبًز ًم ًيف ٍ ً
اىم إً ىذل ًح و
ني﴾(ّ).
اب ٍ ٍ
ىآمنيوا ىك ىش ٍفنىا ىعٍنػ يه ٍم ىع ىذ ى
اغبىيىاة ال ُدنٍػيىا ىكىمتػ ٍعنى ي ٍ
اىم إً ىذل ًح و
يدؿ على متعة مؤقتة؛ لكنٌها متعة
ني﴾ ٌ
﴿كىمتػ ٍعنى ي ٍ
فقولو تعاذل :ى
اغبياة الدنيا ،ابغبياة كالطعاـ كالشراب كاؼبسكن كالراحة كاألماف .كالنكاح صورة
من صور متع اغبياة الدنيا.
ً
ك ىك ٍع هد ىغٍيػ ير
كىا فىػ ىق ى
اؿ ىسبىتػعيوا ًيف ىدا ًريك ٍم ثىىبلثىةى أىًيوـ ىذل ى
كقاؿ تعاذل﴿ :فىػ ىع ىق ير ى
م ٍك يذ و
كب﴾(ْ).
ى
أيضا متعة مؤقتة ،بثبلثة ٌأًيـ ،يؤخر عنهم فيها العذاب ،فتكوف
فهذه ن
بكل مل ٌذاهتا  -صورة من صور اؼبتعة.
حياهتم اؼبؤقتة قبل العذاب ٌ -
العامة ،كمنها
فالقرائن اؼبقاليٌة كاؼبقاميٌة ىي اليت ٌ
زبصص دالالت األلفاظ ٌ
تدؿ على نيل اؼبتعة ،من النساء البليت
لفظة (استمتع) ،يف آية النساء ،اليت ٌ
الشرعي الدائم ،ببل ريب.
نكاحهن ،كىذا ىو النكاح
أحل هللا تعاذل
ٌ
ٌ
ٌ
ابدعاء داللتها على األجرة ،اليت تيعطى
ج -اػبطأ فػي تفسري لفظة (أجور)ٌ ،
للمرأة فػي الػمتعة اؼبزعومة؛ كإيهاـ أتباعهم ٌأهنا ال تيطلىق على الػمهر ،الذم
(ُ) البقرة.ِّٔ :
(ِ) انظر :اؼبوسوعة الفقهيٌة.ٕٗ-ٗٓ/ّٔ :
(ّ) يونس.ٖٗ :
(ْ) ىود.ٔٓ :
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الشرعي الدائم.
ييعطى للزكجة ،فػي النكاح
ٌ
كتكفي مراجعة اآلًيت اليت كردت فيها لفظة (أجور) ،كمفردىا (أجر)؛
عامتاف ،تيطلىقاف على األجور الدينيٌة ،فػي
االدعاء؛ ٌ
إلبطاؿ ىذا ٌ
فإهنما لفظتاف ٌ
بعض السياقات ،كتيطلىقاف على األجور الدنيويٌة ،فػي سياقات أخرل ،سػ ػواء
أكانت األجور متعلٌقة ابلنكاح ،أـ كانت غري متعلٌقة بو.
قاؿ تعاذل ﴿ :يك ُل نػى ٍف و ً
ً ً
يج ىوريك ٍم يػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة
س ىذائ ىقةي الٍ ىم ٍوت ىكإمبىا تيػ ىوفػ ٍو ىف أ ي
اعبىنةى فىػ ىق ٍد فى ىاز ىكىما ٍ
ًح ىع ًن النا ًر ىكأ ٍيد ًخ ىل ٍ
اغبىيىاةي ال ُدنٍػيىا إًال ىمتىاعي
فى ىم ٍن يز ٍحز ى
الٍغييركًر﴾(ُ).
تدؿ يف ىذه اآلية على ثواب اآلخرة.
ككاضح أ ٌف لفظة (أجور) ٌ
ً
ً
كقاؿ تعاذل﴿ :أ ً
كىن
وىن ًم ٍن ىحٍي ي
ث ىس ىكٍنػتي ٍم م ٍن يك ٍجد يك ٍم ىكىال تي ى
ضا ُر ي
ىسكني ي
ٍ
ً
لًتيضيً يقوا علىي ًهن كإً ٍف يكن أ ى ً
ض ٍع ىن ىضبٍلى يهن فىإً ٍف
يكالت ىضبٍ ول فىأىنٍف يقوا ىعلىٍي ًهن ىحت يى ى
ىٌ ى ٍ ى
ً
ً
ً و ً
أ ٍىر ى
ض ٍع ىن لى يك ٍم فىآتي ي
اس ٍريٍمت فى ىستيػ ٍرض يع لىوي
يج ىوريىن ىكأٍىسب يركا بػىٍيػنى يك ٍم دبىٍع يركؼ ىكإ ٍف تىػ ىع ى
وىن أ ي
يخىرل﴾(ِ).
أٍ
ككاضح أ ٌف لفظة (أجور) يف ىذه اآلية تيطلىق على أجور اإلرضاع(ّ).
ً
ىجنرا إً ٍف يكنا ىٍكب ين
﴿ك ىجاءى الس ىحىرةي ف ٍر ىع ٍو ىف قىاليوا إًف لىنىا ىأل ٍ
كقاؿ تعاذل :ى
ً
ني﴾(ْ).
الٍغىالبً ى
كاألجر الذم أرادكه من فرعوف ىو الػماؿ ،كنػحوه من متاع الدنيا.
(ُ) آؿ عمراف.ُٖٓ :
(ِ) الطبلؽ.ٔ :
(ّ) انظر :اؼبوسوعة الفقهيٌة.ُِْ-َِْ/ِِ :
(ْ) األعراؼ.ُُّ :
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و
استىطٍ ىع ىما أ ٍىىلى ىها فىأىبػى ٍوا أى ٍف
كقاؿ تعاذل﴿ :فىانٍطىلى ىقا ىحت إًذىا أىتىػيىا أ ٍىى ىل قىػ ٍريىة ٍ
ً ً
يد أى ٍف يػٍنػ ىقض فىأىقىامو قى ى ً
ت ىعلىٍي ًو
ضيًٌ يف ي
يي ى
ت ىالزبى ٍذ ى
اؿ لى ٍو شٍئ ى
ىي
ونبىا فىػ ىو ىج ىدا ف ىيها ج ىد نارا ييًر ي ى
ىجنرا﴾(ُ).
أٍ
دنيوم ،من ماؿ ،أك طعاـ ،أك كبونبا.
كاألجر ىنا أجر ٌ
كقاؿ تعاذل﴿ :فىجاءتٍو إًحد يانبا سبىٍ ًشي علىى ً و
وؾ
ت إًف أًىِب يى ٍدعي ى
است ٍحيىاء قىالى ٍ
ى ى ي ٍى ى
ى ٍ
لً
ك أىجر ما س ىقيت لىنىا فىػلىما جاءه كقىص علىي ً
ً
ت
ص
ق
ل
ا
و
ي
ز
ج
ي
ٍ
ص قى ى
ى
اؿ ىال ىزبى ٍ
ى
ى
ف ىقبى ٍو ى
ى
ٍ
ى ٍ ى ٍى ى ى ٍ
ى ى
ى ىي ى
(ِ)
ً
ً ًً
ني﴾ .
م ىن الٍ ىق ٍوـ الظالم ى
دنيوم ،من ماؿ ،أك طعاـ ،أك كبونبا.
كاألجر ىنا ن
أيضا أجر ٌ
ككردت لفظة (أجور) بصيغة اعبمع ،يف ع ٌدة آًيت؛ للداللة على اؼبهر،
الشرعي الدائم ،ببل أدسل خبلؼ(ّ).
الذم ييعطى للزكجة ،يف النكاح
ٌ
يج ىوريىن
اج ى
ىحلىٍلنىا لى ى
﴿ًي أىيػُ ىها النً ُ
ك البلًيت آتىػٍي ى
يب إًان أ ٍ
تأي
ك أ ٍىزىك ى
قاؿ تعاذل :ى
كما ملى ىكت يبًينك ً
ك كبػنى ً
ات عماتً
ك كبػنى ً
ك كبػنى ً
ات ع ً
ى
ات
م
ي
ل
ع
اَّلل
اء
ف
أ
ا
فب
ى
ى
ى
ى
ى
ىى ى ٍ ى ي ى
ى
ى
ى
ىى
ٌ ىى
ى ي ٍ ىى
خالً
ً
ات خ ىاالتً
ك كبػنى ً
ً
يب
ى
يت
البل
ك
ت نىػ ٍف ىس ىها لًلنً ًٌ
اج ٍر ىف ىم ىع ى
ى
ى
ك ىك ٍامىرأىنة يم ٍؤمنىةن إً ٍف ىكىىبى ٍ
ى
ى
ى
ى ىى
ً
ً ًً
إً ٍف أىراد النًيب أى ٍف يستىػٍن ًكحها خالًصةن لى ى ً
ضنىا
ني قى ٍد ىعل ٍمنىا ىما فىػىر ٍ
ك م ٍن يدكف الٍ يم ٍؤمن ى
ى ى ُ ى ٍ ىى ى ى
ً
ً
ك ىحىر هج ىكىكا ىف اَّللي ىغ يف نورا
ت أ ٍىيبىانػي يه ٍم ل ىكٍي ىبل يى يكو ىف ىعلىٍي ى
ىعلىٍي ًه ٍم ًيف أ ٍىزىكاج ًه ٍم ىكىما ىملى ىك ٍ
ً
يما﴾(ْ).
ىرح ن
(ُ) الكهف.ٕٕ :
(ِ) القصص.ِٓ :
(ّ) انظر :جامع البياف ،ُّٗ/ٖ :كالنكت كالعيوف ،ِِٓ/ٓ :كالتفسري البسيط،ْْٓ/ٔ :
الكشاؼ ،ُٖ/ٓ :كتفسري البحر ا﵀يط.ْْٖ/ّ :
ك ٌ
(ْ) األحزاب.َٓ :
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كقػ ػاؿ تعاذل﴿ :ي ػا أىيػُهػا ال ًذي ػن آمن ػوا إًذىا ج ػ ػاء يك ػم الٍمؤًمنػ ػات مه ً
اجػ ػر و
ات
ى ىي
ى ى
ى ى ي يٍ ى ي يى ى
ً
ً
ًً
ً و
ً
وىن إً ىذل الٍ يكفا ًر
وىن يم ٍؤمنىات فى ىبل تىػ ٍرجعي ي
وىن اَّللي أ ٍىعلى يم ِبًًيبىاهنن فىًإ ٍف ىعل ٍمتي يم ي
فى ٍامتىحني ي
ً
ً
اح ىعلىٍي يك ٍم أى ٍف
ىال يىن حلٌّ ىؽبيٍم ىكىال يى ٍم ىوبلُو ىف ىؽبين ىكآتي ي
وى ٍم ىما أىنٍػ ىف يقوا ىكىال يجنى ى
ً
ً
ً
ً
اسأىليوا ىما أىنٍػ ىف ٍقتي ٍم
وىن إً ىذا آتىػٍيػتي يم ي
تىػٍنك يح ي
ص ًم الٍ ىك ىواف ًر ىك ٍ
يج ىوريىن ىكىال سبيٍس يكوا بًع ى
وىن أ ي
ىكلٍيى ٍسأىليوا ىما أىنٍػ ىف يقوا ىذلً يك ٍم يح ٍك يم اَّللً ىٍوب يك يم بػىٍيػنى يك ٍم ىكاَّللي ىعلً هيم ىح ًك هيم﴾(ُ).
كقاؿ تعاذل﴿ :كمن ىدل يستى ًطع ًمٍن يكم طىونال أى ٍف يػٍن ًكح الٍمحصنى ً
ات
ىى ٍ ٍ ى ٍ ٍ
ى ى يٍ ى
ٍ ٍ
ات فى ًمن ما ملى ىكت أ ٍىيبىاني يكم ًمن فىػتىػياتً يكم الٍم ٍؤًمنى ً
الٍم ٍؤًمنى ً
ات ىكاَّللي أ ٍىعلى يم ِبًًيبىانً يك ٍم
ٍ
ٍ ى ى
ٍ ٍ ى ي ي
ي
ض فىانٍ ًكحوىن ِبًً ٍذ ًف أىىلً ًهن كآتيوىن أيجورىن ًابلٍمعر ً
ض يك ٍم ًم ٍن بػى ٍع و
كؼ
بػى ٍع ي
ٍ
ى يٍ
ى ي ي ىي
ي ي
صن فىًإ ٍف أىتىػني بًىف ً
ات كىال مت ًخ ىذ ً
ً و
يٍؿب و
ات أىخ ىد واف فىًإ ىذا أيح ً
اح ىش وة
ٍ
ٍى
ٍ
ى
صنىات ىغٍيػىر يم ىساف ىح ى ي
اب ىذلً ً
ً
فىػعلىي ًهن نًصف ما علىى الٍمحصنى ً
ت ًمٍن يك ٍم
ات ًم ىن الٍ ىع ىذ ً ى
ك ل ىم ٍن ىخش ىي الٍ ىعنى ى
ىٍ
ٍ ي ى ى يٍ ى
كأى ٍف تى ٍ ً
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
صربيكا ىخٍيػهر لى يك ٍم ىكاَّللي ىغ يف ه
ى
كقاؿ تعاذل﴿ :الٍيػوـ أ ًيحل لى يكم الطيًبات كطىعاـ ال ًذين أيكتيوا الٍ ً
ت
ك
اب ًحلٌّ
ى
ىٍ ى
ى
ي ٌى ي ى ى ي ى
ات كالٍمحصنات ًمن ال ً
لى يكم كطىعام يكم ًحلٌّ ىؽبم كالٍمحصنىات ًمن الٍم ٍؤًمنى ً
ين
ذ
ى
ي
ٍ
ى ي ى
ٍ ى ىي ٍ
يٍ ى ي ٍ ى ي ى ي
ى
ى
أيكتيوا الٍ ًكت ً ً
ًً
ًً
ني ىكىال
ني ىغٍيػىر يم ىسافح ى
يج ىوريىن يٍؿبصن ى
اب م ٍن قىػٍبل يك ٍم إًذىا آتىػٍيػتي يم ي
ى ى
وىن أ ي
مت ًخ ًذم أىخ ىد واف كمن ي ٍك يفر ًاب ًٍإليبى ً
ط ىع ىمليوي ىكيى ىو ًيف ٍاآل ًخىرةً ًم ىن
اف فىػ ىق ٍد ىحبً ى
ٍ
ي
ىى ٍ ى ٍ
ٍ ً
ين﴾(ّ).
اػبىاس ًر ى
كهبذا تبطل االستدالالت السقيمة الثبلثة ،اليت اعتمد عليها الػ يمبيحوف؛
النص القرآشلٌ.
لتحريف داللة ٌ
(ُ) اؼبمتحنة.َُ :
(ِ) النساء.ِٓ :
(ّ) اؼبائدة.ٓ :
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ً ً
يج ىوريىن
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًو مٍنػ يهن فىآتي ي
الزجاج« :كقولو﴿ :فى ىما ٍ
قاؿ ٌ
وىن أ ي
عظيما جدًّا؛ عبهلهم ابللغة .كذلك
فى ًر ى
يضةن﴾ .ىذه آية قد غلط فيها قوـ غلطنا ن
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو ًمٍنػ يهن﴾ من اؼبتعة ،اليت قد أصبع
ٌأهنم ذىبوا إذل أ ٌف قولو﴿ :فى ىما ٍ
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو ًمٍنػ يهن﴾ أم :فما
أىل الفقو ٌأهنا حراـ .كإٌمبا معَن قولو﴿ :فى ىما ٍ
نكحتموه ،على الشريطة اليت جرت يف اآلية ،آية اإلحصاف﴿ :أى ٍف تىػٍبػتىػغيوا
صنً
ًأبىموالً يكم يٍؿب ً
يج ىوريىن
أ
ن
وى
ت
آ
ف
﴿
ذكره.
جرل
الذم
التزكيج
عاقدين
أم:
﴾،
ني
ى
ي
ى
ي
ي
ٍى ٍ
اتما ،كإف
يضةن﴾ .أم:
مهورىن؛ فإف استمتع ابلدخوؿ هبا ،أعطى اؼبهر ًّ
فى ًر ى
ٌ
كل ما انتيفع بو ،فهو
استمتع بعقد النكاح ،آتى نصف اؼبهر .كاؼبتاع يف اللغةٌ :
متاع .كقولو  ،يف غري ىذا اؼبوضع﴿ :كمتًٌعوىن علىى الٍم ً
وس ًع قى ىد يرهي﴾ ليس
ىى ي ي ى ي
وىن م ػ ػا يػس ػتػمػتػعػن بػ ػ ػ ػو .ككذلػك قول ػ ػو:
جوىن اؼبتع ،إٌمبا الػمعنػى :أعطػ ػ ٌ
دبعَن ٌزك ٌ
ً (ُ)
﴿كلًػ ٍلػمػطىػلػ ىقػ ػ ً
استى ٍمتىػ ٍعتي ٍم بًًو
ا
م
ف
﴿
لو:
و
ق
ف
أ
زعم
كمن
.
ات ىمػ ػتى ػ ػ ػاعه ًابلٍ ىم ٍع يركؼ﴾
ٌ
ى
ى ٍ
ى ي
ًمٍنػ يهن﴾ اؼبتعة ،اليت ىي الشرط يف التمتٌع ،الذم تعملو الرافضة؛ فقد أخطأ
عظيما؛ أل ٌف اآلية كاضحة بيًٌنة»(ِ).
خطأ ن

استدؿ هبا (أحبار اؼبتعة) قراءة شاذٌة مردكدة ،ـبالفة
اجلهة الثانية -القراءة اليت
ٌ

حجة شرعيٌة،
للقرآف الكرصل .كالقراءة الشاذٌة ليست من القرآف الكرصل ،كليست ٌ
ببل خبلؼ.
الطربم« :كقد دلٌلنا على أ ٌف اؼبتعة  -على غري النكاح الصحيح -
قاؿ
ٌ
حراـ ،يف غري ىذا اؼبوضع من كتبنا ،دبا أغَن عن إعادتو ،يف ىذا اؼبوضع .ك ٌأما
منهن
ما يركم عن أيبػى ٌي بن كعب ،كابن عبٌاس ،من قراءهتما" :فما استمتعتم بو ٌ
(ُ) البقرة .ُِْ :كسقطت الواك من اؼبطبوع.
(ِ) معاشل القرآف كإعرابو.ّٖ/ِ :
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سمى" ،فقراءة خببلؼ ما جاءت بو مصاحف اؼبسلمني ،كغري جائز
إذل أجل يم ٌ
ً
ً
عمن
ألحد أف ييلحق يف كتاب هللا تعاذل شيئنا لػم أيت بو اػبرب القاطع العذرٌ ،
ال هبوز خبلفو»(ُ).
ثبوات قطعيًّا،
اجلهة الثالثة -الركاًيت اليت
ٌ
استدؿ هبا (أحبار اؼبتعة) ليست بثابتة ن
فكلٌها من ركاًيت اآلحاد ،كىي على ع ٌدة أقساـ ،أبرزىا:
النيب .
 -1ركاًيت موضوعة مكذكبة منسوبة إذل ٌ
ً
ً ً ً
كمن أمثلتها« :لىػمػا أي ٍس ًر ً ً
اؿ:
يل ،فىػ ىق ى
ى
م بػي إلىػى الس ىماء ،لىػح ىقنػي ىجٍبػىرئ ي
وؿ :إًنػًٌي قى ٍد ىغ ىفر ً ً ً
ني ًم ىن النًٌ ىس ًاء»(ِ).
ىًي يمػ ىحم يد ،إًف اَّللى  يػى يق ي
ت ل ٍل يمتى ىمتٌع ى
ٍي
(ّ)
حرفوا دالالتػها ،إذل
)
متعة
ػ
ال
أحبار
(
لكن
؛
اغبج
 -2ركاًيت تتعلٌق بػمتعة ٌ
ٌ
ٌ
الػمتعة الػمزعومة.
ت آيىةي الٍ يمٍتػ ىع ًةً ،يف
كمن أمثلة ذلك :عن عمراف بن حصني ،قاؿ« :أينٍ ًزلى ٍ
اب اَّللً ،فىػ ىفع ٍلنىاىا مع رس ً
كًتى ً
وؿ اَّللً  ،ىكىدلٍ يػيٍنػىزٍؿ قيػ ٍرآ هف يوبىًٌريموي ،ىكىدلٍ يػىٍنوى ىعٍنػ ىها،
ى ى ىى ىي
اؿ ىر يج هل بًىرأٍيًًو ىما ىشاءى»(ْ).
ات ،قى ى
ىحت ىم ى
اغبج؛
فهذه الركاية  -كأمثاؽبا من الركاًيت  -إٌمبا تتعلٌق دبوضوع متعة ٌ
لكن (أحبار اؼبتعة) ىبدعوف أتباعهم ،كي ٌدعوف أ ٌف لفظة (اؼبتعة) يف ىذه
ك ٌ
العرِب الصحيح عدـ
الركاًيت ييراد هبا اؼبتعة اؼبزعومة .كقد بيٌنا ابلتفسري
القطعي ٌ
ٌ
(ُ) جامع البياف.ٖٓٗ/ٔ :
(ِ) حبار األنوار ،َّٔ/ََُ :رقم ُِ.
(ّ) انظر :كشف اؼبشكل ،ْْٕ/ُ :كفتح البارم ،ّّْ-ِّْ/ّ :كٖ ،ُٖٔ/كنكاح
اؼبتعة دراسة كربقيق.ُّٖ-ُّٔ :
البخارم ،ُِْٔ/ْ :رقم ِْْٔ.
(ْ) صحيح
ٌ
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تدؿ على تلك الػمتعة الػمزعومة.
كجود آية ٌ
ٌأما اؼبقصود بعبارة (آية اؼبتعة) ،الواردة يف ىذه الركاية ،فهو قولو تعاذل:
ً
ً
ً
اغبج كالٍعمرىة ًَّللً فىًإ ٍف أ ً
كس يك ٍم
يحص ٍريٍمت فى ىما ٍ
ٍ
استىػٍي ىسىر م ىن ا ٍؽبىٍد ًم ىكىال ىٍربل يقوا يرءي ى
﴿ ىكأىسبُوا ٍى ى ي ٍ ى
ً
حت يػبػلي ىغ ا ٍؽب ٍد ً
يضا أ ٍىك بًًو أى نذل ًم ٍن ىرأٍ ًس ًو فىًف ٍديىةه ًم ٍن
م ىؿبلوي فى ىم ٍن ىكا ىف مٍن يك ٍم ىم ًر ن
ى ىٍ ى ي
ًصي واـ أىك ص ىدقىوة أىك نيس و
استىػٍي ىسىر ًم ىن
ك فىًإ ىذا أ ًىمٍنػتي ٍم فى ىم ٍن ىسبىت ىع ًابلٍعي ٍمىرةً إً ىذل ٍ
اغبى ًٌج فى ىما ٍ
ى ٍ ى ٍ ي
ا ٍؽب ٍد ًم فىمن ىدل ىًهب ٍد فى ً
صيى ياـ ثىىبلثىًة أىًيوـ ًيف ٍ
ك ىع ىشىرةه
اغبى ًٌج ىك ىسٍبػ ىع وة إً ىذا ىر ىج ٍعتي ٍم تًٍل ى
ى
ىٍ ٍ
اض ًرم الٍمس ًج ً
ىك ًاملىةه ذىلً
ك لًمن ىدل ي يكن أىىليو ح ً
اغبرً
اَّلل
ىف
أ
ا
و
م
ل
اع
ك
اَّلل
ا
و
ق
ػ
ت
ا
ك
اـ
د
ٍ
ى
ي
ٍ
ى
ٍ
ي
ٍ
ى
ىٍ ى ٍ
ى
ىى ي
ىى ى
ىٍ
يد الٍعً ىق ً
اب﴾(ُ).
ىش ًد ي
كمثى يل (أحبار اؼبتعة)  -يف استدالؽبم هبذه اللفظة من ىذه الركاية،
ى
يستدؿ على ربرصل
كمثى ًل يمغالًط وباكؿ أف
ابالعتماد على (االشرتاؾ
ٌ
اللفظي)  -ى
ٌ
(التمتُع) بقولو تعاذل﴿ :قيل تىػمتػعوا فىًإف م ً
ص ىرييك ٍم إً ىذل النا ًر﴾(ِ).
ٍ ىي
ى
اللفظي للفعل (سبتٌع)،
أيضا أف يعتمد على االشرتاؾ
فاؼبغالط يستطيع ن
ٌ
النص عن سياقو الكامل؛ في ٌدعي ربرصل (التمتُع) ،ابالستناد إذل ىذا
كيقطع ٌ
كل اؼبخالفة!!!
التفسري السقيم ،اؼبخالف للداللة القرآنيٌةٌ ،

 -3ركاًيت دلٌت على الرتخيص اؼبؤقت ،مع الداللة على التحرصل اؼبؤبد؛
ً
رخص ،كاإلعراض عن اعبزء الػ يم ًٌ
حرـ(ّ).
يصح االعتماد على اعبزء الػ يم ٌ
فكيف ٌ
كمن أمثلة ذلك :عن سبػرة الػجهنػي «أىنو ىكا ىف مع رس ً
اؿ:
وؿ اَّللً  ،فىػ ىق ى
ي ٌ ي
ىى ىي
يػا أىيػُهػا النػاس ،إًنػًٌػي قىػ ٍد يكٍنػ ً
ت لى يك ػ ٍم ،ف ػًي ًاال ٍس ػتًػ ٍمػتىػ ًاعً ،م ػ ػ ىن النًٌ ىسػ ػ ًاء ،ىكإًف
ت أىذنٍػ ي
ي
ى ى
ي
(ُ) البقرة.ُٗٔ :
(ِ) إبراىيم.َّ :
(ّ) انظر :ربرصل نكاح اؼبتعة.ُِّ ،ََُ :
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ً
ك ،إًلىػى يػى ػ ٍوًـ الٍ ًقيى ػ ىام ػ ًة ،فى ىم ػ ٍن ىك ػا ىف ًعٍن ػ ىدهي ًمٍنػ يهن ىشػ ػ ٍيءه ،فىػ ٍليي ىخ ػ ًٌل
اَّللى قى ٍد ىحػ ػرىـ ذىل ى
ً
وىن ىشػ ػٍيػئنا»(ُ).
ىسػ ػبًػيػلىػوي ،ىكىال ىأتٍ يخ يذكا مػما آتىػٍيػتي يم ي
فإما أف يعتمد (أحبار الػمتعة) على الػمنت كلٌو ،فيقولوا بوجود الرتخيص
ٌ
دليبل
كإما أف ييعرضوا عن الػمنت كلٌو؛ فبل يكوف ن
الػمؤقت ،فالتحرصل الػمؤبد؛ ٌ
على مرادىم ،يف الػحالتني.
ً
اؼبرخص ،فاعتمدكا عليو؛ كأعرضوا
لكن (أحبار اؼبتعة) عمدكا إذل اعبزء ٌ
ك ٌ
كل اإلعراض ،عن اعبزء الػ يم ًٌ
حرـ؛ كىي مغالطة كبرية مفضوحة ،ببل ريب!!!
ٌ
(ِ)
ض الٍ ًكتى ً
اب ىكتى ٍك يف يرك ىف بًبىػ ٍع و
قاؿ تعاذل﴿ :أىفىػتيػ ٍؤًمنيو ىف بًبىػ ٍع ً
ض﴾ .
كدعول الرتخيص اؼبؤقت ليست قطعيٌة التصدير ،كال قطعيٌة التفسري؛ فإ ٌف
تضمنت ذلك الرتخيص ليست ٌإال ركاًيت آحاد؛ كلذلك ال ييبكن
الركاًيت اليت ٌ
النيب .
القطع ٌ
بصحة نسبة ما فيها من ترخيص مؤقت إذل ٌ
بصحة الفهم الذم اختاره بعض الركاة ،كبعض
ككذلك ال ييبكن القطع ٌ
صحة ذلك الفهم؛ ألنٌو مستنًد
قطعي على ٌ
اؼبؤلٌفني ،من بعدىم؛ فليس شبٌة دليل ٌ
بصحة صدكره.
إذل ما ال ييبكن القطع ٌ
القطعيٌ ،إال بعد التح ُقق من قطعيٌة التصدير؛
كال ييبكن ربقيق التفسري
ٌ
أل ٌف التفسري عبارة عن بياف داللة الدليل ،كالدالالت زبتلف ابختبلؼ العناصر
مؤد نًي إذل تغيري يف
كل تغيري يف عناصر الداللة ٌ
اؼبقاليٌة كاؼبقاميٌة ٌ
للنص؛ فيكوف ٌ
صحة التفسري ،كقطعيٌتو.
ٌ
لنيب  ،كبني نسبة التمتُع
كشبٌة فرؽ كبري بني نسبة الرتخيص اؼبؤقت إذل ا ٌ
(ُ) صحيح مسلم ،َُِٓ/ِ :رقم َُْٔ.ُِ/
(ِ) البقرة.ٖٓ :
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النبوم.
إذل بعض الصحابة ،فػي العهد ٌ
فجائز أف يكوف بعض الصحابة قد مارسوا اؼبتعة ،كما مارسوا غريىا ،من
القطعي ،ابلبياف
العادات اعباىليٌة ،اليت يحًٌرمت ابلتدريج؛ ثػ ٌم جاء التحرصل
ٌ
النبوم الصريح ،فانتهوا عنها؛ طاعةن ﵁ تعاذل.
ٌ
النبوم ،قبل ربريبها؛ كليس
اػبمر ،يف العهد
كقد ش ًرب ي
ٌ
بعض الصحابة ى
دليبل على إابحتها ،أك على كجود الرتخيص فيها؛ كإٌمبا شربوىا؛
ذلك الشرب ن
لعدـ كجود التحرصل القطعي؛ ٌ ً
اػبمر ،انتهوا عنها؛ طاعةن ﵁ تعاذل.
فلما يحٌرمت ي
ٌ
النيب  ،ابالعتماد
كلذلك ال هبوز القطع بنسبة الرتخيص اؼبؤقت إذل ٌ
القطعي ،بني
التعارض
على ركاًيت ظنٌػيٌة الثبوت ،كظنٌػيٌة الداللة؛ كال سيٌما مع ي
ٌ
ذلك الرتخيص اؼبزعوـ ،كبني القطعيٌات اإلسبلميٌة.
تدؿ على
جدال كجود ذلك الرتخيص؛ فإ ٌف ركاًيت الرتخيص ٌ
كلو سلٌمنا ن
أ ٌف الرتخيص كاف مؤقػتنا ،كليس مؤب ندا ،كأنٌو كاف لغيزاة الصحابة ،يف بعض
هبن مؤقػػتنا يك ٌن من
الغزكات ،كأنٌو كاف ألسباب ٌ
خاصة ،كأ ٌف النساء البليت ارتبطوا ٌ
الكافرات ،ال من اؼبؤمنات ،كما توىم بعض اؼبؤلٌفني.
فمن أين جاء (أحبار اؼبتعة)  -يف فتاكاىم األثيمة  -ابستحباب التمتُع
ابؼبؤمنة العفيفة؛ كجواز التمتُع ابلرضيعة تفخي نذا؛ كجواز التمتُع ببنت التاسعة
تفخي نذا ،من دكف إذف كليٌها؛ كجواز التمتُع كطئنا ،ابلبكر ،اليت ليس ؽبا أب؛
كجواز التمتُع كطئنا ،ابلبكر ،من دكف إذف كليٌها ،إذا منعها كليُها من التمتُع
ابلكفؤ ،الذم ترغب إليو؛ كجواز التمتُع كطئنا ،ابلبكر ،البالغة الرشيدة ،من
دكف إذف كليٌها؛ كجواز التمتُع كطئنا ،مع عدـ التح ُقق من ارتباط اؼبوطوءة برجل
آخر؛ كجواز التمتُع كطئنا ،بعدد غري ؿبصور ،من النساء ...إخل؟!!!
 -4ركاًيت تنسب القوؿ ِبابحة اؼبتعة اؼبزعومة ،إذل بعض الصحابة.
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ً
ت ابٍ ىن ىعب و
اس ،يي ٍسأ يىؿ ىع ٍن يمٍتػ ىع ًة
كمن أمثلة ذلك :عن أِب صبرة قاؿ « :ىظب ٍع ي
ً ً
اغب ًاؿ الش ًد ً
ً
يد ،ىكًيف النًٌ ىس ًاء قًلةه،
ص ،فىػ ىق ى
اؿ لىوي ىم ٍونذل لىوي :إًمبىا ذىل ى
ك ًيف ٍى
النٌ ىساء ،فىػىرخ ى
اؿ ابٍ ين ىعب و
اس :نػى ىع ٍم»(ُ).
أ ٍىك ىٍكب ىوهي ،فىػ ىق ى
صح صدكره منهم -
كالرأم الذم يذىب إليو بعض (الصحابة)  -إف ٌ
صبهور الصحابة(ِ).
ليس ٌ
حجةن شرعيٌةن ،كال سيٌما حني ىبالفوف  -يف رأيهم  -ى
 -5ركاًيت تنسب القوؿ ِبابحة اؼبتعة اؼبزعومة ،إذل بعض التابعني ،كاتبعيهم.
علي بن اغبسني بن
نسب إذل جعفر بن ٌ
كمن أمثلة ذلك :ما يي ى
ؿبمد بن ٌ
علي بن أِب طالب ،اؼبل ٌقب ابلصادؽ ،أنٌو قاؿ « :ىما ًم ٍن ىر يج ول ىسبىت ىع ،يمث ا ٍغتى ىس ىل،
ٌ
ً
ً
ً
ني ىملى نكا ،يى ٍستىػ ٍغ ًف يرك ىف لىوي ،إً ىذل يػى ٍوًـ
إًال ىخلى ىق اَّللي م ٍن يك ًٌل قىطٍىرةو ،تىػ ٍقطيير مٍنوي ىسٍبع ى
ً
ً ً
اعةي»(ّ).
وـ الس ى
الٍقيى ىامة ،ىكيػى ٍل ىعنيو ىف يمتى ىجنٌبىػ ىها ،إً ىذل أى ٍف تىػ يق ى
صحت
حجة شرعيٌة ،ببل ريبٌ ،
حت لو ٌ
كأقواؿ التابعني كاتبعيهم ليست ٌ
نسبة تلك األقواؿ إليهم.
ؿبمد)؛ فإ ٌف ىذا
بل يف حالة ٌ
صحة ىذا القوؿ اؼبن ىكر عن (جعفر بن ٌ
القوؿ سيكوف سببنا يف انتقاد ىذا الرجل ،كالطعن يف علمو كصدقو كدينو!!!
صحة
كلذلك ذبد العلماء  -الذين يقولوف بفضل ىذا الرجل  -ينفوف ٌ
صدكر أمثاؿ ىذه العبارات منو ،كيتٌهموف الركاة عنو ابلكذب ،كاالفرتاء عليو.
قاؿ ابن تيميٌة« :ككذلك جعفر الصادؽ ،قد يك ًذب عليو من األكاذيب،
حت ني ًسب إليو القوؿ يف أحكاـ النجوـ ،كالرعود ،كالربكؽ،
ما ال يعلمو ٌإال هللاٌ ،
البخارم ،ُٕٗٔ/ٓ :رقم ِْٖٔ.
(ُ) صحيح
ٌ
(ِ) انظر :أحكاـ القرآف.َُِ-َُُ/ّ :
(ّ) حبار األنوار ،َّٕ/ََُ :رقم ِِ.
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كالقرعة ،اليت ىي من االستقساـ ابألزالـ ،كني ًسب إليو كتاب" :منافع سور
كحت ني ًسب
جعفرا  برمء من ذلكٌ ،
القرآف" ،كغري ذلك فبٌا يعلم العلماءي أ ٌف ن
إليو أنواع من تفسري القرآف ،على طريقة الباطنيٌة.)ُ(»...
كل السقامة ،ال يػيمكن
فاغباصل أ ٌف استدالالت (أحبار الػمتعة) سقيمةٌ ،
أف تكوف كافية ،للقوؿ ِبابحة (الػمتعة الػمزعومة)؛ كسقامتها كافية ،إلبطاؿ ىذا
(القوؿ األثيم).
كنزداد يقيننا ببطبلف ىذا القوؿ ،إذا تذ ٌكران تلك (الفتاكل األثيمة) ،اليت
ً
كل اؼبعارضة.
تيعارض (القطعيٌات اإلسبلميٌة)ٌ ،
عالقات سقيمة ومـمارسات أثيمة:

