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قال تعاىل:

* ﴿ ُكْن تم خي ر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس ََتْمرو َن ِِبلْمعر ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َع ِن
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُُ
ُْ ََْ
الْمْن َك ِر وتُؤِمنُو َن ِِب َِّ
ّلل﴾(ٔ).
ُ َْ
اّلل والَّ ِ
ول َِّ
ين َم َعوُ أ َِشدَّاءُ َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر ََحَاءُ بَْي نَ ُه ْم
ذ
* ﴿ ُُمَ َّم ٌد َر ُس ُ
َ َ
اّلل وِرضو ًاًن ِسيماىم ِِف وج ِ
وى ِه ْم
ض ًًل ِم َن َِّ َ َْ
تَ َر ُاى ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَْب تَ غُو َن فَ ْ
َ ُْ ُ ُ
السج ِ
ود َذلِك مث لُهم ِِف التَّور ِ
اْل ِْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخَر َج
أ
ع
ر
ز
ك
يل
ْن
ِف
م
ه
ل
ث
م
و
اة
ٍ
ْ
ُ
َ
َْ ْ
م ْن أَثَِر ُّ ُ
َْ َ ََ ُ ْ
َ ََ ُ ْ
شطْأَه فَآزره فَاست ْغلَ َظ فَاست وى علَى سوقِ ِو ي ع ِ
اع لِيَغِي َظ ِبِِ ُم
ر
الز
ب
ج
ُّ
َّ
َ ُ ََُ ْ َ
َ
ََْ َ ُ ُْ ُ
ات ِمْن هم م ْغ ِ
الص ِ
اِل ِ
اّلل الَّ ِذين آمنُوا وع ِ
َجًرا
أ
و
ة
ر
ف
ا
و
ل
م
ُ
َّ
ً
الْ ُك َّف َار َو َع َد َُّ َ َ َ َ
ُْ َ َ َ ْ
َ
َع ِظ ًيما﴾(ٕ).
اّلل وأ ِ
* ﴿ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أ ِ
ول َوأ ِ
ُوِل ْاْل َْم ِر ِمْن ُك ْم
ا
و
يع
َط
الر ُس َ
َّ
َط ُيعوا َّ
َ َ
َ َ
ُ ََ
ول إِ ْن ُكْن تم تُؤِمنُو َن ِِب َِّ
فَِإ ْن تَنَازعتم ِِف َشي ٍء فَرُّدوه إِ ََل َِّ
ِ
ّلل
س
الر
و
اّلل
َّ
ُْ ْ
ْ ُ ُ
َ ُ
َ ُْ ْ
والْي وِم ْاْل ِخ ِر َذلِ
َح َس ُن ََتْ ِو ًيًل﴾(ٖ).
أ
و
ر
ي
خ
ك
َ ٌَْ َ ْ
َ َْ
(ٔ) آل عمران.ٔٔٓ :
(ٕ) الفتح.ٕ2 :
(ٖ) النساء.٘2 :

* ﴿وإِ َذا جاءىم أَمر ِمن ْاْلَم ِن أَ ِو ْ ِ
اعوا بِِو َولَ ْو َرُّدوهُ إِ ََل
الَْوف أَ َذ ُ
َ َ َ ُ ْ ٌْ َ ْ
ُوِل ْاْلَم ِر ِمْن هم لَعلِمو الَّ ِ
الرس ِ
ول وإِ
ِ
ين يَ ْستَ ْنبِطُونَوُ ِمْن ُه ْم َولَ ْوََل
ذ
أ
َل
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ َ
َّ ُ َ
َ
ضل َِّ
اّلل َعلَْي ُك ْم َوَر َْحَتُوُ ََلتَّبَ ْعتُ ُم الشَّْيطَا َن إََِّل قَلِ ًيًل﴾(ٔ).
فَ ْ ُ
* ﴿ َوَم ا َك ا َن الْ ُم ْؤِمنُو َن لِيَ ْن ِفُروا َكافَّةً فَلَ ْوََل نَ َف َر ِم ْن ُك ِّل فِْرقَ ٍة ِمْن ُه ْم
طَائَِفةٌ لِيَ تَ َف َّق ُهوا فِي ال ِّدي ِن َولِيُ ْن ِذ ُروا قَ ْوَم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم

ََْي َذ ُرو َن﴾(ٕ).

الرس َ ِ ِ
* ﴿ومن يشاقِ
ِ
َّي لَوُ ا ْْلَُدى َويَتَّبِ ْع َغْي َر
ق
َّ
ََ ْ ُ َ
ول م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
ُ
الْم ْؤِمنَِّي نُولِِّو ما تَوََّل ونُ ِ ِ
تمِ
ص ًريا﴾(ٖ).
ُ َ َ َ َ َ ْ
صلو َج َهن ََّم َو َساءَ ْ َ
* ﴿قُل ى ِذ ِه سبِيلِي أَدعو إِ ََل َِّ
اّلل علَى ب ِ
ص َريٍة أ ًََن َوَم ِن اتَّبَ َع ِِن َو ُسْب َحا َن
َ
ُْ
َ
ْ َ َ
َِّ
ِ
ِ
َّي﴾(ٗ).
اّلل َوَما أ ًََن م َن الْ ُم ْش ِرك َ
* ﴿واذْ ُكر َن ما ي ْت لَى ِِف ب يوتِ ُك َّن ِمن آي ِت َِّ
اّللَ َكا َن
اّلل َو ْ
اِلِ ْك َم ِة إِ َّن َّ
ْ َ
ُُ
َ ْ َ ُ
لَ ِطي ًفا َخبِ ًريا﴾(٘).

(ٔ) النساء.3ٖ :
(ٕ) التوبة.ٕٕٔ :
(ٖ) النساء.ٔٔ٘ :
(ٗ) يوسف.ٔٓ3 :
(٘) اْلحزاب.ٖٗ :

َسبِ ِيل


الـ ّ
مقدمة
بعض العلماء الصادقُت ،إلػى االعتماد على (الطريقة السلفيٌة)،
يدعو ي
القائمة على القرآف الكرًن ،كالسنٌة النبويٌة ،ب ىف ٍهم (السلف الصاحل)؛ للخركج من
(ضيق االختبلؼ) إىل (سعة االئتبلؼ).
كل النفع.
كل ٌ
كل اإلفادة ،انفعة ٌ
الصحة ،يمفيدة ٌ
كىي دعوة صحيحة ٌ
ػهي ال يػم َّنزؿ)؛
فا١تصدر الوحيد للقرآف الكرًن كالسنٌة النبويٌة ىو (الوحي اإلل ٌ
كخيػر أيمػ ػة أيخ ًرجت للناس ،كفىًقه ً
ت (الوحي اإللػهي الػم َّنزىؿ)ً ،
ت بو،
كعملى ٍ
ى ٍ
ى
ى
ي ٌ
َّ ي
ى
ت أمانةى تبليغو :ىي أ ٌيمػػة (السلف الصاحل) ،كال سيٌما جيل (الصحابة).
كح ىػملى ٍ
ى
مهمة ،ىي كجود (اختبلفات منسػوبة)،
كل ٍ
كن ،جيب التنبيو على حقيقة ٌ
إلػى (السلف الصالػح) ،أنفسهم ،فػي مسائل كثَتة.
صحت نسبة االختبلؼ إليهم ،يف تلك ا١تسائل ،أك يف بعضها؛ فإ ٌف
فإذا ٌ
٤تصورا ،فيما اتٌفقوا عليو ،كال يػيمكن اتٌباعهم فيما
كجوب اتٌباعهم سيكوف
ن
اختلفوا فيو؛ أل ٌف الػمتٌبًػػع لبعضهم سيكوف ٥تال نفا آلخرين منهم.
كلػم خيتلف (ا١تؤلٌفوف القدامى)  -القائلوف بعدالة (السلف الصاحل)  -يف
كجوب اتٌباع (الطريقة السلفيٌة) ،يف (ا١تسائل االتٌفاقيٌة) ،كىي ا١تسائل اليت اتٌفق
عليها (السلف الصاحل).
نسب
ٌ
لكن ىؤالء الػمؤلٌفُت أنفسهم قد اختلفوا فػي تصحيح بعض ما يي ى
نسب إلػى
إلػى (القرآف الكرًن) ،من (قراءات)؛ كاختلفوا فػي تصحيح بعض ما يي ى
5

نس ػب إلػى
(السنٌة النبويٌة) ،م ػن (ركاي ػات)؛ كاختلفػوا فػي تصحي ػح بعض م ػا يي ى
(السلف الصاحل) ،من (أقواؿ) ،يف فىػ ٍهم القرآف ،كفىػ ٍهم السنٌة.
ٌأما الػمسائل الكثَتة ،التػي اتٌفق عليها (السلف الصاحل)؛ فإ ٌف األصل فػي
األكؿ) ،من ىحػ ىملة (الشريعة اإلسبلميٌة) ،كىو
اتٌفاقهم عليها ىو (اتٌفاؽ اٞتيل ٌ
جيل (الصحابة).
فلوال (اتٌفاؽ جيل الصحابة) ،لىػما اتٌفق الذين من بعدىم ،من التابعُت،
كاتبعيهم ،كسائر العلماء الػمجتهدين ،كتبلميذىم.
كما اتٌفق عليو (السلف الصاحل)  -اتٌفاقنا قطعيِّا  -ىو األساس ،الذم
كل من جاء بعدىم ،من (الػمؤلٌفُت القدامى) ،الذين لػم خيتلفوا
قاـ عليو اتٌفاؽ ٌ
أدىن اختبلؼ ،يف (القطعيٌات اإلسبلميٌة).
كلذلك كانت الطريقة (السلفيٌة القطعيٌة) ىي الطريقة (السلفيٌة الواجبة)،
دكف ما سواىا من الطرائق االختبلفيٌة ،الػمنسوبة إىل السلف.
كل ما ني ًسب إىل السلف ييع ٌد جزءنا من (السلفيٌة الواجبة)؛ بل ٙتٌة
فليس ٌ
منسوابت كثَتة سقيمة ،ال عبلقة للسلف هبا ،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؛ كإٌّنا ىي اثبتة
الشرعي ،ركايةن كدرايةن.
إلٚتاعهم ،حُت يجيمعوف على الدليل
ٌ
كمن ابب أىكىل ،ليست أقواؿ بعض ا١تؤلٌفُت ا١تنسوبُت إىل (السلفيٌة) جزءنا
كخيطئوف.
بشر ،ييصيبوف ي
من (السلفيٌة الواجبة)؛ فإ ٌف ا١تؤلٌفُت ه
اتما ،على صفة (القطعيٌة)؛ فإذا
إ ٌف (كجوب السلفيٌة) يعتمد
اعتمادا ِّ
ن
كل
ٖت ٌققت (السلفيٌة القطعيٌة)ٖ ،ت ٌققت (السلفيٌة الواجبة) ،اليت جيب على ٌ
6

منهجا لفهم (اٟتقائق اإلسبلميٌة)،
صادؽ ،ينتسب إىل (اإلسبلـ) ،أف يتٌخذىا ن
كتطبيقها ،كتعليمها ،كالدعوة إليها.
فإّنا كلٌها ٕتتمع يف أصوؿ
ٌأما سائر الطرائق الػمنسوبة إىل (السلفيٌة)ٌ ،
(السلفيٌة القطعيٌة)؛ لكنٌها تفًتؽ يف آراء اختبلفيٌة ،كأدلٌة اختبلفيٌة ،كشخصيٌات
اختبلفيٌة؛ فتستمسك بتلك العناصر االختبلفيٌة إىل درجة ،ينسى فيها أصحاهبا
ا١تختلفوف تلك األصوؿ القطعيٌة ،اليت جيتمعوف فيها.
صح عن السلف ٌأّنم اختلفوا فيو اختبلؼ
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما ما ٌ
تناقض ،فهذا قليل ابلنسبة إىل ما لػم خيتلفوا فيو ،كما أ ٌف تنازعهم يف بعض
حج كالفرائض
مسائل السنٌة  -كبعض مسائل الصبلة كالزكاة كالصياـ كالػ ٌ
النب ؛
كالطبلؽ ك٨تو ذلك  -ال مينع أف يكوف أصل ىذه السنن مأخو نذا عن ٌ
كٚتلها منقولة عنو ابلتواتر ...فما ثبت عنو من السنٌة ،فعلينا اتٌباعو ،سواء قيل:
إنٌو يف القرآف ،كمل نفهمو ٨تن ،أك قيل :ليس يف القرآف؛ كما أ ٌف ما اتٌفق عليو
األكلوف ،كالذين اتٌبعوىم إبحساف ،فعلينا أف نتٌبعهم فيو ،سواء قيل:
السابقوف ٌ
منصوصا يف السنٌة ،كلػم يبلغنا ذلك ،أك قيل :إنٌو ٦تٌا استنبطوه
إنٌو كاف
ن
كاستخرجوه ،ابجتهادىم ،من الكتاب كالسنٌة»(ُ).
األكلوف ،كالذين اتٌبعوىم
فمن قولو« :كما أ ٌف ما اتٌفق عليو السابقوف ٌ
ٗتتص هبا
إبحساف ،فعلينا أف نتٌبعهم فيو ،»...نستنبط ا٠تصائص الثبلث ،اليت ٌ
(السلفيٌة الواجبة) ،كىي :الكلٌيٌة ،كالقطعيٌة ،كاإللزاميٌة.
فمن لفػظ الفعػل (اتٌفػق) ،نسػتنبط خصيصة (الكلٌػيٌة) ،أم :كػوف االتٌفاؽ
حاصبل من (السلف) ،كلٌهمْ ،تيث ال يوجد ٥تالفوف منهم.
ن
(ُ) ٣تموعة الفتاكل.َُْ-َُّ/ٓ :
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األكلُت ،»...أك ٨توىا من
فهو لػم يقل« :ما اتٌفق عليو بعض السابقُت ٌ
األكلوف.»...
العبارات ،بل قاؿ« :ما اتٌفق عليو السابقوف ٌ
الز٥تشرم»،
مثبل« :قرأت كتب
كالفرؽ بينهما كبَت ،كالفرؽ بُت قولك ،ن
ٌ
الز٥تشرم».
كقولك« :قرأت بعض كتب
ٌ
الز٥تشرم،
فهم معٌت (الكلٌيٌة) ،أم :أنٌك قرأت كتب
فمن اٞتملة األكىل يي ى
ٌ
تدؿ على (الكلٌيٌة).
كلٌها؛ ٓتبلؼ اٞتملة الثانية ،فبل ٌ
ككجود (ا١تخالف الضعيف) ال يقدح يف (الكلٌيٌة) ،من جهتُت:

آحادا معدكدين ،ال يميكن
أ -الضعف
العددم ،أبف يكوف ا١تخالف ك ن
احدا ،أك ن
ٌ
السلفي).
أف يكوف ١تخالىفتهم ٌقوة ،تؤثٌر يف ىدـ (االتٌفاؽ
ٌ

ب -الضعف الثبويتٌ ،أبف تكوف الركاية ،اليت نسبت ا١تخالىفة  -إىل بعضهم -
السلفي).
غَت اثبتة ،ثبو نات قطعيِّا؛ فبل يكوف ٢تا ٌقوة ،تؤثٌر يف ىدـ (االتٌفاؽ
ٌ
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 ٌ
٨توىا من العبارات ،بل قاؿ« :ما اتٌفق عليو».
الز٥تشرم»،
مثبل« :سأشًتم الكتاب الذم ألٌفو
كالفرؽ كبَت بُت قولك ،ن
ٌ
الز٥تشرم ألٌفو».
كقولك« :سأشًتم الكتاب الذم ييركل أ ٌف
ٌ
الز٥تشرم قطعيٌة؛
ففي اٞتملة األكىل تكوف نسبة أتليف الكتاب إىل
ٌ
كلكنٌها يف اٞتملة الثانية تكوف غَت قطعيٌة.
فهم من قولو« :فعلينا أف نتٌبعهم فيو».
ٌأما خصيصة (اإللزاميٌة) ،فتي ى
األكلُت ،كالذين اتٌبعوىم إبحساف،
فاٟتاصل ٦تٌا تق ٌدـ أ ٌف اتٌفاؽ السابقُت ٌ
قوم ،من بعضهم :ىو اتٌفاؽ يمل ًزـ،
الثابت كقوعو ،منهم ،من دكف خبلؼ ٌ
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نص
جيب 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 خَت كاسطة ،لنقل الوحي
ا١تنزؿ ،إىل من جاء بعدىم ،ركايةن ،كدرايةن.
َّ
منصوصا يف السنٌة ،كمل يبلغنا
كىذا ما عناه بقولو« :سواء قيل :إنٌو كاف
ن
ذلك ،أك قيل :إنٌو ٦تٌا استنبطوه كاستخرجوه ،ابجتهادىم ،من الكتاب كالسنٌة».
ككاضػػح أ ٌف خصيصة (الكلٌػيٌة) ،كخصيصة (القطعػيٌة) ش ػ ػػرطػاف أكيػػداف،
معا ،أك انتفى أحدمها ،انتفت -
لػخصيصة (اإللزاميٌة)؛ فإذا انتفى الشرطاف ن
بذلك االنتفاء  -خصيصة (اإللزاميٌة).
كمن ىنا ،كاف النظر الدقيق  -فػي (الػمنسوابت السلفيٌة)  -كاجبنا على
العلماء؛ للتمييز بُت 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 ا١تقاـ؛ أل ٌف
أبم حاؿ من األحواؿ -
ي
كال جيوز ٌ -
القيمة الكربل اليت ٗتتص هبا (السلفية الواجبة) تي ً
وجب علينا العناية األكيدة،
ٌ
ٌ
ابلتمييز بُت ما ىو جزء منها ،كبُت ما ليس ّتزء منها.
كمثى يػل ىذه العناية ،ى ً
ػمعي الػحريص ،ابلتمييز بُت
ى
كمثىػل عنػاية الصائغ األل ٌ
(اٞتوىرة القيٌمة النادرة) ،كبُت (ا١تصوغات ا١تزيَّفة) ،أك (ا١تصوغات الرديئة) ،أك
(ا١تصوغات الرخيصة).
فالقيمة الكربل للجوىرة النادرة تدعوه إىل اٟترص الشديد األكيد ،على
ٕتنُّب التساىل ،يف فحص ا١تصوغات؛ لكيبل يلتبس النادر ابلتافو.
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أم اتٌفاؽ آخر
كىكذا كاف التٌفاؽ السلف قيمة ،ال تيضاىيها قيمةي ٌ
ي٥تالًف؛ كلذلك يكوف الػم ً
تساىل يف ىذا األمر غالًطنا ،أك يمغالًطنا.
ي
كأبرز الػمجاالت اليت تنتمي إليها (الػمنسوابت السلفيٌة):
 -0مػجاؿ قراءات ال يقٌراء.

ػمفسرين.
 -2مػجاؿ تفسَتات ال ٌ

 -3مػجاؿ ركاايت أسباب النزكؿ.

 -4مػجاؿ أقواؿ الناسخ كالػمنسوخ.
 -5مػجاؿ ركاايت الػم ٌك ٌي كالػمدنػ ٌي.
 -6مػجاؿ ركاية األحاديث.

الع ىقديٌة.
 -7مػجاؿ األحكاـ ى
 -8مػجاؿ األحكاـ العمليٌة.
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ُ
مـجال قراءات الق ّراء
نسب إىل بعض السلف ،من الصحابة ،كالتابعُت ،كمن جاء
ٙتٌة قراءات تي ى
سمى (القراءات الشاذٌة) ،منها:
بعدىم ،كىي ٥تالفة للقرآف الكرًن ،كتي ٌ

أ -قراءة منسوبة إىل أيبى ٌػي بن كعب.

ب -قراءة منسوبة إىل عبد هللا بن مسعود.

ج -قراءة منسوبة إىل أيب الدرداء.

