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قال تعاىل:

اَّللَ ََْي َع ْل لَوُ َمََْر ًجا﴾(ٔ).
﴿وَم ْن يَت َِّق َّ
* َ
* ﴿َي أَيُّها الَّ ِ
اَّللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوََل ََتُوتُ َّن إََِّل َوأَنْتُ ْم
ذ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
َ َ
َ
َجيعا وََل تَ َفَّرقُوا واذْ ُكروا نِعمت َِّ
صموا ِِبب ِل َِّ
مسلِمو َن .و ْاعتَ ِ
اَّلل َِ
اَّلل
َ ُ َْ َ
ُ ْ ُ َ ُ َْ
ً َ
َصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َو ًاًن
َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكْن تُ ْم أ َْع َداءً فَأَلَّ َ
ف بَ ْ َ
ْي قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
ِ
اَّللُ لَ ُك ْم
ْي َّ
َوُكْن تُ ْم َعلَى َش َفا ُح ْفَرٍة ِم َن النَّا ِر فَأَنْ َق َذ ُك ْم ِمْن َها َك َذل َ
ك يُبَ ِّ ُ
اْلَِْْي َو ََيْ ُمُرو َن
آَيتِِو لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َنَ .ولْتَ ُك ْن ِمْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْد ُعو َن إِ ََل ْ
َ
ِ
ك ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َنَ .وََل تَ ُكونُوا
ِِبلْ َم ْعُروف َويَْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوأُولَئِ َ
ِ
َكالَّ ِ
ِ
ك َلُْم
ذ
ات َوأُولَئِ َ
ين تَ َفَّرقُوا َو ْ
اختَ لَ ُفوا م ْن بَ ْعد َما َجاءَ ُى ُم الْبَ يِّنَ ُ
َ
اب َع ِظ ٌيم﴾(ٕ).
َع َذ ٌ
ك بِِو ِ
ِ
َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل
ب
ل
ا
و
ع
م
الس
ن
إ
م
ل
ع
ْ
ْ
َّ
س لَ َ
* ﴿ َوََل تَ ْق ُ
َْ َ َ َ
ٌ
ف َما لَْي َ
ك َكا َن َعْنوُ َم ْسئُ ًوَل﴾(ٖ).
أُولَئِ َ

(ٔ) الطالق.ٕ :
(ٕ) آل عمران.ٔٓ٘ -ٕٔٓ :
(ٖ) اإلسراء.ٖٙ :

اجو َن فِ
* ﴿ىا أَنْتم ىؤََل ِء حاججتم فِيما لَ ُكم بِِو ِع ْلم فَلِ
س
ي
ل
ا
يم
ُت
م
ُ
َ
ُّ
َ
ْ
َ ُْ َ ُ َ َ ُْْ َ ْ
ٌ َ
َ َ
اَّللُ يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم ََل تَ ْعلَ ُمو َن﴾(ٔ).
لَ ُك ْم بِِو ِع ْل ٌم َو َّ
َن ى َذا ِصر ِ
السبُ َل فَتَ َفَّر َق بِ ُك ْم
اطي ُم ْستَ ِق ًيما فَاتَّبِ ُعوهُ َوََل تَتَّبِ ُعوا ُّ
﴿وأ َّ َ
* َ
َ
صا ُك ْم بِِو لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن﴾(ٕ).
َع ْن َسبِيلِ ِو َذلِ ُك ْم َو َّ
ِ
* ﴿شرع لَ ُكم ِمن ال ِّ
صى بِِ
ِ
ك َوَما
ن
و
و
ا
م
ن
ي
د
َّ
ُ
وحا َوالَّذي أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
ً
َ َ
ََ َ ْ َ
صي نا بِِو إِب ر ِاىيم وموسى و ِعيسى أَ ْن أَقِيموا ال ِّ
ين َوََل تَتَ َفَّرقُوا فِ ِيو َكبُ َر
د
ُ
َ
َو َّ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ
ِ
اَّللُ ََْيتَِِب إِلَْي ِو َم ْن يَ َشاءُ َويَ ْه ِدي إِلَْي ِو
وى ْم إِلَْي ِو َّ
َعلَى الْ ُم ْش ِرك َ
ْي َما تَ ْد ُع ُ
من ينِ
يبَ .وَما تَ َفَّرقُوا إََِّل ِم ْن بَ ْع ِد َما َجاءَ ُى ُم الْعِْل ُم بَ ْغيًا بَْي نَ ُه ْم َولَ ْوََل
َْ ُ ُ
ضي ب ي ن هم وإِ َّن الَّ ِ
َكلِ
ك إِ ََل أَج ٍل مس ِّمى لَ ُق ِ
ت ِمن ربِ
ين
ذ
ق
ب
س
ة
م
ٌ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِِ ِ
ِ
ك ِمْنوُ ُم ِر ٍ
يب﴾(ٖ).
اب ِم ْن بَ ْعدى ْم لَفي َش ٍّ
أُوِرثُوا الْكتَ َ
ِِ
ِ
ْي .إََِّل َم ْن
* ﴿ َولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
َّاس أ َُّمةً َواح َد ًة َوََل يََزالُو َن َمُْتَلف َ
ك ََلََع َل الن َ
رِحم ربُّك ولِ َذلِك خلَ َقهم وََتَّ ِ
ك َلَ ْم ََأ َّ
اَلِن َِّة
َن َج َهن ََّم ِم َن ْ
ت َكل َمةُ َربِّ َ
َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ
َّاس أ ْ ِ
َوالن ِ
ْي﴾(ٗ).
ََجَع َ

(ٔ) آل عمران.ٙٙ :
(ٕ) النعام.ٖٔ٘ :
(ٖ) الشورى.ٔٗ-ٖٔ :
(ٗ) ىود.ٔٔ1-ٔٔ1 :


الـ ّ
مقدمة
مرضي ،عند هللا ٌ .أما ما
اإلسبلـ ىو الدين ٌ
األكؿ كاألخًن كالوحيد الػ ٌ
عداه من األدايف ،فهي أدايف ابطلة ،ببل ريب.
كاإلسبلـ عبارة عن خضوع الػمخلوؽ الضعيف الفقًن الصغًن ،لػخالقو
الغين الكبًن.
ٌ
القوم ٌ
٢نتصات اإلنساف ،بل إ ٌف اإلنساف يف اٜنقيقة ىو
كىذا اٝنضوع ليس من ٌ
خضوعا للخالق .
أقل اٞنخلوقات
ن
ٌ
فكل ٢نلوقات هللا  :يمسلًمة لو ،خاضعة لو ،منقادة ألمره.
ٌ
ً
اَّللً يػبػغيو ىف كلىو أىسلىم من ًيف ال هسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض
قاؿ تعاىل﴿ :أىفىػغىٍيػىر دي ًن ه ىٍ ى ي ٍ ى ى ٍ
ىى
طىٍو نعا ىكىك ٍرنىا ىكإًلىٍي ًو يػيٍر ىجعيو ىف﴾(ُ).
فالشمس كالقمر كالنجوـ كالكواكب كالػجباؿ كاألكدية كالبحار كاألنػهار
اب كالطيور كاٜنشرات ،كلٌها
كالرايح كاألشجار كالثمار كالزركع كاٞنبلئكة كالدك ٌ
﵁  :يمسلًمة خاضعة ،منقادة طائعة ،يمسبًٌحة حامدة ،يمصلًٌية ساجدة.
قاؿ تعاىل﴿ :كًهَّللً يسج يد من ًيف ال هسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض طىٍو نعا ىكىك ٍرنىا ىك ًظ ىبل يٟنيٍم
ى ىٍ ي ىٍ
ىى
ص ًاؿ﴾(ِ).
ًابلٍغي يد ًٌك ىك ٍاْل ى
اَّلل يسبًح لىو من ًيف ال هسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكالطهٍيػ ير
كقاؿ تعاىل﴿ :أىلىػ ٍم تىػىر أى هف هى ي ى ٌ ي ي ى ٍ
ىى
(ُ) آؿ عمراف.ّٖ :
(ِ) الرعد.ُٓ :
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ً
و
اَّللي ىعلً هيم ًّنىا يػى ٍف ىعليو ىف﴾(ُ).
يحوي ىك ه
صافهات يكلٌّ قى ٍد ىعل ىم ى
ى
ص ىبلتىوي ىكتى ٍسبً ى
ض ىكىم ٍن فًي ًه هن ىكإً ٍف ًم ٍن
كقاؿ تعاىل﴿ :تي ىسبًٌ يح لىوي ال هس ىم ىاك ي
ات ال هسٍب يع ىك ٍاأل ٍىر ي
ً
ً ًً ً
ً
وً
يما ىغ يف نورا﴾(ِ).
ىش ٍيء إهال يي ىسبًٌ يح ُنى ٍمده ىكلىك ٍن ىال تىػ ٍف ىق يهو ىف تى ٍسبً ى
يح يه ٍم إنهوي ىكا ىف ىحل ن
ٌأما الناس ،فمنهم اٞنسلم ،كمنهم غًن اٞنسلم ،قاؿ تعاىل﴿ :أىلىػ ٍم تىػىر أى هف ه
اَّللى
يسج يد لىو من ًيف ال هسماك ً
ات ىكىم ٍن ًيف ٍاأل ٍىر ً
اؿ
وـ ىك ٍ
اٛنًبى ي
ُّج ي
س ىكالٍ ىق ىم ير ىكالن ي
ض ىكالش ٍ
ىٍ ي ي ىٍ
ىى
هم ي
ً
اب كىكثًًن ًمن الن ً ً
ب ىكىم ٍن ييًه ًن ه
اَّللي فى ىما لىوي
هاس ىكىكثًنه ىح هق ىعلىٍيو الٍ ىع ىذا ي
ىكالش ى
هج ير ىكالد ى
هك ُّ ى ه ى
اَّللى يػى ٍف ىع يل ىما يى ىشاءي﴾(ّ).
ًم ٍن يم ٍك ًروـ إً هف ه
فإّنم انقسموا على يمسلًمٌن كقاسطٌن.
اٛنن كاإلنس يف ىذا األمر؛ ٌ
ك ٌ
ً
ً
ً
ً
ك ىٓنىهرٍكا
ىسلى ىم فىأيكلىئً ى
﴿كأى هَّن منها الٍ يم ٍسل يمو ىف ىكمنها الٍ ىقاسطيو ىف فى ىم ٍن أ ٍ
قاؿ تعاىل :ى
ر ىش ندا .كأىهما الٍ ىق ً
اسطيو ىف فى ىكانيوا ًٛنى ىهن ىهم ىحطىبنا﴾(ْ).
ى
ى
فإذا نظرَّن يف إسبلـ اإلنساف رأينا أ ٌف اإلسبلـ ىو الدين الوحيد الذم
ارتضاه هللا  لعباده؛ كلذلك كاف الرسل كلٌهم يدعوف  -يف اٜنقيقة  -إىل
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 ،كاٜنواريٌٌن  -كلٌهم كانوا مسلمٌن.
اؿ لًىق ٍوًمػ ػ ًو ىاي 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 تعاىل :ى
(ُ) النور.ُْ :
(ِ) اإلسراء.ْْ :
اٜنج.ُٖ :
(ّ) ٌ
اٛنن.ُٓ-ُْ :
(ْ) ٌ
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اَّللً فىػعلىى هً
ً
ً
ً
ىجػ ًمعي ػوا أ ٍىم ػىريك ػ ٍم
اَّلل تىػ ىوهك ٍلػ ي
ت فىأ ٍ
ىعلىٍي يك ٍم ىم ىق ػامي ىكتى ٍذكي ػ ًرم ًِبيىػ ػات ه ى
ضوا إًلىػي كىال تيػٍن ًظ ػر ً
كف .فىًإ ٍف
ىك يش ػىرىكاءى يك ٍم ثػي هم ىال يى يك ػ ٍن أ ٍىم يريك ٍم ىعلىٍي يك ٍم غي هم ػةن ثيػ هم اقٍ ي ه ى
ي
تىػولهيػتيم فىمػا س ػأىلٍتي يكم ًم ػن أىجػ ػ ور إً ٍف أىج ػ ًرم إًهال علىى هً ً
ت أى ٍف أى يكػ ػو ىف ًم ػ ىن
ى
اَّلل ىكأيمػ ػ ٍر ي
ىٍ ٍ ى ى ٍ ٍ ٍ
ٍ ى
الٍ يم ٍس ػلً ًميػ ىن﴾(ُ).
ً ً
ً ً ً
ً ً
كقاؿ تعاىلً :
يل ىربػهنىا تىػ ىقبه ٍل
ى
﴿كإ ٍذ يػى ٍرفى يع إبٍػىراى ييم الٍ ىق ىواع ىد م ىن الٍبىػٍيت ىكإ ٍٚنىاع ي
ًمنها إًنهك أىنٍت ال هس ًميع الٍعلً
اج ىع ٍلنىا يمسلًم ٍ ً
ك
ا
ن
ػ
ب
ر
.
يم
ه
ك ىكًم ٍن ذيًٌريهتًنىا أيهمةن يم ٍسلً ىمةن
ى
ٌن لى ى
ى ى
ي ى ي ى ى ٍ
ٍ ى
ك كأى ًرىَّن منى ً
ث فًي ًه ٍم ىر يس نوال
ت
ك
ا
ن
ك
اس
ى
اب الهرًح ييم .ىربػهنىا ىكابٍػ ىع ٍ
ي
ى
ب ىعلىٍيػنىا إًنه ى
ك أىنٍ ى
ت التهػ هو ي
لى ى ى ى
ى ٍ
ً
ً
ً
ت الٍ ىع ًز ييز
اب ىك ٍ
اٜنً ٍك ىمةى ىكيػيىزٌكًي ًه ٍم إًنه ى
آايتً ى
ك أىنٍ ى
ك ىكيػي ىعلٌ يم يه يم الٍكتى ى
مٍنػ يه ٍم يػىٍتػليو ىعلىٍي ًه ٍم ى
ً
ً
ًً ً
ًٍ
اصطىىفٍيػنىاهي ًيف
ب ىع ٍن ملهة إًبٍػىراى ىيم إًهال ىم ٍن ىسفوى نػى ٍف ىسوي ىكلىىقد ٍ
اٜنىك ييم .ىكىم ٍن يػى ٍر ىغ ي
اؿ أىسلىم ً
اؿ لىو ربُّو أ ً
الدنٍػيا كإًنهو ًيف ٍاْل ًخرةً لى ًمن ال ه ًً
ب
صاٜن ى
ىسل ٍم قى ى ٍ ٍ ي
ٌن .إً ٍذ قى ى ي ى ي ٍ
ُّ ى ى ي
ت لىر ًٌ
ى ى
ً
الٍعالى ًمٌن .كك ه ً ً ً ً
ين فى ىبل
ين إً هف ه
وب ىاي بىً ه
اَّللى ٍ
صى ِبىا إًبٍػىراى ييم بىنيو ىكيػى ٍع يق ي
ى ى ىى
اصطىىفى لى يك يم ال ٌد ى
ىٕنيوتي هن إًهال كأىنٍػتم مسلً
ً
ى
اؿ لًبىنً ًيو
ق
ع
ػ
ي
ر
ض
ح
ذ
إ
اء
د
ه
ش
م
ت
ػ
ن
ك
ـ
أ
.
ف
و
م
ت إً ٍذ قى ى
ٍ
ي
ى
ٍ
ي
ى
ي
ي
ى
وب الٍ ىم ٍو ي
ٍ ٍ ى ى ى ى ىٍ ى
ى يٍ ي ٍ ي
ك إًبػر ًاىيم كإً ٍٚن ً
ك كإًلىو آابئً
ما تىػ ٍعب يدك ىف ًمن بػ ٍع ًدم قىاليوا نػى ٍعب يد إً
اؽ
اع
ٟن
ى
يل ىكإً ٍس ىح ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ي
ى ي
ى ى
ٍ ى
ى ىى
ى
ً
إً ىٟنا ك ً
ت ىكلى يك ٍم ىما ىك ىسٍبػتي ٍم
اح ندا ىكىٍ٥ن ين لىوي يم ٍسل يمو ىف .تًٍل ى
ت ىٟنىا ىما ىك ىسبى ٍ
ك أيهمةه قى ٍد ىخلى ٍ
ن ى
ص ىارل تىػ ٍهتى يدكا قي ٍل بى ٍل ًملهةى
ىكىال تي ٍسأىليو ىف ىع هما ىكانيوا يػى ٍع ىمليو ىف .ىكقىاليوا يكونيوا يى ن
ودا أ ٍىك نى ى
ً
ً
ً ً
ٌن .قيوليوا ىآمنها ًاب هَّللً ىكىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍيػنىا ىكىما أينٍ ًزىؿ إً ىىل
إًبٍػىراى ىيم ىحني نفا ىكىما ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
ً
ً ً ً ً
اؽ كيػع يقوب ك ٍاأل ً
ً
اط كىما أ ً
يل ىكإً ٍس ىح ى ى ى ٍ ى ى ٍ
يكِتى يم ى
ىسبى ى
وسى ىكع ى
يسى ىكىما أيكِتى
إبٍػىراى ىيم ىكإ ٍٚنىاع ى
ً ًً
ىح ود ًمٍنػ يه ٍم ىكىٍ٥ن ين لىوي يم ٍسلً يمو ىف .فىًإ ٍف ىآمنيوا ّنًًثٍ ًل ىما
النهبًيُّو ىف م ٍن ىرٌِب ٍم ىال نػي ىفًٌر يؽ بػى ٍ ى
ٌن أ ى
اؽ فىسي ٍك ً
اَّلل كىو ال هس ً
آمٍنػتيم بًًو فىػ ىق ًد اىتى ىدكا كإً ٍف تىػولهوا فىًإه٧نىا ىم ًيف ًش ىق و
يع
م
م
ه
ك
ي
ف
ى
ه
ي
ىى
ي
ٍ ٍ ى ىٍ
يٍ
ى ٍ
يي ي ى ى
الٍعلًيمً .صبػغىةى هً
اجونػىنىا ًيف
ىح ىس ين ًم ىن ه
اَّللً ًصٍبػغىةن ىكىٍ٥ن ين لىوي ىعابً يدك ىف .قي ٍل أ يىٓنى ُّ
ى ي ٍ
اَّلل ىكىم ٍن أ ٍ
(ُ) يونس.ِٕ-ُٕ :
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ً
هً
صو ىف .أ ٍىـ تىػ يقوليو ىف
اَّلل ىكيى ىو ىربػُّنىا ىكىربُّ يك ٍم ىكلىنىا أ ٍىع ىماليػنىا ىكلى يك ٍم أ ٍىع ىمالي يك ٍم ىكنػى ٍح ين لىوي يمػ ٍخل ي
إً هف إًبػر ًاىيػم كإًسػم ً
ص ىارل
اعي ػ ىل ىكإً ٍس ىحػ ػ ى
ىسػ ػبىا ىط ىك ػانػيوا يىػ ػ ن
وب ىك ٍاأل ٍ
ودا أ ٍىك نى ى
اؽ ىكيػى ٍع يق ػ ى
ٍى ى ى ٍ ى
اَّللي بًغىافً ول
اَّللً ىكىما ه
اَّللي ىكىم ػ ٍن أىظٍلى يم ًمػ هم ٍن ىكتى ػ ىم ىش ػ ىه ىاد نة ًعٍن ىدهي ًم ىن ه
قيػ ػ ٍل أىأىنٍػتي ٍم أ ٍىعلىػ ػ يم أًىـ ه
ىع هما تىػ ٍع ىمليػو ىف﴾(ُ).
ًً
ً ً
ٌن .فى ىما ىك ىج ٍد ىَّن فً ىيها ىغٍيػىر
كقاؿ تعاىل﴿ :فىأ ٍ
ىخىر ٍجنىا ىم ٍن ىكا ىف ف ىيها م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
و ً
ًً
ٌن﴾(ِ).
بػىٍيت م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ك كعلهمتىًين ًمن ىٍَ ًك ًيل ٍاألىح ًاد ً
ب قى ٍد آتىػيػتىًين ًمن الٍم ٍل ً
يث
ى
ٍ
﴿ر ًٌ
ى ي ى ٍ
ى
ٍ
كقاؿ تعاىل :ى
اطر ال هسماك ً
فى ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ت ىكلًيًٌي ًيف ُّ
ىٜنً ٍق ًين
الدنٍػيىا ىك ٍاْل ًخىرةً تىػ ىوفهًين يم ٍسلً نما ىكأ ٍ
ض أىنٍ ى
ى ىى
(ّ)
ًابل ه ًً
ٌن﴾ .
صاٜن ى
كقاؿ تعاىل﴿ :فىما آمن لًموسى إًهال ذي ًريهةه ً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 ىكإً هف فًٍر ىع ٍو ىف لى ىع واؿ ًيف ٍاأل ٍىر ً
وسى
ٌن .ىكقى ى
ض ىكإًنهوي لىم ىن الٍ يم ٍس ًرف ى
اؿ يم ى
ً
ً ً
ًً
ٌن﴾(ْ).
ىاي قىػ ٍوـ إً ٍف يكٍنػتي ٍم ىآمٍنػتي ٍم ًاب هَّلل فىػ ىعلىٍيو تىػ ىوهكليوا إً ٍف يكٍنػتي ٍم يم ٍسلم ى
اج ً
اغ ًرين .كأيلٍ ًقي ال هسحرةي س ً
كقاؿ تعاىل﴿ :فىػغلًبوا ىنالً
ك كانٍػ ىقلىبوا ص ً
ين.
د
ى
ي ي يى ى ي ى ى ى ى ى ى ى
ى
ً
اؿ فًٍر ىع ٍو يف ىآمٍنػتي ٍم بًًو قىػٍب ىل أى ٍف آذى ىف
وسى ىكىى يارك ىف .قى ى
ب الٍ ىعالىم ى
ٌن .ىر ًٌ
قىاليوا ىآمنها بًىر ًٌ
ب يم ى
ؼ تىػ ٍعلى يمو ىف.
لى يك ٍم إً هف ىى ىذا لى ىم ٍكهر ىم ىك ٍريٕنيوهي ًيف الٍ ىم ًدينى ًة لًتي ٍخ ًر يجوا ًمٍنػ ىها أ ٍىىلى ىها فى ىس ٍو ى
ىأليقى ًطٌع هن أىي ًدي يكم كأىرجلى يكم ًمن ًخ ىبل و
ؼ ُثيه ىأليصلًٌبػنه يكم أ ٍ ً
ٌن .قىاليوا إً هَّن إً ىىل ىربًٌنىا
ىٗنىع ى
ى ٍ ى ٍ ىٍي ٍ ٍ
ىى ٍ
ً
ً
ً ً
صٍبػنرا
يمٍنػ ىقلبيو ىف .ىكىما تىػٍنق يم منها إًهال أى ٍف ىآمنها ًِب ىايت ىربًٌنىا لى هما ىجاءىتٍػنىا ىربػهنىا أىفٍ ًر ٍغ ىعلىٍيػنىا ى
(ُ) البقرة.َُْ-ُِٕ :
(ِ) الذارايت.ّٔ-ّٓ :
(ّ) يوسف.َُُ :
(ْ) يونس.ْٖ-ّٖ :

7

ًً
ٌن﴾(ُ).
ىكتىػ ىوفهػنىا يم ٍسلم ى
ً
كقاؿ تعاىل﴿ :كجاكٍزىَّن 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 أىنهو ىال إًلىو إًهال اله ًذم آمنىت بًًو بػنيو إًسرائً
ك ىع ٍدكا ح هَّت إً
يل
ق
ؽ
ر
غ
ل
ا
و
ك
ر
ىد
أ
ا
ذ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ٍ
ٍ
ي
ٍ
ى
ي
ي
ى
ى
ى
ى ن ى
ى
ى
ى
ى
ً
ًً
ٌن﴾(ِ).
ىكأى ىَّن م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ً ً هً
ً
ً
ين
كقاؿ تعاىل﴿ :إ هَّن أىنٍػىزلٍنىا التػ ٍهوىرا ىة ف ىيها يى ندل ىكني ه
ور ىٍ٪ن يك يم ِبىا النهبيُّو ىف الذ ى
أىسلىموا لًله ًذين ىادكا كالهرهابنًيُّو ىف ك ٍاألىحبار ً
استي ٍح ًفظيوا ًمن كًتى ً
اَّللً ىكىكانيوا ىعلىٍي ًو
ا
ّن
اب ه
ى
ٍ
ٍ
ى ٍى ي
ى ىي ى
ٍ ي
اخ ىش ٍو ًف ىكىال تى ٍشتىػ يركا ًِب ىايًِت ىٖنىننا قىلً نيبل ىكىم ٍن لىػ ٍم ىٍ٪ن يك ٍم ًّنىا
هاس ىك ٍ
يش ىه ىداءى فى ىبل ىٔنٍ ىش يوا الن ى
ك يى يم الٍ ىكافًيرك ىف﴾(ّ).
أىنٍػىزىؿ ه
اَّللي فىأيكلىئً ى
كقاؿ تعاىل﴿ :قً
ً
ت ىع ٍن
يل ىٟنىا ٍاد يخلًي ال ه
ص ٍر ىح فىػلى هما ىرأىتٍوي ىحسبىػٍتوي يٛنهةن ىكىك ىش ىف ٍ
ى
ً
ً
ت ىم ىع
ىساقىػٍيػ ىها قى ى
ص ٍر هح ي٣نىهرهد م ٍن قىػ ىوا ًر ىير قىالى ٍ
ىسلى ٍم ي
ب إًًٌّن ظىلى ٍم ي
ت نػى ٍفسي ىكأ ٍ
ت ىر ًٌ
اؿ إًنهوي ى
ًً
ً
ٌن﴾(ْ).
ب الٍ ىعالىم ى
يسلىٍي ىما ىف هَّلل ىر ًٌ
اَّللً
كقاؿ تعاىل﴿ :فىػلى هما أىح ً
يسى ًمٍنػ يه يم الٍ يك ٍفىر قى ى
صا ًرم إً ىىل ه
ى ه
اؿ ىم ٍن أىنٍ ى
سع ى
اَّللً ىآمنها ًاب هَّللً ىكا ٍش ىه ٍد ًِبى هَّن يم ٍسلً يمو ىف﴾(ٓ).
اؿ ٍ
قى ى
ص يار ه
اٜنىىوا ًريُّو ىف ىٍ٥ن ين أىنٍ ى
ٌن أى ٍف ًآمنيوا ًِب ىكبًىر يس ًوِل قىاليوا ىآمنها
ت إً ىىل ٍ
اٜنىىوا ًريًٌ ى
﴿كإً ٍذ أ ٍىك ىحٍي ي
كقاؿ تعاىل :ى
ىكا ٍش ىه ٍد ًِبىنػهنىا يم ٍسلً يمو ىف﴾(ٔ).
فلم يدعي موسى  فرعو ىف ،كاٞنصريٌٌن ،كبين إسرائيل ،إىل اليهوديٌة؛
(ُ) األعراؼ.ُِٔ-ُُٗ :
(ِ) يونس.َٗ :
(ّ) اٞنائدة.ْْ :
(ْ) النمل.ْْ :
(ٓ) آؿ عمراف.ِٓ :
(ٔ) اٞنائدة.ُُُ :
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كال دعا عيسى  بين إسرائيل ،إىل اٞنسيحيٌة؛ بل األصل ىو الدعوة إىل
اإلسبلـ؛ كما اليهوديٌة كاٞنسيحيٌة ٌإال صوراتف ١نهرفتاف ،عن اإلسبلـ ،الذم دعا
.
إليو موسى كعيسى
قاؿ تعاىل﴿ :قيل اي أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب تىػ ىعالى ٍوا إً ىىل ىكلً ىم وة ىس ىو واء بػىٍيػنىػنىا ىكبػىٍيػنى يك ٍم أهىال
ٍى ى
ً
ً
ضا أىراباب ًمن د ً
اَّللً فىًإ ٍف
كف ه
نػى ٍعبي ىد إًهال ه
اَّللى ىكىال ني ٍش ًرىؾ بًو ىشٍيػئنا ىكىال يػىتهخ ىذ بػى ٍع ي
ضنىا بػى ٍع ن ٍ ى ن ٍ ي
تىػولهوا فىػ يقوليوا ا ٍشه يدكا ًِبى هَّن مسلًمو ىف .يػا أ ٍىىػل الٍ ًكتى ً
اجو ىف ًيف إًبٍػىر ًاى ىيم ىكىما
اب لًػ ىػم يٓنى ُّ
ى
ىٍ
يٍ ي ى ى
اإل ًٍ٤نيل إًهال ًمن بػع ًدهً أىفى ىبل تىػع ًقليو ىف .ىا أىنٍػتم ىؤىال ًء حاججتم فً
أينٍ ًزلى ً
ً
يما
ك
ة
ا
ر
هو
ػ
ت
ال
ت
ٍ
ي
ي
ي
ي
ى
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ ى
ٍ
ى ى ٍ ى
ٍى ى
ي
اجو ىف فً
لى يكم بًًو عً ٍلم فىلً
اَّللي يػى ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف .ىما
ي
ل
ا
يم
ٓن
م
ي
ى
س لى يك ٍم بًًو عً ٍل هم ىك ه
ُّ
ى
ٍ
ٍ
ه ى
ى ى
ً
ً
صىرانًيًا ىكلى ًك ٍن ىكا ىف ىحنًي نفا يم ٍسلً نما ىكىما ىكا ىف ًم ىن
ىكا ىف إًبٍػىراى ييم يػى يهود ًاي ىكىال نى ٍ
ً
ٌن .إً هف أ ٍىكلىػى الن ً
هاس ِبًًبٍػىر ًاىيػ ىػم لىله ًذي ىػن اتهػبىػعي ػػوهي ىكىىػ ىذا النهبً ُّػي ىكاله ًذي ىػن ىآمنيػوا ىك ه
الٍ يم ٍش ًرك ى
اَّللي
ً
ًً
ٌن﴾(ُ).
ىكل ُّػي الٍ يم ٍؤمن ى
اإلس ىبلـ كما اختػلىف اله ً
اَّللً
كقاؿ تعاىل﴿ :إً هف ال ًٌدين ً
ً
ين أيكتيوا
ذ
د
ن
ع
ٍ
ه
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ٍ ي ىى
ى
ى
الٍ ًكتىاب إًهال ًمن بػع ًد ما جاءىم الٍعًٍلم بػ ٍغيا بػيػنىػهم كمن ي ٍك يفر ًِباي ً
اَّلل
اَّللً فىًإ هف ىه
ت ه
ى
ٍ ى ٍ ى ى ى ي ي ي ى ن ىٍ ي ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى
وؾ فىػ يقل أىسلىمت كج ًهي ًهَّللً كم ًن اتهػبػع ًن كقيل لًله ً
اٜنًس ً
اب .فىً
ين
ذ
اج
ح
ف
إ
ى
ُّ
ٍ
ي
ٍ
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ى
ىس ًر ي
ى ى ى
ى ٍ ى
ٍ
يع ٍ ى
ً
ً
ً
ك
ىسلى يموا فىػ ىقد ٍاىتى ىد ٍكا ىكإً ٍف تىػ ىولهٍوا فىًإه٧نىا ىعلىٍي ى
اب ىك ٍاأل ٌيميًٌ ى
ىسلى ٍمتي ٍم فىًإ ٍف أ ٍ
ٌن أىأ ٍ
أيكتيوا الٍكتى ى
اَّلل ب ً
صًنه ًابلٍعًبى ًاد﴾(ِ).
الٍبى ىبلغي ىك هي ى
كاإلسبلـ ىو الدين الوحيد ،الذم ي٬ن ًكن أف يي ًنقذ الناس ،من جنوف
اإلٜناد ،ككالية الشيطاف ،كجرائم اإلنساف؛ أل ٌف كتابو ا﵀فوظ من التحريف قد
اشتمل على ما يقمع اإلٜناد ،كيهزـ الشيطاف ،كيي ًنقذ اإلنساف.
(ُ) آؿ عمراف.ٖٔ-ْٔ :
(ِ) آؿ عمراف.َِ-ُٗ :
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كل الناس ،على اإلسبلـ؛ لينتفعوا ُنقائقو االنتفاع
فلو أقبل الناسٌ ،
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 الناسِ ،بحكاـ اإلسبلـٝ ،نلت األرض من جرائم
كلو عمل الناسٌ ،
الغش ،كمن اٞنخ ًٌدرات
القتل كالزنػى ،كسائر الفواحش ،كمن الراب كالسرقة ك ٌ
كاٝنمور ،كمن االستعباد كاالضطهاد كاٜنركب كاجملاعات ،كالعدكاف كالتباغض
الشر كاإلرىاب كالقحط كالتعادم كالتدابر كالقسوة كالكذب
كالتناحر كالباطل ك ٌ
كالظلم كاٝنيانة كالفجور كاٛنشع كاٜنسد كالغًيبة كالنميمة كاإلساءة كاألَّننيٌة
كاالستكبار كالبخل ،كسائر الرذائل.
إ ٌف ىذا الكبلـ ليس ٌادعاء ،ال مصداؽ لو ،فالقرآف الكرمي موجود ،كىو
شاىد صادؽ على عظمة اإلسبلـ ،كيكفي أف تقرأه قراءة ابحث عن اٜنقيقة،
بكل صوره.
بكل صوره ،كينهى عن اٞننكرٌ ،
لتجد أ ٌف اإلسبلـ مأمر ابٞنعركؼٌ ،
اٝن ًًن كمأٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
ً
ً
كؼ
ى يٍ
﴿كلٍتى يك ٍن مٍن يك ٍم أيهمةه يى ٍدعيو ىف إ ىىل ٍىٍ ى ى يي
قاؿ تعاىل :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 ىمأٍ يمػ ػ ػ يرك ىف
ات بػى ٍع ي
﴿كالٍ يم ٍؤمنيػو ىف ىكالٍ يم ٍؤمػنى ػ ي
كق ػاؿ تعاىل :ى
ً
ً
ً
ص ىبل ىة ىكيػي ٍؤتيو ىف الهزىكا ىة ىكيي ًطيعيو ىف ه
يمو ىف ال ه
اَّللى
ابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكيػىٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكييق ي
اَّللى ىع ًز هيز ىح ًك هيم﴾(ِ).
اَّللي إً هف ه
ك ىسيىػ ٍر ى٘ني يه يم ه
ىكىر يسولىوي أيكلىئً ى
(ُ) آؿ عمراف.َُْ :
(ِ) التوبة.ُٕ :
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شبهة الاختالف
فإن قيل :إ ٌف االختبلفات الكثًنة  -بٌن اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إىل اإلسبلـ،
تدؿ على أمرين:
كاالختبلفات الكثًنة بٌن اٞنطبٌقٌن اٞننسوبٌن إىل اإلسبلـ ٌ -
اتمة؛ أل ٌف الكثًن من اٞننسوبٌن إىل اإلسبلـ:
 -0أ ٌف ىداية اٝنالق لػم تكن ٌ
ال يعلموف اٜنقيقة ،يف كثًن ٣نٌا اختيلف فيو ،فكيف تزعموف أ ٌف اإلسبلـ جاء
بعضا
ٟنداية الناس ،كإخراجهم من الظلمات إىل النور ،كاٜناؿ أ ٌف بعضهم يرمي ن
ابلضبللة ،كاال٥نراؼ عن الصراط القومي؟!
كل كاحد من
 -1أ ٌف اٜنقائق اإلسبلميٌة ليست ١نفوظة من الضياع؛ أل ٌف ٌ
اٞنؤلٌفٌن اٞنختلفٌن يزعم  -يف غالب أحوالو كأحيانو  -أ ٌف اٜنقائق اإلسبلميٌة
تطابق ما اختاره كارتضاه من آراء ،دكف آراء من خالفو فيها؟!
حَّت
قلت :تستند ىذه الشبهة إىل كاقع
قطعي ،ال ٫نتلف فيو اثناف؛ ٌ
ٌ
اٞنؤلٌفوف اٞنختلفوف يف الكثًن من اٞنسائل :ال ٫نتلفوف يف حقيقة كاقعيٌة قطعيٌة،
كىي أ ٌف االختبلؼ بينهم كاقع موجود.
لكن اٛنواب عنها سهل؛ فإ ٌف االختبلؼ ليس من هللا  ،بل ىو من
ك ٌ
عرِب مبٌن ،كجاءت السنٌة النبويٌة؛
الناس أنفسهم؛ فلقد أنزؿ هللا القرآف ،بلساف ٌ
سليما مواف نقا ٞنراد هللا .
ٞنزيد من التفصيل كالتبيٌن ،ليكوف التطبيق
ن
صحيحا ن
ٌأما االختبلؼ ،فإنٌو لػم يكن يف األصل عن جهل ،بل كاف بعد العلم
اٜنق اٞنبٌن ،كىذا أمر
لكن األىواء ىي اليت ا٥نرفت ِبصحاِبا عن ٌ
ابلبيٌنات ،ك ٌ
كل رساالت الرسل.
ٌ
عاـ يف ٌ
قاؿ تعاىل ﴿ :ىكا ىف النهاس أيهمةن ك ً
ٌن يمبى ًٌش ًرين كيمٍن ًذ ً
ين
ر
ث ه
اح ىد نة فىػبىػ ىع ى
اَّللي النهبًيًٌ ى
ي ى
ى ى ى
هاس فً
كأىنٍػزىؿ معهم الٍ ًكتاب ًاب ٍٜن ًق لً
ًً
ً
ف فً ًيو
ن
ال
ٌن
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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اَّلل اله ً
إًهال اله ًذين أيكتيوهي ًم ٍن بػى ٍع ًد ىما ىجاءتٍػ يهم الٍبىػيً
ين ىآمنيوا
ذ
ل
د
ه
ػ
ف
م
ه
ػ
ن
ػ
ي
ػ
ب
ا
ي
غ
ػ
ب
ات
ن
ه
ى
ٍ
ى
ى
ى
ي
ٍ
ٌ
ى
ي
ن
ى
ى
ٍ
ي ى
ى
ى ي
ً و (ُ)
اٜن ًق ِبًً ٍذنًً
لًما اختىػلى يفوا فً ًيو ً
اَّلل يػه ًدم من ي ىشاء إً ىىل ًصر و
اط يم ٍستىقيم﴾ .
ك
و
ن
م
ٍ
ه
ى ٍ
ٍ
ٌ
ى
ٍ
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ي
ى
كالبغي أخطر صور اٟنول ،فإنٌو ٪نمل أصحابو على الطغياف ،كاإلفساد،
كالسعي إىل استعباد اْلخرين ،كإخضاعهم ألىوائهم.
كل زماف كمكاف  -كسيلة من أخبث كسائل
كىكذا كاف التحريف  -يف ٌ
اٜنق ،فأخضعوا ببغيهم ثبلثة
أىل البغي؛ إلفساد الناس ،كص ٌدىم عن الدين ٌ
أصناؼ من الناس:
 -0أهل اهلوى٣ ،نٌن لػم يبلغوا مبلغهم يف البغي كالطغياف ،فانقادكا ٟنم؛ أل ٌف
الدس
أىواءىم يف الغالب كاحدة؛ فعمل ىؤالء على التبديل كالتحريف كالتزكير ك ٌ
كاالفرتاء كاالختبلؽ كالكذب كالتدليس ،كسائر كسائل اٝنداع.
 -1أهل اجلهل ،الذين ليس ٟنم القدرة العلميٌة الكافية ،لفهم الكثًن من
اٜنقائق اإلسبلميٌةٌ ،إال ابالعتماد على من ىم أقدر منهم؛ فإذا كقع ىؤالء ٓنت
اٜنق.
توجيو أىل األىواء؛ ٌ
فإّنم  -ببل ريب  -سينحرفوف عن الدين ٌ
اٞنستضعفٌن ،الذين ٫نشوف بطش الطغاة،
 -2أهل اخلوف ،من الضعفاء ك
ى
اٜنق اٞنبٌن؛ كِنضوعهم يعملوف
كبطش أذَّنِبم ،فيخضعوف ٟنم ،كىم يعلموف ٌ
كمكرىٌن.
على التبديل كالتحريف كالتدليس ،كإف كانوا كارىٌن ى
ٌأم ػا مػن ل ػم يك ػن م ػن (أىػل الػهػول) ،كال م ػن (أى ػل الػجهػل) ،كال من
اٜنق؛
(أىل الػخوؼ)؛ فإنٌو سيسلم  -يف غالب أحوالو ،كأحيانو  -من ٢نالفة ٌ
اتمة؛ أل ٌف (الػجهل) أمر نًسبػ ٌي ،ال يكاد ٫نلو
كلكنٌو لن يسلم من ذلك ،سبلمة ٌ
منو إنساف ،حتٌػى (العلماء) ييػمكن أف يػجهلوا بعض (الػحقائق) ،اليت يعلمها
(ُ) البقرة.ُِّ :
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علما!!!
غيػ يرىم ،بل ربػٌما جهلوا بعض الػحقائػق ،اليت يعلمها مػ ػن ىػو أقػ ػ ٌل منهم ن
كالتحريفات اليت أدخلها اٞنبطلوف ليست ّننأل عن أكلئك الصادقٌن
اٞنخلصٌن ،فإ ٌف التحريفات قد دخلت يف ك ٌل اٞنؤلٌفات اإلنسانيٌة ،فدخلت يف
كتب القراءات ،كالتفسًن ،كالػحديث ،كالشركح ،كالعقيدة ،كالفقو ،كأصولو،
كالتاريخ ،كاللغة ،كاألدب.
فبل ريب فػي أ ٌف الصادقٌن الػمخلصٌن سينحرفوف عػن الػح ػ ٌق ،بعض
اال٥نراؼ ،حٌن يطٌلعوف على ىذه التحريفات ،كيغفلوف عن بطبلّنا ،كىو أمر
كاقع ،ال ريب يف كقوعو ،لػم يسلم منو أحد من اٞنؤلٌفٌن كاٞنطبٌقٌن.
ثـمــار االختالف الطيّبة:
كمع ذلك كلٌو ،كاف لبلختبلؼ ع ٌدة ثػمار طيٌبة ،أبرزىا ثبلث:

 -0إثبات قطعيّة االتّفاقيّات اإلسالميّة:
إ ٌف كجود االختبلؼ بٌن اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إىل (اإلسبلـ) ،يف مسائل
قطعي على انعداـ تواطئهم ،على الباطل؛ فإ ٌّنم كانوا بٌن
كثًنة جدًا :دليل
ٌ
حريص على تفنيد الباطل ،كحريص على إفحاـ اٝنصم.
اٜنق يف َليفو ،فإنٌو  -ببل ريب  -سيبلقي معارضة
فحٌن ٫نالف اٞنؤلٌف ٌ
من ٪نرص على تفنيد الباطل ،كمن ٪نرص على إفحاـ اٝنصم؛ كبذلك ينتفي
قطعا تواطؤ اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن كلٌهم ،على القوؿ الباطل.
ن
فلوال كجود األدلٌة القطعيٌة على شرعيٌة االتٌفاقيٌات اإلسبلميٌةٞ ،نا اتٌفق
اٞنؤلٌفوف على القوؿ بشرعيٌتها كقطعيٌتها.
معٌن ،كبٌن
كالفرؽ كبًن ،بٌن تواطؤ الػمؤلٌفٌن ،الػمنسوبٌن ،إىل مذىب ه
قطعا،
ػمذىيب أمر كاقع ،ن
تواطؤ الػمؤلٌفٌن ،الػمنسوبٌن ،إىل (اإلسبلـ)؛ فالتواطؤ ال ٌ
03

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 ٪ناكلوف التشكيك يف (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
١نمد رشيد رضا« :الوجو السابع كالعشركف :أ ٌف أقواؿ العلماء
قاؿ ٌ
ضمن ٟنا العصمةٌ ،إال إذا اتٌفقوا ،كلػم
كآراءىم ال تنضبط ،كال تنحصر ،كلػم تي ى
٫نتلفوا ،فبل يكوف اتٌفاقهم ٌإال ح ًقا.)ُ(»...
 -1إنكار األقوال التأليفيّة الباطلة:

اضا أ ٌف االختبلؼ بٌن اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إىل (اإلسبلـ)
لو افرتضنا افرت ن
معدكما؛ فإ ٌف ىذا االفرتاض يستلزـ أحد افرتاضٌن ابطلٌن:
كاف
ن

أ -أف يكوف اٞنؤلٌفوف اٞننسوبوف إىل (اإلسبلـ) معصومٌنُ ،نيث ال ي٫نطئوف
قطعا ،ال ريب يف بطبلنو.
ن
أبدا يف َليفاهتم .كىو افرتاض ابطل ن
ب -أف ي٫نطئ بعض اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إىل (اإلسبلـ) ،فيسكت اْلخركف عن
الرد عليها؛ لكيبل ٪نصل االختبلؼ بينهم .كىو افرتاض ابطل
بياف أخطائهم ،ك ٌ
قطعا ،ال ريب يف بطبلنو.
ن
اٜنق؛ للكشف
كلذلك كاف االختبلؼ ذا ٖنرة طيٌبة ،حٌن يتص ٌدل أىل ٌ
عن أابطيل اٞنبطلٌن ،كأخطاء اٞنخطئٌن.
كالفريق الذم ٌأدل إىل االختبلؼ ىو فريق اٞنبطلٌن ،كليس فريق ا﵀ ٌقٌن؛
لكن
فلو أ ٌف اٞنبطلٌن كافقوا ٌ
اٜنق يف َليفاهتم ،النتفى االختبلؼ بٌن الناس؛ ك ٌ
اٜنق؛ أل ٌّنم يتٌبعوف أىواءىم ،كأىواء سادهتم.
اٞنبطلٌن ال ي٬نكن أف يوافقوا ٌ
اٜنق؛
ككذلك من أخطأ ،كىو يمػجت ًهد ،بنيٌة حسنة ،ال بقصد مػخالفة ٌ
(ُ) ٠نلٌة اٞننار.َِٖ/ٔ :
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ػذكرا فيو؛ كلذلك ال ب ٌد
فإنٌو لػن يعػدـ مػػن يكشػػف ،عن خطػئػو ،كإف كػاف مع ن
مػػن االختبلؼ ما داـ اٞنؤلٌفوف غًن معصومٌن ،كما داـ يف الناس ١ن ٌقوف
اٜنق ،كمن ٩نهلو.
كمبطلوف ،كما داـ يف الناس من يعلم ٌ
ػحق ابلباطل؛ أل ٌف
فلوال اختبلؼ ال يػمح ٌقٌن كال يػمبطلٌن ،اللتبس ال ٌ
قطعا؛ فوجب على ال يػمح ٌقٌن مػخالفة ال يػمبطلٌن،
ال يػمبطلٌن سيخالفوف ال ٌ
ػحق ن
الرد عليهم.
ك ٌ
اٜنق ،عن بياف أخطاء اٞنخطئٌن،
قاؿ ابن ابز« :كمَّت سكت أىل ٌ
كأغبلط الغالطٌن ،لػم ٪نصل منهم ما أمرىم هللا بو ،من الدعوة إىل اٝنًن ،كاألمر
ابٞنعركؼ ،كالنهي عن الػمن ىكر ،كمعلوـ ما يتػرتٌب على ذلك ،من إثػم الساكت،
للحق على خطئو؛
عن إنكار اٞنن ىكر ،كبقاء الغالط ،على غلطو ،كاٞنخالف ٌ
كذلك خبلؼ ما شرعو هللا سبحانو ،من النصيحة ،كالتعاكف على اٝنًن ،كاألمر
كِل التوفيق»(ُ).
ابٞنعركؼ ،كالنهي عن اٞنن ىكر ،كهللا ٌ

 -2ابتالء املؤلّفني واملطبّقني املنسوبني:
يذ ٌكرَّن 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 ٝنلق الناس كلٌهم على نسق كاحد،
نسخا مكركرة ،ال تفاكت بينها ،كال تنويع فيها .كىذه
كابستعداد كاحد ..ن
متنوعة.ٔٗ/ّ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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ليست طبيعة ىذه اٜنياة اٞنق هدرة على ىذه األرض .كليست طبيعة ىذا اٞنخلوؽ
تتنوع استعدادات ىذا
ٌ
البشرم الذم استخلفو هللا يف األرض .كلقد شاء هللا أف ٌ
االْناه ،كأف ٫نتار ىو طريقو،
حريٌة ٌ
اٞنخلوؽ كا ٌْناىاتو .كأف ى
يوىب القدرة على ٌ
ك٩نازل على اختياره للهدل أك للضبلؿ ..ىكذا اقتضت
ك٪نمل تبعة االختيار ،ي
سنٌة هللا ،كجرت مشيئتو .فالذم ٫نتار اٟندل كالذم ٫نتار الضبلؿ سواء ،يف
تصرؼ حسب سنٌة هللا ،يف خلقو ،ككفق مشيئتو يف أف يكوف ٟنذا اٞنخلوؽ
أنٌو ٌ
أف ٫نتار ،كأف يلقى جزاء منهجو الذم اختار .شاء هللا ٌأال يكوف الناس ٌأمة
كاحدة ،فكاف من مقتضى ىذا أف يكونوا ٢نتلفٌن ،كأف يبلغ ىذا االختبلؼ أف
اٜنق،
يكوف يف أصوؿ العقيدةٌ ،إال الذين أدركتهم ر٘نة هللا ،الذين اىتدكا إىل ٌ
اٜنق ال يتع ٌدد ،فاتٌفقوا عليو .كىذا ال ينفي ٌأّنم ٢نتلفوف مع أىل الضبلؿ»(ُ).
ك ٌ
فاالختبلؼ ركن من أركاف االبتبلء؛ ألنٌو يعين التفاكت بٌن الناس ،كىذا
اٜنق ،كاالجتهاد يف اتٌباعو،
التفاكت يدعو الصادقٌن منهم ،إىل البحث عن ٌ
قصركا
فيتبٌن فضلهم على من أعرضوا عن ٌ
كموافقتوٌ ،
اٜنق ،كىم يعلموف ،كمن ٌ
يف البحث عنو ،كمن تقاعسوا يف ذلك.
كل صفاهتمٞ ،نا كاف لبلبتبلء
كلو أ ٌف الناس كلٌهم كانوا بدرجة كاحدة ،يف ٌ
من معىن؛ فاٞنعلٌم ال ٫نترب التبلميذ ،فيما يتساككف يف معرفتو ،ابتداءن ،بل
جهود من
لتتبٌن
ي
٫نتربىم ،فيما يتفاكتوف ،يف معرفتو ،ابلتحصيل كاالجتهاد؛ ه ى
اجتهد منهم.
كل الوضوح ،فكم
فإذا جئنا إىل اٛنانب
التأليفي ،كجدَّن االبتبلء ك ن
اضحا ٌ
ٌ
من مؤلٌف التزـ برأم ابطل ،كىو ال يعلم أنٌو ابطلُ ،ثٌ 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 مأنف من االعرتاؼ ابلػخطإ.
كمنهم من ٘نلتو التقول على اتٌباع اٟندلً ،
كقتل اٟنول ،فعدؿ عن رأيو
كصرح ابلرأم اٛنديد ،كاعرتؼ ِنطئو.
القدميٌ ،
أيضا ،فكم من
كإذا جئنا إىل اٛنانب
اضحا ن
التطبيقي ،كجدَّن االبتبلء ك ن
ٌ
مطبٌق كاف ٫نالف الشريعة اإلسبلميٌة ،كىو ال يعلمُ ،ثٌ جاءتو البيٌنات القاطعة،
اٜنق يف تطبيقو .فمنهم من ظ ػ ٌل على مػخالفتو؛ أل ٌف ىواه
فعلم أنٌو كاف ٫نالف ٌ
كف عن
قد تغلٌب عليو ،فص ٌده عن طاعة هللا  ،كمنهم من اتب ،كأَّنب ،ك ٌ
حق الػمبٌن.
الػمحػارـ ،بعد أف ىداه هللا ،إلػى الػ ٌ
قاؿ تعاىل﴿ :كعلىى هً
ص يد ال هسبً ًيل ىكًمٍنػ ىها ىجائًهر ىكلى ٍو ىشاءى ىٟنىىدا يك ٍم
ىى
اَّلل قى ٍ
أٍ ً
ٌن﴾(ُ).
ىٗنىع 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 ىٟن ىدا يكم أ ً
ٌن﴾ ..كلكنٌو شاء أف ٫نلق اإلنساف مستعدًا للهدل
ىجػ ىمع ى
ىٍ ى ى ٍ ٍ
كالضبلؿ ،كأف يدع إلرادتو اختيار طريق اٟندل ،أك طريق الضبلؿ؛ فكاف منهم
من يسلك السبيل القاصد ،كمنهم من يسلك السبيل اٛنائر .ككبل٨نا ال ٫نرج
حريٌة االختيار»(ِ).
على مشيئة هللا ،اليت قضت ِبف تدع لئلنساف ٌ
(ُ) النحل.ٗ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُِِٔ/ْ :
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مصيـرالـمختلفين
فإن قيل :إذا لػم يكن الػمنسوبوف إىل اإلسبلـ ،على الوجو األكمل ،يف
قليبل،
اٜنق ،ن
العقائد كاألعماؿ كاألخبلؽُ ،نيث ال ينجو أحد منهم ،من ٢نالفة ٌ
كثًنا؛ فكيف سيدخلوف اٛننٌة ،كىم على ىذه اٜناؿ؟!
أك ن

قلت :دخوؿ اٛننٌة كدخوؿ النار ليسا بػحكم اإلنساف ،كائننا من كاف،
بل ُنكم هللا  ،فإ ٌف الناس لو تيًركوا ،ليحكم بعضهم على بعضٞ ،نا دخل
اٛننٌة أحد ،كٞنا سلم من النار أحد.
كإٌ٧نا األمر كلٌو ﵁  ،ىو أعلم ابلذين يستح ٌقوف الثواب ،كىو أعلم
أحدا.
ابلذين يستح ٌقوف العقاب ،كال يظلم ربٌك ن
قاؿ تعاىل﴿ :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 ً
ٌن﴾(ُ).
اؿ ىحبهة م ٍن ىخ ٍرىد وؿ أىتىػٍيػنىا ِبىا ىكىك ىفى بًنىا ىحاسبً ى
ى
معتمدا على فهمو لبعض
ٌأما إذا أراد أحد أف ٩نتهد برأم يف ىذا الباب،
ن
للحق،
األدلٌة القرآنيٌة ،فإنٌو سيقوؿ ّنا قالو كثًن من اٞنؤلٌفٌن ،كىو أ ٌف اٞنخالف ٌ
اٜنق
اٜنق؛ بسبب اٛنهل ،أك بسبب الضعفٌ .أما إذا خالف ٌ
ييع ىذر ،إذا خالف ٌ
بسبب اٟنول ،فإنٌو ال ييع ىذر؛ لكنٌو إذا اتب كأَّنب ،فإ ٌف هللا غفور رحيم.
فمن أفطر يف ّنار رمضاف؛ بسبب اٛنهلِ ،بحدل صوره ،كالنسياف؛
أك بسبب الضعفِ ،بحدل صوره ،كاٞنرض؛ فإنٌو معذكر يف إفطارهٌ .أما من
كل صور الضعف ،كلكنٌو أفطر؛
كل صور اٛنهل ،كمن ٌ
أفطر ،كىو سليم ،من ٌ
اضا عن أمر هللا  ،فليس ّنعذكر.
باعا ٟنواه ،أك إعر ن
اتٌ ن
(ُ) األنبياء.ْٕ :
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يستدؿ ِبا اٞنؤلٌفوف الذين يعذركف الناس؛
كأقول األدلٌة القرآنيٌة اليت
ٌ
بسبب اٛنهل ،كبسبب الضعف:
 -0قولو تعاىل :ى ً
ت ىك ىعلىٍيػ ىها ىما
ف ه
اَّللي نػى ٍف نسا إًهال يك ٍس ىع ىها ىٟنىا ىما ىك ىسبى ٍ
﴿ال يي ىكلٌ ي
ً
ً
ً
صنرا ىك ىما
ا ٍكتى ىسبى ٍ
ت ىربػهنىا ىال تيػ ىؤاخ ٍذ ىَّن إً ٍف نىسينىا أ ٍىك أ ٍ
ىخطىأٍ ىَّن ىربػهنىا ىكىال ىٍٓنم ٍل ىعلىٍيػنىا إً ٍ
ى٘ن ٍلتو علىى اله ًذ ً ً
ً
ً
ف ىعنها ىكا ٍغ ًف ٍر لىنىا
ين م ٍن قىػٍبلنىا ىربػهنىا ىكىال يٓنى ٌم ٍلنىا ىما ىال طىاقىةى لىنىا بًو ىك ٍاع ي
ى ىي ى
ى
كار ى٘ننا أىنٍت موىال ىَّن فىانٍصرىَّن علىى الٍ ىقوًـ الٍ ىكافً
ً
ين﴾(ُ).
ر
يٍ ى
ٍ
ى ٍ ٍى ى ى ٍ
ى
اٝنًٍن ًزي ًر ىكىما أ ًيى هل بًًو لًغى ًًٍن
هـ ىك ىٜنٍ ىم ٍ
 -1قولو تعاىل﴿ :إًه٧نىا ىحهرىـ ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيػتىةى ىكالد ى
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
اضطيهر ىغٍيػىر ىاب وغ ىكىال ىع واد فى ىبل إً ٍُثى ىعلىٍي ًو إً هف ه
ه
اَّللً فى ىم ًن ٍ
اَّللى ىغ يف ه
﴿م ٍن ىك ىفىر ًاب هَّللً ًم ٍن بػى ٍع ًد إً٬نىانًًو إًهال ىم ٍن أي ٍك ًرىه ىكقىػ ٍلبيوي يمطٍ ىمئً ٌّن
 -2قولو تعاىل :ى
اف كلى ًكن من ىشرح ًابلٍ يك ٍف ًر ص ٍدرا فىػعلىي ًهم ىغضب ًمن هً
ًً ً
اب
اَّلل ىكىٟنيٍم ىع ىذ ه
اب ٍإل٬نى ى ٍ ى ٍ ى ى
ى ن ىٍ ٍ ى ه ى
ىع ًظ هيم﴾(ّ).
 -3قولو تعاىل﴿ :كىال تي ٍك ًرىوا فىػتػياتً يكم علىى الٍبًغ ًاء إً ٍف أىرد ىف ىٓن ُّ ً
ض
ى
ىٍ ى
ي ىى ٍ ى
صننا لتىػٍبػتىػغيوا ىعىر ى
ى
(ْ)
الدنٍػيا كمن ي ٍك ًرىه هن فىًإ هف ه ً ً ً ً
ٍ ً
ور ىرًح هيم﴾ .
اٜنىيىاة ُّ ى ى ى ٍ ي ٍ ي
اَّللى م ٍن بػى ٍعد إ ٍكىراى ًه هن غى يف ه
ً
األمة ،فإ ٌف أقو ناما يقولوف
قاؿ ابن تيميٌة« :كىذا من أسباب ف ىت تقع بٌن ٌ
تعمدكا
أمورا ىم ٠نتهدكف فيها ،كقد أخطأكا؛ فتبلغ أقو ناما ،يظنٌوف ٌأّنم ٌ
كيفعلوف ن
أيضا ٠نتهدكف ٢نطئوف،
فيها الذنب ،أك يظنٌوف ٌأّنم ال ييع ىذركف ابٝنطإ ،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 يكوَّنف جػ ن
أيضا« :كىكذا األقواؿ اليت ييك هفر قائلها ،قد يكوف
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ً
اٜنق ،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 اٞنؤمنٌن 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  ،كجػماىًن ٌ
أئمة اإلسبلـ؛ كما ٌ
ال ػذم عليػ ػو أصح ػ ػ ػاب ٌ
إلػى مسائل أصوؿ ،ييك هفر ِبنكارىا؛ كمسائل فركع ،ال ييك هفر ِبنكارىا»(ِ).
كقاؿ ابن عثيمٌن« :من أصوؿ أىل السنٌة كاٛنماعة أ ٌف اإلنساف قد
٩نتمع فيو سنٌة كبدعة ،إذا مل تكن البدعة مك ًٌفرة ،كمن اٞنعلوـ أ ٌف بدعة األشعريٌة
ليست من البدع اٞنخ ًرجة عن اإلسبلـ ،كال مانع من الثناء على من قاـ ّنا ينفع
يستحق من الثناء؛ فهو ١نمود على ما قاـ بو
اٞنسلمٌن ،من ىذه الطائفةّ ،نا
ٌ
من ذلك .ك ٌأما ما حصل منو من بدعة ،نعلم أك يغلب على ظنٌنا أنٌو فيها
األمة  -يف
كل ٠نتهد من ىذه ٌ
٠نتهد ،فهو دائر بٌن األجر كاألجرين؛ أل ٌف ٌ
حكم يسوغ فيو االجتهاد  -فلن يعدـ األجر ،أك األجرين»(ّ).
صح أ ٌف الػمؤلٌفٌن  -كىم فػي الغالب من أىل العلم  -معذكركف،
فإذا ٌ
حق ،فإ ٌف
فػي تلك الػمخالفات؛ ٌ
ألّنم بذلوا جهدىم ،لكنٌهم لػم يصلوا إلػى الػ ٌ
للحق  -أىكلػى ابلعذر ،إف كانوا يػجهلوف
العامة  -فػي تطبيقاتػهم الػمخالفة ٌ
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َّٖ/َُ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٗٔ-ُٗٓ/ِّ :
١نمد بن صاحل العثيمٌن.ّْٖ/ِٓ :
(ّ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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يتعصبوف للباطل.
ال ٌ
ػحق ،ككانوا صادقيػن ،فػي قلوبػهم ،كال يتٌبعوف أىواءىم ،كال ٌ
قاؿ ابن القيٌم« :كمن اٞنعلوـ أ ٌف اٞنخوؼ يف زلٌة العالًػم تقليده فيها؛ إذ
لوال التقليد لػم يػي ىخف من زلٌة العالًػم على غًنه .فإذا عرؼ أنػٌها زلٌػة ،لػم يػى يجػ ٍز لو
أف يتٌبعو فيها ،ابتٌفاؽ اٞنسلمٌن ،فإنٌو اتٌباع للخطإ على عمد ،كمن لػم يعرؼ
أنػٌها زلٌة ،فهو أعذر منو ،ككبل٨نا يم ًٌ
فرط فيما أيًمر بو»(ُ).
اٜننبلي« :كلػ ٌما كثيػىر اختبلؼ الناس يف مسائل الدين،
كقاؿ ابن رجب
ٌ
تفرقهم ،كثيػىر بسبب ذلك تباغيضهم كتبلعينهم ،ككلٌّ منهم ييظ ًهر أنٌو ييبغًض
ككثيػىر ُّ
معذكرا ،بل يكوف متٌبً نعا
معذكرا ،كقد ال يكوف
﵁ ،كقد يكوف يف نفس األمر
ن
ن
ً
ً
كثًنا من البغض كذلك
ٟنواهٌ ،
مقصنرا يف البحث عن معرفة ما ييبغض عليو ،فإ ٌف ن
قطعا ،كإف
يظن أنٌو ال يقوؿ ٌإال ٌ
الظن خطأ ن
اٜنق ،كىذا ٌ
إٌ٧نا يقع ٞنخالفة متبوع ٌ
الظن قد ي٫نطئ كييصيب .كقد
أيريد أنٌو ال يقوؿ ٌإال ٌ
اٜنق فيما خولف فيو ،فهذا ٌ
كل ىذا يقدح يف
يكوف اٜنامل على اٞنيل ٌ
٠نرد اٟنول ،أك اإللف ،أك العادة ،ك ٌ
كيتحرز يف
أف يكوف ىذا البغض ﵁ .فالواجب على اٞنؤمن أف ينصح نفسو،
ٌ
التحرز ،كما أشكل منو ،فبل ي ً
دخل نفسو فيو؛ خشية أف يقع فيما
ىذا غاية ُّ
ي
كثًنا من
خفي ينبغي التفطُّن لو ،كىو أ ٌف ن
يّني عنو من البغض ا﵀هرـ .كىهنا أمر ٌ
مأجورا على اجتهاده
٠نتهدا فيو،
قوال
أئمة الدين قد يقوؿ ن
مرجوحا ،كيكوف ن
ن
ٌ
ن
فيو ،موضوعا عنو خطؤه فيو ،كال يكوف ً
اٞننتصر لػمقالتو تلك بػمنزلتو يف ىذه
ن
الدرجة ،ألنٌو قد ال ينتصر ٟنذا القوؿٌ ،إال لكوف متبوعو قد قالوُ ،نيث إنٌو لو
أئمة الدينٞ ،نا قبلو ،كال انتصر لو ،كال كاىل من كافقو ،كال عادل
قالو غًنيه من ٌ
للحق ّننزلة متبوعو ،كليس كذلك،
يظن أنٌو إٌ٧نا انتصر ٌ
من خالفو ،كىو مع ىذا ٌ
(ُ) إعبلـ اٞنوقٌعٌن.ْْٓ/ّ :
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للحق ،كإف أخطأ يف اجتهاده ،ك ٌأما ىذا
فإ ٌف متبوعو إٌ٧نا كاف قصده االنتصار ٌ
اٜنق إرادةي عي ٌلو متبوعو ،كظهور كلمتو،
التابع ،فقد شاب
انتصاره ٞنا يظنٌو ٌ
ى
للحق ،فافهم
نسب إىل اٝنطإ ،كىذه دسيسة تقدح يف قصد االنتصار ٌ
ك ٌأال يي ى
ىذا ،فإنٌو فهم عظيم ،كهللا يهدم من يشاء إىل صراط مستقيم»(ُ).
كقاؿ ابن عثيمٌن« :الػجهل ابٜنكم 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 مػحهرـ ،أك أ ٌف ىذا يم ٌ
كلكنٌو تػهاكف ،أك استكرب ،فهذا ال ييع ىذر َنهلو»(ِ).
أم
أيضا« :فمن كاف ن
كقاؿ ابن عثيمٌن ن
جاىبل ،فإنٌو ال يؤ ى
اخذ َنهلو ،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 ُ -نيث
اٜنقيقة ليس بػمعذكر ...فالػ يم ٌ
اٜنق ،كال ييذ ىكر لو  -ىو رافع لئلُث ،كاٜنكم على صاحبوّ ،نا
ال يعلم عن ٌ
يقتضيو عملوُ ،ثٌ إف كاف ينتسب إىل اٞنسلمٌن ،كيشهد أف ال إلو ٌإال هللا ،كأ ٌف
(ُ) جامع العلوـ كاٜنكم.ُٕٗ-ُٕٖ :
١نمد بن صاحل العثيمٌن.ُِٕ-ُِٔ/ِ :
(ِ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ

12

عترب منهم ،كإف كاف ال ينتسب إىل اٞنسلمٌن ،فإ ٌف
١نم ندا رسوؿ هللا ،فإنٌو يي ى
ٌ
حكمو حكم أىل الدين ،الذم ينتسب إليو ،يف الدنيا .ك ٌأما يف اْلخرة ،فإ ٌف
شأنو شأف أىل الفرتة.)ُ(»...
كالعذر الذم يقوؿ بو كثًن من اٞنؤلٌفٌن ،إٌ٧نا ىو يف ابب التعاييش؛ أل ٌف
بعضا  -فيما أمكن فيو العذر  -ارتفع التعاييش
بعضهم ن
الناس ،إذا لػم يعذر ي
كحل ١نلٌو التعادم كالتقاتيل.
عنهمٌ ،
يستحق العذر ،كبٌن أف تيًقٌره
كالفرؽ كبًن بٌن أف تعذر اإلنساف ،الذم
ٌ
التساىل يف الباطل ،كترؾ النصيحة ،بل
على أخطائو؛ فليس اٞنقصود من العذر
ي
اٞنقصود اإلبقاء على التعاييش ،ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندؾ أمراف :عذر من
يستحق العذر ،كالنصيحة لو ،بتنبيهو على أخطائو.
ٌ
كالفرؽ كبًن جدًا ،بٌن (االحتػراـ) ،ك(االلتزاـ)؛ فإ ٌف احتػراـ الػمخالفٌن،
اختصوا بو
كْننُّب تكفًنىم ،كالتماس األعذار ٟنم :ال يعين كجوب االلتزاـ ّنا
ٌ
من آراء؛ فإف أكجبوا على ٢نالفيهم ذلك االلتزاـ؛ فقد أكجبوا على أنفسهم
٫نتص بو ٢نالفوىم من آراء!!!
االلتزاـ ّنا ٌ
بعضا ،كبٌن حكم هللا 
كالفرؽ كبًن بٌن 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 تعاىل﴿ :يػعلىم ما ًيف ال هسماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ىكيػى ٍعلى يم ىما تي ًسُّرك ىف ىكىما تيػ ٍعلًنيو ىف
ىٍ ي ى
ىى
اَّلل علًيم بً ىذ ً
الص يدكًر﴾(ِ).
ات ُّ
ىك هي ى ه
١نمد بن صاحل العثيمٌن.ُِٗ-ُِٖ/ِ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
(ِ) التغابن.ْ :
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معاندا ،كأنت تػجهل أنٌو معاند  -يف اٜنقيقة -
فقد تعذر أنت ن
إنساَّن ن
للحق ىو جهلو؛ فليس لك أف تطٌلع على ما يف قلبو.
تظن أ ٌف سبب ٢نالفتو ٌ
ف ٌ
لكن هللا كحده يعلم أ ٌف ىذا اٞنعاند  -الذم عذرتو أنت  -سيخالف
ك ٌ
اٜنق؛ ألنٌو يتٌبع
كل األدلٌة القاطعة ،الدالٌة على ٌ
اٜنقٌ ،
ٌ
حَّت لو اجتمعت عنده ٌ
ً
اٜنق.
اٟنول ،كييؤثره على اٟندل .كاتٌباع اٟنول كاحد من أكرب أسباب ي٢نالفة ٌ
فالذم ال يستحق العذر لن ينفعو أف ي ً
ػجمع الناس ،كلُّهم ،على التماس
ٌ
ي
العذر لو؛ فإ ٌف األمر ﵁ .
قاؿ تعاىل﴿ :يػوـ ىال ٕنىٍلً
ك نػى ٍفس لًنىػ ٍف و
س ىشٍيػئنا ىك ٍاأل ٍىم ير يػى ٍوىمئً وذ ًهَّللً﴾(ُ).
ي
ىٍ ى
ه
كقاؿ تعاىل ﴿ :ىكاتهػ يقوا يىػ ٍونما ىال ىٍْن ً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 تعاىل﴿ :فىػػيىػ ٍػوىمػػئً ػ وػذ ىال يىػٍن ػ ىف ػ يػع اله ًػذي ػ ىػن ظىػلى يػمػ ػوا ىم ٍػع ػ ًػذ ىرتيػ يػه ػ ٍػم ىكىال يى ػ ػ ٍػم
يي ٍستىػ ٍعتىػبيو ىف﴾(ّ).
كقاؿ تعاىل﴿ :يػ ػػوـ ىال يػٍنػ ىف ػػع الظهالً ًمٌن مع ً
ه
ػوء
ػ
ػ
ػ
س
م
ػه
ل
ك
ة
ن
ع
ل
ال
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
الدها ًر﴾(ْ).
ً
يق الوسطيٌة) ،فػي ىذا الػمقاـ؛ فيتجنٌب
كلذلك يػختار العال يػم اجملت ًه يد (طر ى
ً
ً
فسقو ،أك ييضلًٌلو ،أك
التشدُّد ،فػي الػحكم على ال يػمخالف؛ 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 ال يػمخالف ،حيػن ييوقًن بػخطئو.
ي
ي
كإنٌػما يلجأ العالً يػم اجملت ًه يد إىل التخطئة؛ من أجل اإلرشاد كالنصح؛ ال من
أجل اإلفحاـ كالقدح.
فالتخطئة كسيلة لتنبيو ال يػمخالف كأتباعو ،على أ ٌف اٞنخ ًطٌئ ٟنم يرل -
ابجتهاده  -أنٌػهم م ً
ػخطئوف؛ فيدعوىم بذلك ،إىل ترؾ اٝنطإ.
ي
القياس ،كفركا بذلك! لًماذا
أىل الظاى ًر
قاؿ ٌ
ى
١نمد الغز ٌ
اِل« :إذا أنكر ي
عزت عليك نسبتهم إىل صواب ،أك
اي رجل؟ قل :أخطأكا ،قل :جهلوا ،إذا ٌ
علمٌ .أما التكفًن ،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؟!
اٜنق،
قلت :قد يكوف االختبلؼ
ن
١نمودا ،كىو االختبلؼ بٌن أىل ٌ
فإّنما ال ٩نتمعافٌ ،إال بعد أف يرتؾ أىل الباطل ابطلهم ،كيتٌبعوا
كأىل الباطل؛ ٌ
اٜنق.
اٜنق ،فييصبحوا من أىل ٌ
ٌ
هً
قاؿ تعاىل﴿ :ذىلً ً ه ً
ً
ين ىآمنيوا اتهػبىػعيوا
ى
ين ىك ىف يركا اتهػبىػعيوا الٍبىاط ىل ىكأى هف الذ ى
ك ِبى هف الذ ى
ً
اَّللي لًلن ً
هاس أ ٍىمثىا ىٟنيٍم﴾(ُ).
ٍ
ب ه
ك يى ٍ
اٜنى هق ًم ٍن ىرٌِبًً ٍم ىك ىذل ى
ض ًر ي

األمم السبع املنسوبة إىل (اإلسالم):
كاٞننسوبوف إىل اإلسبلـ يف الظاىر ٌأمة كاحدة ،كلكنٌهم يف اٜنقيقة أمم
مػختلفة ،أبرزىا سبع أم ػػم :الػمك ًٌذبوف ،كالػمنافقوف ،كالػمع ًطٌلوف ،كالػمغالوف،
اٞنتعصبوف ،ك ً
ً
اٞنفسدكف ،كاٞنتٌقوف.
ك ٌ
فأما اٞنك ٌذبوف ،فإ ٌّنم يكفركف بوجود اٝنالق  ،أك يكفركف برسالة
ٌ
١نمد  ،كيك ٌذبوف ِبصوؿ اإلسبلـ الكربل.
ٌ
يصرحوف بكفرىم ،كبرفضهم لػحقائق اإلسبلـ ،فبل يتظاىركف
كىم ٌ
لكن بعض الناس ٩نهلوف حقيقة حاٟنم؛ فينسبوّنم إىل
ابإلسبلـ ،كالػمنافقٌن؛ ك ٌ
اإلسبلـ ،نسبة كراثيٌة.
اٜنق؛ أل ٌف اإل٬ناف ِبصوؿ
األمة من أىل ٌ
فبل ي٬نكن أف يكوف أفراد ىذه ٌ
اٜنق.
اإلسبلـ الكربل :من أكجب صفات أىل ٌ
١نمد.ّ :
(ُ) ٌ
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قاؿ تعاىل﴿ :فىػويل يػومئً وذ لًٍلم ىك ًٌذبًٌن .اله ً
ين يى ٍم ًيف ىخ ٍو و
ض يػى ٍل ىعبيو ىف .يػى ٍوىـ
ذ
ى ٍ ه ىٍ ى ي ى
ى
ًً
ً ً
هار الهًيت يكٍنػتي ٍم ًِبىا تي ىك ًٌذبيو ىف﴾(ُ).
يي ىدعُّو ىف إ ىىل ىَّنر ىج ىهن ىهم ىدعًا .ىىذه الن ي
كقاؿ تعاىل﴿ :كيل يػومئً وذ لًٍلم ىك ًٌذبً ه ً
ين يي ىك ًٌذبيو ىف بًيىػ ٍوًـ ال ًٌدي ًن .ىكىما
ى ٍ ه ىٍ ى ي ى
ٌن .الذ ى
ً
ً
اؿ أ ً
و ً ً
ي ىك ًٌذ ي ًً ً
ٌن .ىك هبل بى ٍل
ىساطًني ٍاألىهكل ى
آايتيػنىا قى ى ى
ب بو إهال يك ُّل يم ٍعتىد أىثي وم .إ ىذا تيػٍتػلىى ىعلىٍيو ى
ي
ىرا ىف ىعلىى قيػليوِبًً ٍم ىما ىكانيوا يى ٍك ًسبيو ىف .ىك هبل إًنػه يه ٍم ىع ٍن ىرٌِبًً ٍم يػى ٍوىمئً وذ لى ىم ٍح يجوبيو ىفُ .ثيه
اؿ ىى ىذا اله ًذم يكٍنػتي ٍم بًًو تي ىك ًٌذبيو ىف﴾(ِ).
صاليو ٍ
اٛنى ًحي ًمُ .ثيه يػي ىق ي
إًنػه يه ٍم لى ى
فإّنم ينتسبوف إىل اإلسبلـ ،كقلوِبم خالية من اإل٬ناف؛
ك ٌأما اٞننافقوفٌ ،
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 ٌ
يتوىل السرائر.
٥نكم ابلظاىر ،كهللا ٌ
قاؿ تعاىل﴿ :كً
ىعر ً
اب يمنىافً يقو ىف ىكًم ٍن أ ٍىى ًل الٍ ىم ًدينى ًة ىمىريدكا
٣ن
هن ىح ٍولى يك ٍم ًم ىن ٍاأل ىٍ
ى ٍ
اؽ ىال تىػعلىمهم ى٥نن نػىعلىمهم سنػع ًٌ
علىى النًٌ ىف ً
ٌن ُثيه يػرُّدك ىف إً ىىل ىع ىذ و
ً
اب
ػ
ت
ر
م
م
ه
ػ
ب
ذ
ه
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« :اٞنسألة األكىل :قاؿ تعاىل :ى
ت يم ٍؤًمننا﴾(ْ) ،كقاؿ ىهنا﴿ :قي ٍل لىػ ٍم تيػ ٍؤًمنيوا﴾(ٓ) ،مع ٌأّنم ألقوا
إًلىٍي يك يم ال هس ىبل ىـ لى ٍس ى
(ُ) الطور.ُْ-ُُ :
(ِ) اٞنط ٌففٌن.ُٕ-َُ :
(ّ) التوبة.َُُ :
(ْ) النساء.ْٗ :
(ٓ) اٜنجرات.ُْ :
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الظن
إليهم السبلـ ،نقوؿ :إشارة إىل أ ٌف عمل القلب غًن معلوـ ،كاجتناب ٌ
فعبل :ىو مرائي(ُ) ،كال ٞنن
كاجب ،كإٌ٧نا ي٪ن ىكم ابلظاىر؛ فبل ييقاؿ ٞنن يفعل ن
لكن هللا خبًن ّنا يف الصدكر ،إذا قاؿ :فبلف ليس ّنؤمن،
أسلم :ىو منافق ،ك ٌ
(ِ)
جوز لنا ذلك
الذم
فهو
،
حصل اٛنزـ ،كقولو تعاىل﴿ :قي ٍل لىػ ٍم تيػ ٍؤًمنيوا﴾
ٌ
للنيب  ،حيث أطلعو هللا على الغيب ،كضمًن قلوِبم،
القوؿ ،ككاف معجزة ٌ
فقاؿ لنا :أنتم ال تقولواٞ ،نن ألقى إليكم السبلـ :لست مؤمننا؛ لعدـ علمكم ّنا
يف قلبو»(ّ).
اٜنق؛ أل ٌف
لكن عدـ ٌ
االهتاـ ابلنفاؽ ال يعين أ ٌف اٞننافقٌن من ٗنلة أىل ٌ
ك ٌ
اٜنق؛ فبل ي٬نكن أف
اٞننافقٌن ليسوا من اٞنؤمنٌن ،كاإل٬ناف من أكجب صفات أىل ٌ
اٜنقٌ ،إال بعد أف يرتكوا النفاؽ ،كيؤمنوا ،كيتوبوا،
األمة من أىل ٌ
يكوف أفراد ىذه ٌ
كييصلحوا ،كيعتصموا اب﵁.
قاؿ تعاىل﴿ :إً هف الٍمنىافً ًقٌن ًيف الدهرً
ىس ىف ًل ًم ىن النها ًر ىكلى ٍن ىًْن ىد ىٟنيٍم
األ
ؾ
ٍ
ي ى
ٍ
ٍ
صًنا .إًهال اله ًذين ىاتبوا كأىصلىحوا كاعتصموا ًاب هَّللً كأىخلى ً ً ً
ً
ك ىم ىع
صوا دينىػ يه ٍم هَّلل فىأيكلىئً ى
ى ٍ ي
ى ي ى ٍ ي ى ٍى ى ي
نى ن
ؼ يػ ٍؤ ً
الٍم ٍؤًمنً
اَّلل الٍم ٍؤًمنًٌن أىجرا ع ً
يما﴾(ْ).
ظ
ت
و
س
ك
ٌن
ه
ى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى
ى ٍ
ن ن
ي ي
ي
كثًنا ،من الػحقائق اإلسبلميٌةَ ،لي نفا،
ك ٌأما الػمعطٌلوف ،فإنٌػهم يعطٌلوف ن
فتطبي نقا ،فيعطٌلوف بعض األحكاـ الشرعيٌة ،كتحرمي البغاء ،كٓنرمي الػخمر ،كٓنرمي
التربج ،كيعطٌلوف بعض أحكاـ العبادات ،كاٞنواريث ،كالعقوابت،
الراب ،كٓنرمي ُّ
(ُ) يف اٞنطبوع( :مرائي) ،كالصواب( :مر واء).
(ِ) اٜنجرات.ُْ :
(ّ) التفسًن الكبًن.ُُْ/ِٖ :
(ْ) النساء.ُْٔ-ُْٓ :
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كما يعطٌلوف بعض الػمعاّن القرآنيٌة ،كيبتدعوف َكيبلت تػحريفيٌة ٢نالفة للقرآف.
مضاد للحقائق اإلسبلميٌة ،كىو
كاٞننهج
التعطيلي  -يف اٜنقيقة  -منهج ٌ
ٌ
من صنيعة (أعداء اإلسبلـ)؛ فبل قيمة النتساب أفراده إىل (اإلسبلـ) ،ما داموا
ي ً
القطعي ،متٌبًعٌن أىواءىم ،كأىواء أسيادىم.
الشرعي
ابلدليل
ثبت
ما
ركف
نك
ي
ٌ
ٌ
فإّنم يستمسكوف بعقائد ابطلة ،قائمة
ك ٌأما ال يػمغالوف  -كىم الغبلة ٌ -
يؤدم
حَّت ٌ
الغلو فيمن يزعموف ٌأّنم من الصاٜنٌنٌ ،
الغلو ،يف الصاٜنٌن ،أك ٌ
على ٌ
الغلو إىل االستمساؾ بعقائد كفريٌة ،كعقائد شركيٌة ،تضاىي بعض العقائد،
ِبم ٌ
مثبل.
اليت يستمسك ِبا اٞننتسبوف إىل األدايف الباطلة ،كاٞنسيحيٌة ن
مضادة للعقائد اإلسبلميٌة؛ كإف
كعقائد اٞنغالٌن  -يف اٜنقيقة  -عقائد ٌ
انتسب أصحاِبا إىل (اإلسبلـ)؛ فإ ٌف انتسابػهم أشبو ابنتساب الػمسيحيٌٌن إلػى
كل الرباءة.
عيسى  ،كىو برمء منهم ،كمن أابطيلهمٌ ،
هاس هً
اؿ ه ً
ت لًلن ً
أن يذ ًكّن
﴿كإً ٍذ قى ى
ت قيػ ٍل ى
يسى ابٍ ىن ىم ٍرىميى أىأىنٍ ى
قاؿ تعاىل :ى
اَّللي ىاي ع ى
اَّللً
ٌن ًمن د ً
كأ ًٌيمي إً
ً
ً
ى
ى
س ًِل ًُنى وٌق إً ٍف
ي
ل
ا
م
وؿ
ق
أ
ف
أ
ِل
ف
و
ك
ي
ا
م
ك
ن
ا
ح
ب
س
اؿ
ق
كف
ٟن
ي
ى
ى
ى
ه
ى
ٍ
ي
ى
ي
ى
ى
ي
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ي ى ى ى
ٍ
ى ى
ى ى
ً
ت ىع هبل يـ
ك إًنه ى
ت قيػ ٍلتيوي فىػ ىق ٍد ىعل ٍمتىوي تىػ ٍعلى يم ىما ًيف نػى ٍف ًسي ىكىال أى ٍعلى يم ىما ًيف نػى ٍف ًس ى
ك أىنٍ ى
يكٍن ي
الٍغيي ً
ت ىعلىٍي ًه ٍم
ت ىٟنيٍم إًهال ىما أ ىىم ٍرتىًين بًًو أ ًىف ٍاعبي يدكا ه
اَّللى ىرًٌِب ىكىربه 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 فىػلى هما تىػ ىوفهػٍيػتىًين يكٍن ى
ىش ًه ن ى ي ٍ ي
ت الهرق ى
ىش ٍي وء ىش ًهي هد﴾(ُ).
كل الرباءة ،من عقائد ال يػمغالٌن ،كإف انتسبوا إىل
كالرسوؿ  برمء ٌ
اٜنق؛ ٌإال بعد أف يرتكوا
األمة من أىل ٌ
اإلسبلـ؛ فبل ي٬نكن أف يكوف أفراد ىذه ٌ
تلك العقائد الباطلة.
(ُ) اٞنائدة.ُُٕ-ُُٔ :
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قاؿ تعاىل﴿ :قيل اي أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اٜنى ًٌق ىكىال تىػتهبًعيوا
اب ىال تىػ ٍغليوا ًيف ًدينً يك ٍم ىغٍيػىر ٍ
ٍ ى ى
و
ً
ً
ضلُّوا ىع ٍن ىس ىو ًاء ال هسبً ًيل﴾(ُ).
ىضلُّوا ىكث نًنا ىك ى
ضلُّوا م ٍن قىػٍب يل ىكأ ى
أ ٍىى ىواءى قىػ ٍوـ قى ٍد ى
التأليفي ،فيستمسكوف
فإّنم يتٌبعوف أىواءىم ،يف اٛنانب
اٞنتعصبوفٌ ،
ك ٌأما ٌ
ٌ
ابٜنق فيها؛
ببعض اْلراء التأليفيٌة الباطلة ،كىم يعلموف أ ٌّنا ابطلة ،كال يعرتفوف ٌ
أل ٌف يف اعرتافهم ما ٫نالف أىواءىم.
اٜنق؛ أل ٌف غايتهم ىي إرضاء أىوائهم ،كلو ٌأدت
كىؤالء ليسوا من أىل ٌ
اٜنق ،كىم يعلموف.
اٜنق ابلباطل ،ككتم ٌ
إىل لبس ٌ
اٜن هق ًابلٍب ً
اٜنى هق ىكأىنٍػتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف﴾(ِ).
اط ًل ىكتى ٍكتي يموا ٍ
﴿كىال تىػ ٍلبً يسوا ٍى ى
قاؿ تعاىل :ى
التطبيقي ،فًنتكبوف
فإّنم يتٌبعوف أىواءىم ،يف اٛنانب
ك ٌأما اٞنفسدكفٌ ،
ٌ
اٞنعاصي ،كالقتل كالزنػى كالسرقة كشرب الػخمر كأكل الراب ،كىم يعلموف
لكن قلوِبم امتؤلت ابلفجور
بتحر٬نها ،كال يينكركف ذلك ،كال ٩نهلوف؛ ٌ
كالفسوؽ كالعصياف؛ فص ٌدهتم عن طاعة هللا .
اٜنق  -يف غالب
اٜنق؛ أل ٌف أىل ٌ
كىؤالء ال ي٬نكن أف يكونوا من أىل ٌ
كعمبل ،كإف
ابٜنق الذم يعلموف،
اعتقادا ،ن
ن
أحواٟنم كأحياّنم  -يستمسكوف ٌ
أذنب أحدىم ،فإنٌو يسارع إىل االستغفار كالتوبة.
ّأم ـة الـمتّقني:
ك ٌأما ال يػمتٌقوف ،فيخالفوف ال يػمك ًٌذبٌن ،كال يػمنافقٌن ،كال يػمع ًطٌلٌن ،كال يػمغالٌن،
ً
ً
فيتحركف
كال يػم ٌ
تعصبٌن ،كال يػمفسدين؛ فهم الذين يػتٌػقػوف هللا  ،مػػا استطػػاعواٌ ،
الطاعات ،كيتجنٌبوف الػمن ىكرات ،كيسارعوف فػي الػخًنات.
(ُ) اٞنائدة.ٕٕ :
(ِ) البقرة.ِْ :
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اَّلل م ػا اسػتىػطىعػتيم كاسػمػعػوا كأ ً
ىطيػعيػوا ىكأىنًٍف يقػوا ىخٍيػنرا
قػاؿ تعالػى﴿ :فىاتهػ يقوا هى ى ٍ ٍ ٍ ى ٍ ى ي ى
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف﴾(ُ).
ًألىنٍػ يف ًس يك ٍم ىكىم ٍن يي ى
وؽ يش هح نػى ٍف ًس ًو فىأيكلىئً ى
اٜنق)؛ فمن لػم
(األمة الوحيدة) ،اليت
تستحق كصف (أىل ٌ
ٌ
كال يػمتٌقوف ىم ٌ
اٜنق) ،كإف انتسب إليهم.
(أمة الػمتٌقٌن) ،فليس من (أىل ٌ
يكن من ٌ
كالتقول من صفات القلوب العملية ،أم :اليت تستلزـ العمل ،كتي ً
وجبو،
ٌ
إسبلما بدنيًا فقط ،بل ىي اإل٬ناف
إ٬ناَّن قلبيًا فقط ،كليست
فليست التقول ن
ن
القليب ،مع اإلسبلـ البدّنٌ؛ فالػمتٌقوف ىم الذين آمنوا ،كعملوا الصاٜنات.
ٌ
نج صاحبو ،إف لػم يصحبو العمل الصاحل ،كليس
فليس اإل٬ناف كحده ب يػم و
صادرا عن إ٬ناف.
العمل الصاحل كافينا ،إف لػم يكن ن
قاؿ تعاىل﴿ :كاله ًذين آمنوا كع ًمليوا ال ه ً
اٜن ً
اٛنىن ًهة يى ٍم
اب ٍ
ات أيكلىئً ى
ى ى ىي ى ى
كأٍ
ىص ىح ي
ص ى
فً ىيها ىخالً يدك ىف﴾(ِ).
صً
اٜن ً
ً
ات ًم ٍن ذى ىك ور أ ٍىك أينٍػثىى ىكيى ىو يم ٍؤًم هن
﴿كىم ٍن يػى ٍع ىم ٍل م ىن ال ه ى
كقاؿ تعاىل :ى
اٛنىنهةى ىكىال ييظٍلى يمو ىف نىًق نًنا﴾(ّ).
ك يى ٍد يخليو ىف ٍ
فىأيكلىئً ى
ألمة ال يػمتٌقٌن ،حٌن تقرأ ىذه اْلايت:
كلك أف تيد ًرؾ الػمنزلة العظيمة ٌ
 ﴿كسا ًرعوا إً ىىل م ٍغ ًفرةو ًمن ربً يكم كجن وهة عرضها ال هسماكات ك ٍاألىر ًهت
ض أيعد ٍ
ىى ي
ىى ي ى ٍ ي
ى ى ٍ ىٌ ٍ ى ى ى ٍ ي ى
لًٍلمت ًهقٌن .اله ًذين يػٍن ًف يقو ىف ًيف ال هسهر ًاء كال ه ً
اظ ًمٌن الٍغي ى ً
ً
ٌن ىع ًن الن ً
هاس
ظ ىكالٍ ىعاف ى
ي ى
ضهراء ىكالٍ ىك ى ىٍ
ىي
ى
ب الٍمح ًسنًٌن .كاله ًذين إً ىذا فىػعليوا فى ً
كه ً
اح ىشةن أ ٍىك ظىلى يموا أىنٍػ يف ىس يه ٍم ذى ىك يركا ه
ى
اَّللى
ى
اَّللي ي٪ن ُّ ي ٍ ى ى ى
اَّلل كلىػم ي ً
الذني ى ً
استىػ ٍغ ىفركا لً يذنيوِبًً ٍم ىكىم ٍن يػى ٍغ ًفر ُّ
صُّركا ىعلىى ىما فىػ ىعليوا ىكيى ٍم
وب إهال هي ى ٍ ي
ي
فى ٍ ي
(ُ) التغابن.ُٔ :
(ِ) البقرة.ِٖ :
(ّ) النساء.ُِْ :
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يػعلىمو ىف .أيكلىئًك جزاؤىم م ٍغ ًفرةه ًمن رٌِبًًم كجنهات ىْن ًرم ًمن ىٓنتًها ٍاألىنٍػهار خالً ً
ين
د
ى ىى ي ي ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ى ه ٍ
ىٍ ي
ٍ ٍى ىي ى ى
ًً
ً ً
ٌن﴾(ُ).
ىج ير الٍ ىعامل ى
ف ىيها ىكن ٍع ىم أ ٍ
ًً
 ﴿كقً ً ًىح ىسنيوا ًيف ىى ًذهً ُّ
الدنٍػيىا
ين أ ٍ
ين اتهػ ىق ٍوا ىما ىذا أىنٍػىزىؿ ىربُّ يك ٍم قىاليوا ىخٍيػنرا للهذ ى
يل للهذ ى
ى ى
ً
ً
ً
هات ىع ٍد وف يى ٍد يخليونػى ىها ىٍْن ًرم ًم ٍن
ٌن .ىجن ي
ىح ىسنىةه ىكلى ىد يار ٍاْلخىرةً ىخٍيػهر ىكلىن ٍع ىم ىد يار الٍ يمتهق ى
اَّلل الٍمت ًهق ه ً
ً
ً
اى يم
ىٍٓنتً ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىٟنيٍم ف ىيها ىما يى ىشاءيك ىف ىك ىذل ى
ك ىٍ٩ن ًزم هي ي ى
ين تىػتىػ ىوفه ي
ٌن .الذ ى
ً
اٛنىنهةى ًّنىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف﴾(ِ).
ٌن 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
ً ً ً
ٌن﴾(ّ).
اصً ٍرب إً هف الٍ ىعاقبىةى ل ٍل يمتهق ى
قىػٍب ًل ىى ىذا فى ٍ
ً
ًً
و
و
ٌن .ىكنػىىز ٍعنىا ىما ًيف
وىا بً ىس ىبلوـ آمن ى
 ﴿إً هف الٍ يمتهق ىٌن ًيف ىجنهات ىكعيييوفٍ .اد يخلي ى
ً
ً
ً ً ً
ب ىكىما يى ٍم ًمٍنػ ىها
ص يدكًرى ٍم م ٍن غ وٌل إً ٍخ ىوا نَّن ىعلىى يس يرور يمتىػ ىقابًل ى
ٌن .ىال ى٬نى ُّس يه ٍم ف ىيها نى ى
ي
صه
ً ً
ٌن﴾(ْ).
ّني ٍخىرج ى
ً
ًو
 ٍ ًض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ؼ ىعلىٍي يك يم
ٌن .ىاي ًعبى ًاد ىال ىخ ٍو ه
﴿األىخ هبلءي يػى ٍوىمئذ بػى ٍع ي
ض ىع يد ٌّك إًهال الٍ يمتهق ى
الٍيػوـ كىال أىنٍػتم ىٓنزنيو ىف .اله ً
ً
ًً
اٛنىنهةى أىنٍػتي ٍم
ذ
ٌنٍ .اد يخليوا ٍ
ين ىآمنيوا ًِب ىايتنىا 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 يٍٓنبىػ يرك ىف .ييطى ي ى ٍ ٍ
ى ى
ً
ً
وىا ًّنىا يكٍنػتي ٍم
ك ٍ
ٌن ىكأىنٍػتي ٍم ف ىيها ىخال يدك ىف .ىكتًلٍ ى
س ىكتىػلى ُّذ ٍاأل ٍ
ىع ي ي
اٛنىنهةي الهًيت أيكًرثٍػتي يم ى
ٍاألىنٍػ يف ي
تىػ ٍع ىمليو ىف .لى يك ٍم فً ىيها فىاكً ىهةه ىكثً ىًنةه ًمٍنػ ىها ىٍَ يكليو ىف﴾(ٓ).
(ُ) آؿ عمراف.ُّٔ-ُّّ :
(ِ) النحل.ِّ-َّ :
(ّ) ىود.ْٗ :
(ْ) اٜنجر.ْٖ-ْٓ :
(ٓ) الزخرؼ.ّٕ-ٕٔ :

22

ً
و
هات كعي و
ٌن ًيف ىم ىق واـ أ ًىم و
وف .يػى ٍلبى يسو ىف ًم ٍن يسٍن يد وس ىكإً ٍستىػٍبػىروؽ
 ﴿إً هف الٍ يمتهق ىٌنً .يف ىجن ى يي
ً
ً
ً
ً و ًً
اىم ًُنيوور ًع و
ٌن.
ٌن .ىك ىذل ى
ٌن .يى ٍدعيو ىف ف ىيها بً يك ًٌل فىاك ىهة آمن ى
يمتىػ ىقابًل ى
ك ىكىزهك ٍجنى ي ٍ
ً
ك
اب ٍ
ت إًهال الٍ ىم ٍوتىةى ٍاأل ى
اٛنى ًحي ًم .فى ٍ
ض نبل ًم ٍن ىربًٌ ى
ىال يى يذكقيو ىف ف ىيها الٍ ىم ٍو ى
يكىل ىكىكقى ي
اى ٍم ىع ىذ ى
ً
ك يى ىو الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم﴾(ُ).
ىذل ى
ً
و ًً
و
 ﴿إً هف الٍمت ًهق ى ًك
ين ىما ى
آات يى ٍم ىربػُّ يه ٍم إًنػه يه ٍم ىكانيوا قىػٍب ىل ىذل ى
ي
ٌن يف ىجنهات ىكعيييوف .آخذ ى
يٍ١ن ًسنًٌن .ىكانيوا قىلً نيبل ً
ً
ه
ً
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
ل
ال
ن
م
ٍ
ى
ى
ٍ
ى ٍ ى ى ىي ى ٍ
أ ٍىم ىواٟنًً ٍم ىح ٌّق لًل هسائً ًل ىكالٍ ىم ٍح ير ًكـ﴾(ِ).
اٛنىن ًهة الهًيت يك ًع ىد الٍ يمتهػ يقو ىف ىٍْن ًرم ًم ٍن ىٍٓنتً ىها ٍاألىنٍػ ىه يار أي يكلي ىها ىدائً هم ىك ًظلُّ ىها
﴿مثى يل ٍ
 ىً
هً
هار﴾(ّ).
تًٍل ى
ين الن ي
ين اتهػ ىق ٍوا ىكعي ٍق ىَب الٍ ىكاف ًر ى
ك عي ٍق ىَب الذ ى
اٛنن ًهة الهًيت كعً ىد الٍمتهػ يقو ىف فًيها أىنٍػهار ًمن م واء ىغ ًًن ً
آس ون كأىنٍػ ىه هار ًم ٍن لى ى و
ى ىه ٍ ى ٍ
َب ىملٍ
﴿مثى يل ٍى
 ىى
ي ي
وً
ً
ً
ص ًفى ىكىٟنيٍم فً ىيها
يػىتىػغىيهػ ٍر طى ٍع يموي ىكأىنٍػ ىه هار م ٍن ٙنىٍ ور لى هذة للشها ًربً ى
ٌن ىكأىنٍػ ىه هار م ٍن ىع ىس ول يم ى
ً
ً
ات كم ٍغ ًفرةه ًمن رٌِبًًم ىكمن ىو خالً هد ًيف النها ًر كس يقوا ماء ىً
يما
٘ن
م ٍن يك ًٌل الث ىهمىر ى ى ى ٍ ى ٍ ى ٍ ي ى ى
ىي ى ن ن
فىػ ىقطه ىع أ ٍىم ىعاءى يى ٍم﴾(ْ).
 ﴿قيل أىذىلًاٝنيٍل ًد الهًيت ك ًع ىد الٍمتهػ يقو ىف ىكانىت ىٟنم جزاء كم ً
ص نًنا.
ة
ه
ن
ج
ىـ
أ
ر
ػ
ي
خ
ك
ٍ
ي
ى
ٍ
ى
ٍ
ٍ يٍ ى ى ن ى ى
ى
ي
ي
ه
ٍ
(ٓ)
ىٟنم 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
اَّلل يً٪ن ُّ ً
ً ًً
ً
ٌن﴾(ٔ).
ب الٍ يمتهق ى
 ﴿بػىلىى ىم ٍن أ ٍىك ىَف ب ىع ٍهده ىكاتهػ ىقى فىإ هف هى(ُ) الدخاف.ٕٓ-ُٓ :
(ِ) الذارايت.ُٗ-ُٓ :
(ّ) الرعد.ّٓ :
١نمد.ُٓ :
(ْ) ٌ
(ٓ) الفرقاف.ُٔ-ُٓ :
(ٔ) آؿ عمراف.ٕٔ :
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ب كلى ًك هن الًٍ هرب من آمن ًاب هَّللً
وى يكم قًبل الٍم ٍش ًرًؽ كالٍم ٍغ ًر ً
 ﴿لىٍي ًُّ
ى
ٍ
ى
ى
ى ى
س الٍ هرب أى ٍف تيػ ىولوا يك يج ى ٍ ى ى ى
ى
ى
كالٍيػوًـ ٍاْل ًخ ًر كالٍم ىبلئً ىك ًة كالٍ ًكتى ً
اؿ ىعلىى يحبًٌ ًو ذى ًكم الٍ يق ٍرىَب
ٌن ىكآتىى الٍ ىم ى
اب ىكالنهبًيًٌ ى
ى ىٍ
ى
ى ى
ًً
ً
الرقى ً
ٌن ىكًيف ًٌ
اب ىكأىقى ىاـ ال ه
ص ىبلةى ىكآتىى الهزىكاةى
ٌن ىكابٍ ىن ال هسبً ًيل ىكال هسائل ى
ىكالٍيىػتى ىامى ىكالٍ ىم ىساك ى
ًً
صابً ًرين ًيف الٍبأٍس ًاء كال ه ً ً
ك
ٌن الٍبىأٍ ًس أيكلىئً ى
ضهراء ىكح ى
ىكالٍ يموفيو ىف بً ىع ٍهدى ٍم إً ىذا ىع ى
اى يدكا ىكال ه ى ى ى ى
هً
ك يى يم الٍ يمتهػ يقو ىف﴾(ُ).
ص ىدقيوا ىكأيكلىئً ى
ين ى
الذ ى
 ﴿إًنػههم لىن يػ ٍغنوا عٍنك ًمن هًًً
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاءي بػى ٍع و
اَّلل
ض ىك يه
ٌن بػى ٍع ي
اَّلل ىشٍيػئنا ىكإً هف الظهالم ى
يٍ ٍ ي ي ى ى ى
كً ُّ ً
ٌن﴾(ِ).
ِل الٍ يمتهق ى
ى
 ﴿كتىػ ىعاكنيوا ىعلىى الًٍ ًرب كالتهػ ٍقول كىال تىػ ىعاكنيوا ىعلىى ًٍاَّللى إً هف ه
اإل ًٍُث ىكالٍعي ٍد ىك ًاف ىكاتهػ يقوا ه
اَّللى
ٌى ى ى ى
ى ى
ً ً (ّ)
يد الٍع ىقاب﴾ .
ىش ًد ي
ً
ً
يكِل ٍاألىلٍب ً
ً
اب﴾(ْ).
﴿كتىػىزهك يدكا فىإ هف ىخٍيػىر الهزاد التهػ ٍق ىول ىكاتهػ يقوف ىاي أ ً ى
 ىً
ً
اَّلل كيىم يصدُّك ىف ىع ًن الٍمس ًج ًد ٍ ً
اٜنىىراـ ىكىما ىكانيوا أ ٍىكليىاءىهي
﴿كىما ىٟنيٍم أهىال يػي ىع ٌذبػى يه يم هي ى ٍ ى ي
ىٍ
 ىإً ٍف أ ٍىكلًيى ياؤهي إًهال الٍ يمتهػ يقو ىف ىكلى ًك هن أى ٍكثىػىريى ٍم ىال يػى ٍعلى يمو ىف﴾(ٓ).
كقد ي٫نطئ (ال يػمتٌقوف) أحيا نَّن؛ بسبب (الػجهل) ،أك بسبب (الضعف)،
فيكونوف معذكرين ،فػي ىذين الػمقامٌن.
كقد يعرض لػهم (الػهول) ،فييذنًبوف ،فبل يكونوف معذكرين ،فػي ىذا
الػمقاـ؛ كلكنٌهم يسارعوف إىل االستغفار ،كالتوبة ،كهللا غفور رحيم.
(ُ) البقرة.ُٕٕ :
(ِ) اٛناثية.ُٗ :
(ّ) اٞنائدة.ِ :
(ْ) البقرة.ُٕٗ :
(ٓ) األنفاؿ.ّْ :
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ً
ً
ف ًمن الشهيطى ً
اف تى ىذ هك يركا فىًإ ىذا
قاؿ تعاىل﴿ :إً هف الهذي ىن اتهػ ىق ٍوا إًذىا ىم هس يه ٍم طىائ ه ى ٍ
ىم مب ً
ص يرك ىف﴾(ُ).
ي ٍ يٍ
أغليب ،يستح ٌقو من كانت التقول أغلب عليو ،من اتٌباع
فالتقول كصف ٌ
اٟنول ،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 تعاىل﴿ :اي أىيػُّها اله ً
صلً ٍح لى يك ٍم
ذ
ين ىآمنيوا اتهػ يقوا ه
اَّللى ىكقيوليوا قىػ ٍونال ىس ًد ن
يدا .يي ٍ
ى ى
ى
اَّلل كرسولىو فىػ ىق ٍد فىاز فىػوزا ع ً
أ ٍىعمالى يكم كيػ ٍغ ًفر لى يكم ذينيوب يكم كمن ي ً
يما﴾(ِ).
ظ
ع
ط
ً
ه
ن
ى
ى
ي
ي
ى ٍ ىى ٍ ٍ ى ٍ ى ى ٍ ي
ٍ
ى
ن
ىى
ات جن ً
كقاؿ تعاىل﴿ :لىيس علىى اله ًذين آمنوا كع ًمليوا ال ه ً
اٜن ً
يما
ى ىي ى ى
ٍ ى ى
يى ه
ص ى
اح ف ى
طىعًموا إً ىذا ما اتهػ ىقوا كآمنيوا كع ًمليوا ال ه ً ً
ىح ىسنيوا ىك ه
ى ٍ ى ى ىى
صاٜنىات ُثيه اتهػ ىق ٍوا ىك ىآمنيوا ُثيه اتهػ ىق ٍوا ىكأ ٍ
اَّللي
ي
ًً
ٌن﴾(ّ).
يً٪ن ُّ
ب الٍ يم ٍحسن ى
الست
كمن ىنا يكوف االختبلؼ اٜناصل  -بٌن ٌأمة اٞنتٌقٌن ،كبٌن األمم ٌ
اٜنق ،كأىل الباطل.
اٞننسوبة إىل اإلسبلـ  -اختبلفنا ن
١نمودا؛ للفصل بٌن أىل ٌ
اٜنق ابلباطل ،كيف ذلك االلتباس ما فيو
كلوال ذلك االختبلؼ ،اللتبس ٌ
اٜنق ،كانداثره.
من ضياع ٌ
اٜنق أنفسهم  -كىم ٌأمة اٞنتٌقٌن  -فهو اختبلؼ
ٌأما االختبلؼ بٌن أىل ٌ
التفرؽ كالتعادم كالتنافير.
مذموـ ،إذا ٌأدل إىل ُّ
يسًنا ،فػي مسائل فرعيٌة ،ييع ىذر
ٌأما إذا كاف االختبلؼ ،بٌن (أىل ال ٌ
ػحق) ن
(ُ) األعراؼ.َُِ :
(ِ) األحزاب.ُٕ-َٕ :
(ّ) اٞنائدة.ّٗ :
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الػمختلً
احػم كالتآخػي ،بينهم ،فبل إشكاؿ فيػو.
ع
الت
ػاء
ق
ب
مع
فيها،
فوف
ػاكف كالتػر ي
ي
فليس ث ٌػمة ٌأمة  -قدي نػما ،كال حديثنا  -يتٌفق أفرادىا ،يف اٞنسائل كلٌها،
حَّت ٌأمة (الصحابة)  -كىي خًن ٌأمة
بػحيث ال ٫نتلفوف ،أدىن اختبلؼ؛ ٌ
أيخ ًرجت للناس  -لػم تسلم من االختبلؼ ،يف بعض الػمسائل الفرعيٌة.
هً
اَّلل كأ ً
ً
وؿ ىكأ ً
يكِل ٍاأل ٍىم ًر
ىطيعيوا الهر يس ى
قاؿ تعاىل :ى
ين ىآمنيوا أىطيعيوا هى ى
﴿اي أىيػُّ ىها الذ ى
اَّللً كالهرس ً
ًمٍن يكم فىًإ ٍف تىػنى ىاز ٍعتيم ًيف ىشي وء فىػرُّدكهي إً
وؿ إً ٍف يكٍنػتي ٍم تيػ ٍؤًمنيو ىف ًاب هَّللً ىكالٍيىػ ٍوًـ
ىل
ه
ى
ى ي
ٍ
ٍ
ٍ ي
(ُ)
ً
ىح ىس ين ىٍَ ًك نيبل﴾ .
ٍاْل ًخ ًر ذىل ى
ك ىخٍيػهر ىكأ ٍ
اٜنق) -
اٜنق)
ه
كصف ٌّ
ي
كل فرد  -من (أىل ٌ
فوصف (أىل ٌ
أغليب ،فليس ٌ
يكوف يً
ً
كل رأم يستمسك بو؛ فإ ٌف أفراد ىذه اٛنماعة ٫نالف بعضهم
يف
ا،
ق
١ن
ٌ
بعضا ،يف بعض الفركع؛ الختبلفهم يف درجات العلم كالفهم كاالطٌبلع كالتدبُّر.
ن
كىذا االختبلؼ ليس ّنذموـ ،ما داـ أصحابو معذكرين؛ ٌإال إذا ٌأدل إىل
التفرؽ كالتعادم كالتنافير؛ فإنٌو يف ىذه اٜناؿ ،سيكوف بسبب البغي (اٟنول)،
ٌ
كىو الذم ٌفرؽ الذين من قبلنا.
ً
﴿شرع لى يكم ًمن ال ًٌدي ًن ما ك ه ًً
ك
وحا ىكالهذم أ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍي ى
صى بو ني ن
ى ى
قاؿ تعاىل :ى ى ى ٍ ى
صيػنا بًًو إًبػر ًاىيم كموسى ك ًعيسى أى ٍف أىقًيموا ال ًٌ
ين ىكىال تىػتىػ ىفهرقيوا فً ًيو ىكبيػىر ىعلىى
د
ي
ى
ىكىما ىك ه ٍ ى ٍ ى ى ى ي ى ى ى
ً
ً ًً
ًً
ً
يب .ىكىما
وى ٍم إًلىٍي ًو ه
الٍ يم ٍش ًرك ى
ٌن ىما تى ٍدعي ي
اَّللي ىٍ٩نتىًيب إلىٍيو ىم ٍن يى ىشاءي ىكيػى ٍهدم إلىٍيو ىم ٍن يين ي
ً
ً ً
ً
ك إً ىىل
ت ًم ٍن ىربًٌ ى
تىػ ىفهرقيوا إًهال م ٍن بػى ٍعد ىما ىجاءى يى يم الٍع ٍل يم بػى ٍغينا بػىٍيػنىػ يه ٍم ىكلى ٍوىال ىكل ىمةه ىسبىػ ىق ٍ
ضي بػيػنىػهم كإً هف اله ً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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ألّنم ال
يتفرقوا؛ ٌ
يتفرقوا عن جهل ،كلػم ٌ
قاؿ سيٌد قطب« :فهم لػم ٌ
تفرقوا بعد
يعرفوف األصل الواحد ،الذم يربطهم ،كيربط ير يسلىهم كمعتقداهتم .إٌ٧نا ٌ
كظلما للحقيقة ،كألنفسهم ،سواء.
تفرقوا بغينا بينهم،
ن
كحسدا ،ن
ما جاءىم العلمٌ .
تفرقوا غًن مستندين إىل
تفرقوا ٓنت َثًن األىواء اٛنائرة ،كالشهوات الباغيةٌ .
ٌ
سبب من العقيدة الصحيحة ،كاٞننهج القومي .كلو أخلصوا لعقيدهتم ،كاتٌبعوا
تفرقوا»(ُ).
منهجهم ،ما ٌ
أيضا« :فالبغي ،بغي الػحسد ،كبغي الطمع ،كبغي
كقاؿ سيٌد قطب ن
ضي يف االختبلؼ ،على
الػحرص ،كبغي اٟنول :ىو الذم قاد الناس إىل الػ يم ٌ
التفرؽ كاللجاج كالعناد .كىذه حقيقة .فما
أصل ُّ
ضي فػي ُّ
التصور كاٞننهج ،كالػ يم ٌ
القوم الصادع،
اٜنق الواضح ،يف ىذا الكتاب،
يػختلف اثناف على أصل ٌ
ٌ
الػ يمش ًرؽ الػ يمنًن ..ما ٫نتلف اثناف على ىذا األصلٌ ،إال كيف نفس أحد٨نا بغي
فأما حٌن يكوف ىناؾ إيػماف ،فبل ب ٌد من التقاء
ٗنيعاٌ ..
كىول ،أك يف نفسيهما ن
كاتٌفاؽ»(ِ).
اٜنق؛ كإف
كاتٌباع اٟنول ي٫نرًج أصحابو  -يف اٜنقيقة  -من ٗناعة أىل ٌ
لكن اٜنكم عليهم ابتٌباع اٟنول ليس ٣نكننا؛ أل ٌف اٟنول
انتسبوا إليها يف الظاىر؛ ٌ
عبلـ الغيوب.
مرض من أمراض القلوب ،كال يعلم ما يف القلوبٌ ،إال ٌ
التفرؽ؛ أل ٌف االتٌصاؼ
كلذلك أمر هللا  ابلتقول ،قبل أف ينهى عن ُّ
ْنرد
ابلتقول ينايف االتٌصاؼ ابلبغي ،كالبغي ىو السبب األكرب يف ُّ
التفرؽ؛ فمن ٌ
التفرؽ.
كل البعد عن ُّ
كتزكد من التقول ،كاف ن
من البغيٌ ،
بعيدا ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُّْٖ/ٓ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ُِٖ/ُ :
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قاؿ تعاىل﴿ :اي أىيػُّها اله ً
اَّللى ىح هق تيػ ىقاتًًو ىكىال ىٕنيوتي هن إًهال ىكأىنٍػتي ٍم
ذ
ين ىآمنيوا اتهػ يقوا ه
ى ى
ى
ً
ً
صموا ًُنب ًل هً ً
ً
اَّللً ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم
ت ه
اَّلل ىٗن نيعا ىكىال تىػ ىفهرقيوا ىكاذٍ يك يركا ن ٍع ىم ى
يم ٍسل يمو ىف .ىك ٍاعتى ي ىٍ
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىو ناَّن ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن
أ ٍىع ىداءن فىأىله ى
ف بػى ٍ ى
ٌن قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ً
ٌن ه
آايتًًو لى ىعله يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف .ىكلٍتى يك ٍن ًمٍن يك ٍم أيهمةه
النها ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
ك يػيبىػًٌ ي
اَّللي لى يك ٍم ى
ً
ك يىػ ػ يم
يى ٍدعيو ىف إًلىػى الٍػ ىخٍيػ ًر ىك ىمأٍ 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 ىكاله ً
ً
ات
ذ
ين تىػ ىفهرقيوا ىك ٍ
اختىػلى يفوا م ٍن بػى ٍعد ىما ىجاءى يى يم الٍبىػيًٌنى ي
ي ي
ى
ى
(ُ)
اب ىع ًظ هيم﴾ .
ىكأيكلىئً ى
ك ىٟنيٍم ىع ىذ ه
كل الناس أصبحوا من ال يػمتٌقٌن ،لػخرجوا من (ضيق االختبلؼ)،
كلو أ ٌف ٌ
إىل (سعة االئتبلؼ).
اَّللى ىٍ٩ن ىع ٍل لىوي ٢نىٍىر نجا﴾(ِ).
﴿كىم ٍن يػىت ًهق ه
قاؿ تعاىل :ى
كىذه ٙنسة ٢نارج ،لن يرضى بسلوكها كلٌهاٌ ،إال اٞنتٌقوف .فإذا سلكوىا،
خرجوا من ضيق االختبلؼ ،إىل سعة االئتبلؼ ،فأصبحوا بنعمة هللا إخوا نَّن:
 -0االعتصاـ.
 -1االقتصار.

 -2االحتياط.
 -3االعتبار.

 -4االعتػراؼ.