أيضا يف الصور اؼبشاهبة ،أك اؼبقاربة ؽبا ،كأبرزىا:
كما قيل يف (اؼبتعة) ييقاؿ ن

سمى( :الزكاج بنيٌة الطبلؽ).
أ -ما يي ٌ
سمى( :زكاج التحليل).
ب -ما يي ٌ

العريف).
ج -ما يي ٌ
سمى( :الزكاج ٌ

سمى( :زكاج الػمسيار).
د -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الػمسفار).
هـ -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الكاسيت).
و -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الطابع).
ز -ما يي ٌ

سمى( :زكاج البصمة).
ح -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الوشم).
ط -ما يي ٌ
سمى( :زكاج الدـ).
ي -ما يي ٌ
(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.ُُ/ٖ :
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سمى( :زكاج اؽببة).
ك -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الشفاه).
ل -ما يي ٌ
سمى( :زكاج الوردة).
م -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الػمحموؿ).
ن -ما يي ٌ

سمى( :زكاج الرمل).
س -ما يي ٌ
سمى:
كعمػا يي ٌ
م)ٌ ،
عمػا يي ٌ
كق ػػد يس ػئ ػل (ابػن بػ ػاز)ٌ ،
السر ٌ
سمى( :الزكاج ٌ
سمى (زكاج الػمتعة)؛
كعما يي ٌ
سمى (زكاج الػمسيار)ٌ ،
كعما يي ٌ
(الزكاج العرفػ ٌي)ٌ ،
فقاؿ« :ىذه األنواع كلٌها ال تػجوز؛ لكونػها مػخالفةن للشرع الػمطهر ،إنػٌما
الشرعي ىو ال يػمػعلىن ،الػمشتمل على أركاف النكػاح ،كشػركطو الػمعتبػىرة،
النكاح
ٌ
رعا .كهللا كلػ ٌي التوفيق»(ُ).
شػ ن
الشرعي،
يتزكج الزكاج
كقاؿ ابن ابز ن
كل مسلم أف ٌ
أيضا« :الواجب على ٌ
ٌ
كأف يػحذر ما يػخالف ذلك ،سواء يسػمػٌي زكاج مسيار ،أك غري ذلك .كمن
يصح؛ ألنٌو  -كاغباؿ ما
شرط الزكاج
الشرعي اإلعبلف؛ فإذا كتمو الزكجاف ،لػم ٌ
ٌ
كرل التوفيق»(ِ).
ذكر  -أشبو ابلزنػى ،كهللا ٌ
فالثمار الناذبة من ىذه الصور ثػمار شيطانيٌة فاسدة ،كاإلسبلـ برمء
كل الرباءة؛ كمن أفت هجوازىا من اؼبؤلٌفني ،كأشباه اؼبؤلٌفني ،فقد أخطأ،
منهاٌ ،
كما أخطأ من أفت ِبابحة اؼبتعة.
ككذلك من أفت ِبابحة (اؼبمارسات الشاذٌة) ،مع (الزكجة) ،كال سيٌما
اؼبمارسة الشرجيٌة الشاذٌة القذرة ،كاؼبمارسة الفمويٌة الشاذٌة القذرة.
متنوعة.ِْٖ/َِ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
متنوعة.ِّْ-ُّْ/َِ :
(ِ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
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فإ ٌف ىذه الػممارسات الشاذٌة القذرة ،إنػٌما يػمارسها الزانة مع الزكانػي،
منهن ،البلتػي ال ييبالني ابرتكاب أقبح القذارات؛ من أجل
كال سيٌما العواىر ٌ
حفنة من الدكالرات!!!!
فهل يرضى من أفتوا ِبابحة (اؼبمارسة الشرجيٌة الشاذٌة القذرة) أف يفعل
أصهارىم ذلك ،فػي بناتػهم كأخواتػهم؟!!!
ي
كىل يرضى من أفتوا ِبابحة (اؼبمارسة الفمويٌة الشاذٌة القذرة) أف يفعل
أصهارىم ذلك ،فػي بناتػهم كأخواتػهم؟!!!
ي
كىػل يرضى مػ ػن أفت ػ ػوا ِبابحة ىاتيػن (الػممارستيػن الشاذٌتيػن القذرتيػن)
عامل (العواىر)؟!!!
عامل بناتػهم كأخواتػهم ،كما تي ى
أف تي ى
إذا كاف ىؤالء يرضوف بػهاتني القذارتني ،لبناهتم كأخواهتم؛ فإ ٌف (اإلسبلـ)
كل فتول ،من الفتاكل
ال يرضى بذلك ن
كل البػراءة ،من ٌ
أبدا ،كىو ب ػرمءٌ ،
الشيطانيٌة األثيمة الشاذٌة القذرة!!!
قاؿ سيٌد قطب« :كيف الػمجتمعات اعباىليٌة اغبديثة ينحسر اؼبفهوـ
كل ما لو عبلقة ابلتميُز اإلنساشلٌ عن اغبيواف.
األخبلقي ،حبيث يتخلٌى عن ٌ
ٌ
حت
عترب العبلقات اعبنسيٌة غري الشرعيٌة  -كال ٌ
ففي ىذه اجملتمعات ال تي ى
األخبلقي ينحصر يف
العبلقات اعبنسيٌة الشاذٌة  -رذيلة أخبلقيٌة! إ ٌف اؼبفهوـ
ٌ
أحياان ،يف حدكد مصلحة الدكلة؛
اؼبعامبلت الشخصيٌة كاالقتصاديٌة كالسياسيٌة ن
كل أجهزة التوجيو كاإلعبلـ يف ىذه اجملتمعات
كال يكتٌاب كالصحفيٌوف كالركائيٌوف ك ٌ
اعباىليٌة تقوؽبا صروبة للفتيات كالزكجات كالفتياف كالشبٌاف :إ ٌف االتٌصاالت
اغبرة ليست رذائل أخبلقيٌة! مثل ىذه اجملتمعات ؾبتمعات متخلٌفة غري
اعبنسيٌة ٌ
ط التق ٌدـ اإلنساشلٌ ..كىي
متحضرة ،من كجهة النظر اإلنسانيٌة ،كدبقياس خ ٌ
ٌ
ط تػحرير اإلنساف ،من شهواتو،
ط اإلسبلـ ىو خ ٌ
كذلك غري إسبلميٌة؛ أل ٌف خ ٌ
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كتنمية خصائصو اإلنسانيٌة ،كتغليبها على نزعاتو اغبيوانيٌة»(ُ).
لقد انػحدرت البشريٌة اليوـ ،إذل أسفل ال ُسفلىيات ،كأىلك الػ يمهلًكات،
كال سيٌما فػي الػممارسات الػجنسيٌة ،الشاذٌة ،القذرة.
كيكفي أف تقرأ شيئنا ،عن (الدُمى الػجنسيٌة)؛ لتيد ًرؾ خطورة ىذا
االنػحدار السريع الفظيع ال يػمريع!!!
تتحوؿ ،بػجهود شيطانيٌة ،كإلػحاديٌة،
لقد بدأت (الػمرأة اآلدميٌة الزانية) ٌ
كل
كصهيونيٌة ،كصليبيٌة ،كبوذيٌة ،إلػى ي
كل الػخواء ،من ٌ
(دمية جنسيٌة) ،خاكية ٌ
مقومات اإلنسانيٌة؛ فبل مشاعر ،كال قً ىيم ،كال كرامة ،كال ع ٌفة ،كال حياء،
الػ ٌ
كل اػبضوع للُزانة ،كما
كال يفبانىعة ،كال إابء؛ بل أصبحت آلة جنسيٌة ،خاضعة ٌ
زبضع سائر اآلالت ،اليت يصنعها اإلنساف!!!
تتحوؿ
كقد بدأت (الدُمية اعبنسيٌة)  -الػمصنوعة من اؼبو ٌاد الصناعيٌة ٌ -
إذل بديل صناعي ،عن الػمرأة اآلدمية؛ لي ً
مارسة اآللػيٌػة)،
دم ػن الرجػ ػ ي
ٌ ي
اؿ ،على (الػ يم ى
ٌ
اػبلو ،من الػمشاعر؛ فييقتىل ما تب ٌقى من (قيم إنسانيٌة) ،عند الرجاؿ؛
كل ٌ
اػبالية ٌ
ً
كل الػخضوع ،ألكلياء الشيطاف!!!
لييصبحوا (آالت بشريٌة) ،خاضعة ٌ
لقد اكبدرت (البشريٌة)  -قديبنا كحديثنا  -من (اإلنسانيٌة) إذل (اغبيوانيٌة)؛
مثٌ اكبدرت اليوـ من (اغبيوانيٌة) إذل (اآلليٌة)؛ فأصبحت ألعوبةن بيد الشيطاف.
كلػم يسلم من ىذين االكبدارينٌ ،إال (أكلياء الرضبن)؛ فإ ٌهنم قد استمسكوا
حببل هللا ،كاعتصموا بو؛ فنجوا من السقوط يف (الوادم السحيق) ،الذم سقط
فيو غرييىم ،من (أحبار الػمتعة) ،ك(أحبار الشذكذ) ،ك(أحبار الفضائيٌات)!!!

(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُِٓٗ-ُِٖٓ/ّ :
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ّ
الغلو
آفة
غلو اؼبسيحيٌني يف اؼبسيح ،كبعض اؼبنسوبني
إن قيل :كيف تستنكركف ٌ
بكل ما
إذل (اإلسبلـ) يغلوف يف بعض الرجاؿ ،كبعض النساء؛ فيصفوهنم ٌ
يصرح بتفضيلهم على األنبياء ،كمنهم من هبعلهم
ى
يوصف بو األنبياء ،كمنهم من ٌ
يف منزلة فوؽ اؼبنزلة البشريٌة ،فينسب إليهم علم الغيب ،كالوالية التكوينيٌة؟!
منسواب إذل
كل الذـ ،سواء أكاف صاحبو
ن
قلتٌ :
الغلو يف الدين مذموـٌ ،
الغلو.
(اإلسبلـ) ،أـ كاف
ن
منسواب إذل غريه؛ كال سيٌما ىذا النوع من ٌ
الغلو،
كليست نسبة بعض الغبلة إذل (اإلسبلـ) ن
دليبل على ٌ
صحة ٌ
الغلو جريبة تتعلٌق
الغلو
كليست ن
مرضي يف (اإلسبلـ)؛ فإ ٌف ٌ
دليبل على أ ٌف ٌ
ٌ
الغلو ،كمن الغبلة.
أبصحاهبا ،ك(اإلسبلـ) برمء من ٌ
كسائر اؼبؤلٌفني اؼبنسوبني إذل (اإلسبلـ) ىبالفوف الغبلة ،كيطعنوف فيهم؛
غلوىم ،كيذكركف األدلٌة الكثرية على بطبلف ما ىم عليو.
بسبب ٌ
البغدادم« :كصبيع فرؽ الغبلة منهم خارجوف عن فرؽ
قاؿ أبو منصور
ٌ
اإلسبلـ»(ُ).
االئمة ،كأابحوا
كقاؿ أبو منصور ن
أيضاٌ « :
فأما غبلهتم الذين قالوا ِبؽبيٌة ٌ
مػحرمات الشريعة ،كأسقطوا كجوب فرائض الشريعة ،كالبيانيٌة ،كالػمغرييٌة،
كاعبناحيٌة ،كاؼبنصوريٌة ،كاػبطٌابيٌة ،كاغبلوليٌة ،كمن جرل ؾبراىم؛ فما ىم من فرؽ
اإلسبلـ ،كإف كانوا منتسبني إليو»(ِ).
(ُ) ال ىفرؽ بني ً
الفىرؽ.ُِ :
ٍ
(ِ) ال ىفرؽ بني ً
الفىرؽ.ِْ-ِّ :
ٍ
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توىم يف نبيٌنا أك غريه من األنبياء شيئنا من
كقاؿ ابن تيميٌة« :فمن ٌ
األلوىيٌة كالربوبيٌة ،فهو من جنس النصارل ،كإٌمبا حقوؽ األنبياء ما جاء بو
الكتاب كالسنٌة عنهم»(ُ).
أيضا« :فييعلىم أ ٌف اؼبنتسب إذل اإلسبلـ ،أك السنٌة  -يف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
حت ي ٌدعي السنٌة من ليس
ىذه األزماف  -قد يبرؽ ن
أيضا من اإلسبلـ ،كالسنٌةٌ ،
ذمو هللا تعاذل
الغلو الذم ٌ
من أىلها ،بل قد مرؽ منها ،كذلك أبسباب ،منهاٌ :
يف كتابو.)ِ(»...
أيضا« :ككاف السلف يركف أ ٌف من اكبرؼ من العلماء
كقاؿ ابن تيميٌة ن
عن الصراط اؼبستقيم ،ففيو شبو من اليهود ،كمن اكبرؼ من العيبٌاد ،ففيو شبو
من النصارل ،كما ييرل يف أحواؿ منحرفة أىل العلم ،من ربريف الكلم عن
ابلرب كنسياف
مواضعو ،كقسوة القلوب ،كالبخل ابلعلم ،كالكرب ،كأمر الناس ٌ
الغلو يف
أنفسهم ،كغري ذلك؛ ككما ييرل يف منحرفة أىل العبادة كاألحواؿ ،من ٌ
األنبياء كالصاغبني ،كاالبتداع يف العبادات ،من الرىبانيٌة كالصور كاألصوات»(ّ).
أيضا« :ك ٌأما من ابتدع ديننا لػم يشرعوه ،فرتؾ ما أمركا بو،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الغلو
من عبادة هللا كحده ،ال شريك لو ،كاتٌباع نبيٌو ،فيما شرعو ٌ
ألمتو ،كابتدع ٌ
تتلعب بو الشياطني»(ْ).
يف األنبياء كالصاغبني ،كالشرؾ هبم؛ فإ ٌف ىذا ٌ
الغلو ابلطائفتني إذل أف هبعلوا بعض من
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كقد بلغ ٌ
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ِٓ/ُ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ِّٕ/ّ :
(ّ) ؾبموعة الفتاكل.ُٓ/ُ :
(ْ) ؾبموعة الفتاكل.ُِٖ/ُ :
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كل
النيب ،كأفضل منو ،كإف زاد األمر جعلوا لو ن
نوعا من اإلؽبيٌة ،ك ٌ
غلوا فيو ،دبنزلة ٌ
ىذا من الضبلالت اعباىليٌة ،الػمضاىية للضبلالت النصرانيٌة؛ فإ ٌف يف النصارل
ذمهم هللا عليو يف القرآف؛ كجعل ذلك
الغلو يف اؼبسيح كاألحبار كالرىباف ما ٌ
من ٌ
لئبل نسلك سبيلهم»(ُ).
عربة لنا؛ ٌ

عقائد الغالة:
اعتمادا؛
الغلو ىو ىجر القرآف الكرصل ،قراءة كتدبػُنرا ك ن
السبب األكرب يف ٌ
فقد أعرض الغبلة عن (دين اآلًيت) ،كاعتمدكا على (دين الركاًيت)؛ فاختلقوا
عقائد شركيٌة ،ككفريٌة ،تضاىي عقائد الػمنسوبني إذل (الػمسيحيٌة).
صرح أحد غبلة (الطائفة اإلماميٌة االثين عشريٌة) أب ٌف قولو يف
بل لقد ٌ
(االثين عشر) يفوؽ قوؿ (غبلة الػمسيحيٌة) يف (الػمسيح) ،فقاؿ(ِ):
أنػ ػا فػي الورل و
قاؿ لكم ،إف لػم أقيػ ٍل ما لػ ػم ت يق ٍلوي  -يف اؼبسػػي ػح  -غيبلتػيها
كل اؼبخالفة ،لصريح القرآف الكرصل:
كمن أخطر عقائد الغبلة اؼبخالفةٌ ،

أ -عقيدة إمامة االثين عشر.

ب -عقيدة عصمة االثين عشر.

ج -عقيدة علم االثين عشر.
د -عقيدة غيبة الثاشل عشر.

هـ -عقيدة رجعة االثين عشر.