علي بن أيب طالب.
د -قراءة منسوبة إىل ٌ

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

البصرم.
ز -قراءة منسوبة إىل اٟتسن
ٌ
ح -قراءة منسوبة إىل ابن مػح ً
يصن.
يى
ط -قراءة منسوبة إىل أيٌوب السختياينٌ.
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  -هبذه ا١تخالفات اٞتزئيٌة  -شاذٌة مردكدة؛
فبل تيع ٌد جزءنا من (القرآف الكرًن).
ٌأما ما اتٌفق السلف ،على القراءة بو ،اتٌفاقنا كلٌػيِّا قطعيِّا؛ فبل ريب يف كونو
من (القرآف الكرًن).
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السلفي)،
ككجود ىذه (ال يػمخالىفات الػجزئيٌة) ال يقدح فػي كلٌيٌة (االتٌفاؽ
ٌ
فػي ابب (القراءة القرآنية) ،ا١توافً
ا١تنزؿ؛ من
للوحي
قة،
ف
ا
و
ا١ت
كل
قة
اإل٢تي القرآينٌ َّ
ى
َّ
ٌ
ٌ
العددم لتلك ال يػمخالىفات اٞتزئيٌة ،كالضعف الثبوت ٌػي ٢تا.
جهتُت :الضعف
ٌ
كل
كل القراءات صحيحة ،كال سيٌما القراءات الشاذٌة؛ كليست ٌ
فليست ٌ
مباحث علم القراءات صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما ا١تباحث ا٠تبلفيٌة.
ازم« :ا١تسألة الثانية عشرة :اتٌفقوا على أنٌو ال جيوز يف
قاؿ الفخر الر ٌ
الصبلة قراءة القرآف ابلوجوه الشاذٌة ،مثل قو٢تم" :اٟتمد ﵁" ،بكسر الداؿ من
بضم البلـ من "﵁"؛ أل ٌف الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطل نقا؛
"اٟتمد" ،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« :ا١تسألة الثالثة عشرة :اتٌفق األكثركف على أ ٌف
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
القراءات ا١تشهورة منقولة ابلنقل ا١تتواتر ،كفيو إشكاؿ :كذلك ألنػٌا نقوؿ :ىذه
القراءات ا١تشهورةٌ ،إما أف تكوف منقولة ابلنقل ا١تتواتر ،أك ال تكوف؛ فإف كاف
خَت ا١تكلَّفُت بُت ىذه
األكؿ ،فحينئذ قد ثبت ابلنقل ا١تتواتر أ ٌف هللا تعاىل قد ٌ
ٌ
كسول بينها يف اٞتواز ،كإذا كاف كذلك ،كاف ترجيح بعضها على
القراءاتٌ ،
اقعا على خبلؼ اٟتكم الثابت ابلتواتر ،فوجب أف يكوف الذاىبوف إىل
البعض ك ن
ترجيح البعض على البعض مستوجبُت للتفسيق ،إف مل يلزمهم التكفَت؛ لكنٌا نرل
معُت من القراءة ،كمحمل الناس
القراء
خيتص بنوع ٌ
ٌ
كل كاحد من ىؤالء ٌ
أ ٌف ٌ
(ُ) التفسَت الكبَت.َٕ/ُ :
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عليها ،كمينعهم من غَتىا ،فوجب أف يلزـ يف ح ٌقهم ما ذكرانه .ك ٌأما إف قلنا :إ ٌف
ىذه القراءات ما ثبتت ابلتواتر ،بل بطريق اآلحاد ،فحينئذ خيرج القرآف عن
مفيدا للجزـ كالقطع كاليقُت ،كذلك ابطل ابإلٚتاع .كلقائل أف يجييب
كونو ن
بكل
عنو ،فيقوؿ :بعضها متواتر ،كال خبلؼ بُت ٌ
األمة فيو ،كٕتويز القراءة ٌ
كاحد منها ،كبعضها من ابب اآلحاد ،ككوف بعض القراءات من ابب اآلحاد،
ال يقتضي خركج القرآف بكلٌيٌتو عن كونو قطعيِّا»(ُ).
أيضا« :كاٞتواب الصحيح أ ٌف القراءة الشاذٌة مردكدة؛
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
قرآان كجب أف يثبت ابلتواتر ،فحيث مل يثبت ابلتواتر ،قطعنا
كل ما كاف ن
أل ٌف ٌ
أنٌو ليس بقرآف»(ِ).
أيضا« :القراءة الشاذٌة ال تيبطل القراءة ا١تتواترة ،فنحن
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
ْتجة
نتمسك ابلقراءة ا١تتواترة ،يف إثبات مذىبنا .ك ن
أيضا القراءة الشاذٌة ليست ٌ
ٌ
عندان؛ ألنػٌا نقطع ٌأّنا ليست قرآ نان ،إذ لو كانت قرآ نان ،لكانت متواترة.)ّ(»...
أيضا« :فهذه ىي القراءات الشاذٌة ا١تذكورة يف ىذه
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
ألّنا منقولة
اآلية .كاعلم أ ٌف ا﵀ ٌققُت قالوا :ىذه القراءات ال جيوز تصحيحها؛ ٌ
جوزان إثبات زايدة
بطريق اآلحاد ،كالقرآف جيب أف يكوف ن
منقوال ابلتواتر؛ إذ لو ٌ
كل القرآف؛
يف القرآف بطريق اآلحاد١ ،تا أمكننا القطع أب ٌف ىذا الذم ىو عندان ٌ
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
(ُ) التفسَت الكبَت.ُٕ-َٕ/ُ :
(ِ) التفسَت الكبَت.ُٗ/ٔ :
(ّ) التفسَت الكبَت.ِّّ/ُُ :
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القرآف  -يي ًٌ
طرؽ جواز الزايدة ،كالنقصاف ،كالتغيَت ،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
قد انتهت ،إلػى السبعة ال يقػراء ،الػم َّ ً
كرىم ،كاشتهر نقلها عنهم؛ لتص ٌديهم
ٌ ي
قدـ 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 ،ك٢تذا ترل كتب الػمصنٌفُت  -فػي القراءات السبع  -مػختلفة يف
ً
كر ما سقط ،فػي غيػرىا ،كالصحيح ابالعتبار  -الذم
ذلك ،ففي بعضها ذ ي
بكل
ذكرانه  -موجود فػي جػميعها ،إف شاء هللا تعالػى .فبل ينبغي أف ييغتىػَّر ٌ
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،
خيتص ذلك بنقلها عنهم ،بل إف نيًقلت عن
بنقلها مصنٌف ،عن غيػره ،كال
ٌ
الصحة .فإ ٌف االعتم ػاد على
غَتىم ،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 ،كغَتىم  -منقسمة ،إلػى الػ يم ى
ٌ
(ُ) التفسَت الكبَت.ٕٓ/ِِ :
(ِ) يف ا١تطبوع( :فإف قلنا) ،كالصواب( :كإف قلنا).
(ّ) يف ا١تطبوع( :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.)ُ(»...
ا١تتأخرين
كقاؿ أبو شامة ن
أيضا« :كقد شاع على ألسنة ٚتاعة من ا١تقرئُت ٌ
كل فرد ،فرد٦ ،تٌا
كغَتىم من ا١تقلٌدين أ ٌف القراءات السبع كلٌها متواترة ،أمٌ :
منزلة ،من عند هللا -
األئمة السبعة ،قالوا :كالقطع ٌ -
أبّنا َّ
يركم عن ىؤالء ٌ
كاجب .ك٨تن هبذا نقوؿ ،كلكن فيما اجتمعت على نقلو عنهم الطرؽ ،كاتٌفقت
أقل من
عليو الفرؽ ،من غَت نكَت لو ،مع أنٌو شاع كاشتهر كاستفاض ،فبل ٌ
اشًتاط ذلك ،إذا مل يتٌفق التواتر يف بعضها .فإ ٌف القراءات السبع ا١تراد هبا
ا١تركم عنهم منقسم إىل
القراء ا١تشهورين ،كذلك
ما يركم عن ٌ
ٌ
األئمة السبعة ٌ
ما أيٚتع عليو عنهم ،مل خيتلف فيو الطرؽ ،كإىل ما اختيلف فيؤ ،تعٌت أنٌو نيفيت
نسبتو إليهم يف بعض الطرؽ .فا١تصنٌفوف لكتب القراءات خيتلفوف يف ذلك،
كثَتا ،كمن تص ٌفح كتبهم يف ذلك ،ككقف على كبلمهم فيو ،عرؼ
اختبلفنا ن
قائبل :إ ٌف القراءات السبع متواترة،
يهوؿ يف عبارتو ن
ٌ
صحة ما ذكرانه .كأ ٌما من ٌ
أل ٌف القرآف أينزؿ على سبعة أحرؼ ،فخطؤه ظاىر؛ أل ٌف األحرؼ السبعة ا١تراد
هبا غَت القراءات السبع ،على ما سبق تقريره يف األبواب ا١تتق ٌدمة .كلو يسئل ىذا
القائل عن القراءات السبع اليت ذكرىا ،مل يعرفها ،كمل ً
يهتد إىل حصرىا ،كإٌّنا
صحتو ،كغايتو  -إف كاف من أىل
ىي شيء طرؽ ٝتعو ،فقالو غَت مف ٌكر يف ٌ
ىذا العلم  -أف يجييب ٔتا يف الكتاب الذم حفظو .كالكتب يف ذلك كما ذكران
٥تتلفة ،كال سيٌما كتب ا١تغاربة كا١تشارقة ،فبُت كتب الفريقُت تباين يف مواضع
كثَتة ،فكم يف كتابو من قراءة قد أينكرت ،ككم فات كتابو من قراءة صحيحة
(ُ) ا١ترشد الوجيز.ُّٓ-ُّْ :
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فيو ما يسطرت ،على أنٌو لو عرؼ شركط التواتر ،لػم جيسر على إطبلؽ ىذه
كل حرؼ من حركؼ القراءة .فاٟتاصل :إنػٌا لسنا ٦تٌن يلتزـ التواتر يف
العبارة يف ٌ
القراء ،بل القراءات كلٌها منقسمة إىل متواتر
ٚتيع األلفاظ ا١تختلىف فيها بُت ٌ
كغَت متواتر ،كذلك ًٌبُت ١تن أنصف كعرؼ كتص ٌفح القراءات كطرقها .كغاية
ما ييبديو م ٌدعي تواتر ا١تشهور منها  -كإدغاـ أيب عمرك ،كنقل اٟتركة لورش،
كصلة ميم اٞتمع ،كىاء الكناية البن كثَت  -أنٌو متواتر عن ذلك اإلماـ ،الذم
نيسبت تلك القراءة إليو ،بعد أف يجيهد نفسو يف استواء الطرفُت كالواسطة،
كل فرد ،فرد ،من
النب  ،يف ٌ
ٌإال أنٌو بقي عليو التواتر من ذلك اإلماـ إىل ٌ
آحاداٌ ،إال اليسَت
ذلك ،كىنالك تيس ىكب العرباتٌ ،
فإّنا من مثٌ مل تين ىقل ٌإال ن
أيضا ،فػي "كتاب البسملة الكبيػر" ،كنقلنا فيو،
منها .كقد ح ٌققنا ىذا الفصل ،ن
األئمة الػ يم ًتقنُت  -ما تبلشى عنده يشبىو الػمشنًٌعُت،
من كبلـ الػ يح ٌذاؽ  -من ٌ
كاب﵁ التوفيق»(ُ).
كشي« :كاعلم أ ٌف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايراتف ،فالقرآف
كقاؿ الزر ٌ
٤تمد  ،للبياف كاإلعجاز؛ كالقراءات ىي اختبلؼ
ىو الوحي َّ
ا١تنزؿ على ٌ
ألفاظ الوحي ا١تذكور يف كتبة اٟتركؼ أك كيفيٌتها؛ من ٗتفيف كتثقيل كغَتمها.
مثٌ ىهنا أمور :أحدىا أ ٌف القراءات السبع متواترة عند اٞتمهور ،كقيل :بل
مشهورة ،كال عربة إبنكار ا١تربد قراءة ٛتزة" :ك ً
ك"مصرخي" ،كال إبنكار
األرحاـ"
ًٌ
ٌ
أكالدىم شركائهم".
"قتل ى
مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر :ي
األئمة السبعة؛ ٌأما تواترىا عن النبػ ٌي  ،ففيو نظر؛
كالتحقيقٌ :أّنا متواترة ،عن ٌ
األئمة السبعة هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات ،كىي
فإ ٌف إسناد ٌ
(ُ) ا١ترشد الوجيز.ُّٔ-ُّٓ :
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نقل الواحد عن الواحد ،لػم تكمل شركط التواتر ،يف استواء الطرفُت كالواسطة،
كىذا شيء موجود يف كتبهم ،كقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابو
"ا١ترشد الوجيز" إىل شيء من ذلك»(ُ).
النوكم يف شرح
أيضا« :قلت :كما أفىت بو الشيخاف نقلو
كشي ن
ٌ
كقاؿ الزر ٌ
الشافعي ،فقاؿ :قاؿ أصحابنا كغَتىم :ال ٕتوز القراءة يف
ا١ته ٌذب عن أصحاب
ٌ
قرآان ،أل ٌف القرآف ال يثبت
الصبلة كال غَتىا ابلقراءة الشاذٌة؛ ٌ
ألّنا ليست ن
ط أك ً
جاى هل،
ٌإال ابلتواتر ،كالقراءة الشاذٌة ليست متواترة؛ كمن قاؿ غَته ،فغالً ه
فلو خالف كقرأ ابلشاذٌ ،أينكر عليو قراءهتا يف الصبلة كغَتىا ،كقد اتٌفق فقهاء
الرب إٚتاع ا١تسلمُت على أنٌو
بغداد على استتابة من قرأ ابلشواذٌ .كنقل ابن عبد ٌ
ال ٕتوز القراءة ابلشواذٌ ،كال ييصلٌى خلف من يقرأ هبا»(ِ).
أيضا« :الثالث :أ ٌف القراءات توقيفيٌة ،كليست اختياريٌة،
كشي ن
كقاؿ الزر ٌ
الز٥تشرم ،حيث ظنٌوا ٌأّنا اختياريٌة ،تدكر مع اختيار
خبلفنا ٞتماعة منهم
ٌ
كرد على ٛتزة قراءة" :ك ً
األرحاـ" اب٠تفض؛ كمثل
الفصحاء ،كاجتهاد البلغاءٌ .
اٟتضرمي أف خطٌأكا ٛتزة يف قراءتو:
األصمعي كيعقوب
ما يحكي عن أيب زيد ك
ٌ
ٌ
ٔتصرخي" بكسر الياء ا١تش ٌددة ،ككذا أنكركا على أيب عمرك إدغامو
"كما أنتم
ًٌ
الزجاج :إنٌو خطأ فاحش؛ كال تيد ىغم الراء
الراء عند البلـ يف" :يغفلَّكم" .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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ٖتام هل.)ُ(»...
الراء ،لزـ التكرير من الراء .كىذا إٚتاع النحويٌُت .انتهى .كىذا ي
أيضا« :كعن اإلماـ أٛتد بن حنبل أنٌو كره قراءة ٛتزة؛ لًما
كشي ن
كقاؿ الزر ٌ
فيها من طوؿ ا١ت ٌد كغَته ،فقاؿ :ال تعجبٍت ،كلو كانت متواترة ،لىما كرىها»(ِ).
اختل ركن من ىذه األركاف الثبلثة ،أيطلًق عليها
كقاؿ ابن
ٌ
اٞتزرم« :كمىت ٌ
عمن ىو أكرب منهم؛
ضعيفة ،أك شاذٌة ،أك ابطلة ،سواء كانت عن السبعة ،أـ ٌ
أئمة التحقيق ،من السلف كا٠تلف.)ّ(»...
ىذا ىو الصحيح عند ٌ

(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِِّ-ُِّ/ُ :
(ِ) الربىاف يف علوـ القرآف.َِّ/ُ :
(ّ) النشر يف القراءات العشر.ٗ/ُ :

08

مـجال ثفسيرات ال ّ
ـمفسرين
اشػتملت (كتػب التفسيػر) على (منسوابت تفسَتيٌة سػلفيٌة) ،كثيػرة ًجدِّا،
ال تنتمي إلػى (السلفيٌة الواجبة) ،كأبرزىا:

فهم منها كجود اختبلؼ ،بُت السلف أنفسهم ،يف
أ -الػمنسوابت اليت يي ى
التفسَت؛ فتنتفي بذلك خصيصة (الكلٌيٌة).
بعض التفسَتات ،إىل بعض السلف ،كليس ث ٌػمة
ب -ا١تنسوابت اليت تنسب ى
قطعي ،على كوف ىذه التفسَتات جزءنا من االتٌفاقات التفسَتيٌة السلفيٌة؛
دليل ٌ
فتنتفي بذلك خصيصة (الكلٌيٌة).

ج -ا١تنسوابت التػي لػم تثبت ،ثبو نات قطعيِّا ،كال سػيٌما مػا يركم أبسػانيػد ضعيفة؛
فتنتفي بذلك خصيصة (القطعيٌة).
ا١تفسرين صحيحة ،كال سيٌما تفسَتات الغبلة؛
كل تفسَتات ٌ
فليست ٌ
كل مباحث علم التفسَت صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما ا١تباحث ا٠تبلفيٌة.
كليست ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :كا١تقصود ىنا التنبيو على مثار االختبلؼ يف التفسَت،
حرفوا الكلم عن
كأ ٌف من أعظم أسبابو البدع الباطلة ،اليت دعت أىلها إىل أف ٌ
كأتكلوه على غَت أتكيلو،
كفسركا كبلـ هللا كرسولو  ،بغَت ما أيريد بوٌ ،
مواضعوٌ ،
اٟتق ،كأف
فمن أصوؿ العلم بذلك أف يعلم اإلنساف القوؿ الذم خالفوه ،كأنٌو ٌ
٤تدث
يعرؼ أ ٌف تفسَت السلف خيالف تفسَتىم ،كأف يعرؼ أ ٌف تفسَتىم ى
ا١تفصلة فساد تفسَتىمٔ ،تا نصبو هللا من األدلٌة
ى
مبتدع ،مثٌ أف يعرؼ ابلطرؽ ٌ
اٟتق»(ُ).
على بياف ٌ
(ُ) ٣تموعة الفتاكل.ُْٗ/ُّ :
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عرؼ
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كال ب ٌد يف تفسَت القرآف كاٟتديث من أف يي ى
فهم كبلمو ،فمعرفة العربيٌة
ما ٌ
يدؿ على مراد هللا كرسولو من األلفاظ ،ككيف يي ى
اليت خوطبنا هبا ٦تٌا ييعُت على أف نفقو مراد هللا كرسولو بكبلمو ،ككذلك معرفة
عامة ضبلؿ أىل البدع كاف هبذا السبب؛ فإ ٌّنم
داللة األلفاظ على ا١تعاين؛ فإ ٌف ٌ
داؿ عليو ،كال يكوف األمر
صاركا محملوف كبلـ هللا كرسولو على ما ي ٌدعوف أنٌو ٌ
٣تازا»(ُ).
كذلك ،كجيعلوف ىذه الداللة حقيقة ،كىذه ن
أيضا« :إحدامها :قوـ اعتقدكا معاين ،مثٌ أرادكا ٛتل
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ٔتجرد ما يسوغ أف ييريده بكبلمو
فسركا القرآف ٌ
ألفاظ القرآف عليها .كالثانية :قوـ ٌ
منزؿ
من كاف من الناطقُت بلغة العرب ،من غَت نظر ،إىل الػمتكلٌم ابلقرآف ،كالػ َّ
فاألكلوف راعوا الػمعٌت ،الذم رأكه ،من غَت نظر ،إلػى
عليو ،كالػمخاطىب بوٌ .
جرد اللفظ،
ما تستح ٌقو ألفاظ القرآف ،من الداللة كالبياف .كاآلخركف راعوا مػ ٌ
العريب ،من غَت نظر إىل ما يصلح للمتكلٌم بو،
كما جيوز عندىم أف ييريد بو
ٌ
كثَتا ما يغلطوف يف احتماؿ اللفظ لذلك ا١تعٌت يف
كلسياؽ الكبلـ .مثٌ ىؤالء ن
كثَتا ما يغلطوف يف
اللغة ،كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم ،كما أ ٌف ٌ
األكلُت ن
فسركا بو القرآف ،كما يغلط يف ذلك اآلخركف ،كإف كاف نظر
ٌ
صحة ا١تعٌت الذم ٌ
األكلوف صنفاف :اترة
األكلُت إىل ا١تعٌت أسبق ،كنظر اآلخرين إىل اللفظ أسبق .ك ٌ
ٌ
يدؿ عليو،
دؿ عليو ،كأيريد بو ،كاترة محملونو على ما مل ٌ
يسلبوف لفظ القرآف ما ٌ
ابطبل،
كمل يػيىرد بو ،كيف كبل األمرين قد يكوف ما قصدكا نفيو أك إثباتو من ا١تعٌت ن
فيكوف خطؤىم يف الدليل كا١تدلوؿ ،كقد يكوف ِّ
حقا ،فيكوف خطؤىم يف الدليل،

(ُ) ٣تموعة الفتاكل.ٕٖ/ٕ :
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ال يف ا١تدلوؿ»(ُ).
أيضا« :ككثَت منهم إٌّنا ينظر من تفسَت القرآف كاٟتديث
كقاؿ ابن تيميٌة ن
فيتأكؿ أتكيبلهتم ،فالنصوص اليت توافقهم
فيما يقولو موافقوه على ا١تذىبٌ ،
يتأكلوّنا ،ككثَت منهم مل يكن عمدهتم يف نفس األمر
ٌ
محتجوف هبا ،كاليت ٗتالفهم ٌ
أصبل»(ِ).
نص ن
اتٌباع ٌ
أيضا« :فما قالو الناس من األقواؿ ا١تختلفة يف تفسَت
كقاؿ ابن تيميٌة ن
القرآف كأتكيلو ليس ألحد أف يص ٌدؽ بقوؿ ،دكف قوؿ ،ببل علم ،كال يك ٌذب
اٟتق الذم أيريد
بشيء منهاٌ ،إال أف يمحيط بعلمو ،كىذا ال يميكن ٌإال إذا عرؼ ٌ
ابآلية ،فيعلم أ ٌف ما سواه ابطل ،فيك ٌذب ابلباطل ،الذم أحاط بعلمو ،ك ٌأما إذا
علما ،فبل جيوز لو التكذيب بشيء
لػم يعرؼ معناىا ،كمل يػيحط بشيء منها ن
قطعا ،كيكوف حينئذ ا١تك ٌذب
منها ،مع أ ٌف األقواؿ ا١تتناقضة بعضها ابطل ن
ابٟتق كا١تك ٌذب ابلباطل ،كفساد
ابلقرآف كا١تك ٌذب ابألقواؿ ا١تتناقضة ،كا١تك ٌذب ٌ
يدؿ على فساد ا١تلزكـ»(ّ).
البلزـ ٌ
أيضا« :كيف التفسَت من ىذه ا١توضوعات قطعة كبَتة،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
الز٥تشرم ،يف فضائل سور القرآف،
احدم ك
مثل اٟتديث الذم يركيو
ٌ
الثعلب كالو ٌ
ٌ
الثعلب ىو يف نفسو كاف فيو خَت
سورة ،سورة؛ فإنٌو موضوع ابتٌفاؽ أىل العلم .ك ٌ
كدين ،ككاف حاطب ليل ،ينقل ما كجد فػي كتب التفسَت ،من صحيح،
احدم صاحبو كاف أبصر منو ،ابلعربيٌة؛ لكن ىو أبعد
كضعيف ،كموضوع؛ كالو ٌ
(ُ) ٣تموعة الفتاكل.ُُٗ-َُٗ/ُّ :
(ِ) ٣تموعة الفتاكل.َِْ/ُٕ :
(ّ) ٣تموعة الفتاكل.ُِٖ/ُٕ :
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الثعلب ،لكنٌو صاف
البغوم تفسَته ٥تتصر من
عن السبلمة ،كاتٌباع السلف ،ك ٌ
ٌ
ا١تبتدعة .كالػموضوعات فػي كتب
تفسَته ،عن األحاديث ا١توضوعة ،كاآلراء ى
التفسَت كثَتة.)ُ(»...
ا١تفسركف تفاسَتىم من
كقاؿ أبو حيٌاف
األندلسي« :ك ن
كثَتا ما يشحن ٌ
ٌ
كل
ذلك اإلعراب ،بعلل النحو ،كدالئل أصوؿ الفقو ،كدالئل أصوؿ الدين ،ك ٌ
يؤخذ ذلك مسلَّ نما يف علم التفسَت ،دكف
ىذا َّ
مقرر يف آتليف ىذه العلوـ ،كإٌّنا 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
التفسَت .كمن أحاط ٔتعرفة مدلوؿ الكلمة كأحكامها قبل الًتكيب ،كعلم كيفيٌة
تركيبها يف تلك اللغة ،كارتقى إىل ٘تييز حسن تركيبها كقبحو ،فلن محتاج يف فهم
مفهم كال معلٌم ،كإٌّنا تفاكت الناس يف إدراؾ ىذا
ما ترٌكب من تلك األلفاظ إىل ٌ
جرينا الكبلـ
الذم ذكرانه ،فلذلك اختلفت أفهامهم ،كتباينت أقوا٢تم .كقد ٌ
مضطر إىل النقل يف
يوما مع بعض من عاصران ،فكاف يزعم أ ٌف علم التفسَت
ن
ٌ
فهم معاين تراكيبو ،ابإلسناد إىل ٣تاىد كطاكس كعكرمة كأضراهبم ،كأ ٌف فهم
اآلايت متوقٌف على ذلك ،كالعجب لو أنٌو يرل أقواؿ ىؤالء كثَتة االختبلؼ،
بعضا .كنظَت ما ذكره ىذا ا١تعاصر
متباينة األكصاؼ ،متعارضة ينقض بعضها ن
حىت صار يتكلٌم بتلك اللغة،
مثبل لغة ُّ
أنٌو لو تعلٌم أحدان ن
الًتؾ ،إفر نادا كتركيبناٌ ،
كنظما ،كيعرض ما تعلٌمو على كبلمهم ،فيجده مطاب نقا
نثرا ن
ٌ
كيتصرؼ فيها ن
الًتؾ ،في ً
حجم عن
للغتهم ،قد شارؾ فيها فصحاءىم ،مثٌ جاءه كتاب بلساف ُّ ي
كي،
تضمنو من ا١تعاينٌ ،
تدبُّره ،كعن فهم ما ٌ
حىت يسأؿ عن ذلك ن
سنقرا الًت ٌ
(ُ) ٣تموعة الفتاكل.َُٗ/ُّ :
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كل آية
أك ن
سنجرا ،ترل مثل ىذا ييع ٌد من العقبلء؟ ككاف ىذا ا١تعاصر يزعم أ ٌف ٌ
خلف ،عن سلف ،ابلسند ،إىل أف كصل ذلك ،إىل
التفسَت
نقل فيها
ه
ى
الصحابة.)ُ(»...
األكؿ:
كشي« :لطالب التفسَت مآخذ كثَتةٌ ،أمهاهتا أربعةٌ :
كقاؿ الزر ٌ
األكؿ؛ لكن جيب اٟتذر من الضعيف
النقل عن رسوؿ هللا  ،كىذا ىو الطراز ٌ
فيو ،كا١توضوع؛ فإنٌو كثَت .كإ ٌف سواد األكراؽ سواد يف القلب .قاؿ الػميموينٌ:
ػمعت أحػمد بن حنبل ،يقوؿ :ثبلث كتب ،ليس ٢تا أصوؿ :الػمغازم،
س ي
كالػمبلحم ،كالتفسَت .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 جدِّا ،بل أصل الػمرفوع منو ،فػي غاية القلٌة ،كسأسردىا كلٌها ،آخر
الكتاب»(ّ).
٤تمد رشيد رضا« :كغرضنا من ىذا كلٌو أ ٌف أكثر ما يركم يف
كقاؿ ٌ
التفسَت ا١تأثور ،أك كثَته :حجاب على القرآف ،كشاغل لتاليو ،عن مقاصده
العالية الػمزٌكية لؤلنفسًٌ ،
فا١تفضلوف للتفسَت ا١تأثور ٢تم شاغل عن
ا١تنورة للعقوؿ،
ًٌ
موضوعا ،كما أ ٌف
ػندا ،كال
مقاصد القرآف ،بكثرة الركاايت ،التػي ال قيمة لػها س ػ ن
ن
ا١تفضلُت لسائر التفاسَت ٢تم صوارؼ أخرل عنو ،كما تق ٌدـ»(ْ).
ًٌ
(ُ) تفسَت البحر ا﵀يط.َُْ/ُ :
(ِ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُٓٔ/ِ :
(ّ) اإلتقاف يف علوـ القرآف.ِِٖٓ/ٔ :
(ْ) تفسَت القرآف اٟتكيم.َُ/ُ :
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األثرم أخضع اآلايت
ال« :كأكاد أقوؿ :إ ٌف التفسَت
كقاؿ ٌ
ٌ
٤تمد الغز ٌ
لؤلحاديث .كىذا قد يكوف طبيعيِّا ،يف األسانيد الصحيحة؛ أل ٌف الرسوؿ 
ً
لكن الػمشكلة :أ ٌف بعض األحاديث  -اليت جاءت يف
ىو ال يػم ٌبُت عن ربٌو؛ ٌ
التفسَت ابلػمأثور  -تكوف ضعيفة السند.)ُ(»...
الثعلب" :عرائس اجملالس يف قصص
ا٠تالدم« :إ ٌف كتاب
كقاؿ صبلح
ٌ
ٌ
مرجعا يف كتب التفسَت،
األنبياء" مرفوض عند العلماء ،كال يصلح أف يكوف ن
كقصص األنبياء ،كمعظم اٟتكاايت ،كاألخبار ،كالركاايت ،اليت فيو :موضوعة،
كمردكدة ،كىي خرافات ،كأساطيػر ،مأخوذة عن اإلسرائيليٌات ،ا١تردكدة الباطلة.
(ِ)
ابطل ،كمردكد؛ ألنٌو ضمن ا٠ترافات ،كاألساطَت ،اليت
:
منو
كما أخ ىذه الفادم
ه
يتحمل القرآ يف ما فػي "عرائس الػمجالس" ،من أخطاء،
ت كتابىو! كال َّ
مؤلى ٍ
كخرافات ،كأابطيل!»(ّ).
أيضا« :فالواجب علينا أف نبقى مع القرآف يف
كقاؿ صبلح
ا٠تالدم ن
ٌ
ا١تبهمات اليت
عما سكت عنو ،كال ٌ
حديثو عن ٌ
نبُت بعض ى
القصة ،كنسكت ٌ
ا١تفسرين لػم يفعلوا ذلك ،كذىبوا إىل
أهبمها القرآف ن
عمدا! ك ٌ
لكن ن
كثَتا من ٌ
كفسركا هبا
األخبار كالركاايت اليت لػم تثبت ،كاإلسرائيليٌات اليت ٌ
تفصل الكبلـٌ ،
ا١تبهمات اليت أهبمها القرآف»(ْ).
كبلـ هللا ،كبيٌنوا هبا ى
(ُ) كيف نتعامل مع القرآف.ُٖٗ :
ً
ا٠تالدم ،على
رد صبلح
(ِ) ىو اسم مستعار لمن ألَّف 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
ٗترج من (السلفيٌة الواجبة) ُّ
معا.
شرط (الكلٌيٌة) ،أك فقدت شرط (القطعيٌة) ،أك فقدت الشرطُت ن
فهم منها كجود اختبلؼ ،فػي تعيُت (سبب النزكؿ)
فالركاايت اليت يي ى
ال يميكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
ثبوات قطعيِّا  -كال سيٌما الركاايت ذات األسانيد
كالركاايت اليت لػم تثبت ،ن
الضعيفة  -ال يميكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
أيضا تلك الركاايت ،اليت نسبت إىل بعض
كٗترج من (السلفيٌة الواجبة) ن
يدؿ داللة قطعيٌة ،على أ ٌف ا١تراد بياف سبب النزكؿ؛ فقد يكوف
قوال ،ال ٌ
السلف ن
الشرعي.
ا١تراد ا١تنسوب :ىو بياف اٟتكم
ٌ
ا١تفسركف من أسباب متع ٌددة لنزكؿ اآلية ،قد
كشي« :كما يذكره ٌ
قاؿ الزر ٌ
يكوف من ىذا الباب ،ال سيٌما كقد عيرؼ من عادة الصحابة كالتابعُت أ ٌف
أحدىم ،إذا قاؿ :نزلت ىذه اآلية فػي كذا؛ فإنٌو ييريد بذلك أ ٌف ىذه اآلية
تتضمن ىذا اٟتكم ،ال أ ٌف ىذا كاف السبب فػي نزك٢تا»(ُ).
ٌ
كل ركاايت (أسباب النزكؿ) بثابتة ،ثبو نات قطعيِّا ،كثبوت القرآف،
فليست ُّ
كالكثَت من تلك الركاايت  -عند بعض ا١تؤلٌفُت  -ركاايت مكذكبة موضوعة
مفًتاة ،ال قيمة ٢تا.
كتصحيح بعض ا١تؤلٌفُت لبعض ركاايت أسباب النزكؿ :ليس أكثر من
صحيحا اتٌفاقيِّا قطعيِّا.
الظن عند من يركن إليو ،كليس ت
ن
اجتهاد ،قد ييفيد ٌ
(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِّ-ُّ/ُ :
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محل القوؿ يف أسباب نزكؿ الكتابٌ ،إال ابلركاية
قاؿ الو ٌ
احدم« :كال ٌ
كالسماع٦ ،تٌن شاىد التنزيل ،ككقف على األسباب ،كْتث عن العلم كج ٌد يف
الطبلب .كقد كرد الشرع ابلوعيد للجاىل ذم العثار ،يف ىذا العلم ابلنار»(ُ).
كذاب،
فكل أحد خيًتع لآلية سببنا ،كخيتلق إف نكا ك ن
مثٌ قاؿ« :ك ٌأما اليوـ ٌ
ملقينا زمامو إىل اٞتهالة ،غَت مف ٌكر يف الوعيد للجاىل بسبب اآلية»(ِ).
٤تمد رشيد رضا« :كمن عجيب شأف ركاة أسباب النزكؿ أ ٌّنم
كقاؿ ٌ
متفرقةٔ ،تا
ميزقوف الطائفة ا١تلتئمة من الكبلـ
ٌ
اإل٢تي ،كجيعلوف القرآف عضُت ٌ
ٌ
يف ٌككوف اآلايت ،كيفصلوف بعضها من بعض ،كٔتا يفصلوف بُت اٞتمل ا١توثىقة
ِّ
لكل آية من
لكل ٚتلة سببنا
مستقبل ،كما جيعلوف ٌ
يف اآلية الواحدة ،فيجعلوف ٌ
ِّ
مستقبل .انظر ىذه اآلايت ٕتد إعجازىا
اآلايت الواردة يف مسألة كاحدة سببنا
مهدت لؤلمر بتحويل القبلة ،ما ييشعر بو يف ضمن
يف ببلغة األسلوب ،أف ٌ
حكاية شبهة ا١تعًتضُت ،اليت ستقع منهم ،كبتوىُت ىذه الشبهة إبسنادىا إىل
السفهاء من الناس ،كإيرادىا ٣تملة ،كبوصلها ابلدليل على فسادىا ،كبذكر
ىداية الصراط ا١تستقيم ،الذم ال التواء فيو ،كال اعوجاج ،كال تفريط عند
األمة بدينها ،كاعتدا٢تا يف ٚتيع أمرىا،
سالكيو ،كال إفراط ،كبذكر مكانة ىذه ٌ
كببياف اٟتكمة ،يف جعل القبلة األكىل قبلة ،مثٌ التحويل عنها ،كابلتلطٌف يف
افتتاان
عما سيكوف ،من ارتداد بعض من ي ٌدعوف اإلمياف ،عن دينهم؛ ن
اإلخبارٌ ،
حىت ال يعظم
ابلتحويل ،ن
كجهبل ابألمر ،إذ أكرد ا٠ترب ،يف سياؽ بياف اٟتكمة؛ ٌ
ا١تنعم عليهم،
النب ،كا١تؤمنُت ،كببياف أ ٌف ا١تسألة كبَتة ،على غَت ى
كقعو ،على ٌ
(ُ) أسباب نزكؿ القرآف.ٗٔ :
(ِ) أسباب نزكؿ القرآف.ٖٗ :
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اب٢تداية اإل٢تيٌة ،اليت سبق ذكرىا ،كىي اإلمياف الكاملٔ ،تعرفة دالئل ا١تسائل،
كحكم األحكاـ ،مثٌ بتبشَت ا١تؤمنُت ا١تهتدين ،الثابتُت على اتٌباع الرسوؿ ،
ابلتحوؿ
إباثبة هللا ٌإايىم ،برأفتو كرٛتتو ،كفضلو كإحسانو .كبعد ىذا كلٌو أمره
ٌ
أفيصح يف مثل ىذا السياؽ -
أمرا صرمحنا ،كما سيأيت يف تفسَت بقيٌة اآلايت.
ٌ
ن
كجي ىعل نػيتىػ نفا ،نػيتىػ نفا ،كييقاؿ :إ ٌف
نفك يكثػي ىقو ،ي
ا١توثىق بعض ٚتلو كآايتو ببعض  -أف ٌ
كل ٚتلة منو نزلت ٟتادثة حدثت ،أك كلمة قيلت ،كإف ٌأدل ذلك إىل قلب
ٌ
متأخرة يف النزكؿ
آخرا ،كاآلخر ٌأكنال ،كجعل آايت التمهيد ٌ
الوضع ،كجعل ٌ
األكؿ ن
عن آايت ا١تقصد؟ أتسمح لنا اللغة كالدين ،أبف ٧تعل القرآف عضُت؛ ألجل
قومْ ،تسب 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 ٟتكايتها ،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 اآلم  -ن
ثبتت ابلنقل ،دكف احتماؿ أف يكوف ذلك رأم الناقل ،فكاف أمػ ػر أسباب نزكؿ
غض النظر عنو  -كإرساؿ حبلو
القرآف دائ ػنرا بُت 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،
(ُ) تفسَت القرآف اٟتكيم.ُُ/ِ :
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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 .كأان عاذر
الػمتق ٌدمُت ،الذين ألٌف ػوا ،فػي أسػباب النزكؿ  -فاستكثركا منها  -أب ٌف كػ ػ ٌل م ػن
التوسع فيو،
يتص ٌدل لتأليف كتاب ،يف موضوع ،غيػر مشبىع ،تػمتلكو مػحبٌة ُّ
ينفك يس ػتزيد ،مػ ػن ملتقطاتو؛ لييذكي قىػبىسػ ػو ،كيػي ًم ٌد نػى ىفس ػ ػو ،فَتضى 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 أساطُت الػ ٌ
كثَتا من الناس أ ٌف
فػي كتبهم ،كلػم ينبٌهوا على مراتبهاٌ ،قوة كضع نفاٌ ،
حىت أكمهوا ن
القرآف ال تنزؿ آايتوٌ ،إال 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
خيصص"ٌ ،إال طائفة شاذٌةٌ ،ادعت
توجسوا منها ،فقالوا" :إ ٌف سبب النزكؿ ال ٌ
ٌ
عامة ،لىما
التخصيص هبا ،كلو أ ٌف أسباب النزكؿ كانت كلٌها متعلٌقة آبايت ٌ
أئمػة األصػ ػ ػ ػوؿ ،حيػن قال ػ ػوا:
ضر على عمومها؛ إذ قػ ػ ػد أراحنا ٌ
دخل من ذلك ٌ
بااب كثَتة ،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 التفسَت ،قبل التنبيو على ضعفها ،أك
أتكيلها»(ُ).
صبحي الصاحل« :كلو استعرضنا نظائر ىذه األخطاء التارخييٌة ،اليت
كقاؿ
ٌ
(ُ) تفسَت التحرير كالتنوير.ْٔ/ُ :
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ٛتبل ،على أسباب النزكؿ ،كأنطقت القرآ ىف ٔتا مل ينطق ،لطاؿ بنا
يٛتلت ن
السر
االستعراض ،كامت ٌد بنا التجواؿ ،كإٌّنا ننتهزىا فرصة؛ لنضع أيدينا على ٌ
الكامن ،كراء ىذه األخطاء ،فهو  -يف نظران  -ظى ُّن أكثر العلماء أف ال ب ٌد
حىت يف كقائع األمم ا١تاضية ،اليت يدفنت معها أسباهبا
لكل آية من سبب نزكؿٌ ،
ٌ
كنتائجها ،كطيويت يف رموسها مق ٌدماهتا كعواقبها؛ فإف كاف لز ناما التماس سبب
نزكؿ ٢تا ،فليكن متعلٌ نقا ابألحياء ،على عهد الرسوؿ الكرًن ،سواء أكانوا من
ا١تؤمنُت ،أـ من ا١تشركُت ،أـ من أىل الكتاب»(ُ).
أيضا« :كإذا غضضنا النظر عن بعض ىذا ا٠تلط،
كقاؿ
صبحي الصاحل ن
ٌ
ا١تفسرين ،إبدراج الوقائع ا١تاضية ،يف أسباب
غَت ا١تقصود ،الناشئ من مبالغة ٌ
النزكؿ ،كاجهنا عقبات أخرل ،يف صيغ الركاايت ،ا١تتعلٌقة هبذه األسباب،
نصا ،يف بياف سبب النزكؿ ،يف ٚتيع األحواؿ،
فليست عبارة الراكم الصحيحة ِّ
النص الواضح ،كفيها ما محتمل السبب ،كسواه.)ِ(»...
بل فيها ٌ