(ُ) 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 إىل اإلسبلـ ،فعليهم
فإّنا أكرب مصداؽ للحقائق اإلسبلميٌة،
االعتصاـ ابلصورة التأليفيٌة االتٌفاقيٌةٌ ،
ثبوات قطعيًا ،كموافقة للصورة التنزيليٌة ،موافقة قطعيٌة.
كىي صورة َليفيٌة اثبتة ،ن
اإلسبلمي ال يػمطلىق) ،كىو قطع يمل ًزـ
كاٞنراد ابلقطع يف ىذا اٞنقاـ( :القطع
ٌ
لكل منتسب إىل (اإلسبلـ) ،كإف كاف مناف نقا يف الباطن؛ فمن تظاىر ابإلسبلـ؛
ٌ
اإلسبلمي ال يػمطلىق).
فإنٌو يم ىلزـ بقبوؿ نتائج (القطع
ٌ
كمن أعرض عن االستمساؾ بنتائجو ،كطعن يف كجوب قبوٟنا؛ فقد
نفسو ،بنفسو ،من
كشف عن ٢نالفة صر٪نة ألصوؿ (اإلسبلـ) ،ي٫نرًج ِبا ى
انتسااب ظاىرًاي فقط.
حَّت لو كاف
استحقاؽ (االنتساب) إىل (اإلسبلـ)ٌ ،
ن
ٌأما من لػم يكن من اٞننتسبٌن إىل (اإلسبلـ)؛ فإنٌو ليس ّني ىلزـ بقبوؿ نتائج
اإلسبلمي ال يػمطلىق)ٌ ،إال بعد اطٌبلعو على (األدلٌة القطعيٌة) ،الدالٌة على
(القطع
ٌ
اٝناص من القطع ،كىي أدلٌة كثًنة ،ككبًنة ،ال يستطيع العاقل
صحة 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 الػمؤمنٌنٌ ،إال مػ ػن ي ً
مػ ً
وجب اتٌبػػاع
ي
ي
كل ما سػ ػنهػوي الرسوؿ  ،فالقرآف مأمػ 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 ح ًقا ،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 اٜنكمة.)ُ(»...
أيضا« :أمر سبحانو بطاعتو كطاعة رسولو كأكِل األمر
كقاؿ ابن تيميٌة ن
فدؿ ىذا على أ ٌف
نرده إىل هللا كالرسوؿٌ ،
منٌا ،كأمر  -إف تنازعنا يف شيء  -أف ٌ
يردكه إىل هللا كالرسوؿ ،كاٞنعلهق
كل ما تنازع اٞنؤمنوف فيو من شيء ،فعليهم أف ٌ
ٌ
فدؿ ذلك على ٌأّنم إذا مل يتنازعوا مل يكن ىذا
عدـ عند عدـ الشرطٌ ،
ابلشرط ،يي ى
األمر اثبتنا؛ ككذلك إٌ٧نا يكوف أل ٌّنم إذا مل يتنازعوا كانوا على ىدل كطاعة ﵁
كرسولو ،فبل ٪نتاجوا حينئذ أف ييؤىمركا ّنا ىم فاعلوف ،من طاعة هللا كالرسوؿ.
كدؿ ذلك على أ ٌّنم إذا مل يتنازعوا ،بل اجتمعوا ،فإ ٌّنم ال ٩نتمعوف على ضبللة،
ٌ
الرد إىل هللا
كلو كانوا قد ٩نتمعوف على ضبللة ،لكانوا حينئذ أىكىل بوجوب ٌ
مطيعا ﵁ كالرسوؿ .فإذا
كالرسوؿ ،منهم إذا تنازعوا ،فقد يكوف أحد الفريقٌن ن
ابلرد إىل هللا كالرسوؿ ،لًنجع إىل ذلك فريق منهم،
كانوا مأمورين يف ىذا اٜناؿ ٌ
يؤمركا بذلك إذا قي ًٌدر خركجهم كلٌهم عنو بطريق األىكىل،
خرج عن ذلك ،فؤلف ى
اَّللً ىً
أيضا ،فقد قاؿ ٟنم﴿ :ك ٍاعتى ً
ٗن نيعا ىكىال تىػ ىفهرقيوا ىكاذٍ يك يركا
ص يموا ًُنىٍب ًل ه
كاألحرل ن
ى
نًعمت هً
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوا نَّن
اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىله ى
ف بػى ٍ ى
ٌن قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
ٍى ى
(ِ)
التفرؽ
.
ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن النها ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها﴾
فلما ّناىم عن ُّ
ٌ
دؿ ذلك على ٌأّنم ال ٩نتمعوف على ابطل؛ إذ لو اجتمعوا على ابطل،
مطل نقاٌ ،
كبٌن أنٌو ألٌف بٌن قلوِبم ،فأصبحوا بنعمتو
اٜنق
اٞنتضمن ُّ
لتفرقهم؛ ه ى
لوجب اتٌباع ٌ
ٌ
ً
ًً
ٌن قيػليوِبًً ٍم لى ٍو
ٌن .ىكأىله ى
ف بػى ٍ ى
ص ًرهً ىكًابلٍ يم ٍؤمن ى
﴿ى ىو الهذم أىيه ىد ىؾ بًنى ٍ
إخو ناَّن ،كما قاؿ :ي
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َّ/ٕ :
(ِ) آؿ عمراف.َُّ :
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أىنٍػ ىف ٍقت ما ًيف ٍاألىر ً ً
ف بػىٍيػنىػ يه ٍم﴾(ُ)،
ٌن قيػليوِبًً ٍم ىكلىكً هن ه
اَّللى أىله ى
ت بػى ٍ ى
ض ىٗن نيعا ىما أىله ٍف ى
ٍ
ى ى
فإذا كانت قلوِبم متألٌفة ،غًن ٢نتلفة ،على أمر من األمور ،كاف ذلك من ٕناـ
اجتماعا على ابطل؛ أل ٌف
نعمة هللا عليهم؛ ك٣نٌا م هن بو عليهم ،فلم يكن ذلك
ن
هللا تعاىل أعلم َنميع 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
اٞنعتمد ،كالذم عليو مدار الطلب ،كإليو تنتهي
القسم ٌ
األكؿ :ىو األصل ك ى
قطعي ،كالشريعة
مقاصد الراسخٌن ،كذلك ما كاف قطعيًا ،أك ر ن
اجعا إىل أصل ٌ
ا﵀مديٌة منهزلة على ىذا الوجو ،كلذلك كانت ١نفوظة يف أصوٟنا
اٞنباركة ٌ
(ّ)
ألّنا
كفركعها؛ كما قاؿ تعاىل﴿ :إً هَّن ىٍ٥ن ين نػىهزلٍنىا ال ًٌذ ٍكىر ىكإً هَّن لىوي ىٜنىافًظيو ىف﴾ ؛ ٌ
ترجع إىل حفظ اٞنقاصد اليت ِبا يكوف صبلح الدارين ،كىي :الضركرٌايت،
ً
ً
كمتمم ألطرافها ،كىي أصوؿ
مكمل ٟناٌ ،
كاٜناجيٌات ،كالتحسينات ،كما ىو ٌ
القطعي على اعتبارىا ،كسائر الفركع مستندة إليها؛
الشريعة ،كقد قاـ الربىاف
ٌ
فبل إشكاؿ يف ٌأّنا علم أصيل ،راسخ األساس ،اثبت األركاف»(ْ).
كاالعتصاـ ِبذه اٜنقائق اإلسبلميٌة القطعيٌة ٪ن ٌقق ثبلث منافع:
ثبوات قطعيًا،
املنفعة األوىل -التأصيل :اٜنقائق اإلسبلميٌة اٞنتٌػ ىفق على ثبوهتا ،ن
ابلقطع ال يػمطلىق :ىي األصوؿ اليت ٩نب أف ٪نتكم إليها ا﵀ ًٌققوف ،عند التحقيق،
(ُ) األنفاؿ.ّٔ-ِٔ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٓ/ُٗ :
(ّ) اٜنجر.ٗ :
(ْ) اٞنوافقات.َُٖ-َُٕ/ُ :
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أصبل من األصوؿ اإلسبلميٌة القطعيٌة٢ ،نالفة قطعيٌة،
فكل رأم
َليفي ٫نالف ن
ٌ
ٌ
ٕنسك بو بعض اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إىل اإلسبلـ.
ييع ٌد ر نأاي ن
ابطبل ،كإف ٌ
أم ٌقوة أخرل ،يمعا ًرضة لػها؛
كقوة (القطعيٌات اإلسبلميٌة) ال تعادلػها ُّ
ٌ
كلذلك تكوف (القطعيٌات اإلسبلميٌة) ميز ناَّن دقي نقا ،تي ىوزف بو آراء الػمختلفٌن.
طرائق التحقيق:
كبًنا ،على التأصيل ،ىي:
كللتحقيق ثبلث طرائق ،تعتمد
ن
اعتمادا ن

صعودا،
التأليفي
 -0الطريقة الصاعدة :يف ىذه الطريقة ننطلق من الرأم
ن
ٌ
فننظر يف نتائجو ،فإذا ٌأدل ىذا الرأم إىل نتيجةٔ ،نالف أحد األصوؿ القطعيٌة،
قطعا.
كل ما ٌ
يؤدم إىل الباطل :ابطل ن
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ٌف ٌ
نزكال ،فننظر يف
 -1الطريقة النازلة :يف ىذه الطريقة ننطلق من الرأم
التأليفي ن
ٌ

مق ٌدماتو ،فإذا استند ىذا الرأم إىل مق ٌدمةٔ ،نالف أحد األصوؿ القطعيٌة،
قطعا.
كل ما يستند إىل الباطل :ابطل ن
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ٌف ٌ
التأليفي ،كاألصوؿ
 -2الطريقة املوا ِزنة :يف ىذه الطريقة نوازف بٌن الرأم
ٌ
اإلسبلميٌة القطعيٌة؛ فإذا كاف ىذا الرأم ٫نالف أحد تلك األصوؿ القطعيٌة،
قطعا.
كل ما ٫نالف ٌ
اٜنق :ابطل ن
حكمنا عليو ابلبطبلف؛ أل ٌف ٌ
كابلتحقيق القائم على األصوؿ االتٌفاقيٌة القطعيٌة ،يستطيع ا﵀ ًٌققوف من
اٞنتعصبٌن٣ ،نٌن ينتسبوف
ٌأمة اٞنتٌقٌن أف يكشفوا عن أابطيل اٞنعطٌلٌن ،كاٞنغالٌن ،ك ٌ
إىل اإلسبلـ ،كىم ٫نالفوف بعض أصولو القطعيٌة ،صراحة.
ػمتعصبوف :مػا ى ػػو
فبعض مػػا يسػػتمسك بو الػمعطٌلوف ،كالػمغالوف ،كال ٌ
اٜنق أدىن نصيب؛ فإف زعم أصحاِبا ٌأّنا حقائق ،فهي
ٌإال أابطيل ،ليس ٟنا من ٌ
من قبيل اٜنقائق الباطلة ،كليست من قبيل اٜنقائق الصادقة.
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كالفرؽ بٌن اٜنقيقة الباطلة ،كاٜنقيقة الصادقة :أ ٌف اٜنقيقة الباطلة ىي
الفكرة اليت يزعم أصحاِبا ٌأّنا حقيقة ،كلكنٌها يف الواقع فكرة ابطلة؛ ِنبلؼ
كل اٞنطابقة ،فهي حقيقة صادقة ،كإف
اٜنقيقة الصادقةٌ ،
فإّنا مطابقة للواقعٌ ،
اٜنق.
غفل عنها الغافلوف ،أك تغافل عنها اٞنتغافلوف؛ فزعموا ٌأّنا خبلؼ ٌ
كاٛنمع بٌن اٞنتناقضٌن يف تسمية (اٜنقيقة الباطلة) مراد بو ُّ
التهكم ،كذلك
لكل كاحد
حاصل يف مقاـ ٌ
الرد على اٞن ٌدعي الكاذب ،أك اٞن ٌدعي الواىم؛ فييقاؿ ٌ
منهما :إ ٌف فكرتك اليت تزعم ٌأّنا حقيقة ،ما ىي ٌإال فكرة ابطلة.
تغًن اٜنقيقة الواقعيٌة،
ٌ
فادعاؤؾ ليس أكثر من تسمية لفظيٌة ،ال ي٬نكن أف ٌ
ابطبل ،كإف استمسك بو الناس كلٌهم أٗنعوف.
فالباطل يبقى ن
كالتحقيق  -بطرائقو الثبلث ،القائمة على التأصيل  -ىو السبيل القومي؛
للفصل بٌن اٜنقيقة الصادقة ،كاٜنقيقة الباطلة.
املنفعة الثانية -التطبيق :اٜنقائق اإلسبلميٌة الثابتة ثبو نات قطعيًا ،ابلقطع اٞنطلىق:
الع ىقديٌة ،كالعمليٌة ،كاٝنيليقيٌة.
ىي اٞنصدر األصفى للتطبيقات اإلسبلميٌة :ى
كعناية الػمتٌقٌن ابلتطبيقات االتٌفاقيٌة كبًنة جدًاِ ،نبلؼ سائر الػمنسوبٌن
للتزكد من التقول،
األكؿٌ ،
إىل اإلسبلـ؛ أل ٌف التطبيقات االتٌفاقيٌة ىي الػمصدر ٌ
كالتقول تقوـ على ركنٌن كبًنين:
 -0اإلميان ابألصول الكربى :كىي اإل٬ناف اب﵁ كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليوـ
١نمد  ،كاإل٬ناف ّنا جاء بو من عند هللا ،
اْلخر ،كال سيٌما اإل٬ناف برسالة ٌ
كاإل٬ناف بوجوب العمل ابألحكاـ الثابتة ثبو نات قطعيًا ،ابلقرآف ،كالسنٌة.
العملي الصحيح اٞنوافق لؤلحكاـ الشرعيٌة
 -1العمل الصاحل :كىو التطبيق
ٌ
الثابتة ،ثبو نات قطعيًا ،ابلقرآف ،كالسنٌة.
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بكل حكم من األحكاـ اإلسبلميٌة القطعيٌة؛ ليزدادكا
فاٞنتٌقوف ينتفعوف ٌ
إسبلما مع إسبلمهم؛ فيزدادكا تقول مع تقواىم.
ن
إ٬ناَّن مع إ٬ناّنم ،كيزدادكا ن
اٞنتعصبٌن
ٌأما غًن الػمتٌقٌن ،من اٞنك ٌذبٌن كاٞننافقٌن كاٞنعطٌلٌن كاٞنغالٌن ك ٌ
كاٞنفسدين ،فليسوا كذلك.
كل البعد ،عن أصوؿ اإل٬ناف الكربل ،كعن األعماؿ
فاٞنك ٌذبوف بعيدكف ٌ
الصاٜنات؛ فيقتلوف ،كيزنوف ،كيسرقوف ،كمأكلوف الراب ،كيشربوف اٝنمر ،كمأتوف
سائر ا﵀هرمات ،كال يفعلوف شيئنا من الطاعات.
كل البعد ،عن أصوؿ اإل٬ناف الكربل ،كلكنٌهم
كاٞننافقوف ن
أيضا بعيدكف ٌ
كيدا؛ فإف أمنوا من مراقبة
طمعا ،أك ن
يتظاىركف ابلعمل الصاحل؛ ٌإما خوفنا ،أك ن
الناس ،كخلوا إىل شياطينهم ،ارتكبوا ا﵀هرمات ،كأطلقوا العناف ألىوائهم.
كاٞنعطٌلوف قد عطٌلوا بعض األحكاـ الشرعيٌة الثابتة ،ثبو نات قطعيًا ،فأابحوا
التربج
البغاء ،مع أ ٌف ٓنرمي الزىن من أكضح الواضحات اإلسبلميٌة؛ كأابحوا ُّ
التعرم مع أ ٌف كجوب سرت اٞنرأة اثبت ابألدلٌة القرآنيٌة القطعيٌة؛ كأابحوا أكل
ك ٌ
كل الوضوح.
الراب مع أ ٌف نصوص ٓنر٬نو يف القرآف الكرمي كاضحةٌ ،
الغلو كاٞنغاالة -
كاٞنغالوف ييعنىوف عناية كبًنة ،بتطبيقاهتم القائمة على ٌ
الع ىقديٌة منها ،كالعمليٌة  -أكثر من عنايتهم ابلتطبيقات االتٌفاقيٌة.
ى
ػمتعصبوف ييعنىوفِ ،برائهم التأليفيٌة االختبلفيٌة ،أكثػ ػػر م ػػن عنايتهم،
كال ٌ
ابلتطبيقات االتٌفاقيٌة ،فكأ ٌف الواجب على الػمنتسب إىل اإلسبلـ ىو الدفاع عن
آرائو ،كدعوة الناس إليها ،كليس مه ًما بعد ذلك أف يطبٌق ما ثبت من األحكاـ
القطعي!!!
الشرعيٌة ،ابلدليل
ٌ
كل اإلىػماؿ ،فارتكبوا
كالػمفسدكف قػػد أىػملوا (التطبيقات اإلسبلميٌة)ٌ ،
ا﵀ظورات ،كىم يعلموفٌ ،أّنا ١نظورة ١نهرمة ،متٌبعٌن أىواءىم القذرة.
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ثبوات قطعيًا:
املنفعة الثالثة -التقريب :إ ٌف اٜنقائق اإلسبلميٌة االتٌفاقيٌة ،الثابتة ن
ىي أكرب كسيلة من كسائل التقريب بٌن اٞنتٌقٌن ،كىي كالبيت الذم ٩نمع أفراد
األسرة الواحدة .فمهما اختلف األفراد يف األمور الفرعيٌة ،فإ ٌف اجتماعهم يف
ىذا البيت :سيكوف أكرب كسيلة للتقريب بينهم.
ثبوات قطعيًا؛ كاالجتماع يف
فاالجتماع يف أصوؿ اإل٬ناف الكربل ،الثابتة ن
ثبوات قطعيًا ،كإقامة الصبلة ،كصياـ رمضاف،
الكثًن من الفركع العمليٌة ،الثابتة ن
اٜنج كالعمرة ،كاٛنهاد يف سبيل هللا ،كأحكاـ البيع كاٞنواريث
كإيتاء الزكاة ،كأداء ٌ
كالنكاح كالطبلؽ ،كْننُّب ا﵀هرمات من اٛنرائم كالفواحش كاٞنعاصي؛ كاالجتماع
يف الكثًن من الفركع اٝنيليقيٌة ،الثابتة ثبو نات قطعيًا ،كالتحلٌي ابلصدؽ كالعدؿ
كاإلحساف كاألمانة كالتواضع ،كالتخلٌي عن الكػػذب كالظلػم كاإلسػ ػػاءة كالػخيانػة
فتقرب بينهم.
ك ٌ
كل ىذه األمور :حباؿ قويٌة ،يستمسك ِبا الػمتٌقوفٌ ،
التكرب؛ ٌ
كتؤدم
قاؿ سيٌد قطبٌ « :إّنما ركيزاتف تقوـ عليهما اٛنماعة اٞنسلمةٌ ،
الشاؽ العظيم .فإذا اّنارت كاحدة منهما ،لػم تكن ىناؾ ٗناعة
ِبما دكرىا
ٌ
تؤديو :ركيزة اإل٬ناف كالتقول ٌأكنال ..التقول
مسلمة ،كلػم يكن ىنالك دكر ٟنا ٌ
ُنق هللا اٛنليل ..التقول الدائمة اليقظة اليت ال تغفل ،كال تفرت
اليت تبلغ أف تيويف ٌ
ٜنظة من ٜنظات العمر ،حَّت يبلغ الكتاب أجلو﴿ :اي أىيػُّها اله ً
ين ىآمنيوا اتهػ يقوا
ذ
ٌ
ى ى
ى
ًً (ُ)
حق لو أف يػيتٌقى .كىي ىكذا  -بدكف
ػ
ي
كما
،
هللا
ا
و
ق
ت
ا
.
اَّللى ىح هق تيػ ىقاتو﴾
ه
ٌ
ٌ
يتصورىا ،ككما ييطيقها .كيكلٌما
تػحديد  -تدع القلب ن
٠نتهدا 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 ىٕنيوتي هن إًهال ىكأىنٍػتي ٍم
ارتقى؛ كتطلٌع إىل الػمقاـ الذم يستيقظ فيو قلبو ،فبل يناـ! ى
يم ٍسلً يمو ىف﴾(ُ) .كاٞنوت غيب ،ال يدرم إنساف :مَّت ييد ًركو .فمن أراد ٌأال ٬نوت
كل ٜنظة
مسلما ،فسبيلو أف يكوف منذ اللحظة
ٌإال
ن
ن
مسلما ،كأف يكوف يف ٌ
ً
كر اإلسبلـ بعد التقول يشي ّنعناه الواسع" :االستسبلـ"..
ن
مسلما .كذ ي
احتكاما إىل كتابو .كىو اٞنعىن الذم
االستسبلـ ﵁ ،طاعة لو ،كاتٌ ن
باعا ٞننهجو ،ك ن
تي ًٌ
كل موضع منها ،على ٥نو ما أسلفنا .ىذه ىي الركيزة
قرره السورة كلٌها ،يف ٌ
ً
كتؤدم دكرىا .إذ إنٌو
األيكىل اليت تقوـ عليها اٛنماعة اٞنسلمة؛ لتيح ٌقق كجودىاٌ ،
ْنم نعا جاىليًا .كال يكوف ىناؾ منهج ﵁،
ْنمع ُّ
كل ُّ
بدكف ىذه الركيزة ،يكوف ٌ
تتجمع عليو ٌأمة ،إٌ٧نا تكوف ىناؾ مناىج جاىليٌة .كال تكوف ىناؾ قيادة راشدة،
ٌ
فأما الركيزة الثانية ،فهي ركيزة
يف األرض للبشريٌة ،إٌ٧نا تكوف القيادة للجاىليٌةٌ .
األيخوة ..األيخوة يف هللا ،على منهج هللا ،لتحقيق منهج هللا﴿ :ك ٍاعتى ً
ص يموا ًُنىٍب ًل
ى
يٌ
يٌ
ٗنيعا كىال تىػ ىفهرقيوا كاذٍ يكركا نًعمت هً
هً ً
ٌن قيػليوبً يك ٍم
اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن فىأىله ى
ف بىػ ٍ ى
ى ي ٍى ى
اَّلل ى ن ى
ً
ك
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوا نَّن ىكيكٍنػتي ٍم ىعلىى ىش ىفا يح ٍفىرةو ًم ىن النها ًر فىأىنٍػ ىق ىذ يك ٍم ًمٍنػ ىها ىك ىذل ى
فىأ ٍ
آايتًًو لى ىعله يك ٍم تىػ ٍهتى يدك ىف﴾(ِ) .فهي أي يخ ٌوة إذف تنبثق من التقول،
ٌن ه
يػيبىػًٌ ي
اَّللي لى يك ٍم ى
كاإلسبلـ ،من الركيزة األيكىل ،أساسها االعتصاـ ُنبل هللا  -أم :عهده ،كّنجو،
أم ىدؼ آخر،
٠نرد ُّ
أم ُّ
تصور آخر ،كال على ٌ
ْنمع على ٌ
كدينو ،كليست ٌ
اَّللً ىً
كال بواسطة حبل آخر ،من حباؿ الػجاىلية الكثًنة! ﴿ك ٍاعتى ً
ٗن نيعا
ص يموا ًُنىٍب ًل ه
ٌ
ى
كىال تىػ ىفهرقيوا﴾ ..ىذه األيخوة ً -
اٞنعتصمة ُنبل هللا  -نعمة ،يػمتػ ُّن هللا ِبا ،على
ى
يٌ
اٛنماعة اٞنسلمة األيكىل .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 اٛناىليٌة 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،
ٗنيعا .كمن ثػ ٌم تػجد ي
َّنرىاٌ ،
حَّت َكل ركابط اٜنيٌٌن ،ن
ف هللاي ،بٌن قلوب اٜنيٌٌن ،من
الذم ال تعمل ٌإال فيو ،كال تعيش ٌإال معو .فأله ى
العرب ،ابإلسبلـ ..كما كاف ٌإال اإلسبلـ كحده ،يػجمع ىذه القلوب اٞنتنافرة.
كما كاف ٌإال حبل هللا الذم يعتصم بو اٛنميع ،فيصبحوف بنعمة هللا إخو ناَّن .كما
ي٬ن ًكن أف ٩نمع القلوب ٌإال أي يخ ٌوة يف هللا ،تصغر إىل جانبها األحقاد التار٫نيٌة،
الصف،
كيتجمع
كالثارات القبليٌة ،كاألطماع الشخصيٌة ،كالراايت العنصريٌة،
ُّ
ٌ
تػحت لواء هللا الكبًن اٞنتعاؿ﴿ ..كاذٍ يكركا نًعمت هً
ً
ى ي ٍى ى
اَّلل ىعلىٍي يك ٍم إ ٍذ يكٍنػتي ٍم أ ٍىع ىداءن
ىصبى ٍحتي ٍم بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىوا نَّن﴾ .كيذ ٌكًرىم كذلك نعمتىو عليهم ،يف
فىأىله ى
ف بػى ٍ ى
ٌن قيػليوبً يك ٍم فىأ ٍ
إنقاذىم من النار ،اليت كانوا على كشك أف يقعوا فيها ،إنقاذىم من النار
ِبدايتهم ،إلػى االعتصاـ بػحبل هللا :الركيزة األيكىل ،كابلتأليف بٌن قلوِبم،
فأصبحوا بنعمة هللا إخوا نَّن :الركيزة الثانية»(ُ).

(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ّْْ-ِْْ/ُ :
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الـمخرج الثاني
الاقتصار
ىو أف يقتصر اٞنتٌقوف ،يف مقاـ اٞنباحث التأليفيٌة االختبلفيٌة ،على
ما يكوف ذا ٖنار عمليٌة؛ فإذا كجدكا اختبلفنا ،يف بعض اٞنباحث التأليفيٌة ،كجب
ُّ
التحقق من الثمار الػمجنيٌة منها ،قبل الدخوؿ فيها.

فإذا كانت الثمار اجملنيٌة  -من اٞنباحث االختبلفيٌة  -نظريٌة خالصة،
أم ٖنرة عمليٌة؛ فإ ٌف الواجب عليهم اإلعراض عن اٝنوض فيها؛
ليس من كرائها ٌ
أل ٌف الغاية من البحث االختبليف ىي الوصوؿ إىل اٜنقيقة ً
اٞنثمرة ،اليت من شأّنا
ٌ
أف تدعو اإلنساف إىل العمل الصاحل.
مثبل ،من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!!
فما الفائدة العمليٌة اجملنيٌة ،ن
اٞنفسرين ،كغًنىم ،يف االفرتاضات ،كاالحتماالت،
كما الداعي إىل خوض ٌ
ً
أم ٖنرة عمليٌة؟! فلو كانت
كاالستدالالت؛ كاٜناؿ أ ٌف معرفة العدد لن تيثمر ٌ
تلك اٞنعرفة م ً
ص القرآ يف الكرمي على عددىم ،صراحة.
ثمرة ،لىػنى ه
ي
قاؿ سيٌد قطب« :فهذا الػجدؿ  -حوؿ عدد الفتية  -ال طائل كراءه.
كإنٌو ليستوم أف يكونوا ثبلثة ،أك ٙنسة ،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،
الػمتجادلٌن ،فػي شأنػهم؛ تػ ٌ
أف تيب هدد 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 ،إىل علم هللا،
فليي ىرتؾ إىل علم هللا»(ُ).
اٝنالدم« :حديث القرآف الكرمي عن السابقٌن ،كإيراده
كقاؿ صبلح
ٌ
يتوسع يف
التفصيلي
لقصصهم كأخبارىم :لػم يكن يتبع اٞننهج
التحليلي ،فلم ٌ
ٌ
ٌ
القصة ،كلػم يتح ٌدث عن
اٜنديث عن زماف أك مكاف أك أبطاؿ أك تفصيبلت ٌ
كل حادثة ،أك جزئيٌة ،أك فرعيٌة فيها ،كلػم يستطرد إىل تكميبلت ،كٓنليبلت،
ٌ
كتفصيبلت ،يف أحداثها ،كحركات أبطاٟنا ،كخلفيٌات مشاىدىا ..لػم يفعل
القرآف شيئنا من ىذا؛ ألنٌو لػم يستهدؼ  -من قصصو ىذه  -التفصيبلت،
التصورات،
كالتحليبلت ،إٌ٧نا ىدؼ إىل عرض اٜنقائق ،كتقرير القيم ك ٌ
كاستخبلص العرب كالدركس ،كالتوجيو إىل الدالالت ،كاالنتفاع ّنا فيها من
توجيهات ..كىذا متح ٌقق يف اٞنقدار الذم عرضو القرآف ،ابلكيفيٌة اليت عرضو
ِبا ..ككاف األىكىل ابلناظرين يف القرآف كالدارسٌن لو  -الذين ٌاْنهوا إىل
اإلسرائيليٌات كاألساطًن  -أف يقفوا عند العرض القرآّنٌ لقصص السابقٌن ،كأف
يستفيدكا من منهجو كطريقتو ،يف النظر فيها ،كٓنليلها ،كأف ييقبًلوا على
استخبلص التوجيهات ،كالدركس فيها ،ك ٌأال ٩ناكزكا القرآف إىل مصادر بشريٌة،
عاجزة جاىلة ،يطلبوف منها تفصيل ما أٗنل القرآف ،أك تبيٌن ما أيِبًم فيو ،أك
عما أغفل»(ِ).
اٜنديث ٌ
أيضا« :كعلى ىدم ىذا اٞنفتاح يف التعامل مع
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
ٌ
كِناصة حديثو عن قصص السابقٌن ،فإنٌنا ندعو قارئ القرآف أف
القرآف،
ٌ
(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ِِٔٓ/ْ :
(ِ) مفاتيح للتعامل مع القرآف.ّٗ :
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كل اإلسرائيليٌات ،كاٝنرافات ،كاألساطًن ،اليت كردت عنها ،كاليت مؤل
يتجاكز ٌ
كثًنا من أنوار القرآف ،يف أكواـ
مفسركف كدارسوف كتاابهتم ،فحجبوا بذلك ن
ِبا ٌ
ينزه القرآف عن اإلسرائيليٌات كلٌها ،ك ٌأال ٩ناكز
من ذلك الركاـ .ال ب ٌد للقارئ أف ٌ
صح من حديث رسوؿ هللا  ،يف ذلك ،ك ٌأال يقبل
نصوص القرآف ،كما ٌ
استدؿ بو،
يبٌن 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 تفاسًن سابقة؟ كييلغي كتبنا ،كحكاايت أسطوريٌة؟ كيكوف يف
منأل كمأمن عن أف ٫نبط يف تيو اٝنرافات ،ألنٌو و
مهتد ِبنوار القرآف ..ال أجد
ألّنا ما تركت
ما يدعوّن إىل التمثيل بنماذج لئلسرائيليٌات ،يف قصص القرآفٌ ،
أم قارئ يف التفاسًن 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 اٞنائدة ،كعن
إبراىيم  ،مع قومو ،يف األنعاـ ،كعن موسى  ،مع فرعوف كمع
بين إسرائيل ،يف األعراؼ ..كغًن ذلك .ك٣نٌا ىو مرتبط ِبذه القاعدة موقف
القارئ من يم ىبهمات القرآف ،كىي ما أِبمو القرآف من أٚناء األشخاص،
كاألماكن ،يف قصص السابقٌن .كىي اليت يستحيل علينا أف نبيٌنها ،كأف ٥ن ٌدد
تلك األٚناء؛ ألنٌنا لػم نشهدىا ،كأل ٌف الركاايت عن أىل الكتاب فيها مطعوف
لتطرؽ التحريف كالكذب إليها ،كغلبتو عليها .موقف
فيها ،كمردكدة علميًاُّ ،
القارئ منها أف ينظر يف القرآف ،فإذا كجد ما أيِبًم يف موضع ،مبيهػننا يف موطن
صح من حديث
آخر ،أخذه ،فإف لػم ٩نده مبيهػننا ،يف القرآفٌ ،
توجو إىل ما ٌ
رسوؿ هللا  ،فإذا بيًٌٌن ىناؾ ،أخذه ..كال ٩نوز أف يبحث يف غًن ىذين
الػمصدرين اليقينيٌٌن ،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 خًن فيو،
كح يجبٓ ،نجب عنو نور
جو ٌ
النص القرآّنٌ ،كأقبل على موانع ي
كخرج عن ٌ
القرآف ..كخالف يف ذلك كلٌو ىدم رسوؿ هللا  ،كأصحابو الكراـ ،يف
الصلة ابلقرآف ،كاستبعد ىذه اٞنفاتيح الضركريٌة للتعامل مع القرآف ..من
اٞنبهمات اليت ال ٩نوز أف يبحث عن بياّنا :الشجرة اليت أكل منها آدـ ،
ى
كخشب سفينة نوح  ،كأٚناء كأصناؼ طيور إبراىيم  ،كنوع عصا
موسى  ،كأٚناء أىل الكهف ككلبهم ،كالثمن الذم بيع بو يوسف ،
كاسم اٜناكم الذم حا هج إبراىيم يف ربٌو ،كاسم الذم مهر على قرية ،كىي خاكية
على عركشها ،كاسم الذم عنده علم من الكتاب ،عند سليماف  ..كغًن
ذلك»(ُ).
كاالقتصار على اٞنباحث ذات الثمار العمليٌة ٪ن ٌقق ثبلث منافع:

فبدال من
املنفعة األوىل -التوفريّ :نعىن توفًن الوقت كاٛنهدٞ ،نا ىو أىكىل؛ ن
ً
٫نصصوا
انشغاؿ الػمتٌقٌن ،ابالختبلفات النظريٌة ،غًن ال يػمثمرة٩ ،نب عليهم أف ٌ
جهودىم الػمبذكلة ،كيستثمركا أكقاهتم؛ لطاعة هللا .
إ ٌف ساعة يقضيها العبد  -يف طاعة هللا  - خًن من ألف ساعة،
ً
أم عمل صاحل.
يقضيها اإلنساف ،يف اختبلفات نظريٌة خالصة ،ال تيثمر ٌ
تستحق البحث،
املنفعة الثانية -التقليلّ :نعىن تقليل اٞنسائل االختبلفيٌة ،اليت
ٌ
فإذا كانت اٞنسائل االختبلفيٌة ،ابْلالؼ ،فإ ٌف اٞنتٌقٌن سيصرفوف أنظارىم عن
تقل اٞنسائل االختبلفيٌة ،فتكوف ابلعشرات.
كل مسألة نظريٌة خالصة ،كبذلك ٌ
ٌ

(ُ) مفاتيح للتعامل مع القرآف.ٗٔ-ٗٓ :
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املنفعة الثالثة -التقريب :ابالقتصار على الػمسائل ،ذات الثمار العمليٌة،
سيتخلٌص الػمتٌقوف من آالؼ اٞنسائل ،اليت تي ًٌ
فرؽ بينهم ،كبتخلُّصهم منها،
سهبل،
أقرب إىل بعض ،من ذم قبل ،فيكوف التقريب بينهم ن
سيكوف ي
بعضهم ى
بعد أف كاف صعبنا.
كل مسألة ال ينبين عليها عمل؛ فاٝنوض 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
ٓنتو عمل ،ك٪نكي كراىيتو ٌ
فّ ،نا ال
عما يعين من أمر التكليف الذم طيًٌوقو اٞنكله ي
متع ٌددة ،منها :إنٌو شغل ٌ
يعين ،إذ ال ينبين على ذلك فائدة؛ ال يف الدنيا ،كال يف اْلخرةٌ .أما يف اْلخرة؛
عما أيًمر بو أك يّني عنو .ك ٌأما يف الدنيا؛ فإ ٌف علمو ّنا علم من ذلك
فإنٌو ييسأؿ ٌ
ال يزيده يف تدبًن رزقو ،كال ينقصو .ك ٌأما الل ٌذة اٜناصلة منو يف اٜناؿ؛ فبل تفي
مش ٌقة اكتساِبا ،كتعب طلبها ،بل ٌذة حصوٟنا ،كإف في ًرض أ ٌف فيو فائدة يف الدنيا؛
فمن شرط كوّنا فائدة شهادة الشرع ٟنا بذلك ،ككم من ل ٌذة كفائدة يع ٌدىا
اإلنساف كذلك ،كليست يف أحكاـ الشرعٌ ،إال على الض ٌد؛ كالزىن ،كشرب
قطع
اٝنمر ،كسائر كجوه الفسق ،كاٞنعاصي اليت يتعلٌق ِبا غرض عاجل ،فإذف ي
الزماف  -فيما ال ي٩نين ثػمرة ،يف الدارين ،مع تعطيل ما ي٩نين الثمرة  -من فعل
ما ال ينبغي»(ِ).
(ُ) اٞنوافقات.ّْ/ُ :
(ِ) اٞنوافقات.ّٓ/ُ :
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شرعا ىو ما ينبين عليو
كقاؿ
الشاطيب ن
اٞنعترب 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 اٞنكلهف أف يعلمو ،يف اٛنملة .كىذا ظاىر؛ غًن أ ٌف الشأف
إٌ٧نا ىو يف حصر األدلٌة الشرعيٌة ،فإذا ا٥نصرت؛ ا٥نصرت مدارؾ العلم
الشرعي»(ُ).
ٌ
أيضا« :كمنها أ ٌف الشرع قد جاء ببياف ما تصلح بو أحواؿ
كقاؿ
الشاطيب ن
ٌ
العبد يف الدنيا كاْلخرة على أتػ ٌم الوجوه كأكملها ،فما خرج عن ذلك قد ييظى ٌن
عامة اٞنشتغلٌن
أنٌو على خبلؼ ذلك ،كىو مشاىد يف التجربة العاديٌة؛ فإ ٌف ٌ
ابلعلوـ اليت ال تتعلٌق ِبا ٖنرة تكليفيٌة تدخل عليهم فيها الفتنة كاٝنركج عن
اٞنؤدم إىل التقاطع كالتدابر
الصراط اٞنستقيم ،كيثور بينهم اٝنبلؼ كالنزاع ٌ
شيعا ،كإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنٌة ،كلػم يكن أصل
التعصبٌ ،
ك ٌ
تفرقوا ن
حَّت ٌ
التفرؽٌ ،إال ِبذا السبب ،حيث تركوا االقتصار من العلم على ما يعين ،كخرجوا
ُّ
إىل ما ال يعين؛ فذلك فتنة على اٞنتعلًٌم كالعالًػم ،كإعراض الشارع  -مع حصوؿ
السؤاؿ  -عن اٛنواب من أكضح األدلٌة ،على أ ٌف اتٌباع مثلو من العلم فتنة،
أك تعطيل للزماف ،يف غًن ٓنصيل»(ِ).
يوضحو أمراف :أحد٨ناِ -ب ٌف السلف
كقاؿ
أيضا« :كالذم ٌ
الشاطيب ن
ٌ
الصاحل من الصحابة كالتابعٌن لػم ٫نوضوا فػي ىذه األشياء ،اليت ليس تػحتها
عمل ،مع أ ٌّنم كانوا أعلم ّنعىن العلم اٞنطلوب.)ّ(»...
(ُ) اٞنوافقات.ُّٕ/ُ :
(ِ) اٞنوافقات.ْٓ-ّٓ/ُ :
(ّ) اٞنوافقات.ٓٓ/ُ :
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فطلب الشارع لو إٌ٧نا يكوف من
شرعي،
كل علم
كقاؿ
الشاطيب ن
ي
أيضاٌ « :
ٌ
ٌ
حيث ىو كسيلة إىل التعبُّد بو ،﵁ تعاىل ،ال من جهة أخرل ،فإف ظهر فيو
األكؿ ،كالدليل على ذلك
اعتبار جهة أخرل؛ فبالتبع كالقصد الثاّن ،ال ابلقصد ٌ
عمبل؛ فليس يف
كل علم ،ال ييفيد ن
أمور :أحدىا -ما تق ٌدـ يف اٞنسألة 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
كالتابعٌن ،كذلك غًن موجود ،فما يلزـ عنو كذلك .كالثاّن -إ ٌف الشرع إٌ٧نا جاء
ابلتعبُّد ،كىو اٞنقصود من بعثة األنبياء  ...،كالثالث -ما جاء من األدلٌة
كإال؛ فالعلم عاريٌة ،كغًن منت ىفع بو...
الدالٌة على أ ٌف ركح العلم ىو العملٌ ،
كل ذلك ٪ن ٌقق أ ٌف العلم كسيلة من
كاألدلٌة على ىذا اٞنعىن أكثر من أف يٓنصى ،ك ٌ
الشرعي ،كإٌ٧نا ىو كسيلة إىل
مقصودا لنفسو ،من حيث النظر
الوسائل ،ليس
ن
ٌ
كل ما كرد يف فضل العلم؛ فإٌ٧نا ىو اثبت للعلم من جهة ما ىو
العمل ،ك ٌ
مكلهف ابلعمل بو.)ُ(»...
أيضا« :فإذا ثبت ىذا؛ فالصواب أ ٌف ما ال ينبين عليو
كقاؿ
الشاطيب ن
ٌ
عمل :غًن مطلوب يف الشرع»(ِ).
شرعي :ليس ّنطلوب،
كل علم
كقاؿ
الشاطيب ن
أيضا« :فاٜناصل أ ٌف ٌ
ٌ
ٌ
ٌإال من جهة ما يػيتو هسل بو إليو ،كىو العمل»(ّ).
كمن أبرز الػمسائل النظريٌة اٝنالصة ،اليت اختلفوا فيها:
(ُ) اٞنوافقات.ّٖ-ّٕ/ُ :
(ِ) اٞنوافقات.ٔٔ/ُ :
(ّ) اٞنوافقات.ٖٓ/ُ :
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 -0مسألة (زايدة الصفات):
أم ٖنرة عمليٌة ،كىي
ىي مسألة عقديٌة نظريٌة خالصة ،ليس من كرائها ٌ
العامة
العامةي حقيقة اٞنراد منها؛ ك ٌ
من الػمسائل الدقيقة ،اليت ال ي٬نكن أف يفقو ٌ
كل زماف كمكاف.
ىم جػمهور اٞننسوبٌن إىل اإلسبلـ ،يف ٌ
ً
ػخوض،
العامةى ال ى
كمن أكجب الواجبات  -على الػمؤلٌفٌن  -أف يػيجنٌبوا ٌ
فػي الػمسائل االختبلفيٌة ،قدر الػمستطاع ،كال سيٌما الػمسائل الدقيقة ،اليت
تػحار فيها عقوؿ الػمؤلٌفٌن أنفسهم!!!
تنفك عن الصفات
قاؿ ابن تيميٌة« :كالتحقيق أ ٌف الذات اٞنوصوفة ال ٌ
حي
ن
أصبل ،كال ي٬نكن كجود ذات خالية عن الصفات .فدعول اٞن ٌدعي كجود ٌ
عليم قدير بصًن ،ببل حياة كال علم كال قدرة؛ كدعول قدرة كعلم كحياة،
قديرا ،بل دعول شيء موجود قائم بنفسو
ال يكوف اٞنوصوؼ ِبا حيًا ن
عليما ن
لكن اٛنهميٌة
قدمي أك ى
عرم عن ٗنيع الصفات٣ :نتنع يف صريح العقل .ك ٌ
١ندثٌ ،
اٞنعتزلة كغيػرىم؛ لػمػا أثبتوا ذا نات مػجػهردة عن الصفات ،صار م ً
ناظ يرىم يقوؿ :أَّن
ي
ٌ
ً
ػجرد
أيثبت الصفات ،زائدة على ما أثبتموه من الذات؛ أم :ال أقتصر على م ٌ
إثبات ذات ببل صفات .كلػم يع ًن بذلك أنٌو يف اٝنارج ذات اثبتة بنفسها؛
كال مع ذلك صفات ،ىي زائدة على ىذه الذات ،متميٌزة عن الذات؛ كٟنذا
الكراميٌة؛
كاف من الناس من يقوؿ :الصفات غًن الذات ،كما يقولو اٞنعتزلة ،ك ٌ
الكراميٌة تيثبًتها .كمنهم من يقوؿ :الصفة ال ىي اٞنوصوؼ،
ُثٌ اٞنعتزلة تنفيها ،ك ٌ
األشعرم كغًنه.
كال ىي غًنه؛ كما يقولو طوائف من الصفاتيٌة ،كأِب اٜنسن
ٌ
األئمة :ال نقوؿ الصفة ىي اٞنوصوؼ؛ كال نقوؿ:
كمنهم من يقوؿ كما قالت ٌ
ىي غًنه؛ أل ٌَّن ال نقوؿ :ال ىي ىو؛ كال ىي غًنه؛ فإ ٌف لفظ الغًن فيو إٗناؿ،
قد ييراد بو اٞنباين للشيء ،أك ما قارف أحد٨نا اْلخر؛ كما قاربو بوجود أك زماف
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أك مكاف؛ كيراد ابلغًناف(ُ) :ما جاز العلم ِبحد٨نا مع عدـ العلم ابْلخر .كعلى
األكؿ ،فليست الصفة غًن اٞنوصوؼ ،كال بعض اٛنملة غًنىا .كعلى الثاّن،
ٌ
األئمة من إطبلؽ
فالصفة غًن اٞنوصوؼ ،كبعض اٛنملة غًنىا .فامتنع السلف ك ٌ
إثباات؛ ٞنا يف ذلك من اإلٗناؿ كالتلبيس؛ حيث
لفظ (الغًن) على الصفة نفينا أك ن
اٛنهمي يقوؿ :القرآف ىو هللا ،أك غًن هللا ،فتارة يعارضونو بعلمو،
صار
ٌ
فيقولوف :علم هللا ىو هللا ،أك غًنه؛ إف كاف ٣نٌن ييثبًت العلم؛ أك ال ي٬نكنو نفيو.
كاترة ٪نلٌوف الشبهة ،كييثبًتوف خطأ اإلطبلقٌن :النفي كاإلثبات؛ ٞنا فيو من
ستفصل السائل ،فييقاؿ لو :إف أردت ابلغًن ما يباين اٞنوصوؼ،
التلبيس ،بل يي ى
فالصفة ال تباينو؛ فليست غًنه .كإف أردت ابلغًن ما ي٬نكن فهم اٞنوصوؼ على
سبيل اإلٗناؿ؛ كإف لػم يكن ىو ،فهو غًنِ ،بذا االعتبار»(ِ).
أيضا« :كإذا قيل :ىل صفاتو زائدة على الذات ،أـ ال؟
كقاؿ ابن تيميٌة ن
قيل :إف أيريد ابلذات اجملهردة ،اليت ييًقٌر ِبا نيفاةي الصفات ،فالصفات زائدة عليها،
كإف أيريد ابلذات الذات اٞنوجودة يف اٝنارج ،فتلك ال تكوف موجودةٌ ،إال
بصفاهتا البلزمة .كالصفات ليست زائدة على الذات اٞنتٌصفة ابلصفات ،كإف
ْنردىا عن الصفات»(ّ).
كانت زائدة على الذات اليت ييقدهر ُّ
أئمة السنٌة  -كأ٘ند كغًنه  -على أ ٌف
أيضا« :كقد ن ه
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ص ٌ
سمى أٚنائو ،فبل ييقاؿ :إ ٌف علم هللا كقدرتو زائدة عليو؛ لكن
صفاتو داخلة يف يم ٌ
من أىل اإلثبات من قاؿٌ :إّنا زائدة على الذات .كىذا إذا أيريد بو ٌأّنا زائدة
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :ابلغًنين) ،انظر :منهاج السنٌة النبويٌة.ِْٓ/ِ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.َُِ-َِٗ/ّ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ٓٗ/ٔ :
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قصركا يف
على ما أثبتو أىل النفي من الذات اجملهردة ،فهو صحيح؛ فإ ٌف أكلئك ٌ
"الرب لو صفات زائدة ،على ما علمتموه".
اإلثبات ،فزاد ىذا عليهم ،كقاؿٌ :
كإف أراد ٌأّنا زائدة على الذات اٞنوجودة ،يف نفس األمر ،فهو كبلـ متناقض؛
حَّت ييقاؿ :إ ٌف الصفات زائدة عليها؛ بل
ألنٌو ليس يف نفس األمر ذات ٠نهردةٌ ،
ذاات من الصفات ،كال ي٬نكن كجود
ال ي٬نكن كجود الذاتٌ ،إال ّنا بو تصًن ن
الصفاتٌ ،إال ّنا بو تصًن صفات من الذات ،فتخيُّل كجود أحد٨نا ،دكف
ابطل»(ُ).
اْلخرُ ،ثٌ زايدة اْلخر عليؤ :نيُّ هل ه
فإذا كاف اٞنؤلٌفوف ،كاٞنتعلًٌموف  -من غًن اٞنؤلٌفٌن  -قادرين ،على فهم
ابلصحة ،أك ابلبطبلف؛ فبل ريب يف
ىذه النصوص ،كأمثاٟنا ،مع اٜنكم عليها
ٌ
ً
العامة  -ال ي٬نكن أف يفهموا ىذه النصوص ،كما ٩نب أف
أ ٌف اٞنقلٌدين  -من ٌ
تقليدا ٞنن يثقوف ِبم من اٞنؤلٌفٌن.
فهم ،كال ي٬نكن أف ٪نكموا عليهاٌ ،إال ن
تي ى
ففي مسألة (زايدة الصفات)٤ :ند أ ٌف الذم ي ً
عمبل صاٜننا :ىو
ػثمر ن
ي
اإل٬ناف ِب ٌف هللا ٚ نيع بصًن عليم؛ أل ٌف اٞنؤمن سييوقن أ ٌف هللا يسمع كبلمو،
ً
كدافعا إىل
كييبصر فعالو ،كيعلم حالو؛ فيكوف إ٬نانو ر ن
ادعا عن فعل الػمن ىكرات ،ن
فعل الػخًنات.
فبل يتوقٌف العمل الصاحل ،على اعتقاد اٞنؤمن ِب ٌف هللا ٚنيع بذاتو،
ٚنعا؛ كال على اعتقاده ِب ٌف هللا بصًن
سمى ن
أك ٚنيع بصفة زائدة على ذاتو ،تي ٌ
بصرا؛ كال على اعتقاده ِب ٌف هللا
بذاتو ،أك بصًن 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 اٞنسألة  -ىو بياف كجو الصواب
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُِّ/ٔ :
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اٝناص فيها؛ فما قيمة رأيي،
فيها ،أك ترجيح رأم على رأم آخر ،أك بياف رأيي
ٌ
ا﵀دثوف؟!!!
كقد اختلف فيها القدامى ك ى
كإٌ٧نا الغرض من كبلمي  -عليها  -ىو التنبيو على كوّنا من اٞنسائل
النظرية اٝنالصة ،اليت ال تي ً
عمبل ،مع كوّنا من اٞنسائل العويصة ،اليت حارت
ثمر ن
ٌ
فيها عقوؿ اٞنؤلٌفٌن.
فإذا كاف اٞنؤلٌفوف أنفسهم قد حاركا ،يف كثًن من اٞنسائل الدقيقة،
العامة على معرفة األدلٌة،
كاختلفوا فيها أش ٌد االختبلؼ  -كىم أقدر من ٌ
العامة ،على ما يعجز أكثرىم عن فهمو،
كاستنباط اْلراء منها  -فكيف ٥نمل ٌ
كاالطٌبلع على أدلٌتو ،كاالستنباط منها؟!!!
فأما أنت إف أردت أف تنتزع ىذه اٜنسكة ،من
قاؿ أبو حامد الغزال ٌػيٌ « :
ٓنركو غواية اٜنسود ،كال تقيٌده عماية
صدرؾ ،كصدر من ىو يف حالك٣ ،نٌن ال ٌ
التقليد ،بل تعطٌشو إىل االستبصار؛ ٜنزازة إشكاؿ آاثرىا(ُ) فكر ،كىيٌجها نظر،
فخاطب نفسك كصاحبك ،كطالبو ُن ٌد الكفر؛ فإف زعم أ ٌف ح ٌد الكفر ما
اٜننبلي ،أك غًنىم؛
اٞنعتزِل ،أك مذىب
األشعرم ،أك مذىب
٫نالف مذىب
ٌ
ٌ
ٌ
فاعلم أنٌو غًن(ِ) بليد ،قد قيٌده التقليد ،فهو أعمى من العيمياف ،فبل تضيٌع
حجة يف إفحامو ،مقابلة دعواه بدعول خصومو ،إذ
ِبصبلحو الزماف ،كَّنىيك ٌ
لعل
ال ٩ند  -بٌن نفسو ،كبٌن سائر الػمقلًٌدين الػمخالفٌن لو  -فرقنا ،ن
كفصبل .ك ٌ
األشعرم ،كيزعم أ ٌف مػخالفتو -
صاحبو يػميل  -من سائر الػمذاىب  -إلػى
ٌ
اٛنلي؛ فاسألوً :من أين يػىثبيت لو أف
فػي ك ػ ٌل ًكٍرد ،ى
كصػ ٍدر  -كػف ػ ػهر ،من الكفر ٌ
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :أاثرىا).
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصوابً :
(غػ ٌػر).
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(ُ)
حَّت قضى بكفر الباقبلّنٌ ،إذ خالفو يف صفة البقاء
،
عليو
اٜنق كف نقا
ٌ
يكوف ٌ
ائدا على الذات؟ كلًػ ىم صار
ٌَّلل تعاىل ،كزعم أنٌو ليس ىو كص نفا ٌَّلل تعاىل ،ز ن
األشعرم ّنخالفتو الباقبلّنٌ؟ كلًػ ىم
األشعرم ،من
الباقبلّنٌ أىكىل ابلكفرّ ،نخالفتو
ٌ
ٌ
حق كف نقا(ِ) ،على أحد٨نا ،دكف الثانػي؟ أكاف ذلك؛ ألجل السبق فػي
صار الػ ٌ
حق للسابق عليو! أـ
الزماف؟ فقد سبق األشعر ه
م غًنيه ،من الػمعتزلة؛ فليكن الػ ٌ
فبأم ميزاف كمكياؿ ق هدر درجات الفضل،
ألجل التفاكت يف الفضل كالعلم؟ ٌ
حَّت الح لو أ ٍف ال أفضل يف الوجود من متبوعو كمقلهده؟ فإ ٍف ر هخػص للباقبلنػ ٌي،
ٌ
فػي مػخالفتو ،فلً
ابيسي،
ر
الك
ك
،
ي
ػ
الباقبلن
بٌن
الفرؽ
كما
ره؟
ػ
غي
على
ػر
ػ
ج
ح
م
ى
ى
ى
ى
ٌ
ٌ
القبلنسي ،كغًنىم؟ كما مدرؾ التخصيص ِبذه الرخصة؟ كإف زعم أ ٌف خبلؼ
ك
ٌ
تعسف بتكلفة(ّ) بعض
الباقبلنػ ٌي يرجع إىل لفظ ،ال ٓنقيق كراءه ،كما ٌ
ٗنيعا متوافقاف ،على دكاـ الوجود ،كاٝنبلؼ  -يف أ ٌف
ٌ
اعما ٌأّنما ن
اٞنتعصبٌن ،ز ن
ذلك يرجع إىل الذات ،أك إىل كصف زائد عليو  -خبلؼ قريب ،ال ي ً
وجب
ي
معتزِل ،فػي نفيو الصفات ،كىو معرتؼ
التشديد؛ فما ابلو يش ٌدد القوؿ على الػ ٌ
ِب ٌف اَّلل تعاىل عالًػم ،ي١نيط َنميع اٞنعلومات ،قادر على ٗنيع ً
اٞنمكنات؟ كإٌ٧نا
ٌ
م يف أنٌو عالًػم ،كقادر ابلذات ،أك بصفة زائدة ،فما الفرؽ بٌن
٫نالف األشعر ه
اٜنق  ،يف النظر ،يف
أم مطلب أج ػ ُّل ،كأخطر ،من صفات ٌ
الػخبلفٌن؟ ك ٌ
اٞنعتزِل؛ ألنٌو يزعم أ ٌف الذات الواحدة تصدر
نفيها ،كإثباهتا؟ فإف قاؿ :إٌ٧نا أيك ًٌفر
ه
منها فائدة العلم كالقدرة كاٜنياة ،كىذه صفات ٢نتلفة ،ابٜن ٌد كاٜنقيقة ،كاٜنقائق

(كقٍ ػ نفا).
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب :ى
(كقٍ ػ نفا).
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب :ى
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :بتكلُّفو).

51

ابالٓناد ،أك تقوـ مقامها الذات الواحدة؛ فما ابليو
وصف ٌ
اٞنختلفة تستحيل أف تي ى
اَّلل تعاىل،
ال يستبعد من
األشعرم قولىو :إ ٌف الكبلـ صفة زائدة ،قائمة بذات ٌ
ٌ
أمر كّني كخرب كاستخبار.
كمع كونو ك ن
احدا ىو توراة كإ٤نيل كزبور كقرآف ،كىو ه
يتطرؽ إليو التصديق كالتكذيب،
كىذه حقائق ٢نتلفة ،كيف ال ،كح ٌد اٝنرب ما ٌ
يتطرؽ إليها
يتطرؽ ذلك إىل األمر كالنهي؛ فكيف تكوف حقيقة كاحدة ٌ
كال ٌ
يتطرؽ؛ فيجتمع النفي كاإلثبات ،على شيء كاحد.
التصديق كالتكذيب ،كال ٌ
فإف ٔنبٌط يف جواب ىذا ،أك عجز عن كشف الغطاء فيو ،فاعلم أنٌو ليس من
ً
ً
ت عنو؛ ألنٌو قاصر
ت ،كييس ىك ى
أىل النظر ،كإٌ٧نا ىو مقلٌد ،كشرط اٞنقلٌد أف يىس يك ى
كإماما،
عن سلوؾ طريق اٜنًجاج ،كلو كاف ن
أىبل لو ،كاف يمستتبً نعا ،ال ن
اتبعا ،ن
ً
حاجة ،فذلك منو فضوؿ ،كاٞنشتغل بو
مأموما .فإف خاض الػمقلٌد فػي الػ يم ٌ
ال ن
صار كضارب يف حديد ابرد ،كطالب لصبلح الفاسد .كىل ييصلًح العطٌار ما
جعل اٜن هق كق نفا ،على كاحد
أنصفت،
أفسد الدىر؟! كلعلٌك إف
ى
ى
علمت أ ٌف ىمن ى
من النُّظٌار بعينو ،فهو إىل الكفر كالتناقيض أقربٌ .أما الكفر؛ فؤلنٌو نهزلو منزلة
النيب اٞنعصوـ ،من الزلل ،الذم ال يثبت اإل٬ناف ٌإال ّنوافقتو ،كال يلزـ الكفر ٌإال
ٌ
ّنخالفتو ،كأما التناقض ،فهو أ ٌف كل كاحد من النُّظٌار ي ً
وجب النظر ،كأف ال ترل
ٌ
ي
ٌ
أم فرؽ بٌن من يقوؿ :قلٌدنػي فػي
كل ما رأيتو ٌ
حجة ،ك ٌ
يف نظرؾ ٌإال ما رأيت ،ك ٌ
ٗنيعا؛ كىل ىذا ٌإال
٠نهرد مذىيب ،كبٌن من يقوؿ :قلٌدّن فػي مذىيب كدليلي ن
التناقض»(ُ).
لؤلمة ،كإف
كقاؿ ابن تيميٌة« :كال ريب أ ٌف اٝنطأ يف دقيق العلم مغفور ٌ
األمة .كإذا كاف
كاف ذلك يف اٞنسائل العلميٌة؛ كلوال ذلكٟ ،نلك أكثر فضبلء ٌ
اِل.ِٓٔ-ِٓٓ :
(ُ) ٠نموعة رسائل اإلماـ الغز ٌ
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هللا يغفر ٞنن جهل ٓنرمي اٝنمر؛ لكونو نشأ ِبرض جهل؛ مع كونو مل يطلب
العلم؛ فالفاضل اجملتهد يف طلب العلمُ ،نسب ما أدركو يف زمانو كمكانو ،إذا
أحق ِبف يتقبٌل هللا
كاف مقصوده متابعة الرسوؿ ُ -نسب إمكانو  -ىو ٌ
حسناتو ،كييثيبو على اجتهاداتو ،كال يؤاخذه ّنا 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،
كالتابعٌن.)ِ(»...
فلعل ىناؾ ضرناب من اإلدراؾ ،غًن
كقاؿ ابن خلدكف« :فإذا علمت ىذاٌ ،
١ندثة ،كخلق هللا أكرب من خلق الناس ،كاٜنصر
دركاتنا؛ أل ٌف إدراكاتنا ٢نلوقة ى
يم ى
فاهتً ٍم إدراكك
٠نهوؿ ،كالوجود أكسع نطاقنا من ذلك ،كهللا من كرائهم ١نيطٌ .
دركاتك يف اٜنصر ،كاتبى ٍع ما أمرؾ الشارع بو من اعتقادؾ كعملك ،فهو
ي
كم ى
أعلم ّنا 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 .غًن أنٌك ال تطمع أف تزف بو
كل ما كراء طوره؛
أمور التوحيد كاْلخرة كحقيقة ٌ
النبوة كحقائق الصفات اإلٟنيٌة ك ٌ
طمع يف ١ناؿ .كمثاؿ ذلك مثاؿ رجل رأل اٞنيزاف الذم يي ىوزف بو
فإ ٌف ذلك ه
الذىب ،فطمع أف يزف بو اٛنباؿ ،كىذا ال يدرؾ(ّ) على أ ٌف اٞنيزاف يف أحكامو
حَّت يكوف لو أف
لكن العقل قد يقف عنده ،كال يتع ٌدل طورهٌ ،
غًن صادؽ؛ ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ِٗ/َِ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ّٔ/ٔ :
يدؿ).
(ّ) يف اٞنطبوع( :ال يدرؾ) ،كالصواب( :ال يدلٌك) ،أك (ال ٌ
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ذرات الوجود اٜناصل منو .كتفطٌن يف ىذا
ي٪نيط ٌ
ذرة من ٌ
ابَّلل كبصفاتو؛ فإنٌو ٌ
الغلط ،كمن يق ٌدـ العقل على السمع ،يف أمثاؿ ىذه القضااي ،كقصور فهمو،
فلعل األسباب
اٜنق من ذلك ،كإذ ٌ
تبٌن لك ٌ
كاضمحبلؿ رأيو ،فقد ٌ
تبٌن ذلكٌ ،
دركة؛
إذا ْناكزت يف االرتقاء نطاؽ إدراكنا ككجودَّن ،خرجت عن أف تكوف يم ى
فيضل العقل يف بيداء األكىاـ ،ك٪نار ،كينقطع»(ُ).
ٌ
الدكاّنٌ« :كاعلم أ ٌف مسألة زايدة الصفات ،كعدـ
كقاؿ جبلؿ الدين ٌ
زايدهتا :ليست من األصوؿ ،اليت يتعلٌق ِبا تكفًن أحد الطرفٌن.)ِ(»...
كقاؿ ١نمد عبده« :فالذم ي ً
وجبو علينا اإل٬ناف ىو أف نعلم أنٌو موجود،
ي
ٌ
م ،ح ٌي ،عالػم ،مريد ،قادر ،منفرد يف كجوده ،كيف
أزِل ،أبد ٌ
ال ييشبو الكائناتٌ ،
صفاتو ،كيف صنع خلقو ،كأنٌو متكلٌمٚ ،نيع ،بصًن ،كما يتبع ذلك من الصفات
اليت جاء الشرع ِبطبلؽ أٚنائها عليوٌ .أما كوف الصفات زائدة على الذات،
ككوف الكبلـ صفة ،غًن ما اشتمل عليو العلم ،من معاّن الكتب السماكيٌة،
اٞنبصرات ،ك٥نو ذلك من
ككوف السمع كالبصر ،غًن العلم ابٞنسموعات 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 اٜنقيق ٌي ،كإٌ٧نا تلك مذاىب فلسفة ،إف مل يض ٌل فيها أمثليهم،
ً
يق إلػى مقنع .فما عليناٌ ،إال الوقوؼ ،عند ما تبلغو عقولنا،
فلم يهتد فيها فر ه
(ُ) اتريخ ابن خلدكف.ِٖٓ/ُ :
الدكاّنٌ على العقائد العضديٌة.ََّ :
(ِ) شرح ٌ
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كأف نسأؿ هللا أف يغفر ،لػمن آمن بو ،كبػما جاء بو رسلو ،مػ ٌمن تق ٌدمنا»(ُ).
١نمد رشيد رضا« :كما أغىن الػمسلمٌن عن الػمذىب ً
ٌن ،كاالكتفاء
كقاؿ ٌ
ابلوقوؼ ،عند ما كرد بو الشرع ،كقطع بو العقل ،من غًن فلسفة فيو .مثاؿ ىذا
أ ٌف العقل كالشرع علٌماَّن أ ٌف هللا تعاىل خالق العالىػمٌن ،عالًػم بػما خلق ،ال يعزب
فأم حاجة بنا ،مع ىذا ،إلػى أف
عنو مثقاؿ ٌ
ذرة ،فػي األرض ،كال فػي السماءٌ ،
ػهي :ىل ىو عيػن الذات اإللػهيٌة ،أـ غيػرىا ،أـ
نبحث عن ىذا العلم اإلل ٌ
ال عينها ،كال غيػرىا ،ىل عرفنا حقيقة ذات هللا ،كحقيقة علم هللا؛ فننسب ىذا
كبل ،إنٌػها فتنة ،ابتيلي بػها علماء
إلػى تلك ،كنػحكم ِب ٌف النسبة بينهما كذا؟ ٌ
الػمسلمٌنٌ ،إال من ل ػػزـ 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 ػئ 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 الػخبًن؛ ال لييش ًٌددكا على أنفسهم ،بتنصيص النصوص ،كالػجرم كراء
االحتماالت ،كالفركض .كذلك ،ال يػجركف كراء الغيب ،يػحاكلوف الكشف،
(ُ) رسالة التوحيد.ّٓ-ِٓ :
(ِ) ٠نلٌة اٞننار.ٕٖٔ/ٕ :
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عما لػم يكشف هللا منو ،كم ػا ىػ ػم ببالغيو .كهللا أعلػ ػم بطاقة البشر ،كاحتمالػهم،
ٌ
فهو يشرع ٟنم يف حدكد طاقتهم ،كيكشف ٟنم من الغيب ما تيد ًركو طبيعتهم.
كىناؾ أمور تركها هللا ي٠ن ىملة ،أك ي٠ن ىهلة ،كال ضًن على الناس ،فػي تركها ىكذا،
النبوة ،كفت ػرة تنػُّزؿ القػرآف  -قػ ػد
كما أرادىا هللا .ك ٌ
لكن السؤاؿ  -فػي عهػد ٌ
كتشق عليهم كلٌهم ،كعلى من
يػجعل اإلجابة عنها متعيٌنة؛ فتسوء بعضهم،
ٌ
يػجيء بعدىم»(ُ).
 -1مسألة (تفويض السلف):

اختلف الػمؤلٌفوف ،قدي نػما كحديثنا ،فػي (مسألة التفويض) ،يف نصوص
الصفات ،كاختلفوا يف حقيقة مذىب السلف ،يف ىذه اٞنسألة.
فمن الػمؤلٌفٌن من نسب  -إلػى السلف  -أنٌػهم ييػثبًتوف علم الػمعنػى،
كيفوضوف علم الكيفيٌة ،فقط.
ٌ
عبلـ
قاؿ ابن ابزُ« :ثٌ ييقاؿ :ليس األسلم تفويض األمر يف الصفات إىل ٌ
الغيوب؛ ألنٌو سبحانو بيٌنها لعباده ،كأكضحها يف كتابو الكرمي ،كعلى لساف
يبٌن كيفيٌتها ،فالواجب تفويض علم الكيفيٌة ،ال علم
رسولو األمٌن  ،كلػم ٌ
مبتدع ٢نالفٞ ،نا عليو
اٞنعاّن .كليس التفويض مذىب السلف ،بل ىو مذىب ى
أئمة السلف ،على
السلف الصاحل .كقد أنكر اإلماـ أ٘ند  ،كغًنه من ٌ
أىل التفويض ،كب ٌدعوىم؛ أل ٌف مقتضى مذىبهم أ ٌف هللا سبحانو خاطب عباده
ّنا ال يفهموف معناه ،كال يعقلوف مراده منو ،كهللا  يتق ٌدس عن ذلك ،كأىل
السنٌة كاٛنماعة يعرفوف مراده سبحانو بكبلمو ،كيصفونو ّنقتضى أٚنائو 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 اٞنطلق ،يف ٗنيع ما أخرب بو عن
نفسو ،أك أخرب بو عنو رسولو .)ُ(»...
كقاؿ ابن عثيمٌن« :كِبذا 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 الوجهٌن ،على لغة
شك أ ٌف
كل حاؿ؛ ال ٌ
اٜنجاز؛ أل ٌف الكذب عند اٜنجازيٌٌن ّنعىن اٝنطإ .كعلى ٌ
الذين يقولوف :إ ٌف مذىب أىل السنٌة ىو التفويض؛ ٌأّنم أخطأكا؛ أل ٌف مذىب
أىل السنٌة ىو إثبات اٞنعىن ،كتفويض الكيفيٌة»(ِ).
يفوضوف علم الػمعنػى،
كمن الػمؤلٌفٌن من نسب  -إىل السلف  -أنٌػهم ٌ
أيضا.
يفوضوف علم الكيفيٌة ،ن
كما ٌ
النوكم« :اعلم أ ٌف ألىل العلم يف أحاديث الصفات كآايت الصفات
قاؿ
ٌ
قولٌن :أحد٨نا -كىو مذىب معظم السلف ،أك كلٌهم :أنٌو ال ييتكلٌم يف
معناىا ،بل يقولوف٩ :نب علينا أف نؤمن ِبا ،كنعتقد ٟنا معىن ،يليق َنبلؿ هللا
تعاىل ،كعظمتو ،مع اعتقادَّن اٛنازـ أ ٌف هللا تعاىل ليس كمثلو شيء ،كأنٌو منهزه
التجسم كاالنتقاؿ كالتحيُّز يف جهة ،كعن سائر صفات اٞنخلوؽ .كىذا
عن
ُّ
القوؿ ىو مذىب ٗناعة من اٞنتكلٌمٌن ،كاختاره ٗناعة من ١ن ًٌققيهم ،كىو أسلم.
كالقوؿ الثاّن -كىو مذىب معظم الػمتكلٌمٌن :أنٌػها تيتأ هكؿ ،على ما يليق بػها،
على حسب مواقعها ،كإنٌػما يسوغ َكيلها ،لًمن كاف من أىلوِ ،بف يكوف