يتم
قاؿ ٌ
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر« :نعتقد أ ٌف اإلمامة أصل من أصوؿ الدين ال ٌ
اإليباف ٌإال ابالعتقاد هبا ،كال يػجوز فيها تقليد اآلابء كاألىل كالػمربٌني ،مهما
(ُ) ؾبموعة الفتاكل.َْ/ُُ :
(ِ) انظر :مقتل اغبسني (حديث كرببلء).َّٖ :
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النبوة»(ُ).
عظموا ككربكا ،بل يػجب النظر فيها ،كما يػجب النظر فػي التوحيد ك ٌ
لطف من هللا
أيضا« :كما نعتقد ٌأهنا
كالنبوة ه
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
ٌ
تعاذل؛ فبل ب ٌد أف يكوف يف كل عصر إماـ و
النيب يف كظائفو ،من
ىبلف
،
ىاد
ٌ
ٌ
للنيب
ىداية البشر ،كإرشادىم إذل ما فيو الصبلح كالسعادة ،يف النشأتني ،كلو ما ٌ
العامة على الناس؛ لتدبري شؤكهنم كمصاغبهم ،كإقامة العدؿ بينهم،
من الوالية ٌ
للنبوة ،كالدليل
كرفع الظلم كالعدكاف من بينهم .كعلى ىذا ،فاإلمامة استمرار ٌ
ً
ً
أيضا نصب اإلماـ
الذم ييوجب إرساؿ الرسل كبعث األنبياء ىو نفسو ييوجب ن
ابلنص من هللا تعاذل على
بعد الرسوؿ .فلذلك نقوؿ :إ ٌف اإلمامة ال تكوف ٌإال
ٌ
النيب أك لساف اإلماـ الذم قبلو ،كليست ىي ابالختيار ،كاالنتخاب من
لساف ٌ
إماما
ينصبوا ن
أحدا ٌ
الناس ،فليس ؽبم إذا شاءكا أف ٌ
نصبوه ،كإذا شاءكا أف يعيٌنوا ن
ليصح ؽبم البقاء ببل إماـ ،بل "من
ؽبم عيٌنوه ،كمت شاءكا أف يرتكوا تعيينو تركوهٌ ،
مات كلػم يعرؼ إماـ زمانو مات ميتة جاىليٌة" ،على ما ثبت ذلك عن الرسوؿ
األعظم ،ابغبديث الػمستفيض»(ِ).
أيضا« :كعليو ال هبوز أف ىبلو عصر من العصور
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
من إماـ مفركض الطاعة ،منصوب من هللا تعاذل؛ سواء أَب البشر أـ لػم أيبوا،
حاضرا أـ غائبنا
كسواء انصركه أـ لػم ينصركه ،أطاعوه أـ لػم ييطيعوه ،كسواء كاف
ن
صح
النيب ،كغيبتو يف الغار ،ك ًٌ
الشعبٌ ،
عن أعني الناس؛ إذ كما ٌ
يصح أف يغيب ٌ
أف يغيب اإلماـ ،كال فرؽ يف حكم العقل بني طوؿ الغيبة كقصرىا»(ّ).
(ُ) عقائد اإلماميٌة.ْٓ :
(ِ) عقائد اإلماميٌة.ٓٓ-ْٓ :
(ّ) عقائد اإلماميٌة.ٓٓ :
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كالنيب هبب أف يكوف
أيضا« :كنعتقد أ ٌف اإلماـ
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
ٌ
سن الطفولة
ن
معصوما من صبيع الرذائل كالفواحش ،ما ظهر منها كما بطن ،من ٌ
معصوما من السهو كاػبطإ
كسهوا .كما هبب أف يكوف
عمدا
إذل اؼبوت ،ن
ن
ن
النيب،
كالنسياف؛ أل ٌف ٌ
األئمة ىح ىفظة الشرع ،ك ٌ
القواموف عليو ،حاؽبم يف ذلك حاؿ ٌ
كالدليل الذم اقتضاان أف نعتقد بعصمة األنبياء ىو نفسو يقتضينا أف نعتقد
األئمة ،ببل فرؽ»(ُ).
بعصمة ٌ
كالنيب هبب أف يكوف
أيضا« :كنعتقد أ ٌف اإلماـ
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
ٌ
أفضل الناس يف صفات الكماؿ ،من شجاعة ،ككرـ ،كع ٌفة ،كصدؽ ،كعدؿ،
النيب ىو نفسو الدليل يف اإلماـ.
كمن تدبري ،كعقل كحكمة ي
كخليق .كالدليل يف ٌ
ٌأما علمو؛ فهو يتل ٌقى اؼبعارؼ ،كاألحكاـ اإلؽبيٌة ،كصبيع اؼبعلومات ،من طريق
النيب ،أك اإلماـ ،من قبلو .كإذا استج ٌد شيء ال ب ٌد أف يعلمو ،من طريق اإلؽباـ،
ٌ
توجو إذل شيء ،كشاء أف
ابلقوة القدسيٌة ،اليت أكدعها هللا تعاذل فيو ،فإف ٌ
ٌ
(ِ)
كل
يف
وبتاج
كال
يشتبو،
كال
،
اغبقيقي ،ال ىبطأ فيو
يعلمو ،علمو على كجهو
ٌ
ٌ
قاببل
ذلك إذل الرباىني العقليٌة ،كال إذل تلقينات اؼبعلٌمني ،كإف كاف علمو ن
للزًيدة كاالشتداد»(ّ).
أيضا« :فلذلك نقوؿ ،كىو فبكن يف ح ٌد ذاتو:
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
(ُ) عقائد اإلماميٌة.ٓٔ :
(خ ًط ى )؛ فإذا
(ىبٍطىأي)  -هبمزة فوؽ األلف القائمة  -ىو مضارع للفعل
(ِ) الفعل ى
الثبلثي ى
ٌ
ىخطىأى) ،فالصواب أف تيكتىب اؽبمزة فوؽ
ابعي (أ ٍ
كاف مراد اؼبؤلٌف ،يف ىذا ٌ
النص :مضارع الر ٌ
(ىبٍ ًط ).
مهملة ،ىكذا :ي
ًيء ى
(ّ) عقائد اإلماميٌة.ٓٔ :
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ابلقوة القدسيٌة  -تبلغ الكماؿ يف أعلى
إ ٌف ٌقوة اإلؽباـ عند اإلماـ  -اليت تي ٌ
سمى ٌ
درجاتو ،فيكوف يف صفاء نفسو القدسيٌة ،على استعداد لتل ٌقي اؼبعلومات ،يف
توجو إذل شيء من األشياء ،كأراد معرفتو،
كل حالة ،فمت ٌ
كل كقت ،كيف ٌ
ٌ
القوة القدسيٌة اإلؽباميٌة ،ببل توقُف ،كال ترتيب مق ٌدمات،
استطاع علمو ،بتلك ٌ
كال تلقني معلٌم ،كتنجلي يف نفسو اؼبعلومات ،كما تنجلي اؼبرئيٌات يف اؼبرآة
الصافية ،ال غطش فيها ،كال إهباـ»(ُ).
األئمة ىم أكلو األمر الذين
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
أيضا« :كنعتقد أ ٌف ٌ
كقاؿ ٌ
أمر هللا تعاذل بطاعتهم ،ك ٌأهنم الشهداء على الناس ،ك ٌأهنم أبواب هللا ،كالسبل
كخٌزاف
إليو ،ك ٌ
األدالء عليو ،ك ٌأهنم عيبة علمو ،كتراصبة كحيو ،كأركاف توحيده ،ي
معرفتو ،كلذا كانوا أما نان ،ألىل األرض ،كما أ ٌف النجوـ أماف ،ألىل
السماء.)ِ(»...
أيضا« :بل نعتقد أ ٌف أمرىم أمر هللا تعاذل ،كهنيهم
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
عدكه.
هنيو ،كطاعتهم طاعتو ،كمعصيتهم معصيتو ،ككليٌهم كليٌو،
كعدكىم ٌ
ٌ
الرد عليهم ،كالر ٌاد عليهم كالر ٌاد على الرسوؿ ،كالر ٌاد على الرسوؿ
كال هبوز ٌ
كالر ٌاد على هللا تعاذل .فيجب التسليم ؽبم ،كاالنقياد ألمرىم ،كاألخذ بقوؽبم.
يصح
كؽبذا نعتقد أ ٌف األحكاـ الشرعيٌة اإلؽبيٌة ال تيستقى ٌإال من مبري مائهم ،كال ٌ
يطمئن بينو
ذمة اؼبكلف ابلرجوع إذل غريىم ،كال
أخذىا ٌإال منهم ،كال تفرغ ٌ
ٌ
كبني هللا ،إذل أنٌو قد ٌأدل ما عليو من التكاليف اؼبفركضةٌ ،إال من طريقهمٌ .إهنم
كسفينة نوح ،من ركبها نػجا ،كمن تػخلٌف عنها غرؽ ،فػي ىذا البحر الػمائج
(ُ) عقائد اإلماميٌة.ٕٓ :
(ِ) عقائد اإلماميٌة.ٖٓ :
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االدعاءات كالػمنازعات»(ُ).
الزاخر ،أبمواج الشبو كالضبلالت ،ك ٌ
األئمة الذين ؽبم صفة اإلمامة
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
أيضا« :كنعتقد أ ٌف ٌ
كقاؿ ٌ
الػح ٌقة ،ىم مرجعنا يف األحكاـ الشرعيٌة ،اؼبنصوص عليهم ابإلمامة :اثنا عشر
نص اؼبتق ٌدـ
النيب  -صلٌى هللا عليو كآلو  -ن
صبيعا أبظبائهم ،مثٌ ٌ
إماماٌ ،
ن
نص عليهم ٌ
منهم على من بعده.)ِ(»...
أيضا« :غري أ ٌف الفرؽ بني اإلماميٌة ،كغريىا :ىو
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
معني معركؼ ،كلد سنة
أ ٌف اإلماميٌة تعتقد أ ٌف ىذا اؼبصلح
اؼبهدم ىو شخص ٌ
ٌ
حمد»(ّ).
ِٔٓ ىجريٌة ،كال يزاؿ حيًّا؛ ىو ابن اغبسن
العسكرم ،كاسػمو :مػ ٌ
ٌ
أيضا« :إ ٌف الذم تذىب إليو اإلماميٌة أخ نذا دبا
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
قوما من األموات إذل الدنيا ،يف
جاء عن آؿ البيت  أ ٌف هللا تعاذل ييعيد ن
ذؿ فري نقا آخر ،كييديل الػ يم ًح ٌقني من
عز فري نقا ،كيي ٌ
صورىم اليت كانوا عليها ،فيي ٌ
الػم ً
ؿبمد -
بطلني ،كاؼبظلومني منهم من الظاؼبني ،كذلك عند قياـ
مهدم آؿ ٌ
ٌ
ي
عليو كعليهم أفضل الصبلة كالسبلـ  -كال يرجع ٌإال من علت درجتو يف
اإليباف ،أك من بلغ الغاية من الفساد ،مثٌ يصريكف بعد ذلك إذل اؼبوت ،كمن
بعده إذل النشور ،كما يستح ٌقونو من الثواب أك العقاب»(ْ).
أيضا« :ك ٌأما اؼبناقشة الثانية ،كىي دعول أ ٌف
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
اغبديث فيها موضوع ،فإنٌو ال كجو ؽبا؛ أل ٌف الرجعة من األمور الضركريٌة ،فيما
(ُ) عقائد اإلماميٌة.ٓٗ-ٖٓ :
(ِ) عقائد اإلماميٌة.ٔٓ :
(ّ) عقائد اإلماميٌة.ٔٗ :
(ْ) عقائد اإلماميٌة.ُٕ-َٕ :
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جاء عن آؿ البيت ،من األخبار الػمتواترة»(ُ).
كل حاؿ ،فالرجعة ليست من
ؿبمد رضا اؼبظ ٌفر ن
كقاؿ ٌ
أيضا« :كعلى ٌ
األصوؿ ،اليت يػجب االعتقاد بػها ،كالنظر فيها ،كإنٌػما اعتقادان بػها كاف تب نػعا
لآلثػػار الصحيحة ،ال ػواردة عػن آؿ البيػت  ،الذيػػن ندي ػػن بعصمتهم ،م ػػن
الكذب ،كىي م ػػن األمػ ػور الغيبيٌػة ،التػي أخبػػركا عنه ػا ،كال يػمتنع كقوعه ػا»(ِ).
فبل فرؽ  -عند ىؤالء الغبلة  -بني النبػ ٌي ،كاإلماـٌ ،إال يف التسمية،
سمى
بكل ما ى
فقط .فاإلماـ  -عندىم  -ى
يوصف بو النبػ ٌي ،كلكنٌو ال يي ٌ
يوصف ٌ
(النبوة) ،مع تغيري التسمية إذل (اإلمامة)؛ كما قالوا ِبابحة
نبيًّا؛ فقالوا ابستمرار ٌ
(الزسل) ،مع تغيري التسمية إذل (اؼبتعة)!!!
بل ذىب كثري من الغبلة إذل تفضيل (االثين عشر) ،على (األنبياء)
ؿبمد .)ّ(
النيب ٌ
كلٌهم ،ابستثناء ٌ
اجمللسي« :كابعبملة ال ب ٌد لنا من اإلذعاف ،بعدـ كوهنم  أنبياء،
قاؿ
ٌ
كأبهنم أشرؼ كأفضل من غيػر نبيٌنا  -صلٌى هللا عليو كآلو كسلٌم  -من األنبياء
ٌ
ابلنبوةٌ ،إال رعاية جبللة خاتػم
كاألكصياء ،كال نعرؼ جهةن ،لعدـ اتٌصافهم ٌ
األنبياء ،كال يصل عقولنا إذل و
فرؽ بىًٌ و
النبوة كاإلمامة .كما دلٌت عليو
بني
،
ني
ٌ
األخبار ،فقد عرفتو ،كهللا تعاذل يعلم حقائق أحوالػهم ،صلوات هللا عليهم
أصبعني»(ْ).
(ُ) عقائد اإلماميٌة.ْٕ :
(ِ) عقائد اإلماميٌة.ٕٓ-ْٕ :
(ّ) انظر :أكائل اؼبقاالت.َٕ :
(ْ) حبار األنوار.ِٖ/ِٔ :
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أيضا بثبوت (الوالية التكوينيٌة) ،فزعموا أ ٌف (االثين عشر) كاسطة
كقالوا ن
يف اإلهباد ،كهبم الوجود ،كىم السبب يف اػبلق ،كلوالىم ؼبا يخلًق الناس كلٌهم،
كإٌمبا يخلًقوا ألجلهم ،كىم الواسطة يف اإلفاضة؛ كؽبم الوالية التكوينيٌة ؼبا دكف
كقوتو؛ لكوهنم
اؼبكوانت ربت إرادهتم ،كمشيئتهم ،حبوؿ هللاٌ ،
اػبالق ،بتسخري ٌ
مظاىر أظبائو كصفاتو ،فيكوف فعلهم فعلو ،كقوؽبم قولو(ُ).
اػبميين« :كثبوت الوالية كالػحاكميٌة لئلماـ (ع) ال تعين تػجُرده عن
قاؿ
ٌ
منزلتو ،اليت ىي لو عند هللا ،كال ذبعلو مثل من عداه ،من اغبي ٌكاـ .فإ ٌف لئلماـ
ؿبمودا ،كدرجة سامية ،كخبلفة تكوينيٌة ،زبضع لواليتها كسيطرهتا صبيع
مقاما
ن
ن
مقاما ،ال يبلغو ملك
ألئمتنا ن
ذرات ىذا الكوف .كإ ٌف من ضركرًٌيت مذىبنا أ ٌف ٌ
ٌ
مرسػ ػػل .كبػموجب مػا لدينا ،مػػن الركايػػات ،كاألحاديث ،فإ ٌف
مقرب ،كال نب ٌػي ى
األئمة (ع) ،كانوا قبل ىذا العالىػم أنو نارا ،فجعلهم هللا
الرسوؿ األعظم (ص) ،ك ٌ
بعرشو مػ ً
حدقني ،كجعل لػهم من الػمنزلة كالزلفى مػػا ال يعلمو ٌإال هللا»(ِ).
ي
كل الرباءة ،من ىذه العقائد الباطلة؛ كبرمء
كال ريب أ ٌف اإلسبلـ برمء ٌ
العامة.
كل الرباءة ،من أكلياء الشيطاف ،الذين اختلقوىا ،كنشركىا بني ٌ
ٌ
صحة انتساهبم ،كال على
فانتساب الغبلة إذل (اإلسبلـ) ليس ن
دليبل على ٌ
صحة عقائدىم الباطلة؛ فإ ٌف االنتساب ليس أكثر من ٌادعاء كتسمية؛ كالعربة
ٌ
ابالدعاءات كالتسميات.
ابغبقائق ،كموافقة الشريعة ،ال ٌ
يستحق العذر ،من أكلئك الغبلة،
كهللا  ىو كحده الذم يعلم من
ٌ
كمػن ال يس ػػتح ٌقو منهم؛ كىو كحػػده الذم يػحاسب الناس ،على أعماؽبم،
(ُ) انظر :اؼبكاسب كالبيع ،ِّّ/ِ :كمصباح الفقاىة.َِٖ-ِٕٗ/ّ :
(ِ) اغبكومة اإلسبلميٌة.ِٓ :
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يستحق العفو منهم.
عمن
ٌ
فييثيب الػمحسنني ،كييع ٌذب الػمسيئني ،كيعفو ٌ
اؼبتصوفة أمثاؿ ىذه األابطيل ،كالضبلالت ،يف أكليائهم.
كلغبلة ٌ
للحق ما يعتقده بعض الػ ًٌ
متصوفة
قاؿ ابن ابز« :كمن العقائد الػ ٌ
مضادة ٌ
كيتصرفوف فػي
يسمونػهم ابألكلياء يشاركوف هللا ،فػي التدبري،
من أ ٌف بعض من ٌ
ٌ
كيسمونػهم ابألقطاب ،كاألكاتد ،كاألغواث ،كغري ذلك ،من
ش ػؤكف العالىػم،
ٌ
األسػماء ،اليت اخرتعوىا آلؽبتهم.)ُ(»...
الغلو ،كاالكبراؼ عن
كالفرؽ كبري بني (تص ُوؼ الغبلة) القائم على ٌ
الصراط القوصل ،كـبالفة الكتاب كالسنٌة؛ كبني (تص ُوؼ الُزٌىاد) القائم على الورع
كالتزكية كاإلحساف ،كاالستقامة على الكتاب كالسنٌة.
خريا
كإذا أردان أف ٌ
نعرب عن (التص ُوؼ الصحيح) بكلمة كاحدة ،فلن قبد ن
فاؼبتصوفوف اغبقيقيٌوف ىم (الػمتٌقوف).
من كلمة (التقول)؛
ٌ
كالتقول إنػٌما تكوف ابتٌباع الكتاب كالسنٌة ،كاالبتعاد عن أحابيل
الغلو ،الذم
الشيطاف ،من الشبهات كالشهوات ،كالبدع كالضبلالت؛ كال سيٌما ٌ
ما كاف لو أف يقوـ ،لوال األكاذيب ،اليت ىبتلقها اؼبختلقوف ،كيص ٌدقها اؼبغفلوف.
تويف أحد يخ ٌداـ الغوث األعظم(ِ) ،كجاءت
ؿبمد صادؽ
القادرمٌ « :
قاؿ ٌ
ٌ
فتوجو
فتضرعت ،كالتجأت إليو ،كطلبت حياة زكجها؛ ٌ
زكجتو إذل الغوثٌ ،
الغوث إذل اؼبراقبة ،فرأل يف عالىػم الباطن أ ٌف ملك اؼبوت  يصعد إذل
ً
ف،
السماء ،كمعو األركاح اؼبقبوضة ،يف ذلك اليوـ ،فقاؿً :ي ملك اؼبوت ،ق ٍ
إشل أقبض األركاح،
كأعطين ركح خادمي ،فبلف ،كظبٌاه ابظبو ،فقاؿ ملى ي
ك اؼبوتٌ :
متنوعة.ِٔ/ُ :
(ُ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
اؼبتصوفة على (عبد القادر اعبيبلشلٌ).
(ِ) لقب (الغوث األعظم) ييطلقو غبلة ٌ
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أؤديها إذل ابب عظمتو ،كيف ييبكنين أف أعطيك ركح الذم قبضتو
أبمر إؽبي ،ك ٌ
فكرر الغوث عليو إعطاء ركح خادمو إليو ،فامتنع من إعطائو ،كيف
أبمر ٌ
رِب؟ ٌ
فبقوة
يده ظرؼ
ٌ
معنوم ،كهيئة الزنبيل ،فيو األركاح اؼبقبوضة ،فػي ذلك اليوـ؛ ٌ
فتفرقت األركاح ،كرجػعت إلػى
الػمحبوبيٌة ،ىجػر الػزنبيػػل ،كأخػػذه مػن يػػده؛ ٌ
رب ،أنت أعلم دبا جرل بيين،
أبدانػها ،فناجى ي
ملك اؼبوت  ربو ،كقاؿً :ي ًٌ
مين ما قبضتو
فبقوة السلطنة كالصولة ،أخذ ٌ
كبني ؿببوبك ،ككليٌك عبد القادر؛ ٌ
من األركاح ،يف ىذا اليوـ؛ فخاطبو اغب ُق ،جل جبللوً :ي ملك اؼبوت ،إ ٌف
الغوث األعظم ؿببوِب ،كمطلوِب ،لً ىػم ال أعطيتو ركح خادمو ،كقد راحت األركاح
الكثرية من قبضتك؛ بسبب ركح كاحد ،فتندـ ىذا الوقت»(ُ).
ما ىذه ٌإال أكذكبة كاحدة ،من آالؼ األكاذيب الكفريٌة ،كالشركيٌة ،اليت
اؼبتصوفة ،كنشركىا بني اؼبغفلني منهم ،فص ٌدقوىا!!!
اختلقها غبلةي ٌ
كمن أكاذيب (غبلة ًٌ
اؼبتصوفة) ،اليت انػخدع بػها بعض الػمؤلٌفني :أكذكبة
(حياة الػخضر)(ِ) ،كأ ٌف الكثري من الػمنسوبني إذل (اإلسبلـ) اجتمعوا بو.
قاؿ ابن الصبلح« :ك ٌأما اػبضر  ،فهو من األحياء ،عند صباىري
العامة معهم ،يف ذلك ،كإٌمبا ش ٌذ ِبنكار ذلك
ٌ
اػباصة ،من العلماء كالصاغبني ،ك ٌ
بعض أىل اغبديث»(ّ).
النوكم« :ابب من فضائل الػخضر  :صبهور العلماء على أنٌو
كقاؿ
ٌ
أظهران ،كذلك متٌػ ىفق عليو ،عند الصوفيٌة ،كأىل الصبلح
حي ،موجود بني ي
ٌ
(ُ) تفريج اػباطر.ِِ-ُِ :
قطعي ،على أ ٌف اسػمو ىو (الػخضر) ،كركاًيت اآلحاد ال تيفيد القطع.
(ِ) ليس ث ٌػمة دليل ٌ
(ّ) فتاكل كمسائل ابن الصبلح.ُٖٔ-ُٖٓ/ُ :
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كاؼبعرفة .كحكاًيهتم فػي رؤيتو ،كاالجتماع بو ،كاألخذ عنو ،كسؤالو ،كجوابو،
حصر ،كأشهر من
ككجوده يف الػمواضع الشريفة ،كمواطن الػخري :أكثر من أف يػي ى
أف ييستىػر.)ُ(»...
وكم ،كأمثالػهما ،مػن
كل العجػب ،من ابن الصػبلح ،كالنػ ٌ
فالعجػبٌ ،
اؼبخرتعة ،كالدعاكل
اؼبؤلٌفني ،الذين البدعوا ،ابلركاًيت اؼبكذكبة ،كاغبكاًيت
ى
اغبس؟!!!
الفارغة؛ فخالفوا الشرع ،كالعقل ،ك ٌ
قػاؿ ابن ابزٌ « :أما الػخضر ،فالصحيح أنٌو م ػات ،مػن دىػ ػر طوي ػل ،قبػل
النيب  .كليس لوجوده حقيقة ،بل ىذا كلٌو ابطل ،كليس لو
مبعث ٌ
كجود .كىذا ىو الصحيح ،الذم عليو ا﵀ ًٌققوف ،من أىل العل ػم .فالػخضر 
مات ،قبل مبعث النبػ ٌي  ،بل قبل مبعث عيسى .)ِ(»...
كمن يطالع كتاب (الفتوحات الػم ٌكػيٌة) ،ككتاب (فيصوص الػ ًح ىكم)،
يػجػ ػد العجب العيجاب ،من األكاذيب ،كاألابطيل ،كالضبلالت ،كالتحريفات.
النيب ىو الذم
فمن أقواؿ صاحب الفتوحات« :اعلم  -أيٌدؾ هللا  -أ ٌف ٌ
يتضمن ذلك الوحي شريعة ،يتعبٌده هبا ،يف
أيتيو اؼبلىك ابلوحي ،من عند هللاٌ ،
رسوال .كأيتيو اؼبلك على حالتنيٌ :إما ينزؿ
نفسو ،فإف بيعًث هبا إذل غريه ،كاف ن
كإما على صورة جسديٌة،
هبا على قلبو ،على اختبلؼ أحواؿ ،يف ذلك التنُزؿٌ ،
من خارج ،ييلقي ما جاء بو إليو ،على أذنو ،فيسمع ،أك ييلقيها على بصره،
فييبصره ،فيحصل لو من النظر مثل ما وبصل لو من السمع ،سواء ،ككذلك
اغبساسة ،كىذا ابب قد أيغلًق برسوؿ هللا  ،فبل سبيل أف يتعبٌد
سائر القول ٌ
النوكم ،ُّٔ-ُّٓ/ُٓ :كانظر.َٗ/ُٔ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح
ٌ
متنوعة.ِٖٕ/ٗ :
(ِ) ؾبموع فتاكل كمقاالت ٌ
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ا﵀مديٌة ،كأ ٌف عيسى  - إذا نزؿ -
هللا ن
أحدا ،بشريعة انسخة ؽبذه الشريعة ٌ
ؿبمد  أف
ؿبمد  ،كىو خامت األكلياء؛ فإنٌو من شرؼ ٌ
ما يػحكم ٌإال بشريعة ٌ
كرـ ،ختم بو مقاـ الوالية؛ فلو
بنيب رسوؿ يم ى
ختم هللا كالية ٌأمتو ،كالوالية مطلقةنٌ ،
ؿبم ندا ،
يوـ القيامة حشراف :يوب ىشر مع الُر يسل ن
رسوال ،ي
كوب ىشر معنا كليًّا اتب نعا ٌ
كرمو هللا تعاذل ،كإلياس بػهذا الػمقاـ ،على سائر األنبياء .ك ٌأما حالة أنبياء
ٌ
ذبل من ذبلٌياتو ،كأقاـ
كل شخص أقامو ٌ
األكلياء ،يف ىذه ٌ
اغبق ،يف وٌ
األمة ،فهو ٌ
ؿبمد  ،كمظهر جربيل  ،فأظبعو ذلك اؼبظهر الركحاشلٌ خطاب
لو مظهر ٌ
حت إذا فرغ من خطابو ،كفيًٌػزع عن قلب
ؿبمد ٌ ،
األحكاـ اؼبشركعة لػمظهر ٌ
تضمنو ذلك اػبطاب ،من
عقل
صاحب ىذا اؼبشهد ى
صبيع ما ٌ
ي
ىذا ٌ
الورل ،ى
الورل كما
ا﵀مديٌة ،فيأخذىا ىذا ُ
األحكاـ اؼبشركعة الظاىرة ،يف ىذه ٌ
األمة ٌ
دم للحضور ،الذم حصل لو يف ىذه اغبضرة ،فبٌا أيمر بو
أخذىا اؼبظهر ٌ
ا﵀م ٌ
األمة ،فيي ىػرٌد إذل نفسو ،كقد كعى ما
دم ،من التبليغ ؽبذه ٌ
ذلك اؼبظهر ٌ
ا﵀م ٌ
صحتو علم يقني ،بل عني يقني ،فأخذ
ؿبمد  ،كعلم ٌ
مظهر ٌ
خاطب ي
الركح بو ى
النيب ،كعمل بو على بيٌنة من ربٌو .يفرب حديث ضعيف ،قد تيًرؾ
حكم ىذا ٌ
صحيحا يف
ضاع ،كاف يف ركاتو ،يكوف
العمل بو؛ لضعف طريقو ،من أجل ىك ٌ
ن
نفس األمر ،كيكوف ىذا الواضع فبٌا صدؽ يف ىذا اغبديث ،كلػم يضعو .كإٌمبا
ً
ث؛ لعدـ الثقة بقولو ،يف نقلو ،كذلك إذا انفرد بو ذلك الواضع ،أك
رده ا﵀ ٌد ي
كاف مدار اغبديث عليو .ك ٌأما إذا شاركو فيو ثقة ظبعو معو ،قبل ذلك اغبديث،
من طريق ذلك الثقة ،كىذا كلػ ٌي قد سػمعو من الركح ،ييلقيو على حقيقة
ؿبمد  ،يف
ؿبمد  ،كما ظبع الصحابة ،يف حديث جربيل  ،مع ٌ
ٌ
اإلسبلـ كاإليباف كاإلحساف ،فػي تصديقو ٌإًيه ،كإذا سػمعو من الركح ال يػملقي،
يشك فيو،
علما ،ال ٌ
فهو فيو مثل الصاحب ،الذم ظبعو من فم رسوؿ هللا  ،ن
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بػخبلؼ التابع ،فإنٌو يقبلو على طريق غلبة الظن؛ الرتفاع التهمة الػمؤثٌرة ،يف
كاشف،
كرب حديث يكوف
صحيحا من طريق ركاتو ،وبصل ؽبذا ال يػم ى
ن
الصدؽ .ي
النيب  عن ىذا اغبديث الصحيح ،فأنكره،
الذم قد عاين ىذا اؼبظهر ،فسأؿ ٌ
حكمت بو؛ فيعلم ضعفو ،فيرتؾ العمل بو ،عن بيٌنة من
كقاؿ لو :لػم أقلو ،كال
ي
لصحة طريقو ،كىو يف نفس األمر ليس
أىل النقل؛ ٌ
ربٌو ،كإف كاف قد عمل بو ي
مسلم يف صدر كتابو "الصحيح" .كقد يعرؼ ىذا
كذلك ،كقد ذكر مثل ىذا ه
سمى
ال
ي
ػمكاشف ىمن ى
كضع ذلك اغبديث الصحيح طريقو ،يف زعمهمٌ ،إما أف يي ٌ
ط
يتفردكف ق ٌ
لو ،أك تيقاـ لو صورة الشخص .فهؤالء ىم أنبياء األكلياء ،كال ٌ
ؿبمد  ،أك
بشريعة ،كال يكوف ؽبم خطاب هباٌ ،إال بتعريف أ ٌف ىذا ىو شرع ٌ
اؼبنزؿ عليو بذلك اغبكم ،يف حضرة التمثُل ،اػبارج عن ذاتو ،كالداخل،
يشاىد ٌ
النيب ،يف إدراؾ ما
اؼبعبػر عنو ٌ
ابؼببشرات ،يف ٌ
حق النائم .غري أ ٌف الورل يشرتؾ مع ٌ
العامة ،يف النوـ ،يف حاؿ اليقظة ،سواء .كقد أثبت ىذا اؼبقاـ لؤلكلياء
تيدركو ٌ
ػهمة ،كالعلم من غري معلًٌم ،من
أىل طريقنا ،كإتياف ىذا ،كىو الفعل ابل ٌ
ي
اؼبخلوقني ،غري هللا ،كىو علم الػخضر ،فإف آاته هللا العلم هبذه الشريعة اليت
تعبٌده بػها ،على لساف رسوؿ هللا  ،ابرتفاع الوسائط ،أعين الفقهاء ،كعلماء
األمة ،فبل يكوف من
الرسوـ ،كاف من العلم اللدنٌ ٌػي ،كلػم يكن من أنبياء ىذه ٌ
اػباصة ،من مشاىدة
يكوف من األكلياء كارث نب ٌػيٌ ،إال على ىذه الػحالة
ٌ
فافه ٍم .فهؤالء ىم أنبياء األكلياء.
الػملىك ،عند اإللقاء ،على حقيقة الرسوؿ ،ى
كتستوم اعبماعة كلٌها يف الدعاء إذل هللا على بصرية ،كما أمر هللا تعاذل نبيٌو 
أف يقوؿ﴿ :أ ٍىدعو إً ىذل اَّللً علىى ب ً
ص ىريةو أى ىان ىكىم ًن اتػبىػ ىع ًين﴾(ُ) ،كىم أىل ىذا اؼبقاـ،
ي
ى ى
(ُ) يوسف.َُٖ :
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األمة مثل األنبياء يف بين إسرائيل ،على مرتبة تعبُد ىاركف ،بشريعة
فهم يف ىذه ٌ
كصرح هبا يف القرآف؛ فمثل
موسى  ،مع كونو نبيًّا ،فإ ٌف هللا قد شهد ٌ
بنبوتوٌ ،
شك فيها ،على أنفسهم ،كعلى ىذه
ىؤالء وبفظوف الشريعة الصحيحة ،اليت ال ٌ
األمة ،فبٌن اتٌبعهم ،فهم أعلم الناس ابلشرع ،غري أ ٌف الفقهاء ال ييسلًٌموف ؽبم
ٌ
ذلك ،كىؤالء ال يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم ،بل هبب عليهم الكتم
يردكف على علماء الرسوـ ،فيما ثبت عندىم ،مع علمهم أب ٌف ذلك
ؼبقامهم ،كال ٌ
خطأ ،فػي نفس األمر ،فحكمهم حكم الػمجتهد ،الذم ليس لو أف وبكم يف
اؼبسألة ،بغري ما ٌأداه إليو اجتهاده ،كأعطاه دليلو ،كليس لو أف يىبطٌ اؼبخالف
لو يف حكمو ،فإ ٌف الشارع قد ٌقرر ذلك اغبكم يف ح ٌقو؛ فاألدب يقتضي لو أف
حكما ،كدليلو ككشفو وبكم عليو ابتٌباع حكم ما ظهر
ال يىبطٌ ما ٌقرره الشارع ن
األمة أنبياء بين إسرائيل،
النيب  أ ٌف علماء ىذه ٌ
لو كشاىده .كقد كرد اػبرب عن ٌ
يعين اؼبنزلة اليت أشران إليها ،فإ ٌف أنبياء بين إسرائيل كانت ربفظ عليهم شرائع
أئمتها وبفظوف عليها
ير يسلهم ،كتقوـ هبا فيهم ،ككذلك علماء ىذه ٌ
األمة ،ك ٌ
أحكاـ رسوؽبا  ،كعلماء الصحابة ،كمن نزؿ عنهم ،من التابعيػن ،كأتباع
كالثورم ،كابن عييىينة ،كابن سيػرين ،كالػحسن ،كمالك ،كابن أبػي رابح،
التابعيػن،
ٌ
كالشافعي ،كابن حنبل ،كمن جرل ؾبرل ىؤالء،
كأبػي حنيفة ،كمن نزؿ عنهم،
ٌ
األمة يػحفظوف
إذل ىلي ٌم ًّ
جرا ،يف حفظ األحكاـ .كطائفة أخرل من علماء ىذه ٌ
عليه ػا أحػ ػواؿ الرس ػ ػوؿ  ،كأسػ ػرار علومػ ػو :كعلػ ٌي ،كابن عبٌػاس ،كس ػلمػاف،
البصرم ،كمالك بن دينار ،كبناف
كأِب ىريرة ،كحذيفة .كمن التابعني :كاغبسن
ٌ
اغبماؿ ،كأيٌوب السختيانػ ٌي .كمن نزؿ عنهم ابلزماف :كشيباف الراعي ،كفرج
ٌ
مصرم ،كمن نزؿ عنهم:
معمر ،كال يف ى
األسود الػ ٌ
ضيل بن عياض ،كذم النوف الػ ٌ
التسرتم ،كمن جرل مػجرل ىؤالء ،من السادة ،فػي حفظ الػحاؿ
ػجنىيد ،ك
كال ي
ٌ
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الكرسي،
اإلؽبي .فأسرار ىح ىفظة اغبكم موقوفة يف
ٌ
النبوم ،كالعلم اللدنٌ ٌػي ،ك ٌ
ٌ
السر ٌ
علما لدنٌػيًّا،
نبوم ،ييعطي ًّ
عند القدمني ،إذ لػم يكن ؽبم حاؿ ٌ
سرا إؽبيًّا ،كال ن
النبوم ،كالعلم اللدنٌ ٌػي  -من علماء يح ٌفاظ الػحكم،
كأسرار يح ٌفاظ الػحاؿ
ٌ
كغريىم  -موقوفة عند العرش ،كال موقوفة ،كمنها ما لػها مقاـ ،كمنها ما ال مقاـ
ؽبا ،كذلك مقاـ ؽبا تتميٌز بو ،فإ ٌف ترؾ العبلمة  -بني أصحاب العبلمات -
عبلمة ؿبققة ،غري ؿبكوـ عليها بتقييد ،كىي أسَن العبلمات ،كال يكوف ذلك،
ٌإال للمتم ٌكن الكامل ،يف الورث ا﵀مدم .كأما أقطاب األمم ً
اؼبكملني ،فػي غري
ٌ ٌ ٌ
ٌ
األمة ،م ٌػمن تق ٌدمنا ابلزماف ،فجماعة ذيكًىرت لػي أسػماؤىم ،ابللساف
ىذه ٌ
العرِب؛ ل ٌػما أيش ًهدتػهم ،كرأيتهم ،يف حضرة برزخيٌة ،كأان دبدينة قرطبة ،يف مشهد
ٌ
أقدس ،فكاف منهمًٌ :
اؼبفرؽ ،كمداكم الكلوـ ،كالب ٌكاء ،كاؼبرتفع ،كالشفاء،
كاؼباحق ،كالعاقب ،كاؼبنحور ،كشحر اؼباء ،كعنصر اغبياة ،كالشريد ،كالراجع،
اغبي ،كالرامي ،كالواسع،
كالصانع ،كالطيٌار ،كالسالػم ،كاػبليفة ،كاؼبقسوـ ،ك ٌ
ً
اؼبكملوف الذين يس ٌػموا لنا،
كالبحر ،كاؼبلصق ،كاؽبادم ،كاؼبصلح ،كالباقي .فهؤالء ٌ
ؿبمد ،
ؿبمد  .ك ٌأما القطب الواحد ،فهو ركح ٌ
من آدـ  ،إذل زماف ٌ
كىو ال يػم ًم ٌد عبميع األنبياء كالرسل ،سبلـ هللا عليهم أصبعني ،كاألقطاب من
كنت نبيًّا" ،فقاؿ :
حني النشء اإلنساشلٌ ،إذل يوـ القيامة .قيل لو " :مت ى
"كآدـ بني اؼباء كالطني" .ككاف اظبو مداكم الكلوـ ،فإنٌو هجراحات اؽبول خبري،
رسارل ،أك لساف الوالية،
بكل لساف ٌ
نبوم ،أك ٌ
كالرأم كالدنيا كالشيطاف كالنفس ٌ
ككاف لو نظر إذل موضع كالدة جسمو دب ٌكة ،كإذل الشاـ ،مثٌ صرؼ اآلف نظره،
ػحر كاليبس ،ال يصل إليها أحد من بين آدـ ،هجسدهٌ ،إال أنٌو
إذل أرض كثرية ال ٌ
قد رآىا بعض الناس ،من م ٌكة ،يف مكانو ،من غري نقلة ،يزكيىت لو األرض
دم
فرآىا ،كقد أخذان كبن عنو ن
علوما ج ٌػمة ،دبآخذ ـبتلفة .كؽبذا الركح ٌ
ا﵀م ٌ
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مظاىر يف العالىػم ،أكمل مظهره يف قطب الزماف ،كيف األفراد ،كيف ختم الوالية
العامة ،الذم ىو عيسى  ،كىو الػمعبػر عنو
دم ،كختم الوالية ٌ
ٌ
ا﵀م ٌ
بػمسكنو .كسأذكر  -فيما بعد ىذا الباب ،إف شاء هللا  -مالو من كونو مداكم
السر بعد ظهور
الكلوـ ،من األسرار ،كما انتشر عنو من العلوـ .مثٌ ظهر ىذا ٌ
حاؿ مداكم الكلوـ ،يف شخص آخر ،اسػمو :اؼبستسلم للقضاء كالقدر ،مثٌ
اغبق إذل اؽبائج ،مثٌ انتقل
اغبق ،مثٌ انتقل من مظهر ٌ
انتقل اغبكم منو ،إذل مظهر ٌ
سمى :كاضع اغبكم ،كأظنٌو لقماف ،كهللا أعلم؛ فإنٌو
من اؽبائج ،إذل شخص يي ٌ
كاف يف زماف داكد ،كما أان منو على يقني أنٌو لقماف ،مثٌ انتقل من كاضع
فت
الػحكم إذل الكاسب ،ثػ ٌم انتقل من الكاسب ،إذل جامع الػحكم ،كما عر ي
لًمن انتقل األمر من بعده .كسأذكر فػي ىذا الكتاب  -إذا جاءت أسػماء
لكل كاحد منهم مسألة ،إف شاء
ىؤالء  -ما
ٌ
اختصوا بو ،من العلوـ ،كنذكر ٌ
هللا ،كهبرم ذلك على لساشل؛ فما أدرم :ما يفعل هللا ِب؟ كيكفي ىذا القدر،
اغبق ،كىو يهدم السبيل»(ُ).
من ىذا الباب ،كهللا يقوؿ ٌ
الورل اغبميم  -أيٌدؾ هللا  -أ ٌف
كمن أقوالو يف فتوحاتو ن
أيضا« :اعلم أيٌها ٌ
ىذا الوتد ىو خضر ،صاحب موسى  ،أطاؿ هللا عمره ،إذل اآلف ،كقد
رأينا من رآه كاتٌفق لنا  -يف شأنو  -أمر عجيب .كذلك أ ٌف شيخنا أاب العبٌاس
بشر بظهوره
حق شخص ،كاف قد ٌ
ييب  جرت بيين كبينو مسألة ،يف ٌ
العر ٌ
شخصا أعرفو ابظبو ،كما
رسوؿ هللا  ،فقاؿ رل :ىو فبلف ابن فبلف ،كظبٌى رل
ن
عمتو ،فرٌدبا توقٌفت فيو ،كلػم آخذ ابلقبوؿ ،أعين :قولو
رأيتو كلكن رأيت ابن ٌ
شك أ ٌف الشيخ رجع سهمو عليو ،فتأذٌل
فيو؛ لكوشل على بصرية يف أمره ،كال ٌ
(ُ) الفتوحات الػم ٌكيٌة.ِِّ-ِِٗ/ُ :
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كنت يف بداية أمرم ،فانصرفت عنو إذل
يف ابطنو ،كلػم أشعر بذلك؛ ٌ
فإشل ي
علي ابتداءن ،سبلـ
منزرل،
ي
فكنت يف الطريق ،فلقيين شخص ،ال أعرفو ،فسلٌم ٌ
ً
ً
ؿبمد ،ص ًٌدؽ الشيخ أاب العباس ،فيما ذكر لك عن
ب يمشفق ،كقاؿ رلً :ي ٌ
يؿب ٌ
ييب ،فقلت لو :نعم،
فبلف ،كظبٌى لنا الشخص الذم ذكره أبو العبٌاس العر ٌ
ألعرفو دبا جرل ،فعندما دخلت
كعلمت ما أراد ،كرجعت من حيين إذل الشيخ؛ ٌ
ذكرت لك مسألة ،يقف
أحتاج معك  -إذا
عليو ،قاؿ رلً :ي أاب عبد هللا،
ي
ي
فبلان ،فيما
عرض إليك ،يقوؿ لك :ص ٌدؽ ن
خاطرؾ عن قبوؽبا  -إذل اػبضر ،يت ٌ
ي
مين ،فتتوقٌف.
كل مسألة تسمعها ٌ
ذكره لك ،كمن أين يتٌفق لك ىذا ،يف ٌ
فعلمت أ ٌف ذلك الرجل
فقلت :إ ٌف ابب التوبة مفتوح ،فقاؿ :كقبوؿ التوبة كاقع؛
ي
ي
الشيخ عنو ،أىو ىو ،قاؿ :نعم ،ىو
استفهمت
أشل
كاف اػبضر ،كال ٌ
شك ٌ
ى
ي
كنت دبرسى تونس ابغبفرة ،يف مركب يف
مرة أخرل أنٌػي ي
اػبضر .مثٌ اتٌفق رل ٌ
فقمت إذل جانب
البحر ،فأخذشل كجع يف بطين ،كأىل اؼبركب قد انموا،
ي
شخصا على بعد ،يف ضوء القمر ،ككانت
عت إذل البحر ،فرأيت
السفينة ،كتطلٌ ي
ن
إرل ،فوقف معي ،كرفع قدمو
ليلة البدر ،كىو أييت على كجو اؼباءٌ ،
حت كصل ٌ
بلل ،مثٌ اعتمد
الواحدة ،كاعتمد على األخرل ،فرأيت ابطنها ،كما أصاهبا ه
عليها ،كرفع األخرل ،فكانت كذلك ،مثٌ تكلٌم معي بكبلـ ،كاف عنده ،مثٌ
تل بيننا كبينو
سلٌم ،كانصرؼ يطلب اؼبنارة ن
ؿبرسا ،على شاط البحر ،على ٌ
مسافة ،تزيد على ميلني ،فقطع تلك اؼبسافة يف خطوتني أك ثبلثة ،فسمعت
جراح بن
صوتو ،كىو على ظهر اؼبنارة ،يسبٌح هللا تعاذل .كرٌدبا مشى إذل شيخنا ٌ
طبيس الكتٌاشلٌ ،ككاف من سادات القوـ ،مرابطنا دبرسى عيدكف ،ككنت جئت
رجبل صاغبنا،
فلما جئت اؼبدينة ،لقيت ن
من عنده ،ابألمس من ليليت تلكٌ ،
فقاؿ رل :كيف كانت ليلتك البارحة ،يف اؼبركب ،مع اػبضر؟ ما قاؿ لك ،كما
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فلما كاف بعد ذلك التاريخ خرجت إذل السياحة بساحل البحر
قلت لو؟ ٌ
ا﵀يط ،كمعي رجل ي ً
مسجدا خر نااب
نكر خرؽ العوائد للصاغبني ،فدخلت
ن
ي
منقطعا؛ ألصلٌي فيو ،أان كصاحيب صبلة الظهر ،فإذا هجماعة من السائحني
ن
اؼبنقطعني ،دخلوا علينا ،ييريدكف ما نيريده ،من الصبلة ،يف ذلك اؼبسجد ،كفيهم
ذلك الرجل ،الذم كلٌمين على البحر ،الذم قيل رل :إنٌو اػبضر ،كفيهم رجل
كبري القدر ،أكرب منو منزلة ،ككاف بيين كبني ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك،
فلما
ٌ
علي ،كفرح ِب ،كتق ٌدـ بنا يصلٌيٌ .
كمودة ،فقمت ،فسلٌمت عليو ،فسلٌم ٌ
كخرجت خلفو ،كىو ييريد ابب اؼبسجد ،ككاف
فرغنا من الصبلة خرج اإلماـ،
ي
سمى" :ب ٌكة"،
الباب يف اعبانب
الغرِب ،ييشرؼ على البحر ا﵀يط ،دبوضع يي ٌ
ٌ
قلت :إنٌو
فقمت أرب ٌدث معو ،على ابب اؼبسجد ،كإذا بذلك الرجل الذم ي
ي
صغريا ،كاف يف ؿبراب اؼبسجد ،فبسطو يف اؽبواء ،على
اػبضر ،قد أخذ
حصريا ن
ن
أذرع ،من األرض ،ككقف  -على اغبصري يف اؽبواء  -يتن ٌفل؛
علو سبعة ي
قدر ٌ
فقلت لصاحيب :أما تنظر إذل ىذا ،كما فعل ،فقاؿ رلً :
كت
إليو،
ر
س
كس ٍلوي ،فرت ي
ى
ٍ
مت عليو ،كأنشدتيو
فلما فرغ من صبلتو ،سلٌ ي
صاحيب كاق نفا ،كجئت إليوٌ ،
لنفسي:
ً
كسخىرٍه
ب ع ػػن الػهواء يىسىرٍه
ب ىمن ىخلى ىق الػهواءى ى
فػي يح ٌ
يشغ ػ يػل ال يػمح ٌ
عػ ػ ػػن ك ػ ػ ٌػل ك ػ ػ ػػوف ترتضػ ػيػو ،يمطىهىرٍه
ال ػعػارف ػ ػ ػ ػ ػػوف عقػ ػ ػولػ ػ ػ ػػهم م ػ ػعػقػػولػ ػػة
ػسػ ػػت ػ ىػرٍه
كرموف ،كيف الورل
أحوال ػ ػهػ ػػم م ػ ػػجهػول ػ ػ ػ ػػة ،ي
فىػ يه يمو لديو يم ى
كم ػ ى
فقاؿ رلً :ي فبلف ،ما فعلت ما رأيت ٌإال يف حق ىذا الػم ً
نكر ،كأشار إلػى
ٌ
ى
ي
ي
صاحيب ،الذم كاف ي ً
نكر خرؽ العوائد ،كىو قاعد يف صحن اؼبسجد ،ينظر
ي
إليو؛ ليعلم أ ٌف هللا يفعل ما يشاء ،مع من يشاء ،فرددت كجهي إذل الػم ً
نكر،
ي
ي
رجعت إذل صاحيب ،كىو
كقلت لو :ما تقوؿ ،فقاؿ :ما بعد العني ما ييقاؿ ،مثٌ
ي
ي
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كقلت لو :من ىذا الرجل الذم
ثت معو ساعةن ،ي
ينتظرشل ،بباب اؼبسجد ،فتح ٌد ي
ذكرت لو ما اتٌفق رل معو ،قبل ذلك ،فقاؿ رل :ىذا
صلٌى يف اؽبواء ،كما
ي
اػبضر ،فسكت ،كانصرفت اعبماعةي ،كانصرفنا نيريد ركطة ،موضع مقصود،
يقصده الصلحاء ،من الػمنقطعني ،كىو بػمقربة من بشكنصار ،على ساحل
البحر ا﵀يط .فهذا ما جرل لنا ،مع ىذا الوتد ،نفعنا هللا برؤيتو .كلو من العلم
اللدنٌ ٌػي ،كمن الرضبة ابلعالىػم ما يليق بػمن ىو على رتبتو ،كقد أثنػى هللا عليو.
علي بن عبد هللا بن جامع ،من أصحاب
كاجتمع بو رجل ،من شيوخنا ،كىو ٌ
علي اؼبتوٌكل ،كأِب عبد هللا قضيب الباف ،كاف يسكن ابؼبقلى خارج اؼبوصل ،يف
ٌ
بستاف لو ،ككاف اػبضر قد ألبسو اػبرقة ،حبضور قضيب الباف ،كألبسنيها الشيخ
ابؼبوضع ،الذم ألبسو فيو اػبضر ،من بستانو ،كبصورة الػحاؿ ،التػي جرت لو
ست خرقة اػبضر ،بطريق أبعد من ىذا،
كنت لب ي
معو ،فػي إلباسو ٌإًيىا .كقد ي
الوزرم،
علي بن ميموف بن أب
ٌ
تقي الدين عبد الرضبن بن ٌ
من يد صاحبنا ٌ
كلبسها ىو من يد صدر الدين ،شيخ الشيوخ ابلدًير اؼبصريٌة ،كىو ابن ضبويو،
قلت بلباس اػبرقة،
ككاف ج ٌده قد لبسها من يد اػبضر ،كمن ذلك الوقت ي
كألبستها الناس؛ لى ٌما رأيت اػبضر قد اعتربىا .ككنت قبل ذلك ال أقوؿ ابػبرقة
اؼبعركفة اآلف؛ فإ ٌف اػبرقة عندان إٌمبا ىي عبارة عن الصحبة كاألدب كالتخلٌق؛
أداب(ُ) ،كىو
كؽبذا ال يوجد لباسها متٌ ن
صبل برسوؿ هللا  ،كلكن توجد صحبة ك ن
أحدا من
اؼبعرب عنو بلباس التقول ،فجرت عادة أصحاب األحواؿ ،إذا رأكا ن
كملوا لو حالو ،يتٌحد بو ىذا
أصحاهبم ،عنده نقص ،يف أمر ما ،كأرادكا أف يي ٌ
الشيخ ،فإذا ٌاربد بو ،أخذ ذلك الثوب ،الذم عليو يف حاؿ ذلك اغباؿ،
(ُ) كذا يف اؼبطبوع ،كالصواب( :كأدب).
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كنزعو ،كأفرغو على الرجل ،الذم ييريد تكملة حالو ،فيسرم فيو ذلك اغباؿ،
فيكمل لو ذلك ،فذلك ىو اللباس الػمعركؼ عندان ،كاؼبنقوؿ عن الػمح ًٌققني
من شيوخنا .مثٌ اعلى ٍم أ ٌف رجاؿ هللا على أربع مراتب :رجاؿ ؽبم الظاىر ،كرجاؿ
لػهم الباطن ،كرجاؿ لػهم الػح ٌد ،كرجاؿ ؽبم الػمطلع .فإ ٌف هللا سبحانو لى ٌما أغلق
النبوة كالرسالة ،أبقى ؽبم ابب الفهم عن هللا ،فيما أكحى
 دكف اػبلق  -ابب ٌعلي بن أِب طالب  يقوؿ" :إ ٌف الوحي
بو إذل نبيٌو  ،يف كتابو العزيز ،ككاف ٌ
فهما ،يف
قد انقطع ،بعد رسوؿ هللا  ،كما بقي أبيدينا ٌإال أف يرزؽ هللا ن
عبدا ن
صحة خرب عن
ىذا القرآف" .كقد أصبع أصحابنا  -أىل الكشف  -على ٌ
النيب  أنٌو قاؿ ،يف آم القرآف" :إنٌو ما من آية ٌإال كؽبا ظاىر كابطن كح ٌد
ٌ
لكل طائفة من ىؤالء الطوائف
لكل مرتبة من ىذه اؼبراتب رجاؿ ،ك ٌ
كمطلع" .ك ٌ
قيطب ،كعلى ذلك القطب يدكر فلك ذلك الكشف .دخلت على شيخنا
ؿبمد عبد هللا الشكاز من أىل ابغة ابغرانطة(ُ) ،سنة طبس كتسعني كطبس
أِب ٌ
مئة ،كىو من أكرب من لقيتو ،يف ىذا الطريق ،لػم ىأر يف طريقو مثلو يف
اى يدكا اَّللى ىعلىٍي ًو﴾(ِ)،
االجتهاد ،فقاؿ رل :الرجاؿ أربعةً ﴿ :ر ىج ه
ص ىدقيوا ىما ىع ى
اؿ ى
اؿ ىال تيػ ٍل ًهي ًه ٍم ًذبى ىارةه ىكىال بػىٍي هع ىع ٍن ًذ ٍك ًر اَّللً﴾(ّ) ،كىم
كىم رجاؿ الظاىرً ﴿ .ر ىج ه
اغبق تعاذل ،كؽبم اؼبشورة .كرجاؿ األعراؼ :كىم رجاؿ
رجاؿ الباطن ،يجلىساء ٌ
(ْ)
اغب ٌد ،قاؿ هللا تعاذل﴿ :كعلىى ٍاألىعر ً
الشم كالتمييز كالسراح
أىل
،
اؿ﴾
اؼ ًر ىج ه
ىى
ٌ
ٍى
(ُ) كذا يف اؼبطبوع.
(ِ) األحزاب.ِّ :
(ّ) النور.ّٕ :
(ْ) األعراؼ.ْٔ :
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البسطامي .كرجاؿ إذا دعاىم
عن األكصاؼ ،فبل صفة ؽبم ،كاف منهم أبو يزيد
ٌ
﴿كأىًذٌ ٍف ًيف الن ً
وؾ
اغبق إليو ،أيتونو ن
اس ًاب ٍغبى ًٌج ىأيٍتي ى
ٌ
رجاال؛ لسرعة اإلجابة ال يركبوف ى
ًر ىج ناال﴾(ُ) ،كىم رجاؿ اؼبطلع .فرجاؿ الظاىر ىم الذين ؽبم التصُرؼ يف عالىػم

