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 قال تعاىل:

 

َنُكْم َوأُوِحَي ِإََله ﴿*  ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَ ُر َشَهاَدًة ُقِل اَّللهُ َشِهيٌد بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
َىَذا اْلُقْرآُن ِِلُْنِذرَُكْم ِبِو َوَمْن بَ َلَغ أَئِنهُكْم لََتْشَهُدوَن َأنه َمَع اَّللِه آِِلًَة 

                   .(1)﴾ا ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد َوِإنهِِن بَرِيٌء ِمها ُتْشرُِكونَ ُأْخَرى ُقْل ََل َأْشَهُد ُقْل ِإّنهَ 
بُوَك فَ ُقْل َل َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم أَنْ ُتْم بَرِيُئوَن ِمها َأْعَمُل ﴿ * َوِإْن َكذه

                                                        . (2)﴾َوَأََن بَرِيٌء ِمها تَ ْعَمُلونَ 
                 . (3)﴾َفِإْن َعَصْوَك فَ ُقْل ِإّّنِ بَرِيٌء ِمها تَ ْعَمُلونَ ﴿ *
أَْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراُه ُقْل ِإِن افْ تَ َريْ ُتُو فَ َعَليه ِإْجَراِمي َوَأََن بَرِيٌء ِمها ﴿ *

                                                              . (4)﴾ُُتْرُِمونَ 
ِإْن نَ ُقوُل ِإَله اْعتَ َراَك بَ ْعُض آِِلَِتَنا ِبُسوٍء َقاَل ِإّّنِ ُأْشِهُد اَّللهَ ﴿ *

        . (5)﴾َواْشَهُدوا َأّّنِ بَرِيٌء ِمها ُتْشرُِكونَ 
                                               

                                                           
 .11( اِلنعام: 1)
 .41( يونس: 2)
 .216( الشعراء: 3)
 .35( ىود: 4)
 .54( ىود: 5)



ٌة ِف ِإبْ َراِىيَم َوالهِذيَن َمَعُو ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنَ ﴿ *
َنُكُم  نَ َنا َوبَ ي ْ ِإَنه بُ َرآُء ِمْنُكْم َوِمها تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللِه َكَفْرََن ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ

                                    . (1)﴾اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أََبًدا َحَّته تُ ْؤِمُنوا ِِبَّللِه َوْحَدهُ 
ا ﴿ * ُه فَ َلمه َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْ َراِىيَم ِِلَبِيِو ِإَله َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا ِإَّيه

َ َلُو أَنهُو َعُدوٌّ َّللِِه تَ بَ رهأَ ِمْنُو ِإنه ِإبْ َراِىيَم َِلَوهاٌه َحِليمٌ                         . (2)﴾تَ بَ َّيه
         .(3)﴾َوِإْذ َقاَل ِإبْ َراِىيُم ِِلَبِيِو َوقَ ْوِمِو ِإنهِِن بَ رَاٌء ِمها تَ ْعُبُدونَ ﴿ *
أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ََل َتُكونُوا َكالهِذيَن آَذْوا ُموَسى فَ بَ رهأَُه اَّللهُ ِمها  ﴿َّيَ  *

 . (4)َقاُلوا وََكاَن ِعْنَد اَّللِه َوِجيًها﴾

َي َوإِ ﴿ * ُذوّن َوأُمِّ ْذ َقاَل اَّللهُ ََّي ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ أَأَْنَت قُ ْلَت لِلنهاِس اَّتِه
ِإَِلََّْيِ ِمْن ُدوِن اَّللِه َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن َل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس َل ِِبَقٍّ 

َوََل َأْعَلُم َما ِف نَ ْفِسَك ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُو فَ َقْد َعِلْمَتُو تَ ْعَلُم َما ِف نَ ْفِسي 
ُم اْلغُ  ي ِبِو َأِن اْعُبُدوا اَّللهَ  ِ ا قُ ْلُت َِلُْم ِإَله َما أََمْرتَن   وِب. مَ  يُ  ِإنهَك أَْنَت َعَّله

َتِِن ُكْنَت  ا تَ َوف هي ْ َرّبِّ َوَربهُكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَ َلمه
 .(5)﴾َب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ أَْنَت الرهِقي

                                                           
 .4( املمتحنة: 1)
 .114( التوبة: 2)
 .26( الزخرف: 3)
 .61( اِلحزاب: 4)
 .117-116( املائدة: 5)
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 مقّدمتـال

 
جد ػينا، كيػم فاشػػف بينهجد التخالي ػي - اسػػواؿ النػػي أحػف -ر ػػػالناظ 

 ،رػكالتدابي  ،نكالتبلعي  ،مػكالتشاتي  ،ضم التباغي ػادرنا، فيشيع بينهػم نػػق بينهالتوافي 
 ،مػػػػكالرتاحي  ،فػكالتبلطي  ،فػم التعاطي ػدر بينهػػػنػكي ؛لػكالتقاتي  ،بكالتضاري  ،كالتعادم