(ُ) مباحث يف علوـ القرآف.ُّٗ :
(ِ) مباحث يف علوـ القرآف.ُِْ-ُُْ :
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مـجال أقوال الناسخ والـمنسوخ
كل األقواؿ ا١تنسوبة إىل السلف ،اليت
ككذلك ٗترج من (السلفيٌة الواجبة) ُّ
٢تا عبلقة بػموضوع (الناسخ كا١تنسوخ) ،إذا فقدت شرط الكلٌيٌة ،أك شرط
معا.
القطعيٌة ،أك الشرطُت ن
فهم منها كجود اختبلؼ ،يف تعيُت (الناسخ كا١تنسوخ)
فالركاايت اليت يي ى
ال يميكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
ثبوات قطعيِّا  -كال سيٌما الركاايت ذات األسانيد
كالركاايت اليت لػم تثبت ،ن
الضعيفة  -ال يميكن أف تكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
أيضا ،تلك الركاايت اليت نسبت إىل بعض
كٗترج من (السلفيٌة الواجبة) ن
يدؿ داللة قطعيٌة ،على أ ٌف ا١تراد بياف الناسخ كا١تنسوخ؛ فقد
قوال ،ال ٌ
السلف ن
يكوف ا١تراد ا١تنسوب :ىو التخصيص ،أك ٨تو ذلك.
عامة السلف ابلناسخ كا١تنسوخ:
قاؿ ابن القيٌم« :قلت :كمراده ،كمراد ٌ
العاـ كا١تطلىق
رفع اٟتكم ّتملتو اترة  -كىو اصطبلح ٌ
ا١تتأخرين  -كرفع داللة ٌ
كالظاىر كغَتىا اترةٌ ،إما بتخصيص ،أك تقييد ،أك ٛتل يمطلىق على يمقيَّد،
لتضمن
نسخا؛ ُّ
كتفسَته كتبيينوٌ ،
ليسموف االستثناء ،كالشرط كالصفة ن
حىت ٌإّنم ٌ
ذلك رفع داللة الظاىر ،كبياف ا١تراد؛ فالنسخ عندىم ،كيف لساّنم :ىو بياف
أتمل كبلمهم ،رأل من ذلك
الػمراد بغَت ذلك اللفظ ،بل أبمر خارج عنو ،كمن ٌ
ٛتل كبلمهم على
فيو ما ال يػيحصى ،كزاؿ عنو بو إشكاالت ،أكجبها ي
ػمتأخر»(ُ).
االصطبلح الػحادث ال ٌ
(ُ) إعبلـ ا١توقٌعُت.ٔٔ/ِ :
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ثبوات قطعيِّا ،كثبوت القرآف؛ بل
فليست أقواؿ (الناسخ كا١تنسوخ) بثابتة ن
إ ٌف أكثر تلك األقواؿ عند بعض ا١تؤلٌفُت :متعارضة ،أك ضعيفة ،فبل قيمة ٢تا.
كتصحيح بعض ا١تؤلٌفُت لبعض األقواؿ  -يف النسخ  -قد يكوف من
تصحيحا اتٌفاقيِّا قطعيِّا ،فإ ٌف اختبلؼ ا١تؤلٌفُت
قبيل االجتهاد ،فهو ليس
ن
كل الوضوح.
القدامى  -يف مسألة النسخ ،كمواضعو ،كركاايتو  -كاضح ٌ
اٞتوزم« :قيل :ا٠تطاب لليهود ،فالتقدير :من ساءلكم عن بياف
قاؿ ابن
ٌ
٤تمد  ،فاصدقوه ،كقيل :أم :كلٌموىم ٔتا ٖتبٌوف أف ييقاؿ لكم ،فعلى ىذا:
ٌ
اآلية ٤تكمة .كقيل :ا١تراد بذلك مساىلة ا١تشركُت يف دعائهم إىل اإلسبلـ،
عاـ،
فاآلية عند ىؤالء منسوخة آبية السيف .كفيو بيع هد؛ أل ٌف لفظ (الناس) ٌ
فتخصيصو ابلك ٌفار محتاج إىل دليل»(ُ).
أيضا« :زعم قوـ ٌأّنا منسوخة آبية السيف ،كليس
كقاؿ ابن
اٞتوزم ن
ٌ
بصحيح؛ ألنٌو مل أيمر ابلعفو ،مطل نقا ،بل إىل غاية ،كمثل ىذا ال يدخل يف
ا١تنسوخ»(ِ).
أيضا« :قاؿ بعضهم :ىذا يقتضي نوع مساىلة
كقاؿ ابن
اٞتوزم ن
ٌ
الك ٌفار ،مثٌ نيسخ آبية السيف .كىو بعيد؛ أل ٌف من شرطها التنايف ،كال تنايف،
أيضا فإنٌو خرب»(ّ).
ك ن
أيضا« :قيل :ا١تراد ابآلية اتٌقاء ا١تشركُت أف ييوقعوا فتنة،
كقاؿ ابن
اٞتوزم ن
ٌ
أك ما ييوجب القتل ،فال يفرقة ،مثٌ نيسخ ذلك آبية السيف .كليس ىذا بشيء،
أبكف أىل الرسوخ.ُٓ :
(ُ) ا١تص ٌفى
ٌ
أبكف أىل الرسوخ.ُٔ-ُٓ :
(ِ) ا١تص ٌفى
ٌ
أبكف أىل الرسوخ.ُٔ :
(ّ) ا١تص ٌفى
ٌ
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كإٌّنا ا١تراد جواز تقواىم ،إذا أكرىوا ا١تؤمنُت على الكفر ابلقوؿ ،الذم ال ييعتقد،
كىذا اٟتكم و
ابؽ غَت منسوخ»(ُ).
ازم« :ا١تسألة الثانية :قاؿ بعضهم :ىذه اآلية منسوخة
كقاؿ الفخر الر ٌ
﴿مثَّ ىذ ٍريى ٍم ًيف ىخ ٍو ًض ًه ٍم يػى ٍل ىعبيو ىف﴾(ِ) مذكور
آبية السيف ،كىذا بعيد؛ أل ٌف قولو :ي
ألجل التهديد ،كذلك ال ينايف حصوؿ ا١تقاتلة ،فلم يكن كركد اآلية الدالٌة على
افعا لشيء من مدلوالت ىذه اآلية ،فلم محصل النسخ فيو»(ّ).
كجوب ا١تقاتلة ر ن
الكلب :ىذه اآلية منسوخة آبية
ازم ن
كقاؿ الفخر الر ٌ
أيضا« :قاؿ مقاتل ك ٌ
افعا ٟتكم ا١تنسوخ ،كمدلوؿ
السيف ،كىذا بعيد؛ أل ٌف شرط الناسخ أف يكوف ر ن
كل كاحد أبفعالو ،كبثمرات أفعالو من الثواب كالعقاب،
ىذه اآلية اختصاص ٌ
كذلك ال يقتضي حرمة القتاؿ ،فآية القتاؿ ما رفعت شيئنا من مدلوالت ىذه
ابطبل»(ْ).
اآلية ،فكاف القوؿ ابلنسخ ن
جرد
كقاؿ ابن تيميٌة« :كلو كاف من أخبار اآلحاد ،لػم يػ يجػز أف يجي ىعل مػ ٌ
انسخا للقرآف .كابلػجملة ،فلم يثبت أ ٌف شيئنا من القرآف
الصحة ن
خرب غَت معلوـ ٌ
نيسخ بسنٌة ،ببل قرآف»(ٓ).
ا١تفسرين يقوؿ :ىذه اآلية منسوخة آبية
كقاؿ ابن تيميٌة ن
أيضا« :كبعض ٌ
يتوجو إف كاف يف اآلية النهي عن القتاؿ ،فيكوف ىذا النهي
السيف ،كىذا ٌ
أبكف أىل الرسوخ.ِِ :
(ُ) ا١تص ٌفى
ٌ
(ِ) األنعاـ.ُٗ :
(ّ) التفسَت الكبَت.ْٖ/ُّ :
(ْ) التفسَت الكبَت.َُْ/ُٕ :
(ٓ) ٣تموعة الفتاكل.ُِٖ/َِ :
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تتعرض لذلك ىنا،
ن
منسوخا ،ليس ٚتيع أنواع الصرب منسوخة؛ كيف ،كاآلية لػم ٌ
ال بنفي ،كال إثبات؟! بل الصرب كاجب ٟتكم هللا ،ما زاؿ كاجبنا ،كإذا أيمر
أيضا أف يصرب ٟتكم هللا ،فإنٌو ييبتلى من قتا٢تم ٔتا ىو أعظم من
ابٞتهاد ،فعليو ن
كبلمهم ،كما ابتيلي بو يوـ أحد كا٠تندؽ ،كعليو حينئذ أف يصرب كيفعل ما أيمر
بو من اٞتهاد»(ُ).
أيضا« :كىذا ضعيف جدِّا؛ أل ٌف النسخ ال ييصار إليو،
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ابلظن ،فبل يثبت النسخ»(ِ).
ٌإال بيقُت؛ ك ٌأما ٌ
كقاؿ ابن القيٌم« :كقد غلط يف السورة خبلئق ،كظنٌوا ٌأّنا منسوخة آبية
كظن آخركف
السيف؛ العتقادىم أ ٌف ىذه اآلية اقتضت التقرير ٢تم على دينهمٌ ،
ٌأّنا ٥تصوصة ٔتن يػي ىقٌركف ،على دينهم ،كىم أىل الكتاب ،ككبل القولُت غلط
نص
٤تض ،فبل نسخ يف السورة ،كال ٗتصيص ،بل ىي ٤تكمة ،عمومها ٌ
٤تفوظ ،كىي من السور اليت يستحيل دخوؿ النسخ يف مضموّنا ،فإ ٌف أحكاـ
التوحيد  -اليت اتٌفقت عليو دعوة الرسل  -يستحيل دخوؿ النسخ فيو»(ّ).
الشاطب« :ككجو آخر ،كىو أ ٌف األحكاـ إذا ثبتت على ا١تكلَّف؛
كقاؿ
ٌ
فادعاء النسخ فيها ال يكوفٌ ،إال أبمر َّ
٤تقق؛ أل ٌف ثبوهتا على ا١تكلَّف ٌأكنال
ٌ
٤تقق؛ فرفعها بعد العلم بثبوهتا ال يكوفٌ ،إال ٔتعلوـ َّ
َّ
٤تقق ،كلذلك أٚتع ا﵀ ًٌققوف
رفع للمقطوع بو
على أ ٌف خرب الواحد ال ينسخ القرآف ،كال ا٠ترب ا١تتواتر؛ ألنٌو ه

(ُ) ٣تموعة الفتاكل.ُٗٓ/ٖ :
(ِ) ٣تموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
(ّ) بدائع الفوائد.ِْٖ-ِْٕ/ُ :
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اب١تظنوف؛ فاقتضى ىذا أ ٌف ما كاف من األحكاـ ا١ت ٌكيٌة يدعي(ُ) نسخو،
ال ينبغي قبوؿ تلك الدعول فيوٌ ،إال مع قاطع ابلنسخْ ،تيث ال يميكن اٞتمع
بُت الدليلُت ،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 اآلايت اآلمرة ابلتخفيف ٌ -أّنا منسوخة آبية السيف ،كليست
الػ ٌ
كل أمر كرد جيب امتثالو ،يف كقت ما،
كذلك ،بل ىي من الػ يمٍن ىسػػإٔ ،تعٌت أ ٌف ٌ
لعلٌة تيوجب ذلك اٟتكم ،مثٌ ينتقل ابنتقاؿ تلك العلٌة ،إىل حكم آخر ،كليس
أبدا»(ّ).
حىت ال جيوز امتثالو ن
بنسخ ،إٌّنا النسخ اإلزالةٌ ،
كل الكتب ،كليس
كشي ن
أيضا« :أل ٌف القرآف انسخ مهيمن على ٌ
كقاؿ الزر ٌ
أييت بعده انسخ لو ،كما فيو من انسخ كمنسوخ ،فمعلوـ ،كىو قليلٌ ،بُت هللا
انسخو عند منسوخو ،كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسوؿ ،كالع ٌدة كالفرار ،فػي
علما ابلنسخ ،علم أ ٌف غالب
الػجهاد كنػحوه ،ك ٌأما غي ػر ذلك ،فمن تػح ٌقق ن
ذلك ،من الػ يمٍن ىسإ ،كمنو مػ ػا يرجع لبياف الػحكم الػمجم ػل ،كالس ػبي ػل فػي حػ ػ ٌق
كل ما يف القرآف ،مػ ٌما يي ٌدعى نسخو ابلسنٌة -
اآلتية ابلفاحشة ،فبيٌنتو السنٌة ،ك ٌ
ك ال ًٌذ ٍكىر
﴿كأىنٍػىزلٍنىا إًلىٍي ى
عند من يراه  -فهو بيػ ػاف لػحك ػم القرآف ،كقاؿ سبحانو :ى
(ْ)
ً
ُت لًلن ً
ا١تفسرين ،فليس بنسخ؛
من
كثَت
و
ظن
ما
على
،
ابلقرآف
ا
أم
ك
،
َّاس﴾
ٌ
لتيػبىػًٌ ى
ٌ
ٌ
(ُ) كذا يف ا١تطبوع ،كالصواب( :ييدَّعى).
(ِ) ا١توافقات.َّْ-ّّٗ/ّ :
(ّ) الربىاف يف علوـ القرآف.ِْ/ِ :
(ْ) النحل.ْْ :
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(ُ)
جمل أي ًٌخر بيانو ،لوقت اٟتاجة ،أك خطاب قد
ػ
م
أك
كأتخَت،
،
كإٌّنا ىو نسأ
ي ى
عاـ
حاؿ بينو ،كبُت ٌأكلو خطاب غَته ،أك ٥تصوص من عموـ ،أك حكم ٌ
خاص ،أك لػمداخلة معٌت ،فػي معٌت .كأنواع ا٠تطاب كثَتة ،فظنٌوا ذلك
لػ ٌ
نسخا ،كليس بو ،كأنٌو الكتاب ا١تهيمن على غَته ،كىو يف نفسو متعاضد ،كقد
ن
توىل هللا حفظو»(ِ).
ٌ
لكن إساءة األدب ِّ
ػجسدت،
كقاؿ
صبحي الصاحلٌ « :
حقا  -مع هللا  -ت ٌ
ٌ
تساىل أصحاب النسخ ،فػي اإلكثار ،من القوؿ ابلناسخ كا١تنسوخ ،رغ ػػم
فػي ي
علمهم اليقين ٌػي ،أب ٌف ما يواجهونو ،ابلبح ػػث ،كالتأكيل :ىػػو إلػى اإلنسػ ػػاء أقػػرب،
كبػو ألصق .فقد سلكوا فػي الػمنسوخ ما أيمر بو؛ لسبب ،ث ٌػم زاؿ س ػػببو،
كاألم ػ ػػر حُت الضعف ،كالقلٌة ،ابلصبػر ،كابلػمغفػرة ،للذين يرج ػػوف لقاء هللا(ّ)،
ث ٌػم نسخو آبية السيف ،كليس ىذا من النسخ ،فػي شيء؛ كإنٌػما ىو ضرب من
َّسء ،كأتخيػر البياف ،إلػى كقت الػحاجة»(ْ).
الن ٍ
ال« :كالزع ػػم أب ٌف (َُِ) آيػػة  -مػ ػػن آيػ ػػات الدعوة -
كقاؿ ٌ
٤تمد الغز ٌ
نيسخت ،آبية السيف :ىو حػماقة غريبة ،دلٌت على أ ٌف الػجماىَت الػمسلمة -
العلمي ،يف حضارتنا  -جهلوا القرآف ،كنسوا هبذا
العقلي ،أك
فػي ٌأايـ التخلٌف
ٌ
ٌ
ػحركوف الدعوة ،ككيف يضعوف نػماذج
الػجهل كيف يدعوف إىل هللا ،ككيف ي ٌ

سء) ،هبمزة على السطر ،ببل ألف؛ لسكوف ما قبلها.
(ُ) كذا يف ا١تطبوع ،كالصواب( :نى ٍ
(ِ) الربىاف يف علوـ القرآف.ْْ-ّْ/ِ :
ً ًً
ًً
ين ىال
ين ىآمنيوا يىػ ٍغف يركا للَّذ ى
(ّ) كذا يف ا١تطبوع ،كالصواب( :ال يرجوف) .قاؿ تعاىل﴿ :قي ٍل للَّذ ى
اَّللً لًيج ًزم قىػوما ًٔتىا ىكانيوا يك ً
ٍسبيو ىف﴾[ .اٞتاثية.]ُْ :
ى
يىػ ٍر يجو ىف أ َّىاي ىـ َّ 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 كثَتة  -عن أداء رسالتها ،ظي َّن أ ٌف السيف ىو
فقصة النسخ  -أك
الذم ٌ
يؤدم كاجب التبليغ! كىذا ابطل ،ابتٌفاؽ العقبلءٌ .
اٟتكم بتحنيط بعض اآلايت ،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 ..
وزع آايت القرآف،
يعرؼ الظركؼ ،التػي يػيمكن أف تعمل فيها اآلية ،كبذلك تي َّ
على أحواؿ البشػػر ،ابلػحكمة ،كالػموعظة الػحسنة»(ُ).
١تي« :بعد مراجعة مئات ا١تراجع ا١تعتمدة ،من تفاسَت
كقاؿ مصطفى الز ٌ
القرآف ،كاٟتديث الشريف ،كشركحو ،ككتب أصوؿ الفقو ،كا١تؤلٌفات القدمية
دليبل قطعيِّا  -من آية قرآنيٌة ،أك سنٌة
كاٟتديثة ،بشأف النسخ يف القرآف :مل أجد ن
نبويٌة متواترة ،أك إٚتاع الصحابة ،أك أقواؿ يكتٌاب الوحي ،البالغ عددىم أكثر
يدؿ على نسخ آية معيٌنة آبية أخرل ،أك بسنٌة متواترة.
من أربعُت صحابيِّا ٌ -
دليبل ظنٌػيِّا ٥تتلى نفا فيو ،مستنتى نجا من أخبار
فكل ما يكتب  -كقيل  -ليس ٌإال ن
ٌ
اآلحاد ،أك االجتهادات الشخصيٌة ،أك الدالالت الظنٌػيٌة للنصوص .فقد أٚتع
علماء اإلسبلـ  -قدمينا كحديثنا  -على أ ٌف ما ثبت ابليقُت ال يزكؿ ٌإال ابليقُت.
كىناؾ أسباب أخرل كثَتة ،أييت بيانػها ،كتفصيلها ،كدعمها ،أبدلٌة نقليٌة،
العلي العظيم.)ِ(»...
كعقليٌة ،إبذف ٌ
أيضا« :كعدد اآلايت الػمنسوخة ،فػي الػحكم،
١تي ن
كقاؿ مصطفى الز ٌ
(ُ) كيف نتعامل مع القرآف.ْٖ :
(ِ) التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف.ُٔ-ُٓ :
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اٞتوزم،
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 ،
ٌ
ٌ
ا٠تضرم" ،كأثبت عدـ نسخ آية كاحدة،
٤تمد
عليو العالػم
األصول" ،الشيخ ٌ
ٌ
ٌ
منها ،كحصرىا مصطفى زيد ،فػي خػمس آايت ،كأثبت األستاذ "موسى جواد
صحة نسخ تلك اآلايت الػخمس .كق ػػد أثبتنا  -ابألدلٌػػة العقليٌة،
عفانة" عدـ ٌ
كالنقليٌة ،فػي ك ػتػػابنػػا" :التبيػ ػػاف لرفػ ػػع غموض النسػ ػػخ فػي القػ ػػرآف"  -عدـ
كجػ ػػود آي ػػة قرآنيٌة ،كاحػ ػػدة ،منسوخة ،فػي القرآف الكرًن»(ُ).