متنوعة.ٓٓ/ّ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
١نمد بن صاحل العثيمٌن.ّٕ/ٖ :
(ِ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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عارفنا بلساف العرب ،كقواعد األصوؿ ،كالفركع ،ذا رايضة ،فػي العلم.)ُ(»...
الرد على ما ابتدعوه ،كإقامة
اٜنق إىل ٌ
كقاؿ ابن ٗناعة« :فاحتاج أىل ٌ
تقولوه ،كانقسموا إىل قسمٌن :أحد٨نا -أىل التأكيل ،كىم
اٜنجج على ما ٌ
ً
ً
اجملسمة كاٞنع ًطٌلة ،ك٥نوىم من اٞنعتزلة كاٞنشبًٌهة
ْنردكا ٌ
الذين ٌ
للرد على اٞنبتدعة من ٌ
كاٝنوارج ،ل ٌػما أظهر كلٌّ منهم بدعتو ،كدعا إليها ،فقاـ أىل اٜن ٌق بنصرتو ،كدفع
كردكا تلك اْلايت ا﵀تملة كاألحاديث إىل ما يليق
عنو الدافع ِببطاؿ بدعتوٌ ،
اٜنق
حق هللا ٌ
َنبلؿ هللا من اٞنعاّن ،بلساف العرب ،كأدلٌة العقل كالنقل؛ ليي ٌ
بكلماتو ،كييبطل الباطل ُنججو كدالالتو .كالقسم الثاّن -القائلوف ابلقوؿ
اٞنعركؼ بقوؿ السلف ،كىو القطع ِب ٌف ما ال يليق َنبلؿ هللا تعاىل غًن مراد،
كالسكوت عن تعيٌن اٞنراد من اٞنعاّن البلئقة َنبلؿ هللا تعاىل ،إذا كاف اللفظ
١نتمبل ٞنعاّن(ِ) ،تليق َنبلؿ هللا تعاىل .فالصنفاف قاطعاف ِب ٌف ما ال يليق َنبلؿ
ن
رجح
هللا تعاىل  -من صفات ى
كل منهما على ٌ
اٜنق .كقد ٌ
ا﵀دثٌن  -غًن 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﵀دثٌن ،فهو كاذب
أك ٘نل اللفظ على ظاىره٣ ،نٌا يتعاىل 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 َنبللو غًن مراد؛ فنقوؿ :إ ٌف اللفظ العربػ ٌي الػمتعلًٌق
ابلذات اٞنق هدسة ،أك الصفات العليٌةٌ ،إما أف يػحتمل معاّن ع ٌدة ،أك ال يػحتمل
احدا ،يليق بػجبللو تعاىل ،كالعلم،
احدا .فإف لػم يػحتمل ٌإال معىن ك ن
ٌإال معىن ك ن
وكم.ُٗ/ّ :
(ُ) صحيح مسلم بشرح الن ٌ
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب :و
(ٞنعاف).
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حل الكبلـ،
ه
تعٌن حػملو عليو ،كإف احتمل معاّن ،تليق َنبللو تعاىل ،فهذا مػ ٌ
بٌن قوؿ السلف ،كالتأكيل ،كما تق هدـ»(ُ).
ُثٌ قاؿ« :فقد ابف ّنا ذكرَّن أ ٌف حقيقة مذىب السلف :السكوت عن
تعيٌن الػمراد ،من اٞنعاّن البلئقة َنبللو ،من ذلك اللفظ ا﵀تمل؛ ال أ ٌف اٞنراد
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
.
معىن
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 تعاىل ،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 الفريقٌن  -يف ىذه اٞنسألة  -طعن ٌ
أىل اإلثبات ٢نالفيهم  -من أىل التفويض -
الفريق اٞنخالف؛ كلذلك ا ٌهتم ي
(ّ)
أىل التفويض ٢نالفيهم  -من أىل اإلثبات  -ابلتمثيل(ْ).
م
اهت
ك
؛
ابلتعطيل
ٌ
ي
كليس الغرض من كبلمي  -على ىذه اٞنسألة  -بياف كجو الصواب
اٝناص فيها.
فيها ،أك ترجيح رأم فريق ،على رأم فريق آخر ،أك بياف رأيي
ٌ
حدثوف؟!!!
فما قيمة رأيي ،كترجيحي؛ كقد اختلف فيها القدامى كال يػم ى
كإٌ٧نا الغرض من كبلمي ىو التنبيو ،على كوف ىذه اٞنسألة من اٞنسائل
اٜنق فيها.
كثًنا من اٞنؤلٌفٌن قد خالفوا ٌ
الدقيقة العويصةُ ،نيث 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 اٞنؤلٌفٌن ،قد غفلوا عن الصواب ،يف ىذه اٞنسألة،
العامة ،الذين
كلػم تكفهم قدراهتم العلميٌة؛ لػمعرفة الصواب؛ فكيف تكوف حاؿ ٌ
حق.
اٜنق ،اليت اىتدل ِبا الفريق ال يػم ٌ
لػم يطٌلع أكثرىم على أدلٌة ٌ
العامة متٌ نبعا للفريق ال يػمح ٌػق ،يف ىذه الػمسػألة؛ فإٌ٧نا كاف
كمن كاف مػن ٌ
اتٌباعو بسبب التقليد ،ال بسبب البحث كالتدبٌر كاالستنباط.
كمن ىنا كاف كاجبنا  -على الػمؤلٌفٌن الػمتٌقٌن  -أف يػجنٌبوا أنفسهم،
كيػجنٌبوا مقلٌديهم الػخوض ،فػي الػمسائل االختبلفيٌة العويصة ،كال سيٌما تلك
عمبل مواف نقا للشريعة ،كإنٌػما تي ً
التػي ال تي ً
التفرؽ كالتبلعن كالتدابر
ثمر ن
ثمر ُّ
كالتقاتل.
قػاؿ أبػو حػامد الغزال ٌػي« :اعلػم أ ٌف الذم ذكرَّنه  -مع ظهوره  -تػحتو
كل فرقة تك ًٌفر مػخالفها ،كتنسبو إلػى تكذيب
ه
كل الغور؛ أل ٌف ٌ
غور ،بل تػحتو ٌ
الرسوؿ  ،فاٜننبلي يك ًٌ
الرسوؿ ،فػي إثبات
اعما أنٌو ك ٌذب
ز
،
األشعرم
ر
ف
ى
ٌ ن
ٌ
الفوؽ َّلل تعاىل ،كيف االستواء على العرش .كاألشعرم يك ًٌ
اعما أنٌو يمشبًٌو،
ز
ره
ف
ٌ
ٌ
ن
الرسوؿ ،يف أنٌو ليس كمثلو شيء .كاألشعرم يك ًٌ
اعما أنٌو
ز
،
اٞنعتزِل
ر
ف
كك هذب
ى
ٌ
ٌ ن
اَّلل تعاىل ،كيف إثبات العلم كالقدرة ،كالصفات
ك ٌذب
ى
الرسوؿ ،يف جواز رؤية ٌ
اعما أ ٌف إثبات الصفات تكفًن(ُ) للقدماء،
معتزِل 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 تكفًن بعضها ن
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :تكثًن).
اِل.ِٕٓ-ِٓٔ :
(ِ) ٠نموعة رسائل اإلماـ الغز ٌ
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األمة على أنٌو ال ٩نوز َخًن البياف عن
كقاؿ ابن الوزير« :كقد أٗنعت ٌ
النبوة ،فبل حاجة إىل
فكل ما لػم يي هبٌن من العقائد ،يف عصر ٌ
كقت اٜناجةٌ ،
اعتقاده ،كال اٝنوض فيو ،كاٛنداؿ كاٞنراد(ُ) ،سواء كاف إىل معرفتو سبيل ،أك ال؛
اٞننهي
كسواء كاف ح ًقا ،أك ال؛
كخصوصا مَّت ٌأدل اٝنوض فيو ،إىل ُّ
ن
التفرؽ ٌ
ص على كجوبو ،كإف ٌأدل إىل اٞننصوص
عنو ،فيكوف يف إ٩نابو إ٩ناب ما لػم يػينى ٌ
بياَّن يف العقليٌات،
على ٓنر٬نو ،كىذا عٌن الفساد .قالت اٝنصوـ :العقل يكفي ن
فبل ٩نب البياف فيها من الشرع .قلت :إف أردمت اٛنليٌات اليت ال يقع يف مثلها
التنازع ،أك ال ي٪نتاج يف الدين إىل معرفتها ،أك ال ٪نتاج البليد فيها إىل تفهيم
يضر تسليمو .كمن
الذكي ،أك الظنٌػيٌة اليت ال إُث فيها على اٞنخطئ ،ي
فمسلهم ،كال ٌ
ٌ
الصحة
األكؿ من ىذا علم اٜنساب ،كإف ٌ
دؽ بعضو ،فإ ٌف طرقو معلومة ٌ
القسم ٌ
عند اٛنميع؛ كلذلك لػم ٕننع دقٌتو من الوفاؽ فيو ،ككذلك كثًن من علم
الغربيٌة(ِ) ،كاٞنعاّن كالبياف كالببلغة .كإف أردمت القسم اْلخر ،كىو ما ي٪نتاج إليو
العامة أٗنعٌن،
مفركضا على ٗنيع اٞنسلمٌن من
يف الدين ،كيكوف
ن
ٌ
اٝناصة ك ٌ
يسامح؛
كيقع يف مثلو اٝنفاء كالنزاع كاالختبلؼ الكثًن ،كمأُث اٞنخطئ فيو ،كال ى
فغًن يمسلهم لكم أ ٌف مثل ىذا ييوىكل إىل عقوؿ العقبلء ،كترتؾ الرسل بيانو لقولو
(ّ)
ً
ً
ُنجة
سبحانو
يكتف
فلم
.
ث ىر يس نوال﴾
ٌن ىح هَّت نػىٍبػ ىع ى
تعاىل ﴿ :ىكىما يكنها يم ىع ٌذبً ى
ٌ
حجة الرسالة؛ مع أ ٌف معػػرفتو  -سبحانو  -كنفي
العقلٌ ،
ضم إليها ٌ
حَّت ٌ
الر يسػ ػػل ،فيم ػػا
الش ػػركاء عن ػػو :مػػن أكض ػػح الػمع ػػارؼ العقليٌة؛ كلذلك قالػت ُّ
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :اٞنراء).
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :العربيٌة).
(ّ) اإلسراء.ُٓ :
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اَّللً
اطػ ػ ًر ال هسماك ً
ػك فى ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض﴾(ُ) .كقد مهر
ػ
ش
ٌّ
حكػى هللا عنه ػػم﴿ :أىفػًػي ه
ى
ىى
بياف ذلك يف مق ٌدمات ىذا الػمختصر .كيف ىذه اْلية كما يف معناىا من السمع
ٚنعا ،لػم ييع هذب اٞنخطئ فيو ،إف شاء هللا
ٌ
حجة على أ ٌف ما لػم يبيٌنو هللا تعاىل ن
تعاىل ،لكن ي٫نشى على من خاض فيما لػم يبيٌنو هللا أف ييع هذب على االبتداع،
ك بًًو ًعلٍ هم
س لى ى
كقد ٌبٌن هللا ٓنر٬نو .كبياف ٓنرمي ذلك يف قولو ﴿ :ىكىال تىػ ٍق ي
ف ىما لىٍي ى
ك ىكا ىف ىعٍنوي ىم ٍسئي نوال﴾(ِ) ،كبقولو تعاىل ﴿ ىىا
صىر ىكالٍ يف ىؤ ىاد يك ُّل أيكلىئً ى
إً هف ال هس ٍم ىع ىكالٍبى ى
اجو ىف فً
أىنٍػتم ىؤىال ًء حاججتم فًيما لى يكم بًًو ًعلٍم فىلً
اَّلل
ي
ل
ا
يم
ٓن
م
ي
ى
س لى يك ٍم بًًو عً ٍل هم ىك يه
ُّ
ى
ٍ
يٍ ى ي ى ى ٍيٍ ى ٍ
ه ى
ى ى
يػى ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف﴾(ّ) .فنسأؿ هللا السبلمة»(ْ).
١نمد رشيد رضا« :ك ٌأما يف األمور االعتقاديٌة كالتعبُّديٌة ،فبإرجاعهم
كقاؿ ٌ
إىل ما كاف عليو السلف الصاحل ،ببل زايدة ،كال نقص ،كاعتبار ما أٗنع عليو
كل مسلم
األكؿ  -ىو الدين الذم ييدعى إليو ،ي
ك٪ن ىمل ُّ
اٞنسلموف  -يف العصر ٌ
عليو .كما عداه :من الػمسائل االجتهاديٌة(ٓ) ،م ٌػما يعمل فيو صاحب الدليل،
ػحق ،من غًن أف يعادم ،أك يػمارم فيو من لػم يظهر لو
بػما يظهر لو أنٌو ال ٌ
العام ٌي الذم
دليلو ،من إخوانو اٞنسلمٌن اٞنوافقٌن لو ،يف مسائل اإلٗناع .ك ٌأما ٌ
ال قدرة لو على االستدالؿ ،فبل ييذ ىكر لو شيء ،من أمر الػخبلؼ ،فإف عرض
ً
بٌن
لو أمر ،استفتػى فيو من يثق بورعو ،كعلمو ،من علماء عصره ،كذلك العالػم يي ًٌي
(ُ) إبراىيم.َُ :
(ِ) اإلسراء.ّٔ :
(ّ) آؿ عمراف.ٔٔ :
اٜنق على اٝنلق.َُٔ-َُٓ :
(ْ) إيثار ٌ
(ٓ) أم :كما عداه ىو من اٞنسائل االجتهاديٌة.
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لو حكم هللا فيوِ ،بف يذكر لػو ما عنده فيو ،من آية كريػمة ،أك سنٌة قويػمة،
كعامتهم،
ٌ
كيبٌن لو الػمعىن ،ابالختصار .ىكذا كاف علماء الصحابة ،كالسلفٌ ،
كأنٌػى للمسلمٌن  -اليػػوـ  -أف يستقيموا ،على طريقتهم ،كىم فاقدك أكِل األمر،
الذين تي ًٌ
العامػػة ،كتػجعلهم مسيطرين ،على
األمػػة  -إليهم  -أم ػػورىا ٌ
فوض ٌ
يح ٌكامها ،كأحكامها؟»(ُ).
أيضا« :فا﵁ تعاىل قد شرع الدين ٛنميع أفراد
١نمد رشيد رضا ن
كقاؿ ٌ
األمة ،كىذه الفلسفة الكبلميٌة من دقائق النظرٌايت الفكريٌة ،التػي انفرد ابلغوص
ٌ
التفرؽ
فتفرقوا فيها ،كاختلفوا؛ أل ٌف ُّ
عليها أفراد معدكدكف ،من أذكياء األمم؛ ٌ
التفرؽ
كاالختبلؼ ،من لوازمها البيٌنة ،فعصوا هللا تعاىل ،فػي نػهيو ،عن ُّ
كاالختبلؼ ،يف الدين ،فكيف يقوؿ عاقل :إ ٌف ٗنيع اٞنؤمنٌن قد يكلًٌفوىا ،كإذا
األمة كلٌها؟ كإذا كاف
كانت ٌ
صحة اإل٬ناف تتوقٌف عليها ،فكم عدد اٞنؤمنٌن يف ٌ
اٜنق منهم؟ ككيف السبيل لدل
اٜنق فيها ك ن
احدا ،كما يقولوف ،فكم عدد أىل ٌ
ٌ
األمة ما يراه،
كل من احتكر ٌ
اٜنق فيها لنفسو ،إىل تلقٌن السواد األعظم من ٌ
ٌ
ُنيث ال ييقبىل سواه؟ فإف كاف ىو أصل الدين الذم ال يقبل هللا غًنه ،ف ىف ٍه يم
ً
األمة،
األمة .ك ٌأما ما كاف عليو السلف الصاحل يف صدر ٌ
الدين متع ٌذر على أكثر ٌ
كيسًنا ،كما كصف هللا كرسولو ىذا الدين ،كىذه اٞنلٌة ،كاف ٗنيع
سهبل
فكاف ن
ن
األكؿ يصفوف هللا تعاىلَ ،نميع ما كصف بو نفسو ،يف
اٞنسلمٌن يف الصدر ٌ
كتابو ،كعلى لساف رسولو ،من غًن تشبيو لوِ ،بحد من خلقو ،كمن غًن ىذه
الفلسفة الكبلميٌة ،اليت لػم يشرعها هللا تعاىل ،كال أنزؿ ِبا من سلطاف؛ كلذلك
أئمة السلف علم الكبلـ ،كع ٌدكه بدعة سيٌئة ،كمن خاض فيو بعد
استنكر ٗنيع ٌ
(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ُِ/ّ :
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فؤلّنم ظنٌوا أنٌو يتوقٌف عليو إبطاؿ البدع ،كإزالة الشبهات
ذلك من أتباعهم؛ ٌ
ً
اٞنشكلة يف الدين ،ال لذاتو ،كأرادكا بو إزالة اٝنبلؼ؛ فزادىم خبلفنا كافرتاقنا،
كل
ٌ
حَّت صار أكثرىم يزعم أ ٌف العقائد الصحيحة ال تي ى
عرؼ ٌإال بو ،ك٪نصرىا ٌ
فريق يف مذىبو .كال سبلمة للمسلمٌن يف دينهم كدنياىم ٌإال ابلرجوع يف الدين
ا﵀ض إىل ما كاف عليو السلف ،كيف أمور الدنيا إىل ما أثبتو العلم كالتجارب،
يف ىذا العصر ،كأف ينبذكا ٗنيع األسباب كالكتب اليت كانت مثار اٝنبلؼ
التفرؽ ،كراء ظهورىم ،كال ٩نعلوا قوؿ عالًػم من علمائهم ،كال فهمو سببنا
ك ُّ
كل ما ليس قطعيًا  -من كتاب رٌِبم ،كسنٌة
للتعادم ك ٌ
التفرؽ بينهم ،بل يع ٌدكا ٌ
رسوٟنم ،كاجتماع سلفهم  -من االجتهاد الذم ييع ىذر بو من قاـ دليلو عنده،
حجة على غًنه ...فبهذا يزكؿ ضرر اختبلؼ اٞنذاىب
كمن كثق بو ،كال يكوف ٌ
يف األصوؿ كالفركع ،كيرتاجع اٛنميع إىل كحدة الدين ،كأي يخ ٌوة اإلسبلـ ،فينالوا -
من سعادة الدنياُ ،ثٌ اْلخرة  -ما شرع هللا ٟنم الدين؛ ألجلو»(ُ).
نع جيل ،خالص القلب،
كقاؿ سيٌد قطب« :كاف رسوؿ هللا  ييريد ي
صى
م مؤثًٌر
خالص العقل ،خالص ُّ
التصور ،خالص الشعور ،خالص التكوين ،من أ ٌ
يتضمنو القرآف الكرمي .ذلك اٛنيل استقى
هي ،الذم ٌ
آخر ،غًن الػمنهج اإللػ ٌ
إذف ،من ذلك النبع كحده .فكاف لو يف التاريخ ذلك الشأف الفريد ..ثػ ٌم ما
صبهت يف النبع  -الذم استقت منو األجياؿ
الذم حدث؟ اختلطت الينابيع! ي
كتصوراتػهم ،كإسرائيليٌات
التالية  -فلسفة اإلغريق ،كمنطقهم ،كأساطيػر الفرسٌ ،
اليهود ،كالىوت النصارل ،كغًن ذلك ،من ركاسب الػحضارات ،كالثقافات.
كاختلط ىذا كلٌو بتفسًن القرآف الكرمي ،كعلم الكبلـ ،كما اختلط ابلفقو،
(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ُّّ-ُِّ/ٗ :
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سائر األجياؿ ،بعد
كاألصوؿ ،ن
أيضا .كتػخهرج  -على ذلك النبع الػمشوب  -ي
أبدا.)ُ(»...
يتكرر ذلك اٛنيل ن
ذلك اٛنيل ،فلم ٌ
درس ،كأف
اِل« :كعلم الكبلـ  -فػي ديننا ٌ -
كقاؿ ٌ
يصح أف يي ى
١نمد الغز ٌ
سليما
تصويرا ٠نهرندا للعقائد اإلسبلميٌة،
يػيتىػ ىو هسع فيو ،عندما يكوف
ن
كشرحا ن
ن
لرباىينها ،كرًدا للشبهات اليت قد تيثار عليهاٌ .أما ما شاع يف ىذا العلم ،من
مباحث فلسفيٌة ،كتكلُّفات عقليٌة ،كتوليدات خلقها الفراغ ،كٔنمينات أساسها
أئمة
الػحدس ،فذاؾ ما يػجب نبذه ،كتطهًن الثقافة اإلسبلميٌة منو .كقد ش هن ٌ
السلف حػملة ش ػعػ ػواء ،على ىػذا العلػم ،م ػن حيث احتفاؤه ،بػهذه القضااي،
كاسرتسالو فػي عرضها ،كفرضها .كنػحن نشارؾ ،فػي ىذه الػحملة ،كني ً
ظاىر
رجالىػها ،بصدؽ ،كعزـ»(ِ).

(ُ) معامل يف الطريق.ُْ-ُّ :
(ِ) دفاع عن العقيدة كالشريعة.َُِ :
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الـمخرج الثالث
الاحتياط
ىو أف ٪نتاط الػمتٌقوف ،يف العمل؛ ابتغاء مرضاة هللا ،كاتٌقاء غضبو،
فبل يتٌكلوا على بعض اْلراء االختبلفيٌة ،بل عليهم أف ٫نتاركا العمل ّنا ىو
احتماال.
أسلم ،كأبعد عن ٢نالفة الشرع ،كلو كانت اٞنخالفة ١نتملة
ن
كالػمتٌقوف ىم كحدىم من يػيمكن أف يسلكوا مػخرج االحتياط؛ أل ٌف
ػمتعصبٌن كاٞنفسدين يستمسكوف
الػمك ٌذبٌن كالػمنافقٌن كالػمعطٌلٌن كالػمغالٌن كال ٌ
ّنناىجهم ،كآرائهم ،كأفعاٟنم ،كال يرضوف التخلٌي عنها.
ٌأما الػمتٌقوف ،فليس ٟنم غايةٌ ،إال ابتغاء مرضاة هللا  ،كاتٌقاء غضبو؛
كل ما ي٬نكن أف يكوف كسيلة؛ لتحقيق ىاتٌن الغايتٌن،
كلذلك يسعوف إىل ٌ
كل ما ي٬نكن أف يكوف ٢نال نفا للشريعة.
فيحتاطوف
ٌ
ابلكف عن ٌ
مثبل ،فقاؿ فريق بتحر٬نو ،كقاؿ فريق
فإذا اختلف اٞنؤلٌفوف يف (التدخٌن) ن
بكراىتو ،كقاؿ فريق اثلث ِبابحتو(ُ)؛ فإ ٌف اٞنتٌقٌن ال يتٌكلوف على التقليد ،بل
٪نتاطوف ،ما استطاعوا االحتياط ،فيتجنٌبوف التدخٌن ،كتجنُّبهم ما ثبت ٓنر٬نو
الشرعي ،يف اٜنقيقة ،كيكوف من
ابالتٌفاؽ؛ خشية أف يكوف التحرمي ىو اٜنكم
ٌ
عمدا.
قاؿ بغًن التحرمي من اٞنؤلٌفٌن ٢نطئنا؛ ن
جهبل ،أك ن
كاالحتياط ٪ن ٌقق ثبلث منافع:

مثبل ،فقد ٤نا من ارتكاب
املنفعة األوىل -النجاة :فمن ْننٌب (التدخٌن) ،ن
(ا﵀ظور) ،سواء أكاف (التدخٌن) ١نهرنما ،أـ كاف غًن ١نهرـ ،فإنٌو  -يف اٜنالتٌن -
(ُ) انظر :اٞنوسوعة الفقهيٌة.َُٕ-َُُ/َُ :
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ً
اٞندخن ،فإنٌو إذا كاف التدخٌن ١نهرنما ،فقد
قد ٤نا من فعل ا﵀هرـِ .نبلؼ ٌ
مقبوال؛ كلكنٌو
ارتكب
عذرا ن
١نظورا بتدخينو .كجهلو بتحرمي التدخٌن قد يكوف ن
ن
١نظورا.
عذر ال ٌ
يغًن اٜنقيقة الواقعة ،كىي أنٌو قد ارتكب ن

مطمئن إىل سبلمتو ،من ارتكاب
املنفعة الثانية -االطمئنان :قلب ا﵀تاط
ٌ
ا﵀ظور ،سواء أكاف الفعل ١نهرنما ،أـ غًن ١نهرـِ ،نبلؼ اٞنقلًٌد غًن ا﵀تاط؛ فإنٌو
شك من أمره ،حٌن يطٌلع على
بتقليده قد يرتكب ا﵀ظور ،فيبقى يف ٌ
االختبلفات اٜناصلة يف اٞنسألة.
فمثبل ،قد اختلف اٞنؤلٌفوف قد٬ننا كحديثنا ،يف (استماع اٞنوسيقى)(ُ)؛
ن
كل االطمئناف ،إىل أنٌو قد سلم من
فمن ْننٌب االستماع ،كاف قلبو مطمئنًاٌ ،
٢نالفة الشريعة ،سواء أكاف االستماع ١نهرنما ،أـ غًن ١نهرـ؛ فإنٌو بتجنُّب االستماع
شرعا!
١نظورا؛ فبل أحد يقوؿ :إ ٌف استماع اٞنوسيقى كاجب ن
لػم يرتكب ن
أبدا ،مهما
ٌأما غًن ا﵀تاط ،فإ ٌف قلبو مرتع للشكوؾ ،ال ي٬نكن أف
يطمئن ن
ٌ
يستدؿ ِبا اٞنبيحوف 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 بتجنُّبو النجاة ،من اٟنبلؾ
مسموما.
مسموما ،كيضمن اطمئناف قلبو ،بسبلمتو من اٟنبلؾ
ن
ن
مسموما ،يف الواقع ،فيهلك
ِنبلؼ غًن ا﵀تاط ،فإ ٌف العسل قد يكوف
ن
مطمئن،
كحَّت إف كاف خالينا من السموـ ،فإ ٌف شاربو ٠نازؼ ،كقلبو غًن
شاربو؛ ٌ
ٌ
إىل سبلمتو من اٟنبلؾ.
(ُ) انظر :ا﵀لٌى ابْلاثر ،ُٕٓ-ٓٓٗ/ٕ :كاٞنوسوعة الفقهيٌة.ُٕٗ-ُٖٔ/ّٖ :
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ضطر إىل
فإن قيلٌ :
ضطر إىل ذلك اضطر نارا ،كمن يي ٌ
لكن اإلنساف قد يي ٌ
أكل لػحم الػخيل ،مع علمو ابختبلؼ اٞنؤلٌفٌن فيو ،بٌن قائل ابلتحرمي ،كقائل
ابلكراىة ،كقائل ابإلابحة(ُ)!
قلت :إ ٌف الض ػ ػػركرات ،إذا كانت يمعتبػىػرة ،فإنٌػها تيبي ػػح الػمحظػ ػػورات،
حتػٌػى فػي (مقػ ػػاـ االتٌفػاقػيٌػات)؛ فمػ ػػن بػ ػػاب أىكلػى ،يػيب ػ ػػاح للمضطػ ػ ٌػر ذلك ،فػي
(ابب االختبلفيٌات).
فإ ٌف ال ٌ
ػمضطر ييباح لو أكل لػحم الػخنزير ،الثابت تػحريػمو ابلدليل القرآّنٌ
للمضطر أكل لػحم
القطعي ،الذم ال ٫نتلف فيو اثناف؛ فمن ابب أىكىل ييباح
ٌ
ٌ
اٝنيل ،الذم اختيلف يف تػحريػمو.
اٝنًٍن ًزي ًر ىكىما أ ًيى هل بًًو لًغى ًًٍن
هـ ىك ىٜنٍ ىم ٍ
قاؿ تعاىل﴿ :إًه٧نىا ىحهرىـ ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيػتىةى ىكالد ى
ور ىرًح هيم﴾(ِ).
اضطيهر ىغٍيػىر ىاب وغ ىكىال ىع واد فى ىبل إً ٍُثى ىعلىٍي ًو إً هف ه
ه
اَّللً فى ىم ًن ٍ
اَّللى ىغ يف ه

املنفعة الثالثة -التقريب :بسلوؾ الػمتٌقٌن مػخرج االحتياط ،فإ ٌّنم سيتخلٌصوف
من مسائل كثًنة ،كانت تي ًٌ
فرؽ بينهم ،كيف تقليل الػمسائل ما فيو من التقريب،
كالتأليف بٌن قلوِبم ،كال سيٌما ٌأّنم ٪نتاطوف؛ ابتغاء مرضاة هللا ،كاتٌقاء غضبو.
(ّ)
طبلب العلم ثبلثة :كاحد
قاؿ أبو طالب اٞن ٌك ٌي« :كقد كاف يقوؿ ٌ :
فيتورع ،كمأخذ ابالحتياط،
يطلبو؛ للعمل بو ،كآخر يطلبو؛ ليعرؼ االختبلؼٌ ،
حبلال ،فهذا يكوف ىبلؾ
كآخر يطلبو؛ ليعرؼ التأكيل ،فيتناكؿ اٜنراـ ،فيجعلو ن
لعلم؛ ٞنعرفة الورع ،كاالحتياط للدين ،فهذا ىو
ٌ
اٜنق على يديو ...فإٌ٧نا ييطلىب ا ي
(ُ) انظر :اٞنوسوعة الفقهيٌة.ُّٗ-ُّٖ/ٓ :
(ِ) البقرة.ُّٕ :
التسرتم.
(ّ) القائل ىو سهل
ٌ
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العلم النافع .فإذا طيلً
خًنا منو ،كصار
اٛنهل
كاف
،
اٟنول
لتأكيل
ك
،
ىذا
ٞنثل
ب
ن
العلم ىو الضا هر ،الذم استعاذ الرسوؿ  منو»(ُ).
ىذا ي
أيضا« :كألجل ذلك كاف الفقهاء يكرىوف
كقاؿ أبو طالب اٞن ٌك ٌي ن
حَّت يعرؼ اختبلؼ الفقهاء ،أم:
التقليد ،كيقولوف :ال ينبغي للرجل أف ييفيت؛ ٌ
فيختار منها  -على علمو  -األحوط للدين ،كاألقول ابليقٌن»(ِ).
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
أسباِبا»(ْ).
القشًنم« :كإف اختلف عليو فتاكل الفقهاء ،مأخذ
كقاؿ أبو القاسم
ٌ
للمستضعفٌن،
الر ىخص فػي الشريعة
ابألحوط ،كيقصد اٝنركج من اٝنبلؼ ،فإ ٌف ُّ
ى
كأصحاب اٜنوائج ،كاألشغاؿ»(ٓ).
كيقرب يف
اِل« :ك ٌ
لكن الفقيو ٩نتهد فيها برأيوٌ ،
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
اٞنتورع مأخذ فيو ابألحوط،
التحديداتّ ،نا يراه ،كيقتحم فيو خطر الشبهات .ك ٌ
كيدع ما يريبو ،إلػى ما ال يريبو .كالدرجات الػمتوسطة ال ً
ػمشكلة  -بٌن األطراؼ
ٌ
ي
ي
الػمتقابلة الػجليٌة  -كثيػرة ،كال يينجي منهاٌ ،إال االحتيػاط ،كهللا أعػلػم»(ٔ).
(ُ) قوت القلوب.ّْٗ-ّّٗ/ُ :
(ِ) قوت القلوب.ِْْ/ُ :
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ابٟنمز.
البخارم.ُٗٔ/ٔ :
(ْ) شرح صحيح
ٌ
(ٓ) الرسالة القشًنيٌة.َِٔ/ِ :
(ٔ) إحياء علوـ الدين.ِّٔ :
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يسهلوف ،يف أسانيد أحاديث الرتغيب،
كقاؿ ابن تيميٌة« :كٟنذا كانوا ٌ
يسهلوف ،يف أسانيد أحاديث األحكاـ؛ أل ٌف اعتقاد الوعيد
كالرتىيب ،ما ال ٌ
٪نمل النفوس على الرتؾ ،فإف كاف ذلك الوعيد ح ًقا ،كاف اإلنساف قد نػجا،
يضر
كإف لػم يكن الوعيد ح ًقا ،بل عقوبة الفعل ٌ
أخف ،من ذلك الوعيد ،لػم ٌ
اإلنساف  -إذا ترؾ ذلك الفعل  -خطؤه يف اعتقاده زايدة العقوبة؛ ألنٌو إف
أيضا ،ككذلك إف لػم يعتقد يف تلك الزايدة
اعتقد نقص العقوبة ،فقد ي٫نطئ ن
يهوف الفعل عنده ،فيقع فيو،
نفينا ،كال ن
إثباات ،فقد ي٫نطئ ،فهذا اٝنطأ 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 أىكىل .كبػهذا الدليل رجح عامةي العلماء الدليل ً
اٜناظىر ،على الدليل
ٌ ٌ
ى
الػ يمبيح ،كسلك كثًنه من الفقهاء دليل االحتياط ،يف كثًن من األحكاـ ،بناء
على ىذا»(ُ).
تتبٌن يس ػنٌة
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :فإ ٌف االحتياط ،إنػٌما ييش ػ ػىرع ،إذا لػم ٌ
رسوؿ هللا  ،فإذا تبيٌنت السنٌة ،فاتٌباعها أىكىل»(ِ).
لكن االحتياط حسن ،م ػا لػم يػخالف السنٌة
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضاٌ « :
الػمعلومة ،فإذا أفضى إىل ذلك ،كاف خطأ»(ّ).
التحرز
كقاؿ
الشاطيب« :كالشريعة مبنيٌة على االحتياط ،كاألخذ ابلػحزـ ،ك ُّ
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٓ-ُْْ/َِ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ّّ/ِٔ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ٔٗ/ِٔ :
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مػ ٌما عسى أف يكوف طري نقا إلػى مفسدة»(ُ).
أقرب ،إىل االحتياطِ ،بف يقتضي
كشي« :أف يكوف ي
أحد٨نا ى
كقاؿ الزر ٌ
الػحظ ػىر ،كاْلخػ ػ ػ ير اإلابح ػةى ،فييق هدـ مقتضي الػحظػ ػر؛ أل ٌف الػمحػهرمػ ػات يػيحت ػاط
إلثباتػها ،ما أمكن.)ِ(»...

(ُ) اٞنوافقات.ٖٓ/ّ :
(ِ) البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو.َُٕ/ٔ :

71

الـمخرج الرابع
الاعتبار
التفرؽ ،قد٬ننا ،كحديثنا،
ىو أف يعترب الػمتٌقوف ّنا كقع لغًنىم ،من آاثر ٌ
التفرؽ إىل االقتتاؿ.
كال سيٌما حٌن ٌ
يؤدم ٌ
كاالعتبار بتلك اْلاثر ٪ن ٌقق ثبلث منافع:

املنفعة األوىل -التجنُّب :من اعترب بتلك اْلاثرٌ ،أدل بو االعتبار ،إىل ْننُّب
التفرؽ ،كمن لػم يعترب ،فإنٌو  -ببل ريب  -سيقع فيما كقع فيو غًنيه.
أسباب ُّ
(التفرؽ) قد يصل
فحٌن يرل (الػمتٌقوف)  -من اٞنؤلٌفٌن كاٞنطبٌقٌن  -أ ٌف ُّ
اٞنتفرقٌن ،إىل حالة االقتتاؿ ،كما حصل يف األمم السابقة ،اليت
ابٞنختلفٌن ٌ
تفرقت ،من قبل؛ ككما حصل يف األمم الػمنسوبة ،إىل (اإلسبلـ) ،قد٬ننا،
ٌ
التفرؽ) ،كإلػى
كحديثنا؛ فإ ٌف (مػرارة االقتتاؿ) سػػتدعوىم ،إلػى تػجنُّب (أسػػباب ُّ
البحث عػن (أسباب التقريب) ،كالعمل ّنقتضاىا.

ابٜنض على التعاكف.
التعاون :إ ٌف االعتبار بتلك اْلاثر كفيل
ٌ
املنفعة الثانيةُ -
متفرقٌن ،قد
فالػمتٌقوف  -كىم فػي سفينة النجاة  -حٌن يركف غًنىم ٌ
تفرقهم ،فغرقوا فػي بػحار االقتتاؿ؛ فإنٌػهم  -أعين
تػحطٌمت يس يفنيهم؛ بسبب ُّ
الرب كالتقول؛ لينجوا
التعاكف على ٌ
الػمتٌقٌن  -سيسارعوف إىل التصاليػح كالتعاذير ،ك ي
بتعاكنػهم ،من تلك الػمهالك.
ي
للتفرؽ  -كفيل
املنفعة الثالثة -التقريب :إ ٌف االعتبار  -بتلك اْلاثر السيٌئة ُّ
ابلتقريب بٌن الػمتٌقٌن ،كالتأليف بٌن قلوبػهم؛ فإنٌػهم  -بتجنُّبهم أسباب
االختبلؼ ،كبتعاكنػهم على البحث ،عن كسائل االئتبلؼ  -سيكونوف أقرب،
من ذم قبل.
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أمثلة للفنت املذهبيّة:
كيف (كتب التاريخ) ً
كر لكثًن من (الفت اٞنذىبيٌة) ،اليت كقعت بٌن
ذ
ه
صحت
صحت
ن
تفصيبل ،أك ٌ
(أبناء اٞنذاىب) اٞننسوبة إىل (اإلسبلـ)؛ فإف ٌ
فإّنا من أكرب (الدكاعي) إىل (االئتبلؼ ا﵀مود) ،كمن أكرب (النواىي)
ػماال؛ ٌ
إج ن
عن (االختبلؼ اٞنذموـ).
كمن أبرز النصوص التاريػخيٌة الػمشتملة على ذكر تلك الفت:

 -0يف حوادث سنة (ِّّق) ،قاؿ ابن األثًن« :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 اْلخػ 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 ػُّرىم،
كفتنتيهم ،كاستظهركا ابلعيمياف ،الذين كاف مأككف الػمساجد ،ككانوا إذا م ػ ػهر بػهم
افعي الػمذىب ،أغ ػ ػركا ب ػو العيمي ػاف ،فيضربونو بعصيٌهػم ،حتػٌى يك ػاد يػم ػوت،
ش ػ ُّ
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 ،كغًنه.)ُ(»...
(ُ) الكامل يف التاريخ.ُُْ-ُُّ/ٕ :
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األكؿ ،كقعت
 -1يف حوادث سنة (ّّٖق) ،قاؿ ابن
اٛنوزم« :يف آخر ربيع ٌ
ٌ
فتنة ،بٌن أىل السنٌة ،كالشيعة ،كيّنبت الكرخ»(ُ).
اٛنوزم« :يف رمضاف ،كقعت فتنة
 -2يف حوادث سنة (َّْق) ،قاؿ ابن
ٌ
عظيمة ابلكرخ؛ بسبب اٞنذىب»(ِ).
اٛنوزم« :يف ٗنادل األكىل ،اتٌصلت
 -3يف حوادث سنة (ّْٖق) ،قاؿ ابن
ٌ
الفت بٌن الشيعة كالسنٌة ،كقيتل بينهم خلق»(ّ).

اٛنوزم« :يوـ اٝنميس لثبلث خلوف
 -4يف حوادث سنة (ّْٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
من شعباف ،كقعت فتنة بٌن السنٌة كالشيعة ،يف القنطرة اٛنديدة ،كتعطٌلت
اٛنمعة من الغد ،يف ٗنيع اٞنساجد اٛنامعة يف اٛنانبٌن ،سول مسجد برااث ،فإ ٌف
الصبلة ٕنٌت فيو»(ْ).

اٛنوزم« :عيمل يف عاشوراء مثل ما
 -5يف حوادث سنة (ّّٓق) ،قاؿ ابن
ٌ
فلما أضحى النهار
عيمل يف السنة اٞناضية ،من تعطيل األسواؽ ،كإقامة النوحٌ ،
يومئذ ،كقعت فتنة عظيمة ،يف قطيعة ٌأـ جعفر ،كطريق مقابر قريش ،بٌن السنٌة
بعضا ،ككقعت بينهم جراحات»(ٓ).
كالشيعة ،كّنب الناس بعضهم ن

اٛنوزم« :كيف يوـ األحد ،عاشر
 -6يف حوادث سنة (ّٖٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
رجب ،جرت فتنة بٌن أىل الكرخ كالفقهاء ،بقطيعة الربيع ،ككاف السبب أ ٌف
(ُ) اٞننتظم.ٕٓ/ُْ :
(ِ) اٞننتظم.ْٖ/ُْ :
(ّ) اٞننتظم.ُُٖ/ُْ :
(ْ) اٞننتظم.ُِٔ/ُْ :
(ٓ) اٞننتظم.ُٓٓ/ُْ :
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(ُ)
١نمد بن
هللا،
عبد
أاب
بعض اٟنامشيٌٌن ،من أىل ابب البصرة ،قصدكا
ٌ
النعماف ،اٞنعركؼ اببن اٞنعلٌم  -ككاف فقيو الشيعة  -يف مسجده ،بدرب رايح،
ضا ،امتعض منو أصحابو ،فثاركا ،كاستنفركا أىل الكرخ ،كصاركا
كتعرض بو ُّ
تعر ن
ٌ
ايين(ِ) ،فسبٌو٨نا،
إىل دار القاضي أبػي ٌ
١نمد بن األكفاّنٌ ،كأِب حامد األسفر ٌ
كطلبوا الفقهاء؛ ليواقعوا ِبم(ّ)؛ كنشأت من ذلك فتنة عظيمة ،كاتٌفق أنٌو أحضر
(ْ)
فجمع
اٞنصاحف،
٫نالف
و
كى
مسعود،
ابن
مصحف
و
ن
أ
كر
ذ
،
مصح نفا
ي
ٌ
ي
األشراؼ كالقضاة كالفقهاء ،يف يوـ اٛنمعة ،لليلة بقيت من رجب ،كعيرض
ايين(ٓ) ،كالفقهاء ،بتحريقو ،ف يفعًل
اٞنصحف عليهم ،فأشار أبو حامد األسفر ٌ
رجبل من أىل جسر
فلما كاف يف شعباف ،يكتب إىل اٝنليفة ِب ٌف ن
ذلك ُنضرهتمٌ ،
النهركاف ،حضر اٞنشهد ابٜنائر ،ليلة النصف ،كدعا على من أحرؽ اٞنصحف،
كسبٌو ،فتق ٌدـ بطلبو ،فأي ًخذ ،يفرًسم قتلو ،فتكلٌم أىل الكرخ يف ىذا اٞنقتوؿ؛ ألنٌو
القبلئٌن،
من الشيعة ،ككقع القتاؿ بينهم ،كبٌن أىل ابب البصرة ،كابب الشعًن ك ٌ
كقصد أحداث الكرخ ابب دار أِب حامد؛ فانتقل عنها ،كقصد دار القطن،
كصاحوا :حاكم ،اي منصور .فبلغ ذلك اٝنليفة ،فأحفظو ،كأنفذ الػ ىخ ىو ىؿ ،الذين
على اببو؛ ٞنعاكنة أىل السنٌة ،كساعدىم الغلماف ،كضعف أىل الكرخ ،كأيحرؽ
(ٔ)
التجار إىل دار اٝنليفة ،فسألوه
ك
اؼ
ر
األش
اجتمع
ُث
،
ما يلي بنهر الدجاج
ٌ
ٌ

(ُ) كذا يف اٞنطبوع( :قصدكا) ،كالصواب( :قصد).
اييين) بياءين.
(ِ) كذا يف اٞنطبوع( :األسفرايين) بياء كاحدة ،كالصواب( :األسفر ٌ
(ّ) كذا يف اٞنطبوع( :ليواقعوا) ،كاٞنناسب للسياؽ( :لييوقعوا).
(ْ) كذا يف اٞنطبوع( :أحضر مصح نفا) ،كاٞنناسب للسياؽ( :أ ً
مصحف).
يحضىر
ه
اييين) بياءين.
(ٓ) كذا يف اٞنطبوع( :األسفرايين) بياء كاحدة ،كالصواب( :األسفر ٌ
(ٔ) كذا يف اٞنطبوع( :بنهر الدجاج) ،كالصوابّ( :نر الدجاج) ببل ابء.
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عما فعل السفهاء ،فعفا عنهم .فبلغ اٝنرب إىل عميد اٛنيوش ،فسار،
العفو ٌ
كدخل بغداد ،فراسل أاب عبد هللا ،ابن اٞنعلٌم ،فقيو الشيعةِ ،بف ٫نرج عن البلد،
كال يساكنو ،ككٌكل بو ،فخرج يف ليلة األحد ،لسبع بقٌن 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 اٛنلوس ،فسأؿ ُّ
كمنع ال يق ٌ
أبو حامد إىل داره ،ي
صاص عودىم إىل عادهتم من الكبلـ ،بعد أف شرط
ابن اٞنعلٌم ،يفرٌد ،كرسم لل يق ٌ
التعرض للفت»(ُ).
عليهم ترؾ ُّ

ا﵀رـ،
 -7يف حوادث سنة (َْٕق) ،قاؿ ابن األثًن« :يف ىذه السنة ،يف ٌ
(ِ)
اٞنعز بن ابديس ركب
ف
أ
ذلك
سبب
كاف
ك
.
قيتلت الشيعةَ ،نميع ببلد أفريقيٌة
ٌ
ٌ
كمشى ،يف القًنكاف ،كالناس يسلٌموف عليو ،كيدعوف لو .فاجتاز َنماعة ،فسأؿ
عنهم ،فقيل :ىؤالء رافضة ،يسبٌوف أاب بكر كعمر ،فقاؿ :رضي هللا عن
العامة من فورىا ،إىل درب اٞنقلي ،من القًنكاف -
أِب بكر كعمر .فانصرفت ٌ
كىو ْنتمع بو الشيعة  -فقتلوا منهم ،ككاف ذلك شهوة العسكر ،كأتباعهم؛
العامة يف الشيعة ،كأغراىم عامل القًنكاف،
طمعا يف النهب ،كانبسطت أيدم ٌ
ن
اٞنعز بن
كحرضهم ،كسبب ذلك أنٌو كاف قد أصلح أمور البلد ،فبلغو أ ٌف ٌ
ٌ
ابديس ،ييريد عزلو ،فأراد فساده؛ ف يقتل من الشيعة خلق كثًن ،كأيحرقوا ابلنار،
كيّنبت دايرىم ،كقيتلوا يف ٗنيع أفريقيٌة .كاجتمع ٗناعة منهم إىل قصر اٞننصور،
العامة ،كضيٌقوا عليهم .فاشت ٌد عليهم
قريب القًنكاف،
ٌ
فتحصنوا بو ،فحصرىم ٌ
حَّت قيتلوا عن آخرىم .كلػجأ من
الػجوع ،فأقبلوا يػخرجوف ،كالناس يقتلونػهمٌ ،
(ُ) اٞننتظم.ٓٗ-ٖٓ/ُٓ :
(ِ) كذا يف اٞنطبوع( :أفريقية) ِبمزة فوقيٌة ،كالصواب( :إفريقيٌة) ِبمزة ٓنتيٌة.
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سمى ابٞنغرب:
كاف منهم ابلػمهديٌة ،إلػى الػجامع ،ف يقتلوا كلٌهم .ككانت الشيعة تي ٌ
الشيعي ،ككاف من اٞنشرؽ .كأكثر الشعراء
"اٞنشارقة" ،نسبة إىل أبػي عبد هللا
ٌ
فمن فى ًروح مسركر ،كمن و
ذكر ىذه اٜنادثةً ،
ابؾ حزين»(ُ).

ػجوزم« :كفػي ىذا الشهر:
 -8فػي حوادث سنة (َْٕق) ،قػاؿ ابن ال ٌ
حاؿ الشيعة ،كالزيديٌة،
اتٌصلت الفتنة ،بٌن الشيعة ،كالسنٌة ،بواسط ،كنػيهبت مػ ٌ
علي بن مزيد،
بواسط ،كاحرتقت ،كىرب كجوه الشيعة ،كالعلويٌٌن ،فقصدكا ٌ
كاستنصركه»(ِ).

اٛنوزم« :الفتنة بٌن الشيعة كالسنٌة
 -01يف حوادث سنة (َْٖق) ،قاؿ ابن
ٌ
اباب
تفاقمت ،كعمل أىل ّنر ٌ
اباب ،على موضعهم ،كعمل أىل الكرخ ن
القبلئٌن ن
على الدقٌاقٌن٣ ،نٌا يليهم ،كقيتل الناس على ىذين البابٌن ،كركب اٞنقداـ
أبو مقاتل ،ككاف على الشرطة؛ ليدخل الكرخ ،فمنعو أىلها كالعيٌاركف الذين
فيها ،كقاتلوه ،فأحرؽ الدكاكٌن كأطراؼ ّنر الدجاج ،كمل يتهيٌأ لو الدخوؿ»(ّ).

عذارم« :خرجت طائفة من
 -00فػي حوادث سنة (َْٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
الشيعة٥ ،نو مئيت فارس ،بعياٟنم ،كأطفاٟنم ،ييريدكف اٞنهديٌة؛ للركوب منها ،إىل
فلما كصلوا إىل قرية كامل ،كابتوا ِبا،
صقلٌيٌة ،كبيعثت معهم خيل ،تيشيٌعهمٌ .
اب النساء ،كمن كاف ٟنا
تنافر أىل اٞننازؿ عليهم ،فقتلوىم ،كفضحوا بعض شو ٌ
قتلوىن.)ْ(»...
منهن ٗناؿُ ،ثٌ
ٌ
ٌ
(ُ) الكامل يف التاريخ.ُُْ/ٖ :
(ِ) اٞننتظم.َُِ/ُٓ :
(ّ) اٞننتظم.ُِٓ/ُٓ :
(ْ) البياف اٞنغرب.ِّٗ/ُ :
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اٛنوزم« :يف ليلة عاشوراء ،أغلق
 -01يف حوادث سنة (ُِْق) ،قاؿ ابن
ٌ
رجوعا إىل عادهتم األيكىل
أىل الكرخ أسواقهم ،كعلٌقوا اٞنسوح على دكاكينهم ،ن
يف ذلك ،كسكو نَّن إىل بيعد األتراؾ ،ككاف السلطاف قد ا٥ندر عنهم ،فحدثت
ط
كركسل اٞنرتضى يف إنفاذ من ٪ن ٌ
الفتنة ،ككقع القتاؿ بينهم كبٌن أىل ٌ
القبلئٌن ،ي
استمرت بعد ذلك ،كقيتل من
فح ٌ
التعاليق ،ي
ط ،كالفتنة قائمة بٌن العو ٌاـ ،ك ٌ
القبلئٌن  -من يػمنع
كرتٌب  -بٌن الدقٌاقٌن ،ك ٌ
الفريقٌن ،ي
كخٌربت ع ٌدة دكاكٌن ،ي
القتاؿ»(ُ).
اٛنوزم« :تق ٌدـ يف ليلة عاشوراء،
 -02يف حوادث سنة (ُْْق) ،قاؿ ابن
ٌ
إىل أىل الكرخ ٌأال ينوحوا ،كال يعلٌقوا اٞنسوح ،على ما جرت بو عادهتم؛ خوفنا
من الفتنة ،فوعدكا ،كأخلفوا ،كجرل بٌن أىل السنٌة كالشيعة ما يزيد عن اٜن ٌد
حَّت عرب األتراؾ ،كضربوا اٝنيم»(ِ).
من اٛنرح كالقتلٌ ،

اٛنوزم« :كفػي ٌأكؿ صفػر:
 -03يف حوادث سنة (ّْْق) ،قاؿ ابن
ٌ
تػج ٌددت الفتنة ،بٌن السنٌة ،كالشيعة ،ككاف االتٌفاؽ الذم حكيناه ،بيػن السنٌة
كالشيعة غًن مأموف االنتقاض؛ لًما فػي الصدكر ،فمضت عليو يمديدة ،كشرع
القبلئٌن فػي عمل ما بقي من
السماكٌن ،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 خًن البشر ،فمن رضي ،فقد
الشػ ػٌر ،ك ٌادعوا أ ٌف الػمكتوب" :مػ ٌ
حمد ٌ
(ُ) اٞننتظم.َِْ/ُٓ :
(ِ) اٞننتظم.ُّٗ/ُٓ :
(آج ػ ٌػر) ابٛنيم.
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب :ي
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شكر ،كمن أبػى ،فقد كفر"؛ فأنكر أىل الكرخ ىذه الزايدة ،كاثرت الفتنة،
كآلت إلػى أخذ ثياب الناس ،فػي الطرقات ،كمنع أىل ابب الشعًن ،من حػمل
الػماء من دجلة ،إلػى الكرخ ،كركاضعو ،كانضاؼ إىل ىذا انقطاع الػماء ،عن
ّنر عيسى ،فبيعت الراكية بقًناط ،إذا خفرت؛ فلحق الضعفاء  -بذلك -
مش ٌقة عظيمة ،كغيلٌقت األسواؽ ،ككقفت الػمعايش ،كمضى بعض سفهاء أىل
الكرخ ابلليل ،فأخذكا من دجلة الصراة ع ٌدة ركااي ،كصبٌوىا فػي حباب ،نصبوىا
فػي األسواؽ ،كخلطوا بػها ماء الورد ،كصاحوا" :السبيل" ،كعمدكا إىل سػماريٌة،
السماكٌن .مػحا أىل الكرخ
فػي مشرعة ابب الشعًن ،فأخذكىا ،ك٘نلوىا إلػى ٌ
" .كقاؿ أىل السنٌة :ما نقنع
ما كتبوه من "خًن البشر" ،كجعلوا عوضو" :
كعلي"؛ كتػجاكزكا ىذا الػحاؿ إىل الػمطالبة
اْلجر ،الذم عليوٌ " :
ٌإال بقلع ٌ
١نمد ٌ
فلما كاف يوـ األربعاء لسبع بقيػن ،من صفر،
"حي على خًن 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:
السماكٌن ،فأحرقوا بوارم
سنبحث عن ىذا ،كىجم أىل ٌ
القبلئٌن على ابب ٌ
اسود من
كانت مسبلة فػي كجهو ،فبادر أىل الكرخ ،كطفئت النار ،كبيٌضوا ما ٌ
الباب ،كقويت اٜنرب ،ككثر القتل ،كانقطعت الػجمعة ،فػي مسجد برااث؛ أل ٌف
الشيعة نقلوا الػمنرب ،كالقبلة منو ،كأشفقوا من األصحار .كظهر عيٌار ييعرؼ
ابلطقطقي ،من أىل درز٩ناف ،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 الظهًنة ،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 التَب ،كنػيهب ما فيو ،كأيخرج جػماعة ،م ػن القبػ ػور،
جذكعي ،كنيقل من اٞنكاف ٗناعة موتى،
فأيحرقوا ،مث ػل العوفػ ٌي ،كالناشئ ،كالػ
ٌ
فدفنوا فػي مقابر شػتٌػى ،كطيرح النار فػي الرتب القد٬نة ،كالػحديثة ،كاحرتؽ
ي
الضريػحاف ،كالقبٌتاف الساج ،كحفركا أحد الضريػحيػن؛ لييخرجوا م ػن فيو ،كيدفنوه
فلما عرؼ أىل الكرخ ما جرل،
بقبػر أ٘ند ،فبادر النقيب كالناس ،فمنعوىمٌ ،
صاركا إلػى خاف الفقهاء الػحنفيٌٌن ،بقطيعة الربيع ،فأخذكا ما كجدكا ،كأحرقوا
١نمد ،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 الدكاكٌن،
الكل ،خرب البلد ،فاألصلح التغاضي»(ُ).
فقاؿ الوزير :إف كاخذَّن ٌ
اٛنوزم« :عود الفت بٌن السنٌة
 -04يف حوادث سنة (ْْٓق) ،قاؿ ابن
ٌ
كالشيعة ،كخرؽ السياسة ...كنيًقض ما يكتً
كعلي خًن البشر"،
د
١نم
"
عليو:
ب
ٌ
ٌ
كطيرحت النار يف الكرخ ابلليل كالنهار ...كيف ىذه السنة :أيعلن بنيسابور لعن
األشعرم.)ِ(»...
أِب اٜنسن
ٌ
 -05يف حوادث سنة (ْْٕق) ،قاؿ ابن اٛنوزم« :كاتٌصلت ً
الفتىػ ين بٌن أىل
ٌ
صاال يمس ًرفنا ،كركب صاحب الشرطة كاألتراؾ؛
ابب الطاؽ ،كسوؽ يػحيػى ،اتٌ ن
(ُ) اٞننتظم.ُّّ-ِّٗ/ُٓ :
(ِ) اٞننتظم.َّْ/ُٓ :
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إلطفاء الفتنة ،فلم ينفع ذلك ،كانتقل القتاؿ إىل ابب البصرة كأىل الكرخ ،على
َخر األشاعرة عن
حَّت ٌ
القنطرتٌن .ككقعت بٌن اٜننابلة كاألشاعرة فتنة عظيمة؛ ٌ
اٛنمعات؛ خوفنا من اٜننابلة»(ُ).