ؿبمد بن قائد األكاشلٌ،
ال يػملك كالشهادة ،كىم الذين كاف ييشري إليهم الشيخ ٌ
أداب مع
كىو اؼبقاـ الذم تركو الشيخ العاقل أبو السعود ابن الشبل
البغدادم؛ ن
ٌ
ؿبمد بن
التماشكي
هللا .أخربشل أبو البدر
البغدادم  ،قاؿ :لى ٌما اجتمع ٌ
ٌ
ٌ
قائد األكاشلٌ ،ككاف من األفراد ،أبِب السعود ىذا ،قاؿ لوً :ي أاب السعود ،إ ٌف هللا
أتصرؼ أان ،فقاؿ لو
تتصرؼ فيها ،كما ٌ
قسم اؼبملكة ،بيين كبينك ،فلم ال ٌ
ٌ
يتصرؼ لنا ،كىو
أبو السعودً :ي ابن قائد ،كىبتك سهمي ،كبن تركنا ٌ
اغبقٌ ،
قولو تعاذل﴿ :فى ً
ازب ٍذهي ىككً نيبل﴾(ِ) ،فامتثل أمر هللا ،فقاؿ رل أبو البدر :قاؿ رل
يعطيت التصُرؼ يف العالىػم ،منذ طبس عشرة سنة ،من اتريخ
أبو السعودٌ :
إشل أ ي
قولو ،فرتكتو ،كما ظهر علي منو شيء .ك ٌأما رجاؿ الباطن ،فهم الذين ؽبم
التصُرؼ ،يف عالىػم الغيب كاؼبلكوت ،فيستنزلوف األركاح العلويٌة ،هبممهم ،فيما
يريدكنو ،كأعين أركاح الكواكب ،ال أركاح اؼببلئكة .كإٌمبا كاف ذلك؛ لً
إؽبي
مانع
ي
ٌ
ً
محمد ،
قوم ،يقتضيو مقاـ األمبلؾ ،أخرب هللا بو ،يف قوؿ جربيل  ،ل ٌ
ٌ
ك﴾(ّ) ،كمن كاف تنُزلو أبمر ربٌو ،ال تؤثٌر فيو
﴿كىما نػىتىػنىػزيؿ إًال ًأب ٍىم ًر ىربًٌ ى
فقاؿ :ى
ستنزؿ ابألظباء كالبخورات كأشباه
ٌ
اػباصيٌة ،كال ينزؿ هبا .نعم أركاح الكواكب تي ى

اغبج.ِٕ :
(ُ) ٌ
(ِ) ال يػمزًٌمل.ٗ :
(ّ) مرصل.ْٔ :
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ذلك؛ ألنٌو تنُزؿ معنوم ،كلً
خيارل(ُ) ،فإ ٌف ذات الكواكب
ا
صور
فيو
يشاىد
من
ٌ
ن
ٌ
ال تربح من السماء مكاهنا ،كلكن قد جعل هللا لًمطارح شعاعاهتا  -يف عالىػم
كالرم عند شرب اؼباء،
الكوف كالفساد  -أتثريات معتادة ،عند العارفني بذلكٌ ،
كالشبع عند األكل ،كنبات اغببٌة عند دخوؿ الفصل ،بنزكؿ الػمطر كالصحو.
كعز  -فيفتح ؽبؤالء الرجاؿ  -يف ابطن
جل ٌ
حكمة أكدعها العليم اغبكيم ٌ -
الكتب اؼبنزلة كالصحف اؼبطهرة ككبلـ العالىػم كلٌو ،كنظم اغبركؼ كاألظباء من
اختصاصا إؽبيًّا .ك ٌأما رجاؿ اغب ٌد ،فهم
جهة معانيها  -ما ال يكوف لغريىم،
ن
الذين ؽبم التصُرؼ يف عالػم األركاح الناريٌة ،عالىػم الربزخ كاعبربكت؛ فإنٌو تػحت
مقهورا ،ربت سلطاف ذكات األذانب ،كىم طائفة منهم من
الػجرب ،أال تراه
ن
ُهب الثواقب ،فما قهرىم ٌإال هجنسهم؛ فعند ىؤالء الرجاؿ استنزاؿ أركاحها
الش ي
كإحضارىا ،كىم رجاؿ األعراؼ .كاألعراؼ سور حاجز بني اعبنٌة كالنار ،برزخ،
ابطنو فيو الرضبة ،كظاىره من قبلو العذاب؛ فهو ح ٌد بني دار السعداء ،كدار
األشقياء ،دار أىل الرؤية ،كدار اغبجاب .كىؤالء الرجاؿ أسعد الناس دبعرفة
كل نقيضني ،مثل قولو:
ىذا السور ،كؽبم شهود الػخطوط الػ ٌ
متوىػمة ،بني ٌ
﴿بػيػنىػهما بػرىز هخ ىال يػبغًي ً
اف﴾(ِ) ،فبل يتع ٌدكف الػحدكد ،كىم رجاؿ الرحػمة ،اليت
ىٍ ى
ىٍ ي ى ى ٍ
كل حضرة دخوؿ كاستشراؼ ،كىم العارفوف
كل شيء ،فلهم يف ٌ
كسعت ٌ
لكل موجود عن غريه ،من اؼبوجودات العقليٌة
ابلصفات اليت يقع هبا االمتيازٌ ،
اغبسيٌة .ك ٌأما رجاؿ اؼبطلع ،فهم الذين ؽبم التصُرؼ يف األظباء اإلؽبيٌة،
ك ٌ
كل ما ىو
فيستنزلوف هبا منها ما شاء هللا ،كىذا ليس لغريىم ،كيستنزلوف هبا ٌ
(ُ) كذا يف اؼبطبوع.
(ِ) الرضبن.َِ :
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ربت تصريف الرجاؿ الثبلثة :رجاؿ اغب ٌد ،كالباطن ،كالظاىر .كىم أعظم الرجاؿ
كىم الػمبلميٌة ،ىذا فػي ٌقوتػهم .كما يظهر عليهم من ذلك شيء ،منهم:
العامة يف ظهور العجز ،كظاىر العوائد ،سواء .ككاف
أبو السعود ،كغريه ،فهم ك ٌ
ألِب السعود يف ىؤالء الرجاؿ سبيُز ،بل كاف من أكربىم ،كظبعو أبو البدر على
ما ح ٌدثنا مشافهة ،يقوؿ :إ ٌف من رجاؿ هللا من يتكلٌم على اػباطر ،كما ىو مع
اػباطر ،أم :ال علم لو بصاحبو ،كال يقصد التعريف بو .كلى ٌما كصف لنا عمر
البزاز كأبو البدر كغرينبا حاؿ ىذا الشيخ ،رأيناه هبرم مع أحواؿ ىذا الصنف
ٌ
كثريا ما يينشد بيتنا ،لػم نسمع منو
العارل ،من رجاؿ هللا .قاؿ رل أبو البدر :كاف ن
غريه ،كىو:
ً
ً ً
ػح ٍش ير
ك ى
أثبت يف يمستن ىقع الػموت ًرجلىوي كقاؿ ؽبا :من دكف أخػمصك ال ى
ككاف يقوؿ" :ما ىو ٌإال الصلوات اػبمس ،كانتظار اؼبوت" ،كربت ىذا الكبلـ
علم كبري .ككاف يقوؿ" :الرجل مع هللا تعاذل كساعي الطري ،فم مشغوؿ ،كقدـ
تسعى" ،كىذا كلٌو أكرب حاالت الرجاؿ مع هللا؛ إذ الكبري من الرجاؿ من
كل موطن ،دبا يستح ٌقو ،كموطن ىذه الدنيا ال يبكن أف يعاملو ا﵀ ًٌقق ٌإال
يعامل ٌ
دبا ذكره ىذا الشيخ .فإذا ظهر يف ىذه الدار ً -من رجل  -خبلؼ ىذه
اؼبعاملة ،علً
مأمورا دبا ظهر منو ،كىم الرسل
ػم
ث
ف
أ
م
ى
ٌ
ي
نفسا ،كال ب ٌد ٌإال أف يكوف ن
ٌ
ن
مكر
كاألنبياء  ،كقد يكوف بعض الورثة ؽبم أمر يف كقت بذلك ،كىو ه
ً
سر اؼبنزؿ
ٌّ
خفي؛ فإنٌو انفصاؿ عن مقاـ العبوديٌة اليت يخلق اإلنساف ؽبا .ك ٌأما ٌ
لكل
كاؼبنازؿ ،فهو ظهور ٌ
كل ما سواه؛ فلوال ذبلٌيو ٌ
اغبق ابلتجلٌي ،فػي صور ٌ
ً و
شيء ،ما ظهرت شيئيٌة ذلك الشيء ،قاؿ تعاذل﴿ :إًمبىا قىػ ٍولينىا ل ىش ٍيء إً ىذا أ ىىرٍد ىانهي

529

(ُ)
ً
هي إليػجاد ذلك
ػ
اإلل
و
ج
التو
ىو
:
﴾
ه
ان
د
ىر
أ
ا
ذ
إ
﴿
لو:
و
فق
،
وؿ لىوي يك ٍن﴾
أى ٍف نػى يق ى
ُ
ى
ىٍ ى ي
ٌ
اغبق
وؿ لىوي يك ٍن﴾ ،فنفس ظباع ذلك الشيء
الشيء ،ثػ ٌم قاؿ﴿ :أى ٍف نػى يق ى
خطاب ٌ
ى
تك ُوف ذلك الشيء ،فهو دبنزلة سرًيف الواحد يف منازؿ العدد ،فتظهر األعداد،
إذل ما ال يتناىى بوجود الواحد ،يف ىذه اؼبنازؿ؛ كلوال كجود عينو فيها ،ما
ظهرت أعياف األعداد ،كال كاف ؽبا اسم .كلو ظهر الواحد ابظبو ،يف ىذه اؼبنزلة،
أبدا ،فيقاؿ :اثناف ثبلثة
معا ن
ما ظهر لذلك العدد عني ،فبل ذبتمع عينو كاظبو ن
(ِ)
احدا ،من عدد معني ،زؿ
ك
أسقطت
أربعة طبسة ،إذل ما ال يتناىى ،ككل ما
ن
اسم ذلك العدد ،كزالت حقيقتو ،فالواحد بذاتو وبفظ كجود أعياف األعداد،
ا﵀دث ،كإذا قلت" :هللا" ،فين
كابظبو يعدمها .كذلك إذا قلت" :القدصل" ،فين ى
العالىػم ،كإذا أخليت العالىػم من حفظ هللا ،لػم يكن للعالىػم كجود ،كفين ،كإذا
موجودا ،فبظهوره كذبلٌيو يكوف العالىػم
سرل حفظ هللا يف العالىػم ،بقي العالىػم
ن
النبوة .كاؼبتكلٌموف من األشاعرة
ابقينا ،كعلى ىذه الطريقة أصحابينا ،كىي طريقة ٌ
يصح افتقار العالىػم
ن
أيضا عليها ،كىم القائلوف ابنعداـ األعراض ألنفسها ،كهبذا ٌ
خبلقنا ،على الدكاـ .كغريىم من
كل نفس ،كال يزاؿ هللا ٌ
إذل هللا ،يف بقائو ،يف ٌ
يصح ؽبم ىذا اؼبقاـ .كأخربشل صباعة من أىل النظر من علماء
أىل النظر ال ٌ
الرسوـ أ ٌف طائفة من اغبيكماء عثركا على ىذا .كرأيتو مذىبنا البن السيد
حق ،كىو يهدم
الفن .كهللا يقوؿ الػ ٌ
البطليوسي ،يف كتاب ألٌفو ،يف ىذا ٌ
ٌ
(ّ)
السبيل» .

(ُ) النحل.َْ :
(ِ) كذا يف اؼبطبوع.
(ّ) الفتوحات الػم ٌكيٌة.ِٖٕ-ِِٖ/ُ :
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كمن أقوالو يف فصوصو« :اعلم أ ٌف العلوـ اإلؽبيٌة الذكقيٌة اغباصلة ألىل هللا
ـبتلفة ابختبلؼ القول اغباصلة منها ،مع كوهنا ترجع إذل عني كاحدة .فإ ٌف هللا
ظبعو الذم يسمع بو ،كبصره الذم ييبصر بو ،كيده اليت
تعاذل يقوؿ " :ي
كنت ى
يبطش هبا ،كرجلو اليت يسعى هبا" .فذكر أ ٌف ىويٌتو ىي عني اعبوارح ،اليت ىي
لكل جارحة علم من علوـ
عني العبد .فاؽبويٌة كاحدة ،كاعبوارح ـبتلفة .ك ٌ
ىبصها من عني كاحدة ،زبتلف ابختبلؼ اعبوارح ،كاؼباء حقيقة
األذكاؽٌ ،
كاحدة ،ـبتلف يف الطعم ،ابختبلؼ البقاع ،فمنو عذب فرات ،كمنو ملح
يتغري عن حقيقتو ،كإف اختلفت طعومو.
أيجاج ،كىو ماء يف صبيع األحواؿ ،ال ٌ
كىذه اغبكمة من علم األىٍر يجل ،كىو قولو تعاذل ،يف األكل ،لًمن أقاـ يكتيػبىو:
﴿كًمن ىٍرب ً
ت أ ٍىر يجلً ًه ٍم﴾(ُ) .فإ ٌف الطريق  -الذم ىو الصراط  -ىو للسلوؾ
ى ٍ
عليو ،كاؼبشي فيو ،كالسعي ال يكوف ٌإال ابألىٍر يجل .فبل ينتج ىذا الشهود ،يف
اػباص ،من علوـ
الفن
ٌ
أخذ النواصي بيد من ىو على صراط مستقيمٌ ،إال ىذا ٌ
األذكاؽ .فيسوؽ اجملرمني ،كىم الذين استح ٌقوا اؼبقاـ الذم ساقهم إليو ،بريح
الدبور ،اليت أىلكهم عن نفوسهم هبا؛ فهو أيخذ بنواصيهم ،كالريح تسوقهم -
يتونبونو.
كىو عني األىواء اليت كانوا عليها  -إذل جهنٌم ،كىي البعد الذم كانوا ٌ
مسمى
فلما ساقهم إذل ذلك اؼبوطن ،حصلوا يف عني القرب ،فزاؿ البعد ،فزاؿ ٌ
ٌ
جهنٌم ،يف ح ٌقهم ،ففازكا بنعيم القرب ،من جهة االستحقاؽ؛ أل ٌهنم يؾب ًرموف.
الذكقي اللذيذ ،من جهة الػ ًمنة ،كإٌمبا أخذكه دبا استح ٌقتو
فما أعطاىم ىذا اؼبقاـ
ٌ
حقائقهم ،من أعماؽبم اليت كانوا عليها ،ككانوا يف السعي يف أعماؽبم على
الرب اؼبستقيم؛ أل ٌف نواصيهم كانت بيد من لو ىذه الصفة .فما مشوا
صراط ٌ
(ُ) اؼبائدة.ٔٔ :
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ب
﴿كىٍكب ين أىقٍػىر ي
بنفوسهم ،كإٌمبا مشوا حبكم اعبرب ،إذل أف كصلوا إذل عني القرب .ى
إًلىي ًو ًمٍن يكم كلى ًكن ىال تيػب ً
ص يرك ىف﴾(ُ) .كإٌمبا ىو ييبصر ،فإنٌو مكشوؼ الغطاء ،فبصره
ٍى ٍ ٍ
ٍ
شقي.
خص ميٌػتنا من ميٌت ،أم :ما خص ن
حديد .كما ٌ
سعيدا يف ال يق ٍرب من ٌ
ً ً (ِ)
إنساان من إنساف .فالقرب
ب إًلىٍي ًو ًم ٍن ىحٍب ًل الٍ ىور
يد﴾  .كما خص ن
﴿كىٍكب ين أىقٍػىر ي
ى
اإلؽبي .فبل قرب أقرب من أف تكوف
اإلؽبي من العبد ال خفاء بو ،يف اإلخبار ٌ
ٌ
ىويٌتو عني أعضاء العبد ،كقواه ،كليس العبد سول ىذه األعضاء كالقول ،فهو
حق ؿبسوس ،مشهود ،عند
حق مشهود ،فػي خلق متوىم .فالػخلق معقوؿ ،كالػ ٌ
ٌ
فاغبق عندىم
اؼبؤمنني ،كأىل الكشف كالوجود .كما عدا ىذين الصنفني،
ٌ
معقوؿ ،كاػبلق مشهود .فهم دبنزلة اؼباء اؼبلح األيجاج ،كالطائفة األيكذل دبنزلة اؼباء
العذب الفرات ،السائغ لشاربو .فالناس على قسمني :من الناس من يبشي على
طريق يعرفها ،كيعرؼ غايتها ،فهي يف ح ٌقو صراط مستقيم .كمن الناس من
يبشي على طريق هبهلها ،كال يعرؼ غايتها ،كىي عني الطريق ،اليت عرفها
الصنف اآلخر .فالعارؼ يدعو إذل هللا ،على بصرية ،كغري العارؼ يدعو إذل
خاص ،أييت من أسفل سافلني ،أل ٌف
هللا ،على التقليد ،كاعبهالة .فهذا علم
ٌ
األىٍر يجل ىي السفل من الشخص ،كأسفل منها ما ربتها ،كليس ٌإال الطريق.
اغبق عني الطريق ،عرؼ األمر على ما ىو عليو ،فإ ٌف فيو جل
فمن عرؼ أ ٌف ٌ
كعبل ،تسلك كتسافر ،إذ ال معلوـ ٌإال ىو ،كىو عني الوجود ،كالسالك،
كالػمسافر .فبل عالًػم ٌإال ىو ،فمن أنت؟ فاعرؼ حقيقتك ،كطريقتك ،فقد ابف
حق ،فبل يفهمو ٌإال من
لك األمر على لساف الرتصباف ،إف فهمت .كىو لساف ٌ
(ُ) الواقعة.ٖٓ :
(ِ) ؽ.ُٔ :
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قوـ ىود:
للحق نسبنا كثرية،
هموي ٌّ
ككجوىا ـبتلفة .أال ترل ن
ن
حق؛ فإ ٌف ٌ
عادا ،ى
فى ي
(ُ)
كيف ﴿قىاليوا ى ىذا عا ًرض فبيٍ ً
ظن
عند
كىو
،
تعاذل
اب﵁
ا
خري
ا
و
فظن
،
﴾
ان
ر
ط
ٌ
ى
ٌ
ن
ى ى ه ي
ب ؽبم اغب ُق ،عن ىذا القوؿ ،فأخربىم بػما ىو أمتٌ ،كأعلى يف
عبده بو ،فأى ٍ
ضىر ى
ظ األرض ،كسقي اغببٌة ،فما يصلوف إذل
مطرىم ،فذلك ح ٌ
القرب ،فإنٌو إذا أى ى
ًً
يح فً ىيها
نتيجة ذلك اؼبطرٌ ،إال عن بيعد ،فقاؿ ؽبم﴿ :بى ٍل يى ىو ىما ٍ
استىػ ٍع ىج ٍلتي ٍم بو ًر ه
اب أىلً هيم﴾(ِ) ،فجعل الريح إشارة إذل ما فيها من الراحة؛ فإ ٌف هبذه الريح
ىع ىذ ه
أراحهم من ىذه اؽبياكل اؼبظلً
اؼبدؽبمة ،كيف ىذه
السدؼ
ك
،
الوعرة
اؼبسالك
ك
،
مة
ٌ
الريح عذاب ،أم :أمر يستعذبونو ،إذا ذاقوهٌ ،إال أنٌو ي ً
وجعهم ،لفرقة اؼبألوؼ.
ي
فدمرت كل شيء ،أبمر
فباشرىم العذاب ،فكاف األمر إليهم أقرب ،فبٌا زبيٌلوهٌ ،
ىصبى يحوا ىال يػيىرل إًال ىم ىساكًنيػ يه ٍم﴾(ّ) ،كىي جثثهم اليت عمرتػها أركاحهم
رٌهبا﴿ ،فىأ ٍ
اػباصة ،كبقيت  -على ىياكلهم  -اغبياة
الػح ًٌقيٌة .فزالت ح ًٌقػيٌة ىذه النسبة
ٌ
األرجل ،كعذابت
اػباصة هبم ،من ٌ
ٌ
اغبق ،اليت تنطق هبا اعبلود كاأليدم ك ي
اإلؽبي هبذا كلٌوٌ ،إال أنٌو تعاذل كصف نفسو
األسواط كاألفخاذ .كقد كرد ٌ
النص ٌ
ابلغرية ،كمن غريتو حرـ الفواحش ،كليس ال يفحش ٌإال ما ظهر .ك ٌأما فيحش ما
بطن ،فهو لً
عرؼ حقيقة ما
ت
أف
منع
:
أم
،
احش
و
الف
ـ
حر
ا
فلم
لو.
ظهر
من
ي
ٌ
ى
ذكرانه ،كىي أنٌو عني األشياء ،فسرتىا ابلغرية ،كىو أنت من الغري .فالغري يقوؿ
اغبق ،كىكذا ما بقي من القول
السمع ظبع زيد ،كالعارؼ يقوؿ السمع عني ٌ
اغبق؛ فتفاضل الناس ،كسبيٌزت اؼبراتب ،فباف
كل أحد عرؼ ٌ
كاألعضاء .فما ٌ
(ُ) األحقاؼ.ِْ :
(ِ) األحقاؼ.ِْ :
(ّ) األحقاؼ.ِٓ :
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اغبق ،كأشهدشل أعياف ير يسلو ،
الفاضل كاؼبفضوؿ .كاعلم أنٌو لى ٌما أطلعين ٌ
ؿبمد  -صلٌى هللا عليهم كسلٌم أصبعني -
كأنبيائو كلٌهم البشريٌني ،من آدـ ،إذل ٌ
ً
ست كشبانني كطبس مئة ،ما كلٌمين أح هد من
ت فيو ،بقرطبة سنة ٌ
يف مشهد أيق ٍم ي
ضخما،
تلك الطائفةٌ ،إال ىود  ،فإنٌو أخربشل بسبب صبعيٌتهم ،كرأيتو ن
رجبل ن
يف الرجاؿ ،حسن الصورة ،لطيف ا﵀اكرة ،عارفنا ابألمور ،كاش نفا ؽبا .كدليلي
ً
و
ً
اصيتًها إًف رًِب علىى ًصر و
ً
اط
ىٌ ى
﴿ما م ٍن ىدابة إًال يى ىو آخ هذ بًنى ى ى
على كشفو ؽبا قولو :ى
ى
ً و (ُ)
أم بشارة للخلق أعظم من ىذه؟ مثٌ من امتناف هللا علينا أف
ك
.
يم ٍستىقيم﴾
ٌ
ؿبمد  ،دبا
للكل ٌ
أكصل إلينا ىذه اؼبقالة عنو ،يف القرآف ،مثٌ تػممها اعبامع ٌ
اغبق أبنٌو عني السمع كالبصر كاليد ك ًٌ
الرجل كاللساف ،أم ىو عني
أخرب بو ،عن ٌ
اس .فاكتفى ابألبعد ا﵀دكد ،عن
اس .كالقول الركحانيٌة أقرب من اغبو ٌ
اغبو ٌ
األقرب اجملهوؿ اغب ٌد .فرتجم اغب ُق لنا ،عن نبيٌو ىود مقالتو لقومو؛ بشرل لنا،
كترجم رسوؿ هللا  ،عن هللا مقالتو؛ بشرل؛ فكمل العلم يف صدكر الذين أكتوا
(ِ)
حسدا
﴿كىما ىٍهب ىح يد ًِب ىًيتًنىا إًال الٍ ىكافًيرك ىف﴾ ؛ ٌ
فإهنم يسرتكهنا ،كإف عرفوىا ن
العلم ،ى
ط ،من عند هللا ،يف ح ٌقو تعاذل ،يف آية
كظلما .كما رأينا ق ٌ
منهم ،كنفاسة ،ن
أكصلو إلينا ،فيما يرجع إليوٌ ،إال ابلتحديد ،تنز نيها كاف،
أنزؽبا ،أك إخبار عنو ،ى
اغبق فيو،
أك غري تنزيوٌ .أكلو العماء الذم ما فوقو ىواء ،كما ربتو ىواء .فكاف ٌ
أيضا ربديد .مثٌ ذكر
قبل أف ىبلق اػبلق .مثٌ ذكر أنٌو استول على العرش ،فهذا ن
أنٌو ينزؿ إذل السماء الدنيا ،فهذا ربديد .مثٌ ذكر أنٌو يف السماء ،كأنٌو يف
األرض ،كأنٌو معنا أينما يكنٌا ،إذل أف أخربان أنٌو عيننا .ككبن ؿبدكدكف ،فما
(ُ) ىود.ٓٔ :
(ِ) العنكبوت.ْٕ :
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(ُ)
أيضا ،إف أخذان
د
ح
:
س ىك ًمثٍلً ًو ىش ٍيءه﴾
ٌ ن
كصف نفسو ٌإال ابغب ٌد .كقولو﴿ :لىٍي ى
الكاؼ زائدة ،لغري الصفة .كمن تػميٌز عن ا﵀دكد ،فهو ؿبدكد ،بكونو ليس عني
ىذا ا﵀دكد .فاإلطبلؽ عن التقيد(ِ) تقييد ،كاؼبطلق مقيد ابإلطبلؽ ،لًمن فى ًه ىم.
س ىك ًمثٍلً ًو ىش ٍيءه﴾ على
كإف جعلنا الكاؼ للصفة ،فقد ح ٌددانه ،كإف أخذان ﴿لىٍي ى
نفي اؼبثل ،رب ٌققنا  -ابؼبفهوـ ،كابإلخبار الصحيح  -أنٌو عني األشياء ،كاألشياء
كل ؿبدكد .فما يوبى ُد شيء ٌإال
ؿبدكدة ،كإف اختلفت حدكدىا .فهو ؿبدكد حب ٌد ٌ
اؼببدعات ،كلو لػم يكن
سمى اؼبخلوقات ،ك ى
كىو ح ٌد ٌ
اغبق .فهو السارم يف يم ٌ
كل شيء حفيظ،
األمر كذلك ،ما ٌ
صح الوجود .فهو عني الوجود ،فهو على ٌ
بذاتو ،كال يػى يؤ يدهي حفظ شيء .فحفظو تعاذل لؤلشياء كلٌها حفظو لصورتو أف
يصح ٌإال ىذا ،فهو الشاىد من الشاىد،
يكوف الشيء غري صورتو .كال ٌ
كاؼبشهود من اؼبشهود .فالعالىػم صورتو ،كىو ركح العالىػم ،الػمدبًٌر لو ،فهو
اإلنساف الكبري»(ّ).
بشرة أيًريتيها ،يف
أيت رسوؿ هللا  يف يم ًٌ
كما أكذبىو حني قاؿٌ « :
فإشل ر ي
(ْ)
العشر ً
كست مئة ،دبحركسة دمشق،
اآلخر ،من مػحرـ ،سنة سبع كعشركف
ٌ
كبيده  كتاب ،فقاؿ رل :ىذا "كتاب فصوص الػحكم" ،خذه ،كاخرج بو
إذل الناس ،ينتفعوف بو ،فقلت :السمع كالطاعة ﵁ ،كلرسولو ،كأكرل األمر منٌا،
ً
اؽبمة ،إذل إبراز
كما أيم ٍران .فحق ٍق ي
كجردت القصد ك ٌ
ت األمنيٌة ،كأخلصت النيةٌ ،

(ُ) الشورل.ُُ :
(ِ) كذا يف اؼبطبوع.
(ّ) فصوص اغبكم.ُُُ-َُٕ :
(ْ) كذا يف اؼبطبوع.
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كسألت
ىذا الكتاب ،كما حده رل رسوؿ هللا  ،من غري زًيدة ،كال نقصاف؛
ي
هللا تعاذل أف هبعلين فيو ،كيف صبيع أحوارل ،من عباده الذين ليس للشيطاف
يرقمو بىناشل ،كينطق بو لساشل ،كينطوم
عليهم سلطاف ،كأف ىب ٌ
صين يف صبيع ما ي
النفسي ،ابلتأييد
كع
وحي ،كالنػ ٍفث
الركحي ،يف الُر ً
ٌ
ٌ
عليو ىجناشل ،ابإللقاء ال ُسبُ ٌ
حت أكوف مرتصبنا ال متح ًٌك نما ،ليتح ٌقق من يقف عليو من أىل هللا
االعتصاميٌ ،
ٌ
أصحاب القلوب أنٌو من مقاـ التقديس ،الػمنزه عن األغراض النفسيٌة اليت
اغبق لػما ظبع دعائي ،قد أجاب ندائي ،فما
يدخلها التلبيس .كأرجو أف يكوف ٌ
أيلقي ٌإال ما يػيٍل ًقي إرل ،كال أين ًزؿ يف ىذا الػمسطور ،إال ما يي ًٌنزؿ بو علي .كلست
لكين كارث ،كآلخريت حارث.
بنيب رسوؿ ،ك ًٌ
ٌ
كإلػى هللا ،فارج ػع ػ ػ ػ ػ ػوا
فمػ ػن هللا ،فاسػمع ػوا
ت بػ ػو ،فىػ ػعي ػ ػ ػ ػوا
فػإذا مػ ػ ػا س ػمػع ػتيػ ػ ػ ػ يم
م ػا أتػي ػ ي
ً
يؾب ىم ىل القوؿ ،كاصبعوا
صلوا
ثػي ػ ػم ابلفهػ ػ ػ ػم فى ٌ
طػالبي ػ ػو ،ال ت ػمػنػع ػ ػ ػ ػوا
ثػي ػ ػم يم ػنُ ػوا ب ػ ػ ػو علػ ػى
ً
ً
وس ػ ػعػ ػ ػوا
ىػ ػذه الرحػم ػ ػة التػي
ىكسػ ػعػتػ يكم ،فػ ٌ
ً
ً
دم اؼبطهر ،فتقيد،
كمن هللا أرجو أف أكوف مػ ٌمن أييٌ ىد ،فتأيد ،كقيػيٌد ابلشرع ٌ
ا﵀م ٌ
كقػيد ،كحشران يف زمرتو ،كما جعلنا من أيٌمتو»(ُ).
احدا ،من
فإذا لػم يكن مؤلٌف ىذين الكتابني ن
ؾبنوان ،فبل ريب يف كونو ك ن
ؼ القوؿ.
أكرب شياطني اإلنس ،الذين ييوحي إليهم
خر ى
ي
شياطني ال ٌ
ػجن يز ي

(ُ) فصوص اغبكم.ْٖ-ْٕ :
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ثكفيـرالصحابة
كل العقائد
لقد كاف (فضل الصحابة) ىو العقبة الكربل ،التػي تيبطل ٌ
السقيمة العقيمة الػخبيثة الفاسدة ،اليت استمسك هبا (غبلة االثين عشريٌة)؛
كلذلك كانت اػبطوة األيكذل اليت قاـ هبا ىؤالء الغبلة ىي (تكفري الصحابة)،
كل اؼبخالفة.
ٌإال أفر نادا معدكدين منهم؛ فخالفوا بذلك صريح القرآف الكرصلٌ ،
النبوم ،الذين يعيشوف يف جزيرة العرب ،على
كقد كاف الناس يف العهد
ٌ
ع ٌدة أقساـ ،أبرزىا أربعة أقساـ:
ابلنيب  ،كعملوا الصاغبات .كىم ثبلثة فركع:
 -1ادلؤمنون :كىم الذين آمنوا ٌ

النيب  ،كإف تفاكتوا يف ٌقوة
أ -الصحابة :كىم اؼبؤمنوف الذين صحبوا ٌ
الصحبة ،كدرجة القرب ،كطوؿ الػم ٌدة ،كالػمبلزمة ،كالتقول ،كالعلم ،كاالتٌباع،
كاإلنفاؽ ،كاعبهاد ،كالسبق ،كالػمسارعة يف اػبريات.
النيب ؛ بسبب صعوبة اؽبجرة.
ب -ادلستضعفون :كىم الذين لػم يصحبوا ٌ
قاؿ تعاذل﴿ :إًال الٍمست ٍ ً
ني ًم ىن ًٌ
الر ىج ًاؿ ىكالنًٌ ىس ًاء ىكالٍ ًولٍ ىد ًاف ىال يى ٍستى ًطيعيو ىف
ي ٍى
ض ىعف ى
ًحيلىةن ىكىال يػى ٍهتى يدك ىف ىسبً نيبل﴾(ُ).
ج -ادلتأ ّخرون :كىم الذين آمنوا ً
النيب .
صحبة
ؽبم
ر
تتيس
م
ػ
ل
ك
ين،
ر
متأخ
ٌ
ٌ
ٌ
 -2ادلشركون :كىم الذين عبدكا األصناـ كاألكاثف ،من قريش ،كسائر العرب.
 -3الكتابيّون :كىم اليهود كالنصارل ،الذين كانوا يف جزيرة العرب.