(ُ) أصوؿ الفقو يف نسيجو اٞتديد.َّْ-ِْٗ :
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ّ
مك ّي والـ ّ
مدني
مـجال روايات الـ
كل األقواؿ ا١تنسوبة إىل السلف ،اليت
ككذلك ٗترج من (السلفيٌة الواجبة) ُّ
٢تا عبلقة بػموضوع (الػم ٌك ٌي كالػمدنػ ٌي) ،إذا فقدت شرط الكلٌيٌة ،أك شرط
معا.
القطعيٌة ،أك الشرطُت ن
ثبوات قطعيِّا ،كثبوت القرآف الكرًن؛ كليست
فليست تلك الركاايت بثابتة ،ن
كل آراء ا١تؤلٌفُت يف ىذه ا١تسألة صحيحة قطعيٌة ،بل ىي اجتهادات ،قد
ٌ
ييصيب أصحاهبا ،كقد يخيطئوف ،كإف كانت يف عمومها صحيحة.
قاؿ أبو بكر الباقبلينٌ« :كإذا كاف ذلك كذلك ،ككنٌا ال نعتقد مع ىذه
نص لصحابتو على ما نزؿ عليو من القرآف ٌأكنال ،كما نزؿ
اٞتملة أ ٌف الرسوؿ قد َّ
ظاىرا
آخرا ،كعلى ٚتيع م ٌكيٌو ،كسائر مدنيٌو ،كال كاف منو ه
قوؿ يف ذلك ،ن
منو ن
أيضا من
األمةى حفظىو ،كالتديُّ ىن بو ،كال جعلو ن
جليِّا ،ال محتمل التأكيل ،كال ألزـ ٌ
تيب كلماتو كحركفو ،على
نوافل دينهم ،كما أنٌو ألزمهم نظٍ ىم سور القرآف ،كتر ى
كجو ٥تصوص ،كح ٌد مرسوـ ،أخذ عليهم لزكمو ،كمنعهم من تغيَته ،كالعدكؿ
نقل ذلك عنو ،ككيف جيب نقل ما مل يكن ،كما
عنو :لػم جيب 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 ٌ
كنص عليو يف تبلكهتا؟ قيل ٢تم :الدليل على
هبا ،كلزكـ ا١تنهج الذم شرعوَّ ،
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
٢تما على ٌ
ٌ
مستقر العادة ي
ذلك ،كظهورهً ،
كأتثيم من خالف ا١تنصوص عليو،
بو،
هم
كعلم
لو،
ة
األم
ظ
ف
كح
ي
ٌ
ي
ي
ي
ً
العلم بو ،كجيرم
يف ذلك ،كٗتطئةي ىمن ى
عدؿ عن الواجب ،عن معرفة ما فيرض ي
أمرىم يف ذلك كٗتطئتو على حسب ما جرل أمرىم عليو ،من و
حفظ للقرآف
ي
ي
نفسو ،كمعرفة نظمو ،كترتيب آايتو ككلماتو ،كعلى كجو ما أكجب حفظىهم
لًتتيب صلواهتم ،كما جيب أف يكوف متق ًٌدما منها ً
فعل منها يف
ي
كما
ا،
ر
كمتأخ
ٌ
يى
ن
ن
النهار دكف الليل ،كيف الليل دكف النهار ،كغَت ذلك من فرائض دينهم الواجبة
ذائعا .كلى ٌما لػم يكن ذلك
عليهم ،كاليت كقع ُّ
النص ٢تم عليها ن
شائعا ن
كقوعا ن
نص على ًذكر
كذلك ،كلػم يى ٌد ًع أح هد من أىل العلم أ ٌف رسوؿ هللا  كاف قد َّ
ض ًعلمو ،كلػم يكن
ٌأكؿ ما أينزؿ عليو من القرآف كآخرهِّ ،
ظاىرا فىػ ٍر ي
نصا جليِّا ،ن
األمة كخلفها اختبلؼ يف أ ٌف العلم بذلك ليس من فرائض الدين،
بُت سلف ٌ
يسع اإلبطاء عن علمو ،كالسؤاؿ عنو ،كال أيمث التارؾ للنظر فيو ،إذا قرأ
كأنٌو ٦تٌا ي
يغَته عن نظمو ،كلػم يزد فيو ،كلػم يي ًنقص منو :عيلًم هبذه
القرآف على كجهو ،كلػم ٌ
نص من الرسوؿ ،قاطع على ٌأكؿ ما أينزؿ عليو ،من ذلك ،كآخره،
اٞتملة أنٌو ال ٌ
كعلى تفصيل م ٌكيٌو ،كمدنيٌو ،كإذا ثبت ذلك ،بطل ما حاكلتموه .ك٦تٌا ُّ
يدؿ
صحة ما قلناه أ ٌف ا١تختلفُت يف ذلك  -من الصحابة  -ال يركف
ن
أيضا على ٌ
اختبلفهم فيو عن رسوؿ هللا  ،بل إٌّنا يخيربكف بذلك عن أنفسهم ،كما ٌأداىم
بعضهم يف ذلك ،عن
إليو
اجتهادىم ،كاستدالليػهم ،بظاىر األمػػر؛ كإف ركل ي
ي
كقصةن للتأكيل
قاطعا ،كإٌّنا يمحكى عنو ن
النب  شيئنا ،لػم يركه ِّ
قوال ن
٤تتمبلٌ ،
نصا ن
ٌ
يق ،كليس جيب اتٌفاقهم على ما ىذه سبيلو ،كال أف
سبيل كطر ه
كالظنوف ،عليها ه
يكوف نقليهم لًما ٝتعوه منو ،يف ىذا الباب من الكبلـ ً
منتشرا ،إذا
ا
ظاىر
ل
ا﵀تم
ن
ن
اٟتجة ،كال ىو ٦تٌا أراد
كاف لػم يقع من الرسوؿ ن
كقوعا معلىنناْ ،تضرة من تقوـ بو ٌ
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كقت قولو ذلك للواحد كاالثنُت  -أف ييذاع عنو ،كينتشر من قًبىلو،
كقصد  -ى
اٟتجة إبظهاره ،كإذا كاف ذلك
يكرره ٌ
ٌ
كيردده ،كيقصد إذاعتىو كإقامةى ٌ
حىت ٌ
بعدىم ،يف ٌأكؿ
كمن ى
كذلك ،لػم جيب شيء ٦تٌا قلتموه .كقد اختلف الصحابة ،ى
ت يف ذلك ركاايت ،كلٌها ٤تتملة 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:
،
َّاس ٍاعبي يدكا ىربَّ يك يم﴾
ى
سورة البقرة مدنيٌة ،كفيها :ى
﴿اي أىيػُّ ىها الن ي
ً (ّ)
النَّاس يكليوا ً
ً
ً
﴿اي
كفيها:
ة،
مدني
النساء
كسورة
.
ا﴾
ب
ي
ط
ال
بل
ح
ض
ىر
األ
يف
َّا
٦ت
ٍ
ن
ى
ى
ٌ
ٌ
ن
ى
ٍ ى
ي
(ٓ)
)
ْ
(
أىيػُّها النَّاس اتَّػ يقوا ربَّ يكم﴾  ،كفيها﴿ :إً ٍف يشأٍ ي ٍذ ً
ى
َّاس﴾  .كسورة
ن
ال
ا
ه
ػ
ي
أ
م
ك
ب
ى
ي
ُّ
ٍ
ى
ى
ىى ي ٍ
ي
ي
ى ي
َّ ً
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 ٌ
َّ ً
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 ٚتيع ا١ت ٌك ٌي كا١تدينٌ٦ ،تٌا ال يسوغ اٞتهل بو،
(ُ) االنتصار للقرآف ،ِّٗ-ِّٕ/ُ :كانظر :الربىاف يف علوـ القرآف.ُِٗ-ُُٗ/ُ :
(ِ) البقرة.ُِ :
(ّ) البقرة.ُٖٔ :
(ْ) النساء.ُ :
(ٓ) النساء.ُّّ :
اٟتج.ٕٕ :
(ٔ) ٌ
(ٕ) انظر :ا٢تداية إىل بلوغ النهاية.ُِٖ/ُ :
(ٖ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُُٗ-َُٗ/ُ :
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لػم تتوفٌر الدكاعي على إخبارىم بو ،كمواصلة ذكره على أٝتاعهم ،كأخذىم
ٔتعرفتو .كإذا كاف كذلك ،ساغ أف يخيتلىف يف بعض القرآف :ىل ىو م ٌك ٌي ،أك
مدين ،كأف ي ً
عملوا يف القوؿ بذلك ضرناب من الرأم ،كاالجتهاد ،كحينئذ فلم يلزـ
ي
ٌ
النقل عنهم ذكر ا١ت ٌك ٌي كا١تدينٌ ،كلػم جيب على من دخل يف اإلسبلـ بعد ا٢تجرة
كل آية ،أينزلت قبل إسبلمو :م ٌكيٌة ،أك مدنيٌة .فيجوز أف يقف يف
أف يعرؼ ٌ
تومهوه 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
ا٠تبلؼ فيو»(ُ).

(ُ) الربىاف يف علوـ القرآف.ُِٗ/ُ :
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مـجال رواية ألاحاديث
ٗترج من (السلفيٌة الواجبة) الكثَت من الركاايت اٟتديثيٌة ،كأبرزىا:

أ -الركاايت ذات األسانيد الضعيفة ،كال سيٌما ركاايت الضعفاء كا١تتٌػ ىهمُت.
ب -الركاايت اليت اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،كيف تضعيفها.

النب  ،بصفتو البشريٌة ،غَت
ج -الركاايت اليت تي ى
نسب فيها أقو هاؿ ،إىل ٌ
التبليغيٌة.
د -الركاايت اليت تينسب فيها  -إىل بعض (السلف)  -أقو هاؿ غَت نبويٌة.
ا١تعتربة.
ه -الركاايت اليت ٌ
تدؿ متوّنا ،داللة قطعيٌة ،على ٥تالفة األدلٌة القطعيٌة ى

بعضا ،كال يميكن اٞتمع بينها.
بعضها ن
و -الركاايت اآلحاديٌة ،اليت يعارض ي
كل األحاديث الػمركيٌة  -الػمنسوبة إلػى النب ٌػي  - صحيحة،
فليست ٌ
كال سيٌما (األحاديث الػموضوعة) .كليس تصحيح بعض الػمؤلٌفُت ،لبعض
القطعي.
فاقي
ٌ
األحاديث الػمنسوبة إلػى النب ٌػي  :من قبيل التصحيح االتٌ ٌ
صححها
فثمة أحاديث كثَتة ،اختلفوا يف تصحيحها ،كٙتٌة أحاديث ٌ
ٌ
كصححها آخركف بركاية مغايرة ،بزايدة أك بنقيصة ،أك بتبديل.
بعضهم بركايةٌ ،
دليبل على أنٌو مقطوع بو ،يف نفس األمر.
كليس تصحيح اٟتديث ن
كإايم  -أ ٌف اٟتديث عند أىلو
قاؿ ابن الصبلح« :اعلم  -علٌمك هللا ٌ
ينقسم إىل صحيح ،كحسن ،كضعيفٌ .أما اٟتديث الصحيح :فهو اٟتديث
ا١تسند الذم يتٌصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إىل منتهاه،
ا١ترسل ،كا١تنقطع،
كال يكوف شاذِّا ،كال معلَّ نبل .كيف ىذه األكصاؼ احًتاز عن ى
ا١تعضل ،كالشاذٌ ،كما فيو علٌة قادحة ،كما يف راكيو نوع جرح .كىذه أنواع أييت
ك ى
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ابلصحة،
ذكرىا ،إف شاء هللا تبارؾ كتعاىل .فهذا ىو اٟتديث الذم يمح ىكم لو
ٌ
صحة بعض األحاديث؛
ببل خبلؼ بُت أىل اٟتديث .كقد خيتلفوف يف ٌ
الختبلفهم يف كجود ىذه األكصاؼ فيو ،أك الختبلفهم يف اشًتاط بعض ىذه
ا١ترسل .كمىت قالوا :ىذا حديث صحيح ،فمعناه :أنٌو اتٌصل
األكصاؼ ،كما يف ى
مقطوعا بو يف
سنده مع سائر األكصاؼ ا١تذكورة ،كليس من شرطو أف يكوف
ن
نفس األمر ،إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد ،كليس من األخبار اليت أٚتعت
األمة على تل ٌقيها ابلقبوؿ»(ُ).
ٌ
كقد انتشرت األحاديث الضعيفة كا١توضوعة يف كل و
كل ك واد،
كيف
،
اند
ٌ
ٌ
كغفل عن بطبلّنا  -أك تغافل  -الكثَتكف ،فكانت ىذه الغفلة ،كذاؾ التغافل
اٟتق ،كاإلعراض عن ىداية القرآف الكرًن.
سببُت من أسباب اال٨تراؼ عن ٌ
أئمة السلف يعرفوف صحيح ا١تنقوؿ
قاؿ ابن
اٞتوزم« :كقد كاف ٚتاىَت ٌ
ٌ
من سقيمو ،كمعلولو من سليمو ،مثٌ يستخرجوف حكمو ،كيستنبطوف علمو ،مثٌ
طالت طريق البحث على من بعدىم ،فقلٌدكىم فيما نقلوا ،كأخذكا عنهم
يفرقوف بُت
ما ى ٌذبوا ،فكاف األمر
ن
متحامبل ،إىل أف آلت اٟتاؿ إىل خلف ،ال ٌ
نسرا من ظليم ،كال أيخذكف الشيء من معدنو،
صحيح كسقيم ،كال يعرفوف ن
فالفقيو منهم يقلٌد التعليق يف خرب ما غرب خربه ،كا١تتعبٌد ينصب ألجل حديث
القاص يركم للعو ٌاـ األحاديث ا١تنكرة ،كيذكر ٢تم 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 ٝتعنا ىذا بػ(أخربان) ،ك(ح ٌدثنا) ،فكم قد أفسد ٌ
اصفر ابٞتوع ،ككم ىائم على
من ا٠تلق ابألحاديث ا١توضوعة ،كم من لوف قد ٌ
(ُ) معرفة أنواع علوـ اٟتديث.َٖ-ٕٗ :
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زعما منو
كجهو ابلسياحة ،ككم مانع نفسو ما قد أيبيح ،ككم اترؾ ركاية العلم ن
٥تالفة النفس ،يف ىواىا ،يف ذلك ،ككم موتػً
حي ،ككم
كىو
د،
ابلتزى
أكالده
م
ُّ
ي
ٌ
يمع ًرض عن زكجتو ،ال يوفٌيها ح ٌقها ،فهي ال ٌأًن ،كال ذات بعل»(ُ).
شر األحاديث الضعيفة،
كقاؿ ابن الصبلح« :اعلم أ ٌف اٟتديث ا١توضوع ٌ
ً
مقركان ببياف كضعو»(ِ).
أم معٌت كافٌ ،إال ن
ٖتل ركايتو ألحد ،ىعل ىم حالىو ،يف ٌ
كال ٌ
أيضا« :فقد تع ٌذر  -يف ىذه األعصار  -االستقبلؿ
كقاؿ ابن الصبلح ن
ٔتجرد اعتبار األسانيد؛ ألنٌو ما من إسناد ،من ذلكٌ ،إال كٕتد
إبدراؾ الصحيحٌ ،
عما ييشًتط يف
فػي رجالو من اعتمد ،فػي ركايتو ،على ما يف كتابو ،عرِّاي ٌ
الصحيح ،من اٟتفظ ،كالضبط ،كاإلتقاف .فآؿ األمر إذف  -يف معرفة الصحيح
أئمة اٟتديث ،يف تصانيفهم ا١تعتمدة
كاٟتسن  -إىل االعتماد على ما َّ
نص عليو ٌ
يؤمن فيها  -لشهرهتا  -من التغيَت كالتحريف»(ّ).
ا١تشهورة ،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 ػَّن
أحاديث ،قد عيلً ىم ٌأّنا ابطلة؛ كال منافاة بُت القولُت؛ فإ ٌف ا١توضوع يف
أ ٌف فيو
ى
اصطبلح أيب الفرج :ىو الذم قاـ دليل على أنٌو ابطل ،كإف كاف الػمح ًٌدث بو
يتعمد الكذب ،بل غلط فيو؛ كلػهذا ركل فػي كتابو ،فػي ا١توضوعات:
لػم ٌ
أحاديث كثَتة ،من ىذا النوع ،كقد انزعو طائفة من العلماء يف كثَت مػ ٌما ذكره،
(ُ) ا١توضوعات.ٖ/ُ :
(ِ) معرفة أنواع علوـ اٟتديث.َُِ :
(ّ) معرفة أنواع علوـ اٟتديث.ّٖ :

44

لكن
كقالوا :إنٌو ليس مػ ٌما يقوـ دليل على أنٌو ابطل ،بل بيٌنوا ثبوت بعض ذلكٌ ،
الغالب على ما ذكره فػي ا١توضوعات أنٌو ابطل ،ابتٌفاؽ العلماء»(ُ).
األئمة ،على التشديد ،فػي أحاديث
كقاؿ
الذىب« :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 دلَّسها ،أك غطٌى تبيانػها ،فهو و
السنَّة ،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 ٔتتٌػ ىهم ،بل ىو صدكؽ ،عالًػم بػهذا
كقاؿ
الذىب ن
ٌ
الفن ،ما أعلم لو ذنبنا  -كهللا يعفو عنو  -أعظم من ركايتو لؤلحاديث
ٌ
الػموضوعة ،يف تواليفو ،ثػ ٌم يسكت عن توىيتها»(ّ).

(ُ) ٣تموعة الفتاكل.ُٕٖ/ُ :
(ِ) سَت أعبلـ النببلء.َِٓ/ٖ :
(ّ) سَت 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  ،أبصوؿ اإلمياف ،كفركعو؛ فإ ٌف مصدر عقائدىم
النبوم).
اإلميانيٌة ىو الوحي َّ
ا١تنزؿ( :الوحي القرآينٌ) ،ك(الوحي ٌ
كقد سلموا من أتثَت (الفلسفات القدمية السقيمة) .ككاف اإلمياف ابلغيب،
كالتسليم للوحي ،كاالقتصار على ما يميكن العلم بو ،كاالقتصار على ما ييػثمر
عمبل صاٟتنا :أبرز الصفات اليت اتٌصفوا هبا ،أك اتٌصف هبا معظمهم؛ كلذلك
ن
كانت عقائدىم  -غالبنا  -نقيٌة صافية.
فما اتٌفق عليو (السلف الصالػح) ،اتٌفاقنا كلٌػيِّا قطعيِّا :ىو ا١تصدر األصفى
الع ىقديٌة اإلسبلميٌة).
لػمعرفة (األحكاـ ى
دم) ،بصفة (الكلٌيٌة) ،كصفة
كىذا يعٍت كجوب اتٌصاؼ (الػمنسوب ى
الع ىق ٌ
(القطعيٌة)؛ ليكوف جزءنا من (السلفيٌة الواجبة) .فإذا فقدت (العقيدة ا١تنسوبة)
معا ،فبل تيع ٌد جزءنا من (السلفيٌة الواجبة).
إحدل ىاتُت الصفتُت ،أك فقدهتما ن
كلذلك ٗترج من (السلفيٌة الواجبة) منسوابت ىع ىقديٌة كثَتة ،أبرزىا:

أ -أف تكوف العقيدة منسوبة ،إىل بعض الصحابة ،أك بعض التابعُت؛ كليست
ثبوات قطعيِّا.
اثبتة عن السلف ،كلٌهم ،ن
الع ىقديٌة) كجود (اختبلؼ مؤثٌر) ،بُت (السلف)،
فهم من (الركاايت ى
ب -أف يي ى
يف بعض العقائد ،ا١تنسوبة إليهم ،أك ا١تنسوبة إىل بعضهم.

ج -أف تكوف العقيدة ا١تنسوبة إليهم  -أك ا١تنسوبة إىل بعضهم  -قائمة على

ضعفها العلماء ،اتٌفاقنا.
أحاديث ٌ
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د -أف تكوف العقيدة ا١تنسوبة إليهم  -أك ا١تنسوبة إىل بعضهم  -قائمة على
أحاديث ،اختلف العلماء يف تصحيحها ،أك يف تضعيفها.
ه -أف تكوف العقيدة ا١تنسوبة إليهم  -أك ا١تنسوبة إىل بعضهم  -قائمة على
صححها العلماء ،اتٌفاقنا ،لكنٌها غَت قطعيٌة الثبوت.
أحاديث ٌ

و -أف تكوف العقيدة ا١تنسوبة إليهم  -أك ا١تنسوبة إىل بعضهم  -قائمة على
أقواؿ غَت نبويٌة.

ز -أف تكوف العقيدة ا١تنسوبة إليهم  -أك ا١تنسوبة إىل بعضهم  -دالٌة داللة
ا١تعتربة.
قطعيٌة ،على ٥تالفة األدلٌة القطعيٌة ى
الع ىقديٌة صحيحة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
كل اآلراء ى
فليست ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :فكثَت من أتباع ا١تتكلٌمة كا١تتفلسفة  -بل كبعض
ا١تتصوفة ،بل كبعض أتباع ا١تلوؾ كالقضاة  -يقبل قوؿ متبوعو فيما
ا١تتف ٌقهة ك ٌ
يخيرب بو ،من االعتقادات ا٠تربيٌة ،كمن تصحيح بعض ا١تقاالت ،كإفساد بعضها،
كذـ بعض ،ببل سلطاف من هللا»(ُ).
كمدح بعضها ،كبعض القائلُتٌ ،
يضا« :كهللا قد أمر ابلنظر ،كاالعتبار ،ك ُّ
التفكر ،كالتدبُّر،
كقاؿ ابن تيميٌة أ ن
أئمة السنٌة ،كعلمائها:
عرؼ عن أحد ،من سلف ٌ
األمة ،كال ٌ
فػي غَت آية ،كال يي ى
أنٌو أنكر ذلك ،بل كلٌهم متٌفقوف على األمرٔ ،تا جاءت بو الشريعة ،من النظر،
ك ُّ
التفكر ،كاالعتبار ،كالتدبُّر ،كغَت ذلك ،كلكن كقع اشتػراؾ فػي لفظ "النظر"،
ك"االستدالؿ" ،كلفظ "الكبلـ"؛ فإ ٌّنم أنكركا ما ابتدعو ا١تتكلًٌموف ،من ابطل
نظرىم ،ككبلمهم ،كاستدال٢تم؛ فاعتقدكا أ ٌف إنكار ىذا يمستل ًزـ إلنكار جنس
سمي ما كضعو:
النظر ،كاالستدالؿ .كىذا كما أ ٌف طائفة من أىل الكبلـ يي ٌ
(ُ) ٣تموعة 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 اٟتق كالسنٌة ذلك ،قاؿ الػم ً
بطل :قد أنكركا أصوؿ الدين.
ٌ
ي
سمى أصوؿ الدين ،كإٌّنا أنكركا ما ٝتٌاه ىذا:
كىم لػم يينكركا ما
ٌ
يستحق أف يي ٌ
"أصوؿ الدين" ،كىي أٝتاء ٝتٌوىا ىم كآابؤىم أبٝتاء ،ما أنزؿ هللا هبا من
بُت أصولو كفركعو ،كمن ا﵀اؿ أف
سلطاف ،فالدين ما شرعو هللا كرسولو ،كقد َّ ى
بُت فركع الدين ،دكف أصولو .كما قد بيٌنا ىذا ،فػي غيػر ىذا
يكوف الرسوؿ قد َّ ى
الػموضع؛ فهكذا لفػظ "النظػ ػر" ،ك"االعتبػار" ،ك"االستدالؿ" .كعػ ٌامة ىذه
الضبلالت ،إٌّنا تطرؽ ىمن لػم يعتصم ابلكتاب كالسنٌة»(ُ).
الكبلمي ،الذم اثر بُت علماء
كقاؿ سيٌد قطب« :كما كاف الػجدؿ
ٌ
الػمسلمُت ،حوؿ ىذه التعبَتات القرآنيٌةٌ ،إال آفة من آفات الفلسفة اإلغريقيٌة،
كالػمباحث البلىوتيٌة ،عند اليهود كالنصارل ،عند ٥تالطتها للعقليٌة العربيٌة
الصافية ،كللعقليٌة اإلسبلميٌة الناصعة ..كما كاف لنا  -نػحن اليوـ  -أف نقع ،يف
ىذه اآلفة ،فني ً
فسد ٚتاؿ العقيدة ،كٚتاؿ القرآف ،بقضااي علم الكبلـ!!»(ِ).