 م.ػكالتسالي  ،شكالتعايي  ،كالتآخي ،فاكي ػكالتع
 ىو ٢نالفة اٜنٌق، كٟنذه اٞنخالفة صوراتف: ،كللتخالف سبب رئيس 

٢نالفٌن للحٌق، كرجلٌن يتضارابف على ماؿ  اف كبل٨ناأف يكوف اٞنتخالف -1
 فهما ٢نالفاف للحٌق، كمتخالفاف. ،غًن٨نا؛ ليسرقاه

ا للحٌق،  للحٌق، كيكوف اآلخر موافقن  اأف يكوف أحد اٞنتخالفٌن ٢نالفن  -2
ريد سرقتو، ، أحد٨نا صاحب اٞناؿ، كالثآف لٌص يي كرجلٌن يتضارابف على ماؿو 

 فصاحب اٞناؿ موافق للحٌق، كاللٌص اٞنعتدم ٢نالف للحٌق.
يف كٌل صور التخالف، كلو أٌف كٌل  ،فمخالفة اٜنٌق ىي السبب األكرب 

ا. - خطوة من خطواهتميف كٌل  - الناس عملوا ّنقتضى اٜنقٌ   ٞنا ٔنالفوا أبدن
أمر  - يف كثًن من أحواٟنم كأحياهنم - كلكٌن ٢نالفة أكثر الناس للحقٌ  

 :، ىيكإ٧ٌنا تكوف اٞنخالفة؛ لثبلثة أسباب رئيسة .كن إنكارهكاقع، ال ٬ني 
ىو اٝنلل يف صفة العلم، كالناس ليسوا سواء يف العلم، فمنهم  اجلهل: -1

 تعٌلم، كمنهم اٛناىل.العاَف، كمنهم اٞن
سبٌياف، فقد تعلم ما ٩نهلو غًنؾ، كقد ْنهل كالعلم كاٛنهل أمراف نً 
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يعلمو غًنؾ، كقد تعلم اليـو ما كنت ْنهلو أمس، كقد ْنهل اليـو ما كنت  ما
 .تعلمو أمس

كالنسياف كالسهو كالغفلة أمور ال يكاد ٫نلو منها إنساف، كىي أبرز صور 
صيب هبا، أك ببعضها، يف يـو ا، أي نها أحدان يومن اٛنهل العارض؛ فإف خبل م
صيب هبا، أك ببعضها، يف ساعة أخرل، كإف خبل آخر، كإف خبل منها ساعة، أي 

 صيب هبا غًنه.منها إنساف، أي 
كاٛنهل على درجات، كما أٌف العلم على درجات، كالناس متفاكتوف يف  

 االٌتصاؼ ببعض ا يفدرجات العلم، كدرجات اٛنهل، كلكٌنهم مشرتكوف عمومن 
 اٛنهل، كببعض العلم.

، ٌف من ٩نهل اٜنقٌ فإمن أسباب ٢نالفة اٜنٌق؛  ،كاٛنهل سبب رئيس 
ككامرأة أخذت طفل  ؛، كرجل أخذ ماؿ غًنه، كىو ٪نسبو مالو، غالبناسيخالفو

٩نهل براءة الربمء، فيحكم عليو ابإلدانة،  ككقاضو  ؛غًنىا، كىي ٓنسبو طفلها
، فيحكم عليو ابلرباءة.  أك ٩نهل إجراـ اجملـر

كن أف يفعلو جهل اجملنوف، كجهل األ٘نق، كجهل كلك أف تتصٌور ما ٬ني  
الطفل، كجهل السكراف، كجهل النعساف، كجهل الناسي، كجهل الساىي، 

تعٌلم، حٌن ٩نهبلف بعض كجهل الغافل، كجهل غًن اٞنتعٌلم، كجهل العاَف كاٞن
 يعلمو غًن٨نا من اٜنٌق.   ما
ىو اٝنلل يف صفة الرغبة، كالناس ليسوا سواء يف الرغبة، فمنهم من  اذلوى: -2

يرغب يف فعل اٝنًن، كمنهم من يرغب يف فعل الشٌر، كمنهم من ٬نيل إُف اٜنٌق، 
 كمنهم من ٬نيل إُف الباطل، كمنهم اٞنذبذب بينهما.

سبٌياف، فقد ترغب اليـو يف فعل كالرغبة السٌيئة أمراف نً  ،ةكالرغبة اٜنسن
ا ٥نو  .اٝنًن، كترغب غدنا يف فعل الشرٌ  كقد ٬نيل قلبك اليـو ٥نو اٜنٌق، ك٬نيل غدن
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، كاٝنًن ،ا يف اٜنقٌ راغبن  - يف غالب أحوالك كأحيانك -كقد تكوف  ؛الباطل
 .، كالػمنكػركالباطل ،رٌ ػػػشي الػا فراغبن  - ي الغالبػف -وف ػد تكػػػكق كالػمعركؼ؛