 -4ادلنافقون :كىم الذين تظاىركا ابإليػماف ،كأبطنوا الكفػػر ،من أىل الػمدينة،
كمن األعراب الػمحيطني ابلػمدينة ،كمن سائر العرب ،الذين تظاىركا ابإليػماف،
(ُ) النساء.ٖٗ :
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بعد فتح (م ٌكة) ،كانػهزاـ الػمشركني ،فػي (الطائف) ،كغيػرىا ،مػن أرض العرب.
النبوم لػم يكونوا مؤمنني ابتداء؛ فإ ٌف أكثر اؼبؤمنني
كاؼبؤمنوف يف العهد
ٌ
كانوا يف األصل من اؼبشركني؛ فأخرجهم هللا  ،من الظلمات إذل النور.
كال خبلؼ يف أ ٌف بعض اؼبشركني ،كبعض الكتابيٌني ،كبعض اؼبنافقني ،قد
اىتدكا بنور اإليباف ،كصاركا من صبلة اؼبؤمنني؛ فالعربة ابػباسبة.
ىحيىػٍيػنىاهي ىك ىج ىع ٍلنىا لىوي ني نورا يبىٍ ًشي بًًو ًيف الن ً
اس
قاؿ تعاذل﴿ :أ ىىكىم ٍن ىكا ىف ىمٍيػتنا فىأ ٍ
ات لىيس ًخباروًج ًمٍنػها ىك ىذلًك زيًن لًٍل ىكافً
ىكمن مثىػليو ًيف الظُليم ً
ً
ين ىما ىكانيوا
ر
ى
ى
ي
ٍ
ىٍ ى ي
ٌ
ى
ى
ى
ى
ى
يػى ٍع ىمليو ىف﴾(ُ).
ًً
ً
ىس ىف ًل ًم ىن النا ًر ىكلى ٍن ىًذب ىد ىؽبيٍم
كقاؿ تعاذل﴿ :إًف الٍ يمنىافق ى
ني ًيف الد ٍرؾ ٍاأل ٍ
صريا .إًال ال ًذين ىاتبوا كأىصلىحوا كاعتصموا ًابَّللً كأىخلى ً ً ً
ً
ك ىم ىع
صوا دينىػ يه ٍم َّلل فىأيكلىئً ى
ى ٍ ي
ى ي ى ٍ ي ى ٍى ى ي
نى ن
ًً
الٍم ٍؤًمنًني كسو ى ً
ً
يما﴾(ِ).
ؼ يػي ٍؤت اَّللي الٍ يم ٍؤمن ى
ني أ ٍ
ي ى ى ىٍ
ىجنرا ىعظ ن
كقاؿ تعاذل﴿ :كإًف ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
اب لى ىم ٍن يػي ٍؤًم ين ًابَّللً ىكىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍي يك ٍم ىكىما
ى ٍ
ً
اشعًني ًَّللً ىال ي ٍشتػرك ىف ًِبًي ً ً
أينٍ ًزىؿ إًلىي ًهم خ ً
ىج يريى ٍم ًعٍن ىد
ت اَّلل ىشبىننا قىل نيبل أيكلىئً ى
ى
ى
ٍ ٍ ى
ك ىؽبيٍم أ ٍ
ى ي ى
اغبًس ً
ىرٌهبًً ٍم إًف اَّللى ىس ً
اب﴾(ّ).
يع
ر
ٍ
ي
ى
ابلنيب  ،كماتوا على كفرىم ،من اؼبشركني ،كالكتابيٌني،
ٌأما الذين كفركا ٌ
أبدا؛ كال يػيمكن أف يكوف
كالػمنافقني؛ فبل يػيمكن أف يكونوا من (الصحابة) ،ن
أبدا.
(الصحابة) منهم ،ن
التاـ ،بني
كالقرآف الكرصل شاىد  -فػي كثيػر من اآلًيت  -على التفريق ٌ
(ُ) األنعاـ.ُِِ :
(ِ) النساء.ُْٔ-ُْٓ :
(ّ) آؿ عمراف.ُٗٗ :
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الذين آمنوا ،كبني الذين كفركا ،من الػمشركيػن ،كالكتابيٌيػن ،كالػمنافقيػن.
ً
قاؿ تعاذل﴿ :ما يػوُد ال ًذين ىك ىفركا ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
ني أى ٍف
اب ىكىال الٍ يم ٍش ًرك ى
ى ي ٍ
ى ىى
ض ًل
يػينىػزىؿ ىعلىٍي يك ٍم ًم ٍن ىخ ٍوري ًم ٍن ىربًٌ يك ٍم ىكاَّللي ىىبٍتى ُ
ص بًىر ٍضبىتً ًو ىم ٍن يى ىشاءي ىكاَّللي ذيك الٍ ىف ٍ
الٍ ىع ًظي ًم﴾(ُ).
ً ً
ً ًً
ين ىآمنيوا
ين ىك ىف يركا ٍ
اغبىيىاةي ال ُدنٍػيىا ىكيى ٍس ىخ يرك ىف م ىن الذ ى
كقاؿ تعاذل ﴿ :يزيٌ ىن للذ ى
كال ًذين اتػ ىقوا فىػوقىػهم يػوـ الٍ ًقيام ًة كاَّلل يػريز يؽ من ي ىشاء بًغى ًٍري ًحس و
اب﴾(ِ).
ى ى ٍ ٍ ي ٍ ى ٍ ى ى ى ى ي ىٍ ى ٍ ى ي
ى
ات إً ىذل النُوًر كال ً
رل ال ًذين آمنيوا يىبٍ ًرجهم ًمن الظُليم ً
ين
ذ
كقاؿ تعاذل﴿ :اَّللي ىكً ُ ى ى
ييٍ ى ى
ى ى
ىك ىفركا أىكلًي ياؤىم الطاغيوت يىبٍ ًرجونػىهم ًمن النُوًر إً ىذل الظُليم ً
اب
ات أيكلىئً ى
كأٍ
ىص ىح ي
ى
ي ي يٍ ى
ي ٍ ى يي
النا ًر يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف﴾(ّ).
كمن أقول األدلٌة القرآنيٌة ،الدالٌة داللة قطعيٌة ،على فضل (الصحابة):
تسع كطبسوف آية ،متٌصلة ،متتابعة ،من سورة التوبة ،ذىكر ً
ت الك ٌفار ،كاؼبنافقني،
ى
ً
عظيما.
عظيما؛ كذى ىكىرت اؼبؤمنني ،كبيٌػنى ٍ
كبيٌػنى ٍ
ت أ ٌف ؽبم ن
ت أ ٌف ؽبم ثو نااب ن
عذااب ن
ً
ً
ضػ يه ٍم أ ٍىكلًيى ػاءي بػى ٍع و
ض ىأيٍ يم ػ يرك ىف
ات بػى ٍع ي
قػ ػاؿ تعالػى ﴿ :ىكالٍ يم ٍؤمنيػو ىف ىكالٍ يم ٍؤمنىػ ي
ًابلٍمعر ً
كؼ كيػٍنػهو ىف ع ًن الٍمٍن ىك ًر كي ًقيمو ىف الص ىبلةى كيػ ٍؤتيو ىف الزىكاةى كي ً
اَّلل
ف
و
يع
ط
ى
ى
ي
ى
ي
ي
ي
ى
ى
ى ٍي ى ٍ
ى
ى
ي ى ي
ك سيػر ىضبهم اَّلل إًف اَّلل ع ًزيز حكًيم .كع ىد اَّلل الٍم ٍؤًمنًني كالٍم ٍؤًمنى ً
ً
ات
ىكىر يسولىوي أيكلىئ ى ى ى ٍ ي ي ي ي
ى ى ه ى ه ىى ي ي ى ى ي
ات ىٍذب ًرم ًمن ىٍربتًها ٍاألىنٍػهار خالً ًدين فًيها كمساكًن طىيًبةن ًيف جن ً
جن و
ات ىع ٍد وف
ٍ ى
ى ي ى ى ى ى ى ى ى ٌى
ى
ى
كًرضوا هف ًمن اَّللً أى ٍكبػر ىذلًك ىو الٍ ىفوز الٍع ًظيمً .ي أىيػُها النًيب ج ً
اى ًد الٍ يكف ىار
ىي ى ي ى ٍي ى ي ى ى ُ ى
ى ٍى ى
كالٍمنىافً ًقني كا ٍغلي ٍظ علىي ًهم كمأٍكاىم جهنم كبًٍئس الٍم ً
صريي .ىٍوبلً يفو ىف ًابَّللً ىما قىاليوا
ى ٍ ٍ ىى ى ي ٍ ى ى ي ى ى ى
ى ي ى ى
(ُ) البقرة.َُٓ :
(ِ) البقرة.ُِِ :
(ّ) البقرة.ِٕٓ :
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ىكلىىق ٍد قىاليوا ىكلً ىمةى الٍ يك ٍف ًر ىكىك ىف يركا بػى ٍع ىد إً ٍس ىبل ًم ًه ٍم ىكىنبُوا ًدبىا ىدلٍ يػىنىاليوا ىكىما نػى ىق يموا إًال أى ٍف
ً
أى ٍغناىم اَّلل كرسوليو ًمن فى ٍ ً
ً
ضل ًو فىًإ ٍف يػىتيوبيوا يى ي
ى ي ي ي ىى ي ي ٍ
ك ىخٍيػنرا ىؽبيٍم ىكإ ٍف يػىتىػ ىول ٍوا يػي ىع ٌذبٍػ يه يم اَّللي
ض ًمن كًورل كىال نى ً
ًً
ً
ىع ىذ نااب أىلً ً
ص وري .ىكًمٍنػ يه ٍم ىم ٍن
يما يف ال ُدنٍػيىا ىك ٍاآلخىرة ىكىما ىؽبيٍم يف ٍاأل ٍىر ً ٍ ى ٌ ى
ن
ًً
ً
آات ىان ًمن فى ٍ ً ً
ً
آات يى ٍم ًم ٍن
ني .فىػلىما ى
ضلو لىنىصدقىن ىكلىنى يكونىن م ىن الصاغب ى
ىع ى
اى ىد اَّللى لىئ ٍن ى ٍ
فى ٍ ً ً ً ً
ىع ىقبىػ يه ٍم نًىفاقنا ًيف قيػليوهبًً ٍم إً ىذل يػى ٍوًـ يػى ٍل ىق ٍونىوي ًدبىا
ضو ىف .فىأ ٍ
ضلو ىخبليوا بًو ىكتىػ ىول ٍوا ىكيى ٍم يم ٍع ًر ي
ىخلى يفوا اَّللى ىما ىك ىع يدكهي ىكًدبىا ىكانيوا يى ٍك ًذبيو ىف .أىىدلٍ يػى ٍعلى يموا أىف اَّللى يػى ٍعلى يم ًسريى ٍم ىكنػى ٍج ىو ياى ٍم
أٍ
وب .ال ًذين يػ ٍل ًمزك ىف الٍمط ًو ًعني ًمن الٍم ٍؤًمنًني ًيف الص ىدقى ً
كأىف اَّلل ىعبلـ الٍغيي ً
ات
ي ٌ ى ى ي ى
ى ى ي
ى ى ي ي
كال ً
ً
ً
ً
اب أىلً هيم.
ذ
ين ىال ىًهب يدك ىف إًال يج ٍه ىد يى ٍم فىػيى ٍس ىخ يرك ىف مٍنػ يه ٍم ىسخىر اَّللي مٍنػ يه ٍم ىكىؽبيٍم ىع ىذ ه
ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك
ني ىمرةن فىػلى ٍن يػى ٍغفىر اَّللي ىؽبيٍم ىذل ى
استىػ ٍغف ٍر ىؽبيٍم أ ٍىك ىال تى ٍستىػ ٍغف ٍر ىؽبيٍم إً ٍف تى ٍستىػ ٍغف ٍر ىؽبيٍم ىسٍبع ى
ٍ
ًً
ً
ً
ًً
ًح الٍ يم ىخل يفو ىف
ًأبىنػ يه ٍم ىك ىف يركا ًابَّلل ىكىر يسولو ىكاَّللي ىال يػى ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الٍ ىفاسق ى
ني .فىر ى
وؿ اَّللً كىك ًرىوا أى ٍف يهب ً
اى يدكا ًأبىمواؽبًًم كأىنٍػ يف ًس ًهم ًيف سبً ًيل اَّللً
ً ًً ً
ؼ رس ً
ى ي
ى
ٍ ى
دبىٍق ىعدى ٍم خ ىبل ى ى ي
ٍى ٍ ى
ض ىح يكوا
ىكقىاليوا ىال تىػٍن ًف يركا ًيف ٍ
ىش ُد ىحًّرا لى ٍو ىكانيوا يػى ٍف ىق يهو ىف .فىػ ٍليى ٍ
اغبىًٌر قي ٍل ىان ير ىج ىهن ىم أ ى
ً
ك اَّللي إً ىذل طىائًىف وة ًمٍنػ يه ٍم
قىل نيبل ىكلٍيىػٍب يكوا ىكثً نريا ىجىزاءن ًدبىا ىكانيوا يى ٍك ًسبيو ىف .فىًإ ٍف ىر ىج ىع ى
كج فىػ يق ٍل لى ٍن ىزبٍير يجوا ىمعً ىي أىبى ندا ىكلى ٍن تيػ ىقاتًليوا ىمعً ىي ىع يد ًّكا إًن يك ٍم ىر ًضيتي ٍم
وؾ لًٍل يخ ير ً
استىأٍذىني ى
فى ٍ
ً
اػبالًًفني .كىال تيص ًل علىى أ و ً
ات أىبى ندا ىكىال
ىحد مٍنػ يه ٍم ىم ى
ًابلٍ يقعيود أىك ىؿ ىمرةو فىاقٍػعي يدكا ىم ىع ٍى ى ى ى ٌ ى ى
ً
تىػ يقم علىى قىػ ًربهً إًنػهم ىك ىفركا ًابَّللً كرسولًًو كماتيوا كىم فى ً
ك أ ٍىم ىوا يؽبيٍم
اس يقو ىف .ىكىال تيػ ٍعجٍب ى
ىى ي ى ى ى ي ٍ
ٍ ى ٍ يٍ ي
يد اَّللي أى ٍف يػي ىع ًٌذبػى يه ٍم ًهبىا ًيف ال ُدنٍػيىا ىكتىػ ٍزىى ىق أىنٍػ يف يس يه ٍم ىكيى ٍم ىكافًيرك ىف.
ىكأ ٍىكىال يد يى ٍم إًمبىا ييًر ي
ً ً
ًً
ً
ك أيكليو الط ٍوًؿ ًمٍنػ يه ٍم
استىأٍ ىذنى ى
ىكإً ىذا أينٍ ًزلى ٍ
ت يس ىورةه أى ٍف آمنيوا ًابَّلل ىك ىجاى يدكا ىم ىع ىر يسولو ٍ
اع ً
ً
اػبىوالً ً
ً
ى
ف ىكطيبً ىع ىعلىى قيػليوهبًً ٍم
ع
م
ا
و
ن
و
ك
ي
ف
أب
ا
و
ض
ر
.
ين
د
ٍ
ي
ٍ
ي
ي
ى
ىكقىاليوا ىذ ٍرىان نى يك ٍن ىم ىع الٍ ىق ى ى
ىى ى
وؿ كال ً
فىػهم ىال يػ ٍف ىقهو ىف .لى ً
ً
اى يدكا ًأب ٍىم ىواؽبًً ٍم ىكأىنٍػ يف ًس ًه ٍم
ذ
س
الر
ن
ك
ي
ين ىآمنيوا ىم ىعوي ىج ى
يٍ ى ي
ي ى ى
ك ىم الٍم ٍفلًحو ىف .أىعد اَّلل ىؽبم جن و
ً
ات ىٍذب ًرم ًم ٍن ىٍربتً ىها
ك ىؽبييم ٍ
ىكأيكلىئً ى
اػبىٍيػىر ي
ات ىكأيكلىئ ى ي ي ي ي
ى ي يٍ ى
ً
ٍاألىنٍػهار خالً ًد ً ً
ىعر ً
اب لًييػ ٍؤذى ىف
ك الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم .ىك ىجاءى الٍ يم ىع ٌذ يرك ىف ًم ىن ٍاأل ىٍ
ين ف ىيها ذىل ى
ىي ى ى
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صيب ال ً
ً
ىؽبم كقىػع ىد ال ًذين ىك ىذبوا اَّلل كرسولىو سي ً
اب أىلً هيم.
ذ
ين ىك ىف يركا مٍنػ يه ٍم ىع ىذ ه
يٍ ى ى
ى
ى ي ى ىى ي ي ىي ي
لىيس علىى الضُع ىف ًاء كىال علىى الٍمرضى كىال علىى ال ً
ين ىال ىًهب يدك ىف ىما يػيٍن ًف يقو ىف ىحىر هج
ذ
ى ى ى ىٍ ى ى ى
ٍ ى ى
ى
إً ىذا نىصحوا ًَّللً كرسولًًو ما علىى الٍمح ًسنً ً
ور ىرًح هيم .ىكىال ىعلىى
ىى ي ى ى ي ٍ ى
ىي
ني م ٍن ىسبً ويل ىكاَّللي ىغ يف ه
ً
ً
ال ًذين إً ىذا ما أىتىػو ىؾ لًتىح ًملىهم قيػ ٍلت ىال أ ًىج يد ما أ ًٍ
يض
ى ى ٍ ٍ يٍ ى
ىضبلي يك ٍم ىعلىٍيو تىػ ىول ٍوا ىكأ ٍىعييػنيػ يه ٍم تىف ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك ىكيى ٍم
ين يى ٍستىأٍذنيونى ى
يل ىعلىى الذ ى
م ىن الد ٍم ًع ىحىزنان أىال ىهب يدكا ىما يػيٍنف يقو ىف .إمبىا السب ي
اػبىوالً ً
أى ٍغنًيىاء ر ي ً
ف ىكطىبى ىع اَّللي ىعلىى قيػليوهبًً ٍم فىػ يه ٍم ىال يػى ٍعلى يمو ىف.
يى
ضوا أبى ٍف يى يكونيوا ىم ىع ٍ ى
يػى ٍعتى ًذ يرك ىف إًلىٍي يك ٍم إًذىا ىر ىج ٍعتي ٍم إًلىٍي ًه ٍم قي ٍل ىال تىػ ٍعتى ًذ يركا لى ٍن نػي ٍؤًم ىن لى يك ٍم قى ٍد نػىبأ ىىان اَّللي ًم ٍن
ىخبىا ًريكم ك ىسيىػرل اَّلل ىعملى يكم كر يسوليوي يمث تيػرُدك ىف إً ىذل ىع ًادل الٍغىٍي ً
ب ىكالش ىه ىادةً فىػييػنىػبًٌئي يك ٍم
أ ٍ ٍ ى ى ي ى ٍ ىى
ى
ً
ً
ً
ضوا
ضوا ىعٍنػ يه ٍم فىأ ٍ
ىع ًر ي
ًدبىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف .ىسيى ٍحل يفو ىف ًابَّلل لى يك ٍم إً ىذا انٍػ ىقلىٍبػتي ٍم إًلىٍي ًه ٍم لتيػ ٍع ًر ي
ً
ً
ً
ىعٍنػ يه ٍم إًنػ يه ٍم ً
ض ٍوا
ج
ر
س ىكىمأٍ ىك ياى ٍم ىج ىهن يم ىجىزاءن ًدبىا ىكانيوا يى ٍكسبيو ىف .ىٍوبل يفو ىف لى يك ٍم لتىػ ٍر ى
ٍ
ه
ً ًً
ىش ُد
اب أ ى
نيٍ .األ ٍ
ض ٍوا ىعٍنػ يه ٍم فىًإف اَّللى ىال يػى ٍر ى
ىعٍنػ يه ٍم فىًإ ٍف تىػ ٍر ى
ضى ىع ًن الٍ ىق ٍوـ الٍ ىفاسق ى
ىعىر ي
ً
كد ىما أىنٍػىزىؿ اَّللي ىعلىى ىر يسولًًو ىكاَّللي ىعلً هيم ىح ًك هيم.
ىج ىد ير أىال يػى ٍعلى يموا يح يد ى
يك ٍفنرا ىكن ىفاقنا ىكأ ٍ
اب من يػت ًخ يذ ما يػٍن ً
كً
ىعر ً
ص بً يك يم الد ىكائًىر ىعلىٍي ًه ٍم ىدائًىرةي الس ٍوًء
ب
ر
ػ
ت
ػ
ي
ك
ا
م
ر
غ
م
ق
ف
األ
ن
م
ٍ
ٍ
ى
ٍ
ي
ى ى ى ى ٍ ى ى ي ى ىن ى ى ى ي
كاَّلل ىًظب ً
ىعر ً
اب ىم ٍن يػي ٍؤًم ين ًابَّللً ىكالٍيىػ ٍوًـ ٍاآل ًخ ًر ىكيػىت ًخ يذ ىما يػيٍن ًف يق
يع ىعل هيم .ىكًم ىن ٍاأل ىٍ
ى ي ه
ت ًعٍن ىد اَّللً كصلىو ً
قيػراب و
ات الرس ً
وؿ أىىال إًنػ ىها قيػ ٍربىةه ىؽبيٍم ىسيي ٍد ًخلي يه يم اَّللي ًيف ىر ٍضبىتً ًو إًف
ى
ي
يى
ى
ى
اج ًرين ك ٍاألىنٍ ً ً
ً
ً
اَّلل ىغ يف ً
وى ٍم
ين اتػبىػعي ي
ور ىرح هيم .ىكالسابً يقو ىف ٍاألىكليو ىف م ىن الٍ يم ىه ى ى ى
ى ه
صار ىكالذ ى
اف ر ًضي اَّلل عٍنػهم كرضوا عٍنو كأىعد ىؽبم جن و
ًً و
ات ىٍذب ًرم ىٍربتىػ ىها ٍاألىنٍػ ىه يار
ِب ٍح ىس ى ى ي ى ي ٍ ى ى ي ى ي ى ى يٍ ى
ً
ً
خالً ًد ً
ىعر ً
اب يمنىافً يقو ىف ىكًم ٍن
ك الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم .ىكفب ٍن ىح ٍولى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ىٍ
ين ف ىيها أىبى ندا ىذل ى
ى ى
أىى ًل الٍم ًدينى ًة مردكا علىى النًٌ ىف ً
اؽ ىال تىػ ٍعلىم يهم ىٍكبن نػى ٍعلىم يهم ىسنيػ ىع ًٌذبػي يهم ىمرتىػ ٍ ً
ني يمث
ىىي ى
ٍ
ي ٍ ي ي ٍ
ٍ ى
اب ع ًظي وم .كآخرك ىف اعتػرفيوا بً يذنيوهبًًم خلىطيوا عم نبل ً
آخىر
يػيىرُدك ىف إً ىذل ىع ىذ و ى
صاغبنا ىك ى
ٍ ى
ىى ى
ى ى ي ٍى ى
ًً
ً
سيًئا عسى اَّلل أى ٍف يػتيوب علىي ًهم إًف اَّلل ىغ يف ً
ص ىدقىةن
ور ىرح هيم .يخ ٍذ م ٍن أ ٍىم ىواؽب ٍم ى
ى ه
ى ٌن ى ى ي ى ى ى ٍ ٍ
تيطى ًهرىم كتيػىزٌكًي ًهم ًهبا كص ًل علىي ًهم إًف ص ىبلتىك س ىكن ىؽبم كاَّلل ىًظب ً
ى ى ى ه يٍ ى ي ه
يع ىعل هيم .أىىدلٍ
ٌيي ٍ ى ٍ ى ى ى ٌ ى ٍ ٍ
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ً ًً
ً
اب
يػى ٍعلى يموا أىف اَّللى يى ىو يػى ٍقبى يل التػ ٍوبىةى ىع ٍن عبىاده ىك ىأيٍ يخ يذ الص ىدقىات ىكأىف اَّللى يى ىو التػو ي
الرًح ييم .ىكقي ًل ٍاع ىمليوا فى ىسيىػىرل اَّللي ىع ىملى يك ٍم ىكىر يسوليوي ىكالٍ يم ٍؤًمنيو ىف ىك ىستيػىرُدك ىف إً ىذل ىع ًادل
ً
ً
الٍغىٍي ً
آخ يرك ىف يم ٍر ىج ٍو ىف ًأل ٍىم ًر اَّللً إًما
ب ىكالش ىه ىادة فىػييػنىػبًٌئي يك ٍم دبىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف .ىك ى
ً
ً
ً
يػي ىع ًٌذبػي يهم كإًما يػىتي ي ً
ين ازبى يذكا ىم ٍس ًج ندا ًضىر نارا ىكيك ٍفنرا
ٍى
وب ىعلىٍيه ٍم ىكاَّللي ىعل هيم ىحك هيم .ىكالذ ى
كتىػ ٍف ًري نقا بػني الٍمؤًمنًني كإًر ً
ب اَّللى ىكىر يسولىوي ًم ٍن قىػٍب يل ىكلىيى ٍحلً يفن إً ٍف
ىٍ ى ي ٍ ى ى ٍ ى
ص نادا ل ىم ٍن ىح ىار ى
ى
اغبسَن كاَّلل ي ٍشه يد إًنػهم لى ىك ًاذبو ىف .ىال تىػ يقم فً ًيو أىب ندا لىمس ًج هد أ ً
ً
س ىعلىى
يس
ي
أ ىىرٍد ىان إال ٍي ٍ ى ى ي ى ى ي ٍ
ٍ ى ىٍ
ٌ ى
التػ ٍقول ًمن أىكًؿ يػوو
ب
أ
ـ
وـ فً ًيو فً ًيو ًر ىج ه
اؿ يًوببُو ىف أى ٍف يػىتىطىه يركا ىكاَّللي يًوب ُ
ىح ُق أى ٍف تىػ يق ى
ىٍ ى
ى ٍ
ضو و
الٍمط ًٌه ًرين .أىفىم ٍن أىسس بػيٍنػيىانىوي ىعلىى تىػ ٍقول ًمن اَّللً كً
س
ىس
أ
ن
م
ىـ
أ
ر
ػ
ي
خ
اف
ر
ٍ
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ى
ه
ي ى ى
ى ى ى ى
ى
ى
بػٍنػيانىو علىى ىش ىفا جر و
ؼ ىىا ور فىانٍػ ىه ىار بًًو ًيف ىان ًر ىج ىهن ىم ىكاَّللي ىال يػى ٍه ًدم الٍ ىق ٍوىـ
يى ي ى
يي
ً
ًً
ًً ً
الظالم ى
ني .ىال يػىىز ياؿ بػيٍنػيىانػي يه يم الذم بػىنىػ ٍوا ًريبىةن ًيف قيػليوهب ٍم إال أى ٍف تىػ ىقط ىع قيػليوبػي يه ٍم ىكاَّللي
ً
ًً
ً
ً
اعبىنةى يػي ىقاتًليو ىف
ني أىنٍػ يف ىس يه ٍم ىكأ ٍىم ىوا ىؽبيٍم ًأبىف ىؽبييم ٍ
ىعل هيم ىحك هيم .إًف اَّللى ا ٍشتىػىرل م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
اإل ًٍقب ًيل كالٍ يقر ً
ًيف ىسبً ًيل اَّللً فىػيىػ ٍقتيػليو ىف كيػي ٍقتىػليو ىف ك ٍع ندا ىعلىٍي ًو ىح ًّقا ًيف التػ ٍوراةً ك ًٍ
آف ىكىم ٍن
ى ٍ
ى ى
ى
ى
ً
ً
ًً ً ً
ك يى ىو الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم.
استىػٍب ًش يركا بًبىػٍيعً يك يم الذم ىابيػى ٍعتي ٍم بًًو ىك ىذل ى
أ ٍىك ىىف بً ىع ٍهده م ىن اَّلل فى ٍ
اغب ًام يدك ىف الس ػائػًح ػو ىف الراكً ػع ػو ىف الس ػ ً
ً
ً
اج ػ يدك ىف ٍاآل ًمػ ػ ػ يرك ىف
ي
ي
التائبيو ىف الٍ ىعاب يدك ىف ٍى
ً
ً
ًً
ً ً ً
ني .ىما
اى ػ ػو ىف ىعػ ػ ًن الٍ يمٍن ىك ػ ػ ًر ىكالٍػ ىحافظيو ىف لػً يح يدكد اَّلل ىكبى ٌش ًر الٍ يم ٍؤمن ى
ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكالن ي
ىكا ىف لًلنً ً ً
ً ً ً
ني ىكلى ٍو ىكانيوا أ ً
يكرل قيػ ٍرىَب ًم ٍن بػى ٍع ًد ىما
ين ىآمنيوا أى ٍف يى ٍستىػ ٍغف يركا ل ٍل يم ٍش ًرك ى
يب ىكالذ ى
ٌ
اعب ًحي ًم .كما ىكا ىف استً ٍغ ىفار إًبػر ًاىيم ًألىبً ًيو إًال عن مو ًع ىدةو
تىػبىػ ى
ني ىؽبيٍم أىنػ يه ٍم أ ٍ
ىص ىح ي
ىى
اب ٍى
ى ٍ ىٍ
ٍ ي ٍى ى
ني لىوي أىنوي ىع يد ٌّك ًَّللً تىػبىػرأى ًمٍنوي إًف إًبٍػىر ًاى ىيم ىألىكاهه ىحلً هيم .ىكىما ىكا ىف
ىك ىع ىد ىىا إًًيهي فىػلىما تىػبىػ ى
ً ً
ني ىؽبيٍم ىما يػىتػ يقو ىف إًف اَّللى بً يك ًٌل ىش ٍي وء ىعلً هيم.
اَّللي لييضل قىػ ٍونما بػى ٍع ىد إً ٍذ ىى ىد ياى ٍم ىحت يػيبىػًٌ ى
ً
ض يوبيًي كييبًيت كما لى يكم ًمن د ً
كف اَّللً ًم ٍن ىكًٌو
رل
إًف اَّللى لىوي يم ٍل ي
ك الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ً ٍ ى ي ى ى ٍ ٍ ي
اج ًرين ك ٍاألىنٍصا ًر ال ً
ص وري .لىىق ٍد ىاتب اَّلل علىى النً ًيب كالٍمه ً
كىال نى ً
اع ًة
ذ
ين اتػبىػ يعوهي ًيف ىس ى
ى
ى
ى
ى
ي
ىى
ٌى ي
ى
ى
ً
ً
كؼ
ب ىعلىٍي ًه ٍم إًنوي هبًً ٍم ىرءي ه
الٍعي ٍسىرةً ًم ٍن بػى ٍعد ىما ىك ىاد يىًز ي
وب فى ًر ويق مٍنػ يه ٍم يمث ىات ى
يغ قيػلي ي
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ً
رًحيم .كعلىى الث ىبلثىًة ال ً
ضاقىت علىي ًهم ٍاألىر ً
ت
ذ
ض دبىا ىر يحبى ٍ
ى ه ىى
ين يخلٌ يفوا ىحت إًذىا ى ٍ ى ٍ ي ٍ ي
ى
ً ً
ً
ب ىعلىٍي ًه ٍم لًيىػتيوبيوا
ىك ى
ضاقى ٍ
ت ىعلىٍي ًه ٍم أىنٍػ يف يس يه ٍم ىكظىنُوا أى ٍف ىال ىم ٍل ىجأى م ىن اَّلل إًال إًلىٍيو يمث ىات ى
ًً
ً
ً
ني .ىما
ين ىآمنيوا اتػ يقوا اَّللى ىكيكونيوا ىم ىع الصادق ى
إًف اَّللى يى ىو التػو ي
اب الرح ييم .ىًي أىيػُ ىها الذ ى
ً
ً
ً ً
اب أى ٍف يػتىخل يفوا ىعن رس ً
ىعر ً
وؿ اَّللً ىكىال
ى ى
ٍ ىي
ىكا ىف أل ٍىى ًل الٍ ىمدينىة ىكىم ٍن ىح ٍوىؽبيٍم م ىن ٍاأل ٍ ى
ً
ً
صةه
يػى ٍر ىغبيوا ًأبىنٍػ يف ًس ًه ٍم ىع ٍن نػى ٍف ًس ًو ىذل ى
ب ىكىال ـبىٍ ىم ى
ك ًأبىنػ يه ٍم ىال ييصيبيػ يه ٍم ظى ىمأه ىكىال نى ى
صه
ظ الٍ يكفار كىال يػنىاليو ىف ًمن ع يد وك نػىي نبل إًال يكتً
ًيف سبً ًيل اَّللً كىال يطىئو ىف مو ًطئا يغً
ب
ي
ي
ى
ٍ ٌ ٍ
ى ى ى
ى ى ي ىٍ ن ى
ى
ى
ً
ًً
ىؽبم بًًو عمل صالًح إًف اَّلل ىال ي ً
ض
صغً ىريةن
ىجىر الٍ يم ٍحسن ى
يع أ ٍ
ني .ىكىال يػيٍنف يقو ىف نىػ ىف ىقةن ى
يٍ ى ى ه ى ه
ى ي ي
ً
كىال ىكبًريةن كىال يػ ٍقطىعو ىف ك ًادًي إًال يكتً
ىح ىس ىن ىما ىكانيوا يػى ٍع ىمليو ىف.
ب ىؽبيٍم ليى ٍج ًزيػى يه يم اَّللي أ ٍ
ى ى ى ي ى ن
ى
ى
ىكىما ىكا ىف الٍ يم ٍؤًمنيو ىف لًيىػٍن ًف يركا ىكافةن فىػلى ٍوىال نػى ىفىر ًم ٍن يك ًٌل فًٍرقىوة ًمٍنػ يه ٍم طىائًىفةه لًيىػتىػ ىفق يهوا ًيف
ً
ً ً ً
ً
ً ً
ين ىآمنيوا قىاتًليوا
ال ٌدي ًن ىكلييػٍنذ يركا قىػ ٍوىم يه ٍم إ ىذا ىر ىجعيوا إلىٍيه ٍم لى ىعل يه ٍم ىٍوب ىذ يرك ىف .ىًي أىيػُ ىها الذ ى
ً
ً
ً ً ً
ً
ني .ىكإً ىذا
ين يػىليونى يك ٍم م ىن الٍ يكفا ًر ىكلٍيىج يدكا في يك ٍم غ ٍلظىةن ىك ٍاعلى يموا أىف اَّللى ىم ىع الٍ يمتق ى
الذ ى
وؿ أىيُ يكم زادتٍو ى ًذهً إًيبا نان فىأىما ال ً
ين ىآمنيوا فىػىز ىادتٍػ يه ٍم
ذ
ت يس ىورةه فى ًمٍنػ يه ٍم ىم ٍن يػى يق ي ٍ ى ى ي ى ى
ىما أينٍ ًزلى ٍ
ى
إًيبا نان كىم يستػب ًشرك ىف .كأىما ال ً
ًً
ض فىػىز ىادتٍػ يه ٍم ًر ٍج نسا إً ىذل ًر ٍج ًس ًه ٍم
ذ
ين ًيف قيػليوهب ٍم ىمىر ه
ى ى ي ٍ ى ٍ ىٍ ي ى
ى
كىماتيوا كيىم ىكافًرك ىف .أىكىال يػىرٍك ىف أىنػ يهم يػي ٍفتىػنيو ىف ًيف يك ًل ىع واـ ىمرةن أ ٍىك ىمرتىػ ٍ ً
ني يمث ىال
ٍ
ى
ى ى
ى ٍ ي
ٌ
ض يه ٍم إً ىذل بػى ٍع و
ض ىى ٍل يػىىرا يك ٍم
ت يس ىورةه نىظىىر بػى ٍع ي
يػىتيوبيو ىف ىكىال يى ٍم يىذك يرك ىف .ىكإًذىا ىما أينٍ ًزلى ٍ
ًمن أ و
وؿ
ؼ اَّللي قيػليوبػى يه ٍم ًأبىنػ يه ٍم قىػ ٍوهـ ىال يػى ٍف ىق يهو ىف .لىىق ٍد ىجاءى يك ٍم ىر يس ه
صىر ى
صىرفيوا ى
ىحد يمث انٍ ى
ٍ ى
ًً
ًمن أىنٍػ يف ًس يكم ع ًزيز علىي ًو م ً
كؼ ىرًح هيم .فىًإ ٍف تىػ ىول ٍوا
ني ىرءي ه
ٍ ى ه ىٍ ى ى
يص ىعلىٍي يك ٍم ًابلٍ يم ٍؤمن ى
اعنت ٍُم ىح ًر ه
ٍ
ً
ً
ب الٍ ىع ٍر ًش الٍ ىع ًظي ًم﴾(ُ).
ت ىكيى ىو ىر ُ
يب اَّللي ىال إًلىوى إًال يى ىو ىعلىٍيو تىػ ىوك ٍل ي
فىػ يق ٍل ىح ٍس ى
العرِب السليم،
معتمدا على الفهم
فمن تدبٌر ىذه اآلًيت اؼبتتابعات،
ن
ٌ
األكلني ،من الػمهاجرين ،كاألنصار ،كالذين اتٌبعوىم
أدرؾ يقيننا فضل السابقني ٌ
(ُ) التوبة.ُِٗ-ُٕ :
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ِبحساف؛ كىؤالء  -ببل ريب  -ىم جػمهور (الصحابة).
فمن ا ٌهتم الصحابة كلٌهم ،أك معظمهم ،أك بعضهم ،ابلكفر ،أك ابلنفاؽ،
فقد خالف القرآف الكرصل ،مػخالفة صروبة؛ كبتلك الػمخالفة يكوف قد فضح
نفسو ،ككشف بنفسو عن بطبلف مذىبو.
ك(األدلٌة القرآنيٌة)  -الدالٌة على فضل (الصحابة)  -ليست مػحصورة،
فػي اآلًيت الػمذكورة ،آن نفا ،بل ىي كثيػرة جدًّا ،سأكتفي بذكػػر أظهرىا:
وؿ اَّللً كال ًذين ىم ىعوي أ ًىشداء ىعلىى الٍ يكفا ً
اء
ضب
ر
ر
قاؿ تعاذل ﴿ :يؿبىم هد ىر يس ي
ى
ى
ى ى
ي ي
ي
ض نبل ًمن اَّللً كًرضو ناان ًسيماىم ًيف كج ً
وى ًه ٍم ًم ٍن
ى يٍ ي ي
بػىٍيػنىػ يه ٍم تىػىر ياى ٍم يرك نعا يسج ندا يػىٍبػتىػغيو ىف فى ٍ ى ى ٍ ى
ً ً
ك مثىػليهم ًيف التػوراةً كمثىػليهم ًيف ًٍ ً
ىخىر ىج ىشطٍأىهي فى ى
اإل ٍقب ًيل ىكىزٍروع أ ٍ
آزىرهي
ٍى ى ى ي ٍ
أىثىًر ال ُس يجود ىذل ى ى ي ٍ
ً
ظ فىاستىػول علىى سوقً ًو يػع ًجب الُزراع لًيغًي ى ًً
ين
فى ٍ
استىػ ٍغلى ى ٍ ى ى ي ي ٍ ي ى ى
ظ هب يم الٍ يكف ىار ىك ىع ىد اَّللي الذ ى
ً
ً ً ً
ً
ً
يما﴾(ُ).
ىآمنيوا ىك ىعمليوا الصاغبىات مٍنػ يه ٍم ىم ٍغفىرنة ىكأ ٍ
ىجنرا ىعظ ن
ًً
ً
ت الش ىجرةً
ني إً ٍذ يػيبىايًعيونى ى
كقاؿ تعاذل﴿ :لىىق ٍد ىرض ىي اَّللي ىع ًن الٍ يم ٍؤمن ى
ك ىٍرب ى
ى
فىػ ىعلً ىم ىما ًيف قيػليوهبًً ٍم فىأىنٍػىزىؿ الس ًكينىةى ىعلىٍي ًه ٍم ىكأى ىاثبىػ يه ٍم فىػٍت نحا قى ًريبنا .ىكىمغى ًازلى ىكثً ىرينة
أيٍخ يذكنػىها كىكا ىف اَّلل ع ًزيزا ح ً
يما .ىك ىع ىد يك يم اَّللي ىمغى ًازلى ىكثً ىريةن ىأتٍ يخ يذكنػى ىها فىػ ىعج ىل لى يك ٍم
ك
يى ن ى ن
ىي ى ى
ً
ً
ً
ى ًذهً كىكف أىي ً
ً ًً
ً
م الن ً
يما.
د
اس ىعٍن يك ٍم ىكلتى يكو ىف آيىةن ل ٍل يم ٍؤمن ى
ني ىكيػى ٍهديى يك ٍم صىراطنا يم ٍستىق ن
ٍ ى
ى ى
ً
ىحا ىط اَّللي ًهبىا ىكىكا ىف اَّللي ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء قى ًد نيرا﴾(ِ).
ىكأ ٍ
يخىرل ىدلٍ تىػ ٍقد يركا ىعلىٍيػ ىها قى ٍد أ ى
اث السماك ً
ً ً ً ً ًً ً
ات
كقاؿ تعاذل ﴿ :ىكىما لى يك ٍم أىال تيػٍنف يقوا يف ىسب ًيل اَّلل ىكَّلل م ىري ي ى ى
ىك ٍاأل ٍىر ً
ك أ ٍىعظى يم ىد ىر ىجةن ًم ىن
ض ىال يى ٍستى ًوم ًمٍن يك ٍم ىم ٍن أىنٍػ ىف ىق ًم ٍن قىػٍب ًل الٍ ىفٍت ًح ىكقىاتى ىل أيكلىئً ى