(ُ) ٣تموعة الفتاكل.ّٖ/ْ :
(ِ) يف ظبلؿ القرآف.ّٓ/ُ :
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ّ
العملية
مـجال ألاحكام
ٗترج من (السلفيٌة الواجبة) الكثَت من (ا١تنسوابت العمليٌة) ،كأبرزىا:

احدا من الصحابة،
أ -أف يكوف الرأم
منسواب إىل بعض السلف ،كأف يكوف ك ن
ن
آحادا من التابعُت؛ كليس
أك ك ن
آحادا من الصحابة ،أك ن
احدا من التابعُت ،أك ن
ثبوات قطعيِّا.
ر نأاي اثبتنا ،عن السلف ،كلٌهم ،ن
فهم من (الركاايت) كجود (اختبلؼ مؤثٌر) ،بُت (السلف) ،يف بعض
ب -أف يي ى
اآلراء العمليٌة ،ا١تنسوبة إليهم ،أك ا١تنسوبة إىل بعضهم.

قائما
ج -أف يكوف الرأم
العملي ا١تنسوب إليهم  -أك ا١تنسوب إىل بعضهم  -ن
ٌ

ضعفها العلماء ،اتٌفاقنا.
على أحاديث ٌ
قائما
د -أف يكوف الرأم
العملي ا١تنسوب إليهم  -أك ا١تنسوب إىل بعضهم  -ن
ٌ
على أحاديث ،اختلف العلماء ،يف تصحيحها ،أك يف تضعيفها.
ه -أف يكوف الرأم العملي ا١تنسوب إليهم  -أك ا١تنسوب إىل بعضهم ِّ -
داال
ٌ
ا١تعتربة.
داللة قطعيٌة ،على ٥تالفة األدلٌة القطعيٌة ى
كل اآلراء الفقهيٌة صحيحة قطعيٌة ،كال سيٌما آراء الغبلة.
فليست ٌ
يفرؽ بُت ثبلثة استعماالت  -يف عرؼ أىل زمانو -
فهذا ابن تيميٌة ٌ
(ا١تتأكؿ) ،كالشرع َّ
ا١تبدؿ.
للفظ (الشرع) ،ىي :الشرع َّ
ا١تؤكؿ َّ
ا١تنزؿ ،كالشرع َّ
ا١تنزلة ،من لدف اٟتكيم
ا١تنزؿ) ،فيعٍت بو الشريعة اإلسبلميٌة َّ
فأما (الشرع َّ
ٌ
العليم ا٠تبَت ،على الرسوؿ الكرًن ،الصادؽ األمُت  .كىي شريعة معصومة
كل مكلَّف مستطيع.
من األخطاء ،كالعمل ٔتقتضاىا كاجب على ٌ
ا١تؤكؿ ،فيعٍت بو اجتهادات العلماء ،اليت قد ييصيبوف فيها،
ك ٌأما الشرع َّ
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كقد يخيطئوف .كليس ألحد أف ييلزـ الناس ابجتهاد أحد العلماء ،بل العمل بو
حجتو ىي القويٌة ،أك ١تن ساغ لو تقليده؛ كاإلنكار على
جائز١ ،تن اعتقد أ ٌف ٌ
ا١تخالًف فيها غَت جائز.
ك ٌأما الشرع َّ
ا١تبدؿ ،فيعٍت بو ٖتريفات ا١تبطلُت ،الذين جاءكا بنصوص
كأقواؿ كتفسَتات كآراء٥ ،تالفة للصورة التنزيليٌة.
أيضا ،فلفظ (الشرع)  -يف ىذا الزماف  -ييطلىق على
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ن
ثبلثة و
متأكؿ ،كشرع َّ
فا١تنزؿ :الكتاب كالسنٌة،
مبدؿَّ .
معاف :شرع َّ
منزؿ ،كشرع َّ
كل كاحد ،كمن اعتقد أنٌو ال جيب اتٌباعو ،على
فهذا الذم جيب اتٌباعو ،على ٌ
ا١تتأكؿ موارد االجتهاد ،اليت تنازع فيها العلماء ،فاتٌباع
بعض الناس ،فهو كافر .ك َّ
حجتو ىي القويٌة ،أك لػمن ساغ لو تقليده،
أحد اجملتهدين جائز١ ،تن اعتقد أ ٌف ٌ
كال يػجب  -على عموـ ا١تسلمُت  -اتٌباع أحد بعينوٌ ،إال رسوؿ هللا  .فكثَت
من ا١تتف ٌقهة إذا رأل بعض الناس من ا١تشائخ الصاٟتُت ،يرل أنٌو يكوف الصواب
مع ذلك ،كغَته قد خالف الشرع ،كإٌّنا خالف ما يظنٌو ىو الشرع ،كقد يكوف
٣تتهدا
ظنٌو خطأ ،فييثاب على اجتهاده ،كخطؤه مغفور لو ،كقد يكوف اآلخر ن
٥تطئنا .ك ٌأما الشرع َّ
ا١تبدؿ ،فمثل األحاديث ا١توضوعة ،كالتأكيبلت الفاسدة،
أيضا .كىذا من مثار النزاع ،فإ ٌف
كاألقيسة الباطلة ،كالتقليد َّ
ا﵀رـ ،فهذا يمحَّرـ ن
ا١تتصوفة كا١تتف ٌقرة اتٌباع
كثَتا من ا١تتف ٌقهة كا١تتكلٌمة ،قد ييوجب على كثَت من
ٌ
ن
كظاىرا ،كيرل خركجو
ا١تعُت ،كتقليد متبوعو ،كالتزاـ حكم حاكمو ،ابطننا
مذىبو ٌ
ن
ا﵀مديٌة ،كىذا جهل منو كظلم ،بل دعول ذلك
عن ذلك ن
خركجا عن الشريعة ٌ
ا١تتصوفة كا١تتف ٌقرة يرل مثل ذلك يف
كثَتا من ٌ
على اإلطبلؽ كفر كنفاؽ .كما أ ٌف ن
عما
يسوغ ا٠تركجٌ ،
كل من ىؤالء قد ٌ
شيخو كمتبوعو ،كىو يف ىذا نظَت ذلك .ك ٌ
ككجدا،
جاء بو الكتاب كالسنٌة١ ،تا يظنٌو
يسميو ىذا ذكقنا ن
ن
معارضا ٢تماٌ ،إما ١تا ٌ
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كل
كمكاشفات ك٥تاطباتٌ ،
يسميو ىذا ن
كإما ١تا ٌ
قياسا كر نأاي كعقليٌات كقواطع ،ك ٌ
كل أحد تصديق الرسوؿ  ،يف ٚتيع
ذلك من شعب النفاؽ ،بل جيب على ٌ
ما أخرب بو ،كطاعتو يف ٚتيع ما أمر بو ،كليس ألحد أف يعارضو بضرب
كل ما عارضو ،فهو خطأ كضبلؿ»(ُ).
األمثاؿ ،كال آبراء الرجاؿ ،ك ٌ
أيضا« :كلفظ (الشرع) ييقاؿ  -يف عرؼ الناس  -على
كقاؿ ابن تيميٌة ن
ثبلثة و
ا١تنزؿ :كىو ما جاء بو الرسوؿ  ،كىذا جيب اتٌباعو ،كمن
معاف :الشرع َّ
ا١تؤكؿ :كىو آراء العلماء اجملتهدين فيها،
خالفو كجبت عقوبتو .كالثاين :الشرع َّ
حرـ ،كليس ألحد
كمذىب مالك ،ك٨توه .فهذا يسوغ اتٌباعو ،كال يػجب ،كال يػي َّ
أف ييل ًزـ عموـ الناس بو ،كال يػمنع عموـ الناس منو .كالثالث :الشرع َّ
ا١تبدؿ:
كىو الكذب على هللا ،كرسولو ،أك على الناس ،بشهادات الزكر ،كنػحوىا،
البُت .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.)ِ(»...
كبُت ابن تيميٌة أ ٌف أقواؿ اجملتهدين ليست ٔتنزلة األحكاـ الشرعيٌة؛
ٌى
كلذلك كاف العلماء ينهوف عن تقليدىم ،فقاؿ« :كأٛتد بن حنبل ّنى عن
فإّنم
تقليده ،كتقليد غَته من العلماء يف الفركع ،كقاؿ :ال تقلٌد دينك الرجاؿٌ ،
الشافعي.
الثورم ،كال
لن يسلموا أف يغلطوا .كقاؿ :ال تقلٌدين ،كال مال نكا ،كال
ٌ
ٌ
األئمة ،فكلٌهم ّنوا عن تقليدىم ،كما
كقد جرل يف ذلك على سنن غَته من ٌ
الشافعي عن تقليده ،كتقليد غَته من العلماء؛ فكيف ييقلَّد أٛتد كغَته يف
ّنى
ٌ
اٟتريب،
أصوؿ الدين؟ كأصحاب أٛتد  -مثل أيب داكد السجستاينٌ ،كإبراىيم
ٌ
(ُ) ٣تموعة الفتاكل.ِّٔ-ِّٓ/ُُ :
(ِ) ٣تموعة الفتاكل.ُٖٔ/ّ :
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كبقي بن
الدارمي ،كأيب زرعة ،كأيب حامت ،ك
كعثماف بن سعيد
ٌ
البخارم ،كمسلمٌ ،
ٌ
٥تلد ،كأيب بكر األثرـ ،كابنيو :صالػح ،كعبد هللا ،كعبد هللا بن عبد الرٛتن
ك٤تمد بن مسلم بن كارة ،كغَت ىؤالء ،الذين ىم من أكابر أىل العلم
ميٌ ،
الدار ٌ
ْتجة يبيٌنها ٢تم ،كقد ٝتعوا
كالفقو كالدين  -ال يقبلوف كبلـ أٛتد كال غَته ٌإال ٌ
العلم كما ٝتعو ىو ،كشاركوه يف كثَت 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 خَت منو قبلناه؛ ك٢تذا لػ ٌما اجتمع
أفضل أصحابو  -أبو يوسف ٔ -تالك ،فسألو عن مسألة الصاع ،كصدقة
تدؿ عليو السنٌة يف ذلك،
ا٠تضراكات ،كمسألة األجناس ،فأخربه مالك ٔتا ٌ
فقاؿ(ِ) :رجعت إىل قولك ،اي أاب عبد هللا ،كلو رأل صاحب ما رأيت ،لرجع
بشر ،أيصيب كأيخطئ،
إىل قولك كما رجعت .كمالك كاف يقوؿ :إٌّنا أان ه
الشافعي كاف يقوؿ:
كبلما ىذا معناه .ك
فاعرضوا قول على الكتاب كالسنٌة ،أك ن
ٌ
اٟتجة موضوعة على
صح اٟتديث ،فاضربوا بقول اٟتائط ،كإذا رأيت ٌ
إذا ٌ
الطريق ،فهي قول .كيف مػختصر الػمزنػ ٌي  -لػ ٌما ذكر أنٌو اختصره من مذىب
الشافعي ،لًمن أراد معرفة مذىبو  -قاؿ :مع إعبلمو ّنيو عن تقليده ،كتقليد
ٌ
غَته من العلماء .كاإلماـ أٛتد كاف يقوؿ :ال تقلٌدكين ،كال تقلٌدكا مال نكا،
(ُ) ٣تموعة الفتاكل.َُّ-ُِٗ/ٔ :
(ِ) إذا كاف قوؿ أيب 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 ٚتيع
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،
يتبُت  -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
منزؿ ،الواجب االتٌباع ،كالػحكم
كقاؿ ابن القيٌم« :كالفرؽ بُت الػحكم الػ َّ
ا١تنزؿ :الذم أنزلو
مؤكؿ  -الذم غايتو أف يكوف جائز االتٌباع  -أ ٌف الػحكم َّ
الػ َّ
هللا على رسولو ،كحكم بو بُت عباده ،كىو حكمو الذم ال حكم لو سواه .ك ٌأما
ا١تؤكؿ ،فهو أقواؿ اجملتهدين ا١تختلفة ،اليت ال جيب اتٌباعها ،كال يي َّ
كفر،
اٟتكم َّ
فسق من خالفها ،فإ ٌف أصحاهبا مل يقولوا :ىذا حكم هللا كرسولو ،بل قالوا:
كال يي َّ
األمة .بل قاؿ
اجتهدان برأينا ،فمن شاء قبلو ،كمن شاء مل يقبلو؛ كمل ييل ًزموا بو ٌ
أبو حنيفة :ىذا رأيي ،فمن جاءان ٓتَت منو قبلناه .كلو كاف ىو عُت حكم هللا،
ك٤تمد كغَتمها ٥تالفتو فيو .ككذلك مالك ،استشاره الرشيد
١تا ساغ أليب يوسف ٌ
تفرؽ أصحاب
أف محمل الناس ،على ما يف ا١توطٌإ ،فمنعو من ذلك ،كقاؿ :قد ٌ
علم ،غَت ما عند اآلخرين .كىذا
كل قوـ ه
رسوؿ هللا  ،يف الببلد ،كصار عند ٌ
(ُ) ٣تموعة الفتاكل.ُُٖ-ُُٕ/َِ :
(ِ) ٣تموعة الفتاكل.ِٕ-ِٔ/ٕ :
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الشافعي ينهى أصحابو عن تقليده ،كييوصيهم بًتؾ قولو ،إذا جاء اٟتديث
ٌ
ً
كدكّنا ،كيقوؿ:
ٓتبلفو .كىذا اإلماـ أٛتد ،يينكر على من كتب فتاكيوٌ ،
فبلان ،كخذ من حيث أخذكا .كلو علموا  أ ٌف
فبلان ،كال ن
ال تقلٌدين ،كال تقلٌد ن
ٟترموا على أصحاهبم ٥تالفتهم ،ك١تا ساغ ألصحاهبم
أقوا٢تم كحي ،جيب اتٌباعوٌ ،
أف ييفتوا ٓتبلفهم يف شيء ،ك١تا كاف أحدىم يقوؿ القوؿ ،مثٌ ييفيت ٓتبلفو ،يفَتكل
عنو يف ا١تسألة القوالف كالثبلثة ،كأكثر من ذلك .فالرأم كاالجتهاد أحسن
حل لػمسلم أف يػخالفو ،كال يػخرج
أحوالو أف يسوغ اتٌباعو .كالػحكم الػ َّ
منزؿ ال يػ ٌ
عنو .ك ٌأما الػحكم الػ َّ
محل تنفيذه،
مبدؿ  -كىو اٟتكم بغَت ما أنزؿ هللا  -فبل ٌ
كال العمل بو ،كال يسوغ اتٌباعو ،كصاحبو بُت الكفر كالفسوؽ كالظلم»(ُ).
للمفيت أف يشهد ،على هللا ،كرسولو ،أبنٌو
كقاؿ ابن القيٌم ن
أيضا« :ال جيوز ي
حرمو ،أك أكجبو ،أك أحبَّو ،أك كرىو؛ ٌإال لًػما يعلم أ ٌف األمر فيو
أحل كذا ،أك َّ
َّ
نص هللا ،كرسولو ،على إابحتو ،أك تػحريػمو ،أك إيػجابو ،أك
كذلك ،مػ ٌما َّ
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 ْتكم هللا
كرسولو.)ِ(»...

(ُ) الركح.ِْٕ-َْٕ :
(ِ) إعبلـ ا١توقٌعُت.ِٕ/ٔ :
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أمثلة للمنسوبات َ
الع َق ّ
دية غيرالواجبة
مرتيػن ،فػي صورة
 نيسب إىل ابن عبٌاس ،أنٌو قاؿ« :رأل م ٌػحم هد ربَّو ،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 :ىلفرد عليو رسولو،
ػحم هد ربَّو ،تبارؾ كتعاىل؟ فبعث إليو :أف نعم ،قد رآهَّ ،
رأل م ٌ
كرسي من ذىبٖ ،تملو أربعة من
فقاؿ :كيف رآه؟ قاؿ :فقاؿ :رآه على
ٌ
ا١تبلئكة :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 يحنُت ،أنٌو قاؿ« :بينما أان جالس يف ا١تسجد ،إذ جاءينإل كٖت ٌدث ،كاثب إلينا الناس ،فقاؿ قتادةٝ :تعت
قتادة بن النعماف ،كجلس َّ
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 السبعٔ ،تا ٌ

(ُ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٔ :
(ِ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٕ :
(ّ) إبطاؿ التأكيبلت.ُّٖ-ُّٕ :
(ْ) إبطاؿ التأكيبلت.َُٗ-ُٖٗ :
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كل ذلك بيمينو ،فبل ييرل
من ا٠تبلئق؛ كاألرضُتٔ ،تا ٌ
فيهن من ا٠تبلئق ،يطوم ٌ
من عند اإلهباـ شيء ،كال ييرل من عند ا٠تنصر شيء ،فيكوف ذلك كلٌو يف
ك ٌفو ٔتنزلة خردلة»(ُ).

 نيسب إىل عبد هللا بن عمرك ،أنٌو قاؿ« :خلق هللا ا١تبلئكة من نور الذراعُت،كالصدر»(ِ).
 -نيسب إىل جابر بن عبد هللا ،أنٌو قاؿ« :قاؿ رسوؿ هللا" : ،يضحك هللا،

حىت بدت لػهواتو كأضراسو»(ّ).
ربُّكمٌ ،

جالسا يف البطحاء ،يف
 نيسب إىل العبٌاس بن عبد ا١تطٌلب ،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 :
كا١تزف؟ فقالوا :كا١تزف ،فقاؿ رسوؿ هللا  :كالعناف؟ مثٌ قاؿ :كىل تدركف كم
بيعد ما بُت 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 ٝتوات كذلك ،مثٌ قاؿ :فوؽ السماء السابعة
فوقها كذلكٌ ،
حىت ع ٌد ٌ
ْتر ،بُت أعبله كأسفلو ،مثل ما بُت ٝتاء إىل ٝتاء ،مثٌ فوؽ ذلك ٙتانية أكعاؿ،
ظهورىن العرش ،بُت
كبهن ،كما بُت ٝتاء إىل ٝتاء ،مثٌ فوؽ
ما بُت
ٌ
أظبلفهن كر ٌ
ٌ
أعبله كأسفلو مثل ما بُت ٝتاء إىل ٝتاء ،كهللا فوؽ ذلك»(ْ).
(ُ) العظمة.ْْٔ-ْْٓ/ِ :
(ِ) إبطاؿ التأكيبلت.ُِِ :
(ّ) إبطاؿ التأكيبلت.ُِْ :
(ْ) التوحيد.ِّٓ-ِّْ/ُ :
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النب  ،فقالت:
 نيسب إىل عبد هللا بن خليفة ،أنٌو قاؿ« :أتت امرأة إىل ٌادع هللا أف ي ً
الرب؛ فقاؿ :إ ٌف كرسيٌو كسع السماكات
دخلٍت اٞتنٌة ،فعظَّم َّ
ي ى ي
كاألرض ،كإنٌو ليقعد عليو ،فما يفضل منو ٌإال قدر أربع أصابع ،كم ٌد أصابعو
األربع ،كإ ٌف لو أطيطنا كأطيط الرحل اٞتديد ،إذا ركبو من يي ًثقلو»(ُ).
ك ىم ىق ناما
ك ىربُّ ى
 نيسب إىل ٣تاىد ،يف تفسَت قولو تعاىل ﴿ :ىع ىسى أى ٍف يػىٍبػ ىعثى ىودا﴾(ِ) ،أنٌو قاؿ« :ييقعًده على العرش»(ّ).
ىٍ٤ت يم ن

عزتو،
 قاؿالدارمي« :كقد بلغنا ٌأّنم حُت ٛتلوا العرش ،كفوقو اٞتبٌار ،يف ٌ
ٌ
حىت ليًٌقنوا" :ال حوؿ،
كهبائو ،ضعفوا عن ٛتلو ،كاستكانوا ،كجثوا على ركبهمٌ ،
استقل بو
كال ٌقوةٌ ،إال اب﵁"؛ فاستقلٌوا بو بقدرة هللا ،كإرادتو .لوال ذلك ما
ٌ
الستقر
فيهن .كلو قد شاء
َّ
العرش ،كال اٟتى ىملة ،كال السماكات كاألرض ،كال من ٌ
على ظهر بعوضة ،فاستقلٌت بو بقدرتو ،كلطف ربوبيٌتو ،فكيف على عرش
عظيم أكرب من السماكات السبع ،كاألرضُت السبع؟»(ْ).
تعليق:

ألّنا فاقدة لشرط
الع ىقديٌة عن (السلفيٌة الواجبة)؛ ٌ
ٗترج 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 أيب سعيد.ُٖٓ :
(ِ) اإلسراء.ٕٗ :
ا٠تبلؿ.ُِْ/ُ :
(ّ) السنٌةٌ ،
(ْ) نقض اإلماـ أيب سعيد.ُّٕ :
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رد
خبلؿ« :
٤تمد بن أٛتد بن كاصل ،قاؿ :ىمن َّ
قاؿ أبو بكر الػ ٌ
ي
فسمعت ٌ
جهمي»(ُ).
حديث ٣تاىد ،فهو
ٌ
كٝتعت أاب داكد يقوؿ :من أنكر ىذا ،فهو عندان
كقاؿ الػ ٌ
خبلؿ ن
أيضا « :ي
يمتٌػ ىه هم ،كقاؿ :ما زاؿ الناس مح ًٌدثوف هبذا ،ييريدكف يمغايىظة اٞتهميٌة ،كذلك أ ٌف
اٞتهمية ي ً
نكركف أ ٌف على العرش شيء(ِ)»(ّ).
ٌ ي
٤تمد بن عبدكس ،كاٟتسن بن صاحل،
كقاؿ الػ ٌ
خبلؿ ن
أيضا« :كأخربين ٌ
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
ٛتٌاد ا١تقرئ :من ذيكىر ٍ
ردىا ،فهو عندان
اإلسبلـ ،فكيف من طعن فيها؟ كقاؿ أبو جعفر
الدقيقي :من َّ
ٌ
(ْ)
يرد ىذا ٌإال
اس
عب
كقاؿ
.
رد ىذا أف يتقا
الدكرم :ال ُّ
كحكم من َّ
ٌ
جهمي ،ي
ٌ
ٌ
يمتٌػ ىه هم ،كقاؿ إسحاؽ بن راىويو :اإلمياف هبذا اٟتديث ،كالتسليم لو .كقاؿ
جهمي .كقاؿ
رد ىذا اٟتديث ،فهو
علي القوىستاينٌ :من َّ
ٌ
إسحاؽ أليب ٌ
النب  :ييقعً يده على العرش ،فهو يمتٌػ ىه هم،
الوراؽ ،للذم َّ
عبد ٌ
الوىاب ٌ
رد فضيلة ٌ
على اإلسبلـ .كقاؿ إبراىيم األصبهاينٌ :ىذا اٟتديث َّ
حدث بو العلماءي ،منذ
علي ،عن
يرده ٌإال أىل البدع ،قاؿ:
ستٌُت كمئة سنة ،كال ُّ
ي
كسألت ٛتداف بن ٌ
يرده ٌإال أىل
أحدا ُّ
أيت ن
ىذا اٟتديث ،فقاؿ :كتبتيو منذ ٜتسُت سنة ،كما ر ي
البدع .كقاؿ إبراىيم الػحربػي :ح ٌدثنا ىاركف بن معركؼ :كما ي ً
نكر ىذا ٌإال أىل
ي
ٌ
ا٠تبلؿ.ُِْ/ُ :
(ُ) السنٌةٌ ،
(ِ) كذا يف ا١تطبوع ،كالصواب( :شيئنا).
ا٠تبلؿ.ُِٓ-ُِْ/ُ :
(ّ) السنٌةٌ ،
لعل مراده( :يػيتَّقى).
(ْ) كذا يف ا١تطبوع ،ك ٌ
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ً
أعُت الزاندقة ،قاؿ:
البدع .قاؿ ىاركف بن معركؼ :ىذا حديث ييسخن هللاي بو ي ى
توىم أ ٌف ٤تم ندا  لػم ً
يستوجب
٤تمد بن إسػماعيل
ي
ٌ
كٝتعت ٌ
السلمي يقوؿ :من َّ ى
ٌ
كٝتعت أاب عبد هللا
كافر اب﵁ العظيم ،قاؿ:
ي
من هللا  ما قاؿ ٣تاىد ،فهو ه
٤تمد بن مصعب  -يعٍت العابد  -يقوؿ :نعم ،ييقعًده
ا٠ت ٌفاؼ يقوؿ:
ي
ٝتعت ٌ
ا٠تبلئق منزلتىو»(ُ).
على العرش؛ لَتل
ي
كٝتعت أاب بكر بن صدقة ،يقوؿ :قاؿ إبراىيم
كقاؿ الػ ٌ
خبلؿ ن
أيضا « :ي
يوما ،كذكر حديث ليث ،عن ٣تاىد ،فجعل يقوؿ :ىذا َّ
حدث بو
حريب ن
الػ ٌ
عثماف بن أيب شيبة يف الػمجلس ،على رؤكس الناس؛ فكم ترل كاف يف اجمللس؟
عشرين أل نفا ،فًتل لو أ ٌف إنسا نان قاـ إىل عثماف ،فقاؿ :ال ٖت ًٌدث هبذا اٟتديث،
إنكاره ،تراه كاف خيرج ًمن ثػى َّم ٌإال كقد قيتًل ،قاؿ أبو بكر بن صدقة:
أظهر ى
أك ى
حكمو عندم ٌإال القتل»(ِ).
ى
كص ىد ىؽ ،ما ي