٬نيل قلبو عن  منٌف فإمن أسباب ٢نالفة اٜنٌق؛  ،كاٟنول سبب رئيس 
 . ، غالبنايف عملو ،سيخالف اٜنقٌ  ،العمل ابٜنٌق، إُف العمل ابلباطل

 كللهول عٌدة درجات، أبرزىا:
يلبث  كىو ىول ال يكاد ٫نلو منو إنساف، كلكٌن صاحبو ال اذلوى العارض: -أ

 أف يعود برغبتو إُف اٜنٌق.
كىو ىول تغٌلب على صاحبو، فخضع لو يف معظم  اذلوى الغالب: -ب

يعود برغبتو إُف اٜنٌق، فيندـ على  - يف أحياف قليلة -أحوالو كأحيانو، كلكٌنو 
 الباطل. اتٌباعو ىواه، مثٌ ال يلبث أف يعود برغبتو إُف

كىو ىول استفحل، كاستحكم، فاستحوذ على صاحبو،  اذلوى الدائم: -ج
حاؿ من أدمن على الشٌر كالباطل،  ذه صٌده عن اٞنوعظة كالنصيحة، كىحٌت 

 فاستحٌبهما على اٝنًن كاٜنٌق، فأعرض عن كٌل انصح.
 كىو ىول الطغاة كالبغاة، الذين ال يكتفوف ّنا ىم عليو من اذلوى الطاغي: -د

اتٌباع اٟنول، بل يسعوف إُف إفساد من سواىم من الناس، كصٌدىم عن نصح 
الناصحٌن، ككعظ الواعظٌن، كيعادكف أىل اٜنٌق كاٝنًن، ك٪ناربوهنم؛ للقضاء 

 عليهم؛ ليكوف ٟنم السلطاف يف األرض.
ىو اٝنلل يف صفة القدرة، كالناس ليسوا سواء يف القدرة، فمنهم  الضعف: -3

 لضعيف، كمنهم اٞنريض، كمنهم العاجز. القوٌم، كمنهم ا
سبٌياف، فقد تقدر على ما يضعف عنو غًنؾ، كالقدرة كالضعف أمراف نً 

كقد تضعف عٌما يقدر عليو غًنؾ، كقد تقدر اليـو على ما كنت تضعف عنو 
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  .أمس، كقد تضعف اليـو عٌما كنت تقدر عليو أمس
ها إنساف، كىي كاٞنرض كالتعب كاٛنوع كالعطش أمور ال يكاد ٫نلو من

صيب هبا، أك ا، أي أبرز صور الضعف العارض؛ فإف خبل منها أحدان يومن 
صيب هبا، أك ببعضها، يف ساعة ببعضها، يف يـو آخر، كإف خبل منها ساعة، أي 

 صيب هبا غًنه.أخرل، كإف خبل منها إنساف، أي 
كالضعف على درجات، كما أٌف القدرة على درجات، كالناس متفاكتوف  

يف  - اعمومن  - ت القدرة، كدرجات الضعف، كلكٌنهم مشرتكوفيف درجا
 االٌتصاؼ ببعض القدرة، كببعض الضعف.

ٌف من يضعف عن فإمن أسباب ٢نالفة اٜنٌق؛  ،كالضعف سبب رئيس 
 . ، غالبناالعمل ابٜنٌق، سيخالفو

 كللضعف عٌدة صور، أبرزىا:
 كالتعباف.ـ، كاٞنريض، كضعف الطفل، كاٟنرً   ّي،ـالضعف البدن -أ

 كضعف الفقًن، كاٞنسكٌن، كاٞندين.  ّي،ـمالـالضعف ال -ب
 ح.يف مواجهة اٞنسل   ،، كضعف األعزؿيّ ـالضعف اآلل -ج
 يف مواجهة اٛنمع. ،كضعف الواحد  الضعف العددّي، -د
 كضعف السجٌن، كاألسًن، كالكسًن، كاٛنريح.  الضعف القسرّي، -ه
 جهة الرجل.يف موا ،كضعف اٞنرأة  الضعف النوعّي، -و
 كضعف العبد، كاللقيط، كالطريد.   الضعف االجتماعّي، -ز

كينشأ بسبب صورة، أك أكثر، من صور  )اخلوف(: الضعف النفسيّ  -ح
، حٌنمن مواجهة الرجاؿ اٞنسل   ،خوؼ الرجل األعزؿك  الضعف اٞنذكورة آنفنا،

  .فرٌّنا ٘نلو خوفو على مطاكعتهم، يف الباطل، كإف كاف كارىنا
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ن ػف بيػي التخالي ػف ،رػبػب األكػبػي السػٌق ىػػػحػفة الػخالػت مي ػانػإذا كػف 
اجتماع ثبلثة أسباب  - حصوؿ التوافق بينهمػل - اس؛ فإٌف من الواجبػالن

 رئيسة، ىي: 
 (.العلم الصحيح، والقدرة الكافية، والرغبة احلسنة)