(ُ) الفتح.ِٗ :
(ِ) الفتح.ُِ-ُٖ :
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ال ً
اغبي ٍس ىَن ىكاَّللي ًدبىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًريه﴾(ُ).
ذ
ين أىنٍػ ىف يقوا ًم ٍن بػى ٍع يد ىكقىاتىػليوا ىكيك ًّبل ىك ىع ىد اَّللي ٍ
ى
وؿ اَّللً لى ٍو يي ًطيعي يك ٍم ًيف ىكثً وري ًم ىن ٍاأل ٍىم ًر
كقاؿ تعاذل ﴿ :ىك ٍاعلى يموا أىف فًي يك ٍم ىر يس ى
لى ىعنًتُم كلى ًكن اَّللى ىحبب إًلىٍي يكم ًٍ
وؽ
اإليبىا ىف ىكىزيػنىوي ًيف قيػليوبً يك ٍم ىكىكرىه إًلىٍي يك يم الٍ يك ٍفىر ىكالٍ يف يس ى
ٍى
ى ي
ً
ض نبل ًم ىن اَّللً ىكنً ٍع ىمةن ىكاَّللي ىعلً هيم ىح ًك هيم﴾(ِ).
ك يى يم الر ًاش يدك ىف .فى ٍ
صيىا ىف أيكلىئً ى
ىكالٍع ٍ
ك اَّللي يى ىو ال ًذم أىي ىد ىؾ
يدكا أى ٍف ىىبٍ ىدعي ى
كقاؿ تعاذل ﴿ :ىكإً ٍف ييًر ي
وؾ فىًإف ىح ٍسبى ى
بًنىص ًرهً كًابلٍم ٍؤًمنًني .كأىلف بػني قيػليوهبًًم لىو أىنٍػ ىف ٍقت ما ًيف ٍاألىر ً ً
ت
ٍ ى ي ى ى ى ىٍ ى
ض ىصب نيعا ىما أىل ٍف ى
ٍ
ى ى
ٍ ٍ
بػني قيػليوبًػ ًهم كلى ًكن اَّلل أىلف بػيػنىػهم إًنو ع ًزي ػز ح ً
ً
ى
اَّلل
ك
ب
س
ح
ي
ػ
ب
الن
ا
ه
ػ
ي
أ
ًي
.
يم
ك
ُ
ى
ُ
ىٍ ى
ى
ى ى ىٍ ي ٍ ي ى ه ى ه ى
ى ٍي ي
ٍ ى
ك ًمن الٍم ٍؤًمنًنيً .ي أىيػُها النبًػي ح ًر ً ً ً
ني ىعلىى الٍ ًقتى ًاؿ إً ٍف يى يك ٍن
ض الٍ يم ٍؤمن ى
ىكىم ًن اتػبىػ ىع ى ى ي ى ى ى
ُ ىٌ
ً ً
ً ً ً
ًمٍن يكم ًع ٍشرك ىف ى ً
ً ً ً ً
ين
صاب يرك ىف يػى ٍغلبيوا مائىػتىػ ٍني ىكإ ٍف يى يك ٍن مٍن يك ٍم مئىةه يػى ٍغلبيوا أىلٍ نفا م ىن الذ ى
ٍ ي
ً
ً
ض ٍع نفا فىًإ ٍف
ف اَّللي ىعٍن يك ٍم ىك ىعل ىم أىف في يك ٍم ى
ىك ىف يركا ًأبىنػ يه ٍم قىػ ٍوهـ ىال يػى ٍف ىق يهو ىفٍ .اآل ىف ىخف ى
ني ِبًً ٍذ ًف ً
ً
ً ً
ف يػى ٍغلًبيوا أىلٍ ىف ٍ ً
صابًرةه يػى ٍغلًبيوا ًمائىػتىػ ٍ ً
اَّلل
ني ىكإً ٍف يى يك ٍن مٍن يك ٍم أىلٍ ه
يى يك ٍن مٍن يك ٍم مئىةه ى ى
ً
ين﴾(ّ).
ىكاَّللي ىم ىع الصاب ًر ى
كقاؿ تعاذل﴿ :كاصًرب نػى ٍفسك مع ال ً
ين يى ٍدعيو ىف ىربػ يه ٍم ًابلٍغى ىداةً ىكالٍ ىع ًش ًٌي
ذ
ى ٍ ٍ ى ى ىى ى
اغبىيىاةً ال ُدنٍػيىا ىكىال تي ًط ٍع ىم ٍن أى ٍغ ىف ٍلنىا
يد ًزينىةى ٍ
يدك ىف ىك ٍج ىهوي ىكىال تىػ ٍع يد ىعٍيػنى ى
اؾ ىعٍنػ يه ٍم تيًر ي
ييًر ي
قىػ ٍلبىوي ىع ٍن ًذ ٍك ًرىان ىكاتػبى ىع ىى ىواهي ىكىكا ىف أ ٍىم يرهي فيػ يرطنا﴾(ْ).
ً ً ً ً
ً
ين ىآكٍكا
اج يركا ىك ىج ى
ين ىآمنيوا ىكىى ى
اى يدكا يف ىسب ًيل اَّلل ىكالذ ى
كقاؿ تعاذل ﴿ :ىكالذ ى
ً
ً
ً ً
ين ىآمنيوا ًم ٍن بػى ٍع يد
ص يركا أيكلىئً ى
ىكنى ى
ك يى يم الٍ يم ٍؤمنيو ىف ىح ًّقا ىؽبيٍم ىم ٍغفىرةه ىكرٍز هؽ ىك ًرصله .ىكالذ ى
(ُ) اغبديد.َُ :
(ِ) اغبجرات.ٖ-ٕ :
(ّ) األنفاؿ.ٔٔ-ِٔ :
(ْ) الكهف.ِٖ :
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كىاجركا كجاى يدكا مع يكم فىأيكلىئً ى ً
ض يه ٍم أ ٍىكىذل بًبىػ ٍع و
ض ًيف
ك مٍن يك ٍم ىكأيكليو ٍاأل ٍىر ىح ًاـ بػى ٍع ي
ى ى ىي ى ى ى ى ى ٍ
كًتى ً
اب اَّللً إًف اَّللى بً يك ًٌل ىش ٍي وء ىعلً هيم﴾(ُ).
كقاؿ تعاذلً﴿ :يف بػي و
اظبيوي يي ىسبًٌ يح لىوي فً ىيها
وت أ ًىذ ىف اَّللي أى ٍف تيػ ٍرفى ىع ىكيي ٍذ ىكىر فً ىيها ٍ
يي
اؿ ىال تيػ ٍل ًهي ًهم ًذبارةه كىال بػيع عن ًذ ٍك ًر اَّللً كإًقى ًاـ الص ىبلةً
ص ًاؿً .ر ىج ه
ًابلٍغي يد ًٌك ىك ٍاآل ى
ٍ ى ى ى ىٍ ه ى ٍ
ى
كإًيت ًاء الزىكاةً ىىبافيو ىف يػوما تىػتػ ىقلب فً ًيو الٍ يقليوب ك ٍاألىبصار .لً
ً
ىح ىس ىن ىما
أ
اَّلل
م
ه
ػ
ي
ز
ج
ي
ىى
ي ى ٍ ى ي ى ٍ ىي ي ي ٍ
ى ىٍ ن ى ي
ع ًمليوا كي ًز ى ً
ضلً ًو كاَّلل يػريز يؽ من ي ىشاء بًغى ًٍري ًحس و
اب﴾(ِ).
ى ىى
يد يى ٍم م ٍن فى ٍ ى ي ى ٍ ى ٍ ى ي
ى
كقاؿ تعاذلً﴿ :ي أىيػُها 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
يم ٍسل يمو ىف .ىك ٍاعتىص يموا حبىٍب ًل اَّلل ىصب نيعا ىكىال تىػ ىفرقيوا ىكاذٍ يك يركا ن ٍع ىم ى
ىصبى ٍحتيم بًنً ٍعمتً ًو إً ٍخوا نان كيكٍنػتيم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفرةو
يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىل ى
ف بػى ٍ ى
ى ى ٍ
ني قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ ٍ ى
ى
ً
آًيتًًو لى ىعل يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف .ىكلٍتى يك ٍن
ًم ىن النا ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
ك يػيبىػًٌ ي
ني اَّللي لى يك ٍم ى
ً
ك يى يم
ًمٍن يك ٍم أيمةه يى ٍدعيو ىف إً ىذل ٍ
اػبىًٍري ىك ىأيٍ يم يرك ىف ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكأيكلىئً ى
الٍ يم ٍفلً يحو ىف﴾(ّ).
كقاؿ تعاذل ﴿ :يكٍنػتم خيػر أيم وة أيخ ًرجت لً
اس ىأتٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
ً
كؼ ىكتىػٍنػ ىه ٍو ىف
لن
ٍ ى ٍ
ى يٍ
يي
يٍ ىٍى
ىع ًن الٍمٍن ىك ًر كتيػ ٍؤًمنيو ىف ًابَّللً كلىو آمن أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب لى ىكا ىف ىخٍيػنرا ىؽبيٍم ًمٍنػ يه يم الٍ يم ٍؤًمنيو ىف
ي ى
ىٍ ىى ي
(ْ)
كأى ٍكثىػرىم الٍ ىف ً
اس يقو ىف﴾ .
ى يي ي
ً
ً
ًً
ً ً
صابػى يه يم الٍ ىق ٍر يح
ين ٍ
استى ىجابيوا َّلل ىكالر يسوؿ م ٍن بػى ٍعد ىما أى ى
كقاؿ تعاذل﴿ :الذ ى
ً
ًً
ً
ً
اؿ ىؽبيم الن ً
اس قى ٍد ىصبىعيوا
ىح ىسنيوا مٍنػ يه ٍم ىكاتػ ىق ٍوا أ ٍ
ين أ ٍ
ىجهر ىعظ هيم .الذ ى
ل لذ ى
اس إف الن ى
ين قى ى ي ي
(ُ) األنفاؿ.ٕٓ-ْٕ :
(ِ) النور.ّٖ-ّٔ :
(ّ) آؿ عمراف.َُْ-َُِ :
(ْ) آؿ عمراف.َُُ :
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اان كقىاليوا حسبػنىا اَّلل كنًعم الٍوكً
ً
يل .فىانٍػ ىقلىبيوا بًنً ٍع ىم وة ًم ىن
لى يك ٍم فى ٍ
اخ ىش ٍويى ٍم فىػىز ىاد يى ٍم إيبى ن ى
ى ٍي ي ى ٍ ى ى ي
ض ول ىع ًظي وم﴾(ُ).
ض ىوا ىف اَّللً ىكاَّللي ذيك فى ٍ
اَّللً ىكفى ٍ
ض ول ىدلٍ يبىٍ ىس ٍس يه ٍم يسوءه ىكاتػبىػعيوا ًر ٍ
ًً
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 ٍ
آًيتو ىكيػيىزٌكي ًه ٍم ىكيػي ىعلٌ يم يه يم الٍكتى ى
ٍ ى ىٍ ٍ ى
ً
ض ىبل وؿ يمبً و
ني﴾(ِ).
لىفي ى
كقاؿ تعاذل﴿ :ىال يس ػػتى ػ ًوم الٍ ىقػ ً
ػاعػ يػدك ىف ًمػ ىػن الٍ يم ٍؤًمنً ػيػ ىػن ىغ ٍػيػ يػر أيكلًػػي الضػ ػ ىػرًر
ىٍ
اى ً
اى يدك ىف فًػي س ػبً ًيل اَّللً ًأبىموالًػ ًهم كأىنٍػ يف ًس ًهم فىضل اَّلل الٍمج ً
كالٍمج ً
ين ًأب ٍىم ىوالًػ ًه ٍم
د
ٍ
ى يى
ى
ى ٍ ى
ٍ ى ي يى ى
اى ً
اغبسَن كفىضل اَّلل الٍمج ً
كأىنٍػ يف ًس ًهم علىى الٍ ىقاعً ً
ًّ
ين
د
اَّلل
د
ع
ك
بل
ك
ك
ة
ج
ر
د
ين
د
ٍ
ي
ن
ى
ى
ى
ٍ ى
ى
ى
ي
ى
ي
ي
ي
ى ى ى ى
ى
ى
ٍ ى ى
اع ًدين أىج ػػرا ع ًظيما .درج و
ً
ات ًمٍنوي ىكىم ٍغ ًفىرنة ىكىر ٍح ىػمةن ىكىكا ىف اَّللي ىغ يف نورا
ىعلىى الٍ ىق ى ٍ ن ى ن ى ى ى
ً
يما﴾(ّ).
ىرح ن
ً
اس يج يدكا ىك ٍاعبي يدكا ىرب يك ٍم ىكافٍػ ىعليوا
ين ىآمنيوا ٍارىكعيوا ىك ٍ
كقاؿ تعاذل ﴿ :ىًي أىيػُ ىها الذ ى
اػبيػر لىعل يكم تيػ ٍفلًحو ىف .كج ً
اى يدكا ًيف اَّللً حق ًجه ًادهً
اجتىػبىا يك ٍم ىكىما ىج ىع ىل
و
ى
ى ى يى ٍ
ٍىٍ ى ى ٍ ي ى ى
ً
ً
ً ً
ًً
ني ًم ٍن قىػٍب يل ىكًيف
ىعلىٍي يك ٍم ًيف ال ٌدي ًن م ٍن ىحىروج ملةى أىبًي يك ٍم إًبٍػىراى ىيم يى ىو ىظبا يك يم الٍ يم ٍسلم ى
اس فىأىقً
ى ىذا لً
وؿ ىش ً
ً
الن
ى
ل
ع
اء
د
ه
ش
ا
و
ن
و
ك
ت
ك
م
ك
ي
ل
ع
ا
يد
ه
س
الر
ف
و
ك
ي
ي
ي
ي
ي
ى
ى
يموا الص ىبلةى
ى
ي
ى
ى
ن
ي
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ي
ي
ٍ ى
ى
صموا ًابَّللً ىو موىال يكم فىنًعم الٍموىذل كنًعم الن ً
ً
صريي﴾(ْ).
ي ى ى ٍ ٍ ٍ ى ى ٍ ى ىٍ
ىكآتيوا الزىكاةى ىك ٍاعتى ي
كقاؿ تعاذل﴿ :فىاسػػتىجاب لىػهػػم ربػُهػػم أىنًٌػي ىال أ ً
يضيػ يػع ىع ىمػ ىػل ىع ًامػ وػل ًمٍن يكػ ٍػم
ٍ ى ى يٍ ىيٍ
ًمػػن ذى ىكػ ػ ور أىك أينٍػثى بػعض يكم ًمػػن بػع ػ و ً
يخ ًر يج ػوا ًم ٍػن ًديػىػا ًرًى ػ ٍػم
اج ػ يػركا ىكأ ٍ
ٍ ى ىٍ ي ٍ ٍ ىٍ
ين ىى ى
ٍ
ض فىالذ ى
(ُ) آؿ عمراف.ُْٕ-ُِٕ :
(ِ) آؿ عمراف.ُْٔ :
(ّ) النساء.ٗٔ-ٗٓ :
اغبج.ٕٖ-ٕٕ :
(ْ) ٌ

547

كأيكذيكا فًػي س ػبًيػػلًي كقىػػاتىػليػوا كقيػػتًليػوا ىألي ىك ػ ًٌفػ ػػرف ع ػٍنػهػػم سػ ػػيًئاتػً ًهػم كىأل ٍيد ًخلىنػهم ج ػػن و
ػات
يٍ ى
ى
ى ى ي ٍ ى ٌى ٍ ى
ى
ى
ى
ً (ُ)
تىػج ػ ًرم ًمن تى ً
ػار ثػى ىو نااب ًمػ ٍػن ًعٍنػ ًػد اَّللً ىكاَّللي ًعٍنػ ىػدهي يح ٍسػ يػن الث ىػواب﴾ .
ٍ ٍ
ٍ
ػحت ىها ٍاألىنٍػ ىه ػ ي
كقاؿ تعاذل﴿ :إًمبىا كلًيُ يكم اَّلل كرسوليو كال ًذين آمنوا ال ًذ ً
يمو ىف الص ىبل ىة
ى ي ي ىى ي ي ى ى ىي
ين ييق ي
ى
كيػؤتيو ىف الزىكا ىة كىم راكًعو ىف .كمن يػتػوؿ اَّلل كرسولىو كال ًذين آمنوا فىًإف ًحزب اَّللً
ى ي ٍ ى ي ى ى ٍ ىى ى ى ى ى ي ي ى ى ى ي
ى يٍ
ٍى
يى يم الٍغىالًبيو ىف﴾(ِ).
ً
ىشل يفبً ُد يكم ًأبىلٍ و
ف ًم ىن
اب لى يك ٍم أًٌ
كقاؿ تعاذل﴿ :إً ٍذ تى ٍستىغيثيو ىف ىرب يك ٍم فى ٍ
استى ىج ى
ٍ
ً ً ًً
ً ً ً
ص ير إًال
الٍ ىم ىبلئ ىكة يم ٍردف ى
ني .ىكىما ىج ىعلىوي اَّللي إًال بي ٍشىرل ىكلتىطٍ ىمئن بًو قيػليوبي يك ٍم ىكىما الن ٍ
ًمن ًعٍن ًد اَّللً إًف اَّلل ع ًزيز ح ًكيم .إً ٍذ يػغى ً
اس أ ىىمنىةن ًمٍنوي ىكيػينىػًٌزيؿ ىعلىٍي يك ٍم ًم ىن
ُع
ػ
ن
ال
م
ك
ي
ش
ي
ٌ
ى
ىىه ى ه ي
ٍ
ى
ي
السم ًاء ماء لًيطى ًهريكم بًًو كي ٍذ ًىب عٍن يكم ًرجز الشيطى ً
ط ىعلىى قيػليوبً يك ٍم
اف ىكلًيىػ ٍربً ى
ى ى ن ي ٌى ٍ ىي ى ى ٍ ٍ ى ٍ
ً ً
ً ً
كيػثىػبًت بًًو ٍاألىقٍ ىداـ .إً ٍذ ي ً
ين ىآمنيوا
وحي ىربُ ى
ك إً ىذل الٍ ىم ىبلئ ىكة أًٌ
ىي ٌ ى
ى
ي
ىشل ىم ىع يك ٍم فىػثىػبٌتيوا الذ ى
ً ً
ىعنى ػ ً
ً ً
اض ًربيوا ًمٍنػ يهػ ٍم يكػل
اؽ ىك ٍ
ب فى ٍ
اضػ ًربيوا فىػ ٍو ىؽ ٍاأل ٍ
ىسأيلٍقي يف قيػليوب الذ ى
ين ىك ىف ػ يركا الُر ٍع ى
بن ػ و
اف﴾(ّ).
ىى
اى ً
اج ىد اَّللً ش ً
كقاؿ تعاذل﴿ :ما ىكا ىف لًٍلم ٍش ًركًني أى ٍف يػعمركا مس ً
ين ىعلىى
د
ى
ى
ى
ي ى ىٍ يي ى ى
ت أ ٍىع ىما يؽبيٍم ىكًيف النا ًر يى ٍم ىخالً يدك ىف .إًمبىا يػى ٍع يم ير
أىنٍػ يف ًس ًه ٍم ًابلٍ يك ٍف ًر أيكلىئً ى
ك ىحبًطى ٍ
مس ً
اج ىد اَّللً من آمن ًابَّللً كالٍيػوًـ ٍاآل ًخ ًر كأىقى ىاـ الص ىبلةى كآتىى الزىكاةى كىدلٍ ىىبٍ ى ً
ى
ٍ
ى
ش إال اَّللى
ى ىٍ
ى
ى
ى
ى
ىى
ً
ً
اج ىك ًع ىم ىارىة الٍ ىم ٍس ًج ًد
ىج ىع ٍلتي ٍم ًس ىقايىةى ٍ
فىػ ىع ىسى أيكلىئً ى
ين .أ ى
اغبى ًٌ
ك أى ٍف يى يكونيوا م ىن الٍ يم ٍهتىد ى
اغبرًاـ ىكمن آمن ًابَّللً كالٍيػوًـ ٍاآل ًخ ًر كجاى ىد ًيف سبً ًيل اَّللً ىال يستػوك ىف ًعٍن ىد اَّللً
ىى ى
ى
ى ىٍ
ٍىى ى ٍ ى ى
ى ٍىي
كاَّلل ىال يػه ًدم الٍ ىقوـ الظالً ًمني .ال ًذين آمنوا كىاجركا كجاى يدكا ًيف سبً ًيل اَّللً
ى
ى ىي ى ى ى ي ى ى ى
ى ي ىٍ
ٍى
ى
(ُ) آؿ عمراف.ُٗٓ :
(ِ) اؼبائدة.ٓٔ-ٓٓ :
(ّ) األنفاؿ.ُِ-ٗ :
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ًً
ً
ك يى يم الٍ ىفائًيزك ىف .يػيبى ًٌش يريى ٍم ىربػُ يه ٍم بًىر ٍضبىوة
ًأب ٍىم ىواؽب ٍم ىكأىنٍػ يف ًس ًه ٍم أ ٍىعظى يم ىد ىر ىجةن ًعٍن ىد اَّلل ىكأيكلىئً ى
ات ىؽبم فًيها نىعًيم م ًقيم .خالً ًد ً
ً
ضو واف كجن و
ًمٍنوي كً
ىجهر
ر
ٍ
ي
ى
ين ف ىيها أىبى ندا إًف اَّللى عٍن ىدهي أ ٍ
ى
ي
ى
ٍ
ه
ه
ى
ى
ى ى
ىع ًظ هيم﴾(ُ).
ً
اج ػ يركا فًػي اَّللً ًم ػ ٍن بػى ٍعػ ًد ىمػ ػا ظيلً يمػوا لىنيػبىػ ًٌوئىػنػ يه ٍم ف ػًي
ين ىى ى
كقاؿ تعاذل ﴿ :ىكالذ ى
ً
ًً
صبىػ يركا ىك ىعلىى ىربػًًٌه ٍم
ال ُدنٍػيىا ىح ىسنىةن ىكىأل ٍ
ين ى
ىج ػ ػ ير ٍاآلخىرة أى ٍكبىػ ير لىػ ٍو ىكػانػيوا يػى ٍعلى يم ػو ىف .الذ ى
يػىتىػ ىوكليو ىف﴾(ِ).
ً
كقاؿ تعاذل﴿ :أ ًيذ ىف لًل ً
ص ًرًى ٍم
ذ
ين يػي ىقاتىػليو ىف ًأبىنػ يه ٍم ظيل يموا ىكإًف اَّللى ىعلىى نى ٍ
ى
لىىق ًدير .ال ًذين أيخ ًرجوا ًمن ًدًي ًرًىم بًغى ًري ح وق إًال أى ٍف يػ يقوليوا ربػُنا اَّلل كلىوىال دفٍع اَّللً
ى ٍ ي ٍ ى ٍ ٍ ىٌ
ى ىى ي ىٍ ى ي
ه
ً
ً
ض ىؽب ًٌدمت ً
اس يم
اس بػى ٍع ى
صلى ىو ه
ات ىكىم ىساج يد يي ٍذ ىك ير ف ىيها ٍ
ص ىوام يع ىكبًيى هع ىك ى
ض يه ٍم بًبىػ ٍع و ي ى ٍ ى
الن ى
ً
ً ً
اى ٍم ًيف
ص يرهي إًف اَّللى لىىق ًو ٌّ
ين إً ٍف ىمكن ي
صىرف اَّللي ىم ٍن يػىٍن ي
اَّلل ىكث نريا ىكلىيىػٍن ي
م ىع ًز هيز .الذ ى
ض أىقىاموا الص ىبل ىة كآتىػوا الزىكا ىة كأىمركا ًابلٍمعر ً
كؼ ىكنػى ىه ٍوا ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكًَّللً ىعاقًبىةي
ٍاأل ٍىر ً ي
ى ي
ى ىي ى ٍي
ٍاأل ييموًر﴾(ّ).
كقاؿ تعاذل﴿ :كال ًذين ىاجركا ًيف سبً ًيل اَّللً يمث قيتً
اَّلل
م
ه
ػ
ن
ػ
ق
ز
ر
ػ
ي
ل
ا
و
ت
ا
م
ىك
أ
ا
و
ل
ى
ي
ى
ي
ي
ى
ٍ ى ىٍ ي ي ي
ى ى ى ىي
ً
ً
ض ٍونىوي ىكإًف اَّللى لى ىعلً هيم
ني .لىيي ٍدخلىنػ يه ٍم يم ٍد ىخ نبل يػى ٍر ى
ًرٍزقنا ىح ىسننا ىكإًف اَّللى ىؽبيىو ىخٍيػ ير الرا ًزق ى
ىحلً هيم﴾(ْ).
ً
ً
اغب ً
ً
ً
ات لىيى ٍستى ٍخلً ىفنػ يه ٍم
ين ىآمنيوا مٍن يك ٍم ىك ىعمليوا الص ى
كقاؿ تعاذل ﴿ :ىك ىع ىد اَّللي الذ ى
ً
ض ىكما استخلىف ال ًذ ً ً
ً
ً
ً
ضى ىؽبيٍم
ين م ٍن قىػٍبل ًه ٍم ىكلىيي ىم ٌكنىن ىؽبيٍم دينىػ يه يم الذم ٍارتى ى
يف ٍاأل ٍىر ً ى ٍ ى ٍ ى ى
(ُ) التوبة.ِِ-ُٕ :
(ِ) النحل.ِْ-ُْ :
اغبج.ُْ-ّٗ :
(ّ) ٌ
اغبج.ٓٗ-ٖٓ :
(ْ) ٌ
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ىكلىييػبى ًٌدلىنػ يه ٍم ًم ٍن بػى ٍع ًد ىخ ٍوفً ًه ٍم أ ٍىمننا يػى ٍعبي يدكنىًين ىال يي ٍش ًريكو ىف ًِب ىشٍيػئنا ىكىم ٍن ىك ىفىر بػى ٍع ىد
ذىلً
ك ىم الٍ ىف ً
ك فىأيكلىئً
اس يقو ىف﴾(ُ).
ى
ى
ي
ي
كقاؿ تعاذل﴿ :ىو ال ًذم أىنٍػزىؿ الس ًكينىةى ًيف قيػلي ً ً ً
اان
ني لًيىػ ٍزىد يادكا إًيبى ن
وب الٍ يم ٍؤمن ى
ى
يى
ً
ً
مع إًيبىاهنًًم كًَّللً جنيود السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
يما .لًيي ٍد ًخ ىل
ىى
يما ىحك ن
ض ىكىكا ىف اَّللي ىعل ن
ٍ ى ي ي ىى
ًً
ً ً
و
ً ً
ًً
ين فً ىيها ىكيي ىك ًٌفىر ىعٍنػ يه ٍم
الٍ يم ٍؤمن ى
ني ىكالٍ يم ٍؤمنىات ىجنات ىٍذب ًرم م ٍن ىٍربت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىخالد ى
سيًئاهتًًم كىكا ىف ىذلً
ك ًعٍن ىد اَّللً فىػوزا ع ً
يما﴾(ِ).
ظ
ى
ن
ى
ٍ
ن
ى ٌى ٍ ى
اعب ً
كقاؿ تعاذل﴿ :إً ٍذ جعل ال ً
اغب ًميةى ىً
اىلًي ًة فىأىنٍػىزىؿ
ذ
ضبيةى ىٍ
ين ىك ىف يركا ًيف قيػليوهبًً يم ىٍ
ىى ى ى
ً
ًً
ًً
ً
ىحق ًهبىا
اَّللي ىسكينىػتىوي ىعلىى ىر يسولو ىك ىعلىى الٍ يم ٍؤمن ى
ني ىكأىلٍىزىم يه ٍم ىكل ىمةى التػ ٍق ىول ىكىكانيوا أ ى
و ً
ً
يما﴾(ّ).
ىكأ ٍىىلى ىها ىكىكا ىف اَّللي ب يك ًٌل ىش ٍيء ىعل ن
ً ً
اج ًر ً
ً
يخ ًر يجوا ًم ٍن ًد ىًي ًرًى ٍم ىكأ ٍىم ىواؽبًً ٍم
ين أ ٍ
ين الذ ى
كقاؿ تعاذل﴿ :ل ٍل يف ىقىراء الٍ يم ىه ى
ك يى يم الص ًادقيو ىف.
يػىٍبػتىػغيو ىف فى ٍ
ض نبل ًم ىن اَّللً ىكًر ٍ
ص يرك ىف اَّللى ىكىر يسولىوي أيكلىئً ى
ض ىوا نان ىكيػىٍن ي
كال ً
اإليبىا ىف ًمن قىػبلً ًهم يً
ً
اجىر إًلىٍي ًه ٍم ىكىال ىًهب يدك ىف ًيف
ى
ن
م
ف
و
ب
وب
ك
ار
الد
ا
ك
ء
و
ػ
ب
ػ
ت
ين
ذ
ٍ
ُ
ى
ى
ىٍ ى ى
ٍ ٍ ٍ
ى ى
ى ى ى ي
ص يدكًرًىم حاجةن ًفبا أيكتيوا كيػ ٍؤثًرك ىف علىى أىنٍػ يف ًس ًهم كلىو ىكا ىف هبًً
وؽ
ص
خ
م
اصةه ىكىم ٍن يي ى
ىي ي ى
ى
ٍ ى ى
ي ٍ ى ى
ٍ ىٍ
شح نػى ٍف ًس ًو فىأيكلىئًك ىم الٍم ٍفلًحو ىف .كال ً
ين ىجاءيكا ًم ٍن بػى ٍع ًد ًى ٍم يػى يقوليو ىف ىربػنىا ا ٍغ ًف ٍر
ذ
ي
ى يي ي ي ى ى
اف كىال ىذبعل ًيف قيػليوبًنا غً ًّبل لًل ً
لىنىا كًًإلخوانًنىا ال ًذين سبػ يقو ىان ًاب ًٍإليبى ً
ك
ذ
ى
ٍ
ين ىآمنيوا ىربػنىا إًن ى
ى
ى ىى
ى
ى
ٍ
ى ٍى
كؼ ىرًح هيم﴾(ْ).
ىرءي ه
العرِب السليم،
فمن يتدبٌر ىذه اآلًيت الكريبات ،ابالعتماد على التفسري ٌ
(ُ) النور.ٓٓ :
(ِ) الفتح.ٓ-ْ :
(ّ) الفتح.ِٔ :
(ْ) اغبشر.َُ-ٖ :
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فإنٌو سييدرؾ الفػ ػرؽ الكبيػر ،بني الصحابة الػمؤمنيػن ،كبيػن أعداء الدين ،مػن
الكافرين كالػمشركني كالػمنافقني.
قاؿ سيٌد قطب« :لقد كاف ىذا الكتاب ىو مصدر اؼبعرفة كالرتبية
بعد ،يف اتريخ
يتكرر ي
كالتوجيو كالتكوين الوحيد عبيل من البشر ،فريد ..جيل لػم ٌ
البشريٌة  -ال من قبل ،كال من بعد  -جيل الصحابة الكراـ ،الذين أحدثوا يف
حق دراستو،
درسٌ ،
اتريخ البشريٌة ذلك اغبدث اؽبائل العميق اؼبمت ٌد ،الذم لػم يي ى
إذل اآلف ..لقد كاف ىذا اؼبصدر ىو الذم أنشأ  -دبشيئة هللا كقدره  -ىذه
اؼبعجزة اجملسمة يف عالػم البشر .كىي اؼبعجزة اليت ال تطاكؽبا صبيع اؼبعجزات
صبيعا ..كىي معجزة كاقعة مشهودة ..أف
كاػبوارؽ ،اليت صحبت الرساالت ن
كاف ذلك اعبيل الفريد ظاىرة اترىبيٌة فريدة»(ُ).
يسولوا ألنفسهم
إ ٌف الغرض من تكفيػر الغبلة لػمعظم الصحابة ىػػو أف ٌ
اض عن تل ٌقي (الشريعة اإلسبلميٌة) ،من طريق (الصحابة) ،كاختبلؽ طريق
اإلعر ى
كل السقامة:
شيطاشلٌ بديل ،يقوـ على ثبلثة أركاف سقيمةٌ ،

األول -االعتماد على أتكيبلت ربريفيٌة ،لكثري من آًيت (القرآف الكرصل) ،مع
ّ
ذىاب بعض الغبلة صراحةن ،إذل القوؿ بوقوع التحريف يف (القرآف الكرصل).
الثاين -االعتماد على الركاًيت السقيمة ،اليت توافق أىواءىم؛ كىي قسماف:
النيب .
 -1الركاًيت السقيمة اؼبكذكبة ،اؼبنسوبة إذل ٌ
 -2الركاًيت السقيمة ،اؼبنسوبة إذل االثين عشر.

الثالث -االعتماد على أتكيبلت ربريفيٌة للركاًيت ،اليت زبالف أىواءىم.
القطعي
ككاضح ك ٌل الوضوح أ ٌف ثبوت (فضل الصحابة) ابلدليل القرآشلٌ
ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُِّْ/ّ :
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كل أركانػهم البالية.
كل عقائد (الغبلة) الباطلة ،ككفيل بػهدـ ٌ
كفيل ِببطاؿ ٌ
تطرقت  -يف ىذا الكتاب  -إذل مسألة (فضل الصحابة)؛ لػخمسة
كإٌمبا ٌ
مهمة ،ىي:
أسباب رئيسة ٌ
تدؿ داللة
يؤدم إذل تكذيب النصوص القرآنيٌة ،اليت ٌ
 -1إ ٌف (تكفري الصحابة) ٌ
قطعيٌة ،على فضلهم ،كخلودىم يف جنٌات النعيم.

يؤدم إذل الطعن يف اؽبداية النبويٌة ،كالتزكية النبويٌة،
 -2إ ٌف (تكفري الصحابة) ٌ
النبوم.
النبوم ،كاإلصبلح ٌ
كالرتبية النبويٌة ،كالتعليم ٌ
يؤدم إذل الطعن يف الطريق الوحيدً ،
اؼبوصل إذل
 -3إ ٌف (تكفري الصحابة) ٌ
معرفة (الشريعة اإلسبلميٌة) ،كىو (طريق الصحابة).