ا٠تبلؿ.ُِٕ/ُ :
(ُ) السنٌةٌ ،
ا٠تبلؿ.َِِ-ُِٗ/ُ :
(ِ) السنٌةٌ ،
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ّ
الفقهية غيرالواجبة
أمثلة للمنسوبات
حبلال
 قاؿ ابن حزـ« :كال جيوز نكاح ا١تتعة ،كىو النكاح إىل أجل ،ككاف نسخا
على عهد رسوؿ هللا  ،مثٌ نسخها هللا تعاىل ،على لساف رسولو  ،ن ن
اباتِّ ،إىل يوـ القيامة .كقد ثبت على ٖتليلها بعد رسوؿ هللا ٚ تاعةه من
السلف  ،منهم من الصحابة  :أٝتاء بنت أيب بكر الص ٌديق ،كجابر بن
عبد هللا ،كابن مسعود ،كابن عبٌاس ،كمعاكية بن أيب سفياف ،كعمرك بن حريث،
ا٠تدرم ،كسلمة ،كمعبد ابنا أيميٌة بن خلف .كركاه جابر بن عبد هللا،
كأبو سعيد
ٌ
عن ٚتيع الصحابة ،م ٌدة رسوؿ هللا  ،كم ٌدة أيب بكر ،كعمر ،إىل قرب آخر
علي فيها توقُّف .كعن
خبلفة عمر .كاختيلف يف إابحتها عن ابن الزبَت ،كعن ٌ
عمر بن ا٠تطٌاب أنٌو إٌّنا أنكرىا إذا لػم يشهد عليها عدالف فقط ،كأابحها
بشهادة عدلُت .كمن التابعُت :طاكس ،كعطاء ،كسعيد بن جبَت ،كسائر فقهاء
تقصينا اآلاثر ا١تذكورة ،يف كتابنا ا١توسوـ بػ"اإليصاؿ".
م ٌكةٌ ،
أعزىا هللا .كقد ٌ
األنصارم .كاختيلف فيها :عن
كصح ٖترميها عن ابن عمر ،كعن ابن أيب عمرة
ٌ
ٌ
علي ،كعمر ،كابن عبٌاس ،كابن الزبَت .ك٦تٌن قاؿ بتحرميها ،كفسخ عقدىا ،من
ٌ
يصح
ػمتأخرين :أبو حنيفة ،كمالك ،ك
ال ٌ
الشافعي ،كأبو سليماف .كقاؿ يزفىرٌ :
ٌ
صح ٖترًن الشغار ،كا١توىوبة،
ػحمد :لقد ٌ
العقد ،كيبطل الشرط .قاؿ أبو م ٌ
أبُت من ا١تتعة ،كلكنٌهم ال يبالوف ابلتناقض .كنقتصر
فأابحوىا ،كىي يف التحرًن ي
الرزاؽ ،عن
من اٟتي ٌجة يف ٖترميها على خرب اثبت ،كىو ما ركيناه من طريق عبد ٌ
اٞتهٍت ،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 خيطب ،كيقوؿ" :من كاف ٌ
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فلي ً
حرمها
عطها ما ٝتٌى ٢تا ،كال يسًتجع ٦تٌا أعطاىا شيئنا ،كيفارقها ،فإ ٌف هللا قد َّ
ي
٤تمد :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 ا١تعقود إىل أجل:
قٌ
حس سليم يدرم  -ببل ٌ
ط ،أل ٌف ٌ
كل ذم ٌ
ىو غَت العقد ،الذم ىو إىل غَت أجل ...فمن الباطل إبطاؿ عقد تعاقداه،
محل البتٌةٌ ،إال أف أيمران بو الذم أمران
كإلزامهما ن
عقدا لػم يتعاقداه ،كىذا ال ٌ
اٟتج ،ال أحد دكنو ،كاب﵁ تعاىل التوفيق»(ُ).
ابلصبلة كالزكاة كالصوـ ك ٌ
تعليق:

صحة
صحت نسبة القوؿ إبابحة الػمتعة ،إىل بعض السلفٌ ،
سواء ٌ
تصح؛ فإ ٌف القوؿ إبابحة ا١تتعة قوؿ خارج عن (السلفيٌة الواجبة)؛
قطعيٌة ،أـ لػم ٌ
ألنٌو قد فقد شرط (الكلٌيٌة) ،ببل خبلؼ.
فجمهور (السلف الصاحل)  -ببل خبلؼ  -قد ذىبوا إىل القوؿ بتحرًن
حرموىا من تلقاء أنفسهم ،بل ٔتعٌت ٌأّنم شهدكا
ىذه ا١تتعة ا١تؤقٌتة ،ال ٔتعٌت ٌأّنم ٌ
حرمها؛ فيكونوف قد اطٌلعوا على األدلٌة الشرعيٌة القطعيٌة،
على أ ٌف هللا  قد َّ
الشرعي ،من تلك األدلٌة.
الدالٌة على ٖترميها ،مع فهمهم السليم للمراد
ٌ
ٌأما الذين ني ًسب إليهم القوؿ إبابحة الػمتعة؛ فقد تكوف النسبة إليهم
الظن ،يف
ابطلة ،كليس ىذا ببعيد؛ ٌ
فإّنا ركاايت آحاد ،ال تيفيد أكثر من ٌ
أحسن أحوا٢تا.
غَت مدركُت للمراد
كقد يكوف الركاة  -الذين نسبوا إليهم ذلك القوؿ  -ى
(ُ) ا﵀لٌى ابآلاثر.َُّ-ُِٕ/ٗ :
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صحت عنهم.
اٟتقيقي ألقوا٢تم ،إف ٌ
ٌ
يصح قوؿ بعضهم ابإلابحة؛ لعدـ االطٌبلع على األدلٌة ًٌ
ا﵀رمة؛
كقد ٌ
كليس ىذا ببعيد؛ فليسوا ٔتعصومُت من ا٠تطإٌ ،إال إذا أٚتعوا.
الطربم« :كقد دلٌلنا على أ ٌف ا١تتعة  -على غَت النكاح الصحيح -
قاؿ
ٌ
حراـ ،يف غَت ىذا ا١توضع من كتبنأ ،تا أغٌت عن إعادتو ،يف ىذا ا١توضع .ك ٌأما
منهن
ما يركم عن أيبػى ٌي بن كعب ،كابن عبٌاس ،من قراءهتما" :فما استمتعتم بو ٌ
سمى" ،فقراءة ٓتبلؼ ما جاءت بو مصاحف ا١تسلمُت ،كغَت جائز
إىل أجل يم ٌ
ً
ً
عمن
ألحد أف ييلحق يف كتاب هللا تعاىل شيئنا لػم أيت بو ا٠ترب القاطع العذرٌ ،
ال جيوز خبلفو»(ُ).

(ُ) جامع البياف.ٖٓٗ/ٔ :
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ّ
التفسيرية غيرالواجبة
أمثلة للمنسوبات
ىم يوسف اب١ترأة ،كمهٌها بو ،فإ ٌف أىل العلم
 قاؿالطربمٌ « :
ٌ
فأما ما كاف من ٌ
ذاكره ،كذلك ما ح ٌدثنا أبو يكريب ،كسفياف بن ككيع،
قالوا يف ذلك ما أان ي
ازم ،قالوا :ثنا ابن عييينة ،عن عثماف بن أيب سليماف ،عن
كسهل بن موسى الر ٌ
ىم يوسف ما بلغ؟ قاؿ :ىح َّل
ابن أيب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ،يسئل عن ٌ
ا٢تً ٍميا ىف ،كجلس منها مػجلس الػخاتًن .لفظ الػحديث ألبػي يكريب .ح ٌدثنا
بيد هللا بن أيب يزيد
أبو يكريب ،كابن ككيع ،قاال :ثنا ابن عييينة ،قاؿٝ :تع عي ي
ت بًًو ىكىى َّم ًهبىا﴾(ُ) ،قاؿ :جلس منها ٣تلس
ابن عبٌاس يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ىمهَّ ٍ
ى
ا٠تاتًن ،كح َّل ا٢تً
علي،
بن
كعمرك
،
اين
اٟتس
هللا
عبد
بن
ايد
ز
ثنا
د
ح
ياف.
م
ٌ
ٍ
ى
ٌ
ٌ
ٌ
٤تمد ،قالوا :ثنا سفياف بن عييينة ،عن عيبيد هللا بن أيب يزيد ،قاؿ:
كاٟتسن بن ٌ
ىم يوسف؟ قاؿ :ىح َّل ا٢تً ٍمياف ،كجلس منها
ي
ٝتعت ابن عبٌاس يسئل :ما بلغ من ٌ
٣تلس ا٠تاتً
عدم ،عن
أيب
بن
د
٤تم
ثنا
:
قاؿ
هللا،
عبد
بن
ايد
ز
ثٍت
د
ح
ن.
ٌ
ٌ
ٌ
ىم يوسف؟
ابن يجريج ،عن ابن أيب يمليكة ،قاؿ :ي
سألت ابن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
قاؿ :استلقت لو ،كجلس بُت ًرجليها .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا محِت بن مياف،
ت بًًو ىكىى َّم ًهبىا﴾ ،قاؿ :استلقت
عن ابن يجريج ،عن ابن أيب يمليكة ﴿ :ىكلىىق ٍد ىمهَّ ٍ
ا١تثٌت ،قاؿ :ثنا قبيصة بن عقبة ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن
كح َّل ثيابىو .ح ٌدثٍت ٌ
لو ،ى
ت بًًو ىكىى َّم ًهبىا﴾ ،ما
ابن يجريج ،عن ابن أيب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ﴿ :ىكلىىق ٍد ىمهَّ ٍ
ا١تثٌت،
بلغ؟ قاؿ :استلقت لو ،كجلس بُت ًرجليهاَّ ،
كحل ثيابىو ،أك ى
ثياهبا .ح ٌدثٍت ٌ
قاؿ :ثنا إسحاؽ ،قاؿ :ثنا محِت بن سعيد ،عن ابن يجريج ،عن ابن أيب يمليكة،
(ُ) يوسف.ِْ :
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ىم يوسف؟ قاؿ :استلقت على قفاىا،
قاؿ:
ي
سألت ابن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
كقعد بُت ًرجليها؛ لينزع ثيابىو .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن انفع بن عمر ،عن ابن أيب يمليكة ،قاؿ :يسئل
ً
ابن عباس ،عن قولو﴿ :كلىىق ٍد ىمهَّ ًً
ىم يوسف؟ قاؿ:
ٍ
ٌ
ى
ت بو ىكىى َّم هبىا﴾ ،ما بلغ من ٌ
ىح ػ َّػل الػ ًه ٍمياف ،يعٍت السراكيل .ح ٌدثنا أبو يكريب ،كابن ككيع ،قػاال :ثنا
ت بًًو ىكىى َّم
ابن إدريس ،قاؿ:
ٝتعت األعمش ،عن ٣تاىد ،يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ىمهَّ ٍ
ي
ً
حىت ثػينَّتو ،كاستلقت لو .ح ٌدثٍت زايد بن عبد هللا
هبىا﴾ ،قاؿ :ىح َّل السراكيلٌ ،
اٟتساينٌ ،قاؿ :ثنا مالك بن يسعَت ،قاؿ :ثنا األعمش ،عن ٣تاىد ،يف قولو:
ٌ
ً
﴿كلىىق ٍد ىمهَّ ً
حىت كقع على ال ًػميتىػنى ً
ُت .ح ٌدثنا
ٍ
ت بًو ىكىى َّم هبىا﴾ ،قاؿ :ىح َّل سراكيلوٌ ،
ى
٤تمد بن ثور ،عن معمر ،عن ابن أيب ٧تيح،
٤تمد بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا ٌ
ٌ
ت بًًو ىكىى َّم ًهبىا﴾ ،قاؿ :جلس منها ٣تلس الرجل من
عن ٣تاىد ﴿ :ىكلىىق ٍد ىمهَّ ٍ
ا١تثٌت ،قاؿ :ثنا أبو يحذيفة ،قاؿ :ثنا شبل ،قاؿ :ثٍت القاسم بن
امرأتو .ح ٌدثٍت ٌ
ت بًًو ىكىى َّم ًهبىا﴾ ،قاؿٌ :أما مهٌها بو ،فاستلقت لو ،ك ٌأما مهٌو
أيب ٌبزة ﴿ :ىكلىىق ٍد ىمهَّ ٍ
ػحمد ،قاؿ :ثنػي
هبا ،فإنٌو قعد بُت ًرجليها ،كنزع ثيابو .ح ٌدثنا الػحسن بن م ٌ
٤تمد ،عن ابن يجريج ،قاؿ :أخربين عبد هللا بن أيب يمليكة ،قاؿ:
ٌ
حجاج بن ٌ
ىم يوسف؟ قاؿ :استلقت لو ،كجلس بُت
قلت البن عبٌاس :ما بلغ من ٌ
ا١تثٌت ،قاؿ :ثنا اٟتً ٌماينٌ ،قاؿ :ثنا محِت بن اليماف،
ًرجليها ،ينزع ثيابىو .ح ٌدثٍت ٌ
علي بن بذمية ،عن سعيد بن يجبَت ،كعكرمة ،قاال :ىح َّل
عن سفياف ،عن ٌ
ً
٤تمد
السراكيل ،كجلس منها ٣تلس ا٠تاتن .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا عمرك بن ٌ
ت بًًو ىكىى َّم ًهبىا﴾ ،قاؿ:
العنقزم ،عن شريك ،عن جابر ،عن ٣تاىد ﴿ :ىكلىىق ٍد ىمهَّ ٍ
ٌ
حىت بلغ الثػُّنٌات .ح ٌدثٍت اٟتارث ،قاؿ :ثنا عبد العزيز،
استلقتَّ ،
كحل ثيابىوٌ ،
ت بًًو ىكىى َّم
قاؿ :ثنا قيس ،عن أيب حصُت ،عن سعيد بن يجبَت ﴿ :ىكلىىق ٍد ىمهَّ ٍ
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ً
أطلق تً ٌكةى سراكيلو .ح ٌدثٍت اٟتسن بن محِت ،قاؿ :أخربان
هبىا﴾ ،قاؿ :ى
الرزاؽ ،قػػاؿ :أخبػران ابن عييينة ،عن عثمػػاف بن أبػي سليماف ،ع ػػن
عبػد ٌ
ىم يوسف ما بلغ؟ قاؿ:
ابن أيب يمليكة ،قاؿ:
ي
شهدت ابن عبٌاس يسئل عن ٌ
ً
ً
وصف
ىح َّل ا٢ت ٍمياف ،كجلس منها ٣تلس ا٠تاتن .فإف قاؿ قائل :ككيف جيوز أف يي ى
نب؟ قيل :إ ٌف أىل العلم اختلفوا يف ذلك؛ فقاؿ
يوسف ٔتثل ىذا ،كىو ﵁ ّّ
بعضهم :كاف ٦تٌن ابتيلي من األنبياء ٓتطيئة ،فإٌّنا ابتبله هللا هبا؛ ليكوف من
هللا  ،على ىك ىج ول ،إذا ذكرىا ،فيج ٌد يف طاعتو؛ إشفاقنا منها ،كال يتٌكل على
سعة عفو هللا ،كرٛتتو .كقاؿ آخركف :بل ابتبلىم هللا بذلك؛ ًٌ
ليعرفهم موضع
نعمتو عليهم ،بصفحو عنهم ،كتركو عقوبتهم عليو ،يف اآلخرة .كقاؿ آخركف :بل
أئمة ألىل الذنوب ،يف رجاء رٛتة هللا ،كترؾ اإلايس
ابتبلىم بذلك؛ ليجعلهم ٌ
كأتكلوا القرآف
من عفوه عنهم ،إذا اتبوا .ك ٌأما آخركف ٦تٌن خالف أقواؿ السلفٌ ،
فإّنم قالوا يف ذلك أقو ناال ٥تتلفة ،فقاؿ بعضهم :معناه :كلقد مهٌت ا١ترأة
آبرائهمٌ ،
٢تمها بو٦ ،تٌا أرادتو من
بيوسفَّ ،
كىم هبا يوسف أف يضرهبا ،أك ينا٢تا ٔتكركه؛ ٌ
الػمكركه ،لوال أ ٌف يوسف رأل برىاف ربٌو ،ك َّ
ىم بو من أذاىا،
عما َّ
كفو ذلك ٌ
ً
صحة ذلك قولو:
ال ٌأّنا ارتدعت من قبل نفسها .قالوا :كالشاىد على ٌ
(ُ)
﴿ ىك ىذلً ً
ىم بو
السوءى ىكالٍ ىف ٍح ىشاءى﴾  ،قالوا :فالسوء ىو ما كاف َّ
ؼ ىعٍنوي ُّ
ص ًر ى
ى
ك لنى ٍ
من أذاىا ،كىو غَت الفحشاء .كقاؿ آخركف منهم :معٌت الكبلـ :كلقد مهَّت بو،
كىم هبا يوسف ،لوال أف
فتناىى ا٠ترب عنها ،مثٌ ابتيدئ ا٠ترب عن يوسف ،فقيلَّ :
كجهوا معٌت الكبلـ إىل أف يوسف لػم يىػ يه َّم هبا ،كأ ٌف هللا
رأل برىاف ربٌوٌ ،
كأّنم َّ
إٌّنا أخرب أ ٌف يوسف لوال رؤيتو برىا ىف رب ػًٌػو لى ىػه َّم هبا ،كلكنٌو رأل برىاف رب ػًٌػو ،فلم
(ُ) يوسف.ِْ :
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اَّللً ىعلىٍي يك ٍم ىكىر ٍٛتىتيوي ىالتَّػبىػ ٍعتي يم الشٍَّيطىا ىف إًَّال
ض يل َّ
يػى يه َّم هبا ،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 أتكيليو .كقاؿ آخركف
ٚتيع أىل العلم بتأكيل القرآف ،الذين عنهم يي ى
خبلفهما ى
٘تثيبل
كىم يوسف اب١ترأة ،غَت أ ٌف مهٌهما كاف ن
منهم :بل قد مهَّت ا١ترأة بيوسفَّ ،
عزما كال إرادة؛ قالوا :كال حرج يف حديث النفس،
منهما بُت الفعل كالًتؾ ،ال ن
فعل .ك ٌأما الربىاف الذم رآه
كال يف ذكر القلب ،إذا لػم يكن معهما ه
عزـ ،كال ه
يوسف ،فًتؾ من أجلو مواقعة ا٠تطيئة ،فإ ٌف أىل العلم ٥تتلفوف فيو ،فقاؿ
بعضهم :نودم ابلنهي عن مواقعة ا٠تطيئةً .
كر من قاؿ ذلك :ح ٌدثنا
ذ
ي
أبو يكريػػب ،ق ػػاؿ :ثػنػا ابن عييينة ،عػن عثمػػاف بػن أبػي سليمػاف ،عػػن
ابن أيب يمليكة ،عن ابن عبٌاس﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾(ِ) ،قاؿ :نودم:
يشو ،فذىب يطَت ،فبل ريش لو؟ قاؿ:
اي يوسف ،أتزين ،فتكوف كالطَت كقع ر ي
ثنا ابن عييينة ،عن عثماف بن أيب سليماف ،عن ابن أيب يمليكة ،عن ابن عبٌاس،
ً
حىت رأل برىاف ربٌو ،قاؿ٘ :تثاؿ صورة كجو أبيو .قاؿ
قاؿ :لػم ييعط على النداءٌ ،
عاضا على إصبعو ،فقاؿ :اي يوسف ،تزين ،فتكوف كالطَت ذىب
سفيافِّ :
عدم ،عن
اٟتساينٌ ،قاؿ :ثٍت ٌ
٤تمد بن أيب ٌ
ريشو؟ ح ٌدثٍت زايد بن عبد هللا ٌ
ابن يجريج ،عن ابن أيب 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 ٌدثٍت غَت كاحد ،أنٌو
ي
(ُ) النساء.ّٖ :
(ِ) يوسف.ِْ :
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عاضا على إصبعو .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا
رأل أابه ِّ
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن انفع بن عمر ،عن ابن أيب يمليكة ،قاؿ :قاؿ
ابن عبٌاس﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :نودم ،فلم يسمع ،فقيل لو:
اي ابن يعقوب ،تيريد أف تزين ،فتكوف كالطَت نيتًف ،فبل ريش لو؟ ح ٌدثنا
اٟتضرمي ،عن ابن أيب يمليكة،
ابن ٛتيد ،قاؿ :ثنا سلمة ،عن طلحة بن عمرك
ٌ
ػح ٌل ًمهٍيانىو ،نودم:
قاؿ :بلغٍت أ ٌف يوسف ،لى ٌما جلس بُت ًرجلي ا١ترأة ،فهو يى ي
اي يوسف بن يعقوب ،ال ً
يشو،
تزف ،فإ ٌف الطَت إذا زىن ،تناثر ر ي
فأعرض .مثٌ
ى
ا١تثٌت ،قاؿ:
نودم ،فأعرض .فتمثٌل لو يعقوب ِّ
عاضا على إصبعو ،فقاـ .ح ٌدثٍت ٌ
ثنا قبيصة بن عقبة ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن ابن يجريج ،عن ابن أيب يمليكة ،عن
ابن عبٌاس ،قاؿ :نودم :اي ابن يعقوب ،ال تكن كالطَت ،إذا زىن ،ذىب ريشو،
ً
٤تمد ،قاؿ :ثنا
كبقي ال ريش لو ،فلم ييعط على النداء ،ف يفٌزع .ح ٌدثنا اٟتسن بن ٌ
٤تمد ،عن ابن يجريج ،قاؿ :أخربين عبد هللا بن أيب يمليكة ،قاؿ:
ٌ
حجاج بن ٌ
تكونن كالطائر لو ريش ،فإذا زىن،
قاؿ ابن عبٌاس :نودم :اي ابن يعقوب ،ال
ٌ
ً
حىت رأل
ذىب ريشو .قاؿ :أك قعد ال ريش لو .فلم ييعط على النداء شيئناٌ ،
الرزاؽ ،قاؿ:
برىاف ربٌو ،فف ًرؽ ،ف ىف َّػر .ح ٌدثنا اٟتسن بن محِت ،قاؿ :أخربان عبد ٌ
أخربان ابن عييينة ،عن عثماف بن أيب سليماف ،عن ابن أيب يمليكة ،قاؿ :قاؿ
ابن عبٌاس :نودم :اي ابن يعقوب ،أتزين ،فتكوف كالطَت كقع ريشو ،فذىب
يطَت ،فبل ريش لو؟ ح ٌدثٍت يونس ،قاؿ :أخربان ابن كىب ،قاؿ :أخربين انفع بن
يزيد ،عن مهٌاـ بن محِت ،عن قتادة ،قاؿ :نودم يوسف ،فقيل :أنت مكتوب يف
األنبياء ،تعمل عمل السفهاء؟ ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا محِت بن مياف ،عن
ابن جريج ،عن ابن أيب يمليكة ،قاؿ :نودم :يوسف بن يعقوب ،تزين ،فتكوف
فكف عن
كالطَت نيتًف ،فبل ريش لو؟ كقاؿ آخركف :الربىاف الذم رآه يوسف َّ
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يتوعَّدهً .
كر من قاؿ ذلك:
ذ
مواقعة ا٠تطيئة؛ من أجلو :صورة يعقوب
ي
العنقزم ،قاؿ :أخربان
٤تمد
ػحمد ،قاؿ :ثنا عمرك بن ٌ
ح ٌدثنا الػحسن بن م ٌ
ٌ
إسرائيل ،عن أيب حصُت ،عن سعيد بن يجبَت ،عن ابن عبٌاس ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال
عاضا على
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة  -أك ٘تثاؿ  -كجو يعقوبِّ ،
إصبعو ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا عمرك بن
العنقزم ،عن إسرائيل ،عن أيب حصُت ،عن سعيد بن يجبَت ،عن ابن عبٌاس:
ٌ
يعقوب ،فضرب يف صدره ،فخرجت
﴿لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :ىمثى ىل لو
ي
٤تمد بن بشر ،عن ًمسعر ،عن
شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ٌ
أيب حصُت ،عن سعيد بن يجبَت﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل ٘تثاؿ
قائبل بك ٌفو ىكذا ،كبسط َّ
كفو ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا
كجو أبيو ،ن
أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،كح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن سفياف عن
أيب حصُت ،عن سعيد بن يجبَت﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :ىمثى ىل لو
عاضا على أصابعو ،فضرب صدره ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا
يعقوبِّ ،
يونس بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا عبد هللا بن كىب ،قاؿ :أخربين ابن يجريج،
عن ابن أيب يمليكة ،عن ابن عبٌاس ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ:
يتوعده ،ففػ َّػر .ح ٌدثنا اٟتسن بن
اضعا أّنلتو على فيوَّ ،
رأل صورة يعقوب ،ك ن
٤تمد ،قاؿ :ثنا محِت بن عبٌاد ،قاؿ :ثنا جرير بن حازـ ،قاؿٝ :تعت عبد هللا
ٌ
ت بًًو ىكىى َّم ًهبىا﴾ ،قاؿ:
ابن أيب يمليكة مح ٌدث عن ابن عبٌاس ،يف قولو ﴿ :ىكلىىق ٍد ىمهَّ ٍ
يعقوب ،يف سقف البيت ،قاؿ :فني ًزعت شهوتيو اليت كاف جيدىا،
حُت رأل
ى
فخرج يسعى إىل ابب البيت ،فتبعتو ا١ترأة .ح ٌدثنا أبو يكريب ،قاؿ :ثنا ككيع،
السدكسي ،عن الػحسن،
كح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن قيػ ٌػرة بن خالد
ٌ
عاضا على
قاؿ :زعموا  -كهللا أعلم  -أ ٌف سقف البيت انفرج ،فرأل
يعقوب ِّ
ى
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أصابعو .ح ٌدثٍت يعقوب ،قاؿ :ثنا ابن عيليٌة ،عن يونس ،عن اٟتسن ،يف قولو:
عاضا على إصبعو،
﴿لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل تػمثاؿ يعقوبِّ ،
يقوؿ :يوسف ،يوسف .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا ابن عيليٌة ،عن يونس ،عن
العنقزم ،قاؿ :أخربان
٤تمد ،قاؿ :ثنا عمرك
اٟتسن٨ ،توه .ح ٌدثنا اٟتسن بن ٌ
ٌ
الثورم ،عن أيب حصُت ،عن سعيد بن يجبَت﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
سفياف
ٌ
ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل ٘تثاؿ كجو يعقوب ،فخرجت شهوتو من أانملو .ح ٌدثنا
علي بن بذمية ،عن سعيد
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا محِت بن مياف ،عن سفياف ،عن ٌ
عاضا على أصابعو ،فدفع يف
ابن يجبَت ،قاؿ :رأل صورة ،فيها كجو يعقوبِّ ،
رجبل،
فكل كلد يعقوب ،يكلًد لو اثنا عشر ن
صدره ،فخرجت شهوتو من أانملوٌ ،
ٌإال يوسف ،فإنٌو نقص بتلك الشهوة ،كلػم يولد لو غَت أحد عشر .ح ٌدثٍت
يونس ،قاؿ :أخربان ابن كىب ،قاؿ :أخربين يونس بن يزيد ،عن ابن شهاب،
يوسف :يعقوب .ح ٌدثنا
أ ٌف يٛتيد بن عبد الرٛتن ،أخربه أ ٌف الربىاف الذم رأل
ي
٤تمد ،قاؿ :ثنا عيسى بن ا١تنذر ،قاؿ :ثنا أيٌوب بن يسويد ،قاؿ :ثنا
اٟتسن بن ٌ
الزىرم ،عن يٛتيد بن عبد الرٛتن ،مثلو .ح ٌدثنا
األيلي ،عن
يونس بن يزيد
ٌ
ٌ
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا جرير ،عن منصور ،عن ٣تاىد﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾.
قاؿ :ىمثى ىل لو يعقوب .ح ٌدثنا ابن ٛتيد ،قاؿ :ثنا ح ٌكاـ ،عن عمرك ،عن
٤تمد بن عمرك ،قاؿ :ثنا أبو عاصم ،قاؿ:
منصور ،عن ٣تاىد ،مثلو .ح ٌدثٍت ٌ
ثنا عيسى ،عن ابن أيب ٧تيح ،عن ٣تاىد﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ:
ػحمد ،قاؿ :ثنا شبابة ،قاؿ :ثنا كرقػػاء ،عن
يعقوب .ح ٌدثنا الػحسن بن م ٌ
ا١تثٌت ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة ،قاؿ :ثنا
ابن أيب ٧تيح ،عن ٣تاىد ،مثلو .ح ٌدثٍت ٌ
ا١تثٌت ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة،
شبل ،عن ابن أيب ٧تيح ،عن ٣تاىد ،مثلو .ح ٌدثٍت ٌ
الثورم ،عن
الرزاؽ ،قاؿ :أخربان
كح ٌدثنا اٟتسن بن محِت ،قاؿ :أخربان عبد ٌ
ٌ
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٤تمد بن عبد األعلى،
ابن أيب ٧تيح ،عن ٣تاىد ،قاؿ :ىمثى ىل لو يعقوب .ح ٌدثنا ٌ
٤تمد بن ثور ،عن معمر ،عن ابن أيب ٧تيح ،عن ٣تاىد ،أنٌو قاؿ:
قاؿ :ثنا ٌ
حىت رأل صورة يعقوب يف اٞتي يدر .ح ٌدثنا
جلس منها ٣تلس الرجل من امرأتوٌ ،
ابن ٛتيد ،قاؿ :ثنا جرير ،عن منصور ،عن ٣تاىد ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل
ا١تثٌت ،قاؿ :ثنا أبو حذيفة ،قاؿ :ثنا
بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :ىمثى ىل لو
يعقوب .ح ٌدثٍت ٌ
ي
تكونن كالطَت لو
شبل ،عن القاسم بن أيب ٌبزة ،قاؿ :نودم :اي ابن يعقوب ،ال
ٌ
ريش ،فإذا زىن ،قعد ليس لو ريش .فلم يىع ًرض للنداء ،كقعد ،فرفع رأسو ،فرأل
عاضا على إصبعو ،فقاـ مرعواب؛ استحياء من هللا ،تعاىل ً
كره؛
ذ
كجو يعقوبِّ ،
ن
ن
ي
فذلك قوؿ هللا ﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾؛ كجو يعقوب .ح ٌدثنا
عريب ،عن عكرمة ،قاؿ :ىمثى ىل لو يعقوب
ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن النضر بن ٌ
عريب ،عن
ِّ
عاضا على أصابعو .ح ٌدثنا أبو كريب ،قاؿ :ثنا ككيع ،عن نضر بن ٌ
عكرمة ،مثلو .ح ٌدثٍت اٟتارث ،قاؿ :ثنا عبد العزيز ،قاؿ :ثنا قيس ،عن
يعقوب ،فدفع يف صدره،
أيب حصُت ،عن سعيد بن يجبَت ،قاؿ :ىمثى ىل لو
ي
علي بن
فخرجت شهوتو من أانملو .قاؿ :ثنا عبد العزيز ،قاؿ :ثنا سفياف ،عن ٌ
لكل رجل منهم اثنا عشر ابنناٌ ،إال يوسف ،يكلًد لو أحد
بذمية ،قاؿ :كاف ييولىد ٌ
عشر؛ من أجل ما خرج من شهوتو .ح ٌدثٍت يونس ،قاؿ :أخربان :ابن كىب،
ٝتعت عبيد هللا بن أيب 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
٤تمد بن سَتين ،عن قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
٤تمد ا٠تراساينٌ ،قاؿ :سألت ٌ
ٌ
ربًً
عاضا على أصابعو ،يقوؿ :يوسف بن يعقوب بن
لو
ل
ث
م
:
قاؿ
،
﴾
و
يعقوب ِّ
ى
ىٌ
ي
ى ى
إسحاؽ بن إبراىيم ،خليل هللا ،اٝتك اسم األنبياء ،كتعمل عمل السفهاء؟!
٤تمد بن عبد األعلى ،قاؿ :ثنا يزيد بن يزريع ،عن يونس ،عن اٟتسن،
ح ٌدثٍت ٌ
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عاضا ،على إصبعو،
يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل
يعقوب ِّ
ى
٤تمد 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،
ً
حىت كلٌمو ،فعصمو
حجزه هللا هبا عن معصيتو؛ ذيكر لنا أنٌو ىمثى ىل لو يعقوبٌ ،
كل شهوة ،كانت يف مفاصلو .قاؿ :ثنا سعيد ،عن قتادة ،عن
هللا ،كنزع َّ
عاض على إصبع من أصابعو .ح ٌدثٍت
اٟتسن ،أنٌو ىمثى ىل لو يعقوب ،كىو
ّّ
يعقوب ،قاؿ :ثنا يىشيم ،قاؿ :أخربان إٝتاعيل بن أيب سامل ،عن أيب صاحل،
عاضا على إصبعو ،يقوؿ:
قاؿ :رأل صورة يعقوب ،فػي سقف البيتِّ ،
ً
ا١تثٌت،
اي يوسف ،اي يوسف ،يعٍت قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًٌو﴾ .ح ٌدثٍت ٌ
قاؿ :ثنا عمرك بن عوف ،قاؿ :أخربان يىشيم ،عن منصور ،كيونس ،عن اٟتسن،
يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة يعقوب ،يف سقف
ا١تثٌت ،قاؿ :ثنا عمرك بن عوف ،قاؿ :أخربان
البيتِّ ،
عاضا على إصبعو .ح ٌدثٍت ٌ
عاضا على إصبعو،
يى ىشيم ،عن إٝتاعيل بن سامل ،عن أيب صاحل ،مثلو ،كقاؿِّ :
يقوؿ :يوسف ،يوسف .ح ٌدثنا ابن ٛتيد ،قاؿ :ثنا يعقوب ال يق ٌم ٌي ،عن حفص
عاضا على
ابن يٛتيد ،عن مشر بن عطيٌة ،قاؿ :نظر يوسف إىل صورة يعقوبِّ ،
ا١تثٌت ،قاؿ:
إصبعو ،يقوؿ :اي يوسف .فذاؾ حيث َّ
كف ،كقاـ ،فاندفع .ح ٌدثٍت ٌ
ثنا اٟتً ٌماينٌ ،قاؿ :ثنا شريك ،عن سامل كأيب حصُت ،عن سعيد بن جبَت﴿ :لى ٍوىال
عاضا على أصابعو،
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل صورة ،فيها كجو يعقوبِّ ،
ا١تثٌت ،قاؿ :ثنا
فدفع يف صدره ،فخرجت شهوتو من بُت أانملو .ح ٌدثٍت ٌ
أبو نيعيم ،قاؿ :ثنا ًمسعر ،عن أيب حصُت ،عن سعيد بن يجبَت﴿ :لىٍوىال أى ٍف ىرأىل
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بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :رأل ٘تثاؿ كجو أبيو ،فخرجت الشهوة من أانملو .ح ٌدثنا
٤تمد ،قاؿ :ثنا محِت  -يعٍت ابن عبٌاد  -قاؿ :ثنا أبو عوانة ،عن
اٟتسن بن ٌ
إٝتاعيل بن سامل ،عن أيب صاحل﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ٘ :تثاؿ صورة
الرزاؽ ،قاؿ:
يعقوب ،يف سقف البيت .ح ٌدثنا اٟتسن بن محِت ،قاؿ :ثنا عبد ٌ
يعقوب
أخربان جعفر بن سليماف ،عن يونس بن عيبيد ،عن اٟتسن ،قاؿ :رأل
ى
الثورم ،عن أيب حصُت،
الرزاؽ ،قاؿ :أخربان
ِّ
عاضا على يده .قاؿ :أخربان عبد ٌ
ٌ
عن سعيد بن يجبَت ،يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :يعقوب ضرب
بيده على صدره ،فخرجت شهوتو من أانملو .يح ًٌدثت عن اٟتسُت بن الفرج،
الضحاؾ،
ٝتعت
ٝتعت أاب يمعاذ ،قاؿ :أخربان عبيد بن سليماف ،قاؿ:
قاؿ:
ي
ي
ٌ
يقوؿ يف قولو﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾؛ آية من ربٌو؛ يزعموف أنٌو ىمثى ىل لو
يوسف ما أكعد
يعقوب ،فاستحيا منو .كقاؿ آخركف :بل الربىاف الذم رأل
ي
ً
كر من قاؿ ذلك :ح ٌدثنا أبو كريب ،قاؿ :ثنا
هللا  ،على الزىن أىلىو .ذ ي
رظي ،قاؿ :رفع يوسف
ككيع ،عن أيب مودكد ،قاؿ:
ي
ٝتعت ٌ
٤تمد بن كعب ال يق ٌ
كتاب يف حائط البيت﴿ :ىال تىػ ٍقربيوا ًٌ
الز ىىن إًنَّوي ىكا ىف
رأسو ،إىل سقف البيت ،فإذا ه
ى
فى ً
اح ىشةن ىك ىساءى ىسبً نيبل﴾(ُ) .ح ٌدثنا ابن ككيع ،قاؿ :ثنا أيب ،عن أيب مودكد ،عن
ىم ،فرأل
٤تمد بن كعب ،قاؿ :رفع يوسف رأسو ،إىل سقف البيت ،حُت َّ
ٌ
الزىن إًنَّو ىكا ىف فى ً
اح ىشةن ىك ىساءى ىسبً نيبل﴾ .قاؿ:
كتااب ،يف حائط البيت﴿ :ىال تىػ ٍقىربيوا ًٌ ى ي
ن
٤تمد بن كعب﴿ :لى ٍوىال أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف
ثنا زيد بن اٟتيباب ،عن أيب معشر ،عن ٌ
ىربًًٌو﴾ ،قاؿ :لوال ما رأل يف القرآف من تعظيم الزىن .ح ٌدثنا يونس ،قاؿ :أخربان
رظي،
ابن كىب ،قاؿ :أخربين انفع بن يزيد ،عن أيب صخر ،قاؿٝ :تعت ال يق ٌ
(ُ) اإلسراء.ِّ :
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يقوؿ يف الربىاف الذم رأل يوسف :ثبلث آايت من كتاب هللا ﴿ :ىكإً َّف ىعلىٍي يك ٍم
ًً
ُت﴾(ُ) ،اآلية ،كقولو ﴿ :ىكىما تى يكو يف ًيف ىشأٍ وف﴾(ِ) ،اآلية ،كقولو﴿ :أىفى ىم ٍن
ىٟتىافظ ى
ىو قىائًم علىى يك ًل نػى ٍف و ً
ت﴾(ّ) .قاؿ انفعٝ :تعت أاب ىبلؿ يقوؿ مثل
س ٔتىا ىك ىسبى ٍ
يى ه ى
ٌ
قوؿ ال يقرظي ،كزاد آية رابعة ﴿ :ىكىال تىػ ٍقربيوا ًٌ
٤تمد ،قاؿ:
الز ىىن﴾ .ح ٌدثنا اٟتسن بن ٌ
ى
ٌ
رظي﴿ :لى ٍوىال
٤تمد ،قاؿ :أخربان أبو معشر ،عن ٌ
ثنا عمرك بن ٌ
٤تمد بن كعب ال يق ٌ
ًً
حرـ هللا عليو من الزىن .كقاؿ آخركف :بل رأل
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربٌو﴾ ،فقاؿ :ما ٌ
٘تثاؿ ا١تلكً .
٤تمد بن سعد ،قاؿ :ثٍت أيب ،قاؿ:
ثٍت
د
ح
:
ذلك
قاؿ
من
كر
ذ
ٌ
ٌ
ي
ت بًًو ىكىى َّم ًهبىا لى ٍوىال
عمي ،قاؿ :ثٍت أيب ،عن أبيو ،عن ابن عبٌاس ﴿ :ىكلىىق ٍد ىمهَّ ٍ
ثٍت ٌ
أى ٍف ىرأىل بػيٍرىىا ىف ىربًًٌو﴾ ،يقوؿ :آايت ربٌو ،أيرم ٘تثاؿ ا١تلك .ح ٌدثنا ابن ٛتيد،
قاؿ :ثنا سلمة ،عن ابن إسحاؽ ،قاؿ :كاف بعض أىل العلم فيما بلغٍت يقوؿ:
عاضا على
الربىاف الذم رأل
يوسف ،فصرؼ عنو السوء كالفحشاء :يعقوب ِّ
ي
فلما رآه انكشف ىارناب .كيقوؿ بعضهم :إٌّنا ىو خياؿ إطفَت سيٌده،
أصبعوٌ ،
حُت دان 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 ،
ىم بو يوسف من الفاحشة.
ربٌو ،كذلك آية من آايت هللا ،زجرتو عن ركوب ما َّ
كجائز أف تكوف تلك اآلية صورة يعقوب ،كجائز أف تكوف صورة ا١تلك ،كجائز
حجة
أف يكوف الوعيد يف اآلايت اليت ذكرىا هللا يف القرآف على الزىن ،كال ٌ
(ُ) االنفطار.َُ :
(ِ) يونس.ُٔ :
(ّ) الرعد.ّّ :
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أم .كالصواب أف ييقاؿ يف ذلك ما قالو هللا،
أبم ذلك ،من وٌ
للعذر قاطعةًٌ ،
تبارؾ كتعاىل ،كاإلمياف بو ،كترؾ ما عدا ذلك إىل عالًمو»(ُ).
تعليق:

ا١تركايت ا١تنسوبة إىل بعض
ٌ
حىت إذا صرفنا النظر عن كضوح سقامة ىذه ٌ
فإّنا تبقى (غَت كاجبة)؛ أل ٌّنا قد فقدت صفة الكلٌيٌة ،كصفة القطعيٌة،
السلف؛ ٌ
ً
جاىل ،جيهل
ا١تركايت 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!!!
خياؼ ى
ازم« :كالقوؿ الثانػي :أ ٌف يوسػف  كػاف بريئنا ،عن
قاؿ الفخر الر ٌ
العمػل الباطل ،كالػهم الػمحػَّرـ ،كىذا قػ ػوؿ ا﵀ ًٌققُت ،من ً
ا١تفسرين ،كا١تتكلًٌمُت،
ىٌ ي
ٌ
نذب ...فالػ يح ٌجة األيكلػى :أ ٌف الزىن من يمن ىكرات الكبائر،
كبػو نقوؿ ،كعنو ٌ
أيضا مقابلة
أيضا من من ىكرات الذنوب ،ك ن
كالػخيانة  -فػي معرض األمانة  -ن
ً
أيضا
التامة ،كالعار الشديد  -ن
اإلحساف العظيم ،ابإلساءة  -ا١توجبة للفضيحة ٌ
مكفي
الصب ،إذا تربػٌى يف ًحجر إنساف ،كبقي
أيضا
من من ىكرات الذنوب .ك ن
َّ
ٌ
الػمؤنة ،مصوف العرض ،من ٌأكؿ صباه ،إىل زماف شبابو ،ككماؿ ٌقوتو؛ فإقداـ
الصب على إيصاؿ أقبح أنواع اإلساءة  -إلػى ذلك الػ يمنعًم الػ يمع ًظٌم  -من
ىذا
ٌ
من ىكرات األعماؿ .إذا ثبت ىذا ،فنقوؿ :إ ٌف ىذه الػمعصية  -التػي نسبوىا إىل
يوسف  - كانت موصوفة بػجميع ىذه الػجهات األربعً .
ثل ىذه
كم
ي
ً
كل خَت،
الػمعصية لو نيسبت ،إلػى أفسق خلق هللا تعاىل ،كأبعدىم عن ٌ
السػتػنػكػف منػ ػو؛ فكي ػف يػجػ ػ ػ ػوز إسن ػادى ػا ،إلػى الرسػ ػوؿ  ،الػمؤيػَّد
(ُ) جامع البياف.ََُ-ِٖ/ُّ :
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ابلػمعجزات ،القاىرة الباىرة ...كعند ىذا نقوؿ :ىؤالء اٞتيٌهاؿ الذين نسبوا إىل
يوسف  ىذه الفضيحة ،إف كانوا من أتباع دين هللا تعاىل ،فليقبلوا شهادة
هللا تعاىل ،على طهارتو ،كإف كانوا من أتباع إبليس كجنوده ،فليقبلوا شهادة
إبليس ،على طهارتو؛ كلعلٌهم يقولوف :يكنٌا يف ٌأكؿ األمر تبلمذة إبليس ،إىل أف
ارزمي:
ٌ
ٗترجنا عليو ،فزدان عليو يف السفاىة ،كما قاؿ ا٠تو ٌ
كنت امرأن من يجند إبليس ،فارتقى
ك ي
إبليس من يجندم
الدىرٌ ،
بػي ي
حىت صار ي
فلو مات قبلي ،كنت أي ً
بعده
حس ين ى
ي
طػ ػرائ ػ ػ ػق فػًسػ ػ ػ وق ،لػيػس يػ ً
حس ػنػيهػا بعػ ػ ػدم
ى
ي
عما يقولو ىؤالء اٞتيٌهاؿ»(ُ).
فثبت هبذه الدالئل أ ٌف يوسف  برمء ٌ
ػهم ً
ُت،
كقاؿ أبو حيٌاف
ػمفسركف ،فػي تفسَت ىذين ال َّ
األندلسيٌ « :
طوؿ ال ٌ
ٌ
كنسب بعضهم  -ليوسف  -ما ال جيوز نسبتو آلحاد 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 ٥تتلىف يف جواز تقدًن أجوبتها عليها ،كقد ذىب إىل ذلك
ػمربد؛ بل
الكوفيٌوف ،كمن أعبلـ البصريٌُت أبو زيد
األنصارم ،كأبو العبٌاس ال ٌ
ٌ
نقوؿ :إ ٌف جواب (لوال) ٤تذكؼ؛ لداللة ما قبلو عليو ،كما تقوؿ(ّ) جػمهور
(ُ) التفسَت الكبَت.َُِ-ُُٖ/ُٖ :
(ِ) كذا يف ا١تطبوع( :تقوؿ) ،ابلتاء ،كالصواب( :نقوؿ) ،ابلنوف.
(ّ) كذا يف ا١تطبوع( :تقوؿ) ابلتاء ،كالصواب( :يقوؿ) ،ابلياء ،كإف جاز ابلتاء.
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البصريٌُت ،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 ٌ
ػهم بػها" ،فكاف
كجود الفعل ،ككذلك ىنا التقدير" :لوال أف رأل برىاف ربٌو ،ل َّ
مً
وج ندا لً ىػه وٌػم ،على تقدير انتفاء رؤية الربىاف ،لكنٌو يكجد رؤية الربىاف ،فانتفى
ي
بعيدا،
"كلى ىػه َّم هبا" ،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 َّم ًهبىا﴾ ىو جواب (لوال)،
ي
ك٨تن لػم نقل بذلك ،كإنٌػما ىو دليل الػجواب .كعلى تقدير أف يكوف نفس
الػجواب ،فالبلـ ليست ببلزمة؛ لػجواز أف ما أييت(ُ) جواب (لوال)  -إذا كاف
بصيغة ا١تاضي  -ابلبلـ ،كبغَت الـ ،تقوؿ :لوال زيد ألكرمتك ،كلوال زيد
أكرمتك .فمن ذىب إىل أ ٌف قولو ﴿ :ىكىى َّم ًهبىا﴾ ىو نفس الػجواب لػم ييبعًد.
كال التفات لقوؿ ابن عطيٌة :إ ٌف قوؿ من قاؿ :إ ٌف الكبلـ قد تى َّػم يف قولو:
ت بًًو﴾ ،كإ ٌف جواب (لوال) يف قولو ﴿ :ىكىى َّم ًهبىا﴾ ،كإ ٌف ا١تعٌت :لوال أف
﴿ ىكلىىق ٍد ىمهَّ ٍ
يرده لساف
ػهم هبا ،فلم ييه َّم يوسف  ،قاؿ :كىذا ه
رأل الربىاف ،ل َّ
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
ٌ
ً
ًً
ً
ً ً
ُت﴾(ِ)،
﴿إً ٍف ىك ىاد ٍ
ت لىتيػٍبدم بًو لى ٍوىال أى ٍف ىربىطٍنىا ىعلىى قىػ ٍلبً ىها لتى يكو ىف م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
ً ًً
يتخرج على أنٌو الػجواب ،على ما
فقولو﴿ :إً ٍف ىك ىاد ٍ
ت لىػتيػٍبدم بو﴾ٌ ،إما أف ٌ
يتخرج على ما ذىبنا إليو ،من أنٌو دليل
ذىب إليو ذلك القائلٌ ،
كإما أف ٌ
الػجواب ،كالتقدير" :لوال أف ربطنا على قلبها ،لكادت تيبدم بو" .ك ٌأما أقواؿ
(ُ) كذا يف ا١تطبوع ،كالصواب( :أف أييت).
(ِ) القصص.َُ :
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يصح  -عن أحد منهم  -شػيء من ذلك؛ ألنٌػها أقواؿ
السلف ،فنعتقد أنٌو ال ٌ
بعضا ،مع كونػها قادحة ،فػي بعض في ٌساؽ الػمسلمُت،
متكاذبة ،يناقض بعضها ن
فضبل عن الػمقطوع ٢تم ،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 َّم هبا" .كال ٌ
من معٌت ما قبل الشرط؛ أل ٌف ما قبل الشرط دليل عليو ،كال ييػح ىذؼ الشيء
طهران كتابىنا ىذا ،عن نقل ما فػي كتب التفسَت٦ ،تٌا ال
لغَت دليل عليو .كقد َّ
يليق ذكره ،كاقتصران على ما َّ
دؿ عليو لساف العرب ،كمساؽ اآلايت اليت فػي
كل ما يشُت.
ىذه السورة ،م ٌػما ٌ
يدؿ على العصمة ،كبراءة يوسف  من ٌ
ً
ً
مفسرين ،فػي ىذه اآلية ،فليطالع ذلك،
كمن أراد أف يقف على ما نيقل عن الػ ٌ
الز٥تشرم ،كابن عطيٌة ،كغيػرىػما»(ُ).
فػي تفسَت
ٌ
الشنقيطي« :ىذه األقواؿ اليت رأيت نسبتها إىل ىؤالء العلماء
كقاؿ
ٌ
عمن نيقل عنو ،بسند صحيح ،كىذا
منقسمة إىل قسمُت :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 لليقُت :أنٌو إنٌػما تل ٌقاه عن
ٌ
اإلسرائيليٌات؛ ألنٌو ال ٣تاؿ للرأم فيو ،كلػم ييرفىع منو قليل ،كال كثَت إليو .
نب هللا ،يوسف ،أبنٌو جلس بُت
كهبذا تعلم أنٌو ال ينبغي ٌ
التجرؤ على القوؿ يف ٌ
اعتمادا على مثل ىذه الركاايت؛ مع أ ٌف
ًرجلىي كافرة أجنبيٌة ،ييريد أف يزين هبا،
ن
الكف اليت خرجت لو
كقصة ٌ
يف الركاايت ا١تذكورة ما تلوح عليو لوائح الكذبٌ ،
صحتو  -فيو
منهن ال يبال هبا؛ أل ٌف ذلك  -على فرض ٌ
مرات ،كيف ثبلث ٌ
أربع ٌ
(ُ) تفسَت البحر ا﵀يط.ِٗٓ-ِْٗ/ٓ :
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أكرب زاجر لعو ٌاـ ال يف ٌساؽ ،فما ظنٌك ٓتيار األنبياء! مع أ ٌان ق ٌدمنا داللة القرآف
على براءتو ،من جهات متع ٌددة ،كأكضحنا أ ٌف اٟتقيقة ال تتع ٌدل أحد أمرين:
أصبل ،بناء على تعليق ى ٌػمو ،على عدـ رؤية
ىم بػها ،ن
ٌإما أف يكوف لػم يقع منو ّّ
الطبيعي ا١تزموـ ابلتقول،
كإما أف يكوف ى ٌػمو الػميل
الربىاف ،كقد رأل الربىافٌ ،
ٌ
كالعلم عند هللا تعاىل»(ُ).
كل ىذه الشهادات الناصعة
كقاؿ ٌ
٤تمد أبو شهبة« :فكيف تتٌفق ٌ
ا١تزكرة؟!! كقد ذكر الكثَت من ىذه الركاايت ابن جرير
الصادقة ،كتلك الركاايت َّ
مر هبا ابن كثَت بعد أف
البغوم ،كابن كثَت ،ك
الثعلب ،ك ٌ
ٌ
السيوطي ،كقد ٌ
ٌ
الطربم ،ك ٌ
نقلها حاكينا ،من غَت أف ينبٌو إىل زيفها ،كىو الناقد البصَت!! كمن العجيب
ِّ
يضعف يف تفسَته مذىب
حقا أ ٌف اإلماـ ابن جرير على جبللة قدره محاكؿ أف ٌ
كيفسركف اآلايت على حسب
ا٠تلف ،الذين ينفوف ىذا الزكر كالبهتاف،
ٌ
ما تقتضيو اللغة ،كقواعد الشرع ،كما جاء يف القرآف ،كالسنٌة الصحيحة الثابتة،
زركا(ِ) منها آن نفا  -ىي قوؿ ٚتيع أىل
كيعترب ىذه الػ ٌ
مركايت  -اليت سقت لك ن
الثعلب
يؤخذ عنهم!!! ككذلك اتبعو على مقالتو تلك
العلم بتأكيل القرآف ،الذين ى
ٌ
ا١تركايت الغثٌة ا١تكذكبة اليت أيابىا النظم الكرًن،
البغوم يف تفسَتيهما!! كىذا ٌ
ك ٌ
الطربم كمن
كجيزـ العقل كالنقل ابستحالتها على األنبياء  :ىي اليت اعتربىا
ٌ
ا١تركايت ،فييورد على نفسو
تبعو أقواؿ السلف!! بل يسَت يف خ ٌ
ط اعتبار ىذه ٌ
يوصف يوسف ٔتثل ىذا ،كىو ﵁
سؤ ناال ،فيقوؿ :فإف قاؿ قائل :ككيف جيوز أف ى
نب؟! مثٌ أجاب ٔتا ال طائل ٖتتو ،كال يليق ٔتقاـ األنبياء ...كأعجب من ذلك
ٌ
(ُ) أضواء البياف.ُٖ-َٖ/ّ :
(زكرا).
لعل مراده :ن
(ِ) كذا يف ا١تطبوع ،ك ٌ
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ا١تفسركف ا١توثوؽ بعلمهم،
ما ذىب إليو الو ٌ
احدم يف" :البسيط" قاؿ" :قاؿ ٌ
يوسف ،
ىم
عمن شاىدكا التنزيلَّ :
ي
ا١ترجوع إىل ركايتهم ،اآلخذكف للتأكيلٌ ،
فلما رأل الربىاف
هبذه ا١ترأة مهِّا
ن
صحيحا ،كجلس منها ٣تلس الرجل من ا١ترأةٌ ،
(ُ)
األئمة ال
ىؤالء
ن
م
شديدة
غفلة
كىي
.
كل شهوة منو"
ٌ
من ربٌو زالت ٌ
أنزه لساين كقلمي عن ا٢تي ٍجر من القوؿ ،ك ٌأّنم خلطوا يف
نرضاىا ،كلوال ٌ
أين ٌ
لكٍت أسأؿ
مؤلٌفاهتم ن
كح ٌق ل ىذاٌ ،
عمبل صاٟتنا كآخر سيٌػئنا ،لقسوت عليهم ،ي
ا١تفسركف:
هللا ل ك٢تم العفو كا١تغفرة .كىذه األقواؿ اليت أسرؼ يف ذكرىا ىؤالء ٌ
ٌإما إسرائيليٌات كخرافات كضعها زاندقة أىل الكتاب القدماء ،الذم(ِ) أرادكا هبا
النيل من األنبياء كا١ترسلُت ،مثٌ ٛتلها معهم أىل الكتاب الذين أسلموا كتل ٌقاىا
اعتمادا على ظهور كذهبا
عنهم بعض الصحابة ،كالتابعُتْ ،تسن نيٌة ،أك
ن
دسها عليهم أعداء
األئمةٌ ،
كزيفهاٌ .
كإما أف تكوف مدسوسة على ىؤالء ٌ
األدايف ،كي تركج ٖتت ىذا الستار ،كبذلك يصلوف إىل ما ييريدكف من إفساد
العقائد ،كتعكَت صفو الثقافة اإلسبلميٌة األصيلة الصحيحة ،كىذا ما أميل
إليو»(ّ).
فهذه الركاايت الباطلة السقيمة العقيمة األثيمة ال يميكن 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 ،كأمثا٢تم من (أعداء األنبياء).
ٌ
الرجل
٣تلس ي
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما ما يين ىقل من أنٌو ىح َّل سراكيلىو ،كجلس ى
(ُ) انظر :التفسَت البسيط.ِٕ/ُِ :
(ِ) يف ا١تطبوع( :الذم) ،كالصواب( :الذين).
(ّ) اإلسرائيليٌات كا١توضوعات يف كتب التفسَت.ِِٓ-ِِّ :
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عاضا على يده ،كأمثاؿ ذلك ،فكلٌو ٦تٌا لػم
من الػمرأة ،كأنٌو رأل صورة يعقوبِّ ،
يػ ً
خرب هللا بو ،كال رسولو؛ كما لػم يكن كذلك ،فإٌّنا ىو مأخوذ عن اليهود،
ي
كل ىمن نقلو ًمن
كذاب ،على األنبياء ،ن
الذين ىم من أعظم الناس ن
كقدحا فيهم .ك ٌ
احدا»(ُ).
ا١تسلمُت ،فعنهم نقلو؛ لػم ينقل من ذلك أح هد عن نبيٌنا  حرفنا ك ن
الطربم،
كل العجب ،من (ابن تيميٌة) :كيف أثٌت على تفسَت
ٌ
فالعجب ٌ
كقد امتؤل هبذه الركاايت السقيمة األثيمة ،كأمثا٢تا ،من اإلسرائيليٌات الباطلة!!!
فأصحها تفسَت
قاؿ ابن تيميٌة« :ك ٌأما التفاسيػر ،التػي فػي أيدم الناس،
ُّ
الطربم؛ فإنٌو يذكر مقاالت السلف ،ابألسانيد الثابتة ،كليس
ػحمد بن جرير
م ٌ
ٌ
(ِ)
الكلب(ّ).)ْ(»...
ك
،
فيو بدعة ،كال ينقل عن الػمتٌػ ىهمُت ،ك يمقاتل بن بكَت
ٌ
التاـ ،بركاايتو!
العامة ،من الوثوؽ ٌ
فالواجب  -على العلماء  -تػحذير ٌ
ً
ت من ذلك موسوعات ،من الكتب
٤تمد حسُت
الذىب« :ثػ ٌم يكج ىد ٍ
قاؿ ٌ
ٌ
م ،عن
ت َّ
الػمؤلَّفة فػي التفسَت ،جػىىم ىع ٍ
كل ما كقع ألصحابػها ،من التفسَت 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 تفاسَتىم ابإلسناد ٌ -
حىت استفاض ،كشػمل ما ليس موثوقنا بو»(ٓ).
النقل ،كأكثركا منوٌ ،
الطربم ،اإلماـ ا١تشهور
٤تمد بن جرير بن يزيد
كقاؿ ابن عثيمُت« :ىو ٌ
ٌ
(ُ) ٣تموعة الفتاكل.ُْٕ/َُ :
لعل مراده( :مقاتل بن سليماف بن بشَت).
(ِ) كذا يف الػمطبوع ،ك ٌ
اتما!!!
الطربم) ،من ركاايت
ػخل (تفسَت
(الكلب) ،يخليِّوا ِّ
ٌ
(ّ) لػم ي ي
ٌ
(ْ) ٣تموعة الفتاكل.َِٖ/ُّ :
ا١تفسركف.ُُّ/ُ :
(ٓ) التفسَت ك ٌ
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فػي التفسَت ،توفٌػي سنة َُّق .كتفسَته :ىو أصل التفسَت ابألث ػر ،كمرجع
ا١تفسرين ابألثر ،كال خيلو من بعض اآلاثر الضعيفة ،ككأنٌو ييريد أف جيمع
ٞتميع ٌ
ما يركم عن السلف من اآلاثر ،يف تفسَت القرآف ،كيدع للقارئ اٟتكم عليها
ابلصحة أك الضعفْ ،تسب تتبُّع رجاؿ السند ،كىي طريقة جيٌدة من كجو،
ٌ
حىت
كليست جيٌدة من كجو آخر .فجيٌدة من جهة أنػٌها تػجمع اآلاثر الواردة؛ ٌ
ال تضيع ،كرٌٔتا تكوف طرقها ضعيفة ،كيشهد بعضها لبعض .كليست جيٌدة من
الغث ابلسمُت ،كأيخذ بػهذا كىذا ،لكن
جهة أ ٌف القاصر ابلعلم ربػٌما يػخلط َّ
من عرؼ طريقة السند ،كراجع رجاؿ السند ،كنظر إلػى أحوالػهم ،ككبلـ العلماء
فيهم؛ علم ذلك»(ُ).
الطربم)؛
لكن (ابن عثيمُت)  -نفسو  -ال يلبث أف ييػثنػي على (تفسَت
ك ٌ
ٌ
ػخشرم ،كأمثالو.
تفسَت الزم
ِّ
ٌ
ردا على من فضَّل عليو ى
ً
قاؿ ابن عثيمُت« :ك
متأخرين يػيح ًٌذركف الطلبةى
أيت بعض الػ ٌ
العجيب أنػٌي ر ي
ي
من تفسَته؛ ألنٌو مػملوء  -على زعمهم  -ابإلسرائيليٌات ،كيقولوف :عليكم
الكشاؼ) ،للزمػخشرم ،كمػا أشػبػو ذلك ،كىؤالء مػ ً
خطئوف؛ ألنػٌهم
ب ػ(تفسيػر ٌ
ي
ٌ
لػجهلهم بفضل التفسَت ابآلاثر ،عن السلف ،كاعتزازىم أبنفسهم ،كإعجابػهم
آبرائهم ،صاركا يقولوف ىذا»(ِ).
الطربم كأمثالو من
كالصواب من القوؿ أف ييقاؿ ،يف ىذا الػمقاـ :إ ٌف
ٌ
كخيطئوف؛ فليسوا ٔتعصومُت من ا٠تطإ.
بشر ،ييصيبوف ،ي
العلماء :ه
كعدـ عصمتهم من ا٠تطإ ال ي ً
حق ،الذم اشتملت
ر
اإلع
ب
وج
اض عن الػ ٌ
ى
ي
٤تمد بن صاحل العثيمُت.ُِْ-َِْ/ٗ :
(ُ) ٣تموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
٤تمد بن صاحل العثيمُت.ُِْ/ٗ :
(ِ) ٣تموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
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أغلب من الباطل.
عليو مؤلَّفاتيػهم ،كال سيٌما حُت يكوف الػ ُّ
حق فيها ى
حق ،الذم اشتملت عليو مؤلَّفاتيػهم :ال يعنػي
لكن عدـ اإلعراض عن الػ ٌ
ك ٌ
كل
بكل ما جاء فيها ،كال سيٌما إذا كانت يمػخالىفةي الػ ٌ
الثقة ٌ
حق كاضحة ٌ
التامة ٌ
الوضوح ،كما يف ىذه الركاايت السقيمة العقيمة األثيمة.
الطربم :ليس دعوة إىل ىجر ىذا
التامة ،بتفسَت
فالتحذير من الثقة ٌ
ٌ
عما فيو من صواب؛ كإٌّنا ىي دعوة لتهذيب ىذا التفسَت،
التفسَت ،كاإلعراض ٌ
كل ما فيو من ركاايت؛ لكيبل يلتبس
العامة من االعتماد ٌ
كٖتذير ٌ
التاـ ،على ٌ
اٟتق ابلباطل ،يف أذىاّنم القاصرة عن التمييز ،بُت السليم كالسقيم.
ٌ
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الخاثمة
مهمُت ،جدِّا:
أخَتا ،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 ا١توافقة للصورة التنزيليٌة (الوحي ال يػم َّنزؿ).
موافق ٌ
ٌأما ما لػيس ّتزء من (السلفيٌة الواجبة) ،فهو قسماف:
حق ،موافق للصورة التنزيليٌة ،لكن لػم يثبت اتٌفاؽ السلف عليو،
 -0ما ىو ٌ
ثبوات قطعيِّا .فمن اطٌلع على أدلٌة يراىا كافية للقطع ،فالواجب عليو بياّنا
ن
للناس؛ لينتفعوا هبا.