 -06يف حوادث سنة (ْْٕق) ،قاؿ ابن األثًن« :يف ىذه السنة ،كقعت
علي بن
الفتنة بٌن الفقهاء الشافعيٌة ،كالػحنابلة ،ببغداد؛ كمق ٌدـ اٜننابلة :أبو ٌ
العامة الػجػ ُّم الغفيػ ير ،كأنكركا الػجهػر
الفراء ،كابن
التميمي .كتبعهم من ٌ
ٌ
ٌ
ببسم هللا الر٘نن الرحيم ،كمنعوا من الرتجيع يف األذاف ،كالقنوت يف الفجر،
ككصلوا إىل ديواف اٝنليفة ،كلػم ينفصل حاؿ .كأتى اٜننابلة إىل مسجد ،بباب
الشعًن ،فنهوا إمامو عن اٛنهر ابلبسملة؛ فأخرج مصح نفا ،كقاؿ :أزيلوىا من
حَّت ال أتلوىا»(ِ).
اٞنصحفٌ ،
شواؿ ،كقعت الفتنة
 -07يف حوادث سنة (ْٗٔق) ،قاؿ ابن
ٌ
اٛنوزم« :يف ٌ
القشًنم،
بٌن اٜننابلة كاألشعريٌة ،ككاف السبب أنٌو كرد إىل بغداد أبو نصر ابن
ٌ
اٞنتعصب
يذـ اٜننابلة ،كينسبهم إىل التجسيم ،ككاف
ٌ
كجلس يف النظاميٌة ،كأخذ ٌ
القشًنم،
ازم إىل نصرة
لو أبو سعد
ٌ
الصويف ،كماؿ الشيخ أبو إسحاؽ الشًن ٌ
ٌ
ككتب إىل النظاـ يشكو اٜننابلة ،كيسألو اٞنعونة ،كيسأؿ الشريف أاب جعفر،
القشًنم على نيٌة الصبلة ،يف جامع الرصافة،
مقيما ابلرصافة ،فبلغو أ ٌف
ٌ
ككاف ن
يوـ اٛنمعة ،فمضى إىل ابب اٞنراتب ،فأقاـ ٌأاي نما ...كاتٌفقوا على اٟنجوـ على
لرد
الشريف أِب جعفر يف مسجده ،كاإليقاع بو ،فرتٌب الشريف ٗناعة أع ٌدىم؛ ٌ
ابْلجر،
فلما كصل أكلئك إىل ابب اٞنسجد ،رماىم ىؤالء
خصومة ،إف كقعتٌ ،
ٌ
(ُ) اٞننتظم.ّْٕ/ُٓ :
(ِ) الكامل يف التاريخ.ِّٓ/ٖ :
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اْلجر إىل حاجب الباب ،كقيتل من أكلئك خيٌاط ،من
فوقعت الفتنة ،ككصل ٌ
ابَّلل ،اي منصور؛
النوِب :اٞنستنصر ٌ
سوؽ الثبلاثء ،كصاح أصحاِبا ،على ابب ٌ
ازم،
هتمة للديواف ّنعرفة اٜننابلة،
ن
كتشنيعا عليو ،كغضب أبو إسحاؽ الشًن ٌ
رده
كمضى إىل ابب الطاؽ ،كأخذ يف إعداد أىبة السفر ،فأنفذ إليو اٝنليفة من ٌ
الشاشي كغًنه من النظاـ ،يشرح لو اٜناؿ،
عن رأيو ،فبعث الفقهاء أاب بكر
ٌ
فجاء كتاب النظاـ إىل الوزير فخر الدكلة ،ابالمتعاض ٣نٌا جرل ،كالغضب
كإّن أرل حسم القوؿ فيما يتعلٌق
لتسلٌط اٜننابلة على الطائفة األخرلٌ ،
ابٞندرسة اليت بنيتها ،يف أشياء من ىذا اٛننس»(ُ).
 -08يف حوادث سنة (ْٕٓق) ،قاؿ ابن األثًن« :كرد إلػى بغداد  -ىذه
أشعرم اٞنذىب،
اٞنغرِب الواعظ ،ككاف
البكرم
السنة  -الشريف أبو القاسم
ٌ
ٌ
ٌ
كسًنه إىل بغداد ،كأجرل عليو
ككاف قد قصد نظاـ اٞنلك ،فأحبٌو ،كماؿ إليوٌ ،
اٛنراية الوافرة ،فوعظ ابٞندرسة النظاميٌة ،ككاف يذكر اٜننابلة ،كيعيبهم ،كيقوؿ:
(ِ)
ً
ً
لكن
ك
أ٘ند،
كفر
ما
"كهللا
،
ٌن ىك ىف يركا﴾
﴿كىما ىك ىفىر يسلىٍي ىما يف ىكلىك هن الشهيىاط ى
ٌ
ى
يوما دار قاضي القضاة ،أِب عبد هللا الدامغاّنٌ،
أصحابو كفركا"ُ ،ثٌ إنٌو قصد ن
القبلئٌن ،فجرل بٌن بعض أصحابو ،كبٌن اٜننابلة مشاجرةٌ ،أدت إىل
بنهر ٌ
الفراء ،كأخذ كتبهم ،كأخذ منها كتاب
الفتنة ،ككثر ٗنعو ،فكبس دكر بين ٌ
الكرسي؛ للوعظ،
قرأ ،بٌن يديو ،كىو جالس على
الصفات ،ألِب يعلى ،فكاف يي ى
ٌ
فيشنٌع بو عليهم ،كجرل لو معهم خصومات كفت»(ّ).
(ُ) اٞننتظم.ُِٖ-ُُٖ/ُٔ :
(ِ) البقرة.َُِ :
(ّ) الكامل يف التاريخ.ِْٖ/ٖ :
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اٛنوزم« :يف شعباف بدأت الفت
 -11يف حوادث سنة (ْٖٕق) ،قاؿ ابن
ٌ
ك١ناؿ السنٌة ،كيّنبت قطعة من ّنر الدجاج ،كقيلعت األخشاب،
بٌن أىل الكرخ ٌ
الشر»(ُ).
حَّت ٌ
خيما ىناؾٌ ،
ٌ
حَّت من اٞنساجد ،كضرب الشحنة ن
انكف ٌ

شواؿ ،كقعت الفتنة
 -10يف حوادث سنة (ْٕٗق) ،قاؿ ابن
ٌ
اٛنوزم« :يف ٌ

بٌن السنٌة كالشيعة ،كتفاقم األمر ،إىل أف يّنبت قطعة من ّنر الدجاج ،كطيرحت
الشرقي :ىذا ماؿ
النار ،ككاف يينادل على ّنوب الشيعة ،إذا بيعت يف اٛنانب
ٌ
الركافض ،كشراؤه كٕنلُّكو حبلؿ»(ِ).
ط
 -11يف حوادث سنة (ِْٖق) ،قاؿ ابن
اٛنوزم« :كنقلت من خ ٌ
ٌ
أَب الوفاء ابن عقيل ،قاؿ :عظمت الفتنة اٛنارية بٌن السنٌة ،كأىل الكرخ ،ف يقتل
شهورا ،من سنة اثنتٌن كٖنانٌن كأربع مئة ،كانقهر
فيها ٥نو مئيت قتيل ،كدامت ن
بعضا ،يف الطرقات،
الشحنة ،ك ٌآنش السلطاف ،كصار العو ٌاـ يتبع بعضهم ن
الشعور
القوم الضعيف ،كمأخذ مالو ،ككاف الشباب قد أحدثوا ُّ
كالسفن ،فيقتل ٌ
ابلنشاب كالنبل،
كاٛني ىمم ،ك٘نلوا السبلح ،كعملوا الدركع ،كرموا عن
القسي ٌ
ٌ
اج رسوؿ هللا  ،على السطوح ،كارتفعوا إىل
أىل الكرخ الصحابةى ،كأزك ى
ٌ
كسب ي
النيب  .كلػم أجد من س ٌكاف الكرخ  -من الفقهاء ،كالصلحاء  -من
ٌ
سب ٌ
غضب ،كال انزعج عن مساكنتهم»(ّ).
اٛنوزم« :كزادت الفت فػي بغداد،
 -12يف حوادث سنة (ُِٓق) ،قاؿ ابن
ٌ
كرجم معهم
كتعرض أصحاب أبػي الفتوح ،بػمسجد ابن جردة ،يفرجػموا ،ي
ٌ
(ُ) اٞننتظم.ُِْ/ُٔ :
(ِ) اٞننتظم.ِٓٗ/ُٔ :
(ّ) اٞننتظم.ِّٖ/ُٔ :
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أبو الفتوح ،ككاف إذا ركب يلبس اٜنديد ،كمعو السيوؼ اجمل ٌذبةٓ ،نفظوُ ،ثٌ
كرميت عليو اٞنيتات .كمع ىذا يقوؿ" :ليس ىذا
اجتاز بسوؽ الثبلاثء ،يفرجم ،ي
اٜنقيقي قائم ابلنفس" .فينفر
الذم نتلوه كبلـ هللا ،إٌ٧نا ىو عبارة ك٠ناز ،كالكبلـ
ٌ
فلما كاف اليوـ الذم يدفن فيو أبو اٜنسن ابن
أىل السنٌة ،كلٌما ٚنعوا ىذاٌ ،
الفاعوس ،انقلبت بغداد ٞنوتو ،كغيلٌقت األسواؽ ،ككاف اٜننابلة يصيحوف ،على
أشعرم" ،كيصرخوف؛ بسبب
ًنم ،كال
عادهتم" :ىذا يوـ سنٌػ ٌي،
ٌ
حنبلي ،ال قي ىش ٌ
ٌ
أِب الفتوح ،فمنعو اٞنسرتشد من اٛنلوس ،كأمر ٌأال ييقيم ببغداد ،ككاف ابن صدقة
٬نيل إىل مذىب أىل السنٌة ،فنصرىم»(ُ).
 -13يف حوادث سنة (ٓٗٓق) ،قاؿ ابن كثًن« :كيف ىذه السنة ،كقعت

اٞنقدسي؛ كذلك أنٌو كاف يتكلٌم ،يف
الغين
ٌ
فتنة ،بدمشق؛ بسبب اٜنافظ عبد ٌ
يوما شيئنا من العقائد ،فاجتمع
مقصورة الػحنابلة ،ابلػجامع
األموم ،فذكر ن
ٌ
لعي ،ابلسلطاف
كي ،كضياء الدين اٝنطيب الدك ٌ
القاضي ١نيي الدين بن الز ٌ
اٞنعظٌم ،كاألمًن صارـ الدين بزغش ،فعيقد لو ٠نلس ،فيما يتعلٌق ّنسألة االستواء
اٜننبلي بقيٌة الفقهاء،
على العرش ،كالنزكؿ ،كاٜنرؼ ،كالصوت ،فوافق النجم
ٌ
استمر اٜنافظ على ما يقولو ،لػم يرجع عنو ،كاجتمع بقيٌة الفقهاء عليو ،كألزموه
ك ٌ
كل ىؤالء على الضبللة،
ِبلزامات شنيعة ،مل يلتزمهاٌ ،
حَّت قاؿ لو األمًن بزغشٌ :
اٜنق؟! قاؿ :نعم .فغضب األمًن عند ذلك ،كأمر بنفيو من
كأنت كحدؾ على ٌ
البلد ،فاستنظره ثبلثة ٌأايـ ،فأنظره ،كأرسل بزغش األسارل من القلعة ،فكسركا
منرب اٜنافظ ،كتعطٌلت صبلة الظهر ،يومئذ ،يف ١نراب اٜننابلة ،كأيخرجت
اٝنزائن ،كالصناديق ،اليت كانت ىناؾ ،كجرت خبطة شديدة ،نعوذ اب﵁ ،من
(ُ) اٞننتظم.ِْٓ/ُٕ :
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عقد اجمللس يوـ االثنٌن الرابع كالعشرين،
الفت ،ما ظهر منها ،كما بطن .ككاف ي
بعلبكُ ،ثٌ سار إىل الداير
الغين إىل
ٌ
من ذم ٌ
اٜنجة ،فارٓنل اٜنافظ عبد ٌ
اٞنصريٌة ،فآكاه ا﵀ ًٌدثوف ،فحنوا عليو كأكرموه»(ُ).
إ ٌف جرائم التكفًن كالقتل كاالغتصاب كالنهب كالتخريب كاإلحراؽ ،اليت
ارتكبها بعض القادة كاٛننود ،كاٞنؤلٌفٌن كاٞنقلٌدين :ال ي٬نكن أف تصدر من أَّنس
حق تقاتو ،كإف كانوا ينتسبوف إىل (اإلسبلـ).
يتٌقوف هللاٌ ،
يسوغوف ألنفسهم ارتكاِبا؛
كأعجب ما يف تلك اٛنرائم أ ٌف مرتكبيها ٌ
بدعول نصرة (الطائفة ال يػم ًح ٌقػة)؛ فهل كاف اغتصاب نساء الطوائف اٞنخالفة،
لهن من أصوؿ (الطائفة ال يػم ًح ٌقػة)؟!!!
قبل قت ٌ
٪نل ألحد من ىذه الطوائف أف تك ٌفر األخرل،
قاؿ ابن تيميٌة« :فبل ٌ
تستحل دمها كماٟنا ،كإف كانت فيها بدعة ١ن هققة؛ فكيف إذا كانت
كال
ٌ
ً
ً
أيضا؟ كقد تكوف بدعة ىؤالء أغلظ ،كقد تكوف بدعة ىؤالء
اٞنك ٌفرة ٟنا مبتدعة ن
ٗنيعا يج ٌهاؿ ُنقائق ما ٫نتلفوف فيو .كاألصل أ ٌف دماء
أغلظ ،كالغالب ٌأّنم ن
ػحل ٌإال
اٞنسلمٌن ،كأمواٟنم ،كأعراضهم :مػحهرمة ،من بعضهم على بعض ،ال ت ٌ
ِبذف هللا ،كرسولو»(ِ).
ـمذهيب:
من آاثر االقتتال ال
ّ

التفرؽ كاالقتتاؿ ،بٌن اٞننتسبٌن إىل اإلسبلـ ،قد٬ننا كحديثنا ،إىل
لقد ٌأدل ُّ
إضعافهم؛ فاستقول أعداؤىم ،كاحتلٌوا ببلدىم ،كقتلوا رجاٟنم ،كّنبوا أمواٟنم،
كسبوا نساءىم ،كدنٌسوا مساجدىم ،كأذلٌوىم غاية اإلذالؿ ،كأذاقوىم الويبلت.
(ُ) البداية كالنهاية.َٔٗ-ٖٔٗ/ُٔ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٕ-ُٕٔ/ّ :
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اٛنوزم« :كفيها يف شعباف ،أخذ الفرنج دمياط ،ككاف
قاؿ سبط ابن
ٌ
رخي يف ٙنس مئة راجل ،فهجموا على
اٞنعظهم قد ٌ
جهز إليها الناىض ابن اٛن ٌ
اٛنرخي كمن كاف معو ،كص ٌفوا رؤكس القتلى على اٝننادؽ،
اٝننادؽ ،ف يقتل ابن
ٌ
طموىا ،كضعيف أىل دمياط ،كأكلوا اٞنيتات ،كعجز الكامل عن
ككاف قد ٌ
نصرهتم ،ككقع فيهم الوابء كالفناء ،فراسلوا الفرنج على أف يسلٌموا إليهم البلد،
األقساء ،كحلٌفوىم على ذلك ،فركبوا يف
ك٫نرجوا منو ِبىليهم كأمواٟنم ،كاجتمع ٌ
الرب ،كفتح ٟنم أىل دمياط األبواب ،فدخلوا ،كرفعوا
اٞنراكب ،كزحفوا يف البحر ك ٌ
أسرا،
أعبلمهم على السور ،كغدركا ِبىل دمياط ،ككضعوا فيهم السيف ن
قتبل ك ن
كابتوا تلك الليلة ،فػي الػجامع ،يفجركف ابلنساء ،كيفضحوف البنات(ُ) ،كأخذكا
الػمنرب ،كالػمصاحف ،كرؤكس القتلى ،كبعثوا بػها إىل الػجزائر ،كجعلوا الػجامع
كنيسة ...ككقع على اإلسبلـ كآبة عظيمة ،كبكى
الكامل كاٞنعظهم بكاءن
ي
ً
َخرت العساكر عن تلك اٞننزلة ،فكاف اٞنعظهم يقوؿ ِل بعد ذلك:
ن
شديداُ ،ثٌ
لس ًمع دعاء أىل دمياط ،فإ ٌف هللا تعاىل أخربَّن أنٌو
لو كاف الدعاء اْلف يي ى
سمع ،ي
أىل دمياط لى ٌما كثير فً ٍس يقهم
يستجيب دعاءَّن ،يف ع ٌدة مواضع ،من كتابو ،كإٌ٧نا ي
ورىم ،سلهط هللا عليهم ىمن انتقم منهم»(ِ).
كفي يج ي
كقاؿ ابن كثًن« :كفيها جاءت الفرنج يف ٥نو من ثبلث مئة مركب،
قاصدين داير مصر ،من َّنحية دمياط ،فدخلوىا فجأة ،فقتلوا من أىلها خل نقا
(ُ) كذا يف اٞنطبوع( :كيفضحوف البنات) ،كاٞنراد( :اغتصاب البنات العذارل) ،انظر:
النص،
تكملة اٞنعاجم العربيٌة .ّٖ/ٖ :كنقل ابن تغرم بردم  -عن سبط ابن
اٛنوزم  -ىذا ٌ
ٌ
(كيفتضوف البنات) ،انظر :النجوـ الزاىرة.ِّٖ/ٔ :
كعزاه إليو ،مع فركؽ يسًنة ،كفيو:
ٌ
(ِ) مرآة الزماف.ِّٖ/ِِ :
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ست مئة
٥نوا من ٌ
كثًناٌ ،
ن
كحرقوا اٞنسجد اٛنامع ،كاٞننرب ،كأسركا من النساء ن
امرأة ،من اٞنسلمات مئة كٙنسة كعشركف ،كالباقيات من نساء القبط ،كأخذكا
كل جهة،
من األسلحة كاألمتعة كالػمغامن شيئنا ن
كثًنا ج ًدا ،كف ػٌر الناس منهم ،يف ٌ
فكاف من غرؽ يف ُنًنة تنٌيس أكثر ٣نٌن أسركهُ ،ثٌ رجعوا على ٘نيٌة ،كلػم يعرض
حَّت رجعوا ببلدىم ،لعنهم هللا كقبٌحهم»(ُ).
ٟنم أحدٌ ،
أيضا« :فيو كردت األخبار ّنا كقع من األمر الفظيع ّندينة
كقاؿ ابن كثًن ن
اإلسكندريٌة من الفرنج  -لعنهم هللا  -كذلك ٌأّنم كصلوا إليها يف يوـ األربعاء
جيشا ،كال حافظنا
ا﵀رـ ،فلم ٩ندكا ِبا َّنئبنا ،كال ن
الثاّن كالعشرين من شهر هللا ٌ
حرقوا أبو نااب كثًنة
َّنصرا ،فدخلوىا يوـ اٛنمعة ،بكرة النهار ،بعد ما ٌ
للبحر ،كال ن
فسادا ،يقتلوف الرجاؿ ،كمأخذكف األمواؿ ،كمأسركف
منها ،كعاثوا يف أىلها ن
العلي الكبًن اٞنتعاؿ ،كأقاموا ِبا يوـ اٛنمعة،
النساء كاألطفاؿ ،فاٜنكم ﵁ ٌ
فلما كاف صبيحة يوـ األربعاء قدـ
كالسبت ،كاألحد ،كاالثنٌن ،كالثبلاثءٌ ،
كثًنا
الشاليش
ٌ
اٞنصرم ،فأقلعت الفرنج  -لعنهم هللا  -عنها ،كقد أسركا خل نقا ن
كِبارا ،كغًن ذلك ما
يقاربوف األربعة آالؼ ،كأخذكا من األمواؿ ذىبنا ،كحر نيرا ،ن
يوصف ،كقدـ السلطاف كاألمًن الكبًن يلبغا ،ظهر يومئذ ،كقد تفارط
ال ي٪نى ٌد كال ى
فسمع لؤلسارل  -من العويل
اٜناؿٌ ،
كٓنولت الغنائم كلٌها إىل الشواّن ابلبحر ،ي
كالبكاء كالشكول كاٛنأر إىل هللا كاالستغاثة بو كابٞنسلمٌن  -ما قطٌع األكباد،
كذرفت لو العيوف ،كأص هم األٚناع ،فإ ٌَّن ﵁ كإ ٌَّن إليو راجعوف»(ِ).
كقاؿ ابن تغرم بردم« :فاّنزـ اٞنسلموف ،فنزلوا إىل البلد ،كىرب الناس
(ُ) البداية كالنهاية.ّْٓ-ّّٓ/ُْ :
(ِ) البداية كالنهاية.َٕٔ-َٕٓ/ُٖ :
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إىل الصخرة كاألقصى ،كاجتمعوا ِبا ،فهجموا عليهم ،كقتلوا يف اٜنرـ مئة ألف،
كسبوا مثلهم ،كقتلوا الشيوخ كالعجائز ،كسبوا النساء ،كأخذكا من الصخرة
كل قنديل ألف مثقاؿ ،كمنها
كاألقصى سبعٌن ن
قنديبل ،منها عشركف ذىبنا ،يف ٌ
كست مئة درىم ابلشام ٌي ،كأخذكا
ٙنسوف ٌ
كل قنديل ثبلثة آالؼ ٌ
فضة ،يف ٌ
رطبل ابلشام ٌي ،كأخذكا من األمواؿ ما ال ي٪نصى.
فضة ،زنتو أربعوف ن
تنٌ نورا من ٌ
ست عشرة
ككاف بيت اٞنقدس  -منذ افتتحو عمر بن اٝنطٌاب  ،يف سنة ٌ
من اٟنجرة  -لػم يزؿ ِبيدم اٞنسلمٌن ،إىل ىذه السنة .ىذا كلٌو ،كعسكر مصر
اٛنماِل صاحب أمر
لػم ٪نضر ،غًن أ ٌف األفضل شاىنشاه بن أمًن اٛنيوش بدر
ٌ
مصر ،لى ٌما بلغو أ ٌف الفرنج ضايقوا بيت اٞنقدس ،خرج يف عشرين أل نفا ،من
كج هد يف السًن ،فوصل إىل القدس ،يوـ اثنػي فتحو ،كلػم يعلم
عساكر مصر ،ى
بذلك .فقصده الفرنج ،كقاتلوه ،فلم يثبت ٟنم ،كدخل عسقبلف ،بعد أف قيتًل
عدد كثًنه؛ فأحرؽ الفرنج ما حوؿ عسقبلف ،كقطعوا أشجارىا ،ثػ ٌم
من أصحابو ه
عادكا إىل القدس .ثػ ٌم عاد األفضل إىل مصر ،بعد أمور كقعت لو ،مع الفرنج.
استمر بيت اٞنقدس مع الفرنج ،فبل ٌقوة ٌإال اب﵁»(ُ).
ك ٌ
أيضاُ« :ثٌ إ ٌف الفرنج لػ ٌما علموا ُناؿ أىل
كقاؿ ابن تغرم بردم ن
طرابلس ،كٓن ٌققوا أمرىم٘ ،نلوا ٘نلة رجل كاحد ،يف يوـ االثنٌن حادم عشر
اٜنجة ،كىجموا على طرابلس ،فأخذكىا ،كّنبوىا ،كأسركا رجاٟنا ،كسبوا
ذم ٌ
صر ،
نساءىم ،كأخذكا أمواٟنا ،كذخائرىا؛ ككاف فيها ما ال ي٪نصى ،كال ي٪ن 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»(ُ).
الػمسلمٌن ن
ّ
ثخيلوا
ػيب
ػحل لغًن الػمسلم أف ٌ
يتزكجها ،كال ي ٌ
اٞنرأة الػمسلمة ،اليت ال ي ٌ
ػحل لؤلجن ٌ
ابن خالتها -
ابن ٌ
ابن ٌ
عمتها ،أك ى
ابن خاٟنا ،أك ى
عمها ،أك ى
الػمسلم  -كلو كاف ى
أف ينظر إىل 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 ٫نلو ِبا.
ٌ
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 مسبيٌةنِ ،بيدم في ٌساؽ
الفرنػجة  -لعنهم هللا  -يتناكبوف على الفجور ِبا ،فػي الػمسجد اٛنامع!!!!!!!
التفرؽ كاالقتتاؿ  -أف نتذ ٌكر تلك
فما أحراَّن  -كلٌما دعاَّن الشيطاف إىل ُّ
العبارة الفاجعة الػم ً
وجعة ،الباكية ال يػمبكية:
ي
(وباثوا ثلك الليلة ،في الجامع ،يفجرون بالنساء ،ويفضحون البنات).
العلي العظيم.
فبل حوؿ كال ٌقوة ٌإال اب﵁ ٌ

(ُ) النجوـ الزاىرة.ُٖٕ-ُٖٔ/ٔ :
(ِ) انظر :اٞنوسوعة الفقهيٌة.ٓٓ-ْٓ/ِ :

87

غًنكا ،كب ٌدلوا ،كاعتنقوا البدع ،كأحدثوا
قاؿ ابن ابز« :فإ ٌف الناس لػ ٌما ٌ
كل حزب ّنا
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 اٞنضلٌة ،كالبدع
كاختبلؼ الػمقاصدُّ ،
كتعصب ٌ
حَّت آلت حاؿ اٞنسلمٌن ،إىل ما ىو معلوـ اْلف ،من الضعف
اٞنن ىكرةٌ ،
ٗنيعا ىو
كاالختبلؼ ،كتداعي األمم عليهم ،فالواجب على أىل اإلسبلـ ن
التمسك بتعاليمو السمحة ،كأحكامو العادلة ،كأخذىا من
الرجوع إىل 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 ،كغًن ذلك ،كالػحذر ٌ
ذلك ،أك ييفضي إلػى التباسو ،أك التشكيك فيو ،كبذلك ترجع إلػى الػمسلمٌن
جدىم األثيل ،كينصرىم هللا على أعدائهم،
عزتيػهم الػمسلوبة ،كيرجع إليهم مػ ي
ٌ
كيػم ٌكن لػهػم يف األرض»(ُ).

متنوعة.َْٖ/ُ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
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الـمخرج الخامس
الاعتـراف
عمبل؛ كأف
ىو أف يعرتؼ الػمتٌقوف ِبخطائهم ،حٌن ي٫نطئوف،
اعتقادا ،أك ن
ن
عمبل؛ كأف يعرتؼ اٛناىل منهم
ابٜنق الذم عليو ٢نالفوىم،
اعتقادا ،أك ن
ن
يعرتفوا ٌ
العزة ابإلُث ،فيأنف من االعرتاؼ؛ كأف
َنهلو ،حٌن ٩نهل حقيقةن ما ،كال َخذه ٌ
يعرتؼ ِب ٌف ٢نالفيو معذكركف ،حٌن يستح ٌقوف العذر ،فبل يسارع إىل التكفًن
كالتفسيق كالتبديع.
كاالعرتاؼ ٪ن ٌقق ثبلث منافع:

التعصب سببنا
التعصب ،فإذا كاف ٌ
املنفعة األوىل -اهلداية :االعرتاؼ خبلؼ ٌ
من أسباب التضليل؛ فإ ٌف االعرتاؼ سبب من أسباب اٟنداية؛ أل ٌف من يعرتؼ
بكل ما ٩نب االعرتاؼ بو :سيكوف ابعرتافو معيننا على بياف الػحقيقة ،اليت
ٌ
٫نتلف فيها الػمختلفوف.
فإذا اعرتؼ اٞنؤلٌفوف ِبخطائهم ،كانت اعرتافاهتم سببنا ،يف ىداية من كاف
يقلٌدىم ،يف أخطائهم؛ فبل ٬نلك اٞنقلًٌد  -بعد ىذه االعرتافات  -أف يستمسك
ابْلراء الباطلة ،اليت كاف يقلٌد فيها اٞنؤلٌفٌن اٞنعرتفٌن؛ ألنٌو إف فعل ذلك ،فقد
تعصب ،ي٫نرجو من ٗنلة الػمتٌقٌن.
كشف عن ٌ
املنفعة الثانية -االنتصاح :ىو ّنعىن قبوؿ النصيحة ،كىو قبوؿ ال ي٬نكن أف
اٞنتعصب ال يرضى
متعصب ،مأنف من االعرتاؼ ِبخطائو؛ أل ٌف
يصدر من
ٌ
ٌ
أبداِ ،بف يظهر يف منزلة ،دكف منزلة من ٫نالفو.
ن
أىبل لذلك؛ أل ٌف
ٌأما إذا كاف من اٞنعرتفٌن ،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 إىل معرفة تلك اٜنقيقة؛
كلكنٌك حٌن تعرتؼ لو ِبخطائك ،فأنت تشهد على نفسك ابٛنهل النً
سيب،
ٌ
ٌ
كأ ٌف ٢نالفك  -الذم خالفك يف أخطائك  -كاف أعلم منك ابٜنقيقة.

املنفعة الثالثة -التقريب :االعرتاؼ بصوره كلٌها كسيلة ،من أكرب كسائل
التقريب ،بٌن الػمتٌقٌن؛ ألنٌو كسيلة للهداية كالبياف كاإلرشاد ،إىل اٜنقائق اليت
اختيلف فيها ،كىو كسيلة لبلنتصاح ،كيف ذلك ما فيو من التقارب كالتعاكف
كالتآلف كالتآخي.
تقرب بٌن اٞنتٌقٌن ،كتؤلٌف بٌن قلوِبم،
كمن شأف ىذه األمور أف ٌ
بعضا ،حٌن
فييصبحوا  -بنعمة هللا  -إخوا نَّن متحابٌٌن متعاكنٌن ،يعذر بعضهم ن
يستح ٌقوف العذر ،كيعرتؼ بعضهم لبعضّ ،نا يستح ٌقو ،من الثناء كاٞنوافقة
كالتأييد ،كيقبل بعضهم نصيحة بعض ،كإرشاده.
حَّت
اِب« :كقاؿ بعضهم :إ ٌف من الناس من يولىع ابٝنبلؼ ن
أبداٌ ،
قاؿ اٝنطٌ ٌ
أحدا ،كال ٩نامعو على رأم ،كال يواتيو على
إنٌو يرل أ ٌف أفضل األمور ٌأال يوافق ن
اٜنق ،كال ينصره ،كال يعتقده ديننا
١نبٌة ،كمن كاف ىذا عادتو ،فإنٌو ال ييبصر ٌ
حَّت إنٌك لو
يتعصب لرأيو ،كينتقم لنفسو ،كيسعى يف مرضاهتا؛ ٌ
كمذىبنا؛ إٌ٧نا ٌ
تعمد
يرمت أف ٌ
ترتضاه ٌ
كتوخيت أف توافقو على الرأم الذم يدعوؾ إليوٌ ،
عدت يف
األكؿ؛ فإف ى
يرض بوٌ ،
ٝنبلفك فيو ،كلػم ى
حَّت ينتقل إىل نقيض قولو ٌ
ذلك إىل كفاقو ،عاد فيو إىل خبلفك»(ُ).
اٜنق ،بنوع جدؿ،
صرؼ عن ٌ
العام ٌي ،إذا ي
اِل« :ك ٌأما ٌ
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
تعصبهم،
التعصب لؤلىواء؛ فإذا اشت ٌد ٌ
ي٬نكن أف يػي ىػرٌد إليو ّنثلو ،قبل أف يشت ٌد ٌ
(ُ) العزلة.ُٔٔ :
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يرسخ العقائد يف النفوس ،كىو من آفات
كقع اليأس منهم؛ إذ ٌ
التعصب سبب ٌ
للحق ،كينظركف إىل اٞنخالفٌن ،بعٌن
علماء السوءٌ ،
التعصب ٌ
فإّنم يبالغوف يف ٌ
االزدراء كاالستحقار؛ فتنبعث منهم الدعول ابٞنكافأة كاٞنقابلة كاٞنعاملة ،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 ،أنذكا
ابالستتباع ،كال يستميل األتباع مثل ٌ
كنضاال عن اٞنسلمٌن ،كفيو -
ذاب عن الدين،
ن
التعصب عادهتم كآلتهم ،كس ٌػموه ً
ٌ
على التحقيق  -ىبلؾ الػخلق ،كرسوخ البدعة فػي النفوس»(ُ).
أيضا« :اعلى ٍم كٓن هق ٍق أ ٌف اٞنناظرة  -اٞنوضوعة
اِل ن
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
لقصد الغلبة كاإلفحاـ ،كإظهار الفضل كالشرؼ ،كالتش ٌدؽ عند الناس ،كقصد
اٞنباىاة كاٞنماراة ،كاستمالة كجوه الناس  -ىي منبع ٗنيع األخبلؽ اٞنذمومة،
عدك هللا ،إبليس .كنسبتها إىل الفواحش الباطنة ،من
عند هللا ،ا﵀مودة عند ٌ
ً
كحب اٛناه كغًنىا ،كنسبة
النفس
كية
كتز
اٞننافسة
ك
اٜنسد
ك
العجب
ك
رب
الك
ٌ
شرب اٝنمر إىل الفواحش الظاىرة ،من الزىن كالقذؼ كالقتل كالسرقة .ككما أ ٌف
الذم يخًًٌن بٌن الشرب كسائر الفواحش ،استصغر الشرب ،فأقدـ عليو ،فدعاه
حب
ذلك إىل ارتكاب بقيٌة الفواحش يف سكره؛ فكذلك من غلب عليو ٌ
اإلفحاـ ،كالغلبة يف اٞنناظرة ،كطلب اٛناه كاٞنباىاة ،دعاه ذلك إىل إضمار
اٝنبائث كلٌها ،يف النفس ،كىيٌج فيو ٗنيع األخبلؽ اٞنذمومة»(ِ).
(ُ) إحياء علوـ الدين.ُٓ :
(ِ) إحياء علوـ الدين.ٓٔ :
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أيضا« :كإٌ٧نا يرتفع حجاب التقليدِ ،بف يرتؾ
اِل ن
كقاؿ أبو حامد الغز ٌ
١نمد رسوؿ هللا"،
ٌ
التعصب للمذاىب ،كأف يص ٌدؽ ّنعىن قولو" :ال إلو ٌإال هللاٌ ،
كل معبود لػو ،سول هللا
تصديق إيػماف ،كيػحرص فػي ٓنقيق صدقوِ ،بف يرفع ٌ
حَّت إذا فعل ذلك ،انكشف لو حقيقة
تعاىل  -كأعظم معبود لو اٟنول ٌ -
تقليدا؛ فينبغي أف يطلب كشف ذلك،
األمر ،يف معىن اعتقاده ،الذم تل ٌقفو ن
يبق يف نفسو
التعصب ٞنعتقده ،كمل ى
من اجملاىدة ،ال من اجملادلة؛ فإف غلب عليو ٌ
كحجااب»(ُ).
قيدا لو،
متٌسع لغًنه ،صار ذلك ن
ن
كقاؿ ابن تيميٌة« :فإف كانوا ٠نتمعٌن على ما أمر هللا بو ،كرسولو ،من
غًن زايدة ،كال نقصاف ،فهم مؤمنوفٟ ،نم ما ٟنم ،كعليهم ما عليهم .كإف كانوا
ابٜنق كالباطل،
التعصب ٞنن دخل يف حزِبمٌ ،
قد زادكا يف ذلك ،كنقصوا ،مثل ٌ
اٜنق كالباطل؛ فهذا من
عمن لػم يدخل يف حزِبم ،سواء كاف على ٌ
كاإلعراض ٌ
ذمو هللا تعاىل ،كرسولو؛ فإ ٌف هللا كرسولو أىىمىرا ابٛنماعة كاالئتبلؼ،
التفرؽ ،الذم ٌ
ٌ
كنػى ىهيىا عن التفرقة كاالختبلؼ ،كأىىمىرا ابلتعاكف على الربٌ كالتقول ،كنػى ىهيىا عن
التعاكف على اإلُث كالعدكاف»(ِ).
أيضا« :كإذا كاف الرجل متٌبً نعا ألِب حنيفة ،أك مالك،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الشافعي ،أك أ٘ند ،كرأل يف بعض اٞنسائل أ ٌف مذىب غًنه أقول ،فاتٌبعو،
أك
ٌ
كاف قد أحسن يف ذلك ،كلػم يقدح ذلك يف دينو كال عدالتو ،ببل نزاع؛ بل ىذا
النيب ،
يتعصب لواحد ٌ
أىكىل ٌ
أحب إىل هللا كرسولو ٣ ،نٌن ٌ
ابٜنق ك ٌ
معٌن ،غًن ٌ
الشافعي ،أك أ٘ند ،أك أِب حنيفة ،كيرل أ ٌف قوؿ ىذا
يتعصب ٞنالك ،أك
كمن ٌ
ٌ
(ُ) إحياء علوـ الدين.ٗٓٗ-ٖٗٓ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ٓٓ/ُُ :
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اٞنعٌن ىو الصواب ،الذم ينبغي اتٌباعو ،دكف قوؿ اإلماـ ،الذم خالفو»(ُ).
ه
أيضا« :بل غاية ما ييقاؿ :إنٌو يسوغ ،أك ينبغي ،أك ٩نب
كقاؿ ابن تيميٌة ن
احدا ،ال بعينو ،من غًن تعيٌن 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 ٩نب على ٌ
كل كاحد منهم ،فيما يظهر لو أنٌو موافق
كمن كاف موالينا ٌ
لؤلئمة١ ،نبًا ٟنم ،يقلٌد ٌ
حاال من غًنه ،كال ييقاؿ ٞنثل ىذا:
للسنٌة ،فهو ١نسن يف ذلك؛ بل ىذا أحسن ن
الذـ .كإٌ٧نا اٞنذب ىذب اٞنذموـ الذم ال يكوف مع اٞنؤمنٌن،
مذب ىذب ،على كجو ٌ
كال مع الك ٌفار ،بل مأِت اٞنؤمنٌن بوجو ،كمأِت الكافرين بوجو»(ِ).
أيضا« :كببلد الشرؽ من أسباب تسليط هللا التهػتى ػىر عليها:
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الشافعي
حَّت ْند اٞننتسب إىل
كثرة ُّ
التفرؽ كالفت بينهم ،يف اٞنذاىب كغًنىاٌ ،
ٌ
حَّت ٫نرج عن الدين ،كاٞننتسب إىل
يتعصب ٞنذىبو على مذىب أِب حنيفةٌ ،
ٌ
حَّت ٫نرج عن الدين،
يتعصب ٞنذىبو على مذىب
الشافعي كغًنهٌ ،
أِب حنيفة ٌ
ٌ
يتعصب ٞنذىبو على مذىب ىذا ،أك ىذا .كيف اٞنغرب ْند
كاٞننتسب إىل أ٘ند ٌ
التفرؽ
اٞننتسب إىل مالك ٌ
كل ىذا من ٌ
يتعصب ٞنذىبو على ىذا ،أك ىذا .ك ٌ
اٞنتعصبٌن ابلباطل  -اٞنتٌبعٌن
كل ىؤالء
ٌ
كاالختبلؼ الذم ّنى هللا كرسولو عنو .ك ٌ
الظن ،كما هتول األنفس ،اٞنتٌبعٌن ألىوائهم ،بغًن ىدل من هللا  -مستح ٌقوف
ٌ
للذـ كالعقاب .كىذا ابب كاسع ،ال ٓنتمل ىذه ال يفتيا لبسطو؛ فإ ٌف االعتصاـ
ٌ
اٞنتنازع فيو من الفركع اٝنفيٌة؛
ابٛنماعة كاالئتبلؼ ،من أصوؿ الدين ،كالفرع ى
اٞنتعصبٌن ال يعرفوف من الكتاب
فكيف يقدح يف األصلُ ،نفظ الفرع .كٗنهور
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُٓ/ِِ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُُٓ/ِِ :
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يتمسكوف ِبحاديث ضعيفة ،أك آراء فاسدة ،أك
كالسنٌةٌ ،إال ما شاء هللا ،بل ٌ
كذاب ،كإف
حكاايت عن بعض العلماء كالشيوخ ،قد تكوف صدقنا ،كقد تكوف ن
يتمسكوف بنقل غًن مص ٌدؽ ،عن قائل
كانت صدقنا ،فليس صاحبها
ن
معصوما؛ ٌ
غًن معصوـ ،كيدعوف النقل اٞنص ٌدؽ ،عن القائل اٞنعصوـ.)ُ(»...
كقاؿ ابن القيٌم« :على عادتنا يف مسائل الدين كلٌها  -دقٌها ،كجلٌها -
نتعصب لطائفة ،على طائفة؛
أف نقوؿ ّنوجبها ،كال نضرب بعضها ببعض ،كال ٌ
اٜنق ،ك٦نالفها فيما معها ،من خبلؼ
كل طائفة على ما معها من ٌ
بل نوافق ٌ
اٜنق ،ال نستثين من ذلك طائفة ،كال مقالة»(ِ).
ٌ
كقاؿ الشوكاّنٌ« :أقوؿ :ىهنا تيس ىكب العربات ،كييناح على اإلسبلـ،
التعصب يف الدين ،على غالب اٞنسلمٌن ،من الرتامي ابلكفر،
كأىلوّ ،نا جناه ٌ
ال لسنٌة ،كال لقرآف ،كال لبياف من هللا ،كال لربىاف؛ بل ل ٌػما غلت مراجل العصبيٌة
يف الدين ،كٕن ٌكن الشيطاف الرجيم ،من تفريق كلمة اٞنسلمٌن ،ل ٌقنهم إلزامات
بعضهم لبعضّ ،نا ىو شبيو اٟنباء ،يف اٟنواء ،كالسراب البقيعة ،فيا ﵁،
كللمسلمٌن ،من ىذه الفاقرة ،اليت ىي من أعظم فواقر الدين ،كالرزيٌة اليت ما
يرزئ ّنثلها سبيل اٞنؤمنٌن»(ّ).
١نمد رشيد رضا« :كم ػن آي ػات العبػ ػرة  -فػي ىذا الػمقاـ  -أنٌنا
كقاؿ ٌ
األمة ،فػي أزمنتهم،
كنورا ،لو اتٌبعتو ٌ
نػج ػد  -يف كبلـ كثًن من علمائنا  -ىدل ،ن
الستقامت على الطريقة ،ككصلت إىل اٜنقيقة ،بعد اٝنركج من مضيق اٝنبلؼ،
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٓ/ِِ :
(ِ) طريق اٟنجرتٌن.ٖٖٓ/ِ :
اٛنرار.ُٖٗ :
(ّ) السيل ٌ
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كالشقاؽ ،إىل ُنبوحة الوحدة ،كاالتٌفاؽ .كالسبب يف بقاء الغلب لسلطاف
كتعصب أىل اٛناه ،من العلماءٞ ،نذاىبهم ،اليت
اٝنبلؼ كالنزاع :في يش ُّو اٛنهلُّ ،
كرموف ،كَييد األمراء ،كالسبلطٌن ٟنم؛
إليها ينتسبوف ،كَناىها يعيشوف ،كيي ى
النفسي،
العامة ،كقطع طريق االستقبلؿ
استعانةن بػهم على إخضاع ٌ
العقلي ،ك ٌ
ٌ
األمة؛ أل ٌف ىذا أعو يف ٟنم على االستبداد ،كأش ٌد تػمكيننا ٟنم ،مػ ٌما يهوكف،
على ٌ
اٜنق
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 اٝنو ٌ
العو ُّاـ ،كىذه ىي الوسيلة الفردة؛ إلبطاؿ استبداد اٜني ٌكاـ»(ُ).
فتفرقنا،
أيضا« :كقد خالى ٍفنا ه
١نمد رشيد رضا ن
كقاؿ ٌ
كل ىذه النصوص؛ ٌ
بعضا ،بشبهة الدين ،إذ اتٌػخذَّن مذاىب يم ًٌ
ه
كل
كتنازعنا،
بعضنا ن
كشاؽ ي
تفرقةٌ ،
ً
اعما أنٌو
فريق ٌ
يتعصب لمذىب ،كيعادم سائر إخوانو الػمسلمٌن؛ ألجلو ،ز ن
ين يقاتل شيعيًا،
ينص ػػر الدين ،كىو يػخذلو ،بتفريق كلمة الػمسلمٌن .ىذا يس ٌٌ
حنفي يقيس
شيعي يينازؿ إابضيًا ،كىذا
شافعي ييغرم ى
التتار ابٜننفيٌة ،كىذا ٌ
ٌ
كىذا ٌ
ً
ادكف من اتٌبع طريقة ال هسلىف.
الذميٌة ،كىؤالء يمقلٌدة اٝنىلىف ،ي٪ن ٌ
الشافعيٌة على ٌ
ً
ً
ٌن﴾(ِ) ،أـ أيًمركا ِبذا،
آابءى يى يم ٍاألىهكل ى
﴿أىفىػلى ٍم يى هدبػهيركا الٍ ىق ٍو ىؿ أ ٍىـ ىجاءى يى ٍم ىما لىػ ٍم ىمأٍت ى
كبل؛ بل كاف التعادم كالتنازع ا٥نرافنا،
األئمة اجملتهدين؟ ٌ
من هللا ،كرسولو ،كمن ٌ
باعا ٝنطوات الشيطاف الرجيم ،فكما خالف ًٌ
اٞنفرقوف
عن الصراط اٞنستقيم ،كاتٌ ن
تبعو بو ،من ىذا النهي ،إذ قاؿ:
اٞنتنازعوف رهِبم ،يف ذلك األمر ،خالفوا ما أ ى

(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ِٕٓ/ِ :
(ِ) اٞنؤمنوف.ٖٔ :
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(ُ)
﴿كىال تىػتهبًعوا خطيو ً
ات الشهيطى ً
اف إًنهوي لى يكم ىع يد ٌّك يمبً
سًنه،
ا
ك
تسًن
ال
أم:
...
﴾
ٌن
ه
ٍ
ٍ
ى
ى ي ي ى
كسبيل الشيطاف
كتتٌبعوا يسبيػلىو ،يف ُّ
التفرؽ يف الدين ،أك اٝنبلؼ ك ي
التنازع ،مطل نقا .ي
اٜنق كاٝنًن كاٞنصلحة ،كىي ما عيػبًٌػىر عنو
كخطواتو :ىي ُّ
كل أمر ٫نالف سبيل ٌ
ً
ً ً
السبي ىل
يما فىاتهبًعيوهي ىكىال تىػتهبًعيوا ُّ
ُّ
ابلسبيل ،يف قولو تعاىل ﴿ :ىكأى هف ىى ىذا صىراطي يم ٍستىق ن
(ِ)
سبيبل كاحدة ،سػ ٌماىا صراطنا
فىػتىػ ىفهر ىؽ بً يك ٍم ىع ٍن ىسبًيلً ًو﴾ ؛ فذكر تعاىل أ ٌف لو ن
اٜنق كاٝنًن كالسبلـ ،كأ ٌف ىناؾ يسبي نبل متع ًٌددة،
مستقيما؛ ٌ
ألّنا أقرب طريق إىل ٌ
ن
يتفرؽ متٌبًعوىا ،عن ذلك الصراط ،كىي طييرؽ الشيطاف ،كقد عيلًم ً -من ىج ٍع ًل
ٌ
اتبعا التٌباع يسبيل ،ىي غًن صراط هللا  -أ ٌف الذين يتٌبعوف سبيل هللا
ُّ
التفرؽ ن
ً هً
ً
ً
ت ًمٍنػ يه ٍم ًيف ىش ٍي وء﴾(ّ).
ين فىػهرقيوا دينىػ يه ٍم ىكىكانيوا شيىػ نعا لى ٍس ى
يتفرقوف﴿ :إ هف الذ ى
ال ٌ
التنازع؛ كلكنٌهم مَّت شعركا ِب ٌف التنازع قد
سبب اٝنبلؼ ك ي
نعم ،قد يطرأ عليهم ي
ً
برده إىل يحكمهما ،كما
ه
دب إليهم ،يف أم ور ،فزعوا إىل ٓنكيم هللا كرسولو ،فيوٌ ،
اَّللً كالهرس ً
أمرىم بقولو﴿ :فىًإ ٍف تىػنى ىاز ٍعتيم ًيف ىشي وء فىػرُّدكهي إً
وؿ إً ٍف يكٍنػتي ٍم تيػ ٍؤًمنيو ىف
ىل
ه
ى
ى ي
ٍ
ٍ ي
ً ً
ً
ىح ىس ين ىٍَ ًك نيبل﴾(ْ).)ٓ(»...
ًاب هَّلل ىكالٍيىػ ٍوـ ٍاْل ًخ ًر ىذل ى
ك ىخٍيػهر ىكأ ٍ
فهذه (اٞنخارج اٝنمسة) :ال يسلكهاٌ ،إال (اٞنتٌقوف)؛ كلذلك لن ينتفع ِبا
ألمة (الػمتٌقٌن)ٌ ،إال إذا ترؾ ما ىو
أم فرد ،من أفراد (األمم ٌ
الست) ،اٞنخالفة ٌ
ٌ
اٜنق ،كأصبح من ٗنلة (الػمتٌقٌن).
عليو ،من (اال٥نراؼ) ،عن ٌ

(ُ) البقرة.َِٖ :
(ِ) األنعاـ.ُّٓ :
(ّ) األنعاـ.ُٓٗ :
(ْ) النساء.ٓٗ :
(ٓ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ِٓٗ-ِٖٓ/ِ :
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فعلى اٞنك ٌذب أف يرتؾ تكذيبو ،كعلى اٞننافق أف يرتؾ نفاقو ،كعلى
اٞنتعصب أف يرتؾ
اٞنعطٌل أف يرتؾ تعطيلو ،كعلى اٞنغاِل أف يرتؾ مغاالتو ،كعلى
ٌ
كإال ،فبل معىن للبحث عن اٞنخارج!!!
تعصبو ،كعلى اٞنفسد أف يرتؾ إفساده؛ ٌ
ُّ
فالتقول ىي اٞنفتاح الوحيد ،ألبواب الػمخارج اٝنمسة ،فمن لػم يكن من
مقتحما؛ فإنٌو
اٞنتٌقٌن ،فإنٌو ال ٬نتلك مفتاح اٝنركج .فإف خرج من بعض األبواب
ن
لن يستطيع اٝنركج من سائر األبواب؛ كلذلك سيبقى يف ضيق االختبلؼ ،كلن
٫نرج إىل سعة االئتبلؼٌ ،إال إذا امتلك مفتاح التقول.
كمن أراد مشاىدة (سًنة اإلسبلـ) ،ابلصورة البشريٌة اٜنيٌة؛ لييدرؾ عظيم
َثًن (اإلسبلـ) ،فػي النفوسِ ،بخراجها من ظلمات الػجهل ،كالػهول ،إىل نور
العلم ،كاٟندل؛ فليقابل بٌن (سًنة الػمتٌقٌن)ً ،
كسيىػر من خالفهم ،من اٞنك ٌذبٌن،
ي
ػمتعصبٌن ،كالػمفسدين؛ فإ ٌف تلك اٞنقابلة
كالػمنافقٌن ،كالػمعطٌلٌن ،كالػمغالٌن ،كال ٌ
أصدؽ دليل على حاجة الناس أٗنعٌن إىل (اإلسبلـ).
فسًنة اٞنتٌقٌن ىي (اٞنفتاح الوحيد)؛ لفهم (الصورة التنزيليٌة) ،كىي الدليل
األقول على عظمة َثًن (اإلسبلـ) ،يف النفوس ،كىي السًنة الوحيدة اٞنرضيٌة،
عند هللا  ،كىي اٜنبل األكثق للنجاة من سوء اٞنصًن.
كإصبلح اٞننسوبٌن إىل (اإلسبلـ) ال يكوف ٌإال على أيدم (ال يػمصلًحٌن)،
(مصلًحوف) منسوبوف إىل
ِبرجاع (الناس) إلػى (الشريعة اإلسبلميٌة) .كليس ث ٌػمة ي
(اإلسبلـ) غًن الػمتٌقٌن.
أحدَّن
فالصبلح قبل اإلصبلح؛ أل ٌف فاقد الشيء ال ييعطيو؛ كلن يكوف ي
مصلًحا ٌإال بعد أف يكوف صالً
ػحا .كالتقول :ىي ميزاف الصبلح ،كىي ميزاف
ن
ي ن
اإلصبلح ،يف اإلسبلـ؛ فمن لػم يكن من الػمتٌقٌن؛ فليس من الصاٜنٌن ،كليس
من ال يػمصلًحٌن.
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قاؿ سيٌد قطب« :كإذا حدث أف فسد الناس ،يف جيل من األجياؿ،
فإ ٌف إصبلحهم ال يتأتٌى من طريق التشدُّد ،يف األحكاـ؛ كلكن يتأتٌى من طريق
إصبلح تربيتهم ،كقلوِبم ،كاستحياء شعور التقول ،يف أركاحهم»(ُ).
١نمد 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 ،ك٫نشاه .كتلك أفضل الوسائل يف اإلصبلح ،كأبعدىا ن
ستخدـ عاد نة ،يف
الػحياة .كذلك قبل اللجوء إىل الوسائل األخرل كلٌها ،اليت تي ى
اسخا ،شديد الرسوخ؛ ألنٌو
تنظيم اٜنياة البشريٌة .كمن أجل ذلك يكوف بناؤىم ر ن
يعتمد على عنصر أصيل عميق ،يف داخل النفس .بينما ال ٕنلك النظم األخرل
كلٌها  -اليت تقوـ على مناىج البشر ٌ -إال أف تيغرم الناس ابلػمنافع ،كاٞنصالػح،
أك ترغمهم بقبضة السلطاف .كمن ثػ ٌم تنهار تلك النظم ،بػمجهرد أف تنتهي
الػمنافع ،كالػمصالػح ،أك تضعف قبضة السلطاف .بينما يبقى البناء الذم يبنيو
األنبياء  -على مدار التاريخ  -راسخ األركاف»(ِ).

(ُ) يف ظبلؿ القرآف.ُٔٗ/ُ :
(ِ) ركائز اإل٬ناف.ِٖٓ :
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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 اٞنسائل ،أك يف
مسائل كثًنة؛ فإذا ٌ
١نصورا ،فيما اتٌفقوا عليو ،كال يػيمكن
بعضها؛ فإ ٌف كجوب اتٌباعهم سيكوف
ن
اتٌباعهم فيما اختلفوا فيو؛ أل ٌف الػمتٌبًػػع لبعضهم سيكوف ٢نال نفا ْلخرين منهم.
كلػم ٫نتلف (اٞنؤلٌفوف القدامى)  -القائلوف بعدالة (السلف الصاحل)  -يف
كجوب اتٌباع (الطريقة السلفيٌة) ،يف (اٞنسائل االتٌفاقيٌة) ،كىي اٞنسائل اليت اتٌفق
لكن ىؤالء اٞنؤلٌفٌن أنفسهم قد اختلفوا يف تصحيح
عليها (السلف الصاحل)؛ ٌ
نسب إىل (الكتاب) ،من (قراءات)؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض
بعض ما يي ى
نسب إىل
نسب إىل (السنٌة) ،من (ركاايت)؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض ما يي ى
ما يي ى
(السلف الصاحل) ،من (أقواؿ) ،يف فهم الكتاب ،كفهم السنٌة.
ٌأما الػمسائل الكثًنة ،التػي اتٌفق عليها (السلف الصالػح)؛ فإ ٌف األصل
األكؿ) ،من ىحػ ىملة (الشريعة اإلسبلميٌة)،
فػي اتٌفاقهم عليها ىو (اتٌفاؽ اٛنيل ٌ
كىو جيل (الصحابة) .فلوال (اتٌفاؽ الصحابة)ٞ ،نا اتٌفق الذين من بعدىم ،من
التابعٌن ،كاتبعيهم ،كسائر العلماء اجملتهدين ،كتبلميذىم.
كما اتٌفق عليو (السلف الصاحل)  -اتٌفاقنا قطعيًا  -ىو األساس ،الذم
كل من جاء بعدىم ،من (الػمؤلٌفٌن القدامى) ،الذين لػم ٫نتلفوا
قاـ عليو اتٌفاؽ ٌ
أدىن اختبلؼ ،يف (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
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كلذلك كانت الطريقة (السلفيٌة القطعيٌة) ىي الطريقة (السلفيٌة الواجبة)،
دكف ما سواىا من الطرائق االختبلفيٌة ،اٞننسوبة إىل السلف.
كل ما نيسب إىل السلف ييع ٌد جزءنا من (السلفيٌة الواجبة)؛ بل ٖنٌة
فليس ٌ
منسوابت كثًنة سقيمة ،ال عبلقة للسلف ِبا ،ال من قريب ،كال من بعيد ،كما
ىي ٌإال أكاذيب كأكىاـ.
صحت نسبتو إىل (بعض السلف) ييع ٌد جزءنا من
كل ما ٌ
ككذلك ليس ٌ
(السلفيٌة الواجبة)؛ أل ٌف العصمة ليست اثبتة ،ألحد من السلف؛ كإٌ٧نا ىي اثبتة
الشرعي ،ركايةن كدرايةن.
إلٗناعهم ،حٌن ي٩نمعوف على الدليل
ٌ
كمن ابب أىكىل ،ليست أقواؿ بعض اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إىل (السلفيٌة) جزءنا
ك٫نطئوف.
بشر ،ييصيبوف ي
من (السلفيٌة الواجبة)؛ فإ ٌف اٞنؤلٌفٌن ه
اعتمادا ات ًما ،على صفة (القطعيٌة)؛ فإذا
إ ٌف (كجوب السلفيٌة) يعتمد
ن
كل
ٓن ٌققت (السلفيٌة القطعيٌة)ٓ ،ن ٌققت (السلفيٌة الواجبة) ،اليت ٩نب على ٌ
منهجا لفهم (اٜنقائق اإلسبلميٌة)،
صادؽ ،ينتسب إىل (اإلسبلـ) ،أف يتٌخذىا ن
كتطبيقها ،كتعليمها ،كالدعوة إليها.
فإّنا كلٌها ْنتمع يف أصوؿ
ٌأما سائر الطرائق اٞننسوبة إىل (السلفيٌة)ٌ ،
(السلفيٌة القطعيٌة)؛ لكنٌها تفرتؽ يف آراء اختبلفيٌة ،كأدلٌة اختبلفيٌة ،كشخصيٌات
اختبلفيٌة؛ فتستمسك بتلك العناصر االختبلفيٌة إىل درجة ،ينسى فيها أصحاِبا
اٞنختلفوف تلك األصوؿ القطعيٌة ،اليت ٩نتمعوف فيها.
صح عن السلف ٌأّنم اختلفوا فيو اختبلؼ
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما ما ٌ
تناقض ،فهذا قليل ابلنسبة إىل ما لػم ٫نتلفوا فيو ،كما أ ٌف تنازعهم يف بعض
حج كالفرائض
مسائل السنٌة  -كبعض مسائل الصبلة كالزكاة كالصياـ كالػ ٌ
النيب ؛
كالطبلؽ ك٥نو ذلك  -ال ٬ننع أف يكوف أصل ىذه السنن مأخوذنا عن ٌ
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كٗنلها منقولة عنو ابلتواتر ...فما ثبت عنو من السنٌة ،فعلينا اتٌباعو ،سواء قيل:
إنٌو يف القرآف ،كمل نفهمو ٥نن ،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 ٣نٌا استنبطوه
إنٌو كاف
ن
كاستخرجوه ،ابجتهادىم ،من الكتاب كالسنٌة»(ُ).
األكلوف ،كالذين اتٌبعوىم
فمن قولو« :كما أ ٌف ما اتٌفق عليو السابقوف ٌ
ٔنتص ِبا
ِبحساف ،فعلينا أف نتٌبعهم فيو ،»...نستنبط اٝنصائص الثبلث ،اليت ٌ
(السلفيٌة الواجبة) ،كىي :الكلٌيٌة ،كالقطعيٌة ،كاإللزاميٌة.
فمن لفػظ الفعػل (اتٌفػق) ،نسػتنبط خصيصة (الكلٌػيٌة) ،أم :كػوف االتٌفاؽ
حاصبل من (السلف) ،كلٌهمُ ،نيث ال يوجد ٢نالفوف منهم.
ن
األكلٌن ،»...أك ٥نوىا من
فهو لػم يقل« :ما اتٌفق عليو بعض السابقٌن ٌ
األكلوف.»...
العبارات ،بل قاؿ« :ما اتٌفق عليو السابقوف ٌ
الز٢نشرم»،
مثبل« :قرأت كتب
كالفرؽ بينهما كبًن ،كالفرؽ بٌن قولك ،ن
ٌ
الز٢نشرم».
كقولك« :قرأت بعض كتب
ٌ
رم،
فمن اٛنملة األكىل يي ى
فهم معىن (الكلٌيٌة) ،أم :أنٌك قرأت كتب الز٢نش ٌ
تدؿ على (الكلٌيٌة).
كلٌها؛ ِنبلؼ اٛنملة الثانية ،فبل ٌ
ككجود (اٞنخالف الضعيف) ال يقدح يف (الكلٌيٌة) ،من جهتٌن:
آحادا معدكدين ،ال ي٬نكن
أ -الضعف
العددمِ ،بف يكوف اٞنخالف ك ن
احدا ،أك ن
ٌ
السلفي).
أف يكوف ٞنخالىفتهم ٌقوة ،تؤثٌر يف ىدـ (االتٌفاؽ
ٌ

ب -الضعف الثبوِتٌِ ،بف تكوف الركاية ،اليت نسبت اٞنخالىفة  -إىل بعضهم -
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُْ-َُّ/ٓ :
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السلفي).
ثبوات قطعيًا؛ فبل يكوف ٟنا ٌقوة ،تؤثٌر يف ىدـ (االتٌفاؽ
غًن اثبتة ،ن
ٌ
أيضا ،نسػتنبط خصيصة (القطعيٌة) ،أم :كػػوف
كمػن لفػػظ الفعػل (اتٌفػق) ن
صح كقوعو منهم؛ فهو لػم يقل« :ما يركم ٌأّنم اتٌفقوا عليو» ،أك
االتٌفاؽ قد ٌ
٥نوىا من العبارات ،بل قاؿ« :ما اتٌفق عليو».
الز٢نشرم»،
مثبل« :سأشرتم الكتاب الذم ألٌفو
كالفرؽ كبًن بٌن قولك ،ن
ٌ
الز٢نشرم ألٌفو».
كقولك« :سأشرتم الكتاب الذم ييركل أ ٌف
ٌ
الز٢نشرم قطعيٌة؛
ففي اٛنملة األكىل تكوف نسبة َليف الكتاب إىل
ٌ
كلكنٌها يف اٛنملة الثانية تكوف غًن قطعيٌة.
فهم من قولو« :فعلينا أف نتٌبعهم فيو».
ٌأما خصيصة (اإللزاميٌة) ،فتي ى
األكلٌن ،كالذين اتٌبعوىم ِبحساف،
فاٜناصل ٣نٌا تق ٌدـ أ ٌف اتٌفاؽ السابقٌن ٌ
قوم ،من بعضهم :ىو اتٌفاؽ يمل ًزـ،
الثابت كقوعو ،منهم ،من دكف خبلؼ ٌ
نص
٩نب علينا اتٌباعو ،سواء أكاف ىذا االتٌفاؽ ر ن
اجعا إىل اطٌبلعهم ،على ٌ
اجعا ،إىل اجتهادىم ،فػي االستنباط ،من الكتاب ،أك
نبوم ،لػم يبلغنا ،أـ كاف ر ن
ٌ
االستنباط من السنٌة.
كمعظم الصحابة من العرب؛ كلذلك كانوا خًن كاسطة ،لنقل الوحي
اٞننهزؿ ،إىل من جاء بعدىم ،ركايةن ،كدرايةن.
منصوصا يف السنٌة ،كمل يبلغنا
كىذا ما عناه بقولو« :سواء قيل :إنٌو كاف
ن
ذلك ،أك قيل :إنٌو ٣نٌا استنبطوه كاستخرجوه ،ابجتهادىم ،من الكتاب كالسنٌة».
ككاضػػح أ ٌف خصيصة (الكلٌػيٌة) ،كخصيصة (القطعػيٌة) ش ػ ػػرطػاف أكيػػداف،
معا ،أك انتفى أحد٨نا ،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 بٌن مػا ىػو جزء من (السلفيٌة الواجبة) ،كمػا ليس بػجزء منها.
كيكػوف شػرطػػا (الكلٌيٌة) ،ك(القطعيٌة) :ىػما ال ًػمسبارين الدقيقيػن ،لػهذا
النظر الدقيق الواجب األكيد.
التساىل ،يف ىذا اٞنقاـ؛ أل ٌف
ِبم حاؿ من األحواؿ -
ي
كال ٩نوز ٌ -
القيمة الكربل اليت ٔنتص ِبا (السلفية الواجبة) تي ً
وجب علينا العناية األكيدة،
ٌ
ٌ
ابلتمييز بٌن ما ىو جزء منها ،كبٌن ما ليس َنزء منها.
كمثى يػل ىذه العناية ،ى ً
ػمعي الػحريص ،ابلتمييز بٌن
ى
كمثىػل عنػاية الصائغ األل ٌ
(اٛنوىرة القيٌمة النادرة) ،كبٌن (اٞنصوغات اٞنزيهفة) ،أك (اٞنصوغات الرديئة) ،أك
(اٞنصوغات الرخيصة).
فالقيمة الكربل للجوىرة النادرة تدعوه إىل اٜنرص الشديد األكيد ،على
ْننُّب التساىل ،يف فحص اٞنصوغات؛ لكيبل يلتبس النادر ابلتافو.
أم اتٌفاؽ آخر
كىكذا كاف التٌفاؽ السلف قيمة ،ال تيضاىيها قيمةي ٌ
٢نالف؛ كلذلك يكوف الػمتساىل يف ىذا األمر غالطنا ،أك مغالطنا.
كأبرز الػمجاالت اليت تنتمي إليها (الػمنسوابت السلفيٌة):
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ُ
مـجال قراءات الق ّراء
نسب إىل بعض السلف ،من الصحابة ،كالتابعٌن ،كمن جاء
ٖنٌة قراءات تي ى
سمى (القراءات الشاذٌة) ،منها:
بعدىم ،كىي ٢نالفة للقرآف الكرمي ،كتي ٌ

أ -قراءة منسوبة إىل أيبى ٌػي بن كعب.

ب -قراءة منسوبة إىل عبد هللا بن مسعود.

ج -قراءة منسوبة إىل أِب الدرداء.

علي بن أِب طالب.
د -قراءة منسوبة إىل ٌ

ه -قراءة منسوبة إىل سعد بن أِب كقٌاص.
و -قراءة منسوبة إىل عبد هللا بن عبٌاس.

البصرم.
ز -قراءة منسوبة إىل اٜنسن
ٌ
ح -قراءة منسوبة إىل ابن مػح ً
يصن.
يى
ط -قراءة منسوبة إىل أيٌوب السختياّنٌ.
ي -قراءة منسوبة إىل األعمش.