يؤدم إلػى اختبلؽ (العقائد الباطلة) ،كاختبلؽ
 -4إ ٌف (تكفري الصحابة) ٌ
(النصوص الباطلة) ،كاختبلؽ (التأكيبلت الباطلة).
ابدعاء
يؤدم إذل الطعن يف (الشريعة اإلسبلميٌة)؛ ٌ
 -5إ ٌف (تكفري الصحابة) ٌ
اقعي.
ٌأهنا شريعة مثاليٌة (خياليٌة) ،غري صاغبة للتطبيق الو ٌ
فعلى الذين يك ٌفركف الصحابة أف يهبيبوا عن ثبلثة أسئلة كبرية:
 -1من ىم اؼبدلوؿ عليهم بقولو تعاذل﴿ :كالسابً يقو ىف ٍاألىكليو ىف ًمن الٍمه ً
ً
ين
ر
اج
ى
ى يى ى
اف ر ًضي اَّلل عٍنػهم كرضوا عٍنو كأىعد ىؽبم جن و
ك ٍاألىنٍصا ًر كال ًذين اتػبػع ًً و
ات
ى ى ى ى ىي ي
وى ٍم ِب ٍح ىس ى ى ي ى ي ٍ ى ى ي ى ي ى ى يٍ ى
ً
ىذب ًرم ىربتػها ٍاألىنٍػهار خالً ًد ً
ك الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم﴾(ُ)؟
ين ف ىيها أىبى ندا ىذل ى
ٍ ٍى ى ى ي ى ى
كقولو تعاذل ﴿ :يؿبم هد رس ي ً ً
ً
ً
ى ىي
وؿ اَّلل ىكالذ ى
ين ىم ىعوي أىشداءي ىعلىى الٍ يكفار ير ىضبىاءي
ض نبل ًمن اَّللً كًرضو ناان ًسيماىم ًيف كج ً
وى ًه ٍم ًم ٍن
ى يٍ ي ي
بػىٍيػنىػ يه ٍم تىػىر ياى ٍم يرك نعا يسج ندا يػىٍبػتىػغيو ىف فى ٍ ى ى ٍ ى
ود ىذلً
أىثىًر ال ُسج ً
ك مثىػليهم ًيف التػوراةً كمثىػليهم ًيف ًٍ ً
آزىريه
ى
ىخىر ىج ىشطٍأىهي فى ى
اإل ٍقب ًيل ىكىزٍروع أ ٍ
ي
ٍى ى ى ي ٍ
ى يٍ
(ُ) التوبة.ََُ :
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ظ هبًًم الٍ يكفار كع ىد اَّلل ال ً
ظ فىاستىػول علىى سوقً ًو يػع ًجب الُزراع لًيغً
ين
ذ
ي
ى
ى
فى ٍ
استىػ ٍغلى ى ٍ ى ى ي ي ٍ ي ى ى
ى ى
ي ى
ي
ً
ً ً ً
ً
ً
يما﴾(ُ)؟
ىآمنيوا ىك ىعمليوا الصاغبىات مٍنػ يه ٍم ىم ٍغفىرةن ىكأ ٍ
ىجنرا ىعظ ن
اث السماك ً
ً ً ً ً ًً ً
ات
كقولو تعاذل ﴿ :ىكىما لى يك ٍم أىال تيػٍنف يقوا يف ىسب ًيل اَّلل ىكَّلل م ىري ي ى ى
ىك ٍاأل ٍىر ً
ك أ ٍىعظى يم ىد ىر ىجةن ًم ىن
ض ىال يى ٍستى ًوم ًمٍن يك ٍم ىم ٍن أىنٍػ ىف ىق ًم ٍن قىػٍب ًل الٍ ىفٍت ًح ىكقىاتى ىل أيكلىئً ى
ً
اغبي ٍس ىَن ىكاَّللي ًدبىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًريه﴾(ِ)؟
ين أىنٍػ ىف يقوا ًم ٍن بػى ٍع يد ىكقىاتىػليوا ىكيك ًّبل ىك ىع ىد اَّللي ٍ
الذ ى
اج ًرين ال ً
كقولو تعاذل﴿ :لًٍل يف ىقر ًاء الٍمه ً
يخ ًر يجوا ًم ٍن ًد ىًي ًرًى ٍم ىكأ ٍىم ىواؽبًً ٍم
ذ
ين أ ٍ
ى
ى يى ى
ك يى يم الص ًادقيو ىف.
يػىٍبػتىػغيو ىف فى ٍ
ض نبل ًم ىن اَّللً ىكًر ٍ
ص يرك ىف اَّللى ىكىر يسولىوي أيكلىئً ى
ض ىو ناان ىكيػىٍن ي
كال ًذين تىػبػوءكا الدار ك ًٍ ً ً ً
اجىر إًلىٍي ًه ٍم ىكىال ىًهب يدك ىف ًيف
اإليبىا ىف م ٍن قىػٍبل ًه ٍم يوببُو ىف ىم ٍن ىى ى
ى ى
ى ى ى ي
صدكًرًىم ح ً
ًً
ً
ً
وؽ
اصةه ىكىم ٍن يي ى
ص ى
اجةن فبا أيكتيوا ىكيػي ٍؤث يرك ىف ىعلىى أىنٍػ يفس ًه ٍم ىكلى ٍو ىكا ىف هب ٍم ىخ ى
يي ٍ ى ى
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف﴾(ّ)؟
يشح نػى ٍف ًس ًو فىأيكلىئً ى
ًً
ني إً ٍذ
 -2من ىم اؼبصاديق الواقعيٌة لقولو تعاذل﴿ :لىىق ٍد ىمن اَّللي ىعلىى الٍ يم ٍؤمن ى
ً
ً
ث فًي ًهم رس نوال ًمن أىنٍػ يف ًس ًهم يػٍتػليو علىي ًهم ًً ً
اب
آًيتو ىكيػيىزٌكي ًه ٍم ىكيػي ىعلٌ يم يه يم الٍكتى ى
ٍ ى ىٍ ٍ ى
ٍ
بػى ىع ى ٍ ى ي
ً
ً
ك ًٍ
ض ىبل وؿ يمبً و
ني﴾(ْ)؟
اغب ٍك ىمةى ىكإً ٍف ىكانيوا م ٍن قىػٍب يل لىفي ى
ى

 -3من ىم الذين ضبلوا أمانة نقل (القرآف الكرصل) ،كأمانة نقل (السنٌة النبويٌة)،
النيب  ،إذل سائر الناس؟
عن ٌ
إ ٌف اعبواب الوحيد الفريد األكيد  -عن ىذه األسئلة الثبلثة  -يكوف
بكلمة كاحدة ،فقط ،ىي :كلمة (الصحابة) ،الدالٌة على اؼبؤمنني ،اؼبسلمني،
(ُ) الفتح.ِٗ :
(ِ) اغبديد.َُ :
(ّ) اغبشر.ٗ-ٖ :
(ْ) آؿ عمراف.ُْٔ :
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النيب  ،كال سيٌما صباعة (اؼبهاجرين) ،كصباعة (األنصار).
الذين صحبوا ٌ

نفي العصمة عن الصحابة:
كليس القوؿ بفضل الصحابة يعين القوؿ بعصمتهم ،من األخطاء،
كالذنوب؛ فإ ٌف العصمة إٌمبا تكوف إلصباعهم ،حني يهبمعوف.
كل ما ييركل يف كتب
لكن نفي العصمة عن
ك ٌ
الصحاِب ال ٌ
يسوغ قبوؿ ٌ
ٌ
التاريخ كاغبديث كالتفسري كاألدب؛ كال سيٌما إذا علمنا أ ٌف معظم الركاًيت اليت
اشتملت على نسبة بعض األخطاء إذل بعضهم ىي  -يف اغبقيقة  -ركاًيت
تج هبا.
سقيمة ،غري صاغبة ،ألف يوب ٌ
الطربم) ىو أكرب اؼبصادر التارىبيٌة القديبة اؼبشتملة
كمعلوـ أ ٌف (اتريخ
ٌ
بذـ الصحابة ،أبسانيدىا .كقد كاف اؼبصدر الرئيس
اػباصة ٌ
على معظم الركاًيت ٌ
لكل كتب التاريخ اليت أيلًٌفت ،بعد أتليفو ،كاشتملت على ىذه الركاًيت.
ٌ
الطربم) ،من جهة السند؛ فإنٌنا
م لتاريخ
ٌ
فإذا عمدان إذل (النقد اػبرب ٌ
سنجد أ ٌف أسانيد معظم تلك الركاًيت أسانيد كاىية؛ لثبلثة أسباب رئيسة:
 -1كجػ ػود ركاة متٌػ ىهمني ابلكذب ،كأبػي ًمػخنػف ،كالكلبػ ٌي ،كابن الكلبػ ٌي،
اقدم ،كسيف بن عمر .كركاًيت ىؤالء  -كأمثاؽبم من اؼبتٌػ ىهمني  -ىي
كالو ٌ
الطربم) من
جردان (اتريخ
كركدا ،يف (اتريخ
األكثر ن
ٌ
ٌ
الطربم) ،حبيث إنٌنا لو ٌ
(ذـ الصحابة) ٌإال القليل القليل.
ىبص ٌ
ركاًيت ىؤالء ،لىما بقي فيو فبٌا ٌ
 -2كجود ركاة مطعوف يف ضبطهم ،دبعَن أ ٌف علماء اعبرح كالتعديل كثٌقوىم من
جهة العدالة ،كلكنٌهم بيٌنوا ضعفهم ،من جهة الضبط.
 -3أ ٌف الراكم الذم ينتهي إليو السند  -يف كثري من الركاًيت  -بعيد عن
كمكاان ،كىذا يعنػي أ ٌف راكم
زماان
ن
مكاان ،أك ن
زماان ،أك ن
األحداث الػمركيٌة ن
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األحداث إف لػم يكن قد اختلقها اختبلقنا ،فإنٌو قد أخذىا من ركاة آخرين،
قبهل أعياهنم كأحواؽبم؛ فبل تكوف لتلك الركاًيت أدسل قيمة.
الطربم) ،من جهة الػمنت؛ فإنٌنا
اػبربم لتاريخ
كإذا عمدان إذل (النقد
ٌ
ٌ
سنجد أ ٌف متوف معظم تلك الركاًيت متوف مريبة؛ لثبلثة أسباب رئيسة:

يتورع عنو
كثريا من تلك الركاًيت اؼبريبة تنسب إذل بعض الصحابة ما ٌ
 -1أ ٌف ن
كثري من مشركي قريش ،من الغدر كاػبيانة كاغبقد كاؼبكر كاللؤـ كالقسوة!!!
كثريا من تلك الركاًيت اؼبريبة تشتمل على تفصيبلت كثرية ،تتع ٌذر
 -2أ ٌف ن
ئي ،كآالت التوثيق
اإلحاطة هبا؛ فهل كاف الركاة يستعملوف آالت التوثيق اؼبر ٌ
الصويتٌ ،يف ذلك الزماف؛ لينقلوا التفصيبلت اعبزئيٌة ،لتلك األحداث؟!!!
بعضا.
 -3أ ٌف بعض تلك اؼبتوف متعارضة ،يك ٌذب بعضها ن

بني يف مق ٌدمة اترىبو أنٌو برمء من تلك الركاًيت
الطربم نفسو قد ٌى
ك ٌ
التارىبيٌة اؼبستن ىكرة .كقد كاف األىكذل أف ينقد تلك الركاًيت ،كيكشف عن
بطبلهنا ،كنكارهتا؛ فإف لػم يستطع ،فاألىكذل أف ييع ًرض عن ركايتها ،يف اترىبو؛
كثريا من الناس ال يستطيعوف التمييز بني السليم كالسقيم.
فإ ٌف ن
كل ما
قاؿ
ٌ
الطربم« :كليعلم الناظر يف كتابنا ىذا أ ٌف اعتمادم يف ٌ
أحضرت ًذكره فيو فبا شرطت أنػي ر ً
ركيت من األخبار
ما
على
ىو
ا
مب
إ
فيو؛
و
اظب
ٌ
ي ٌ
ٌ
ي
ي
ي ى
اليت أان ذاكًيرىا فيو ،كاآلاثر اليت أان يمسنً يدىا إذل ركاهتا فيو ،دكف ما أيد ًرؾ حبي ىجج
العقوؿ ،كاستينبًط ًبف ىكر النفوسٌ ،إال اليسري القليل منو ،إذ كاف العلم دبا كاف من
أخبار اؼباضني  -كما ىو كائن من أنباء اغبادثني  -غري كاصل ،إلػى من لػم
يشاىدىم ،كلػم يد ًرؾ زماهنمٌ ،إال ِبخبار الػم ً
خربين ،كنقل الناقلني ،دكف
ي
ي
االستخراج ابلعقوؿ ،كاالستنباط ًبف ىكر النفوس .فما ي يكن فػي كتاِب ىذا ،من
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خرب ذكرانه ،عن بعض اؼباضني ،فبٌا يستنكره قا ًرئيو ،أك يستشنعو ً
سامعيو ،من
الصحة ،كال معَن فػي اغبقيقة ،فليعلم أنٌو لػم
كجها فػي
ٌ
أجل أنٌو لػم يعرؼ لو ن
ؤت يف ذلك ،من قًبىلنا ،كإٌمبا أيتػي ًمن قًبل بعض انقليو إلينا؛ كأنػٌا إنػٌما ٌأدينا
يي ى
ذلك ،على كبو ما أيٌدم إلينا»(ُ).
كقاؿ ابن تيميٌة« :كمن اؼبعلوـ أ ٌف الزبري بن ب ٌكار  -صاحب كتاب
اقدم ،كصاحب الطبقات ،ككبونبا من
"األنساب"ٌ ،
كؿبمد بن سعد ،كاتب الو ٌ
اؼبعركفني ابلعلم كالثقة كاالطٌبلع  -أعلم هبذا الباب ،كأصدؽ فيما ينقلونو من
الػجاىلني ،كالك ٌذابني ،كمن بعض أىل التواريخ ،الذين ال يػوثػىق بعلمهم،
حت يبيٌز
كال صدقهم ،بل قد يكوف الرجل صادقنا ،كلكن ال خربة لو ابألسانيدٌ ،
بني اؼبقبوؿ كاؼبردكد ،أك يكوف سيٌ اغبفظ ،أك متٌػ ىه نما ابلكذب ،أك ابلتزيُد يف
اؼبؤرخني ،ال سيٌما إذا كاف مثل أِب ـبنف
الركاية ،كحاؿ كثري من اإلخباريٌني ،ك ٌ
اقدم نفسو خري عند الناس من مثل
لوط بن وبىي ،كأمثالو .كمعلوـ أ ٌف الو ٌ
ؿبمد بن السائب ،كأمثاؽبما ،كقد عيلًم كبلـ الناس يف
ىشاـ بن
الكليب ،كأبيو ٌ
ٌ
عتضد بو ،كييستأنس بو ،ك ٌأما االعتماد
اقدم ،فإ ٌف ما يذكره ىو كأمثالو إٌمبا يي ى
الو ٌ
دبجرده يف العلم ،فهذا ال يصلح»(ِ).
عليو ٌ
أيضا« :كإٌمبا عمدهتم يف اؼبنقوالت على تواريخ منقطعة
كقاؿ ابن تيميٌة ن
اإلسناد ،ككثري منها من كضع اؼبعركفني ابلكذب ،بل كابإلغباد ،كعلماؤىم
ؿبمد بن السائب،
يعتمدكف على نقل مثل أِب ـبنف لوط بن وبىي ،كىشاـ بن ٌ
كأمثاؽبما من اؼبعركفني ابلكذب ،عند أىل العلم ،مع أ ٌف أمثاؿ ىؤالء ىم من
(ُ) اتريخ الرسل كاؼبلوؾ.ٖ-ٕ/ُ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.ِْٕ/ِٕ :

556

أج ًٌل ىمن يعتمدكف عليو ،يف النقل؛ إذ كانوا يعتمدكف على من ىو يف غاية
ى
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 :أحدنبا
كإما ؿبرؼ قد دخلو من الزًيدة كالنقصاف ما
ما ىو كذبٌ ،إما كذب كلٌوٌ ،
الذـ كالطعن .كأكثر اؼبنقوؿ من اؼبطاعن الصروبة ىو من ىذا الباب،
يىب ًرجو إذل ٌ
يركيها الك ٌذابوف ،اؼبعركفوف ابلكذب ،مثل أِب ـبنف ،لوط بن وبىي ،كمثل
الكليب ،كأمثاؽبما من الك ٌذابني.)ِ(»...
ؿبمد بن السائب
ىشاـ بن ٌ
ٌ
اؼبعنوم،
العامة) ،الثابتة ابلتواتر
كالفرؽ كبري بني (التارىبيٌات اإلصباليٌة ٌ
ٌ
اػباصة) ،اليت ال ييبكن القطع بثبوهتا ،كال سيٌما تلك
كبني (التارىبيٌات التفصيليٌة ٌ
اليت ييبكن القطع ببطبلهنا.
كاػبطأ الكبري الذم يقع فيو أكثر الناس  -عند قراءة كتب التاريخ -
بكل كلمة من كلمات الركاًيت التارىبيٌة!!!
ٌأهنم يثقوف ٌ
اؼبؤرخوف ،عن معركيت (اعبمل) ك(ص ٌفني)،
فحني يقرأ أكثر الناس ما كتبو ٌ
كأهنم
بكل ما قرأكه ،من تفصيبلت جزئيٌة ،ك ٌ
مثبل؛ ذبدىم موقنني إيقا نان ًّ
ن
اتماٌ ،
مثبل!!!
أفبلما كاثئقيٌة كاقعيٌة ،عن (الػحرب العالػميٌة الثانية) ،ن
يشاىدكف ن
ئي ،كآالت التوثيق الصويتٌ -
إنٌنا اليوـ  -مع كجود آالت التوثيق اؼبر ٌ
قبهل اغبقيقة ،يف أكثر األخبار اغبديثة ،كال أنمن على عقولنا من االلبداع
ابألكاذيب اإلعبلميٌة؛ فكيف نركن إذل ركاًيت اترىبيٌة قديبة ابلية كاىية ،تطعن
(ُ) منهاج السنٌة النبويٌة.ٓٗ-ٖٓ/ُ :
(ِ) منهاج السنٌة النبويٌة.ُٖ/ٓ :
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يف الكثري من (الصحابة) ،كتنسب إليهم أقبح األفعاؿ كاألقواؿ؟!!!
إ ٌف اؼبنهج السليم يدعوان  -يف مقاـ الدفاع عن الصحابة  -إذل اإلعراض
ألهنا ال تيفيد أكثر
صحح
بعض العلماء؛ ٌ
ى
عن ركاًيت اآلحادٌ ،
أسانيدىا ي
حت لو ٌ
الظن يسقط عند معارضة (فضل الصحابة)،
الظن ،يف أحسن أحواؽبا؛ ك ٌ
من ٌ
ثبوات قطعيًّا ،ابألدلٌة القرآنيٌة.
الثابت ن
فكيف نيع ًرض عن األدلٌة القطعيٌة القرآنيٌة ،كنعتمد على تلك الركاًيت
اغبديثي) ،من
اإلنسانيٌة الواىية البالية الػ يمريبة ،اليت ال قيمة ؽبا ،يف ميزاف (النقد
ٌ
جهيت السند كاؼبنت؟!!!
استمركا على
النيب  ،ك ٌ
فإف قيل :إ ٌف بعض اؼبنافقني قد عاشوا بعد كفاة ٌ
مستمر ،فكيف ال ىبفى
النبوة ،كالوحي
نفاقهم ،كقد خفي نفاقهم ،يف عهد ٌ
ٌ
نظن أ ٌف الصحابة،
النيب ؛ ككيف ٌ
نفاقهم ،بعد انقطاع الوحي ،بوفاة ٌ
كالتابعني ،كاتبعيهم ،كعلماء اغبديث كالرتاجم :قد علموا حبقيقة نفاقهم ،فلم
يع ٌدكىم من صبلة الصحابة؟!
قلت :إ ٌف بقاء بعض اؼبنافقني ،بعد عهد الن ٌبوة  -مع خفاء نفاقهم ،على
يسوغ الطعن يف اؼبهاجرين كاألنصار ،الذين
الصحابة ،كمن جاء بعدىم  -ال ٌ
ثبت فضلهم ابألدلٌة القرآنيٌة القطعيٌة.
فبل ًٌ
مسوغ للطعن يف اؼبؤمنني الصادقني ،الذين ىم صبهور أىل اؼبدينة،
استمركا على
يف ذلك العهد ،ابالعتماد على ذريعة كجود بعض اؼبنافقني ،الذين ٌ
نفاقهم ،كخفي نفاقهم على سائر اؼبؤمنني!!!
كالطاعنوف يف (الصحابة) يتٌخذكف ىذه اؼبسألة ذريعةن ،إذل الطعن يف كبار
الصحابة ،من الػمهاجرين ،كاألنصار.
كمنهم  -ببل ريب ( -أبو بكر) ،الذم ال يستطيع أحد من الطاعنني أف
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ي ً
النيب  ،يف الغار ،عند اؽبجرة من م ٌكة إذل اؼبدينة.
صاحب
كاف
و
ن
أ
ر
نك
ٌ
ي
ٌ
ً
ىخر ىجوي ال ًذين ىك ىفركا ىاثًشل اثٍػنىػ ٍ ً
ني
ص يركهي فىػ ىق ٍد نى ى
قاؿ تعاذل﴿ :إًال تىػٍن ي
صىرهي اَّللي إ ٍذ أ ٍ ى
ى ي ى
وؿ لًص ً
احبً ًو ىال ىٍربىز ٍف إًف اَّللى ىم ىعنىا فىأىنٍػىزىؿ اَّللي ىس ًكينىػتىوي ىعلىٍي ًو
إً ٍذ ينبىا ًيف الٍغىا ًر إً ٍذ يػى يق ي ى
ً ًً
ً ً
ً و
ين ىك ىف يركا ال ُس ٍفلىى ىكىكل ىمةي اَّلل ى ىي الٍعي ٍليىا ىكاَّللي
ىكأىي ىدهي هجينيود ىدلٍ تىػىرٍكىىا ىك ىج ىع ىل ىكل ىمةى الذ ى
ىع ًز هيز ىح ًك هيم﴾(ُ).
كمن حاكؿ أف ي ً
نكر ىذه اغبقيقة التارىبيٌة القطعيٌة ،فقد فضح نفسو
ي
بنفسو ،ككشف عن سقامة تفكريه ،كسوء نيٌتو ،كخبث مقصده؛ فقد اعرتؼ
مفسرم (االثين عشريٌة) أنفسهم(ِ).
هبذه اغبقيقة التارىبيٌة بعض ٌ
القطعي»(ّ).
الطباطبائي« :كاؼبراد بصاحبو :ىو أبو بكر؛ للنقل
قاؿ
ٌ
ٌ
أت ىذه اآلية ،كتدبرىهتا حق التدبُر؛ ألدركت فضل ىذا الرجل،
كلو قر ى
النيب .
كعظيم منزلتو عند ٌ
الطوسي ،يف تفسريه ؽبذه اآلية؛ لتيدرؾ أ ٌف
كيكفي أف تقرأ قوؿ أِب جعفر
ٌ
أقضت مضاجعهم؛ كلذلك حاكؿ  -بتكلُف ابرد مفضوح -
ىذه اآلية قد ٌ
التقليل من قيمة االستدالؿ هبا على (فضل أِب بكر).
يدؿ على تفضيل أِب بكر؛
قاؿ أبو جعفر
الطوسي« :كليس يف اآلية ما ٌ
ٌ
ً
ً
النيب  -صلٌى هللا عليو كآلو  -خ ػرج
أل ٌف قولو ﴿ :ىاثشلى اثٍػنىػ ٍني﴾ ٌ
ؾبرد اإلخبار أ ٌف ٌ
كمع ػو غيػره ،ككذلك قول ػو﴿ :إً ٍذ يىػ ىما فػًي الٍغىػ ػا ًر﴾ :خرب عن كونػهما فيو ،كقولو:
وؿ لً ً ً
أيضا؛ أل ٌف تسمية الصاحب ال تيفيد فضيلة،
صاحبًو﴾ ال مدح فيو ،ن
﴿إً ٍذ يػى يق ي ى
(ُ) التوبة.َْ :
(ِ) انظر :التبياف يف تفسري القرآف ،ُِِ/ٓ :كؾبمع البياف يف تفسري القرآف.ْٓ/ٓ :
(ّ) اؼبيزاف يف تفسري القرآف.ِٕٗ/ٗ :
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اؿ لىو ً
صاحبيوي ىكيى ىو يوبىا ًكيرهي
أال ترل أ ٌف هللا تعاذل قاؿ يف صفة اؼبؤمن كالكافر﴿ :قى ى ي ى
(ُ)
ً
أبهنا صاحب اإلنساف ،كقوؿ
كقد
.
ك﴾
يسموف البهيمة ٌ
ت ًابلذم ىخلى ىق ى
أى ىك ىف ٍر ى
ٌ
الشاعر( :كصاحيب ابزؿ مشوؿ) .كقد يقوؿ الرجل اؼبسلم لغريه :أرسل إليك
يدؿ ذلك على الفضل ،كقولو﴿ :ىال ىٍربىز ٍف﴾ إف لػم يكن
صاحيب
اليهودم ،كال ٌ
ٌ
ذما ،فليس دبدح ،بل ىو هني ؿبض عن اػبوؼ ،كقولو﴿ :إًف اَّللى ىم ىعنىا﴾ قيل:
ًّ
النيب  -صلٌى هللا عليو كآلو  -كلو أيريد بو أبوبكر معو ،لػم يكن فيو
إ ٌف اؼبراد بو ٌ
فضيلة؛ ألنٌو وبتمل أف يكوف ذلك على كجو التهديد ،كما يقوؿ القائل لغريه،
تفعل ،إ ٌف هللا معنا ،يريد أنٌو متطلٌع علينا ،عالًػم حبالنا.
إذا رآه يفعل القبيح :ال ٍ
النيب  -صلٌى هللا عليو كآلو  -دبا بيٌناه من أ ٌف
كالسكينة قد بيٌنا ٌأهنا نزلت على ٌ
ابلنيب  -صلٌى هللا عليو كآلو  -فأين موضع
التأييد هجنود اؼببلئكة كاف ٌ
ىبتص ٌ
الفضيلة للرجل ،لوال العناد؟ كلػم نذكر ىذا للطعن على أِب بكر ،بل بيٌنا أ ٌف
االستدالؿ ابآلية على الفضل غري صحيح»(ِ).
م ًٌ
وبرؼ دالالت
كهبذا األسلوب
التفكيكي السقيم يستطيع أ ُ
ؿبرؼ أف ٌ
ٌ
آًيت القرآف الكرصل ،على كفق أىوائو ،كأىواء أسياده؛ كلكنٌو سيكوف ربري نفا
مفضوحا ،ال ىبفى على العاقل اؼبنصف اللبيب!!!
ن
ازم« :دلٌت ىذه اآلية على فضيلة أِب بكر  ،من
قاؿ الفخر الر ٌ
األكؿ أنٌو  ل ٌػما ذىب إذل الغار؛ ألجل أنٌو كاف ىباؼ الك ٌفار من
كجوهٌ :
ً
قاطعا على ابطن أِب بكر ،أبنٌو من
أف ييقدموا على قتلو ،فلوال أنٌو  كاف ن
نفسو ،يف ذلك اؼبوضع؛
اؼبؤمنني ا﵀ ٌققني الصادقني الص ٌديقنيٌ ،
كإال لىما أصحبو ى
(ُ) الكهف.ّٕ :
(ِ) التبياف يف تفسري القرآف.ِِّ-ِِِ/ٓ :
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يدؿ أعداءه عليو،
ألنٌو لو ىج ٌوز أف يكوف ابطنيو خببلؼ ظاىره ،ػبافو من أف ٌ
ً
دؿ
فلما استخلصو لنفسو ،يف تلك اغبالةٌ ،
ك ن
أيضا ػبافو من أف ييقدـ على قتلوٌ .
قاطعا ،أب ٌف ابطنو ،على كفق ظاىره .الثاشل كىو أ ٌف اؽبجرة
على أنٌو  كاف ن
كانت ِبذف هللا تعاذل ،ككاف يف خدمة رسوؿ هللا  صباعة من اؼبخلصني،
ككانوا يف النسب إذل شجرة رسوؿ هللا أقرب من أِب بكر؛ فلوال أ ٌف هللا تعاذل
كإال لكاف الظاىر
أمره أبف يستصحب أاب بكر ،يف تلك الواقعة الصعبة اؽبائلةٌ ،
دؿ على منصب و
عاؿ
ىبصو هبذه الصحبة .كزبصيص هللا ٌإًيه هبذا التشريف ٌ
ٌأال ٌ
كل من سول أِب بكر فارقوا رسوؿ هللا ٌ .أما ىو،
لو ،يف الدين .الثالث أ ٌف ٌ
رسوؿ هللا ،كغريه ،بل صرب على مؤانستو كمبلزمتو كخدمتو ،عند ىذا
فما سبق ى
اػبوؼ الشديد ،الذم لػم يبق معو أح هد؛ كذلك ي ً
وجب الفضل العظيم.)ُ(»...
ى
ي
كإثبات فضل (أِب بكر) ،كتربئتو من (تكفري الغبلة) كفيبلف ِبثبات
الع ىقديٌة ،اليت تقوـ
ٌ
كل األصوؿ ى
للنيب ؛ كبثبوت خبلفتو ،تبطل ٌ
صحة خبلفتو ٌ
عليها (الفرقة اإلماميٌة االثنا عشريٌة)(ِ).
كصحة (خبلفة أِب بكر) تقوـ على (فضل الصحابة) ،من جهتني:
ٌ
 -1فضل أِب بكر نفسو؛ ألنٌو كاحد من الصحابة ،ببل ريب.

 -2فضل صبهور الصحابة الذين ابيعوه.
كإلبطاؿ (خبلفة أِب بكر) كاف على الغبلة أف يطعنوا يف فضلو ،كفضل
األمة) ،يوـ البيعة؛
الذين ابيعوه ،من (اؼبهاجرين) ،ك(األنصار) ،كىم (صبهور ٌ
(ذـ الصحابة) ،قديػ نما ،كحديثنا.
كل االستقتاؿ ،فػي ٌ
كلذلك يستقتل (الغبلة)ٌ ،
(ُ) التفسري الكبري.ٔٔ-ٔٓ/ُٔ :
(ِ) انظر :فلسفات إسبلميٌة.َْٓ :
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اغبق يف مسألة (الصحابة) ىو اؼبذىب الوسط،
كمن ىنا كاف اؼبذىب ٌ
الذم ييثبت ما أثبتو القرآف الكرصل ،من فضلهم ،كمنزلتهم عند هللا  ،كعظيم
ثواهبم ،يوـ القيامة؛ مع نفي العصمة عنهم ،كذبويز كقوع األخطاء منهم.
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما الغلط ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،بل يف الصحابة
أحياان ،كفيمن بعدىم»(ُ).
من قد يغلط ن
أيضا« :كيقولوف :إ ٌف ىذه اآلاثر اؼبركيٌة يف مساكيهم،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
منها ما ىو كذب ،كمنها ما قد زيد فيو ،كنيًقص ،كغيًٌري عن كجهو ،كالصحيح
كإما ؾبتهدكف يـب ًطئوف ،كىم مع
منو :ىم فيو معذكركفٌ ،إما ؾبتهدكف يمصيبوفٌ ،
كل كاحد من الصحابة معصوـ عن كبائر اإلمث ،كصغائره؛
ذلك ال يعتقدكف أ ٌف ٌ
بل ذبوز عليهم الذنوب ،فػي الػجملة ،كلػهم من السوابق كالفضائل ما ي ً
وجب
ي
مغفرة ما يصدر منهم ،إف صدر.)ِ(»...
النيب  - ك﵁ الػحمد  -من أصدؽ
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كأصحاب ٌ
كذاب ،مع أنٌو كاف يقع من
عرؼ فيهم من تعمد عليو ن
الناس حديثنا عنو ،ال يي ى
أحدىم من الػهنات ما يقع ،كؽبم ذنوب ،كليسوا معصومني.)ّ(»...

(ُ) ؾبموعة الفتاكل.ُٕٗ/ُ :
(ِ) ؾبموعة الفتاكل.َُِ/ّ :
(ّ) منهاج السنٌة النبويٌة.ْٓٔ/ِ :
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الـمصادروالـمراحع
اؼبطهرة ،األلباشلٌ ،تُٗٗٗـ ،اؼبكتبة اإلسبلميٌة،
* آداب الزفاؼ يف السنٌة ٌ
عماف ،الطبعة األكذل للطبعة اعبديدةَُْٗ ،ق.
ٌ
الفراء ،تْٖٓق،
* إبطاؿ التأكيبلت ألخبار الصفات ،القاضي أبو يعلى ابن ٌ
دار إيبلؼ الدكليٌة  -الكويت.

لنعيمي ،جامعة اؼبصطفى العاؼبيٌة،
* ابن تيميٌة كمنهجو يف اغبديث ،أبو ٌ
ؿبمد ا ٌ
الطبعة األكذلُِْٗ ،ق.
السبكي ،تٕٔٓق ،كاتج الدين
تقي الدين
ٌ
* اإلهباج يف شرح اؼبنهاجٌ ،
السبكي ،تُٕٕق ،دار البحوث للدراسات اإلسبلميٌة كإحياء الرتاث ،دِب،
ٌ
اإلمارات ،الطبعة األكذلُِْْ ،قََِْ/ـ.
السيوطي ،تُُٗق ،ؾبمع اؼبلك فهد ،الػمدينة
* اإلتقاف فػي علوـ القرآف،
ٌ
اؼبنورة ،الطبعة األكذلُِْٔ ،ق.
ٌ

القرضاكم ،دار القلم ،الكويت ،الطبعة األكذل،
* االجتهاد يف الشريعة اإلسبلميٌة،
ٌ
ُُْٕقُٗٗٔ/ـ.
األندلسي ،تْٔٓق ،دار اآلفاؽ
* اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،ابن حزـ
ٌ
اعبديدة ،بريكتَُّْ ،قُّٖٗ/ـ.
العرِب ،بريكت،
اعبصاص ،تَّٕق ،دار إحياء الرتاث
* أحكاـ القرآفٌ ،
ٌ
ُُِْقُِٗٗ/ـ.
العرِب ،تّْٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت،
* أحكاـ القرآف ،أبو بكر بن ٌ
الطبعة الثالثةُِْْ ،قََِّ/ـ.
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ارل ،تَٓٓق ،دار ابن حزـ ،بريكت ،الطبعة
* إحياء علوـ الدين ،أبو حامد الغز ٌ
األكذلُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
* اختصار علوـ اغبديث ،ابن كثري ،تْٕٕق ،دار اؼبيماف ،الرًيض ،الطبعة
األكذلُّْْ ،قَُِّ/ـ.
البخارم ،القسطبلشلٌ ،تِّٗق ،مطبعة بوالؽ،
* إرشاد السارم لشرح صحيح
ٌ
مصر ،الطبعة السابعةُِّّ ،ق.
* إرشاد الفحوؿ ،الشوكاشلٌ ،تَُِٓق ،دار الفضيلة ،الرًيض ،الطبعة األكذل،
ُُِْقَََِ/ـ.
اػبليلي ،تْْٔق ،مكتبة الرشد ،الرًيض،
* اإلرشاد يف معرفة علماء اغبديث،
ٌ
الطبعة األكذلَُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
* إرشاد الن ٌقاد إذل تيسري االجتهاد ،األمري الصنعاشلٌ ،تُُِٖق ،الدار السلفيٌة،
الكويت ،الطبعة األكذلَُْٓ ،قُٖٗٓ/ـ.
احدم ،تْٖٔق ،دار اؼبيماف ،الرًيض ،الطبعة
* أسباب نزكؿ القرآف ،الو ٌ
األكذلُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
الذىيب ،تُٕٕٗـ ،مكتبة
ؿبمد حسني
* اإلسرائيليٌات يف التفسري كاغبديثٌ ،
ٌ
كىبة ،القاىرة.
حمد أبو شهبة ،تُّٖٗـ،
* اإلسرائيليٌات كالػموضوعات فػي كتب التفسيػر ،مػ ٌ
مكتبة السنٌة ،القاىرة ،الطبعة الرابعةَُْٖ ،ق.