ألّنم
لكن بعض السلف ذىبوا إليو؛ ٌ
 -2ما ىو ابطل٥ ،تالف للصورة التنزيليٌةٌ ،
اٟتق.
ظنٌوا أنٌو من قبيل ٌ
قاؿ ابن تيميٌة« :ككثَت من ٣تتهدم السلف كا٠تلف قد قالوا كفعلوا ما
كإما
ىو بدعة ،كلػم يعلموا أنٌو بدعة؛ ٌإما ألحاديث ضعيفة ،ظنٌوىا صحيحةٌ ،
كإما لرأم رأكه ،كيف ا١تسألة نصوص لػم
آلايت فهموا منها ما لػم يػيىرد منهاٌ ،
تبلغهم»(ُ).
أيضا« :لكن ىذا ٦تٌا 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 ،كالتابعُت.)ِ(»...
أيضا ،فإ ٌف السلف أخطأ كثيػر منهم ،فػي كثيػر
أيضا« :ك ن
كقاؿ ابن تيميٌة ن
(ُ) ٣تموعة الفتاكل.َُْ/ُٗ :
(ِ) ٣تموعة الفتاكل.ّٔ/ٔ :
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من ىذه ا١تسائل ،كاتٌفقوا على عدـ التكفَت بذلك .مثلما أنكر بعض الصحابة
اٟتي ،كأنكر بعضهم أف يكوف ا١تعراج يقظة»(ُ).
أف يكوف ا١تيٌت يسمع نداء ٌ
كقاؿ ابن كثَت« :كقد يركم يف ىذا آاثر كثَتة ،عن السلف ،كغالبها من
اإلسرائيليٌات ،اليت تين ىقل؛ ليينظىر فيها ،كهللا أعلم ْتاؿ كثَت منها ،كمنها ما قد
كل ما
ييقطىع بكذبو؛ لػمخالفتو الػ ٌ
حق ،الذم أبيدينا ،كفػي القرآف غنية ،عن ٌ
عداه ،من األخبار ا١تتق ٌدمة؛ ألنػٌها ال تكاد ٗتلو من تبديل كزايدة كنقصاف ،كقد
يكضع فيها أشياء كثَتة»(ِ).
يؤدم إىل (٥تالفات مذىبيٌة) ،غالبنا،
الثاين٥ -تالفة (السلفيٌات غَت الواجبة) ٌ
يؤدم إىل ٥تالفة (اٟتقائق اإلسبلميٌة).
ٓتبلؼ ٥تالفة (السلفيٌة الواجبة)؛ فإنٌو ٌ
كلذلك ،تػجب الدعوة إلػى االستمساؾ ،بػحقائق (السلفيٌة الواجبة)؛
اجهة تعطيبلت ا١تع ًطٌلُت ،كتػحريفات ًٌ
ا﵀رفُت ،من العلمانيٌُت ،كالعصرانيٌُت،
لػمو ى
كالقرآنيٌُت ،كأمثا٢تم ،من الذين يينكركف (اٟتقائق اإلسبلميٌة) الكربل.
ٌأما فػي مقاـ (السلفيٌات غَت الواجبة) ،كىي:
أ -األقواؿ الػمنسوبة إىل (السلف) كلٌهم ،أك أكثرىم ،نسبة غَت قطعيٌة الثبوت.
ب -األقواؿ الػمنسوبة إىل بعض (السلف) ،سواء أكانت قطعيٌة الثبوت ،أـ
غَت قطعيٌة الثبوت.
التوجو إىل ٤تاكلة
فالواجب على العلماء الػمتٌقُت الػمجتهدين  -قبل ُّ
(االجتهاد) يف مسائلها  -أف يعتمدكا على (مػخارج الػمتٌقُت)؛ لتهيئة الوضع
الػمناسب لبلجتهاد الصحيح ،كىي:
(ُ) ٣تموعة الفتاكل.ِّٔ/ُِ :
(ِ) تفسَت القرآف العظيم.ُٓٓ/ٗ :
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 -0اعتصاـ الػمتٌقُت بػحبل الػحقائق اإلسبلميٌة ،كىي القطعيٌات االتٌفاقيٌة ،اليت
اتٌفق عليها الػمؤلٌفوف الػمنسوبوف إىل (اإلسبلـ) ،كلػم يػختلفوا فيها.
فإذا كجد الػمتٌقوف اختبلفنا يف نسبة بعض األمور إىل اإلسبلـ ،فعليهم
فإّنا أكرب مصداؽ للحقائق اإلسبلميٌة،
االعتصاـ ابلػمسائل التأليفيٌة االتٌفاقيٌةٌ ،
ثبوات قطعيِّا ،كموافًقة للوحي ال يػم َّنزؿ ،موافىقة قطعيٌة.
كىي مسائل أتليفيٌة اثبتة ،ن

العامة
 -2اقتصار الػمتٌقُت على الػمسائل ،ذات الثمار العمليٌة ،كتػجنيب ٌ
الدخوؿ ،يف الػمسائل الدقيقة ،كالػمسائل النظريٌة الػخالصة.
فيقتصر الػمتٌقوف ،يف مقاـ الػمسائل التأليفيٌة االختبلفيٌة ،على ما يكوف
ذا ثػمار عمليٌة؛ فإذا كجدكا اختبلفنا ،يف بعض الػمسائل التأليفيٌة ،كجب ُّ
التحقق
من الثمار الػمجنيٌة منها ،قبل الدخوؿ فيها.
فإذا كانت الثمار الػمجنيٌة  -من الػمسائل االختبلفيٌة  -نظريٌة خالصة،
أم ٙترة عمليٌة؛ فإ ٌف الواجب عليهم اإلعراض عن ا٠توض فيها؛
ليس من كرائها ٌ
أل ٌف الغاية من البحث االختبليف ىي الوصوؿ إىل اٟتقيقة الػم ً
ثمرة ،اليت من
ي
ٌ
شأنػها أف تدعو اإلنساف إىل العمل الصاحل.

 -3احتياط الػمتٌقُت؛ ابتغاء مرضاة هللا ،كاتٌقاء غضبو؛ للخركج من ا٠تبلؼ؛
كل ما يػيمكن أف يكوف مػخال نفا للشريعة؛ فبل يتٌكل الػمتٌقوف على
ٌ
ابلكف عن ٌ
بعض اآلراء االختبلفيٌة ،بل يػختاركف العمل بػما ىو أسلم ،كأبعد عن مػخالىفة
احتماال.
الشرع ،كلو كانت الػمخالىفة مػحتملة
ن
يؤدم
 -4اعتبار الػمتٌقُت بػما جرل للػمختلفُت ،قدي نػما كحديثنا؛ كال سيٌما حُت ٌ
التفرؽ ،كإىل التصاليػح
التفرؽ إىل االقتتاؿ؛ فيدعوىم االعتبار إىل ٕتنُّب أسباب ُّ
ُّ
الرب كالتقول؛ لينجوا من تلك الػمهالك.
التعاكف على ٌ
كالتعاذير ،ك ي
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عمبل؛ كاعًتافهم
 -5اعًتاؼ الػمتٌقُت أبخطائهم ،حُت يػيخطئوف،
اعتقادا ،أك ن
ن
عمبل؛ كاعًتاؼ الػجاىل منهم
حق الذم عليو يمػخالًفوىم،
اعتقادا ،أك ن
ن
ابلػ ٌ
العزة ابإلثػم ،فيأنف من االعًتاؼ؛
بػجهلو ،حُت يػجهل حقيقةن ما ،كال أتخذه ٌ
كاعًتافهم أب ٌف يمػخالًفيهم معذكركف ،حُت يستح ٌقوف العذر؛ فبل يسارع الػمتٌقوف،
إىل التكفَت كالتفسيق كالتبديع.
فإذا فعلوا ذلك ،فعسى هللا أف يوفٌقهم إىل االجتهاد الصحيح السليم،
الربمء من مػخالفة (الػحقائق اإلسبلميٌة).
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الـمصادروالـمراجع
* إبطاؿ التأكيبلت ألخبار الصفات ،القاضي أبو يعلى ابن الفراء ،تْٖٓق،
دار إيبلؼ الدكليٌة  -الكويت.

السيوطي ،تُُٗق٣ ،تمع ا١تلك فهد ،الػمدينة
* اإلتقاف فػي علوـ القرآف،
ٌ
ا١تنورة ،الطبعة األكىلُِْٔ ،ق.
ٌ
احدم ،تْٖٔق ،دار ا١تيماف ،الرايض ،الطبعة
* أسباب نزكؿ القرآف ،الو ٌ
األكىلُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
حمد أبو شهبة،
* اإلسرائيليٌات كالػموضوعات فػي كتب التفسيػر ،مػ ٌ
تُّٖٗـ ،مكتبة السنٌة ،القاىرة ،الطبعة الرابعةَُْٖ ،ق.

ػمي ،تَُِٔـ ،دار نشر
* أصوؿ الفقو فػي نسيجو اٞتديد ،مصطفى الزل ٌ
إحساف ،الطبعة األكىلُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
ا١تكرمة ،الطبعة
* أضواء البياف،
الشنقيطي ،تُّٕٗـ ،دار عامل الفوائد ،م ٌكة ٌ
ٌ
األكىلُِْٔ ،ق.
الدماـ ،الطبعة
* إعبلـ ا١توقٌعُت ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار ابن
اٞتوزمٌ ،
ٌ
األكىلُِّْ ،قََِِ/ـ.
* االنتصار للقرآف ،أبو بكر الباقبلينٌ ،تَّْق ،دار الفتح  -ىع ٌماف ،دار
ابن حزـ  -بَتكت ،الطبعة األكىلُِِْ ،قََُِ/ـ.
مكرمة.
* بدائع الفوائد ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
كشي ،تْٕٗق ،مكتبة دار الًتاث ،القاىرة،
* الربىاف يف علوـ القرآف ،الزر ٌ
الطبعة الثالثةَُْْ ،قُْٖٗ/ـ.
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ػمي ،تَُِٔـ ،دار
* التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف ،مصطفى الزل ٌ
نشر إحساف ،الطبعة األكىلُّْٓ ،قَُِْ/ـ.
األندلسي ،تْٕٓق ،دار الكتب العلميٌة،
* تفسَت البحر ا﵀يط ،أبو حيٌاف
ٌ
بَتكت ،الطبعة األكىلُُّْ ،قُّٗٗ/ـ.
* تفسَت التحرير كالتنوير ،ابن عاشور ،تُّٕٗـ ،الدار التونسيٌة ،تونس،
ُْٖٗـ.
٤تمد رشيد رضا ،تُّٓٗـ ،دار ا١تنار ،القاىرة،
* تفسَت القرآف اٟتكيمٌ ،
الطبعة الثانية.
مؤسسة قرطبة ،اٞتيزة  -مصر،
* تفسَت القرآف العظيم ،ابن كثَت ،تْٕٕقٌ ،
الطبعة األكىلُُِْ ،قَََِ/ـ.
ازم ،تَٔٔق ،دار الفكر ،بَتكت ،الطبعة األكىل،
* التفسَت الكبَت ،الفخر الر ٌ
َُُْقُُٖٗ/ـ.
الذىب ،تُٕٕٗـ ،مكتبة كىبة ،القاىرة.
٤تمد حسُت
ػمفسركفٌ ،
* التفسَت كال ٌ
ٌ
التوحيد ،ابن خزيػمة ،تُُّق ،مكتب ػة الرش ػ ػ ػد ،الرايض ،الطبعة الػخامسة،
ُُْْىػُْٗٗ/ـ.
الطربم ،تَُّق ،دار ىجر ،اٞتيزة  -مصر ،الطبعة األكىل،
* جامع البياف،
ٌ
ُِِْقََُِ/ـ.
مكرمة ،الطبعة األكىل،
* الركح ،ابن القيٌم ،تُٕٓق ،دار عالػم الفوائد ،م ٌكة الػ ٌ
ُِّْق.
* الس ػ ػنٌة ،أبو بكر الػخ ػ َّبلؿ ،تُُّق ،دار الراي ػة  -الري ػاض ،الطبعة الثانية،
ُُْٓىػُْٗٗ/ـ.
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مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،الطبعة
* سيػر أعبلـ النببلء ،الذىبػ ٌي ،تْٖٕقٌ ،
األكىل.
* العظمة ،أبو الشيخ األصبهاينٌ ،تّٗٔق ،دار العاصمة  -الرايض.

* يف ظبلؿ القرآف ،سيٌد قطب ،تُٔٔٗـ ،دار الشركؽ ،بَتكت ،الطبعة
الثانية كالثبلثوفُِّْ ،قََِّ/ـ.
خالدم ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
* القرآف كنقض مطاعن الرىباف ،صبلح الػ
ٌ
األكىلُِْٖ ،قََِٕ/ـ.
حمد الغزالػ ٌي ،تُٔٗٗـ ،دار نػهضة مصر،
* كيف نتعامل مع القرآف ،مػ ٌ
القاىرة ،الطبعة السابعةََِٓ ،ـ.
صبحي الصاحل ،تُٖٔٗـ ،دار العلم للمبليُت،
* مباحث يف علوـ القرآف،
ٌ
بَتكت ،الطبعة العاشرةُٕٕٗ ،ـ.
٤تمد بن صاحل العثيمُت ،تََُِـ،
* ٣تموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٌ
دار الوطن ،الرايض ،الطبعة األخَتةُُّْ ،ق.
* مػجموعة الفتاكل ،ابن تيميٌة ،تِٖٕق ،دار الوفػ ػػاء ،الػمنصورة ،الطبعة
الثالثةُِْٔ ،قََِٓ/ـ.
األندلسي ،تْٔٓق ،دار الكتب العلميٌة ،بَتكت،
* ا﵀لٌى ابآلاثر ،ابن حزـ
ٌ
الطبعة الثالثةُِْْ ،قََِّ/ـ.
مقدسي ،تٓٔٔق ،دار الكتب العلميٌة،
* الػمرشد الوجيز ،أبو شامة الػ
ٌ
بَتكت ،الطبعة األكىلُِْْ ،قََِّ/ـ.
مؤسسة الرسالة،
* الػمص ٌفى
ٌ
جوزم ،تٕٗٓقٌ ،
أبكف أىل الرسوخ ،ابن الػ ٌ
بَتكت ،الطبعة الثانيةَُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ.
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* معرفة أنواع علوـ اٟتديث ،ابن الصبلح ،تّْٔق ،دار الكتب العلميٌة،
بَتكت ،الطبعة األكىلُِّْ ،قََِِ/ـ.
الشاطب ،تَٕٗق ،دار ابن ع ٌفاف ،ا٠ترب ،الطبعة األكىل،
* ا١توافقات،
ٌ
ُُْٕقُٕٗٗ/ـ.
جوزم ،تٕٗٓق ،مكتبة أضواء السلف ،الرايض،
* الػموضوعات ،ابن الػ ٌ
الطبعة األكىلُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ.
جزرم ،تّّٖق ،دار الكتب العلميٌة،
* النشر فػي القراءات العشر ،ابن الػ ٌ
بَتكت.
ػجهمي العنيد،
يسي ال
ٌ
* نقض اإلماـ أبػي سعيد عثماف بن سعيد ،على الػمر ٌ
الدارمي ،تَِٖىػ ،الػمكتبة اإلسبلميٌة ،القاىرة ،الطبعة األكىل،
أبو سعيد
ٌ
ُّّْىػَُِِ/ـ.
* ا٢تداية إىل بلوغ النهاية ،م ٌك ٌي بن أيب طالب ،تّْٕق٣ ،تموعة ْتوث
الكتاب كالسنٌة ،جامعة الشارقة ،الطبعة األكىلُِْٗ ،قََِٖ/ـ.
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الـمحتويات

الـ ّ
مقدمة

ٓ

مـجال قراءات ُ
الق ّراء
مـجال ثفسيرات ال ّ
ـمفسرين

ُٗ

مـجال روايات أسباب النزول

ِٓ

مـجال أقوال الناسخ والـمنسوخ
ّ
مـجال روايات الـمك ّي والـمدنـ ّي

َّ

مـجال رواية ألاحاديث
مـجال ألاحكام َ
الع َق ّ
دية
ّ
العملية
مـجال ألاحكام
أمثلة للمنسوبات َ
الع َق ّ
دية غير الواجبة

ُُ

ّٖ
ِْ
ْٔ
ْٗ
ٓٓ

ّ
الفقهية غير الواجبة
أمثلة للمنسوبات
ّ
التفسيرية غير الواجبة
أمثلة للمنسوبات

ّٔ

الخاثمة

ّٖ

الـمصادر والـمراجع

ٕٖ

َٔ
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