يدم.
ك -قراءة منسوبة إىل اليز ٌ
فإذا كانت نسبة ىذه القراءات الشاذٌة إىل من نيسبت إليهم قطعيٌة
الثبوت؛ فإنٌػها مػخالفة للقرآف الكريػم ،فػي بعض األلفاظ.
كلذلك تكوف ىذه القراءات ِ -بذه اٞنخالفات اٛنزئيٌة  -شاذٌة مردكدة؛
فبل تيع ٌد جزءنا من (القرآف الكرمي).
ٌأما ما اتٌفق السلف ،على القراءة بو ،اتٌفاقنا كلٌػيًا قطعيًا؛ فبل ريب يف كونو
من (القرآف الكرمي).
004

السلفي)،
ككجود ىذه (ال يػمخالىفات الػجزئيٌة) ال يقدح فػي كلٌيٌة (االتٌفاؽ
ٌ
فػي ابب (القراءة القرآنية) ،اٞنوافً
اإلٟني القرآّنٌ اٞننهزؿ؛ من
للوحي
قة،
ف
ا
و
اٞن
كل
قة
ى
ه
ٌ
ٌ
العددم لتلك ال يػمخالىفات اٛنزئيٌة ،كالضعف الثبوت ٌػي ٟنا.
جهتٌن :الضعف
ٌ
كل
كل القراءات صحيحة ،كال سيٌما القراءات الشاذٌة؛ كليست ٌ
فليست ٌ
مباحث علم القراءات صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما اٞنباحث اٝنبلفيٌة.
ازم« :اٞنسألة الثانية عشرة :اتٌفقوا على أنٌو ال ٩نوز يف
قاؿ الفخر الر ٌ
الصبلة قراءة القرآف ابلوجوه الشاذٌة ،مثل قوٟنم" :اٜنمد ﵁" ،بكسر الداؿ من
بضم البلـ من "﵁"؛ أل ٌف الدليل ينفي جواز القراءة ِبا مطل نقا؛
"اٜنمد" ،أك ٌ
ألّنا لو كانت من القرآف ،لوجب بلوغها يف الشهرة إىل 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« :اٞنسألة الثالثة عشرة :اتٌفق األكثركف على أ ٌف
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
القراءات اٞنشهورة منقولة ابلنقل اٞنتواتر ،كفيو إشكاؿ :كذلك ألنػٌا نقوؿ :ىذه
القراءات اٞنشهورةٌ ،إما أف تكوف منقولة ابلنقل اٞنتواتر ،أك ال تكوف؛ فإف كاف
خًن اٞنكلهفٌن بٌن ىذه
األكؿ ،فحينئذ قد ثبت ابلنقل اٞنتواتر أ ٌف هللا تعاىل قد ٌ
ٌ
كسول بينها يف اٛنواز ،كإذا كاف كذلك ،كاف ترجيح بعضها على
القراءاتٌ ،
اقعا على خبلؼ اٜنكم الثابت ابلتواتر ،فوجب أف يكوف الذاىبوف إىل
البعض ك ن
ترجيح البعض على البعض مستوجبٌن للتفسيق ،إف مل يلزمهم التكفًن؛ لكنٌا نرل
معٌن من القراءة ،ك٪نمل الناس
القراء
٫نتص بنوع ٌ
ٌ
كل كاحد من ىؤالء ٌ
أ ٌف ٌ
(ُ) التفسًن الكبًن.َٕ/ُ :
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عليها ،ك٬ننعهم من غًنىا ،فوجب أف يلزـ يف ح ٌقهم ما ذكرَّنه .ك ٌأما إف قلنا :إ ٌف
ىذه القراءات ما ثبتت ابلتواتر ،بل بطريق اْلحاد ،فحينئذ ٫نرج القرآف عن
مفيدا للجزـ كالقطع كاليقٌن ،كذلك ابطل ابإلٗناع .كلقائل أف ي٩نيب
كونو ن
بكل
عنو ،فيقوؿ :بعضها متواتر ،كال خبلؼ بٌن ٌ
األمة فيو ،كْنويز القراءة ٌ
كاحد منها ،كبعضها من ابب اْلحاد ،ككوف بعض القراءات من ابب اْلحاد،
ال يقتضي خركج القرآف بكلٌيٌتو عن كونو قطعيًا»(ُ).
أيضا« :كاٛنواب الصحيح أ ٌف القراءة الشاذٌة مردكدة؛
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
قرآَّن كجب أف يثبت ابلتواتر ،فحيث مل يثبت ابلتواتر ،قطعنا
كل ما كاف ن
أل ٌف ٌ
أنٌو ليس بقرآف»(ِ).
أيضا« :القراءة الشاذٌة ال تيبطل القراءة اٞنتواترة ،فنحن
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
ُنجة
نتمسك ابلقراءة اٞنتواترة ،يف إثبات مذىبنا .ك ن
أيضا القراءة الشاذٌة ليست ٌ
ٌ
عندَّن؛ ألنػٌا نقطع ٌأّنا ليست قرآ نَّن ،إذ لو كانت قرآ نَّن ،لكانت متواترة.)ّ(»...
أيضا« :فهذه ىي القراءات الشاذٌة اٞنذكورة يف ىذه
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
ألّنا منقولة
اْلية .كاعلم أ ٌف ا﵀ ٌققٌن قالوا :ىذه القراءات ال ٩نوز تصحيحها؛ ٌ
جوزَّن إثبات زايدة
بطريق اْلحاد ،كالقرآف ٩نب أف يكوف ن
منقوال ابلتواتر؛ إذ لو ٌ
كل القرآف؛
يف القرآف بطريق اْلحادٞ ،نا أمكننا القطع ِب ٌف ىذا الذم ىو عندَّن ٌ
ألنٌو ل ٌػما جاز يف ىذه القراءاتٌ ،أّنا  -مع كوّنا من القرآف  -ما نيًقلت
ابلتواتر ،ج ػاز فػي غيػرىا ذلك؛ فثبت أ ٌف تػجويػز ك ػوف ىذه القراءات  -من
(ُ) التفسًن الكبًن.ُٕ-َٕ/ُ :
(ِ) التفسًن الكبًن.ُٗ/ٔ :
(ّ) التفسًن الكبًن.ِّّ/ُُ :
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القرآف  -يي ًٌ
طرؽ جواز الزايدة ،كالنقصاف ،كالتغيًن ،إلػى القػرآف ،كذلك يػيخػ ًرج
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 يمق هدـ 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 ،كٟنذا ترل كتب الػمصنٌفٌن  -فػي القراءات السبع  -مػختلفة يف
ً
كر ما سقط ،فػي غيػرىا ،كالصحيح ابالعتبار  -الذم
ذلك ،ففي بعضها ذ ي
بكل
ذكرَّنه  -موجود فػي جػميعها ،إف شاء هللا تعالػى .فبل ينبغي أف ييغتىػهر ٌ
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،
٫نتص ذلك بنقلها عنهم ،بل إف نيًقلت عن
بنقلها مصنٌف ،عن غيػره ،كال
ٌ
الصحة .فإ ٌف االعتم ػاد على
غًنىم ،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 ،كغًنىم  -منقسمة ،إلػى الػ يم ى
ٌ
(ُ) التفسًن الكبًن.ٕٓ/ِِ :
(ِ) يف اٞنطبوع( :فإف قلنا) ،كالصواب( :كإف قلنا).
(ّ) يف اٞنطبوع( :كإف ىكذا أنزلت) ،كالصواب( :ك ٌأّنا ىكذا أين ًزلت).
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مجتمع عليو ،فػي قراءتػهم -
أ ٌف ىؤالء السبعة  -لشهرتػهم ،ككثرة الصحيح ،الػ ى
ترك ػن النفس ،إلػى مػ ػا نيقل عنهم ،فوؽ مػ ػا يين ىقل عػ ػن غي ػرىػم.)ُ(»...
اٞنتأخرين
كقاؿ أبو شامة ن
أيضا« :كقد شاع على ألسنة ٗناعة من اٞنقرئٌن ٌ
كل فرد ،فرد٣ ،نٌا
كغًنىم من اٞنقلٌدين أ ٌف القراءات السبع كلٌها متواترة ،أمٌ :
ِبّنا منهزلة ،من عند هللا -
األئمة السبعة ،قالوا :كالقطع ٌ -
يركم عن ىؤالء ٌ
كاجب .ك٥نن ِبذا نقوؿ ،كلكن فيما اجتمعت على نقلو عنهم الطرؽ ،كاتٌفقت
أقل من
عليو الفرؽ ،من غًن نكًن لو ،مع أنٌو شاع كاشتهر كاستفاض ،فبل ٌ
اشرتاط ذلك ،إذا مل يتٌفق التواتر يف بعضها .فإ ٌف القراءات السبع اٞنراد ِبا
اٞنركم عنهم منقسم إىل
القراء اٞنشهورين ،كذلك
ما يركم عن ٌ
ٌ
األئمة السبعة ٌ
ما أيٗنع عليو عنهم ،مل ٫نتلف فيو الطرؽ ،كإىل ما اختيلف فيوّ ،نعىن أنٌو نيفيت
نسبتو إليهم يف بعض الطرؽ .فاٞنصنٌفوف لكتب القراءات ٫نتلفوف يف ذلك،
كثًنا ،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 ذكرَّنه .ك ٌأما من ٌ
أل ٌف القرآف أينزؿ على سبعة أحرؼ ،فخطؤه ظاىر؛ أل ٌف األحرؼ السبعة اٞنراد
ِبا غًن القراءات السبع ،على ما سبق تقريره يف األبواب اٞنتق ٌدمة .كلو يسئل ىذا
القائل عن القراءات السبع اليت ذكرىا ،مل يعرفها ،كمل ً
يهتد إىل حصرىا ،كإٌ٧نا
صحتو ،كغايتو  -إف كاف من أىل
ىي شيء طرؽ ٚنعو ،فقالو غًن مف ٌكر يف ٌ
ىذا العلم  -أف ي٩نيب ّنا يف الكتاب الذم حفظو .كالكتب يف ذلك كما ذكرَّن
٢نتلفة ،كال سيٌما كتب اٞنغاربة كاٞنشارقة ،فبٌن كتب الفريقٌن تباين يف مواضع
كثًنة ،فكم يف كتابو من قراءة قد أينكرت ،ككم فات كتابو من قراءة صحيحة
(ُ) اٞنرشد الوجيز.ُّٓ-ُّْ :
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فيو ما يسطرت ،على أنٌو لو عرؼ شركط التواتر ،لػم ٩نسر على إطبلؽ ىذه
كل حرؼ من حركؼ القراءة .فاٜناصل :إنػٌا لسنا ٣نٌن يلتزـ التواتر يف
العبارة يف ٌ
القراء ،بل القراءات كلٌها منقسمة إىل متواتر
ٗنيع األلفاظ اٞنختلىف فيها بٌن ٌ
كغًن متواتر ،كذلك ًٌبٌن ٞنن أنصف كعرؼ كتص ٌفح القراءات كطرقها .كغاية
ما ييبديو م ٌدعي تواتر اٞنشهور منها  -كإدغاـ أِب عمرك ،كنقل اٜنركة لورش،
كصلة ميم اٛنمع ،كىاء الكناية البن كثًن  -أنٌو متواتر عن ذلك اإلماـ ،الذم
نيسبت تلك القراءة إليو ،بعد أف ي٩نهد نفسو يف استواء الطرفٌن كالواسطة،
كل فرد ،فرد ،من
النيب  ،يف ٌ
ٌإال أنٌو بقي عليو التواتر من ذلك اإلماـ إىل ٌ
آحاداٌ ،إال اليسًن
ذلك ،كىنالك تيس ىكب العرباتٌ ،
فإّنا من ُثٌ مل تين ىقل ٌإال ن
أيضا ،فػي "كتاب البسملة الكبيػر" ،كنقلنا فيو،
منها .كقد ح ٌققنا ىذا الفصل ،ن
األئمة الػ يم ًتقنٌن  -ما تبلشى عنده يشبىو الػمشنًٌعٌن،
من كبلـ الػ يح ٌذاؽ  -من ٌ
كاب﵁ التوفيق»(ُ).
كشي« :كاعلم أ ٌف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايراتف ،فالقرآف
كقاؿ الزر ٌ
١نمد  ،للبياف كاإلعجاز؛ كالقراءات ىي اختبلؼ
ىو الوحي اٞننهزؿ على ٌ
ألفاظ الوحي اٞنذكور يف كتبة اٜنركؼ أك كيفيٌتها؛ من ٔنفيف كتثقيل كغًن٨نا.
ُثٌ ىهنا أمور :أحدىا أ ٌف القراءات السبع متواترة عند اٛنمهور ،كقيل :بل
مشهورة ،كال عربة ِبنكار اٞنربد قراءة ٘نزة" :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 :أّنا متواترة ،عن ٌ
األئمة السبعة ِبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات ،كىي
فإ ٌف إسناد ٌ
(ُ) اٞنرشد الوجيز.ُّٔ-ُّٓ :
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نقل الواحد عن الواحد ،لػم تكمل شركط التواتر ،يف استواء الطرفٌن كالواسطة،
كىذا شيء موجود يف كتبهم ،كقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابو
"اٞنرشد الوجيز" إىل شيء من ذلك»(ُ).
النوكم يف شرح
أيضا« :قلت :كما أفَّت بو الشيخاف نقلو
كشي ن
ٌ
كقاؿ الزر ٌ
الشافعي ،فقاؿ :قاؿ أصحابنا كغًنىم :ال ْنوز القراءة يف
اٞنه ٌذب عن أصحاب
ٌ
قرآَّن ،أل ٌف القرآف ال يثبت
الصبلة كال غًنىا ابلقراءة الشاذٌة؛ ٌ
ألّنا ليست ن
ط أك ً
جاى هل،
ٌإال ابلتواتر ،كالقراءة الشاذٌة ليست متواترة؛ كمن قاؿ غًنه ،فغالً ه
فلو خالف كقرأ ابلشاذٌ ،أينكر عليو قراءهتا يف الصبلة كغًنىا ،كقد اتٌفق فقهاء
الرب إٗناع اٞنسلمٌن على أنٌو
بغداد على استتابة من قرأ ابلشواذٌ .كنقل ابن عبد ٌ
ال ْنوز القراءة ابلشواذٌ ،كال ييصلٌى خلف من يقرأ ِبا»(ِ).
أيضا« :الثالث :أ ٌف القراءات توقيفيٌة ،كليست اختياريٌة،
كشي ن
كقاؿ الزر ٌ
الز٢نشرم ،حيث ظنٌوا ٌأّنا اختياريٌة ،تدكر مع اختيار
خبلفنا ٛنماعة منهم
ٌ
كرد على ٘نزة قراءة" :ك ً
األرحاـ" ابٝنفض؛ كمثل
الفصحاء ،كاجتهاد البلغاءٌ .
اٜنضرمي أف خطٌأكا ٘نزة يف قراءتو:
األصمعي كيعقوب
ما يحكي عن أِب زيد ك
ٌ
ٌ
ّنصرخي" بكسر الياء اٞنش ٌددة ،ككذا أنكركا على أِب عمرك إدغامو
"كما أنتم
ًٌ
الزجاج :إنٌو خطأ فاحش؛ كال تيد ىغم الراء
الراء عند البلـ يف" :يغفلهكم" .كقاؿ ٌ
مكرر ،كال ييد ىغم الزائد يف
يف البلـ إذا ى
قلت :ي
"م ٍر ًِل" بكذا؛ أل ٌف الراء حرؼ ٌ
فأما البلـ فيجوز إدغامو يف الراء ،كلو أيدغمت البلـ يف
الناقص لئلخبلؿ بو؛ ٌ

(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُّٗ-ُّٖ/ُ :
(ِ) الربىاف يف علوـ القرآف.ّّّ/ُ :
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ٓنام هل.)ُ(»...
الراء ،لزـ التكرير من الراء .كىذا إٗناع النحويٌٌن .انتهى .كىذا ي
أيضا« :كعن اإلماـ أ٘ند بن حنبل أنٌو كره قراءة ٘نزة؛ لًما
كشي ن
كقاؿ الزر ٌ
فيها من طوؿ اٞن ٌد كغًنه ،فقاؿ :ال تعجبين ،كلو كانت متواترة ،لىما كرىها»(ِ).
اختل ركن من ىذه األركاف الثبلثة ،أيطلًق عليها
كقاؿ ابن
ٌ
اٛنزرم« :كمَّت ٌ
عمن ىو أكرب منهم؛
ضعيفة ،أك شاذٌة ،أك ابطلة ،سواء كانت عن السبعة ،أـ ٌ
أئمة التحقيق ،من السلف كاٝنلف.)ّ(»...
ىذا ىو الصحيح عند ٌ

(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِِّ-ُِّ/ُ :
(ِ) الربىاف يف علوـ القرآف.َِّ/ُ :
(ّ) النشر يف القراءات العشر.ٗ/ُ :
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مـجال ثفسيرات ال ّ
ـمفسرين
اشػتملت (كتػب التفسيػر) على (منسوابت تفسًنيٌة سػلفيٌة) ،كثيػرة ًجدًا،
ال تنتمي إلػى (السلفيٌة الواجبة) ،كأبرزىا:

فهم منها كجود اختبلؼ ،بٌن السلف أنفسهم ،يف
أ -الػمنسوابت اليت يي ى
التفسًن؛ فتنتفي بذلك خصيصة (الكلٌيٌة).
بعض التفسًنات ،إىل بعض السلف ،كليس ث ٌػمة
ب -اٞننسوابت اليت تنسب ى
قطعي ،على كوف ىذه التفسًنات جزءنا من االتٌفاقات التفسًنيٌة السلفيٌة؛
دليل ٌ
فتنتفي بذلك خصيصة (الكلٌيٌة).

ج -اٞننسوابت التػي لػم تثبت ،ثبو نات قطعيًا ،كال سػيٌما مػا يركم ِبسػانيػد ضعيفة؛
فتنتفي بذلك خصيصة (القطعيٌة).
اٞنفسرين صحيحة ،كال سيٌما تفسًنات الغبلة؛
كل تفسًنات ٌ
فليست ٌ
كل مباحث علم التفسًن صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما اٞنباحث اٝنبلفيٌة.
كليست ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :كاٞنقصود ىنا التنبيو على مثار االختبلؼ يف التفسًن،
حرفوا الكلم عن
كأ ٌف من أعظم أسبابو البدع الباطلة ،اليت دعت أىلها إىل أف ٌ
كَكلوه على غًن َكيلو،
كفسركا كبلـ هللا كرسولو  ،بغًن ما أيريد بوٌ ،
مواضعوٌ ،
اٜنق ،كأف
فمن أصوؿ العلم بذلك أف يعلم اإلنساف القوؿ الذم خالفوه ،كأنٌو ٌ
١ندث
يعرؼ أ ٌف تفسًن السلف ٫نالف تفسًنىم ،كأف يعرؼ أ ٌف تفسًنىم ى
اٞنفصلة فساد تفسًنىمّ ،نا نصبو هللا من األدلٌة
ى
مبتدعُ ،ثٌ أف يعرؼ ابلطرؽ ٌ
اٜنق»(ُ).
على بياف ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٗ/ُّ :
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عرؼ
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كال ب ٌد يف تفسًن القرآف كاٜنديث من أف يي ى
فهم كبلمو ،فمعرفة العربيٌة
ما ٌ
يدؿ على مراد هللا كرسولو من األلفاظ ،ككيف يي ى
اليت خوطبنا ِبا ٣نٌا ييعٌن على أف نفقو مراد هللا كرسولو بكبلمو ،ككذلك معرفة
عامة ضبلؿ أىل البدع كاف ِبذا السبب؛ فإ ٌّنم
داللة األلفاظ على اٞنعاّن؛ فإ ٌف ٌ
داؿ عليو ،كال يكوف األمر
صاركا ٪نملوف كبلـ هللا كرسولو على ما ي ٌدعوف أنٌو ٌ
٠نازا»(ُ).
كذلك ،ك٩نعلوف ىذه الداللة حقيقة ،كىذه ن
أيضا« :إحدا٨نا :قوـ اعتقدكا معاّنُ ،ثٌ أرادكا ٘نل
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ّنجرد ما يسوغ أف ييريده بكبلمو
فسركا القرآف ٌ
ألفاظ القرآف عليها .كالثانية :قوـ ٌ
من كاف من الناطقٌن بلغة العرب ،من غًن نظر ،إىل الػمتكلٌم ابلقرآف ،كالػمنهزؿ
فاألكلوف راعوا الػمعىن ،الذم رأكه ،من غًن نظر ،إلػى
عليو ،كالػمخاطىب بوٌ .
جرد اللفظ،
ما تستح ٌقو ألفاظ القرآف ،من الداللة كالبياف .كاْلخركف راعوا مػ ٌ
العرِب ،من غًن نظر إىل ما يصلح للمتكلٌم بو،
كما ٩نوز عندىم أف ييريد بو
ٌ
كثًنا ما يغلطوف يف احتماؿ اللفظ لذلك اٞنعىن يف
كلسياؽ الكبلـُ .ثٌ ىؤالء ن
كثًنا ما يغلطوف يف
اللغة ،كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم ،كما أ ٌف ٌ
األكلٌن ن
فسركا بو القرآف ،كما يغلط يف ذلك اْلخركف ،كإف كاف نظر
ٌ
صحة اٞنعىن الذم ٌ
األكلوف صنفاف :اترة
األكلٌن إىل اٞنعىن أسبق ،كنظر اْلخرين إىل اللفظ أسبق .ك ٌ
ٌ
يدؿ عليو،
دؿ عليو ،كأيريد بو ،كاترة ٪نملونو على ما مل ٌ
يسلبوف لفظ القرآف ما ٌ
ابطبل،
كمل يػيىرد بو ،كيف كبل األمرين قد يكوف ما قصدكا نفيو أك إثباتو من اٞنعىن ن
فيكوف خطؤىم يف الدليل كاٞندلوؿ ،كقد يكوف ح ًقا ،فيكوف خطؤىم يف الدليل،

(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ٕٖ/ٕ :
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ال يف اٞندلوؿ»(ُ).
أيضا« :ككثًن منهم إٌ٧نا ينظر من تفسًن القرآف كاٜنديث
كقاؿ ابن تيميٌة ن
فيتأكؿ َكيبلهتم ،فالنصوص اليت توافقهم
فيما يقولو موافقوه على اٞنذىبٌ ،
يتأكلوّنا ،ككثًن منهم مل يكن عمدهتم يف نفس األمر
ٌ
٪نتجوف ِبا ،كاليت ٔنالفهم ٌ
أصبل»(ِ).
نص ن
اتٌباع ٌ
أيضا« :فما قالو الناس من األقواؿ اٞنختلفة يف تفسًن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
القرآف كَكيلو ليس ألحد أف يص ٌدؽ بقوؿ ،دكف قوؿ ،ببل علم ،كال يك ٌذب
اٜنق الذم أيريد
بشيء منهاٌ ،إال أف ي٪نيط بعلمو ،كىذا ال ي٬نكن ٌإال إذا عرؼ ٌ
ابْلية ،فيعلم أ ٌف ما سواه ابطل ،فيك ٌذب ابلباطل ،الذم أحاط بعلمو ،ك ٌأما إذا
علما ،فبل ٩نوز لو التكذيب بشيء
لػم يعرؼ معناىا ،كمل يػيحط بشيء منها ن
قطعا ،كيكوف حينئذ اٞنك ٌذب
منها ،مع أ ٌف األقواؿ اٞنتناقضة بعضها ابطل ن
ابٜنق كاٞنك ٌذب ابلباطل ،كفساد
ابلقرآف كاٞنك ٌذب ابألقواؿ اٞنتناقضة ،كاٞنك ٌذب ٌ
يدؿ على فساد اٞنلزكـ»(ّ).
البلزـ ٌ
أيضا« :كيف التفسًن من ىذه اٞنوضوعات قطعة كبًنة،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الز٢نشرم ،يف فضائل سور القرآف،
احدم ك
مثل اٜنديث الذم يركيو
ٌ
الثعليب كالو ٌ
ٌ
الثعليب ىو يف نفسو كاف فيو خًن
سورة ،سورة؛ فإنٌو موضوع ابتٌفاؽ أىل العلم .ك ٌ
كدين ،ككاف حاطب ليل ،ينقل ما كجد فػي كتب التفسًن ،من صحيح،
احدم صاحبو كاف أبصر منو ،ابلعربيٌة؛ لكن ىو أبعد
كضعيف ،كموضوع؛ كالو ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُُٗ-َُٗ/ُّ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.َِْ/ُٕ :
(ّ) ٠نموعة الفتاكل.ُِٖ/ُٕ :
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الثعليب ،لكنٌو صاف
البغوم تفسًنه ٢نتصر من
عن السبلمة ،كاتٌباع السلف ،ك ٌ
ٌ
اٞنبتدعة .كالػموضوعات فػي كتب
تفسًنه ،عن األحاديث اٞنوضوعة ،كاْلراء ى
التفسًن كثًنة.)ُ(»...
اٞنفسركف تفاسًنىم من
كقاؿ أبو حيٌاف
األندلسي« :ك ن
كثًنا ما يشحن ٌ
ٌ
كل
ذلك اإلعراب ،بعلل النحو ،كدالئل أصوؿ الفقو ،كدالئل أصوؿ الدين ،ك ٌ
يؤخذ ذلك مسله نما يف علم التفسًن ،دكف
ىذا مقهرر يف آتليف ىذه العلوـ ،كإٌ٧نا ى
يصح من أسباب نزكؿ ،كأحاديث يف
استدالؿ عليو ،ككذلك ن
أيضا ذكركا ما ال ٌ
الفضائل ،كحكاايت ال تناسب ،كتواريخ إسرائيليٌة ،كال ينبغي ذكر ىذا يف علم
التفسًن .كمن أحاط ّنعرفة مدلوؿ الكلمة كأحكامها قبل الرتكيب ،كعلم كيفيٌة
تركيبها يف تلك اللغة ،كارتقى إىل ٕنييز حسن تركيبها كقبحو ،فلن ٪نتاج يف فهم
مفهم كال معلٌم ،كإٌ٧نا تفاكت الناس يف إدراؾ ىذا
ما ترٌكب من تلك األلفاظ إىل ٌ
جرينا الكبلـ
الذم ذكرَّنه ،فلذلك اختلفت أفهامهم ،كتباينت أقواٟنم .كقد ٌ
مضطر إىل النقل يف
يوما مع بعض من عاصرَّن ،فكاف يزعم أ ٌف علم التفسًن
ن
ٌ
فهم معاّن تراكيبو ،ابإلسناد إىل ٠ناىد كطاكس كعكرمة كأضراِبم ،كأ ٌف فهم
اْلايت متوقٌف على ذلك ،كالعجب لو أنٌو يرل أقواؿ ىؤالء كثًنة االختبلؼ،
بعضا .كنظًن ما ذكره ىذا اٞنعاصر
متباينة األكصاؼ ،متعارضة ينقض بعضها ن
حَّت صار يتكلٌم بتلك اللغة،
مثبل لغة ُّ
أنٌو لو تعلٌم أحدَّن 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 فصحاءىمُ ،ثٌ جاءه كتاب بلساف ُّ ي
كي،
تضمنو من اٞنعاّنٌ ،
تدبُّره ،كعن فهم ما ٌ
حَّت يسأؿ عن ذلك ن
سنقرا الرت ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُٗ/ُّ :
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كل آية
أك ن
سنجرا ،ترل مثل ىذا ييع ٌد من العقبلء؟ ككاف ىذا اٞنعاصر يزعم أ ٌف ٌ
خلف ،عن سلف ،ابلسند ،إىل أف كصل ذلك ،إىل
التفسًن
نقل فيها
ه
ى
الصحابة.)ُ(»...
األكؿ:
كشي« :لطالب التفسًن مآخذ كثًنةٌ ،أمهاهتا أربعةٌ :
كقاؿ الزر ٌ
األكؿ؛ لكن ٩نب اٜنذر من الضعيف
النقل عن رسوؿ هللا  ،كىذا ىو الطراز ٌ
فيو ،كاٞنوضوع؛ فإنٌو كثًن .كإ ٌف سواد األكراؽ سواد يف القلب .قاؿ الػميموّنٌ:
ػمعت أحػمد بن حنبل ،يقوؿ :ثبلث كتب ،ليس ٟنا أصوؿ :الػمغازم،
س ي
كالػمبلحم ،كالتفسًن .قاؿ ال يػمح ًٌققوف ،من أصحابو :كمراده أ ٌف الغالب أنٌػها
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 جدًا ،بل أصل الػمرفوع منو ،فػي غاية القلٌة ،كسأسردىا كلٌها ،آخر
الكتاب»(ّ).
١نمد رشيد رضا« :كغرضنا من ىذا كلٌو أ ٌف أكثر ما يركم يف
كقاؿ ٌ
التفسًن اٞنأثور ،أك كثًنه :حجاب على القرآف ،كشاغل لتاليو ،عن مقاصده
العالية الػمزٌكية لؤلنفسًٌ ،
فاٞنفضلوف للتفسًن اٞنأثور ٟنم شاغل عن
اٞننورة للعقوؿ،
ًٌ
موضوعا ،كما أ ٌف
ػندا ،كال
مقاصد القرآف ،بكثرة الركاايت ،التػي ال قيمة لػها س ػ ن
ن
اٞنفضلٌن لسائر التفاسًن ٟنم صوارؼ أخرل عنو ،كما تق ٌدـ»(ْ).
ًٌ
(ُ) تفسًن البحر ا﵀يط.َُْ/ُ :
(ِ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُٓٔ/ِ :
(ّ) اإلتقاف يف علوـ القرآف.ِِٖٓ/ٔ :
(ْ) تفسًن القرآف اٜنكيم.َُ/ُ :
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األثرم أخضع اْلايت
اِل« :كأكاد أقوؿ :إ ٌف التفسًن
كقاؿ ٌ
ٌ
١نمد الغز ٌ
لؤلحاديث .كىذا قد يكوف طبيعيًا ،يف األسانيد الصحيحة؛ أل ٌف الرسوؿ 
ً
لكن الػمشكلة :أ ٌف بعض األحاديث  -اليت جاءت يف
ىو ال يػم ٌبٌن عن ربٌو؛ ٌ
التفسًن ابلػمأثور  -تكوف ضعيفة السند.)ُ(»...
الثعليب" :عرائس اجملالس يف قصص
اٝنالدم« :إ ٌف كتاب
كقاؿ صبلح
ٌ
ٌ
مرجعا يف كتب التفسًن،
األنبياء" مرفوض عند العلماء ،كال يصلح أف يكوف ن
كقصص األنبياء ،كمعظم اٜنكاايت ،كاألخبار ،كالركاايت ،اليت فيو :موضوعة،
كمردكدة ،كىي خرافات ،كأساطيػر ،مأخوذة عن اإلسرائيليٌات ،اٞنردكدة الباطلة.
(ِ)
ابطل ،كمردكد؛ ألنٌو ضمن اٝنرافات ،كاألساطًن ،اليت
:
منو
كما أخ ىذه الفادم
ه
ت كتابىو! كال يتح همل القرآ يف ما فػي "عرائس الػمجالس" ،من أخطاء،
مؤلى ٍ
كخرافات ،كأابطيل!»(ّ).
أيضا« :فالواجب علينا أف نبقى مع القرآف يف
كقاؿ صبلح
اٝنالدم ن
ٌ
اٞنبهمات اليت
عما سكت عنو ،كال ٌ
حديثو عن ٌ
نبٌن بعض ى
القصة ،كنسكت ٌ
اٞنفسرين لػم يفعلوا ذلك ،كذىبوا إىل
أِبمها القرآف ن
عمدا! ك ٌ
لكن ن
كثًنا من ٌ
كفسركا ِبا
األخبار كالركاايت اليت لػم تثبت ،كاإلسرائيليٌات اليت ٌ
تفصل الكبلـٌ ،
اٞنبهمات اليت أِبمها القرآف»(ْ).
كبلـ هللا ،كبيٌنوا ِبا ى
(ُ) كيف نتعامل مع القرآف.ُٖٗ :
ً
اٝنالدم ،على
رد صبلح
(ِ) ىو اسم مستعار لمن ألهف 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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مـجال روايات أسباب النزول
كل ركاايت (أسباب النزكؿ) ،اليت فقدت
ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) ُّ
معا.
شرط (الكلٌيٌة) ،أك فقدت شرط (القطعيٌة) ،أك فقدت الشرطٌن ن
فهم منها كجود اختبلؼ ،فػي تعيٌن (سبب النزكؿ)
فالركاايت اليت يي ى
ال ي٬نكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
ثبوات قطعيًا  -كال سيٌما الركاايت ذات األسانيد
كالركاايت اليت لػم تثبت ،ن
الضعيفة  -ال ي٬نكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
أيضا تلك الركاايت ،اليت نسبت إىل بعض
كٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) ن
يدؿ داللة قطعيٌة ،على أ ٌف اٞنراد بياف سبب النزكؿ؛ فقد يكوف
قوال ،ال ٌ
السلف ن
الشرعي.
اٞنراد اٞننسوب :ىو بياف اٜنكم
ٌ
اٞنفسركف من أسباب متع ٌددة لنزكؿ اْلية ،قد
كشي« :كما يذكره ٌ
قاؿ الزر ٌ
يكوف من ىذا الباب ،ال سيٌما كقد عيرؼ من عادة الصحابة كالتابعٌن أ ٌف
أحدىم ،إذا قاؿ :نزلت ىذه اْلية فػي كذا؛ فإنٌو ييريد بذلك أ ٌف ىذه اْلية
تتضمن ىذا اٜنكم ،ال أ ٌف ىذا كاف السبب فػي نزكٟنا»(ُ).
ٌ
كل ركاايت (أسباب النزكؿ) بثابتة ،ثبو نات قطعيًا ،كثبوت القرآف،
فليست ُّ
كالكثًن من تلك الركاايت  -عند بعض اٞنؤلٌفٌن  -ركاايت مكذكبة موضوعة
مفرتاة ،ال قيمة ٟنا.
كتصحيح بعض اٞنؤلٌفٌن لبعض ركاايت أسباب النزكؿ :ليس أكثر من
تصحيحا اتٌفاقيًا قطعيًا.
الظن عند من يركن إليو ،كليس
ن
اجتهاد ،قد ييفيد ٌ
(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِّ-ُّ/ُ :
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٪نل القوؿ يف أسباب نزكؿ الكتابٌ ،إال ابلركاية
قاؿ الو ٌ
احدم« :كال ٌ
كالسماع٣ ،نٌن شاىد التنزيل ،ككقف على األسباب ،كُنث عن العلم كج ٌد يف
الطبلب .كقد كرد الشرع ابلوعيد للجاىل ذم العثار ،يف ىذا العلم ابلنار»(ُ).
كذاب،
فكل أحد ٫نرتع لآلية سببنا ،ك٫نتلق إف نكا ك ن
ُثٌ قاؿ« :ك ٌأما اليوـ ٌ
ملقينا زمامو إىل اٛنهالة ،غًن مف ٌكر يف الوعيد للجاىل بسبب اْلية»(ِ).
١نمد رشيد رضا« :كمن عجيب شأف ركاة أسباب النزكؿ أ ٌّنم
كقاؿ ٌ
متفرقةّ ،نا
٬نزقوف الطائفة اٞنلتئمة من الكبلـ
ٌ
اإلٟني ،ك٩نعلوف القرآف عضٌن ٌ
ٌ
يف ٌككوف اْلايت ،كيفصلوف بعضها من بعض ،كّنا يفصلوف بٌن اٛنمل اٞنوثىقة
ً
لكل آية من
لكل ٗنلة سببنا
مستقبل ،كما ٩نعلوف ٌ
يف اْلية الواحدة ،فيجعلوف ٌ
ً
مستقبل .انظر ىذه اْلايت ْند إعجازىا
اْلايت الواردة يف مسألة كاحدة سببنا
مهدت لؤلمر بتحويل القبلة ،ما ييشعر بو يف ضمن
يف ببلغة األسلوب ،أف ٌ
حكاية شبهة اٞنعرتضٌن ،اليت ستقع منهم ،كبتوىٌن ىذه الشبهة ِبسنادىا إىل
السفهاء من الناس ،كإيرادىا ٠نملة ،كبوصلها ابلدليل على فسادىا ،كبذكر
ىداية الصراط اٞنستقيم ،الذم ال التواء فيو ،كال اعوجاج ،كال تفريط عند
األمة بدينها ،كاعتداٟنا يف ٗنيع أمرىا،
سالكيو ،كال إفراط ،كبذكر مكانة ىذه ٌ
كببياف اٜنكمة ،يف جعل القبلة األكىل قبلةُ ،ثٌ التحويل عنها ،كابلتلطٌف يف
تاَّن
عما سيكوف ،من ارتداد بعض من ي ٌدعوف اإل٬ناف ،عن دينهم؛ افت ن
اإلخبارٌ ،
حَّت ال يعظم
ابلتحويل ،ن
كجهبل ابألمر ،إذ أكرد اٝنرب ،يف سياؽ بياف اٜنكمة؛ ٌ
اٞننعم عليهم،
النيب ،كاٞنؤمنٌن ،كببياف أ ٌف اٞنسألة كبًنة ،على غًن ى
كقعو ،على ٌ
(ُ) أسباب نزكؿ القرآف.ٗٔ :
(ِ) أسباب نزكؿ القرآف.ٖٗ :
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ابٟنداية اإلٟنيٌة ،اليت سبق ذكرىا ،كىي اإل٬ناف الكاملّ ،نعرفة دالئل اٞنسائل،
كحكم األحكاـُ ،ثٌ بتبشًن اٞنؤمنٌن اٞنهتدين ،الثابتٌن على اتٌباع الرسوؿ ،
ابلتحوؿ
ِباثبة هللا ٌإايىم ،برأفتو كر٘نتو ،كفضلو كإحسانو .كبعد ىذا كلٌو أمره
ٌ
أفيصح يف مثل ىذا السياؽ -
أمرا صر٪ننا ،كما سيأِت يف تفسًن بقيٌة اْلايت.
ٌ
ن
ك٩ن ىعل نػيتىػ نفا ،نػيتىػ نفا ،كييقاؿ :إ ٌف
نفك يكثػي ىقو ،ي
اٞنوثىق بعض ٗنلو كآايتو ببعض  -أف ٌ
كل ٗنلة منو نزلت ٜنادثة حدثت ،أك كلمة قيلت ،كإف ٌأدل ذلك إىل قلب
ٌ
متأخرة يف النزكؿ
آخرا ،كاْلخر ٌأكنال ،كجعل آايت التمهيد ٌ
الوضع ،كجعل ٌ
األكؿ ن
عن آايت اٞنقصد؟ أتسمح لنا اللغة كالدينِ ،بف ٤نعل القرآف عضٌن؛ ألجل
قومُ ،نسب ما عيرؼ من اتريخ
ركاايت 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 آايت  -من القرآف  -نزلت ألجلها؛ لبياف
حكمها ،أك ٜنكايتها ،أك إنكارىا ،أك نػحو ذلك ،كأغربوا فػي ذلك ،كأكثركا،
كل آية  -من القرآف  -نزلت على
حتٌػى كاد بعضهم ،أف ييوىم الناس أ ٌف ٌ
سبب ،كحتٌػى رفعوا الثقة ،بػما ذكركا .بيد أنػٌا نػجد  -فػي بعض آم القرآف -
أسبااب،
إشارة إلػى األسباب ،اليت دعت إلػى نزكلػها ،كنػجد  -لبعض اْلم  -ن
ثبتت ابلنقل ،دكف احتماؿ أف يكوف ذلك رأم الناقل ،فكاف أمػ ػر أسباب نزكؿ
غض النظر عنو  -كإرساؿ حبلو
القرآف دائ ػنرا بٌن 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،
(ُ) تفسًن القرآف اٜنكيم.ُُ/ِ :

020

فػي أث ػن ػ ػاء التفسي ػر ،كلبلستغناء عن إعادة الكبلـ عليو ،عند عركض تلك
الػمسائل ،غيػر م ٌدخر ما أراه  -فػي ذلك  -ر نأاي ،يػجمع شتاتػها .كأَّن عاذر
الػمتق ٌدمٌن ،الذين ألٌف ػوا ،فػي أسػباب النزكؿ  -فاستكثركا منها ِ -ب ٌف كػ ػ ٌل م ػن
التوسع فيو،
يتص ٌدل لتأليف كتاب ،يف موضوع ،غيػر مشبىع ،تػمتلكو مػحبٌة ُّ
ينفك يس ػتزيد ،مػ ػن ملتقطاتو؛ لييذكي قىػبىسػ ػو ،كيػي ًم ٌد نػى ىفس ػ ػو ،فًنضى بػمػ ػا
فبل ٌ
الصب ابلوعد ،كيقوؿ" :زدنػي من حديثك ،اي 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 الركاايت الضعيفة ،فأثبتوىا،
كلكنػٌي ال أعذر أساطٌن الػ ٌ
كثًنا من الناس أ ٌف
فػي كتبهم ،كلػم ينبٌهوا على مراتبهاٌ ،قوة كضع نفاٌ ،
حَّت أك٨نوا ن
القرآف ال تنزؿ آايتو ،إٌال ألجل حوادث تدعو إليها ،كبئس ىذا الوىم؛ فإ ٌف
األمة ،يف أصناؼ الصبلح ،فبل يتوقٌف
ىاداي إىل ما بو صبلح ٌ
القرآف جاء ن
نزكلو على حدكث الػحوادث ،الداعية إلػى تشريع األحكاـ .نعم إ ٌف العلماء
٫نصص"ٌ ،إال طائفة شاذٌةٌ ،ادعت
توجسوا منها ،فقالوا" :إ ٌف سبب النزكؿ ال ٌ
ٌ
عامة ،لىما
التخصيص ِبا ،كلو أ ٌف أسباب النزكؿ كانت كلٌها متعلٌقة ِبايت ٌ
أئمػة األصػ ػ ػ ػوؿ ،حيػن قال ػ ػوا:
ضر على عمومها؛ إذ قػ ػ ػد أراحنا ٌ
دخل من ذلك ٌ
بااب كثًنة ،راـ ركاتػها
لكن أس ػ ن
"العبػ ػرة بعموـ اللفػ ػظ ،ال بػخصوص السبب" ،ك ٌ
عاـ ،أك تقييد مطلق ،أك إلػجاء إىل مػحمل ،فتلك
تعييػن م ػراد ،من تػخصيص ٌ
ىي اليت قد تقف عرضة ،أماـ معانػي التفسًن ،قبل التنبيو على ضعفها ،أك
َكيلها»(ُ).
صبحي الصاحل« :كلو استعرضنا نظائر ىذه األخطاء التار٫نيٌة ،اليت
كقاؿ
ٌ
(ُ) تفسًن التحرير كالتنوير.ْٔ/ُ :
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٘نبل ،على أسباب النزكؿ ،كأنطقت القرآ ىف ّنا مل ينطق ،لطاؿ بنا
ي٘نلت ن
السر
االستعراض ،كامت ٌد بنا التجواؿ ،كإٌ٧نا ننتهزىا فرصة؛ لنضع أيدينا على ٌ
الكامن ،كراء ىذه األخطاء ،فهو  -يف نظرَّن  -ظى ُّن أكثر العلماء أف ال ب ٌد
حَّت يف كقائع األمم اٞناضية ،اليت يدفنت معها أسباِبا
لكل آية من سبب نزكؿٌ ،
ٌ
كنتائجها ،كطيويت يف رموسها مق ٌدماهتا كعواقبها؛ فإف كاف لز ناما التماس سبب
نزكؿ ٟنا ،فليكن متعلٌ نقا ابألحياء ،على عهد الرسوؿ الكرمي ،سواء أكانوا من
اٞنؤمنٌن ،أـ من اٞنشركٌن ،أـ من أىل الكتاب»(ُ).
أيضا« :كإذا غضضنا النظر عن بعض ىذا اٝنلط،
كقاؿ
صبحي الصاحل ن
ٌ
اٞنفسرينِ ،بدراج الوقائع اٞناضية ،يف أسباب
غًن اٞنقصود ،الناشئ من مبالغة ٌ
النزكؿ ،كاجهنا عقبات أخرل ،يف صيغ الركاايت ،اٞنتعلٌقة ِبذه األسباب،
صا ،يف بياف سبب النزكؿ ،يف ٗنيع األحواؿ،
فليست عبارة الراكم الصحيحة ن ً
النص الواضح ،كفيها ما ٪نتمل السبب ،كسواه.)ِ(»...
بل فيها ٌ

(ُ) مباحث يف علوـ القرآف.ُّٗ :
(ِ) مباحث يف علوـ القرآف.ُِْ-ُُْ :

022

مـجال أقوال الناسخ واملنسوخ
كل األقواؿ اٞننسوبة إىل السلف ،اليت
ككذلك ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) ُّ
ٟنا عبلقة بػموضوع (الناسخ كاٞننسوخ) ،إذا فقدت شرط الكلٌيٌة ،أك شرط
معا.
القطعيٌة ،أك الشرطٌن ن
فهم منها كجود اختبلؼ ،يف تعيٌن (الناسخ كاٞننسوخ)
فالركاايت اليت يي ى
ال ي٬نكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
ثبوات قطعيًا  -كال سيٌما الركاايت ذات األسانيد
كالركاايت اليت لػم تثبت ،ن
الضعيفة  -ال ي٬نكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
أيضا ،تلك الركاايت اليت نسبت إىل بعض
كٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) ن
يدؿ داللة قطعيٌة ،على أ ٌف اٞنراد بياف الناسخ كاٞننسوخ؛ فقد
قوال ،ال ٌ
السلف ن
يكوف اٞنراد اٞننسوب :ىو التخصيص ،أك ٥نو ذلك.
عامة السلف ابلناسخ كاٞننسوخ:
قاؿ ابن القيٌم« :قلت :كمراده ،كمراد ٌ
العاـ كاٞنطلىق
رفع اٜنكم َنملتو اترة  -كىو اصطبلح ٌ
اٞنتأخرين  -كرفع داللة ٌ
كالظاىر كغًنىا اترةٌ ،إما بتخصيص ،أك تقييد ،أك ٘نل يمطلىق على يمقيهد،
لتضمن
نسخا؛ ُّ
كتفسًنه كتبيينوٌ ،
ليسموف االستثناء ،كالشرط كالصفة ن
حَّت ٌإّنم ٌ
ذلك رفع داللة الظاىر ،كبياف اٞنراد؛ فالنسخ عندىم ،كيف لساّنم :ىو بياف
َمل كبلمهم ،رأل من ذلك
الػمراد بغًن ذلك اللفظ ،بل ِبمر خارج عنو ،كمن ٌ
٘نل كبلمهم على
فيو ما ال يػيحصى ،كزاؿ عنو بو إشكاالت ،أكجبها ي
ػمتأخر»(ُ).
االصطبلح الػحادث ال ٌ
(ُ) إعبلـ اٞنوقٌعٌن.ٔٔ/ِ :
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ثبوات قطعيًا ،كثبوت القرآف؛ بل
فليست أقواؿ (الناسخ كاٞننسوخ) بثابتة ن
إ ٌف أكثر تلك األقواؿ عند بعض اٞنؤلٌفٌن :متعارضة ،أك ضعيفة ،فبل قيمة ٟنا.
كتصحيح بعض اٞنؤلٌفٌن لبعض األقواؿ  -يف النسخ  -قد يكوف من
تصحيحا اتٌفاقيًا قطعيًا ،فإ ٌف اختبلؼ اٞنؤلٌفٌن
قبيل االجتهاد ،فهو ليس
ن
كل الوضوح.
القدامى  -يف مسألة النسخ ،كمواضعو ،كركاايتو  -كاضح ٌ
اٛنوزم« :قيل :اٝنطاب لليهود ،فالتقدير :من ساءلكم عن بياف
قاؿ ابن
ٌ
١نمد  ،فاصدقوه ،كقيل :أم :كلٌموىم ّنا ٓنبٌوف أف ييقاؿ لكم ،فعلى ىذا:
ٌ
اْلية ١نكمة .كقيل :اٞنراد بذلك مساىلة اٞنشركٌن يف دعائهم إىل اإلسبلـ،
عاـ،
فاْلية عند ىؤالء منسوخة ِبية السيف .كفيو بيع هد؛ أل ٌف لفظ (الناس) ٌ
فتخصيصو ابلك ٌفار ٪نتاج إىل دليل»(ُ).
أيضا« :زعم قوـ ٌأّنا منسوخة ِبية السيف ،كليس
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
بصحيح؛ ألنٌو مل مأمر ابلعفو ،مطل نقا ،بل إىل غاية ،كمثل ىذا ال يدخل يف
اٞننسوخ»(ِ).
أيضا« :قاؿ بعضهم :ىذا يقتضي نوع مساىلة
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
الك ٌفارُ ،ثٌ نيسخ ِبية السيف .كىو بعيد؛ أل ٌف من شرطها التنايف ،كال تنايف،
أيضا فإنٌو خرب»(ّ).
ك ن
أيضا« :قيل :اٞنراد ابْلية اتٌقاء اٞنشركٌن أف ييوقعوا فتنة،
كقاؿ ابن
اٛنوزم ن
ٌ
أك ما ييوجب القتل ،فال يفرقةُ ،ثٌ نيسخ ذلك ِبية السيف .كليس ىذا بشيء،
ِبكف أىل الرسوخ.ُٓ :
(ُ) اٞنص ٌفى
ٌ
ِبكف أىل الرسوخ.ُٔ-ُٓ :
(ِ) اٞنص ٌفى
ٌ
ِبكف أىل الرسوخ.ُٔ :
(ّ) اٞنص ٌفى
ٌ
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كإٌ٧نا اٞنراد جواز تقواىم ،إذا أكرىوا اٞنؤمنٌن على الكفر ابلقوؿ ،الذم ال ييعتقد،
كىذا اٜنكم و
ابؽ غًن منسوخ»(ُ).
ازم« :اٞنسألة الثانية :قاؿ بعضهم :ىذه اْلية منسوخة
كقاؿ الفخر الر ٌ
ِبية السيف ،كىذا بعيد؛ أل ٌف قولوُ﴿ :ثيه ىذ ٍريى ٍم ًيف ىخ ٍو ًض ًه ٍم يػى ٍل ىعبيو ىف﴾(ِ) مذكور
ألجل التهديد ،كذلك ال ينايف حصوؿ اٞنقاتلة ،فلم يكن كركد اْلية الدالٌة على
افعا لشيء من مدلوالت ىذه اْلية ،فلم ٪نصل النسخ فيو»(ّ).
كجوب اٞنقاتلة ر ن
الكليب :ىذه اْلية منسوخة ِبية
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
أيضا« :قاؿ مقاتل ك ٌ
افعا ٜنكم اٞننسوخ ،كمدلوؿ
السيف ،كىذا بعيد؛ أل ٌف شرط الناسخ أف يكوف ر ن
كل كاحد ِبفعالو ،كبثمرات أفعالو من الثواب كالعقاب،
ىذه اْلية اختصاص ٌ
كذلك ال يقتضي حرمة القتاؿ ،فآية القتاؿ ما رفعت شيئنا من مدلوالت ىذه
ابطبل»(ْ).
اْلية ،فكاف القوؿ ابلنسخ ن
جرد
كقاؿ ابن تيميٌة« :كلو كاف من أخبار اْلحاد ،لػم يػ يجػز أف ي٩ن ىعل مػ ٌ
َّنسخا للقرآف .كابلػجملة ،فلم يثبت أ ٌف شيئنا من القرآف
الصحة ن
خرب غًن معلوـ ٌ
نيسخ بسنٌة ،ببل قرآف»(ٓ).
اٞنفسرين يقوؿ :ىذه اْلية منسوخة ِبية
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كبعض ٌ
يتوجو إف كاف يف اْلية النهي عن القتاؿ ،فيكوف ىذا النهي
السيف ،كىذا ٌ
ِبكف أىل الرسوخ.ِِ :
(ُ) اٞنص ٌفى
ٌ
(ِ) األنعاـ.ُٗ :
(ّ) التفسًن الكبًن.ْٖ/ُّ :
(ْ) التفسًن الكبًن.َُْ/ُٕ :
(ٓ) ٠نموعة الفتاكل.ُِٖ/َِ :
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تتعرض لذلك ىنا،
ن
منسوخا ،ليس ٗنيع أنواع الصرب منسوخة؛ كيف ،كاْلية لػم ٌ
ال بنفي ،كال إثبات؟! بل الصرب كاجب ٜنكم هللا ،ما زاؿ كاجبنا ،كإذا أيمر
أيضا أف يصرب ٜنكم هللا ،فإنٌو ييبتلى من قتاٟنم ّنا ىو أعظم من
ابٛنهاد ،فعليو ن
كبلمهم ،كما ابتيلي بو يوـ أحد كاٝنندؽ ،كعليو حينئذ أف يصرب كيفعل ما أيمر
بو من اٛنهاد»(ُ).
أيضا« :كىذا ضعيف جدًا؛ أل ٌف النسخ ال ييصار إليو،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ابلظن ،فبل يثبت النسخ»(ِ).
ٌإال بيقٌن؛ ك ٌأما ٌ
كقاؿ ابن القيٌم« :كقد غلط يف السورة خبلئق ،كظنٌوا ٌأّنا منسوخة ِبية
كظن آخركف
السيف؛ العتقادىم أ ٌف ىذه اْلية اقتضت التقرير ٟنم على دينهمٌ ،
ٌأّنا ٢نصوصة ّنن يػي ىقٌركف ،على دينهم ،كىم أىل الكتاب ،ككبل القولٌن غلط
نص
١نض ،فبل نسخ يف السورة ،كال ٔنصيص ،بل ىي ١نكمة ،عمومها ٌ
١نفوظ ،كىي من السور اليت يستحيل دخوؿ النسخ يف مضموّنا ،فإ ٌف أحكاـ
التوحيد  -اليت اتٌفقت عليو دعوة الرسل  -يستحيل دخوؿ النسخ فيو»(ّ).
الشاطيب« :ككجو آخر ،كىو أ ٌف األحكاـ إذا ثبتت على اٞنكلهف؛
كقاؿ
ٌ
فادعاء النسخ فيها ال يكوفٌ ،إال ِبمر ١ن هقق؛ أل ٌف ثبوهتا على اٞنكلهف ٌأكنال
ٌ
١ن هقق؛ فرفعها بعد العلم بثبوهتا ال يكوفٌ ،إال ّنعلوـ ١ن هقق ،كلذلك أٗنع ا﵀ ًٌققوف
رفع للمقطوع بو
على أ ٌف خرب الواحد ال ينسخ القرآف ،كال اٝنرب اٞنتواتر؛ ألنٌو ه

(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُٗٓ/ٖ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
(ّ) بدائع الفوائد.ِْٖ-ِْٕ/ُ :
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ابٞنظنوف؛ فاقتضى ىذا أ ٌف ما كاف من األحكاـ اٞن ٌكيٌة يدعي(ُ) نسخو،
ال ينبغي قبوؿ تلك الدعول فيوٌ ،إال مع قاطع ابلنسخُ ،نيث ال ي٬نكن اٛنمع
بٌن الدليلٌن ،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 اْلايت اْلمرة ابلتخفيف ٌ -أّنا منسوخة ِبية السيف ،كليست
الػ ٌ
كل أمر كرد ٩نب امتثالو ،يف كقت ما،
كذلك ،بل ىي من الػ يمٍن ىسػػإّ ،نعىن أ ٌف ٌ
لعلٌة تيوجب ذلك اٜنكمُ ،ثٌ ينتقل ابنتقاؿ تلك العلٌة ،إىل حكم آخر ،كليس
أبدا»(ّ).
حَّت ال ٩نوز امتثالو ن
بنسخ ،إٌ٧نا النسخ اإلزالةٌ ،
كل الكتب ،كليس
كشي ن
أيضا« :أل ٌف القرآف َّنسخ مهيمن على ٌ
كقاؿ الزر ٌ
مأِت بعده َّنسخ لو ،كما فيو من َّنسخ كمنسوخ ،فمعلوـ ،كىو قليلٌ ،بٌن هللا
َّنسخو عند منسوخو ،كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسوؿ ،كالع ٌدة كالفرار ،فػي
علما ابلنسخ ،علم أ ٌف غالب
الػجهاد كنػحوه ،ك ٌأما غي ػر ذلك ،فمن تػح ٌقق ن
ذلك ،من الػ يمٍن ىسإ ،كمنو مػ ػا يرجع لبياف الػحكم الػمجم ػل ،كالس ػبي ػل فػي حػ ػ ٌق
كل ما يف القرآف ،مػ ٌما يي ٌدعى نسخو ابلسنٌة -
اْلتية ابلفاحشة ،فبيٌنتو السنٌة ،ك ٌ
ك ال ًٌذ ٍكىر
﴿كأىنٍػىزلٍنىا إًلىٍي ى
عند من يراه  -فهو بيػ ػاف لػحك ػم القرآف ،كقاؿ سبحانو :ى
(ْ)
ً
ٌن لًلن ً
اٞنفسرين ،فليس بنسخ؛
من
كثًن
و
ظن
ما
على
،
ابلقرآف
ا
أم
ك
،
هاس﴾
ٌ
لتيػبىػًٌ ى
ٌ
ٌ
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :ييدهعى).
(ِ) اٞنوافقات.َّْ-ّّٗ/ّ :
(ّ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِْ/ِ :
(ْ) النحل.ْْ :
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(ُ)
جمل أي ًٌخر بيانو ،لوقت اٜناجة ،أك خطاب قد
ػ
م
أك
كَخًن،
،
كإٌ٧نا ىو نسأ
ي ى
عاـ
حاؿ بينو ،كبٌن ٌأكلو خطاب غًنه ،أك ٢نصوص من عموـ ،أك حكم ٌ
خاص ،أك لػمداخلة معىن ،فػي معىن .كأنواع اٝنطاب كثًنة ،فظنٌوا ذلك
لػ ٌ
نسخا ،كليس بو ،كأنٌو الكتاب اٞنهيمن على غًنه ،كىو يف نفسو متعاضد ،كقد
ن
توىل هللا حفظو»(ِ).
ٌ
ػجسدت،
كقاؿ
صبحي الصاحلٌ « :
لكن إساءة األدب ح ًقا  -مع هللا  -ت ٌ
ٌ
تساىل أصحاب النسخ ،فػي اإلكثار ،من القوؿ ابلناسخ كاٞننسوخ ،رغ ػػم
فػي ي
علمهم اليقين ٌػيِ ،ب ٌف ما يواجهونو ،ابلبح ػػث ،كالتأكيل :ىػػو إلػى اإلنسػ ػػاء أقػػرب،
كبػو ألصق .فقد سلكوا فػي الػمنسوخ ما أيمر بو؛ لسبب ،ث ٌػم زاؿ س ػػببو،
كاألم ػ ػػر حٌن الضعف ،كالقلٌة ،ابلصبػر ،كابلػمغفػرة ،للذين يرج ػػوف لقاء هللا(ّ)،
ث ٌػم نسخو ِبية السيف ،كليس ىذا من النسخ ،فػي شيء؛ كإنٌػما ىو ضرب من
هسء ،كَخيػر البياف ،إلػى كقت الػحاجة»(ْ).
الن ٍ
اِل« :كالزع ػػم ِب ٌف (َُِ) آيػػة  -مػ ػػن آيػ ػػات الدعوة -
كقاؿ ٌ
١نمد الغز ٌ
نيسختِ ،بية السيف :ىو حػماقة غريبة ،دلٌت على أ ٌف الػجماىًن الػمسلمة -
العلمي ،يف حضارتنا  -جهلوا القرآف ،كنسوا ِبذا
العقلي ،أك
فػي ٌأايـ التخلٌف
ٌ
ٌ
ػحركوف الدعوة ،ككيف يضعوف نػماذج
الػجهل كيف يدعوف إىل هللا ،ككيف ي ٌ

سء)ِ ،بمزة على السطر ،ببل ألف؛ لسكوف ما قبلها.
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :نى ٍ
(ِ) الربىاف يف علوـ القرآف.ْْ-ّْ/ِ :
ً ًً
ًً
ين ىال
ين ىآمنيوا يىػ ٍغف يركا للهذ ى
(ّ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :ال يرجوف) .قاؿ تعاىل﴿ :قي ٍل للهذ ى
اَّللً لًيج ًزم قىػوما ًّنىا ىكانيوا يك ً
ٍسبيو ىف﴾[ .اٛناثية.]ُْ :
ى
يىػ ٍر يجو ىف أ هىاي ىـ ه ى ٍ ى ٍ ن
(ْ) مباحث يف علوـ القرآف.ِٔٗ :
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لعل ىذا من أسباب فشل الدعوة اإلسبلميٌة،
حسنة ،للعرض الػحسن ..ك ٌ
ككقوؼ ىذه الدعوة  -يف ٌأايـ كثًنة  -عن أداء رسالتها ،ظي هن أ ٌف السيف ىو
فقصة النسخ  -أك
الذم ٌ
يؤدم كاجب التبليغ! كىذا ابطل ،ابتٌفاؽ العقبلءٌ .
اٜنكم بتحنيط بعض اْلايت ،فهي موجودة ،كلكن ال تعمل  -ىذا ابطل،
ً
كحكم
كليس يف القرآف ن
أبدا آية ،يػيمكن أف ييقاؿٌ :إّنا عيطٌلت ،عن العمل ،ي
لكن الػحكيم ىو الذم
كل آية يػيمكن أف تعملٌ ،
عليها ابلػموت ..ىذا ابطلٌ ..
يعرؼ الظركؼ ،التػي يػيمكن أف تعمل فيها اْلية ،كبذلك تيوهزع آايت القرآف،
على أحواؿ البشػػر ،ابلػحكمة ،كالػموعظة الػحسنة»(ُ).
ٞني« :بعد مراجعة مئات اٞنراجع اٞنعتمدة ،من تفاسًن
كقاؿ مصطفى الز ٌ
القرآف ،كاٜنديث الشريف ،كشركحو ،ككتب أصوؿ الفقو ،كاٞنؤلٌفات القد٬نة
دليبل قطعيًا  -من آية قرآنيٌة ،أك سنٌة
كاٜنديثة ،بشأف النسخ يف القرآف :مل أجد ن
نبويٌة متواترة ،أك إٗناع الصحابة ،أك أقواؿ يكتٌاب الوحي ،البالغ عددىم أكثر
يدؿ على نسخ آية معيٌنة ِبية أخرل ،أك بسنٌة متواترة.
من أربعٌن صحابيًا ٌ -
دليبل ظنٌػيًا ٢نتلى نفا فيو ،مستنتى نجا من أخبار
فكل ما يكتب  -كقيل  -ليس ٌإال ن
ٌ
اْلحاد ،أك االجتهادات الشخصيٌة ،أك الدالالت الظنٌػيٌة للنصوص .فقد أٗنع
علماء اإلسبلـ  -قد٬ننا كحديثنا  -على أ ٌف ما ثبت ابليقٌن ال يزكؿ ٌإال ابليقٌن.
كىناؾ أسباب أخرل كثًنة ،مأِت بيانػها ،كتفصيلها ،كدعمهاِ ،بدلٌة نقليٌة،
العلي العظيم.)ِ(»...
كعقليٌةِ ،بذف ٌ
أيضا« :كعدد اْلايت الػمنسوخة ،فػي الػحكم،
ٞني ن
كقاؿ مصطفى الز ٌ
(ُ) كيف نتعامل مع القرآف.ْٖ :
(ِ) التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف.ُٔ-ُٓ :
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اٛنوزم،
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 ،
ٌ
ٌ
اٝنضرم" ،كأثبت عدـ نسخ آية كاحدة،
١نمد
عليو العالػم
األصوِل" ،الشيخ ٌ
ٌ
ٌ
منها ،كحصرىا مصطفى زيد ،فػي خػمس آايت ،كأثبت األستاذ "موسى جواد
صحة نسخ تلك اْلايت الػخمس .كق ػػد أثبتنا  -ابألدلٌػػة العقليٌة،
عفانة" عدـ ٌ
كالنقليٌة ،فػي ك ػتػػابنػػا" :التبيػ ػػاف لرفػ ػػع غموض النسػ ػػخ فػي القػ ػػرآف"  -عدـ
كجػ ػػود آي ػػة قرآنيٌة ،كاحػ ػػدة ،منسوخة ،فػي القرآف الكرمي»(ُ).