ادم ،ج ٌدة ،الطبعة األكذل،
* األظباء كالصفات،
البيهقي ،تْٖٓق ،مكتبة السو ٌ
ٌ
ُُّْقُّٗٗ/ـ.
الباجي ،تْْٕق ،اؼبكتبة اؼب ٌكيٌة ،مػ ٌك ػػة
* اإلشارة يف معرفة األصوؿ ،أبو الوليد
ٌ
ػمكرمػة ،دار البش ػػائػػر اإلسبلميٌة ،بيػركت ،الطبعة األكلػىُُْٔ ،قُٗٗٔ/ـ.
ال ٌ
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* اإلشراؼ على مذاىب العلماء ،ابن اؼبنذر ،تُّٗق ،مكتبة م ٌكة الثقافيٌة،
رأس اػبيمة ،اإلمارات ،الطبعة األكذلُِْٓ ،قََِْ/ـ.
البغدادم ،تِْٗق ،مطبعة الدكلة ،إسطنبوؿ،
* أصوؿ الدين ،أبو منصور
ٌ
الطبعة األكذلُّْٔ ،قُِٖٗ/ـ.
ػمي ،تَُِٔـ ،دار نشر
* أصوؿ الفقو فػي نسيجو اعبديد ،مصطفى الزل ٌ
إحساف ،الطبعة األكذلُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
مكرمة ،الطبعة
* أضواء البياف،
الشنقيطي ،تُّٕٗـ ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
ٌ
األكذلُِْٔ ،ق.
مكرمة ،الطبعة
* أعبلـ اغبديث ،الػخطٌابػ ٌي ،تّٖٖق ،جامعة ٌأـ القرل ،م ٌكة الػ ٌ
األكذلَُْٗ ،قُٖٖٗ/ـ.
الدماـ ،الطبعة األكذل،
* إعبلـ اؼبوقٌعني ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار ابن
اعبوزمٌ ،
ٌ
ُِّْقََِِ/ـ.
الغمارم ،تَُٔٗـ ،مكتبة القاىرة،
* إقامة الدليل على حرمة التمثيل ،أضبد
ٌ
القاىرة ،الطبعة الثالثةُِْٓ ،قََِْ/ـ.
مقدسي ،تََٔق ،مكتبة العلوـ كاغبكم،
الغين الػ
ٌ
* االقتصاد يف االعتقاد ،عبد ٌ
اؼبنورة ،الطبعة الثانيةُِِْ ،قََُِ/ـ.
اؼبدينة ٌ
الدارقطين ،تّٖٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،الطبعة
* اإللزامات كالتتبٌع،
ٌ
الثانيةَُْٓ ،قُٖٗٓ/ـ.
* االنتصار للقرآف ،أبو بكر الباقبلشلٌ ،تَّْق ،دار الفتح  -ىع ٌماف ،دار
ابن حزـ  -بريكت ،الطبعة األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.
* أكائل الػمقاالت ،الػمفيد ،تُّْق ،دار الػمفيد ،بريكت ،الطبعة الثانية،
ُُْْقُّٗٗ/ـ.
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اغبق على اػبلق ،ابن الوزير ،تَْٖق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت،
* إيثار ٌ
الطبعة الثانيةَُْٕ ،قُٖٕٗ/ـ.
* إيضاح الدليل يف قطع حجج أىل التعطيل ،ابن صباعة ،تّّٕق ،دار اقرأ،
دمشق ،الطبعة األكذلُِْٓ ،قََِٓ/ـ.
العرِب ،بريكت ،الطبعة
* حبار األنوار ،ال
ػمجلسي ،تُُُُق ،دار إحياء الرتاث ٌ
ٌ
ػمصححةَُّْ ،قُّٖٗ/ـ.
الثالثة ال ٌ
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 ٌ
* البداية كالنهاية ،ابن كثري ،تْٕٕق ،دار ىجر ،اعبيزة  -مصر ،الطبعة األكذل،
ُُْٕقُٕٗٗ/ـ.
اعبويين ،تْٖٕق ،دكلة قطر ،الطبعة
* الربىاف يف أصوؿ الفقو ،أبو الػمعارل
ٌ
األكذلُّٗٗ ،ق.
كشي ،تْٕٗق ،مكتبة دار الرتاث ،القاىرة،
* الربىاف يف علوـ القرآف ،الزر ٌ
الطبعة الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
التوحيدم ،ت كبو ََْق ،دار صادر ،بريكت،
* البصائر كالذخائر ،أبو حيٌاف
ٌ
الطبعة األكذلَُْٖ ،قُٖٖٗ/ـ.
الطنطاكم ،تُٗٗٗـ ،دار الػمنارة ،ج ٌدة ،الطبعة األكذل،
علي
ٌ
* البواكريٌ ،
َُّْقََِٗ/ـ.
عذارم،
* البياف الػمغرب يف اختصار أخبار ملوؾ األندلس كالػمغرب ،ابن
ٌ
ػبلمي ،تػػونػػس ،الطبعػة األكلػى،
ت بعد ُِٕق ،دار الغػ ػػرب اإلس ٌ
ُّْْقَُِّ/ـ.
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* اتري ػ ػخ ابن خل ػ ػ ػ ػدكف ،تَٖٖق ،دار الفكػ ػ ػ ػ ػر ،بيػ ػ ػركت ،الطبع ػ ػة الثانيػ ػة،
ُُِْقََُِ/ـ.
اإلسبلمي ،بريكت،
البغدادم ،تّْٔق ،دار الغرب
* اتريخ بغداد ،اػبطيب
ٌ
ٌ
الطبعة األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.
الطربم ،تَُّق ،دار الػمعارؼ ،القاىرة ،الطبعة
* اتريخ الرسل كاؼبلوؾ،
ٌ
الثانيةُّٖٕ ،قُٕٗٔ/ـ.
البخارم ،تِٔٓق ،دائرة الػمعارؼ العثمانيٌة ،حيدر آابد،
* التاريخ الكبري،
ٌ
الدكن ،اؽبند.

ازم ،تَٔٔق ،دار نور الصباح ،دمشق،
* أتسيس التقديس ،الفخر الر ٌ
الطبعة األكذلَُُِ ،ـ.
اإلسبلمي ،بريكت،
* أتكيل ـبتلف اغبديث ،ابن قتيبة ،تِٕٔق ،الػمكتب
ٌ
مؤسسة اإلشراؽ ،الدكحة ،الطبعة الثانيةُُْٗ ،قُٗٗٗ/ـ.
ٌ
الطوسي ،تَْٔق ،دار إحياء الرتاث
* التبياف يف تفسري القرآف ،أبو جعفر
ٌ
العرِب.
ٌ
ػمي ،تَُِٔـ ،دار نشر
* التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف ،مصطفى الزل ٌ
إحساف ،الطبعة األكذلُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
ػخميين ،تُٖٗٗـ ،سفارة الػجمهوريٌة ،دمشق،
* تػحرير الوسيلة ،ال ٌ
ُُْٖقُٖٗٗ/ـ.
* تػحرصل نكاح الػمتعة ،ابن أِب حافظ ،تَْٗق ،دار طيبة ،الرًيض ،الطبعة
الثانية.
السيوطي ،تُُٗق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،الطبعة
* تدريب الراكم،
ٌ
األكذلُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ.
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حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة
* تراثنا
الفكرم ،مػ ٌ
ٌ
اػبامسةُِْْ ،قََِّ/ـ.
الباجي ،تْْٕق ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف
* التعديل كالتجريح ،أبو الوليد
ٌ
اإلسبلميٌة ،الػمغربُُُْ ،قُُٗٗ/ـ.

ؿبمد صادؽ
* تفريج اػباطر يف مناقب الشيخ عبد القادر ،ألٌفو ابلفارسيٌةٌ :
بلي،
الشهاِب
القادرم
ٌ
ٌ
ٌ
السعدم ،ترصبو إذل العربيٌة :عبد القادر بن ؿبيي الدين اإلر ٌ
مطبعة مريس ،مصرََُّ ،قُّٖٖ/ـ.
األندلسي ،تْٕٓق ،دار الكتب العلميٌة،
* تفسري البحر ا﵀يط ،أبو حيٌاف
ٌ
بريكت ،الطبعة األكذلُُّْ ،قُّٗٗ/ـ.
ؿبمد بن سعود ،الرًيض،
احدم ،تْٖٔق ،جامعة ٌ
* التفسري البسيط ،الو ٌ
الطبعة األكذلَُّْ ،ق.
* تفسري التحرير كالتنوير ،ابن عاشور ،تُّٕٗـ ،الدار التونسيٌة ،تونس،
ُْٖٗـ.
ؿبمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،دار الػمنار ،القاىرة،
* تفسري القرآف اغبكيمٌ ،
الطبعة الثانية.
مؤسسة قرطبة ،اعبيزة  -مصر،
* تفسري القرآف العظيم ،ابن كثري ،تْٕٕقٌ ،
الطبعة األكذلُُِْ ،قَََِ/ـ.
ازم ،تَٔٔق ،دار الفكر ،بريكت ،الطبعة األكذل،
* التفسري الكبري ،الفخر الر ٌ
َُُْقُُٖٗ/ـ.
الذىيب ،تُٕٕٗـ ،مكتبة كىبة ،القاىرة.
ؿبمد حسني
ػمفسركفٌ ،
* التفسري كال ٌ
ٌ

العرِب ،بريكت ،الطبعة
النوكم ،تٕٔٔق ،دار الكتاب
* التقريب كالتيسري،
ٌ
ٌ
األكذلَُْٓ ،قُٖٗٓ/ـ.
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* تكملة اؼبعاجم العربيٌة ،دكزم ،تُّٖٖـ ،كزارة الثقافة كاإلعبلـ ،العراؽ،
الطبعة األكذلَََِ - ُٕٗٗ ،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 ،الرًيض ،الطبعة األكذل،
ُُُْق.

الرب ،تّْٔق ،كزارة عموـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميٌة،
* التمهيد ،ابن عبد ٌ
الػمغربُّٖٕ ،قُٕٗٔ/ـ.
* التوحيد ،ابن خزيػمة ،تُُّق ،مكتب ػة الرش ػ ػ ػد ،الرًيض ،الطبعة الػخامسة،
ُُْْقُْٗٗ/ـ.
* توضيح األفكار لػمعاشل تنقيح األنظار ،األمري الصنعاشلٌ ،تُُِٖق ،الػمكتبة
اؼبنورة.
السلفيٌة ،اؼبدينة ٌ

* الثقات ،ابن حبٌاف ،تّْٓق ،دائرة اؼبعارؼ العثمانيٌة ،حيدر آابد الدكن،
اؽبند ،الطبعة األكذلُّّٗ ،قُّٕٗ/ـ َُِْ -قُِٖٗ/ـ.
الثعاليب ،تِْٗق ،دار
* ثػمار القلوب يف اؼبضاؼ كاؼبنسوب ،أبو منصور
ٌ
البشائر ،دمشق ،الطبعة األكذلُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
* ثػمرات النظر يف علم األثر ،األمري الصنعاشلٌ ،تُُِٖق ،مطبوع ضمن
ؾبموعة لببة الفكر ،البن حجر العسقبلشلٌ ،دار ابن حزـ ،بريكت ،الطبعة األكذل،
ُِْٕقََِٔ/ـ.
الطربم ،تَُّق ،دار ىجر ،اعبيزة  -مصر ،الطبعة األكذل،
* جامع البياف،
ٌ
ُِِْقََُِ/ـ.
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الدماـ،
* جامع بياف العلم كفضلو ،ابن عبد الربٌ ،تّْٔق ،دار ابن
اعبوزمٌ ،
ٌ
الطبعة األكذلُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
حنبلي ،تٕٓٗق ،دار ابن كثيػر ،دمشق
* جامع العلوـ كالػحكم ،ابن رجب الػ ٌ
 بريكت ،الطبعة األكذلُِْٗ ،قََِٖ/ـ.مؤسسة الرسالة،
* اعبامع ألحكاـ القرآف ،أبو عبد هللا
القرطيب ،تُٕٔقٌ ،
ٌ
بريكت ،الطبعة األكذلُِْٕ ،قََِٔ/ـ.
مكرمة ،الطبعة
* جبلء األفهاـ ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
األكذلُِْٓ ،ق.
مؤسسة النشػػر
ػحمد حسػػن
النجفي ،تُِٔٔقٌ ،
* جواى ػػر الكبلـ ،م ٌ
ٌ
اإلسبلمي ،الطبعة األكذلُّْْ ،ق.
ٌ
اغبنفي ،تٕٕٓق ،دار
* اعبواىر الػمضيٌة يف طبقات الػحنفيٌة ،ؿبيي الدين
ٌ
ىجر ،اعبيزة  -مصر ،الطبعة الثانيةُُّْ ،قُّٗٗ/ـ.

مكرمة ،الطبعة
* حادم األركاح ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
األكذلُِْٖ ،ق.
ماكردم ،تَْٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،الطبعة
* اغباكم الكبري ،الػ
ٌ
األكذلُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
اػبميين ،تُٖٗٗـ ،الطبعة الثالثة.
* اغبكومة اإلسبلميٌة،
ٌ

القرضاكم ،مكتبة كىبة ،القاىرة ،الطبعة الثانية
* اغببلؿ كاغبراـ يف اإلسبلـ،
ٌ
كالعشركفُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ.

حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،نػهضة مصر ،الطبعة
* دفاع عن العقيدة كالشريعة ،مػ ٌ
السابعةََِٓ ،ـ.
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الركاس ،بريكت ،الطبعة
* دفع شبو التشبيو ،ابن
اعبوزم ،تٕٗٓق ،دار اإلماـ ٌ
ٌ
الرابعةُِْٖ ،قََِٕ/ـ.
* دليػل الػمحاكمة العادلػة ،منظٌمة العفػ ػو الدكليٌة ،لن ػ ػدف ،الطبعػة الثانػيػة ،الرتجػمة
العربيٌةَُِْ ،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 ،الرًيض ،الطبعة األكذلُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
ؿبمد عبده ،تَُٓٗـ ،دار الشركؽ ،بريكت ،الطبعة األكذل،
* رسالة التوحيدٌ ،
ُُْْقُْٗٗ/ـ.
القشريم ،تْٓٔق ،دار الشعب ،القاىرة،
* الرسالة القشرييٌة ،أبو القاسم
ٌ
َُْٗقُٖٗٗ/ـ.
حمد قطب ،تَُِْـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة األكذل،
* ركائز اإليباف ،مػ ٌ
ُِِْقََُِ/ـ.
مكرمة ،الطبعة األكذل،
* الركح ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
ُِّْق.
مكرمة ،الطبعة
* الركض الباسم ،ابن الوزير ،تَْٖق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
األكذلُُْٗ ،ق.
اإلسبلمي ،بريكت ،الطبعة
اعبوزم ،تٕٗٓق ،الػمكتب
* زاد الػمسري ،ابن
ٌ
ٌ
الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
مؤسسة الرسالة ،بريكت ،الطبعة السابعة
* زاد الػمعاد ،ابن القيٌم ،تُٕٓقٌ ،
كالعشركفُُْٓ ،قُْٗٗ/ـ.
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* سلسلة األحاديث الصحيحة ،األلباشلٌ ،تُٗٗٗـ ،مكتبة اؼبعارؼ ،الرًيض،
الطبعة األكذلُُْٔ ،قُٗٗٔ/ـ.
* الس ػ ػنٌة ،أبو بكر الػخ ػ ٌبلؿ ،تُُّق ،دار الراي ػة  -الري ػاض ،الطبعة الثانية،
ُُْٓقُْٗٗ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار
* السنٌة النبويٌة بني أىل الفقو كأىل اغبديث ،مػ ٌ
الشركؽ ،القاىرة  -بريكت ،الطبعة الثالثةُٖٗٗ ،ـ.
مؤسسة الرسالة ،بريكت ،الطبعة
* سيػر أعبلـ النببلء ،الذىبػ ٌي ،تْٖٕقٌ ،
األكذل.
اعبرار ،الشوكانػ ٌي ،تَُِٓق ،دار ابن حزـ ،بريكت ،الطبعة األكذل،
* السيل ٌ
ُِْٓقََِْ/ـ.
* ش ػ ػرائع اإلسبلـ ،نػجػػم الدين الػحلٌ ٌػي ،تٕٔٔق ،دار القػارئ ،بيػركت ،الطبعة
اغبادية عشرةُِْٓ ،قََِْ/ـ.
اقي ،تَٖٔق ،دار الكتب العلميٌة،
* شرح التبصرة كالتذكرة ،زين الدين العر ٌ
بريكت ،الطبعة األكذلُِّْ ،قََِِ/ـ.
الدكانػ ٌي ،تُٖٗق ،دار
الدكانػ ٌي على العقائد العضديٌة ،جبلؿ الدين ٌ
* شرح ٌ
الطباعة العامرةُُّٕ ،ق.
* شرح رًيض الصاغبني ،ابن عثيمني ،تََُِـ ،دار الوطن ،الرًيض ،الطبعة
األكذلُِْٕ - ُِْٔ ،ق.
مكرمة ،الطبعة
* شرح سنن ابن ماجو ،مغلطام ،تِٕٔق ،مكتبة الباز ،م ٌكة الػ ٌ
األكذلُُْٗ ،قُٗٗٗ/ـ.
البخارم ،ابن بطٌاؿ ،تْْٗق ،مكتبة الرشد ،الرًيض ،الطبعة
* شرح صحيح
ٌ
الثانيةُِّْ ،قََِّ/ـ.
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اإلسبلمي ،بريكت  -دمشق ،الطبعة الثامنة،
* شرح العقيدة الطحاكيٌة ،الػمكتب
ٌ
َُْْقُْٖٗ/ـ.
اغبنفي ،تُٖٔق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت،
* شرح فتح القدير ،ابن اؽبماـ
ٌ
الطبعة األكذلُِْْ ،قََِّ/ـ.
* شرح الػمنظومة البيقونيٌة ،ابن عثيمني ،تََُِـ ،دار الثرًٌي ،الرًيض ،الطبعة
الثانيةُِّْ ،قََِّ/ـ.
البخارم ،تِٔٓق ،دار ابن كثري ،دمشق  -بريكت ،الطبعة اػبامسة،
* صحيح
ٌ
ُُْْقُّٗٗ/ـ.
العرِب ،بريكت،
* صحيح
ٌ
البخارم بشرح الكرماشلٌ ،تٖٕٔق ،دار إحياء الرتاث ٌ
الطبعة الثانيةَُُْ ،قُُٖٗ/ـ.
* صحي ػح مس ػلم ،تُِٔق ،دار الػحديث ،القاى ػرة ،الطبعة األكلػى،
ُُِْقُُٗٗ/ـ.
النوكم ،تٕٔٔق ،الػمطبعة الػمصريٌة ابألزىر ،الطبعة
* صحيح مسلم بشرح
ٌ
األكذلُّْٕ ،قُِٗٗ/ـ.
مرسلة ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار العاصمة ،الرًيض ،الطبعة
* الصواعق الػ ى
األكذلَُْٖ ،ق.
اإلسبلمي ،بريكت،
* صيانة صحيح مسلم ،ابن الصبلح ،تّْٔق ،دار الغرب
ٌ
َُْْقُْٖٗ/ـ.
يلي ،تِِّق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،الطبعة
* الضعفاء الكبري ،العي ىق ٌ
األكذلَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
مكرمة ،الطبعة
* طريق اؽبجرتني ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
األكذلُِْٗ ،ق.
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اإلسبلمي ،الطبعة األكذل،
مؤسسة النشر
* العركة الوثقى،
اليزدم ،تُُٗٗـٌ ،
ٌ
ٌ
َُِْق.
* العزلة ،الػخطٌاب ٌػي ،تّٖٖق ،دار ابن كثري ،دمشق  -بريكت ،الطبعة الثانية،
َُُْقَُٗٗ/ـ.
ؿبمد حامد الناصر ،مكتبة
* العصرانيٌوف بني مزاعم التجديد كميادين التغريبٌ ،
الكوثر ،الرًيض ،الطبعة الثانيةُِِْ ،قََُِ/ـ.
* العظمة ،أبو الشيخ األصبهاشلٌ ،تّٗٔق ،دار العاصمة  -الرًيض.

ػحمد رضا الػمظ ٌفر ،تُْٔٗـ ،الطبعة الثانيةَُّٖ ،ق.
* عقائد اإلماميٌة ،م ٌ

* العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة ،الدارقطن ٌػي ،تّٖٓق ،دار طيبة ،الرًيض،
الطبعة األكذلُُْٓ ،قُْٗٗ/ـ.
العيين ،تٖٓٓق ،بريكت ،دار الكتب العلميٌة،
* عمدة القارم ،بدر الدين ٌ
الطبعة األكذلُُِْ ،قََُِ/ـ.
اإلسبلمي ،الطبعة األكذل،
* فتاكل الشيخ األلباشلٌ ،تُٗٗٗـ ،مكتبة الرتاث
ٌ
ُُْْقُْٗٗ/ـ.
ؿبمد بن
* فتاكل نور على الدرب ،ابن عثيمني ،تََُِـٌ ،
مؤسسة الشيخ ٌ
صاحل العثيمني الػخرييٌة ،الرًيض ،الطبعة األكذلُّْْ ،ق.
* فتاكل كمسائل ابن الصبلح ،تّْٔق ،دار الػمعرفة ،بريكت ،الطبعة األكذل،
َُْٔقُٖٗٔ/ـ.

* فتح البارم ،ابن حجر العسقبلشلٌ ،تِٖٓق ،دار الػمعرفة ،بريكت.

ػمئّٖ ،ق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت،
* الفتوحات الػم ٌكػيٌة ،ابن عرب ٌػي الػحات ٌ
الطبعة األكذلَُِْ ،قُٗٗٗ/ـ.
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ً
دادم ،تِْٗق ،الػمكتبة العص ػريٌة ،صيدا
* ال ىف ػ ٍرؽ بيػن الفػ ػىرؽ ،أبو منص ػ ػور البغػ ػ ٌ
 بريكتُُْٔ ،قُٗٗٓ/ـ.العرِب ،بريكت.
ػمئّٖ ،ق ،دار الكتاب ٌ
* فصوص اغبكم ،ابن عرب ٌػي الػحات ٌ

ؿبمد جواد مغنيٌة ،تُٕٗٗـ ،دار كمكتبة اؽببلؿ ،بريكت،
* فلسفات إسبلميٌةٌ ،
دار اعبواد ،بريكت ،الطبعة السادسةُّٗٗ ،ـ.
مكرمة ،الطبعة األكذل
* الفوائد ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
ُِْٗق.
ػمحبلت ٌػي ،الطبعة الثالثة،
ػحر
العاملي ،تَُُْق ،مكتبة ال ٌ
* الفوائد الطوسيٌة ،ال ٌ
ٌ
ُِّْق.
اللكنوم ،تُِِٓق ،دار الكتب
* فواتح الرضبوت بشرح مسلم الثبوت،
ٌ
العلميٌة ،بريكت ،الطبعة األكذلُِّْ ،قََِِ/ـ.

* يف ظبلؿ القرآف ،سيٌد قطب ،تُٔٔٗـ ،دار الشركؽ ،بريكت ،الطبعة الثانية
كالثبلثوفُِّْ ،قََِّ/ـ.
مي ،تُٔٔٗـ ،الػمكتب
* القائد إلػى تصحيح العقائد ،عبد الرحػمن الػمعلٌ ٌ
اإلسبلمي ،بريكت  -دمشق ،الطبعة الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
ٌ
فتحي سركر ،دار الشركؽ ،القاىرة،
الدستورم ،أضبد
جنائي
ٌ
ٌ
* القانوف الػ ٌ
ََِِ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.
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خالدم ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشاميٌة ،بريكت،
* القصص القرآنػ ٌي ،صبلح الػ
ٌ
الطبعة األكذلُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
مؤسسة الرسالة
مي ،تُُْٗـٌ ،
* قواعد التحديث ،جػماؿ الدين القاسػ ٌ
انشركف ،بريكت ،الطبعة األكذلُِْٓ ،قََِْ/ـ.
* قوت القلوب يف معاملة الػمحبوب ،أبو طالب الػم ٌك ٌي ،تّٖٔق ،مكتبة دار
الرتاث ،القاىرة ،الطبعة األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.
عز الدين ابن األثري ،تَّٔق ،دار الكتب العلميٌة،
* الكامل يف التاريخٌ ،
بريكت ،الطبعة األكذلَُْٕ ،قُٖٕٗ/ـ.
* الكتاب الػمقدس ،ترجػمة فاف دايك.
الزـبشرم ،تّٖٓق ،مكتبة العبيكاف ،الرًيض ،الطبعة األكذل،
الكشاؼ،
* ٌ
ٌ
ُُْٖقُٖٗٗ/ـ.
القدسي،
* كشف الػخفاء كمزيل اإللباس ،العجلوشلٌ ،تُُِٔق ،مكتبة
ٌ
القاىرةُُّٓ ،ق.
جوزم ،تٕٗٓق ،دار
* كشف الػمشكل من حديث الصحيحني ،ابن الػ ٌ
الوطن ،الرًيض.
البغدادم ،تّْٔق ،دائرة الػمعارؼ
* الكفاية يف علم الركاية ،الػخطيب
ٌ
العثمانيٌةُّٕٓ ،ق.

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.
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* لساف الػميزاف ،ابن حجر العسقبلنػ ٌي ،تِٖٓق ،مكتب الػمطبوعات
اإلسبلميٌة ،حلب ،الطبعة األكذلُِّْ ،قََِِ/ـ.

صبحي الصاحل ،تُٖٔٗـ ،دار العلم للمبليني،
* مباحث يف علوـ القرآف،
ٌ
بريكت ،الطبعة العاشرةُٕٕٗ ،ـ.
الطوسي ،تَْٔق ،دار الكتاب
* الػمبسوط فػي فقو اإلماميٌة ،أبو جعفر
ٌ
اإلسبلمي ،بريكتُُِْ ،قُِٗٗ/ـ.
ٌ

الصميعي ،الرًيض،
* متػن الورقات ،أبو الػمعارل الػجوينػ ٌي ،تْٖٕق ،دار
ٌ
الطبعة األكذلُُْٔ ،قُٗٗٔ/ـ.
حمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،كآخركف.
* مػجلٌة الػمنار ،مػ ٌ

ػرسي ،تْٖٓق ،دار الػمرتضى ،بريكت،
* مػجمع البياف يف تفسري القرآف ،الطب ٌ
الطبعة األكذلُِْٕ ،قََِٔ/ـ.

* 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 ،الرًيض ،الطبعة األخريةُُّْ ،ق.

متنوعة ،ابن ب ػاز ،تُٗٗٗـ ،دار القاسم ،الرًيض،
* مػجمػوع فتاكل كمقاالت ٌ
الطبعة األكذل.
* مػجموعة رسائل اإلماـ الغزالػ ٌي ،تَٓٓق ،الػمكتبة التوفيقيٌة ،القاىرة.

* مػجموعة الفتاكل ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،دار الوف ػ ػاء ،الػمنصورة ،الطبعة
الثالثةُِْٔ ،قََِٓ/ـ.

األندلسي ،تِْٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت،
محرر الوجيز ،ابن عطيٌة
* الػ ٌ
ٌ
الطبعة األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.
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األندلسي ،تْٔٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت،
* الػمحلٌى ابآلاثر ،ابن حزـ
ٌ
الطبعة الثالثةُِْْ ،قََِّ/ـ.
البخارم ،األلبانػ ٌي ،تُٗٗٗـ ،مكتبة الػمعارؼ،
* مػختصر صحيح اإلماـ
ٌ
الرًيض ،الطبعة الشرعيٌة اعبديدة األكذلُِِْ ،قََِِ/ـ.

* مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات ،أضبد بن عبد الرضبن القاضي ،دار
العاصمة ،الرًيض ،الطبعة األكذلُُْٔ ،قُٗٗٔ/ـ.
جوزم ،تْٓٔق ،دار الرسالة
* مرآة الزماف يف تواريخ األعياف ،سبط ابن الػ ٌ
العاؼبيٌة ،دمشق ،الطبعة األكذلُّْْ ،قَُِّ/ـ.
األندلسي ،تْٔٓق ،دار ابن حزـ ،بريكت ،الطبعة
* مراتب اإلصباع ،ابن حزـ
ٌ
األكذلُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
مقدسي ،تٓٔٔق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت،
* الػمرشد الوجيز ،أبو شامة الػ
ٌ
الطبعة األكذلُِْْ ،قََِّ/ـ.
ػحمد الركحان ٌػي ،تُٕٗٗـ ،مكتبة األلفني،
* الػمسائل اؼبنتخبة ،فتاكل م ٌ
الكويت ،الطبعة األكذلُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ.
ػحمد الصدر ،تُٗٗٗـ ،دار كمكتبة البصائر،
* مسائل كردكد ،فتاكل م ٌ
بريكتُُّْ ،قََُِ/ـ.
اؼبقدسي ،تَٕٓق ،مكتبة الصحابة ،ج ٌدة.
* مسألة التسمية ،ابن طاىر
ٌ

مؤسسة الرسالة ،بريكت ،الطبعة
* الػمستصفى ،أبو حامد الغزال ٌػي ،تَٓٓقٌ ،
األكذلُُْٕ ،قُٕٗٗ/ـ.

ػمرعشي
الطباطبائي ،تَُٕٗـ ،مكتبة ال
* مسػػتمسػػك الع ػ ػػركة ،مػحسن
ٌ
ٌ
النجفيَُْْ ،ق.
ٌ
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الداكرم ،الطبعة األكذل
ػخوئي ،تُِٗٗـ ،مكتبة
ٌ
* مصباح الفقاىة ،ال ٌ
الػمح ٌققة.
مؤسسة الرسالة،
* الػمص ٌفى
ٌ
جوزم ،تٕٗٓقٌ ،
أبكف أىل الرسوخ ،ابن الػ ٌ
بريكت ،الطبعة الثانيةَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
* معالػم يف الطريق ،سيٌد قطب ،تُٔٔٗـ ،دار الشركؽ ،بريكت  -القاىرة،
الطبعة الشرعيٌة السادسةُّٗٗ ،قُٕٗٗ/ـ.

الزجاج ،تُُّق ،عالػم الكتب ،بريكت ،الطبعة األكذل،
* معاشل القرآف كإعرابوٌ ،
َُْٖقُٖٖٗ/ـ.
* معرفة أنواع علوـ اغبديث ،ابن الصبلح ،تّْٔق ،دار الكتب العلميٌة،
بريكت ،الطبعة األكذلُِّْ ،قََِِ/ـ.
الغمارم،
* الػمغري على األحاديث الػموضوعة فػي الػجامع الصغري ،أضبد
ٌ
العرِب ،بريكتَُِْ ،قُِٖٗ/ـ.
تَُٔٗـ ،دار الرائد ٌ

* مفاتي ػػح الش ػ ػرائػػع ،الفيض الكاشان ٌػي ،تَُُٗق ،مػجمع الذخائػػر
اإلسبلميٌةَُُْ ،ق.

اػبالدم ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة الثانية،
* مفاتيح للتعامل مع القرآف ،صبلح
ٌ
ُُْٓقُْٗٗ/ـ.
* الػمفهم لػما أش ػ ػكل من تلخيص كتاب مسػ ػ ػلم ،أبو العبٌاس القرطبػ ٌي،
تٔٓٔق ،دار ابن كثري ،دمشق  -بريكت ،دار الكلم الطيٌب ،دمشق -
بريكت ،الطبعة األكذلُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ.
ػمقرـ ،تُُٕٗـ ،منشورات
* مقتل اغبسني (حديث كرببلء) ،عبد ٌ
الرزاؽ ال ٌ
الرضي.
الشريف
ٌ
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مؤسسة النشػػر
تقي
اآلملي ،تُُٕٗـٌ ،
* الػمكاسب كالبيػ ػػع ،م ٌ
ٌ
ػحمد ٌ
اإلسبلمي.
ٌ
* الػمنار الػمنيف ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار العاصمة ،الرًيض ،الطبعة األكذل،
ُُْٔقُٗٗٔ/ـ.
جوزم ،تٕٗٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،الطبعة األكذل،
* الػمنتظم ،ابن الػ ٌ
ُُِْقُِٗٗ/ـ.
ؿبمد بن سعود ،الرًيض،
* منهاج السنٌة النبويٌة ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،جامعة ٌ
الطبعة األكذلَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
الركم ،ابن جػماعة ،تّّٕق ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثانية،
* الػمنهل ٌ
َُْٔقُٖٗٔ/ـ.
الشاطيب ،تَٕٗق ،دار ابن ع ٌفاف ،الػ يخ ىرب ،الطبعة األكذل،
* الػموافقات،
ٌ
ُُْٕقُٕٗٗ/ـ.
اإلسبلمي ،الطبعة
مؤسسة النشر
علي
ػجيٌ ،
ٌ
ٌ
األضبدم الػميان ٌ
* مواقف الشيعةٌ ،
الثالثةُُّْ ،ق.
* موسوعة بياف اإلسبلـ ،عبنة ،دار نػهضة مصر.
* الػموسوعة الفقهيٌة ،كزارة األكقاؼ ،الكويت.

جوزم ،تٕٗٓق ،مكتبة أضواء السلف ،الرًيض ،الطبعة
* الػموضوعات ،ابن الػ ٌ
األكذلُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ.

الذىيب ،تْٖٕق ،دار اؼبعرفة ،بريكت ،الطبعة
* ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ،
ٌ
األكذلُِّٖ ،قُّٗٔ/ـ.
الطباطبائي ،تُُٖٗـ ،منشورات جػماعة
* الػميزاف يف تفسري القرآف،
ٌ
ػمدرسني ،يف الػحوزة العلميٌة.
ال ٌ
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* النجوـ الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة ،ابن تغرم بردم ،تْٕٖق ،نسخة
مصورة عن طبعة دار الكتب ،مصر.
ٌ
* نزىة النظر ،ابن حجر العسقبلشلٌ ،تِٖٓق ،مطبعة سفري ،الرًيض ،الطبعة
األكذلُِِْ ،قََُِ/ـ.

جزرم ،تّّٖق ،دار الكتب العلميٌة،
* النشر فػي القراءات العشر ،ابن الػ ٌ
بريكت.
ػجهمي العنيد،
يسي ال
ٌ
* نقض اإلماـ أبػي سعيد عثماف بن سعيد ،على الػمر ٌ
الدارمي ،تَِٖق ،الػمكتبة اإلسبلميٌة ،القاىرة ،الطبعة األكذل،
أبو سعيد
ٌ
ُّّْقَُِِ/ـ.
مؤسسة
ػحمد عبد الرضبن شػميلة األىدؿٌ ،
* نكاح الػمتعة دراسة كتػحقيق ،م ٌ
الػخافقني ،دمشق ،الطبعة األكذلَُّْ ،قُّٖٗ/ـ.
كشي ،تْٕٗق ،مكتبة أضواء السلف،
* النكت على مق ٌدمة ابن الصبلح ،الزر ٌ
الرًيض ،الطبعة األكذلُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ.
مؤسسة الكتب
* النكت كالعيوف ،الػ
ماكردم ،تَْٓق ،دار الكتب العلميٌةٌ ،
ٌ
الثقافيٌة ،بريكت.
اإلسنوم ،تِٕٕق ،دار الكتب العلميٌة ،بريكت ،الطبعة األكذل،
* هناية السوؿ،
ٌ
َُِْقُٗٗٗ/ـ.
الطوسي ،تَْٔق ،دار الكتاب
ػجرد الفقو كالفتاكل ،أبو جعفر
* النهاية يف م ٌ
ٌ
العرِب ،بريكت ،الطبعة الثانيةََُْ ،قَُٖٗ/ـ.
ٌ

* اؽبداية إذل بلوغ النهاية ،م ٌك ٌي بن أِب طالب ،تّْٕق ،ؾبموعة حبوث
الكتاب كالسنٌة ،جامعة الشارقة ،الطبعة األكذلُِْٗ ،قََِٖ/ـ.
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مكرمة ،الطبعة
* ىداية اغبيارل ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
األكذلُِْٗ ،ق.
مؤسسة السيٌدة الػمعصومة ،الطبعة األكذل،
* ىداية العباد ،لطف هللا الصايفٌ ،
َُِْق.
* ىدم السارم ،ابن حجر العسقبلشلٌ ،تِٖٓق ،الطبعة األكذل ،الرًيض،
ُُِْقََُِ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة اػبامسة،
* ىذا ديننا ،مػ ٌ
ُُِْقََُِ/ـ.
حمد قطب ،تَُِْـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة
* ىل كبن مسلموف ،مػ ٌ
السادسةُِّْ ،قََِِ/ـ.
مؤسسة الرسالة،
* الواضح يف أصوؿ الفقو ،أبو الوفاء ابن عقيل ،تُّٓقٌ ،
بريكت ،الطبعة األكذلَُِْ ،قُٗٗٗ/ـ.
البغدادم ،تُٖٓق ،مكتبة اؼبعارؼ،
* الوصوؿ إذل األصوؿ ،ابن بىػ ٍرىاف
ٌ
الرًيض ،الطبعة األكذلَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
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الـمحتويات

الـ ّ
مقدمة

ٓ

حقيقة إلاسالم

ُٓ

ثالث صور ميسوبة إلى (إلاسالم)
الصورة التىـ ّ
سيلية

ِِ

ّ
التأليفية
الصورة
ّ
الـموازهة بيـً الصورة التىـ ّ
سيلية والصور
التأليفية
ّ
ّ
التأليفية
إلاسالمية والـمباحث
الفروق بيـً الحقائق
ّ
العملي على ثلك الفروق
الدليل
ّ
أسباب أخطاء الـمؤلفيـً

ِّ
ِّ
ّٖ
ْٓ
َُْ
ُُّ
ُُٓ

عبيد التقليد
ّ
ّ
التنزًلية مً أخطاء الـمؤلفين
براءة الصورة

ُُٖ

معيار القبول والرفض

ُُٗ

ثبـرئة العلماء

ُِٓ

ّ
التطبيقية
الصورة

ُّْ

هجوم الشيطان

ُْٔ

شبهة الاختالف

ُٕٔ

مصيـر الـمختلفين

ُْٕ
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مخارج الـ ّ
متقين
الـمخرج ّ
ألاول -الاعتصام

ُٓٗ

الـمخرج الثاوي -الاقتصار

َِْ

الـمخرج الثالث -الاحتياط

َِّ

الـمخرج الرابع -الاعتبار

ِّٔ

الـمخرج الخامس -الاعتـراف
ّ
السلفية الواحبة

ِٓٓ

ُِٖ

ِٓٔ

شبهة إلاسر ّ
ائيليات

ََّ

شبهة الصـحيحيـً
ثقويم الـ ّ
مقدمة ألاولـى

ُّْ

ثقويم الـ ّ
مقدمة الثاهية
ّ
العملي
الاحتجاج

ُّْ
ّٕٖ
ِْٔ

الاحتجاج َ
الع َق ّ
دي

ْْْ

ثفىيد القول بئباحة الـمتعة
آفة ّ
الغلو

ْْٓ
َٔٓ

ثكفيـر الصحابة

ّٕٓ

الـمصادر والـمراحع

ّٔٓ

584