ن بو ٓنديد ككلتحقيق العلم الصحيح ٩نب أٌكالن معرفة اٞنعيار الذم ٬ني  
يزعم كٌل كاحد منهم أنٌو صاحب اٜنٌق،  - يف اٞنناىج -اٜنٌق؛ فإٌف اٞنتخالفٌن 

 دكف من سواه، كيرمي ٢نالفيو ابتٌباع الباطل.
 ا منهجاف:كلتحديد اٜنٌق عمومن  

يرل أصحابو أٌف ٓنديد اٜنٌق إ٧ٌنا يكوف ابالعتماد على ّي: ـمنهج دين -1
معصـو من أسباب  -عندىم  -ة األحكاـ الدينيٌ ة؛ ألٌف مصدر األحكاـ الدينيٌ 

 ٢نالفة اٜنٌق الثبلثة: اٛنهل، كالضعف، كاٟنول.
يرل أصحابو أٌف ٓنديد اٜنٌق إ٧ٌنا يكوف ابالعتماد على  منهج عقلّي: -2

ا  -عندىم  -األحكاـ العقلٌية؛ ألٌف عقل اإلنساف  يستطيع ٓنديد اٜنٌق، بعيدن
 فاهتم.عن اٌدعاءات أىل األدايف، كاختبل

 - يف كٌل زماف، كيف كٌل مكاف - كمن ىنا كجدان أٌف اٞنتخالفٌن 
بعو، أك يتخالفوف يف الظاىر، يف ٓنديد اٜنٌق، سواء أكاف بعضهم يعلم اٜنٌق، فيتٌ 

 أـ كاف ٩نهل اٜنٌق، فيخالفو. ؛يعلم اٜنٌق، كلكٌنو ٫نالفو
. كقد لتحديد اٜنقٌ  ؛ىو اٞنعيار الوحيد -عند اٞنسلمٌن  -كاإلسبلـ  

 إلخراج الناس من ظلمات الشٌر كالباطل، إُف نور اٝنًن كاٜنٌق. ؛جاء
ككاف من آاثر ظهور رسالة خامت النبٌيٌن أف ظهرت مطاعن يف ىذا 

إُف يومنا ىذا،  ،الدين، منذ اليـو األٌكؿ للدعوة العلنٌية، كما زالت اٞنطاعن قائمة
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 عٌمن سواىم.يقودىا بعض الدينٌيٌن، كبعض البلدينٌيٌن، نيابة 
ن ػػطاعػن مػػم (،راءة اإلسبلـػػب)بات ػى إثػإل ،رةػيػة كبػػػحاجػكلذلك كانت ال 
معيار ػن ذلك الػػػع ،ها الناسػي يصٌدكف بػالت ،حواجزػهدـ الػن؛ لػالطاعني

 ق.ػػػػالدقي
وف، ػػػػكالظناـ، ػػػػػواء، كاألكىػػػػػػاء، كاألىػػػػػطػن األخػػػػم - (راءة اإلسبلـػػػػب)إٌف  

وب، كالنقوص، كالعيوب، كالتناقض، كالتعارض، كاالختبلؼ، كاالختبلؽ، ػكالري
 - نػػػمطاعػر، كالشبهات، كالػػػاطيػرافات، كاألسػػخػل، كالػػاطيػب، كاألبػاذيػكاألك

ي ػمقتضاىا، فيطعنوف فػر من الناس، فبل يعملوف بػ، يهجرىا كثي(حقيقة كبًنة)
م، ػهػبتي ػم، ككي ػهػتهم، كأقبلمػنػػواىهم، كألسػم، كأفػهػلوبػم، كقػهػولػ، بعق(بلـػػػػػاإلس)

هم، كقصصهم، ػهم، كخطبهم، كركاايتػهم، كرسائلهم، كمقاالتػفهم، ك٠نبٌلتحي كصي 
م، ػهػم، كمسلسبلتػم، كمقاطعهػبلمهػم، كأفػهػالػػم، كأمثػارىػعػػػكأقاصيصهم، كأش

هم، ػجهم، كقنواتػهم، كأخبارىم، كبرامػكألعابومهم، ػػكمسرحٌياهتم، كأغانٌيهم، كرس
 م، كصفحاهتم، كمنتدايهتم، كنواديهم، ك١نافلهم، كمؤٕنراهتم.ػهم، كمواقعهػكإذاعات
اليت ٕننع  ،صيب ّنرض من األمراضا يطعن الطاعن يف اإلسبلـ، إذا أي كإ٧نٌ  

 من قبوؿ اٜنٌق، كىي: ،صاحبها
قد ٩نهل اإلنساف براءة اإلسبلـ من اٞنطاعن، فيحملو جهلو  مرض اجلهل: -1

 على الطعن يف اإلسبلـ. 
قد يعلم اإلنساف براءة اإلسبلـ، كلكٌنو يٌتبع ىواه؛ ألٌف ىواه مرض اذلوى:  -2

 ٫نالف أحكاـ اإلسبلـ، فيحملو ىواه على الطعن يف اإلسبلـ.
اؼ ػخػي ،ٌنو ضعيفقد يعلم اإلنساف براءة اإلسبلـ، كلكخوف: ـمرض ال -3