(ُ) أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد.َّْ-ِْٗ :

030

ّ
مك ّي والـ ّ
مدني
مـجال روايات الـ
كل األقواؿ اٞننسوبة إىل السلف ،اليت
ككذلك ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) ُّ
ٟنا عبلقة بػموضوع (الػم ٌك ٌي كالػمدنػ ٌي) ،إذا فقدت شرط الكلٌيٌة ،أك شرط
معا.
القطعيٌة ،أك الشرطٌن ن
ثبوات قطعيًا ،كثبوت القرآف الكرمي؛ كليست
فليست تلك الركاايت بثابتة ،ن
كل آراء اٞنؤلٌفٌن يف ىذه اٞنسألة صحيحة قطعيٌة ،بل ىي اجتهادات ،قد
ٌ
ييصيب أصحاِبا ،كقد ي٫نطئوف ،كإف كانت يف عمومها صحيحة.
قاؿ أبو بكر الباقبلّنٌ« :كإذا كاف ذلك كذلك ،ككنٌا ال نعتقد مع ىذه
ص لصحابتو على ما نزؿ عليو من القرآف ٌأكنال ،كما نزؿ
اٛنملة أ ٌف الرسوؿ قد ن ه
ظاىرا
آخرا ،كعلى ٗنيع م ٌكيٌو ،كسائر مدنيٌو ،كال كاف منو ه
قوؿ يف ذلك ،ن
منو ن
أيضا من
األمةى حفظىو ،كالتديُّ ىن بو ،كال جعلو ن
جليًا ،ال ٪نتمل التأكيل ،كال ألزـ ٌ
تيب كلماتو كحركفو ،على
نوافل دينهم ،كما أنٌو ألزمهم نظٍ ىم سور القرآف ،كتر ى
كجو ٢نصوص ،كح ٌد مرسوـ ،أخذ عليهم لزكمو ،كمنعهم من تغيًنه ،كالعدكؿ
نقل ذلك عنو ،ككيف ٩نب نقل ما مل يكن ،كما
عنو :لػم ٩نب 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 آايت السور ،ككلماهتا ،كإلزامهم العلم
إىل معرفتو ،حسب ٌ
ص عليو يف تبلكهتا؟ قيل ٟنم :الدليل على
ِبا ،كلزكـ اٞننهج الذم شرعو ،كن ه
كفرضو
نصو على األمرين قد كقع سواءن ،ي
ذلك أنٌو لو كاف كما ت ٌدعوف ،ككاف ٌ
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نقل
معتدال ،لوجب يف
حصوال
األمة قد حصل
متماثبل ن
ن
ن
ٟنما على ٌ
ٌ
مستقر العادة ي
ذلك ،كظهورهً ،
كَثيم من خالف اٞننصوص عليو،
بو،
هم
كعلم
لو،
ة
األم
ظ
ف
كح
ي
ٌ
ي
ي
ي
ً
العلم بو ،ك٩نرم
يف ذلك ،كٔنطئةي ىمن ى
عدؿ عن الواجب ،عن معرفة ما فيرض ي
أمرىم يف ذلك كٔنطئتو على حسب ما جرل أمرىم عليو ،من و
حفظ للقرآف
ي
ي
نفسو ،كمعرفة نظمو ،كترتيب آايتو ككلماتو ،كعلى كجو ما أكجب حفظىهم
لرتتيب صلواهتم ،كما ٩نب أف يكوف متق ًٌدما منها ً
فعل منها يف
ي
كما
ا،
ر
كمتأخ
ٌ
يى
ن
ن
النهار دكف الليل ،كيف الليل دكف النهار ،كغًن ذلك من فرائض دينهم الواجبة
ذائعا .كلى ٌما لػم يكن ذلك
عليهم ،كاليت كقع ُّ
النص ٟنم عليها ن
شائعا ن
كقوعا ن
ص على ًذكر
كذلك ،كلػم يى ٌد ًع أح هد من أىل العلم أ ٌف رسوؿ هللا  كاف قد ن ه
ض ًعلمو ،كلػم يكن
ٌأكؿ ما أينزؿ عليو من القرآف كآخره ،ن ً
ظاىرا فىػ ٍر ي
صا جليًا ،ن
األمة كخلفها اختبلؼ يف أ ٌف العلم بذلك ليس من فرائض الدين،
بٌن سلف ٌ
يسع اإلبطاء عن علمو ،كالسؤاؿ عنو ،كال مأُث التارؾ للنظر فيو ،إذا قرأ
كأنٌو ٣نٌا ي
يغًنه عن نظمو ،كلػم يزد فيو ،كلػم يي ًنقص منو :عيلًم ِبذه
القرآف على كجهو ،كلػم ٌ
نص من الرسوؿ ،قاطع على ٌأكؿ ما أينزؿ عليو ،من ذلك ،كآخره،
اٛنملة أنٌو ال ٌ
كعلى تفصيل م ٌكيٌو ،كمدنيٌو ،كإذا ثبت ذلك ،بطل ما حاكلتموه .ك٣نٌا ُّ
يدؿ
صحة ما قلناه أ ٌف اٞنختلفٌن يف ذلك  -من الصحابة  -ال يركف
ن
أيضا على ٌ
اختبلفهم فيو عن رسوؿ هللا  ،بل إٌ٧نا ي٫نربكف بذلك عن أنفسهم ،كما ٌأداىم
بعضهم يف ذلك ،عن
إليو
اجتهادىم ،كاستدالليػهم ،بظاىر األمػػر؛ كإف ركل ي
ي
كقصةن للتأكيل
قاطعا ،كإٌ٧نا ي٪نكى عنو ن
النيب  شيئنا ،لػم يركه ن ً
قوال ن
١نتمبلٌ ،
صا ن
ٌ
يق ،كليس ٩نب اتٌفاقهم على ما ىذه سبيلو ،كال أف
سبيل كطر ه
كالظنوف ،عليها ه
يكوف نقليهم لًما ٚنعوه منو ،يف ىذا الباب من الكبلـ ً
منتشرا ،إذا
ا
ظاىر
ل
ا﵀تم
ن
ن
اٜنجة ،كال ىو ٣نٌا أراد
كاف لػم يقع من الرسوؿ ن
كقوعا معلىنناُ ،نضرة من تقوـ بو ٌ
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كقت قولو ذلك للواحد كاالثنٌن  -أف ييذاع عنو ،كينتشر من قًبىلو،
كقصد  -ى
اٜنجة ِبظهاره ،كإذا كاف ذلك
يكرره ٌ
ٌ
كيردده ،كيقصد إذاعتىو كإقامةى ٌ
حَّت ٌ
بعدىم ،يف ٌأكؿ
كمن ى
كذلك ،لػم ٩نب شيء ٣نٌا قلتموه .كقد اختلف الصحابة ،ى
ت يف ذلك ركاايت ،كلٌها ١نتملة للتأكيل»(ُ).
كركيى ٍ
ما أينزؿ من القرآف ،كآخره .ي
نظر ،فإ ٌف
كشي« :كىذا القوؿ ،إف أيخذ على إطبلقو ،ففيو ه
كقاؿ الزر ٌ
(ِ)
﴿اي أىيػُّ ىها
كفيها:
،
هاس ٍاعبي يدكا ىربه يك يم﴾
ى
سورة البقرة مدنيٌة ،كفيها :ى
﴿اي أىيػُّ ىها الن ي
ً (ّ)
النهاس يكليوا ً
ً
ً
﴿اي
كفيها:
ة،
مدني
النساء
كسورة
.
ا﴾
ب
ي
ط
ال
بل
ح
ض
ىر
األ
يف
ها
٣ن
ٍ
ن
ى
ى
ٌ
ٌ
ن
ى
ٍ ى
ي
(ٓ)
)
ْ
(
أىيػُّها النهاس اتهػ يقوا ربه يكم﴾  ،كفيها﴿ :إً ٍف يشأٍ ي ٍذ ً
ى
هاس﴾  .كسورة
ن
ال
ا
ه
ػ
ي
أ
م
ك
ب
ى
ي
ُّ
ٍ
ى
ى
ىى ي ٍ
ي
ي
ى ي
هً
اس يج يدكا﴾(ٔ) .فإف أراد
ين ىآمنيوا ٍارىكعيوا ىك ٍ
حج م ٌكيٌة ،كفيها :ى
الػ ٌ
﴿اي أىيػُّ ىها الذ ى
مفسركف أ ٌف الغالب ذلك ،فهو صحيح؛ كلذا قاؿ م ٌك ٌّي(ٕ) :ىذا إنػٌما ىو فػي
الػ ٌ
هً
ين ىآمنيوا﴾.
األكثر ،كليس ٌ
بعاـ ،كفػي كثيػر من السور الػم ٌكيٌة :ى
﴿اي أىيػُّ ىها الذ ى
انتهى»(ٖ).
أيضا« :ككذلك الصحابة ،كالتابعوف من بعدىم ،لػ ٌما لػم
كشي ن
كقاؿ الزر ٌ
يعتربكا أ ٌف من فرائض الدين تفصيل ٗنيع اٞن ٌك ٌي كاٞندّنٌ٣ ،نٌا ال يسوغ اٛنهل بو،
(ُ) االنتصار للقرآف ،ِّٗ-ِّٕ/ُ :كانظر :الربىاف يف علوـ القرآف.ُِٗ-ُُٗ/ُ :
(ِ) البقرة.ُِ :
(ّ) البقرة.ُٖٔ :
(ْ) النساء.ُ :
(ٓ) النساء.ُّّ :
اٜنج.ٕٕ :
(ٔ) ٌ
(ٕ) انظر :اٟنداية إىل بلوغ النهاية.ُِٖ/ُ :
(ٖ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُُٗ-َُٗ/ُ :
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لػم تتوفٌر الدكاعي على إخبارىم بو ،كمواصلة ذكره على أٚناعهم ،كأخذىم
ّنعرفتو .كإذا كاف كذلك ،ساغ أف ي٫نتلىف يف بعض القرآف :ىل ىو م ٌك ٌي ،أك
مدّن ،كأف ي ً
عملوا يف القوؿ بذلك ضرناب من الرأم ،كاالجتهاد ،كحينئذ فلم يلزـ
ي
ٌ
النقل عنهم ذكر اٞن ٌك ٌي كاٞندّنٌ ،كلػم ٩نب على من دخل يف اإلسبلـ بعد اٟنجرة
كل آية ،أينزلت قبل إسبلمو :م ٌكيٌة ،أك مدنيٌة .فيجوز أف يقف يف
أف يعرؼ ٌ
تو٨نوه من
ذلك ،أك يغلب على ظنٌو أحد األمرين؛ كإذا كاف كذلك ،بطل ما ٌ
كجوب نقل ىذا ،أك شهرتو يف الناس؛ كلزكـ العلم بو لػهم ،ككجوب ارتفاع
اٝنبلؼ فيو»(ُ).

(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُِٗ/ُ :
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مـجال رواية ألاحاديث
ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) الكثًن من الركاايت اٜنديثيٌة ،كأبرزىا:

أ -الركاايت ذات األسانيد الضعيفة ،كال سيٌما ركاايت الضعفاء كاٞنتٌػ ىهمٌن.
ب -الركاايت اليت اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،كيف تضعيفها.

النيب  ،بصفتو البشريٌة ،غًن
ج -الركاايت اليت تي ى
نسب فيها أقو هاؿ ،إىل ٌ
التبليغيٌة.
د -الركاايت اليت تينسب فيها  -إىل بعض (السلف)  -أقو هاؿ غًن نبويٌة.
اٞنعتربة.
ه -الركاايت اليت ٌ
تدؿ متوّنا ،داللة قطعيٌة ،على ٢نالفة األدلٌة القطعيٌة ى

بعضا ،كال ي٬نكن اٛنمع بينها.
بعضها ن
و -الركاايت اْلحاديٌة ،اليت يعارض ي
كل األحاديث الػمركيٌة  -الػمنسوبة إلػى النب ٌػي  - صحيحة،
فليست ٌ
كال سيٌما (األحاديث الػموضوعة) .كليس تصحيح بعض الػمؤلٌفٌن ،لبعض
القطعي.
فاقي
ٌ
األحاديث الػمنسوبة إلػى النب ٌػي  :من قبيل التصحيح االتٌ ٌ
صححها
فثمة أحاديث كثًنة ،اختلفوا يف تصحيحها ،كٖنٌة أحاديث ٌ
ٌ
كصححها آخركف بركاية مغايرة ،بزايدة أك بنقيصة ،أك بتبديل.
بعضهم بركايةٌ ،
دليبل على أنٌو مقطوع بو ،يف نفس األمر.
كليس تصحيح اٜنديث ن
كإايم  -أ ٌف اٜنديث عند أىلو
قاؿ ابن الصبلح« :اعلم  -علٌمك هللا ٌ
ينقسم إىل صحيح ،كحسن ،كضعيفٌ .أما اٜنديث الصحيح :فهو اٜنديث
اٞنسند الذم يتٌصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إىل منتهاه،
اٞنرسل ،كاٞننقطع،
كال يكوف شاذًا ،كال معله نبل .كيف ىذه األكصاؼ احرتاز عن ى
اٞنعضل ،كالشاذٌ ،كما فيو علٌة قادحة ،كما يف راكيو نوع جرح .كىذه أنواع مأِت
ك ى
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ابلصحة،
ذكرىا ،إف شاء هللا تبارؾ كتعاىل .فهذا ىو اٜنديث الذم ي٪ن ىكم لو
ٌ
صحة بعض األحاديث؛
ببل خبلؼ بٌن أىل اٜنديث .كقد ٫نتلفوف يف ٌ
الختبلفهم يف كجود ىذه األكصاؼ فيو ،أك الختبلفهم يف اشرتاط بعض ىذه
اٞنرسل .كمَّت قالوا :ىذا حديث صحيح ،فمعناه :أنٌو اتٌصل
األكصاؼ ،كما يف ى
مقطوعا بو يف
سنده مع سائر األكصاؼ اٞنذكورة ،كليس من شرطو أف يكوف
ن
نفس األمر ،إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد ،كليس من األخبار اليت أٗنعت
األمة على تل ٌقيها ابلقبوؿ»(ُ).
ٌ
كقد انتشرت األحاديث الضعيفة كاٞنوضوعة يف كل و
كل ك واد،
كيف
،
َّند
ٌ
ٌ
كغفل عن بطبلّنا  -أك تغافل  -الكثًنكف ،فكانت ىذه الغفلة ،كذاؾ التغافل
اٜنق ،كاإلعراض عن ىداية القرآف الكرمي.
سببٌن من أسباب اال٥نراؼ عن ٌ
أئمة السلف يعرفوف صحيح اٞننقوؿ
قاؿ ابن
اٛنوزم« :كقد كاف ٗناىًن ٌ
ٌ
من سقيمو ،كمعلولو من سليموُ ،ثٌ يستخرجوف حكمو ،كيستنبطوف علموُ ،ثٌ
طالت طريق البحث على من بعدىم ،فقلٌدكىم فيما نقلوا ،كأخذكا عنهم
يفرقوف بٌن
ما ى ٌذبوا ،فكاف األمر
ن
متحامبل ،إىل أف آلت اٜناؿ إىل خلف ،ال ٌ
نسرا من ظليم ،كال مأخذكف الشيء من معدنو،
صحيح كسقيم ،كال يعرفوف ن
فالفقيو منهم يقلٌد التعليق يف خرب ما غرب خربه ،كاٞنتعبٌد ينصب ألجل حديث
القاص يركم للعو ٌاـ األحاديث اٞننكرة ،كيذكر ٟنم ما لو
ال يدرم من سطٌره ،ك ٌ
شم ريح العلم ما ذكره ،فخرج العو ٌاـ من عنده يتدارسوف الباطل ،فإذا أنكر
ٌ
القصاص
عليهم عامل ،قالوا :قد ٚنعنا ىذا بػ(أخربَّن) ،ك(ح ٌدثنا) ،فكم قد أفسد ٌ
اصفر ابٛنوع ،ككم ىائم على
من اٝنلق ابألحاديث اٞنوضوعة ،كم من لوف قد ٌ
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.َٖ-ٕٗ :
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زعما منو
كجهو ابلسياحة ،ككم مانع نفسو ما قد أيبيح ،ككم اترؾ ركاية العلم ن
٢نالفة النفس ،يف ىواىا ،يف ذلك ،ككم موتػً
حي ،ككم
كىو
د،
ابلتزى
أكالده
م
ُّ
ي
ٌ
يمع ًرض عن زكجتو ،ال يوفٌيها ح ٌقها ،فهي ال ٌأمي ،كال ذات بعل»(ُ).
شر األحاديث الضعيفة،
كقاؿ ابن الصبلح« :اعلم أ ٌف اٜنديث اٞنوضوع ٌ
ً
أم معىن كافٌ ،إال مقرك نَّن ببياف كضعو»(ِ).
ٓنل ركايتو ألحد ،ىعل ىم حالىو ،يف ٌ
كال ٌ
أيضا« :فقد تع ٌذر  -يف ىذه األعصار  -االستقبلؿ
كقاؿ ابن الصبلح ن
ّنجرد اعتبار األسانيد؛ ألنٌو ما من إسناد ،من ذلكٌ ،إال كْند
ِبدراؾ الصحيحٌ ،
عما ييشرتط يف
فػي رجالو من اعتمد ،فػي ركايتو ،على ما يف كتابو ،عرًاي ٌ
الصحيح ،من اٜنفظ ،كالضبط ،كاإلتقاف .فآؿ األمر إذف  -يف معرفة الصحيح
أئمة اٜنديث ،يف تصانيفهم اٞنعتمدة
كاٜنسن  -إىل االعتماد على ما ن ه
ص عليو ٌ
يؤمن فيها  -لشهرهتا  -من التغيًن كالتحريف»(ّ).
اٞنشهورة ،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 ػهن
أحاديث ،قد عيلً ىم ٌأّنا ابطلة؛ كال منافاة بٌن القولٌن؛ فإ ٌف اٞنوضوع 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 اٞنوضوعات:
لػم ٌ
أحاديث كثًنة ،من ىذا النوع ،كقد َّنزعو طائفة من العلماء يف كثًن مػ ٌما ذكره،
(ُ) اٞنوضوعات.ٖ/ُ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.َُِ :
(ّ) معرفة أنواع علوـ اٜنديث.ّٖ :
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لكن
كقالوا :إنٌو ليس مػ ٌما يقوـ دليل على أنٌو ابطل ،بل بيٌنوا ثبوت بعض ذلكٌ ،
الغالب على ما ذكره فػي اٞنوضوعات أنٌو ابطل ،ابتٌفاؽ العلماء»(ُ).
األئمة ،على التشديد ،فػي أحاديث
كقاؿ
الذىيب« :قلت :لػهذا أكثر ٌ
ٌ
رخص  -فػي الفضائل كالرقائق ،فيقبلوف
كل التػ ُّ
األحكاـ ،كالتػرخيص ن
قليبل  -ال ٌ
فػي ذلػك مػ ػا ضعف إسػنػاده ،ال مػ ػا اتُّػ ًه ػم ركاتو ،فإ ٌف األحاديػث الػموضوعة -
كاألحاديػث الشديدة الوى ػن  -ال يلتفتوف إليػها ،ب ػل يرككنػها؛ للتحذيػ ػر منها،
كالػهتك لػحالػها ،فمن دلهسها ،أك غطٌى تبيانػها ،فهو و
السنهة ،خائن
جاف على ُّ
﵁ ،كرسولو .فإف كاف يػجهل ذلك ،فقد ييع ىذر ابلػجهل ،كلكن ،سلوا أىل
الذكر ،إف كنتم ال تعلموف»(ِ).
أيضا« :كما أبو نػي ىعيم ّنتٌػ ىهم ،بل ىو صدكؽ ،عالًػم بػهذا
كقاؿ
الذىيب ن
ٌ
الفن ،ما أعلم لو ذنبنا  -كهللا يعفو عنو  -أعظم من ركايتو لؤلحاديث
ٌ
الػموضوعة ،يف تواليفو ،ثػ ٌم يسكت عن توىيتها»(ّ).

(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُٕٖ/ُ :
(ِ) سًن أعبلـ النببلء.َِٓ/ٖ :
(ّ) سًن أعبلـ النببلء.ُْٔ/ُٕ :
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مـجال ألاحكام َ
الع َق ّ
دية
ال ريب فػي أ ٌف (السلف الصالػح)  -كال سيٌما جيل الصحابة  -ىم
أعلػم الناس بعد األنبياء ِ ،بصوؿ اإل٬ناف ،كفركعو؛ فإ ٌف مصدر عقائدىم
النبوم).
اإل٬نانيٌة ىو الوحي اٞننهزؿ( :الوحي القرآّنٌ) ،ك(الوحي ٌ
كقد سلموا من َثًن (الفلسفات القد٬نة السقيمة) .ككاف اإل٬ناف ابلغيب،
كالتسليم للوحي ،كاالقتصار على ما ي٬نكن العلم بو ،كاالقتصار على ما ييػثمر
عمبل صاٜننا :أبرز الصفات اليت اتٌصفوا ِبا ،أك اتٌصف ِبا معظمهم؛ كلذلك
ن
كانت عقائدىم  -غالبنا  -نقيٌة صافية.
فما اتٌفق عليو (السلف الصالػح) ،اتٌفاقنا كلٌػيًا قطعيًا :ىو اٞنصدر 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 اٞننسوبة)
معا ،فبل تيع ٌد جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
إحدل ىاتٌن الصفتٌن ،أك فقدهتما ن
كلذلك ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) منسوابت ىع ىقديٌة كثًنة ،أبرزىا:

أ -أف تكوف العقيدة منسوبة ،إىل بعض الصحابة ،أك بعض التابعٌن؛ كليست
ثبوات قطعيًا.
اثبتة عن السلف ،كلٌهم ،ن
الع ىقديٌة) كجود (اختبلؼ مؤثٌر) ،بٌن (السلف)،
فهم من (الركاايت ى
ب -أف يي ى
يف بعض العقائد ،اٞننسوبة إليهم ،أك اٞننسوبة إىل بعضهم.

ج -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -أك اٞننسوبة إىل بعضهم  -قائمة على

ضعفها العلماء ،اتٌفاقنا.
أحاديث ٌ
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د -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -أك اٞننسوبة إىل بعضهم  -قائمة على
أحاديث ،اختلف العلماء يف تصحيحها ،أك يف تضعيفها.
ه -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -أك اٞننسوبة إىل بعضهم  -قائمة على
صححها العلماء ،اتٌفاقنا ،لكنٌها غًن قطعيٌة الثبوت.
أحاديث ٌ

و -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -أك اٞننسوبة إىل بعضهم  -قائمة على
أقواؿ غًن نبويٌة.

ز -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -أك اٞننسوبة إىل بعضهم  -دالٌة داللة
اٞنعتربة.
قطعيٌة ،على ٢نالفة األدلٌة القطعيٌة ى
الع ىقديٌة صحيحة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
كل اْلراء ى
فليست ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :فكثًن من أتباع اٞنتكلٌمة كاٞنتفلسفة  -بل كبعض
اٞنتصوفة ،بل كبعض أتباع اٞنلوؾ كالقضاة  -يقبل قوؿ متبوعو فيما
اٞنتف ٌقهة ك ٌ
ي٫نرب بو ،من االعتقادات اٝنربيٌة ،كمن تصحيح بعض اٞنقاالت ،كإفساد بعضها،
كذـ بعض ،ببل سلطاف من هللا»(ُ).
كمدح بعضها ،كبعض القائلٌنٌ ،
أيضا« :كهللا قد أمر ابلنظر ،كاالعتبار ،ك ُّ
التفكر ،كالتدبُّر،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أئمة السنٌة ،كعلمائها:
عرؼ عن أحد ،من سلف ٌ
األمة ،كال ٌ
فػي غًن آية ،كال يي ى
أنٌو أنكر ذلك ،بل كلٌهم متٌفقوف على األمرّ ،نا جاءت بو الشريعة ،من النظر،
ك ُّ
التفكر ،كاالعتبار ،كالتدبُّر ،كغًن ذلك ،كلكن كقع اشتػراؾ فػي لفظ "النظر"،
ك"االستدالؿ" ،كلفظ "الكبلـ"؛ فإ ٌّنم أنكركا ما ابتدعو اٞنتكلًٌموف ،من ابطل
نظرىم ،ككبلمهم ،كاستدالٟنم؛ فاعتقدكا أ ٌف إنكار ىذا يمستل ًزـ إلنكار جنس
سمي ما كضعو:
النظر ،كاالستدالؿ .كىذا كما أ ٌف طائفة من أىل الكبلـ يي ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ٕٔ/ُ :
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سمى بو فيو من فساد الدين ما هللا بو
"أصوؿ الدين" كىذا اسم عظيم ،كالػ يم ٌ
عليم .فإذا أنكر أىل اٜنق كالسنٌة ذلك ،قاؿ الػم ً
بطل :قد أنكركا أصوؿ الدين.
ٌ
ي
سمى أصوؿ الدين ،كإٌ٧نا أنكركا ما ٚنٌاه ىذا:
كىم لػم يينكركا ما
ٌ
يستحق أف يي ٌ
"أصوؿ الدين" ،كىي أٚناء ٚنٌوىا ىم كآابؤىم ِبٚناء ،ما أنزؿ هللا ِبا من
بٌن أصولو كفركعو ،كمن ا﵀اؿ أف
سلطاف ،فالدين ما شرعو هللا كرسولو ،كقد ه ى
بٌن فركع الدين ،دكف أصولو .كما قد بيٌنا ىذا ،فػي غيػر ىذا
يكوف الرسوؿ قد ه ى
الػموضع؛ فهكذا لفػظ "النظػ ػر" ،ك"االعتبػار" ،ك"االستدالؿ" .كعػ ٌامة ىذه
الضبلالت ،إٌ٧نا تطرؽ ىمن لػم يعتصم ابلكتاب كالسنٌة»(ُ).
الكبلمي ،الذم اثر بٌن علماء
كقاؿ سيٌد قطب« :كما كاف الػجدؿ
ٌ
الػمسلمٌن ،حوؿ ىذه التعبًنات القرآنيٌةٌ ،إال آفة من آفات الفلسفة اإلغريقيٌة،
كالػمباحث البلىوتيٌة ،عند اليهود كالنصارل ،عند ٢نالطتها للعقليٌة العربيٌة
الصافية ،كللعقليٌة اإلسبلميٌة الناصعة ..كما كاف لنا  -نػحن اليوـ  -أف نقع ،يف
ىذه اْلفة ،فني ً
فسد ٗناؿ العقيدة ،كٗناؿ القرآف ،بقضااي علم الكبلـ!!»(ِ).

(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ّٖ/ْ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ّٓ/ُ :
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ّ
العملية
مـجال ألاحكام
ٔنرج من (السلفيٌة الواجبة) الكثًن من (اٞننسوابت العمليٌة) ،كأبرزىا:

احدا من الصحابة،
أ -أف يكوف الرأم
منسواب إىل بعض السلف ،كأف يكوف ك ن
ن
آحادا من التابعٌن؛ كليس
أك ك ن
آحادا من الصحابة ،أك ن
احدا من التابعٌن ،أك ن
ثبوات قطعيًا.
ر نأاي اثبتنا ،عن السلف ،كلٌهم ،ن
فهم من (الركاايت) كجود (اختبلؼ مؤثٌر) ،بٌن (السلف) ،يف بعض
ب -أف يي ى
اْلراء العمليٌة ،اٞننسوبة إليهم ،أك اٞننسوبة إىل بعضهم.

قائما
ج -أف يكوف الرأم
العملي اٞننسوب إليهم  -أك اٞننسوب إىل بعضهم  -ن
ٌ

ضعفها العلماء ،اتٌفاقنا.
على أحاديث ٌ
قائما
د -أف يكوف الرأم
العملي اٞننسوب إليهم  -أك اٞننسوب إىل بعضهم  -ن
ٌ
على أحاديث ،اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،أك يف تضعيفها.
ه -أف يكوف الرأم العملي اٞننسوب إليهم  -أك اٞننسوب إىل بعضهم ً -
داال
ٌ
اٞنعتربة.
داللة قطعيٌة ،على ٢نالفة األدلٌة القطعيٌة ى
كل اْلراء الفقهيٌة صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
فليست ٌ
يفرؽ بٌن ثبلثة استعماالت  -يف عرؼ أىل زمانو -
فهذا ابن تيميٌة ٌ
للفظ (الشرع) ،ىي :الشرع اٞننهزؿ ،كالشرع اٞنؤهكؿ (اٞنتأ هكؿ) ،كالشرع اٞنب هدؿ.
فأما (الشرع اٞننهزؿ) ،فيعين بو الشريعة اإلسبلميٌة اٞننهزلة ،من لدف اٜنكيم
ٌ
العليم اٝنبًن ،على الرسوؿ الكرمي ،الصادؽ األمٌن  .كىي شريعة معصومة
كل مكلهف مستطيع.
من األخطاء ،كالعمل ّنقتضاىا كاجب على ٌ
ك ٌأما الشرع اٞنؤهكؿ ،فيعين بو اجتهادات العلماء ،اليت قد ييصيبوف فيها،
042

كقد ي٫نطئوف .كليس ألحد أف ييلزـ الناس ابجتهاد أحد العلماء ،بل العمل بو
حجتو ىي القويٌة ،أك ٞنن ساغ لو تقليده؛ كاإلنكار على
جائزٞ ،نن اعتقد أ ٌف ٌ
اٞنخالًف فيها غًن جائز.
ك ٌأما الشرع اٞنب هدؿ ،فيعين بو ٓنريفات اٞنبطلٌن ،الذين جاءكا بنصوص
كأقواؿ كتفسًنات كآراء٢ ،نالفة للصورة التنزيليٌة.
أيضا ،فلفظ (الشرع)  -يف ىذا الزماف  -ييطلىق على
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ن
ثبلثة و
معاف :شرع منهزؿ ،كشرع متأ هكؿ ،كشرع مب هدؿ .فاٞننهزؿ :الكتاب كالسنٌة،
كل كاحد ،كمن اعتقد أنٌو ال ٩نب اتٌباعو ،على
فهذا الذم ٩نب اتٌباعو ،على ٌ
بعض الناس ،فهو كافر .كاٞنتأ هكؿ موارد االجتهاد ،اليت تنازع فيها العلماء ،فاتٌباع
حجتو ىي القويٌة ،أك لػمن ساغ لو تقليده،
أحد اجملتهدين جائزٞ ،نن اعتقد أ ٌف ٌ
كال يػجب  -على عموـ اٞنسلمٌن  -اتٌباع أحد بعينوٌ ،إال رسوؿ هللا  .فكثًن
من اٞنتف ٌقهة إذا رأل بعض الناس من اٞنشائخ الصاٜنٌن ،يرل أنٌو يكوف الصواب
مع ذلك ،كغًنه قد خالف الشرع ،كإٌ٧نا خالف ما يظنٌو ىو الشرع ،كقد يكوف
٠نتهدا
ظنٌو خطأ ،فييثاب على اجتهاده ،كخطؤه مغفور لو ،كقد يكوف اْلخر ن
٢نطئنا .ك ٌأما الشرع اٞنب هدؿ ،فمثل األحاديث اٞنوضوعة ،كالتأكيبلت الفاسدة،
أيضا .كىذا من مثار النزاع ،فإ ٌف
كاألقيسة الباطلة ،كالتقليد ا﵀هرـ ،فهذا ي٪نهرـ ن
اٞنتصوفة كاٞنتف ٌقرة اتٌباع
كثًنا من اٞنتف ٌقهة كاٞنتكلٌمة ،قد ييوجب على كثًن من
ٌ
ن
كظاىرا ،كيرل خركجو
اٞنعٌن ،كتقليد متبوعو ،كالتزاـ حكم حاكمو ،ابطننا
مذىبو ٌ
ن
ا﵀مديٌة ،كىذا جهل منو كظلم ،بل دعول ذلك
عن ذلك ن
خركجا عن الشريعة ٌ
اٞنتصوفة كاٞنتف ٌقرة يرل مثل ذلك يف
كثًنا من ٌ
على اإلطبلؽ كفر كنفاؽ .كما أ ٌف ن
عما
يسوغ اٝنركجٌ ،
كل من ىؤالء قد ٌ
شيخو كمتبوعو ،كىو يف ىذا نظًن ذلك .ك ٌ
ككجدا،
جاء بو الكتاب كالسنٌةٞ ،نا يظنٌو
يسميو ىذا ذكقنا ن
ن
معارضا ٟنماٌ ،إما ٞنا ٌ
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كل
كمكاشفات ك٢ناطباتٌ ،
يسميو ىذا ن
كإما ٞنا ٌ
قياسا كر نأاي كعقليٌات كقواطع ،ك ٌ
كل أحد تصديق الرسوؿ  ،يف ٗنيع
ذلك من شعب النفاؽ ،بل ٩نب على ٌ
ما أخرب بو ،كطاعتو يف ٗنيع 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 اٞننهزؿ :كىو ما جاء بو الرسوؿ  ،كىذا ٩نب اتٌباعو ،كمن
خالفو كجبت عقوبتو .كالثاّن :الشرع اٞنؤهكؿ :كىو آراء العلماء اجملتهدين فيها،
كمذىب مالك ،ك٥نوه .فهذا يسوغ اتٌباعو ،كال يػجب ،كال يػيحهرـ ،كليس ألحد
أف ييل ًزـ عموـ الناس بو ،كال يػمنع عموـ الناس منو .كالثالث :الشرع اٞنب هدؿ:
كىو الكذب على هللا ،كرسولو ،أك على الناس ،بشهادات الزكر ،كنػحوىا،
البٌن .فمن قاؿ :إ ٌف ىذا من ش ػرع هللا ،فقد كفػر ،ببل نػزاع .كمن قػاؿ:
كالظلم ًٌ
إ ٌف الدـ كالػميتة حبلؿ ،كلػو قاؿ :ىذا مذىػبػي ،كنػحو ذلك.)ِ(»...
كبٌن ابن تيميٌة أ ٌف أقواؿ اجملتهدين ليست ّننزلة األحكاـ الشرعيٌة؛
ٌى
كلذلك كاف العلماء ينهوف عن تقليدىم ،فقاؿ« :كأ٘ند بن حنبل ّنى عن
فإّنم
تقليده ،كتقليد غًنه من العلماء يف الفركع ،كقاؿ :ال تقلٌد دينك الرجاؿٌ ،
الشافعي.
الثورم ،كال
لن يسلموا أف يغلطوا .كقاؿ :ال تقلٌدّن ،كال مال نكا ،كال
ٌ
ٌ
األئمة ،فكلٌهم ّنوا عن تقليدىم ،كما
كقد جرل يف ذلك على سنن غًنه من ٌ
الشافعي عن تقليده ،كتقليد غًنه من العلماء؛ فكيف ييقلهد أ٘ند كغًنه يف
ّنى
ٌ
اٜنرِب،
أصوؿ الدين؟ كأصحاب أ٘ند  -مثل أِب داكد السجستاّنٌ ،كإبراىيم
ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ِّٔ-ِّٓ/ُُ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُٖٔ/ّ :
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كبقي بن
الدارمي ،كأِب زرعة ،كأِب حامت ،ك
كعثماف بن سعيد
ٌ
البخارم ،كمسلمٌ ،
ٌ
٢نلد ،كأِب بكر األثرـ ،كابنيو :صالػح ،كعبد هللا ،كعبد هللا بن عبد الر٘نن
ك١نمد بن مسلم بن كارة ،كغًن ىؤالء ،الذين ىم من أكابر أىل العلم
ميٌ ،
الدار ٌ
ُنجة يبيٌنها ٟنم ،كقد ٚنعوا
كالفقو كالدين  -ال يقبلوف كبلـ أ٘ند كال غًنه ٌإال ٌ
العلم كما ٚنعو ىو ،كشاركوه يف كثًن من شيوخو ،كمن مل يلحقوه أخذكا عن
أصحابو الذين ىم نظراؤه ،كىذه األمور يعرفها من يعرؼ أحواؿ اإلسبلـ
كعلمائو»(ُ).
األئمة األربعة  قد ّنوا الناس عن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كىؤالء ٌ
كل ما يقولونو ،كذلك ىو الواجب عليهم؛ فقاؿ أبو حنيفة :ىذا
تقليدىم يف ٌ
رأيي كىذا أحسن ما رأيت ،فمن جاء برأم خًن منو قبلناه؛ كٟنذا لػ ٌما اجتمع
أفضل أصحابو  -أبو يوسف ّ -نالك ،فسألو عن مسألة الصاع ،كصدقة
تدؿ عليو السنٌة يف ذلك،
اٝنضراكات ،كمسألة األجناس ،فأخربه مالك ّنا ٌ
فقاؿ(ِ) :رجعت إىل قولك ،اي أاب عبد هللا ،كلو رأل صاحيب ما رأيت ،لرجع
بشر ،أيصيب كأيخطئ،
إىل قولك كما رجعت .كمالك كاف يقوؿ :إٌ٧نا أَّن ه
الشافعي كاف يقوؿ:
كبلما ىذا معناه .ك
فاعرضوا قوِل على الكتاب كالسنٌة ،أك ن
ٌ
اٜنجة موضوعة على
صح اٜنديث ،فاضربوا بقوِل اٜنائط ،كإذا رأيت ٌ
إذا ٌ
الطريق ،فهي قوِل .كيف مػختصر الػمزنػ ٌي  -لػ ٌما ذكر أنٌو اختصره من مذىب
الشافعي ،لًمن أراد معرفة مذىبو  -قاؿ :مع إعبلمو ّنيو عن تقليده ،كتقليد
ٌ
غًنه من العلماء .كاإلماـ أ٘ند كاف يقوؿ :ال تقلٌدكّن ،كال تقلٌدكا مال نكا،
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُّ-ُِٗ/ٔ :
(ِ) إذا كاف قوؿ أِب يوسف ىو جواب (ل ٌػما) ،فيجب حذؼ الفاء من عبارة( :فقاؿ).
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الثورم ،كتعلٌموا كما تعلٌمنا .ككاف يقوؿ :من قلٌة علم الرجل
الشافعي ،كال
كال
ٌ
ٌ
فإّنم لن يسلموا من أف
أف يقلٌد دينو الرجاؿ ،كقاؿ :ال تقلٌد دينك الرجاؿٌ ،
يغلطوا ...لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدلٌة التفصيليٌة ،يف ٗنيع
كل ما يعجز عنو من التف ٌقو ،كيلزمو
أموره ،فيسقط عنو ما يعجز عن معرفتو ،ال ٌ
ما يقدر عليو.)ُ(»...
أيضا« :كليس ألحػ ػػد أف يػحمل كبلـ هللا ،كرسولو ،على
كقاؿ ابن تيميٌة ن
يدؿ على مراد هللا،
يتبٌن  -من كبلـ هللا كرسولو  -ما ٌ
كفق مذىبو؛ إف لػم ٌ
كإال ،فأقواؿ العلماء اتبعة ،لقوؿ هللا تعاىل ،كرسولو ؛ ليس قوؿ هللا
كرسولو؛ ٌ
اتبعا ألقوالػهم.)ِ(»...
كرسولو ن
كقاؿ ابن القيٌم« :كالفرؽ بٌن الػحكم الػمنهزؿ ،الواجب االتٌباع ،كالػحكم
الػمؤهكؿ  -الذم غايتو أف يكوف جائز االتٌباع  -أ ٌف الػحكم اٞننهزؿ :الذم أنزلو
هللا على رسولو ،كحكم بو بٌن عباده ،كىو حكمو الذم ال حكم لو سواه .ك ٌأما
اٜنكم اٞنؤهكؿ ،فهو أقواؿ اجملتهدين اٞنختلفة ،اليت ال ٩نب اتٌباعها ،كال ييك هفر،
كال ييف هسق من خالفها ،فإ ٌف أصحاِبا مل يقولوا :ىذا حكم هللا كرسولو ،بل قالوا:
األمة .بل قاؿ
اجتهدَّن برأينا ،فمن شاء قبلو ،كمن شاء مل يقبلو؛ كمل ييل ًزموا بو ٌ
أبو حنيفة :ىذا رأيي ،فمن جاءَّن ِنًن منو قبلناه .كلو كاف ىو عٌن حكم هللا،
ك١نمد كغًن٨نا ٢نالفتو فيو .ككذلك مالك ،استشاره الرشيد
ٞنا ساغ ألِب يوسف ٌ
تفرؽ أصحاب
أف ٪نمل الناس ،على ما يف اٞنوطٌإ ،فمنعو من ذلك ،كقاؿ :قد ٌ
علم ،غًن ما عند اْلخرين .كىذا
كل قوـ ه
رسوؿ هللا  ،يف الببلد ،كصار عند ٌ
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ُُٖ-ُُٕ/َِ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ِٕ-ِٔ/ٕ :
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الشافعي ينهى أصحابو عن تقليده ،كييوصيهم برتؾ قولو ،إذا جاء اٜنديث
ٌ
ً
كدكّنا ،كيقوؿ:
ِنبلفو .كىذا اإلماـ أ٘ند ،يينكر على من كتب فتاكيوٌ ،
فبلَّن ،كخذ من حيث أخذكا .كلو علموا  أ ٌف
فبلَّن ،كال ن
ال تقلٌدّن ،كال تقلٌد ن
ٜنرموا على أصحاِبم ٢نالفتهم ،كٞنا ساغ ألصحاِبم
أقواٟنم كحي٩ ،نب اتٌباعوٌ ،
أف ييفتوا ِنبلفهم يف شيء ،كٞنا كاف أحدىم يقوؿ القوؿُ ،ثٌ ييفيت ِنبلفو ،يفًنكل
عنو يف اٞنسألة القوالف كالثبلثة ،كأكثر من ذلك .فالرأم كاالجتهاد أحسن
حل لػمسلم أف يػخالفو ،كال يػخرج
أحوالو أف يسوغ اتٌباعو .كالػحكم الػمنهزؿ ال يػ ٌ
٪نل تنفيذه،
عنو .ك ٌأما الػحكم الػمب هدؿ  -كىو اٜنكم بغًن ما أنزؿ هللا  -فبل ٌ
كال العمل بو ،كال يسوغ اتٌباعو ،كصاحبو بٌن الكفر كالفسوؽ كالظلم»(ُ).
للمفيت أف يشهد ،على هللا ،كرسولوِ ،بنٌو
كقاؿ ابن القيٌم ن
أيضا« :ال ٩نوز ي
أحل كذا ،أك حهرمو ،أك أكجبو ،أك أحبهو ،أك كرىو؛ ٌإال لًػما يعلم أ ٌف األمر فيو
ه
ص هللا ،كرسولو ،على إابحتو ،أك تػحريػمو ،أك إيػجابو ،أك
كذلك ،مػ ٌما ن ه
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 ُنكم هللا
كرسولو.)ِ(»...

(ُ) الركح.ِْٕ-َْٕ :
(ِ) إعبلـ اٞنوقٌعٌن.ِٕ/ٔ :
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أمثلة للمنسوبات َ
الع َق ّ
دية غيرالواحبة
مرتيػن ،فػي صورة
 نيسب إىل ابن عبٌاس ،أنٌو قاؿ« :رأل م ٌػحم هد ربهو ،بعينيوٌ ،
شاب أمرد»(ُ).
ٌ

 نيسب إىل ٌأـ الطفيلٌ ،أّنا قالت« :سػمعت رسوؿ هللا  ،يقوؿ :رأيتربٌػي ،يف الػمناـ ،يف خضر من الفردكس ،إىل أنصاؼ ساقيو ،يف رجليو نعبلف
من ذىب ،على كجهو فراش من ذىب»(ِ).
 نيسب إىل عبد هللا بن عمر ،أنٌو «بعث إىل عبد هللا بن عبٌاس ،يسألو :ىلػحم هد ربهو ،تبارؾ كتعاىل؟ فبعث إليو :أف نعم ،قد رآه ،فرهد عليو رسولو،
رأل م ٌ
كرسي من ذىبٓ ،نملو أربعة من
فقاؿ :كيف رآه؟ قاؿ :فقاؿ :رآه على
ٌ
اٞنبلئكة :ملك يف صورة رجل ،كملك يف صورة أسد ،كملك يف صور ثور،
كملك يف صورة نسر ،يف ركضة خضراء ،دكنو فراش من ذىب»(ّ).
 نيسب إىل عيبيد بن يحنٌن ،أنٌو قاؿ« :بينما أَّن جالس يف اٞنسجد ،إذ جاءّنإِل كٓن ٌدث ،كاثب إلينا الناس ،فقاؿ قتادةٚ :نعت
قتادة بن النعماف ،كجلس ه
رسوؿ هللا  ،يقوؿ :إ ٌف هللا لى ٌما فرغ من خلقو ،استول على عرشو ،كاستلقى،
ككضع إحدل رجليو ،على األخرل .كقاؿٌ :إّنا ال تصلح لبشر»(ْ).
فيهن
 -نيسب إىل ابن عبٌاس ،أنٌو قاؿ« :يطوم هللا  السماكات السبعّ ،نا ٌ

(ُ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٔ :
(ِ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٕ :
(ّ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٖ-ُّٕ :
(ْ) إبطاؿ التأكيبلت.َُٗ-ُٖٗ :
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كل ذلك بيمينو ،فبل ييرل
من اٝنبلئق؛ كاألرضٌنّ ،نا ٌ
فيهن من اٝنبلئق ،يطوم ٌ
من عند اإلِباـ شيء ،كال ييرل من عند اٝننصر شيء ،فيكوف ذلك كلٌو يف
ك ٌفو ّننزلة خردلة»(ُ).

 نيسب إىل عبد هللا بن عمرك ،أنٌو قاؿ« :خلق هللا اٞنبلئكة من نور الذراعٌن،كالصدر»(ِ).
 -نيسب إىل جابر بن عبد هللا ،أنٌو قاؿ« :قاؿ رسوؿ هللا" : ،يضحك هللا،

حَّت بدت لػهواتو كأضراسو»(ّ).
ربُّكمٌ ،

جالسا يف البطحاء ،يف
 نيسب إىل العبٌاس بن عبد اٞنطٌلب ،أنٌو «كافن
عصابة ،كرسوؿ هللا  جالس فيهم ...إذ علتهم سحابة ،فنظركا إليها ،فقاؿ:
ىل تدركف ما اسم ىذه؟ قالوا :نعم ،ىذا السحاب ،فقاؿ :رسوؿ هللا :
كاٞنزف؟ فقالوا :كاٞنزف ،فقاؿ رسوؿ هللا  :كالعناف؟ ُثٌ قاؿ :كىل تدركف كم
بيعد ما بٌن السماء كاألرض؟ قالوا :ال ،كهللا ،ما ندرم .قاؿ :فإ ٌف بعد ما
كإما ثبلث كسبعوف سنة ،إىل السماء اليت
كإما اثنتافٌ ،
بينهماٌ :إما كاحدةٌ ،
ىن سبع ٚنوات كذلكُ ،ثٌ قاؿ :فوؽ السماء السابعة
فوقها كذلكٌ ،
حَّت ع ٌد ٌ
ُنر ،بٌن أعبله كأسفلو ،مثل ما بٌن ٚناء إىل ٚناءُ ،ثٌ فوؽ ذلك ٖنانية أكعاؿ،
ظهورىن العرش ،بٌن
كبهن ،كما بٌن ٚناء إىل ٚناءُ ،ثٌ فوؽ
ما بٌن
ٌ
أظبلفهن كر ٌ
ٌ
أعبله كأسفلو مثل ما بٌن ٚناء إىل ٚناء ،كهللا فوؽ ذلك»(ْ).
(ُ) العظمة.ْْٔ-ْْٓ/ِ :
(ِ) إبطاؿ التأكيبلت.ُِِ :
(ّ) إبطاؿ التأكيبلت.ُِْ :
(ْ) التوحيد.ِّٓ-ِّْ/ُ :
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النيب  ،فقالت:
 نيسب إىل عبد هللا بن خليفة ،أنٌو قاؿ« :أتت امرأة إىل ٌادع هللا أف ي ً
الرب؛ فقاؿ :إ ٌف كرسيٌو كسع السماكات
دخلين اٛننٌة ،فعظهم ه
ي ى ي
كاألرض ،كإنٌو ليقعد عليو ،فما يفضل منو ٌإال قدر أربع أصابع ،كم ٌد أصابعو
األربع ،كإ ٌف لو أطيطنا كأطيط الرحل اٛنديد ،إذا ركبو من يي ًثقلو»(ُ).
ك ىم ىق ناما
ك ىربُّ ى
 نيسب إىل ٠ناىد ،يف تفسًن قولو تعاىل ﴿ :ىع ىسى أى ٍف يػىٍبػ ىعثى ىودا﴾(ِ) ،أنٌو قاؿ« :ييقعًده على العرش»(ّ).
ىٍ١ن يم ن

عزتو،
 قاؿالدارمي« :كقد بلغنا ٌأّنم حٌن ٘نلوا العرش ،كفوقو اٛنبٌار ،يف ٌ
ٌ
حَّت ليًٌقنوا" :ال حوؿ،
كِبائو ،ضعفوا عن ٘نلو ،كاستكانوا ،كجثوا على ركبهمٌ ،
استقل بو
كال ٌقوةٌ ،إال اب﵁"؛ فاستقلٌوا بو بقدرة هللا ،كإرادتو .لوال ذلك ما
ٌ
فيهن .كلو قد شاء الستقهر
العرش ،كال اٜنى ىملة ،كال السماكات كاألرض ،كال من ٌ
على ظهر بعوضة ،فاستقلٌت بو بقدرتو ،كلطف ربوبيٌتو ،فكيف على عرش
عظيم أكرب من السماكات السبع ،كاألرضٌن السبع؟»(ْ).
تعليق:

ألّنا فاقدة لشرط
الع ىقديٌة عن (السلفيٌة الواجبة)؛ ٌ
ٔنرج ىذه الػمنسوابت ى
القطعيٌة ،كشرط الكلٌيٌة.
كال يػخالف يف ذلك ٌإال (غبلة الػحنابلة) ،الذين أقاموا عقيدة (اإلقعاد)،
على (العرش) ،على أساس (أثػػر مػجاىد)!!!

(ُ) نقض اإلماـ أِب سعيد.ُٖٓ :
(ِ) اإلسراء.ٕٗ :
اٝنبلؿ.ُِْ/ُ :
(ّ) السنٌةٌ ،
(ْ) نقض اإلماـ أِب سعيد.ُّٕ :
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١نمد بن أ٘ند بن كاصل ،قاؿ :ىمن رهد
خبلؿ« :
قاؿ أبو بكر الػ ٌ
ي
فسمعت ٌ
جهمي»(ُ).
حديث ٠ناىد ،فهو
ٌ
كٚنعت أاب داكد يقوؿ :من أنكر ىذا ،فهو عندَّن
كقاؿ الػ ٌ
خبلؿ ن
أيضا « :ي
يمتٌػ ىه هم ،كقاؿ :ما زاؿ الناس ٪ن ًٌدثوف ِبذا ،ييريدكف يمغايىظة اٛنهميٌة ،كذلك أ ٌف
اٛنهمية ي ً
نكركف أ ٌف على العرش شيء(ِ)»(ّ).
ٌ ي
١نمد بن عبدكس ،كاٜنسن بن صاحل،
كقاؿ الػ ٌ
خبلؿ ن
أيضا« :كأخربّن ٌ
مركذم ،قاؿ :قاؿ أبو بكر بن
كبعضهما أتىػ ُّم من بعض ،قاال :ثنا أبو بكر الػ
ٌ
ً
ت عنده ىذه األحاديث ،فسكت ،فهو يمتٌػ ىه هم على
٘نٌاد اٞنقرئ :من ذيكىر ٍ
الدقيقي :من رهدىا ،فهو عندَّن
اإلسبلـ ،فكيف من طعن فيها؟ كقاؿ أبو جعفر
ٌ
(ْ)
يرد ىذا ٌإال
اس
عب
كقاؿ
.
كحكم من رهد ىذا أف يتقا
الدكرم :ال ُّ
ٌ
جهمي ،ي
ٌ
ٌ
يمتٌػ ىه هم ،كقاؿ إسحاؽ بن راىويو :اإل٬ناف ِبذا اٜنديث ،كالتسليم لو .كقاؿ
جهمي .كقاؿ
علي القوىستاّنٌ :من رهد ىذا اٜنديث ،فهو
ٌ
إسحاؽ ألِب ٌ
النيب  :ييقعً يده على العرش ،فهو يمتٌػ ىه هم،
عبد ٌ
الوىاب ٌ
الوراؽ ،للذم رهد فضيلة ٌ
على اإلسبلـ .كقاؿ إبراىيم األصبهاّنٌ :ىذا اٜنديث ح هدث بو العلماءي ،منذ
علي ،عن
يرده ٌإال أىل البدع ،قاؿ:
ستٌٌن كمئة سنة ،كال ُّ
ي
كسألت ٘نداف بن ٌ
يرده ٌإال أىل
أحدا ُّ
أيت ن
ىذا اٜنديث ،فقاؿ :كتبتيو منذ ٙنسٌن سنة ،كما ر ي
البدع .كقاؿ إبراىيم الػحربػي :ح ٌدثنا ىاركف بن معركؼ :كما ي ً
نكر ىذا ٌإال أىل
ي
ٌ
اٝنبلؿ.ُِْ/ُ :
(ُ) السنٌةٌ ،
(ِ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :شيئنا).
اٝنبلؿ.ُِٓ-ُِْ/ُ :
(ّ) السنٌةٌ ،
لعل مراده( :يػيتهقى).
(ْ) كذا يف اٞنطبوع ،ك ٌ
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ً
أعٌن الزَّندقة ،قاؿ:
البدع .قاؿ ىاركف بن معركؼ :ىذا حديث ييسخن هللاي بو ي ى
كٚنعت ١نمد بن إسػماعيل السلمي يقوؿ :من توهىم أ ٌف ١نم ندا  لػم ً
يستوجب
ٌ
ي ٌ
ى
ٌ
كٚنعت أاب عبد هللا
كافر اب﵁ العظيم ،قاؿ:
ي
من هللا  ما قاؿ ٠ناىد ،فهو ه
١نمد بن مصعب  -يعين العابد  -يقوؿ :نعم ،ييقعًده
اٝن ٌفاؼ يقوؿ:
ي
ٚنعت ٌ
اٝنبلئق منزلتىو»(ُ).
على العرش؛ لًنل
ي
كٚنعت أاب بكر بن صدقة ،يقوؿ :قاؿ إبراىيم
كقاؿ الػ ٌ
خبلؿ ن
أيضا « :ي
يوما ،كذكر حديث ليث ،عن ٠ناىد ،فجعل يقوؿ :ىذا ح هدث بو
حرِب ن
الػ ٌ
عثماف بن أِب شيبة يف الػمجلس ،على رؤكس الناس؛ فكم ترل كاف يف اجمللس؟
عشرين أل نفا ،فرتل لو أ ٌف إنسا نَّن قاـ إىل عثماف ،فقاؿ :ال ٓن ًٌدث ِبذا اٜنديث،
إنكاره ،تراه كاف ٫نرج ًمن ثػى هم ٌإال كقد قيتًل ،قاؿ أبو بكر بن صدقة:
أظهر ى
أك ى
حكمو عندم ٌإال القتل»(ِ).
ى
كص ىد ىؽ ،ما ي

اٝنبلؿ.ُِٕ/ُ :
(ُ) السنٌةٌ ،
اٝنبلؿ.َِِ-ُِٗ/ُ :
(ِ) السنٌةٌ ،
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ّ
الفقهية غيرالواحبة
أمثلة للمنسوبات
حبلال
 قاؿ ابن حزـ« :كال ٩نوز نكاح اٞنتعة ،كىو النكاح إىل أجل ،ككاف نسخا
على عهد رسوؿ هللا ُ ،ثٌ نسخها هللا تعاىل ،على لساف رسولو  ،ن ن
اباتً ،إىل يوـ القيامة .كقد ثبت على ٓنليلها بعد رسوؿ هللا ٗ ناعةه من
السلف  ،منهم من الصحابة  :أٚناء بنت أِب بكر الص ٌديق ،كجابر بن
عبد هللا ،كابن مسعود ،كابن عبٌاس ،كمعاكية بن أِب سفياف ،كعمرك بن حريث،
اٝندرم ،كسلمة ،كمعبد ابنا أيميٌة بن خلف .كركاه جابر بن عبد هللا،
كأبو سعيد
ٌ
عن ٗنيع الصحابة ،م ٌدة رسوؿ هللا  ،كم ٌدة أِب بكر ،كعمر ،إىل قرب آخر
علي فيها توقُّف .كعن
خبلفة عمر .كاختيلف يف إابحتها عن ابن الزبًن ،كعن ٌ
عمر بن اٝنطٌاب أنٌو إٌ٧نا أنكرىا إذا لػم يشهد عليها عدالف فقط ،كأابحها
بشهادة عدلٌن .كمن التابعٌن :طاكس ،كعطاء ،كسعيد بن جبًن ،كسائر فقهاء
تقصينا اْلاثر اٞنذكورة ،يف كتابنا اٞنوسوـ بػ"اإليصاؿ".
م ٌكةٌ ،
أعزىا هللا .كقد ٌ
األنصارم .كاختيلف فيها :عن
كصح ٓنر٬نها عن ابن عمر ،كعن ابن أِب عمرة
ٌ
ٌ
علي ،كعمر ،كابن عبٌاس ،كابن الزبًن .ك٣نٌن قاؿ بتحر٬نها ،كفسخ عقدىا ،من
ٌ
يصح
ػمتأخرين :أبو حنيفة ،كمالك ،ك
ال ٌ
الشافعي ،كأبو سليماف .كقاؿ يزفىرٌ :
ٌ
صح ٓنرمي الشغار ،كاٞنوىوبة،
ػحمد :لقد ٌ
العقد ،كيبطل الشرط .قاؿ أبو م ٌ
أبٌن من اٞنتعة ،كلكنٌهم ال يبالوف ابلتناقض .كنقتصر
فأابحوىا ،كىي يف التحرمي ي
الرزاؽ ،عن
من اٜني ٌجة يف ٓنر٬نها على خرب اثبت ،كىو ما ركيناه من طريق عبد ٌ
اٛنهين ،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 إىل أجل،
رسوؿ هللا  ،على الػمنرب ٫نطب ،كيقوؿ" :من كاف ٌ
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فلي ً
عطها ما ٚنٌى ٟنا ،كال يسرتجع ٣نٌا أعطاىا شيئنا ،كيفارقها ،فإ ٌف هللا قد حهرمها
ي
١نمد :ما يحًٌرـ إىل يوـ القيامة ،فقد أمنٌا
عليكم ،إىل 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 اٞنعقود إىل أجل:
قٌ
حس سليم يدرم  -ببل ٌ
ط ،أل ٌف ٌ
كل ذم ٌ
ىو غًن العقد ،الذم ىو إىل غًن أجل ...فمن الباطل إبطاؿ عقد تعاقداه،
٪نل البتٌةٌ ،إال أف مأمرَّن بو الذم أمرَّن
كإلزامهما ن
عقدا لػم يتعاقداه ،كىذا ال ٌ
اٜنج ،ال أحد دكنو ،كاب﵁ تعاىل التوفيق»(ُ).
ابلصبلة كالزكاة كالصوـ ك ٌ
تعليق:

صحة
صحت نسبة القوؿ ِبابحة الػمتعة ،إىل بعض السلفٌ ،
سواء ٌ
تصح؛ فإ ٌف القوؿ ِبابحة اٞنتعة قوؿ خارج عن (السلفيٌة الواجبة)؛
قطعيٌة ،أـ لػم ٌ
ألنٌو قد فقد شرط (الكلٌيٌة) ،ببل خبلؼ.
فجمهور (السلف الصاحل)  -ببل خبلؼ  -قد ذىبوا إىل القوؿ بتحرمي
حرموىا من تلقاء أنفسهم ،بل ّنعىن ٌأّنم شهدكا
ىذه اٞنتعة اٞنؤقٌتة ،ال ّنعىن ٌأّنم ٌ
على أ ٌف هللا  قد حهرمها؛ فيكونوف قد اطٌلعوا على األدلٌة الشرعيٌة القطعيٌة،
الشرعي ،من تلك األدلٌة.
الدالٌة على ٓنر٬نها ،مع فهمهم السليم للمراد
ٌ
ٌأما الذين ني ًسب إليهم القوؿ ِبابحة الػمتعة؛ فقد تكوف النسبة إليهم
الظن ،يف
ابطلة ،كليس ىذا ببعيد؛ ٌ
فإّنا ركاايت آحاد ،ال تيفيد أكثر من ٌ
أحسن أحواٟنا.
غًن مدركٌن للمراد
كقد يكوف الركاة  -الذين نسبوا إليهم ذلك القوؿ  -ى
(ُ) ا﵀لٌى ابْلاثر.َُّ-ُِٕ/ٗ :
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صحت عنهم.
اٜنقيقي ألقواٟنم ،إف ٌ
ٌ
يصح قوؿ بعضهم ابإلابحة؛ لعدـ االطٌبلع على األدلٌة ًٌ
ا﵀رمة؛
كقد ٌ
كليس ىذا ببعيد؛ فليسوا ّنعصومٌن من اٝنطإٌ ،إال إذا أٗنعوا.
الطربم« :كقد دلٌلنا على أ ٌف اٞنتعة  -على غًن النكاح الصحيح -
قاؿ
ٌ
حراـ ،يف غًن ىذا اٞنوضع من كتبناّ ،نا أغىن عن إعادتو ،يف ىذا اٞنوضع .ك ٌأما
منهن
ما يركم عن أيبػى ٌي بن كعب ،كابن عبٌاس ،من قراءهتما" :فما استمتعتم بو ٌ
سمى" ،فقراءة ِنبلؼ ما جاءت بو مصاحف اٞنسلمٌن ،كغًن جائز
إىل أجل يم ٌ
ً
ً
عمن
ألحد أف ييلحق يف كتاب هللا تعاىل شيئنا لػم مأت بو اٝنرب القاطع العذرٌ ،
ال ٩نوز خبلفو»(ُ).

(ُ) جامع البياف.ٖٓٗ/ٔ :
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ّ
التفسيرية غيرالواحبة
أمثلة للمنسوبات
ىم يوسف ابٞنرأة ،ك٨نٌها بو ،فإ ٌف أىل العلم
 قاؿالطربمٌ « :
ٌ
فأما ما كاف من ٌ
ذاكره ،كذلك ما ح ٌدثنا أبو يكريب ،كسفياف بن ككيع،
قالوا يف ذلك ما أَّن ي
ازم ،قالوا :ثنا ابن عييينة ،عن عثماف بن أِب سليماف ،عن
كسهل بن موسى الر ٌ
ىم يوسف ما بلغ؟ قاؿ :ىح هل
ابن أِب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ،يسئل عن ٌ
اٟنً ٍميا ىف ،كجلس منها مػجلس الػخاتًن .لفظ الػحديث ألبػي يكريب .ح ٌدثنا
بيد هللا بن أِب يزيد
أبو يكريب ،كابن ككيع ،قاال :ثنا ابن عييينة ،قاؿٚ :نع عي ي
ت بًًو ىكىى هم ًِبىا﴾(ُ) ،قاؿ :جلس منها ٠نلس
ابن عبٌاس يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨نه ٍ
ى
اٝناتًن ،كح هل اٟنً
علي،
بن
كعمرك
،
اّن
اٜنس
هللا
عبد
بن
ايد
ز
ثنا
د
ح
ياف.
م
ٌ
ٍ
ى
ٌ
ٌ
ٌ
١نمد ،قالوا :ثنا سفياف بن عييينة ،عن عيبيد هللا بن أِب يزيد ،قاؿ:
كاٜنسن بن ٌ
ىم يوسف؟ قاؿ :ىح هل اٟنً ٍمياف ،كجلس منها
ي
ٚنعت ابن عبٌاس يسئل :ما بلغ من ٌ
٠نلس اٝناتً
عدم ،عن
أِب
بن
د
١نم
ثنا
:
قاؿ
هللا،
عبد
بن
ايد
ز
ثين
د
ح
ن.
ٌ
ٌ
ٌ
ىم يوسف؟
ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :ي
سألت ابن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
قاؿ :استلقت لو ،كجلس بٌن ًرجليها .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن ٬ناف،
ت بًًو ىكىى هم ًِبىا﴾ ،قاؿ :استلقت
عن ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨نه ٍ
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا قبيصة بن عقبة ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن
كح هل ثيابىو .ح ٌدثين ٌ
لو ،ى
ت بًًو ىكىى هم ًِبىا﴾ ،ما
ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨نه ٍ
اٞنثىن،
بلغ؟ قاؿ :استلقت لو ،كجلس بٌن ًرجليها ،ه
كحل ثيابىو ،أك ى
ثياِبا .ح ٌدثين ٌ
قاؿ :ثنا إسحاؽ ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن سعيد ،عن ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة،
(ُ) يوسف.ِْ :

056

ىم يوسف؟ قاؿ :استلقت على قفاىا،
قاؿ:
ي
سألت ابن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
كقعد بٌن ًرجليها؛ لينزع ثيابىو .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أِب ،عن َّنفع بن عمر ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :يسئل
ً
ابن عباس ،عن قولو﴿ :كلىىق ٍد ى٨نه ًً
ىم يوسف؟ قاؿ:
ٍ
ٌ
ى
ت بو ىكىى هم ِبىا﴾ ،ما بلغ من ٌ
ىح ػ هػل الػ ًه ٍمياف ،يعين السراكيل .ح ٌدثنا أبو يكريب ،كابن ككيع ،قػاال :ثنا
ت بًًو ىكىى هم
ابن إدريس ،قاؿ:
ٚنعت األعمش ،عن ٠ناىد ،يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨نه ٍ
ي
ً
حَّت ثػينهتو ،كاستلقت لو .ح ٌدثين زايد بن عبد هللا
ِبىا﴾ ،قاؿ :ىح هل السراكيلٌ ،
اٜنساّنٌ ،قاؿ :ثنا مالك بن يسعًن ،قاؿ :ثنا األعمش ،عن ٠ناىد ،يف قولو:
ٌ
ً
﴿كلىىق ٍد ى٨نه ً
حَّت كقع على ال ًػميتىػنى ً
ٌن .ح ٌدثنا
ٍ
ت بًو ىكىى هم ِبىا﴾ ،قاؿ :ىح هل سراكيلوٌ ،
ى
١نمد بن ثور ،عن معمر ،عن ابن أِب ٤نيح،
١نمد بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا ٌ
ٌ
ت بًًو ىكىى هم ًِبىا﴾ ،قاؿ :جلس منها ٠نلس الرجل من
عن ٠ناىد ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨نه ٍ
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا أبو يحذيفة ،قاؿ :ثنا شبل ،قاؿ :ثين القاسم بن
امرأتو .ح ٌدثين ٌ
ت بًًو ىكىى هم ًِبىا﴾ ،قاؿٌ :أما ٨نٌها بو ،فاستلقت لو ،ك ٌأما ٨نٌو
أِب ٌبزة ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨نه ٍ
ػحمد ،قاؿ :ثنػي
ِبا ،فإنٌو قعد بٌن ًرجليها ،كنزع ثيابو .ح ٌدثنا الػحسن بن م ٌ
١نمد ،عن ابن يجريج ،قاؿ :أخربّن عبد هللا بن أِب يمليكة ،قاؿ:
ٌ
حجاج بن ٌ
ىم يوسف؟ قاؿ :استلقت لو ،كجلس بٌن
قلت البن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا اٜنً ٌماّنٌ ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن اليماف،
ًرجليها ،ينزع ثيابىو .ح ٌدثين ٌ
علي بن بذ٬نة ،عن سعيد بن يجبًن ،كعكرمة ،قاال :ىح هل
عن سفياف ،عن ٌ
ً
١نمد
السراكيل ،كجلس منها ٠نلس اٝناتن .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا عمرك بن ٌ
ت بًًو ىكىى هم ًِبىا﴾ ،قاؿ:
العنقزم ،عن شريك ،عن جابر ،عن ٠ناىد ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨نه ٍ
ٌ
حَّت بلغ الثػُّنٌات .ح ٌدثين اٜنارث ،قاؿ :ثنا عبد العزيز،
استلقت ،ه
كحل ثيابىوٌ ،
ت بًًو ىكىى هم
قاؿ :ثنا قيس ،عن أِب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨نه ٍ
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ً
أطلق تً ٌكةى سراكيلو .ح ٌدثين اٜنسن بن ٪نٍن ،قاؿ :أخربَّن
ِبىا﴾ ،قاؿ :ى
الرزاؽ ،قػػاؿ :أخبػرَّن ابن عييينة ،عن عثمػػاف بن أبػي سليماف ،ع ػػن
عبػد ٌ
ىم يوسف ما بلغ؟ قاؿ:
ابن أِب يمليكة ،قاؿ:
ي
شهدت ابن عبٌاس يسئل عن ٌ
ً
ً
وصف
ىح هل اٟن ٍمياف ،كجلس منها ٠نلس اٝناتن .فإف قاؿ قائل :ككيف ٩نوز أف يي ى
نيب؟ قيل :إ ٌف أىل العلم اختلفوا يف ذلك؛ فقاؿ
يوسف ّنثل ىذا ،كىو ﵁ ٌّ
بعضهم :كاف ٣نٌن ابتيلي من األنبياء ِنطيئة ،فإٌ٧نا ابتبله هللا ِبا؛ ليكوف من
هللا  ،على ىك ىج ول ،إذا ذكرىا ،فيج ٌد يف طاعتو؛ إشفاقنا منها ،كال يتٌكل على
سعة عفو هللا ،كر٘نتو .كقاؿ آخركف :بل ابتبلىم هللا بذلك؛ ًٌ
ليعرفهم موضع
نعمتو عليهم ،بصفحو عنهم ،كتركو عقوبتهم عليو ،يف اْلخرة .كقاؿ آخركف :بل
أئمة ألىل الذنوب ،يف رجاء ر٘نة هللا ،كترؾ اإلايس
ابتبلىم بذلك؛ ليجعلهم ٌ
كَكلوا القرآف
من عفوه عنهم ،إذا اتبوا .ك ٌأما آخركف ٣نٌن خالف أقواؿ السلفٌ ،
فإّنم قالوا يف ذلك أقو ناال ٢نتلفة ،فقاؿ بعضهم :معناه :كلقد ٨نٌت اٞنرأة
ِبرائهمٌ ،
ٟنمها بو٣ ،نٌا أرادتو من
بيوسف ،كى هم ِبا يوسف أف يضرِبا ،أك يناٟنا ّنكركه؛ ٌ
عما ى هم بو من أذاىا،
الػمكركه ،لوال أ ٌف يوسف رأل برىاف ربٌو ،كك هفو ذلك ٌ
ً
صحة ذلك قولو:
ال ٌأّنا ارتدعت من قبل نفسها .قالوا :كالشاىد على ٌ
﴿ ىك ىذلً ً
السوءى ىكالٍ ىف ٍح ىشاءى﴾(ُ) ،قالوا :فالسوء ىو ما كاف ى هم بو
ؼ ىعٍنوي ُّ
ص ًر ى
ى
ك لنى ٍ
من أذاىا ،كىو غًن الفحشاء .كقاؿ آخركف منهم :معىن الكبلـ :كلقد ٨نهت بو،
فتناىى اٝنرب عنهاُ ،ثٌ ابتيدئ اٝنرب عن يوسف ،فقيل :كى هم ِبا يوسف ،لوال أف
كأّنم ك هجهوا معىن الكبلـ إىل أف يوسف لػم يىػ يه هم ِبا ،كأ ٌف هللا
رأل برىاف ربٌوٌ ،
إٌ٧نا أخرب أ ٌف يوسف لوال رؤيتو برىا ىف رب ػًٌػو لى ىػه هم ِبا ،كلكنٌو رأل برىاف رب ػًٌػو ،فلم
(ُ) يوسف.ِْ :
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اَّللً ىعلىٍي يك ٍم ىكىر ٍ٘نىتيوي ىالتهػبىػ ٍعتي يم الشٍهيطىا ىف إًهال
ض يل ه
يػى يه هم ِبا ،كما قيل ﴿ :ىكلى ٍوىال فى ٍ
قىلً نيبل﴾(ُ) .كييفسػػد 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 َكيليو .كقاؿ آخركف
ٗنيع أىل العلم بتأكيل القرآف ،الذين عنهم يي ى
خبلفهما ى
ٕنثيبل
منهم :بل قد ٨نهت اٞنرأة بيوسف ،كى هم يوسف ابٞنرأة ،غًن أ ٌف ٨نٌهما كاف ن
عزما كال إرادة؛ قالوا :كال حرج يف حديث النفس،
منهما بٌن الفعل كالرتؾ ،ال ن
فعل .ك ٌأما الربىاف الذم رآه
كال يف ذكر القلب ،إذا لػم يكن معهما ه
عزـ ،كال ه
يوسف ،فرتؾ من أجلو مواقعة اٝنطيئة ،فإ ٌف أىل العلم ٢نتلفوف فيو ،فقاؿ
بعضهم :نودم ابلنهي عن مواقعة اٝنطيئةً .
كر من قاؿ ذلك :ح ٌدثنا
ذ
ي
أبو يكريػػب ،ق ػػاؿ :ثػنػا ابن عييينة ،عػن عثمػػاف بػن أبػي سليمػاف ،عػػن
ابن أِب يمليكة ،عن ابن عبٌاس﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾(ِ) ،قاؿ :نودم:
يشو ،فذىب يطًن ،فبل ريش لو؟ قاؿ:
اي يوسف ،أتزّن ،فتكوف كالطًن كقع ر ي
ثنا ابن عييينة ،عن عثماف بن أِب سليماف ،عن ابن أِب يمليكة ،عن ابن عبٌاس،
ً
حَّت رأل برىاف ربٌو ،قاؿٕ :نثاؿ صورة كجو أبيو .قاؿ
قاؿ :لػم ييعط على النداءٌ ،
ضا على إصبعو ،فقاؿ :اي يوسف ،تزّن ،فتكوف كالطًن ذىب
سفياف :عا ً
عدم ،عن
اٜنساّنٌ ،قاؿ :ثين ٌ
١نمد بن أِب ٌ
ريشو؟ ح ٌدثين زايد بن عبد هللا ٌ
ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :قاؿ ابن عبٌاس :نودم :اي ابن يعقوب،
ال تكن كالطائر لو ريش ،فإذا زىن ،ذىب ريشو ،أك قعد ال ريش لو ،قاؿ :فلم
ي ً
عط على النداء ،فلم يزد على ىذا .قاؿ ابن يجريج :كح ٌدثين غًن كاحد ،أنٌو
ي
(ُ) النساء.ّٖ :
(ِ) يوسف.ِْ :
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ضا على إصبعو .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا
رأل أابه عا ً
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أِب ،عن َّنفع بن عمر ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :قاؿ
ابن عبٌاس﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :نودم ،فلم يسمع ،فقيل لو:
اي ابن يعقوب ،تيريد أف تزّن ،فتكوف كالطًن نيتًف ،فبل ريش لو؟ ح ٌدثنا
اٜنضرمي ،عن ابن أِب يمليكة،
ابن ٘نيد ،قاؿ :ثنا سلمة ،عن طلحة بن عمرك
ٌ
ػح ٌل ً٨نٍيانىو ،نودم:
قاؿ :بلغين أ ٌف يوسف ،لى ٌما جلس بٌن ًرجلي اٞنرأة ،فهو يى ي
اي يوسف بن يعقوب ،ال ً
يشو،
تزف ،فإ ٌف الطًن إذا زىن ،تناثر ر ي
فأعرضُ .ثٌ
ى
اٞنثىن ،قاؿ:
نودم ،فأعرض .فتمثٌل لو يعقوب عا ً
ضا على إصبعو ،فقاـ .ح ٌدثين ٌ
ثنا قبيصة بن عقبة ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن ابن يجريج ،عن ابن أِب يمليكة ،عن
ابن عبٌاس ،قاؿ :نودم :اي ابن يعقوب ،ال تكن كالطًن ،إذا زىن ،ذىب ريشو،
ً
١نمد ،قاؿ :ثنا
كبقي ال ريش لو ،فلم ييعط على النداء ،ف يفٌزع .ح ٌدثنا اٜنسن بن ٌ
١نمد ،عن ابن يجريج ،قاؿ :أخربّن عبد هللا بن أِب يمليكة ،قاؿ:
ٌ
حجاج بن ٌ
تكونن كالطائر لو ريش ،فإذا زىن،
قاؿ ابن عبٌاس :نودم :اي ابن يعقوب ،ال
ٌ
ً
حَّت رأل
ذىب ريشو .قاؿ :أك قعد ال ريش لو .فلم ييعط على النداء شيئناٌ ،
الرزاؽ ،قاؿ:
برىاف ربٌو ،فف ًرؽ ،ف ىفػهر .ح ٌدثنا اٜنسن بن ٪نٍن ،قاؿ :أخربَّن عبد ٌ
أخربَّن ابن عييينة ،عن عثماف بن أِب سليماف ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :قاؿ
ابن عبٌاس :نودم :اي ابن يعقوب ،أتزّن ،فتكوف كالطًن كقع ريشو ،فذىب
يطًن ،فبل ريش لو؟ ح ٌدثين يونس ،قاؿ :أخربَّن ابن كىب ،قاؿ :أخربّن َّنفع بن
يزيد ،عن ٨نٌاـ بن ٪نٍن ،عن قتادة ،قاؿ :نودم يوسف ،فقيل :أنت مكتوب يف
األنبياء ،تعمل عمل السفهاء؟ ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن ٬ناف ،عن
ابن جريج ،عن ابن أِب يمليكة ،قاؿ :نودم :يوسف بن يعقوب ،تزّن ،فتكوف
فكف عن
كالطًن نيتًف ،فبل ريش لو؟ كقاؿ آخركف :الربىاف الذم رآه يوسف ه
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يتوعهدهً .
كر من قاؿ ذلك:
ذ
مواقعة اٝنطيئة؛ من أجلو :صورة يعقوب
ي
العنقزم ،قاؿ :أخربَّن
١نمد
ػحمد ،قاؿ :ثنا عمرك بن ٌ
ح ٌدثنا الػحسن بن م ٌ
ٌ
إسرائيل ،عن أِب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن ،عن ابن عبٌاس ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال
ضا على
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة  -أك ٕنثاؿ  -كجو يعقوب ،عا ً
إصبعو ،فخرجت شهوتو من أَّنملو .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا عمرك بن
العنقزم ،عن إسرائيل ،عن أِب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن ،عن ابن عبٌاس:
ٌ
يعقوب ،فضرب يف صدره ،فخرجت
﴿لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :ىمثى ىل لو
ي
١نمد بن بشر ،عن ًمسعر ،عن
شهوتو من أَّنملو .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ٌ
أِب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل ٕنثاؿ
قائبل بك ٌفو ىكذا ،كبسط ك هفو ،فخرجت شهوتو من أَّنملو .ح ٌدثنا
كجو أبيو ،ن
أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أِب ،عن سفياف عن
أِب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :ىمثى ىل لو
ضا على أصابعو ،فضرب صدره ،فخرجت شهوتو من أَّنملو .ح ٌدثنا
يعقوب ،عا ً
يونس بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا عبد هللا بن كىب ،قاؿ :أخربّن ابن يجريج،
عن ابن أِب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ:
اضعا أ٧نلتو على فيو ،يتو هعده ،فف ػهر .ح ٌدثنا اٜنسن بن
رأل صورة يعقوب ،ك ن
١نمد ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن عبٌاد ،قاؿ :ثنا جرير بن حازـ ،قاؿٚ :نعت عبد هللا
ٌ
ت بًًو ىكىى هم ًِبىا﴾ ،قاؿ:
ابن أِب يمليكة ٪ن ٌدث عن ابن عبٌاس ،يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨نه ٍ
يعقوب ،يف سقف البيت ،قاؿ :فني ًزعت شهوتيو اليت كاف ٩ندىا،
حٌن رأل
ى
فخرج يسعى إىل ابب البيت ،فتبعتو اٞنرأة .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع،
السدكسي ،عن الػحسن،
كح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أِب ،عن قيػ ٌػرة بن خالد
ٌ
ضا على
قاؿ :زعموا  -كهللا أعلم  -أ ٌف سقف البيت انفرج ،فرأل
يعقوب عا ً
ى
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أصابعو .ح ٌدثين يعقوب ،قاؿ :ثنا ابن عيليٌة ،عن يونس ،عن اٜنسن ،يف قولو:
ضا على إصبعو،
﴿لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل تػمثاؿ يعقوب ،عا ً
يقوؿ :يوسف ،يوسف .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ابن عيليٌة ،عن يونس ،عن
العنقزم ،قاؿ :أخربَّن
١نمد ،قاؿ :ثنا عمرك
اٜنسن٥ ،نوه .ح ٌدثنا اٜنسن بن ٌ
ٌ
الثورم ،عن أِب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
سفياف
ٌ
ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل ٕنثاؿ كجو يعقوب ،فخرجت شهوتو من أَّنملو .ح ٌدثنا
علي بن بذ٬نة ،عن سعيد
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ٪نٍن بن ٬ناف ،عن سفياف ،عن ٌ
ضا على أصابعو ،فدفع يف
ابن يجبًن ،قاؿ :رأل صورة ،فيها كجو يعقوب ،عا ً
رجبل،
فكل كلد يعقوب ،يكلًد لو اثنا عشر ن
صدره ،فخرجت شهوتو من أَّنملوٌ ،
ٌإال يوسف ،فإنٌو نقص بتلك الشهوة ،كلػم يولد لو غًن أحد عشر .ح ٌدثين
يونس ،قاؿ :أخربَّن ابن كىب ،قاؿ :أخربّن يونس بن يزيد ،عن ابن شهاب،
يوسف :يعقوب .ح ٌدثنا
أ ٌف ي٘نيد بن عبد الر٘نن ،أخربه أ ٌف الربىاف الذم رأل
ي
١نمد ،قاؿ :ثنا عيسى بن اٞننذر ،قاؿ :ثنا أيٌوب بن يسويد ،قاؿ :ثنا
اٜنسن بن ٌ
الزىرم ،عن ي٘نيد بن عبد الر٘نن ،مثلو .ح ٌدثنا
األيلي ،عن
يونس بن يزيد
ٌ
ٌ
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا جرير ،عن منصور ،عن ٠ناىد﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾.
قاؿ :ىمثى ىل لو يعقوب .ح ٌدثنا ابن ٘نيد ،قاؿ :ثنا ح ٌكاـ ،عن عمرك ،عن
١نمد بن عمرك ،قاؿ :ثنا أبو عاصم ،قاؿ:
منصور ،عن ٠ناىد ،مثلو .ح ٌدثين ٌ
ثنا عيسى ،عن ابن أِب ٤نيح ،عن ٠ناىد﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ:
ػحمد ،قاؿ :ثنا شبابة ،قاؿ :ثنا كرقػػاء ،عن
يعقوب .ح ٌدثنا الػحسن بن م ٌ
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة ،قاؿ :ثنا
ابن أِب ٤نيح ،عن ٠ناىد ،مثلو .ح ٌدثين ٌ
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة،
شبل ،عن ابن أِب ٤نيح ،عن ٠ناىد ،مثلو .ح ٌدثين ٌ
الثورم ،عن
الرزاؽ ،قاؿ :أخربَّن
كح ٌدثنا اٜنسن بن ٪نٍن ،قاؿ :أخربَّن عبد ٌ
ٌ
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١نمد بن عبد األعلى،
ابن أِب ٤نيح ،عن ٠ناىد ،قاؿ :ىمثى ىل لو يعقوب .ح ٌدثنا ٌ
١نمد بن ثور ،عن معمر ،عن ابن أِب ٤نيح ،عن ٠ناىد ،أنٌو قاؿ:
قاؿ :ثنا ٌ
حَّت رأل صورة يعقوب يف اٛني يدر .ح ٌدثنا
جلس منها ٠نلس الرجل من امرأتوٌ ،
ابن ٘نيد ،قاؿ :ثنا جرير ،عن منصور ،عن ٠ناىد ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة ،قاؿ :ثنا
بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :ىمثى ىل لو
يعقوب .ح ٌدثين ٌ
ي
تكونن كالطًن لو
شبل ،عن القاسم بن أِب ٌبزة ،قاؿ :نودم :اي ابن يعقوب ،ال
ٌ
ريش ،فإذا زىن ،قعد ليس لو ريش .فلم يىع ًرض للنداء ،كقعد ،فرفع رأسو ،فرأل
ضا على إصبعو ،فقاـ مرعواب؛ استحياء من هللا ،تعاىل ً
كره؛
ذ
كجو يعقوب ،عا ً
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
عا ً
ضا على أصابعو .ح ٌدثنا أبو كريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،عن نضر بن ٌ
عكرمة ،مثلو .ح ٌدثين اٜنارث ،قاؿ :ثنا عبد العزيز ،قاؿ :ثنا قيس ،عن
يعقوب ،فدفع يف صدره،
أِب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن ،قاؿ :ىمثى ىل لو
ي
علي بن
فخرجت شهوتو من أَّنملو .قاؿ :ثنا عبد العزيز ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن ٌ
لكل رجل منهم اثنا عشر ابنناٌ ،إال يوسف ،يكلًد لو أحد
بذ٬نة ،قاؿ :كاف ييولىد ٌ
عشر؛ من أجل ما خرج من شهوتو .ح ٌدثين يونس ،قاؿ :أخربَّن :ابن كىب،
ٚنعت 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
١نمد بن سًنين ،عن قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
١نمد اٝنراساّنٌ ،قاؿ :سألت ٌ
ٌ
ربًً
ضا على أصابعو ،يقوؿ :يوسف بن يعقوب بن
لو
ل
ث
م
:
قاؿ
،
﴾
و
يعقوب عا ً
ى
ىٌ
ي
ى ى
إسحاؽ بن إبراىيم ،خليل هللا ،اٚنك اسم األنبياء ،كتعمل عمل السفهاء؟!
١نمد بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا يزيد بن يزريع ،عن يونس ،عن اٜنسن،
ح ٌدثين ٌ
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ضا ،على إصبعو،
يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل
يعقوب عا ً
ى
١نمد بن ثور ،عن
ػحمد بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا ٌ
يقوؿ :يوسف .ح ٌدثنا م ٌ
معمر ،قاؿ :قاؿ قتادة :رأل صورة يعقوب ،فقاؿ :اي 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 آايت ربٌو،
ً
حَّت كلٌمو ،فعصمو
حجزه هللا ِبا عن معصيتو؛ ذيكر لنا أنٌو ىمثى ىل لو يعقوبٌ ،
كل شهوة ،كانت يف مفاصلو .قاؿ :ثنا سعيد ،عن قتادة ،عن
هللا ،كنزع ه
عاض على إصبع من أصابعو .ح ٌدثين
اٜنسن ،أنٌو ىمثى ىل لو يعقوب ،كىو
ٌّ
يعقوب ،قاؿ :ثنا يىشيم ،قاؿ :أخربَّن إٚناعيل بن أِب سامل ،عن أِب صاحل،
ضا على إصبعو ،يقوؿ:
قاؿ :رأل صورة يعقوب ،فػي سقف البيت ،عا ً
ً
اٞنثىن،
اي يوسف ،اي يوسف ،يعين قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًٌو﴾ .ح ٌدثين ٌ
قاؿ :ثنا عمرك بن عوف ،قاؿ :أخربَّن يىشيم ،عن منصور ،كيونس ،عن اٜنسن،
يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة يعقوب ،يف سقف
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا عمرك بن عوف ،قاؿ :أخربَّن
البيت ،عا ً
ضا على إصبعو .ح ٌدثين ٌ
ضا على إصبعو،
يى ىشيم ،عن إٚناعيل بن سامل ،عن أِب صاحل ،مثلو ،كقاؿ :عا ً
يقوؿ :يوسف ،يوسف .ح ٌدثنا ابن ٘نيد ،قاؿ :ثنا يعقوب ال يق ٌم ٌي ،عن حفص
ضا على
ابن ي٘نيد ،عن مشر بن عطيٌة ،قاؿ :نظر يوسف إىل صورة يعقوب ،عا ً
اٞنثىن ،قاؿ:
إصبعو ،يقوؿ :اي يوسف .فذاؾ حيث ه
كف ،كقاـ ،فاندفع .ح ٌدثين ٌ
ثنا اٜنً ٌماّنٌ ،قاؿ :ثنا شريك ،عن سامل كأِب حصٌن ،عن سعيد بن جبًن﴿ :لى ٍوىال
ضا على أصابعو،
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة ،فيها كجو يعقوب ،عا ً
اٞنثىن ،قاؿ :ثنا
فدفع يف صدره ،فخرجت شهوتو من بٌن أَّنملو .ح ٌدثين ٌ
أبو نيعيم ،قاؿ :ثنا ًمسعر ،عن أِب حصٌن ،عن سعيد بن يجبًن﴿ :لىٍوىال أى ٍف ىرأىل
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بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل ٕنثاؿ كجو أبيو ،فخرجت الشهوة من أَّنملو .ح ٌدثنا
١نمد ،قاؿ :ثنا ٪نٍن  -يعين ابن عبٌاد  -قاؿ :ثنا أبو عوانة ،عن
اٜنسن بن ٌ
إٚناعيل بن سامل ،عن أِب صاحل﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿٕ :نثاؿ صورة
الرزاؽ ،قاؿ:
يعقوب ،يف سقف البيت .ح ٌدثنا اٜنسن بن ٪نٍن ،قاؿ :ثنا عبد ٌ
يعقوب
أخربَّن جعفر بن سليماف ،عن يونس بن عيبيد ،عن اٜنسن ،قاؿ :رأل
ى
الثورم ،عن أِب حصٌن،
الرزاؽ ،قاؿ :أخربَّن
عا ً
ضا على يده .قاؿ :أخربَّن عبد ٌ
ٌ
عن سعيد بن يجبًن ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :يعقوب ضرب
بيده على صدره ،فخرجت شهوتو من أَّنملو .يح ًٌدثت عن اٜنسٌن بن الفرج،
الضحاؾ،
ٚنعت
ٚنعت أاب يمعاذ ،قاؿ :أخربَّن 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 الزىن أىلىو .ذ ي
رظي ،قاؿ :رفع يوسف
ككيع ،عن أِب مودكد ،قاؿ:
ي
ٚنعت ٌ
١نمد بن كعب ال يق ٌ
كتاب يف حائط البيت﴿ :ىال تىػ ٍقربيوا ًٌ
الز ىىن إًنهوي ىكا ىف
رأسو ،إىل سقف البيت ،فإذا ه
ى
فى ً
اح ىشةن ىك ىساءى ىسبً نيبل﴾(ُ) .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أِب ،عن أِب مودكد ،عن
١نمد بن كعب ،قاؿ :رفع يوسف رأسو ،إىل سقف البيت ،حٌن ى هم ،فرأل
ٌ
الزىن إًنهو ىكا ىف فى ً
اح ىشةن ىك ىساءى ىسبً نيبل﴾ .قاؿ:
كتااب ،يف حائط البيت﴿ :ىال تىػ ٍقىربيوا ًٌ ى ي
ن
١نمد بن كعب﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
ثنا زيد بن اٜنيباب ،عن أِب معشر ،عن ٌ
ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :لوال ما رأل يف القرآف من تعظيم الزىن .ح ٌدثنا يونس ،قاؿ :أخربَّن
رظي،
ابن كىب ،قاؿ :أخربّن َّنفع بن يزيد ،عن أِب صخر ،قاؿٚ :نعت ال يق ٌ
(ُ) اإلسراء.ِّ :
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يقوؿ يف الربىاف الذم رأل يوسف :ثبلث آايت من كتاب هللا ﴿ :ىكإً هف ىعلىٍي يك ٍم
ًً
ٌن﴾(ُ) ،اْلية ،كقولو ﴿ :ىكىما تى يكو يف ًيف ىشأٍ وف﴾(ِ) ،اْلية ،كقولو﴿ :أىفى ىم ٍن
ىٜنىافظ ى
ىو قىائًم علىى يك ًل نػى ٍف و ً
ت﴾(ّ) .قاؿ َّنفعٚ :نعت أاب ىبلؿ يقوؿ مثل
س ّنىا ىك ىسبى ٍ
يى ه ى
ٌ
قوؿ ال يقرظي ،كزاد آية رابعة ﴿ :ىكىال تىػ ٍقربيوا ًٌ
١نمد ،قاؿ:
الز ىىن﴾ .ح ٌدثنا اٜنسن بن ٌ
ى
ٌ
رظي﴿ :لى ٍوىال
١نمد ،قاؿ :أخربَّن أبو معشر ،عن ٌ
ثنا عمرك بن ٌ
١نمد بن كعب ال يق ٌ
ًً
حرـ هللا عليو من الزىن .كقاؿ آخركف :بل رأل
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربٌو﴾ ،فقاؿ :ما ٌ
ٕنثاؿ اٞنلكً .
١نمد بن سعد ،قاؿ :ثين أِب ،قاؿ:
ثين
د
ح
:
ذلك
قاؿ
من
كر
ذ
ٌ
ٌ
ي
ت بًًو ىكىى هم ًِبىا لى ٍوىال
عمي ،قاؿ :ثين أِب ،عن أبيو ،عن ابن عبٌاس ﴿ :ىكلىىق ٍد ى٨نه ٍ
ثين ٌ
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،يقوؿ :آايت ربٌو ،أيرم ٕنثاؿ اٞنلك .ح ٌدثنا ابن ٘نيد،
قاؿ :ثنا سلمة ،عن ابن إسحاؽ ،قاؿ :كاف بعض أىل العلم فيما بلغين يقوؿ:
ضا على
الربىاف الذم رأل
يوسف ،فصرؼ عنو السوء كالفحشاء :يعقوب عا ً
ي
فلما رآه انكشف ىارناب .كيقوؿ بعضهم :إٌ٧نا ىو خياؿ إطفًن سيٌده،
أصبعوٌ ،
حٌن دَّن من الباب ،كذلك أنٌو لى ٌما ىرب منها ،كاتٌبعتو ألفياه ،لدل الباب.
ىم
جل ثناؤه أخرب عن ٌ
كأىكىل 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 آايت هللا ،زجرتو عن ركوب ما ى هم بو يوسف من الفاحشة.
كجائز أف تكوف تلك اْلية صورة يعقوب ،كجائز أف تكوف صورة اٞنلك ،كجائز
حجة
أف يكوف الوعيد يف اْلايت اليت ذكرىا هللا يف القرآف على الزىن ،كال ٌ
(ُ) االنفطار.َُ :
(ِ) يونس.ُٔ :
(ّ) الرعد.ّّ :
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أم .كالصواب أف ييقاؿ يف ذلك ما قالو هللا،
ِبم ذلك ،من وٌ
للعذر قاطعةًٌ ،
تبارؾ كتعاىل ،كاإل٬ناف بو ،كترؾ ما عدا ذلك إىل عالًمو»(ُ).
تعليق:

اٞنركايت اٞننسوبة إىل بعض
ٌ
حَّت إذا صرفنا النظر عن كضوح سقامة ىذه ٌ
فإّنا تبقى (غًن كاجبة)؛ أل ٌّنا قد فقدت صفة الكلٌيٌة ،كصفة القطعيٌة،
السلف؛ ٌ
ً
جاىل٩ ،نهل
اٞنركايت يف (السلفيٌة الواجبة) ٌإال
معا؛ كلذلك ال ييدخل ىذه ٌ
ن
ه
ً
ف
ب يتٌبع ىواه ،كإف خالف األدلٌة القطعيٌة؛ أك
مستضع ه
سقامتها؛ أك ٌ
ى
متعص ه
أىل الباطل ،فيوافقهم على أابطيلهم؛ ليسلم ىو كأىلو من أذاىم!!!
٫ناؼ ى
قاؿ أبو حيٌاف األندلسي« :طوؿ الػمفسركف ،فػي تفسًن ىذين الػه هم ً
ٌن،
ٌ
ٌ
ٌ
كنسب بعضهم  -ليوسف  -ما ال ٩نوز نسبتو ْلحاد ال يف ٌساؽ .كالذم أختاره:
منفي؛ لوجود رؤية الربىاف،
أ ٌف يوسف  لػم يقع منو ىىػ ٌّػم 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 ٢نتلىف يف جواز تقدمي أجوبتها عليها ،كقد ذىب إىل ذلك
ػمربد؛ بل
الكوفيٌوف ،كمن أعبلـ البصريٌٌن أبو زيد
األنصارم ،كأبو العبٌاس ال ٌ
ٌ
نقوؿ :إ ٌف جواب (لوال) ١نذكؼ؛ لداللة ما قبلو عليو ،كما تقوؿ(ّ) جػمهور
البصريٌٌن ،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 ٌ
(ُ) جامع البياف.ََُ-ِٖ/ُّ :
(ِ) كذا يف اٞنطبوع( :تقوؿ) ،ابلتاء ،كالصواب( :نقوؿ) ،ابلنوف.
(ّ) كذا يف اٞنطبوع( :تقوؿ) ابلتاء ،كالصواب( :يقوؿ) ،ابلياء ،كإف جاز ابلتاء.
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كجود الفعل ،ككذلك ىنا التقدير" :لوال أف رأل برىاف ربٌو ،لػه هم بػها" ،فكاف
مً
وج ندا لً ىػه وٌػم ،على تقدير انتفاء رؤية الربىاف ،لكنٌو يكجد رؤية الربىاف ،فانتفى
ي
بعيدا،
"كلى ىػه هم ِبا" ،كاف ن
ال ىػه ُّم .كال التفات إىل قوؿ ٌ
الزجاج :كلو كاف الكبلـ :ى
فكيف مع سقوط البلـ؟ ألنٌو ي ً
وىم أ ٌف قولو ﴿ :ىكىى هم ًِبىا﴾ ىو جواب (لوال)،
ي
ك٥نن لػم نقل بذلك ،كإنٌػما ىو دليل الػجواب .كعلى تقدير أف يكوف نفس
الػجواب ،فالبلـ ليست ببلزمة؛ لػجواز أف ما مأِت(ُ) جواب (لوال)  -إذا كاف
بصيغة اٞناضي  -ابلبلـ ،كبغًن الـ ،تقوؿ :لوال زيد ألكرمتك ،كلوال زيد
أكرمتك .فمن ذىب إىل أ ٌف قولو ﴿ :ىكىى هم ًِبىا﴾ ىو نفس الػجواب لػم ييبعًد.
كال التفات لقوؿ ابن عطيٌة :إ ٌف قوؿ من قاؿ :إ ٌف الكبلـ قد تىػ هم يف قولو:
ت بًًو﴾ ،كإ ٌف جواب (لوال) يف قولو ﴿ :ىكىى هم ًِبىا﴾ ،كإ ٌف اٞنعىن :لوال أف
﴿ ىكلىىق ٍد ى٨نه ٍ
يرده لساف
رأل الربىاف ،لػه هم ِبا ،فلم ييه هم 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 تعاىل:
كقد
ٌ
ً
ًً
ً
ً ً
ٌن﴾(ِ)،
﴿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
فقولو﴿ :إً ٍف ىكادت لىػتيػب ًدم بًً
يتخرج على أنٌو الػجواب ،على ما
أف
ا
إم
،
﴾
و
ىٍ ٍ
ٌ
ٌ
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؛ ألنٌػها أقواؿ
السلف ،فنعتقد أنٌو ال ٌ
بعضا ،مع كونػها قادحة ،فػي بعض في ٌساؽ الػمسلمٌن،
متكاذبة ،يناقض بعضها ن
(ُ) كذا يف اٞنطبوع ،كالصواب( :أف مأِت).
(ِ) القصص.َُ :
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فضبل عن الػمقطوع ٟنم ،ابلعصمة .كالذم يركم عن السلف ال يساعد عليو
ن
يدؿ عليو دليل ،ألنٌػهم
كبلـ العرب ،ألنٌػهم ق ٌدركا جواب (لوال) مػحذكفنا ،كال ٌ
ي
يدؿ كبلـ العربٌ ،إال على أف يكوف الػمحذكؼ،
لػم يق ٌدركا" :لى ىػه هم ِبا" .كال ٌ
من معىن ما قبل الشرط؛ أل ٌف ما قبل الشرط دليل عليو ،كال ييػح ىذؼ الشيء
لغًن دليل عليو .كقد طهرَّن كتابىنا ىذا ،عن نقل ما فػي كتب التفسًن٣ ،نٌا ال
يليق ذكره ،كاقتصرَّن على ما ه
دؿ عليو لساف العرب ،كمساؽ اْلايت اليت فػي
كل ما يشٌن.
ىذه السورة ،م ٌػما ٌ
يدؿ على العصمة ،كبراءة يوسف  من ٌ
كمن أراد أف يقف على ما نيًقل عن الػ ً
مفسرين ،فػي ىذه اْلية ،فليطالع ذلك،
ٌ
(ُ)
الز٢نشرم ،كابن عطيٌة ،كغيػرىػما» .
فػي تفسًن
ٌ
الشنقيطي« :ىذه األقواؿ اليت رأيت نسبتها إىل ىؤالء العلماء
كقاؿ
ٌ
عمن نيقل عنو ،بسند صحيح ،كىذا
منقسمة إىل قسمٌن :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 لليقٌن :أنٌو إنٌػما تل ٌقاه عن
ٌ
اإلسرائيليٌات؛ ألنٌو ال ٠ناؿ للرأم فيو ،كلػم ييرفىع منو قليل ،كال كثًن إليو .
نيب هللا ،يوسفِ ،بنٌو جلس بٌن
كِبذا تعلم أنٌو ال ينبغي ٌ
التجرؤ على القوؿ يف ٌ
اعتمادا على مثل ىذه الركاايت؛ مع أ ٌف
ًرجلىي كافرة أجنبيٌة ،ييريد أف يزّن ِبا،
ن

الكف اليت خرجت لو
كقصة ٌ
يف الركاايت اٞنذكورة ما تلوح عليو لوائح الكذبٌ ،
صحتو  -فيو
منهن ال يباِل ِبا؛ أل ٌف ذلك  -على فرض ٌ
مرات ،كيف ثبلث ٌ
أربع ٌ
أكرب زاجر لعو ٌاـ ال يف ٌساؽ ،فما ظنٌك ِنيار األنبياء! مع أ ٌَّن ق ٌدمنا داللة القرآف
على براءتو ،من جهات متع ٌددة ،كأكضحنا أ ٌف اٜنقيقة ال تتع ٌدل أحد أمرين:
(ُ) تفسًن البحر ا﵀يط.ِٗٓ-ِْٗ/ٓ :
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أصبل ،بناء على تعليق ى ٌػمو ،على عدـ رؤية
ىم بػها ،ن
ٌإما أف يكوف لػم يقع منو ٌّ
الطبيعي اٞنزموـ ابلتقول،
كإما أف يكوف ى ٌػمو الػميل
الربىاف ،كقد رأل الربىافٌ ،
ٌ
كالعلم عند هللا تعاىل»(ُ).
فهذه الركاايت الباطلة السقيمة العقيمة األثيمة ال ي٬نكن أف تيػ ىع ٌد جزءنا من
ً
ػمفسرين ،فهو غالًط ،أك يمغالًط؛
(السلفيٌة الواجبة) ،كمن قاؿ ٌ
بصحتها من ال ٌ
ألّنا  -ببل أدىن ريب  -من أكاذيب اليهود ،كأمثاٟنم من (أعداء األنبياء).
ٌ
الرجل
٠نلس ي
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما ما يين ىقل من أنٌو ىح هل سراكيلىو ،كجلس ى
ضا على يده ،كأمثاؿ ذلك ،فكلٌو ٣نٌا لػم
من الػمرأة ،كأنٌو رأل صورة يعقوب ،عا ً
يػ ً
خرب هللا بو ،كال رسولو؛ كما لػم يكن كذلك ،فإٌ٧نا ىو مأخوذ عن اليهود،
ي
كل ىمن نقلو ًمن
كذاب ،على األنبياء ،ن
الذين ىم من أعظم الناس ن
كقدحا فيهم .ك ٌ
احدا»(ِ).
اٞنسلمٌن ،فعنهم نقلو؛ لػم ينقل من ذلك أح هد عن نبيٌنا  حرفنا ك ن
الطربم،
كل العجب ،من (ابن تيميٌة) :كيف أثىن على تفسًن
ٌ
فالعجب ٌ
كقد امتؤل ِبذه الركاايت السقيمة األثيمة ،كأمثاٟنا ،من اإلسرائيليٌات الباطلة!!!
فأصحها تفسًن
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما التفاسيػر ،التػي فػي أيدم الناس،
ُّ
الطربم؛ فإنٌو يذكر مقاالت السلف ،ابألسانيد الثابتة ،كليس
ػحمد بن جرير
م ٌ
ٌ
(ّ)
الكليب(ْ).)ٓ(»...
ك
،
فيو بدعة ،كال ينقل عن الػمتٌػ ىهمٌن ،ك يمقاتل بن بكًن
ٌ
(ُ) أضواء البياف.ُٖ-َٖ/ّ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ُْٕ/َُ :
لعل مراده( :مقاتل بن سليماف بن بشًن).
(ّ) كذا يف الػمطبوع ،ك ٌ
(الكليب) ،يخليًوا ات ًما!!!
الطربم) ،من ركاايت
ػخل (تفسًن
ٌ
(ْ) لػم ي ي
ٌ
(ٓ) ٠نموعة الفتاكل.َِٖ/ُّ :
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التاـ ،بركاايتو!
العامة ،من الوثوؽ ٌ
فالواجب  -على العلماء  -تػحذير ٌ
ً
ت من ذلك موسوعات ،من الكتب
١نمد حسٌن
الذىيب« :ثػ ٌم يكج ىد ٍ
قاؿ ٌ
ٌ
م ،عن
ت ه
الػمؤلهفة فػي التفسًن ،جػىىم ىع ٍ
كل ما كقع ألصحابػها ،من التفسًن الػمرك ٌ
بلحػ ػظ أ ٌف
م .كيي ى
النب ٌػي  ،كأصح ػابػو ،كتػابعي ػهم ،كػتػفػسػي ػر ابػن ج ػرير الطبػ ػر ٌ
توسعوا يف
ابن جرير ،كمن على شاكلتو  -كإف نقلوا تفاسًنىم ابإلسناد ٌ -
حَّت استفاض ،كشػمل ما ليس موثوقنا بو»(ُ).
النقل ،كأكثركا منوٌ ،
الطربم ،اإلماـ اٞنشهور
١نمد بن جرير بن يزيد
كقاؿ ابن عثيمٌن« :ىو ٌ
ٌ
فػي التفسًن ،توفٌػي سنة َُّق .كتفسًنه :ىو أصل التفسًن ابألث ػر ،كمرجع
اٞنفسرين ابألثر ،كال ٫نلو من بعض اْلاثر الضعيفة ،ككأنٌو ييريد أف ٩نمع
ٛنميع ٌ
ما يركم عن السلف من اْلاثر ،يف تفسًن القرآف ،كيدع للقارئ اٜنكم عليها
ابلصحة أك الضعفُ ،نسب تتبُّع رجاؿ السند ،كىي طريقة جيٌدة من كجو،
ٌ
حَّت
كليست جيٌدة من كجو آخر .فجيٌدة من جهة أنػٌها تػجمع اْلاثر الواردة؛ ٌ
ال تضيع ،كرٌّنا تكوف طرقها ضعيفة ،كيشهد بعضها لبعض .كليست جيٌدة من
الغث ابلسمٌن ،كمأخذ بػهذا كىذا ،لكن
جهة أ ٌف القاصر ابلعلم ربػٌما يػخلط ه
من عرؼ طريقة السند ،كراجع رجاؿ السند ،كنظر إلػى أحوالػهم ،ككبلـ العلماء
فيهم؛ علم ذلك»(ِ).
الطربم)؛
لكن (ابن عثيمٌن)  -نفسو  -ال يلبث أف ييػثنػي على (تفسًن
ك ٌ
ٌ
ػخشرم ،كأمثالو.
تفسًن الزم
ٌ
رًدا على من فضهل عليو ى
ً
قاؿ ابن عثيمٌن« :ك
متأخرين يػيح ًٌذركف الطلبةى
أيت بعض الػ ٌ
العجيب أنػٌي ر ي
ي
اٞنفسركف.ُُّ/ُ :
(ُ) التفسًن ك ٌ
١نمد بن صاحل العثيمٌن.ُِْ-َِْ/ٗ :
(ِ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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من تفسًنه؛ ألنٌو مػملوء  -على زعمهم  -ابإلسرائيليٌات ،كيقولوف :عليكم
الكشاؼ) ،للزمػخشرم ،كمػا أشػبػو ذلك ،كىؤالء مػ ً
خطئوف؛ ألنػٌهم
ب ػ(تفسيػر ٌ
ي
ٌ
لػجهلهم بفضل التفسًن ابْلاثر ،عن السلف ،كاعتزازىم ِبنفسهم ،كإعجابػهم
ِبرائهم ،صاركا يقولوف ىذا»(ُ).

١نمد بن صاحل العثيمٌن.ُِْ/ٗ :
(ُ) ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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الخاثمة
مهمٌن ،جدًا:
أخًنا ،إىل أمرين ٌ
ال ب ٌد من اإلشارة ن

كل مػا ىو جػزء من (السػلفيٌة الواجبة) :ىػػو ح ػ ٌػق كاقػػع ،ال ريب فيو،
ّ
األولٌ -
كل اٞنوافقة للصورة التنزيليٌة (الوحي ال يػمنهزؿ).
موافق ٌ
ٌأما ما لػيس َنزء من (السلفيٌة الواجبة) ،فهو قسماف:
حق ،موافق للصورة التنزيليٌة ،لكن لػم يثبت اتٌفاؽ السلف عليو،
 -0ما ىو ٌ
ثبوات قطعيًا .فمن اطٌلع على أدلٌة يراىا كافية للقطع ،فالواجب عليو بياّنا
ن
للناس؛ لينتفعوا ِبا.

ألّنم
لكن بعض السلف ذىبوا إليو؛ ٌ
 -1ما ىو ابطل٢ ،نالف للصورة التنزيليٌةٌ ،
اٜنق.
ظنٌوا أنٌو من قبيل ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ككثًن من ٠نتهدم السلف كاٝنلف قد قالوا كفعلوا ما
كإما
ىو بدعة ،كلػم يعلموا أنٌو بدعة؛ ٌإما ألحاديث ضعيفة ،ظنٌوىا صحيحةٌ ،
كإما لرأم رأكه ،كيف اٞنسألة نصوص لػم
ْلايت فهموا منها ما لػم يػيىرد منهاٌ ،
تبلغهم»(ُ).
أيضا« :لكن ىذا ٣نٌا 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 ،كالتابعٌن.)ِ(»...
أيضا ،فإ ٌف السلف أخطأ كثيػر منهم ،فػي كثيػر
أيضا« :ك ن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.َُْ/ُٗ :
(ِ) ٠نموعة الفتاكل.ّٔ/ٔ :
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من ىذه اٞنسائل ،كاتٌفقوا على عدـ التكفًن بذلك .مثلما أنكر بعض الصحابة
اٜني ،كأنكر بعضهم أف يكوف اٞنعراج يقظة»(ُ).
أف يكوف اٞنيٌت يسمع نداء ٌ
كقاؿ ابن كثًن« :كقد يركم يف ىذا آاثر كثًنة ،عن السلف ،كغالبها من
اإلسرائيليٌات ،اليت تين ىقل؛ ليينظىر فيها ،كهللا أعلم ُناؿ كثًن منها ،كمنها ما قد
كل ما
ييقطىع بكذبو؛ لػمخالفتو الػ ٌ
حق ،الذم ِبيدينا ،كفػي القرآف غنية ،عن ٌ
عداه ،من األخبار اٞنتق ٌدمة؛ ألنػٌها ال تكاد ٔنلو من تبديل كزايدة كنقصاف ،كقد
يكضع فيها أشياء كثًنة»(ِ).
يؤدم إىل (٢نالفات مذىبيٌة) ،غالبنا،
الثاين٢ -نالفة (السلفيٌات غًن الواجبة) ٌ
يؤدم إىل ٢نالفة (اٜنقائق اإلسبلميٌة).
ِنبلؼ ٢نالفة (السلفيٌة الواجبة)؛ فإنٌو ٌ
كلذلك ،تػجب الدعوة إلػى االستمساؾ ،بػحقائق (السلفيٌة الواجبة)؛
اجهة تعطيبلت اٞنع ًطٌلٌن ،كتػحريفات ًٌ
ا﵀رفٌن ،من العلمانيٌٌن ،كالعصرانيٌٌن،
لػمو ى
كالقرآنيٌٌن ،كأمثاٟنم ،من الذين يينكركف (اٜنقائق اإلسبلميٌة) الكربل.
ٌأما فػي مقاـ (السلفيٌات غًن الواجبة) ،كىي:
أ -األقواؿ الػمنسوبة إىل (السلف) كلٌهم ،أك أكثرىم ،نسبة غًن قطعيٌة الثبوت.
ب -األقواؿ الػمنسوبة إىل بعض (السلف) ،سواء أكانت قطعيٌة الثبوت ،أـ
غًن قطعيٌة الثبوت.
التوجو إىل ١ناكلة
فالواجب على العلماء الػمتٌقٌن الػمجتهدين  -قبل ُّ
(االجتهاد) يف مسائلها  -أف يعتمدكا على (مػخارج الػمتٌقٌن)؛ لتهيئة الوضع
الػمناسب لبلجتهاد الصحيح:
(ُ) ٠نموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
(ِ) تفسًن القرآف العظيم.ُٓٓ/ٗ :
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 -0االعتصاـ بػحبل الػحقائق اإلسبلميٌة.
العامة الدخوؿ،
 -1االقتصار على الػمسائل ،ذات الثمار العمليٌة ،كتػجنيب ٌ
يف الػمسائل الدقيقة ،كالػمسائل النظريٌة الػخالصة.
 -2االحتياط؛ ابتغاء مرضاة هللا ،كاتٌقاء غضبو؛ للخركج من اٝنبلؼ.

 -3االعتبار بػما جرل لغًنىم ،من الػمختلفٌن ،قدي نػما كحديثنا.
 -4االعرتاؼ ِبخطائهم ،حٌن يػيخطئوف ،كبصواب مػخالفيهم ،حٌن ييصيبوف.

فإذا فعلوا ذلك ،فعسى هللا أف يوفٌقهم إىل االجتهاد الصحيح السليم،
الربمء من ٢نالفة (اٜنقائق اإلسبلميٌة).
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الـمصادروالـمراحع
* إبطاؿ التأكيبلت ألخبار الصفات ،القاضي أبو يعلى ابن الفراء ،تْٖٓق ،دار
إيبلؼ الدكليٌة  -الكويت.
السيوطي ،تُُٗق٠ ،نمع اٞنلك فهد ،الػمدينة
* اإلتقاف فػي علوـ القرآف،
ٌ
اٞننورة ،الطبعة األكىلُِْٔ ،ق.
ٌ

اِل ،تَٓٓق ،دار ابن حزـ ،بًنكت ،الطبعة
* إحياء علوـ الدين ،أبو حامد الغز ٌ
األكىلُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
احدم ،تْٖٔق ،دار اٞنيماف ،الرايض ،الطبعة األكىل،
* أسباب نزكؿ القرآف ،الو ٌ
ُِْٔقََِٓ/ـ.
ػمي ،تَُِٔـ ،دار نشر
* أصوؿ الفقو فػي نسيجو اٛنديد ،مصطفى الزل ٌ
إحساف ،الطبعة األكىلُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
اٞنكرمة ،الطبعة
* أضواء البياف،
الشنقيطي ،تُّٕٗـ ،دار عامل الفوائد ،م ٌكة ٌ
ٌ
األكىلُِْٔ ،ق.
الدماـ ،الطبعة األكىل،
* إعبلـ اٞنوقٌعٌن ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار ابن
اٛنوزمٌ ،
ٌ
ُِّْقََِِ/ـ.
* االنتصار للقرآف ،أبو بكر الباقبلّنٌ ،تَّْق ،دار الفتح  -ىع ٌماف ،دار
ابن حزـ  -بًنكت ،الطبعة األكىلُِِْ ،قََُِ/ـ.
اٜنق على اٝنلق ،ابن الوزير ،تَْٖق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت،
* إيثار ٌ
الطبعة الثانيةَُْٕ ،قُٖٕٗ/ـ.
* إيضاح الدليل فػي قطع حجج أىل التعطيل ،ابن ٗناعة ،تّّٕق ،دار اقرأ،
دمشق ،الطبعة األكىلُِْٓ ،قََِٓ/ـ.
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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 كثًن ،تْٕٕق ،دار ىجر ،اٛنيزة  -مصر ،الطبعة األكىل،
ُُْٕقُٕٗٗ/ـ.
كشي ،تْٕٗق ،مكتبة دار الرتاث ،القاىرة ،الطبعة
* الربىاف يف علوـ القرآف ،الزر ٌ
الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
عذارم ،ت بعد
* البياف اٞنغرب يف اختصار أخبار ملوؾ األندلس كاٞنغرب ،ابن
ٌ
اإلسبلمي ،تونس ،الطبعة األكىلُّْْ ،قَُِّ/ـ.
ُِٕق ،دار الغرب
ٌ
* اتريػ ػػخ ابن خلػ ػ ػ ػػدكف ،تَٖٖق ،دار الفك ػ ػ ػ ػػر ،بي ػ ػػركت ،الطبعػ ػػة الثاني ػػة،
ُُِْقََُِ/ـ.

ػمي ،تَُِٔـ ،دار نشر
* التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف ،مصطفى الزل ٌ
إحساف ،الطبعة األكىلُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
األندلسي ،تْٕٓق ،دار الكتب العلميٌة،
* تفسًن البحر ا﵀يط ،أبو حيٌاف
ٌ
بًنكت ،الطبعة األكىلُُّْ ،قُّٗٗ/ـ.
* تفسًن التحرير كالتنوير ،ابن عاشور ،تُّٕٗـ ،الدار التونسيٌة ،تونس،
ُْٖٗـ.
١نمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،دار اٞننار ،القاىرة ،الطبعة
* تفسًن القرآف اٜنكيمٌ ،
الثانية.
مؤسسة قرطبة ،اٛنيزة  -مصر،
* تفسًن القرآف العظيم ،ابن كثًن ،تْٕٕقٌ ،
الطبعة األكىلُُِْ ،قَََِ/ـ.
ازم ،تَٔٔق ،دار الفكر ،بًنكت ،الطبعة األكىل،
* التفسًن الكبًن ،الفخر الر ٌ
َُُْقُُٖٗ/ـ.
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الذىيب ،تُٕٕٗـ ،مكتبة كىبة ،القاىرة.
١نمد حسٌن
ػمفسركفٌ ،
* التفسًن كال ٌ
ٌ

* تكملة اٞنعاجم العربيٌة ،دكزم ،تُّٖٖـ ،كزارة الثقافة كاإلعبلـ ،العراؽ ،الطبعة
األكىلَََِ - ُٕٗٗ ،ـ.
* التوحيد ،ابن خزيػمة ،تُُّق ،مكتب ػة الرش ػ ػ ػد ،الرايض ،الطبعة الػخامسة،
ُُْْىػُْٗٗ/ـ.
الطربم ،تَُّق ،دار ىجر ،اٛنيزة  -مصر ،الطبعة األكىل،
* جامع البياف،
ٌ
ُِِْقََُِ/ـ.
حنبلي ،تٕٓٗق ،دار ابن كثًن ،دمشق -
* جامع العلوـ كالػحكم ،ابن رجب الػ ٌ
بًنكت ،الطبعة األكىلُِْٗ ،قََِٖ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،نػهضة مصر ،الطبعة
* دفاع عن العقيدة كالشريعة ،مػ ٌ
السابعةََِٓ ،ـ.
١نمد عبده ،تَُٓٗـ ،دار الشركؽ ،بًنكت ،الطبعة األكىل،
* رسالة التوحيدٌ ،
ُُْْقُْٗٗ/ـ.
القشًنم ،تْٓٔق ،دار الشعب ،القاىرة،
* الرسالة القشًنيٌة ،أبو القاسم
ٌ
َُْٗقُٖٗٗ/ـ.
حمد قطب ،تَُِْـ ،دار الشركؽ ،القاىرة ،الطبعة األكىل،
* ركائز اإل٬ناف ،مػ ٌ
ُِِْقََُِ/ـ.
مكرمة ،الطبعة األكىل،
* الركح ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
ُِّْق.
* الس ػ ػنٌة ،أبو بكر الػخ ػ هبلؿ ،تُُّق ،دار الراي ػة  -الري ػاض ،الطبعة الثانية،

ُُْٓىػُْٗٗ/ـ.

مؤسسة الرسالة ،بًنكت ،الطبعة األكىل.
* سيػر أعبلـ النببلء ،الذىبػ ٌي ،تْٖٕقٌ ،
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اٛنرار ،الشوكاّنٌ ،تَُِٓق ،دار ابن حزـ ،بًنكت ،الطبعة األكىل،
* السيل ٌ
ُِْٓقََِْ/ـ.
الدكاّنٌ ،تُٖٗق ،دار
الدكاّنٌ على العقائد العضديٌة ،جبلؿ الدين ٌ
* شرح ٌ
الطباعة العامرةُُّٕ ،ق.
البخارم ،ابن بطٌاؿ ،تْْٗق ،مكتبة الرشد ،الرايض ،الطبعة
* شرح صحيح
ٌ
الثانيةُِّْ ،قََِّ/ـ.
النوكم ،تٕٔٔق ،اٞنطبعة اٞنصريٌة ابألزىر ،الطبعة األكىل،
* صحيح مسلم بشرح
ٌ
ُّْٕقُِٗٗ/ـ.
اٞنكرمة ،الطبعة
* طريق اٟنجرتٌن ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عامل الفوائد ،م ٌكة ٌ
األكىلُِْٗ ،ق.
اِب ،تّٖٖق ،دار ابن كثًن ،دمشق  -بًنكت ،الطبعة الثانية،
* العزلة ،الػخطٌ ٌ
َُُْقَُٗٗ/ـ.
* العظمة ،أبو الشيخ األصبهاّنٌ ،تّٗٔق ،دار العاصمة  -الرايض.

* يف ظبلؿ القرآف ،سيٌد قطب ،تُٔٔٗـ ،دار الشركؽ ،بًنكت ،الطبعة الثانية
كالثبلثوفُِّْ ،قََِّ/ـ.
خالدم ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
* القرآف كنقض مطاعن الرىباف ،صبلح الػ
ٌ
األكىلُِْٖ ،قََِٕ/ـ.
* قوت القلوب يف معاملة ا﵀بوب ،أبو طالب اٞن ٌك ٌي ،تّٖٔق ،مكتبة دار
الرتاث ،القاىرة ،الطبعة األكىلُِِْ ،قََُِ/ـ.
عز الدين ابن األثًن ،تَّٔق ،دار الكتب العلميٌة،
* الكامل يف التاريخٌ ،
بًنكت ،الطبعة األكىلَُْٕ ،قُٖٕٗ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار نػهضة مصر ،القاىرة،
* كيف نتعامل مع القرآف ،مػ ٌ
الطبعة السابعةََِٓ ،ـ.
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صبحي الصاحل ،تُٖٔٗـ ،دار العلم للمبليٌن،
* مباحث يف علوـ القرآف،
ٌ
بًنكت ،الطبعة العاشرةُٕٕٗ ،ـ.
١نمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،كآخركف.
* ٠نلٌة اٞننارٌ ،

١نمد بن صاحل العثيمٌن ،تََُِـ ،دار
* ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
الوطن ،الرايض ،الطبعة األخًنةُُّْ ،ق.
متنوعة ،ابن ابز ،تُٗٗٗـ ،دار القاسم ،الرايض،
* ٠نموع فتاكل كمقاالت ٌ
الطبعة األكىل.
* مػجموعة رسائل اإلماـ الغزالػ ٌي ،تَٓٓق ،الػمكتبة التوفيقيٌة ،القاىرة.

* مػجموعة الفتاكل ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،دار الوفػ ػػاء ،الػمنصورة ،الطبعة الثالثة،
ُِْٔقََِٓ/ـ.
األندلسي ،تْٔٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت،
* ا﵀لٌى ابْلاثر ،ابن حزـ
ٌ
الطبعة الثالثةُِْْ ،قََِّ/ـ.
* مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات ،أ٘ند بن عبد الر٘نن القاضي ،دار
العاصمة ،الرايض ،الطبعة األكىلُُْٔ ،قُٗٗٔ/ـ.
اٛنوزم ،تْٓٔق ،دار الرسالة
* مرآة الزماف يف تواريخ األعياف ،سبط ابن
ٌ
العاٞنيٌة ،دمشق ،الطبعة األكىلُّْْ ،قَُِّ/ـ.

مقدسي ،تٓٔٔق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت،
* الػمرشد الوجيز ،أبو شامة الػ
ٌ
الطبعة األكىلُِْْ ،قََِّ/ـ.
مؤسسة الرسالة،
* الػمص ٌفى
ٌ
جوزم ،تٕٗٓقٌ ،
ِبكف أىل الرسوخ ،ابن الػ ٌ
بًنكت ،الطبعة الثانيةَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
* معالػم يف الطريق ،سيٌد قطب ،تُٔٔٗـ ،دار الشركؽ ،بًنكت  -القاىرة،
الطبعة الشرعيٌة السادسةُّٗٗ ،قُٕٗٗ/ـ.
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* معرفة أنواع علوـ اٜنديث ،ابن الصبلح ،تّْٔق ،دار الكتب العلميٌة،
بًنكت ،الطبعة األكىلُِّْ ،قََِِ/ـ.
اٝنالدم ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة الثانية،
* مفاتيح للتعامل مع القرآف ،صبلح
ٌ
ُُْٓقُْٗٗ/ـ.
اٛنوزم ،تٕٗٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بًنكت ،الطبعة األكىل،
* اٞننتظم ،ابن
ٌ
ُُِْقُِٗٗ/ـ.
١نمد بن سعود ،الرايض،
* منهاج السنٌة النبويٌة ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،جامعة ٌ
الطبعة األكىلَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
الشاطيب ،تَٕٗق ،دار ابن ع ٌفاف ،اٝنرب ،الطبعة األكىل،
* اٞنوافقات،
ٌ
ُُْٕقُٕٗٗ/ـ.
* اٞنوسوعة الفقهيٌة ،كزارة األكقاؼ ،الكويت.

جوزم ،تٕٗٓق ،مكتبة أضواء السلف ،الرايض ،الطبعة
* الػموضوعات ،ابن الػ ٌ
األكىلُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ.
* النجوـ الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة ،ابن تغرم بردم ،تْٕٖق ،نسخة
مصورة عن طبعة دار الكتب ،مصر.
ٌ

جزرم ،تّّٖق ،دار الكتب العلميٌة،
* النشر فػي القراءات العشر ،ابن الػ ٌ
بًنكت.

ػجهمي العنيد،
يسي ال
ٌ
* نقض اإلماـ أبػي سعيد عثماف بن سعيد ،على الػمر ٌ
الدارمي ،تَِٖىػ ،الػمكتبة اإلسبلميٌة ،القاىرة ،الطبعة األكىل،
أبو سعيد
ٌ
ُّّْىػَُِِ/ـ.
* اٟنداية إىل بلوغ النهاية ،م ٌك ٌي بن أِب طالب ،تّْٕق٠ ،نموعة ُنوث الكتاب
كالسنٌة ،جامعة الشارقة ،الطبعة األكىلُِْٗ ،قََِٖ/ـ.
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الـمحتويات

الـ ّ
مقدمة

ٓ

شبهة الاختالف

ُِ

ثـمار الاختالف ّ
العيبة

ُْ

مصيـز الـمختلفين
مخارج الـ ّ
متقين

ُٗ

ألامم السبع الـمنسوبة إلى (إلاسالم)
ّأمة الـ ّ
متقين

ِٕ
ِٕ
ُّ

الـمخزج ّ
ألاول -الاعتصام

َْ

ظزائق التحقيق

ّْ

الـمخزج الثاني -الاقتصار

ْٗ

مسألة (سيادة الصفات)

ٔٓ

مسألة (ثفويض السلف)

ٓٔ

الـمخزج الثالث -الاحتياط

ٕٓ

الـمخزج الزابع -الاعتبار
ّ
مذهبية
أمثلة للفتن الـ

ُٖ

ّ
مذهبي
من آثار الاقتتال الـ

ِٖ
ْٗ
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الـمخزج الخامس -الاعتـزاف
ّ
السلفية الواحبة

أمثلة للمنسوبات َ
الع َق ّ
دية غير الواحبة
ّ
الفقهية غير الواحبة
أمثلة للمنسوبات

ََُ
َُُ
ُٗٓ
ُْٔ

ّ
التفسيرية غير الواحبة
أمثلة للمنسوبات

ُٕٔ

الخاثمة

ُْٖ

الـمصادر والـمزاحع

ُٕٖ
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