ي اإلسبلـ؛ ػعلى الطعن ف ،بطش سادتو، من أعداء اإلسبلـ، فيحملو خوفو
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 أىلو، من بطشهم، كأذاىم. يسلم ليسلم ىو، ك 
ا. فمنها: »قاؿ ابن القٌيم:   كاألسباب اٞنانعة من قبوؿ اٜنٌق كثًنة جدًّ

ا اٛنهل بو، كىذا السبب ىو الغالب على أكثر النفوس، فإٌف من جهل شيئن 
ه ابٜنٌق، غض من أمرى عاداه، كعادل أىلو. فإف انضاؼ إُف ىذا السبب بي 

كمعاداتو لو، كحسده، كاف اٞنانع من القبوؿ أقول. فإف انضاؼ إُف ذلك إلفو، 
قوم اٞنانع. فإف  ،ٌبو كيعظٌموكعادتو، كمرابه على ما كاف عليو آابؤه، كمن ٪ني 

يو ٪نوؿ بينو كبٌن جاىو، كعزٌه، عي إلو أٌف اٜنٌق الذم دي انضاؼ إُف ذلك تو٨نُ 
ا. فإف انضاؼ إُف ذلك خوفو  مقو  ،كشهواتو، كأغراضو اٞنانع من القبوؿ جدًّ

 ،من أصحابو، كعشًنتو، كقومو، على نفسو، كمالو، كجاىو، كما كقع ٟنرقل
ازداد اٞنانع من قبوؿ اٜنٌق قٌوة،  ،ملك النصارل ابلشاـ، على عهد رسوؿ هللا 

ابلدخوؿ يف اإلسبلـ، فلم يطاكعو قومو، كخافهم  م  ٌق، كىى فإٌف ىرقل عرؼ اٜن
 لو اٟندل... كمن أعظم على نفسو، فاختار الكفر على اإلسبلـ، بعد ما تبٌٌن 

قد  اسودى  ىذه األسباب: اٜنسد؛ فإنٌو داء كامن يف النفس، كيرل اٜناسدي 
نظًنه، فبل يدعو اٜنسد أف ينقاد لو، كيكوف من  َف يؤتى  ل عليو، كأكيت ماضًٌ في 

ل ضًٌ ٌما رآه قد في ػإاٌل اٜنسد؟! فإنٌو ل ،أتباعو. كىل منع إبليس من السجود آلدـ
ريقو، كاختار الكفر على اإل٬ناف، بعد أف كاف بٌن بً  ص  ع فوقو، غى فً عليو، كري 

ن مرٔف، كقد اٞنبلئكة. كىذا الداء ىو الذم منع اليهود، من اإل٬ناف بعيسى اب
أنٌو رسوؿ هللا، جاء ابلبٌينات كاٟندل؛ فحملهم  - علمنا ال شٌك فيو - علموا

حسد على أف اختاركا الكفر على اإل٬ناف، كأطبقوا عليو، كىم أٌمة فيهم ػال
األحبار كالعلماء كالزٌىاد كالقضاة كاٞنلوؾ كاألمراء. ىذا؛ كقد جاء اٞنسيح ُنكم 

ـ رًٌ حي  الفها، كَف يقاتلهم، كإ٧ٌنا أتى بتحليل بعض مابشريعة ٔن التوراة، كَف أيتً 
، كجاء مي  ؛عليهم بلن لشريعة التوراة، كمع ىذا، فاختاركا  كمًٌ ٔنفيفنا كر٘نة كإحساانن
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كٌلهم الكفر على اإل٬ناف. فكيف يكوف حاٟنم مع نيٌب، جاء بشريعة مستقٌلة 
جنا رً لى فضائحهم، ك٢نتنا ٟنم بقبائحهم، كمناداين عانسخة ٛنميع الشرائع، مبكًٌ 

كيظفر  ،ر عليهمنصى ٟنم من دايرىم، كقد قاتلوه كحاربوه، كىو يف ذلك كٌلو يي 
هبم، كيعلو ىو كأصحابو، كىم معو دائمنا يف سفاؿ. فكيف ال ٬نلك اٜنسد 
كالبغي قلوهبم؟! كأين يقع حاٟنم معو من حاٟنم مع اٞنسيح، كقد أطبقوا على 

يف رٌد  كاؼو   -كحده  -م اٟندل! كىذا السبب  ٟنالكفر بو، من بعد ما تبٌٌن 
 .(ُ)«اٜنٌق؛ فكيف إذا انضاؼ إليو زكاؿ الرايسات كاٞنآكل كما تقٌدـ؟!

فذكر مرض اٛنهل، كمرض اٝنوؼ، صراحة، كَف يذكر مرض اٟنول،  
ه ابٜنٌق، كمعاداتو لو، غض من أمرى : بي ، كىيابٚنو الصريح، بل ذكر أبرز صوره

ٌبو، كيعٌظمو، كمرابه على ما كاف عليو آابؤه، كمن ٪ني  كحسده، كإلفو، كعادتو،
عي إليو، ٪نوؿ بينو، كبٌن جاىو، كعزٌه، كشهواتو، و أٌف اٜنٌق الذم دي كتو٨نُ 

 كأغراضو، كىذه أبرز صور اٟنول.
 ؛هامن آثر الدنيا من أىل العلم كاستحبٌ  كلٌ »كقاؿ ابن القٌيم أيضنا: 

 ألفٌ  ؛يف خربه كإلزامو ،يف فتواه كحكمو ؛يقوؿ على هللا غًن اٜنقٌ  أف بدٌ  فبل
ما أىل كال سيٌ  ،ا ما أتيت على خبلؼ أغراض الناسسبحانو كثًنن  أحكاـ الربٌ 

 ، ّنخالفة اٜنقٌ ٟنم أغراضهم إاٌل  م ال تتمٌ فإهنٌ  ؛اتو بعوف الشهسة كالذين يتٌ ائالر 
ذلك  لو للشهوات َف يتمٌ  ابعن متٌ  ،سةائللر  ا١نبًّ  فإذا كاف العاَف كاٜناكم ؛اكدفعو كثًنن 

فق الشبهة فتتٌ  ،ما إذا قامت لو شبهةكال سيٌ  ،ه من اٜنقٌ  بدفع ما يضادٌ إاٌل 
 كإف كاف اٜنقٌ  !كينطمس كجو اٜنقٌ  ،فيخفى الصواب ،كيثور اٟنول ،كالشهوة

 .ِف ٢نرج ابلتوبة :كقاؿ ،أقدـ على ٢نالفتو ،ة فيوهشب كال ،ا ال خفاء بوظاىرن 

                                                           
 .ُْ-ّٗ( ىداية اٜنيارل: ُ)
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ةى ﴿: قاؿ تعاُف كيف ىؤالء كأشباىهم فىخىلىفى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الص بلى
فىخىلىفى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه كىرًثيوا اٍلًكتىابى ﴿ :كقاؿ، (ُ)﴾كىاتػ بػىعيوا الش هىوىاتً 

ا اأٍلىٍدْفى كىيػىقيوليوفى سىيػيٍغفىري لىنىا كىًإٍف أيىٍهًتًٍم عىرىضه ًمثٍػليوي  ٍم ػأيىٍخيذيكهي أىلى أيىٍخيذيكفى عىرىضى ىىذى
اري  يػيٍؤخىٍذ عىلىٍيًهٍم ًميثىاؽي اٍلًكتىاًب أىٍف الى يػىقيوليوا عىلىى اَّللً  ًإال  اٜنٍىق  كىدىرىسيوا مىا ًفيًو كىالد 

يػٍره لًل ًذينى يػىتػ قيوفى أىفىبلى تػىٍعًقليوفى  م أخذكا العرض فأخرب سبحانو أهنٌ  ؛(ِ)﴾اآٍلًخرىةي خى
كإف عرض ٟنم عرض  !ر لناغفى سيي  :كقالوا ،حر٬نو عليهممع علمهم بت ،األدْف
كذلك ىو اٜنامل ٟنم على أف يقولوا  ،كف على ذلكصرٌ فهم مي  ؛أخذكه ،آخر

دينو  يعلموف أفٌ  كىم !ىذا حكمو كشرعو كدينو :فيقولوف ،على هللا غًن اٜنقٌ 
 !ذلك دينو كشرعو كحكمو ال يعلموف أفٌ  أك ،كشرعو كحكمو خبلؼ ذلك

 .(ّ)«كاترة يقولوف عليو ما يعلموف بطبلنو ،ال يعلموف فتارة يقولوف على هللا ما
مصاابن ّنرض اٛنهل، فيحملو جهلو  -يف أٌكؿ أمره  -كقد يكوف الطاعن  

و يبقى على طعنو يف شفى من مرض اٛنهل، كلكنٌ على الطعن يف اإلسبلـ، مٌث يي 
 اإلسبلـ؛ ألحد سببٌن:

فيحملو ىواه على الطعن يف اإلسبلـ؛ ألٌف ىواه  صاب ّنرض اٟنول،أف يي  -1
 ٫نالف أحكاـ اإلسبلـ.

صاب ّنرض اٝنوؼ، فيحملو خوفو على الطعن يف اإلسبلـ؛ ألنٌو أف يي  -2
 ٫ناؼ بطش أعداء اإلسبلـ.

و يبقى على طعنو، شفى من مرض اٟنول، لكنٌ كالطاعن بسبب ىواه قد يي  

                                                           
 .ٗٓ( مرٔف: ُ)
 .ُٗٔ( األعراؼ: ِ)
 .ُْٔ-ُْٓ( الفوائد: ّ)
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 ي اإلسبلـ.ػعلى الطعن ف ،خوؼ، فيحملو خوفوػمرض الػصيب بإذا أي 
و يبقى على شفى من مرض اٝنوؼ، لكنٌ كالطاعن بسبب خوفو قد يي  

 صيب ّنرض اٟنول، فيحملو ىواه على الطعن يف اإلسبلـ.طعنو، إذا أي 
صاب بو من كاف يعلم براءة اإلسبلـ؛ فإٌف العلم كمرض اٛنهل قد يي  

صاب  شافينا، فيي درجات، فقد يطٌلع اإلنساف على شبهات، ال ٩ند ٟنا جواابن 
كن سيٌب، ال يكاد ينجو منو إنساف، حٌت العلماء ٬ني ّنرض اٛنهل، كىو جهل نً 

 أف ٩نهلوا بعض ما يعلمو غًنىم من الناس.
كلكٌل مرض من ىذه األمراض الثبلثة دكاء مناسب، فمرض اٛنهل دكاؤه  

 التعليم، كمرض اٟنول دكاؤه التهذيب، كمرض اٝنوؼ دكاؤه التشجيع.
ـٌ،  ضاءكللق معنا؛  ،ال بٌد من ىذه األدكية الثبلثة ، كأىلو،على الباطلالتا

التشجيع؛ دكاء التهذيب، ك دكاء م يصاحبو لػالتعليم، إف دكاء فبل يكفي 
التشجيع؛ دكاء التعليم، ك دكاء م يصاحبو ػالتهذيب، إف لدكاء يكفي  كال
 التهذيب. كاء دالتعليم، ك دكاء م يصاحبو ػػػػالتشجيع، إف لدكاء يكفي  كال

: سبلح العلم، ، ىيبثبلثة أسلحة ،كلذلك تتسٌلح الدعوة إُف اإلسبلـ
 عطيفسبلح العلم يي  .عطيوفاقد الشيء ال يي  كسبلح التقول، كسبلح القٌوة؛ ألفٌ 

دكاء  اٞنصاب ابٟنول عطيدكاء التعليم، كسبلح التقول يي  اٞنصاب ابٛنهل
 دكاء التشجيع. ابٝنوؼي اٞنصاب عطالتهذيب، كسبلح القٌوة يي 
 اإلسبلـ، كما يػمثٌلو الذم - اإللػهيٌ  الػمنهج ىذا»قاؿ سٌيد قطب: 

 من تنزٌلو، بػمجٌرد الناس، دنيا فػي األرض، فػي يتحٌقق ال - ١نٌمد  بو جاء
 اإللػهٌي، ابلقهر يتحٌقق كال. كبيانو للناس، إببلغو بػمجٌرد يتحٌقق كال. هللا عند
 كترُتب الكواكب، كسيػر الفلك، دكرة فػي انموسػو، هللا يػيمضي ما نػحو على

 البشػػػػر، من مػجموعػة، تػحمػلو أبف يتحٌقػق إنٌػما.. الطبيعٌية أسبابػها على النتائج
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، كتستقيم إيػمانػنا بػو تؤمن  كظيفة كتػجعلو -طاقتها  بقدر -عليو  كامبلن
 حياتػهم كفػي اآلخرين، قلوب يف لتحقيقو، كتػجهد آمالػها، كغاية حياتػها،
ا، تستبقي ال بػحيث الغاية، لػهذه كتػجاىد كذلك، العملٌية، .. طاقة كال جهدن
 كأنفس يف أنفسها، البشرٌم، كاٛنهل البشرٌم، كاٟنول البشرٌم، الضعف تػجاىد
 كجو فػي للوقوؼ كالػجهل؛ كالػهول، الضعف، يدفعهم الذين كتػجاىد .اآلخرين

 .(ُ)«الػمنهج ىذا
كدكاء التعليم، كإف َف يكن كافينا، لكٌن لو أثرنا كبًننا يف التخٌلص من ىذه  

األمراض الثبلثة، أك التقليل من ضررىا؛ ألٌف الكثًن من الطاعنٌن، إ٧ٌنا يطعنوف 
يف اإلسبلـ؛ بسبب مرض اٛنهل. كدكاء التعليم ىو الدكاء الشايف من مرض 

 اٛنهل.
 أتباع اٜنٌق، كقل   رى ، كثػي جهلهم من ،رض اٛنهلّنفي اٞنصابوف فإذا شي  

سبباف كبًناف، من أسباب  :كقٌلة أتباع الباطل ،ككثرة أتباع اٜنقٌ  ؛أتباع الباطل
كقٌلة أتباع الباطل،  ،تشجيع اٝنائفٌن، فحٌن يرل اٝنائفوف كثرة أتباع اٜنقٌ 

 سيتشٌجعوف، فيٌتبعوف اٜنٌق، كيوالوف أىلو، كيتجٌنبوف الباطل، كيعادكف أىلو.
شيفي الػمصابوف ك من جهلهم،  ،جهلػمرض الػمصابوف بػفي الإذا شي ف 

 ؛، يغلبوف هبا أىل األىواءاٜنٌق كثرةن  أتباعي  رى كثػي   ، من خوفهم،خوؼػمرض البػ
من أىوائهم، من الذين  ،فكانت تلك الكثرة سببنا يف شفاء بعض أىل األىواء

 م تستحوذ عليهم أىواؤىم. ػل
 - ي شفائهمػف - الذين استحوذت عليهم أىواؤىم، فلن ينفع أكلئكأٌما 

  هذيب.ػت أمُ 

                                                           
 .ِٖٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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إ٧ٌنا ىو عند العلماء الصادقٌن الناصحٌن اٞنتقنٌن، دكف من  ،كدكاء العلم 
 سواىم، من مٌدعي العلم، من عمبلء الشيطاف، كجنود أعداء اإلسبلـ.

 :ىي ،هنا إُف أربعة أصناؼ من الناسكلذلك كاف ىذا الكتاب موج   
 ،على الطعن ،، فيحملو جهلو(براءة اإلسبلـ)الذم ٩نهل : (الطاعن) -1
 .(اإلسبلـ) يف
 .(براءة اإلسبلـ)عن األدٌلة الكافية؛ إلثبات  ،الذم يبحث: (الباحث) -2
خشى عليو ، فيي (اإلسبلـ)عن مطاعن الطاعنٌن يف  ،الذم يغفل: (الغافل) -3

 ر هبا، إف اطٌلع عليها يومنا.ػالتأثُ 
، ك٪ناكؿ الدفاع عن اإلسبلـ، كلكٌنو (براءة اإلسبلـ)الذم يعلم : (مـالعال) -4
 يف الدفاع عنو. ،يٌتبع اٞننهج الصحيح ال

، كاإلسبلـ دين، كليس (١ناكمة اإلسبلـ)إٌف بعض الطاعنٌن يدعوف إُف  
؛ فبل ٬ني   م الناس بعضهم بعضنا. كن ١ناكمتو، كما ٪ناكً إنساانن

راد منها إجراء ١ناكمة علمٌية، يسعى الطاعنوف فيها، إُف فالعبارة ٠نازيٌة، يي 
؛ ألهٌنم يٌتهمونو ابختبلؽ ١نٌمد إبطاؿ ىذا الدين؛ فكأهٌنم يدعوف إُف ١ناكمة 

 اإلسبلـ، كانتحاؿ بعض حقائقو.
 ؛(ُ)ٌد ابطلةعى فإٌف الدعول تػي  - حريك الدعولػقبل ت - يفٌػم إذا تو متٌػهى ػكال

ا، يف عصران ىذا، لدعا الطاعنوف إُف ١ناكمتو، حيًّ  ١نٌمد كلذلك لو كاف 
 !!!١ناكمة جنائٌية، كما ٪ناكموف ٠نـر حرب

ىو اإلسبلـ، دكف ما  ١نٌمد ، يف همٌما كاف السبب الوحيد ٞنطاعنػكل
ىي إبطاؿ ىذا الدين؛ كليس  -من ااكمة  -سواه؛ فإٌف الغاية الوحيدة ٟنم 

                                                           
 .ٖٕ( انظر: مبادئ ااكمات اٛنزائٌية: ُ)
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لوال أنٌو جاء هبذا الدين، كلوال أٌف ىذا  ،١نٌمد ٟنم أدْف اىتماـ، ابلطعن يف 
، مؤثٌػرنا يف الناس؛ قد دخل يف عقر دايرىم، فانتشر  الدين ما زاؿ حيًّا، قوايًّ

، كمنهم رجاؿ، كانوا يف أٌكؿ  ،فيها، كما زاؿ اٞنقبلوف عليو يزدادكف يومنا بعد يـو
 أمرىم، من ألٌد أعدائو، الطاعنٌن فيو.

حاكمة علمٌية، ػبلـ، مػػخشوف ١ناكمة اإلسػمسلموف الصادقوف ال يػكال
ا؛ لقبوؿ نتػكلكٌنهم يشت و: أف تكوف ػمحاكمة، كىػائج ىذه الػرطوف شرطنا كاحدن

  .العليا، الػميتٌػفىق عليها ةػمحاكمة العادلػعلى مبادئ ال ،مبنٌيةالعلمٌية حاكمة مي ػال
العادلة العليا؛  مبادئػق، لعشرة من تلك الػػي ىذا الكتاب تفصيل دقيػكف

، أك بغينا، أك خوفنا، كىي  ؛كبًنة، يهجرىا كثًن من الناس  حقيقةثبات إل جهبلن
 )براءة اإلسبلـ( من األابطيل:     

اليت أنتجها بعض )أعداء اإلسبلـ(، مػٌمن يصٌرحوف بػمعػاداة )اإلسبلـ(،  -1
 كالػمسيحٌي(.سٌيما من أتباع الػمناىج الثبلثة: )البلدينػٌي، كاليهودٌم،  كال
اليت أنتجها بعض )أبناء اإلسبلـ(، مػٌمن يصٌرحوف بػمػواالة )اإلسبلـ(،  -2

 قد٬ننا كحديثنا، كال سٌيما من أتباع الػمناىج الركائٌية: )القائمة على الركاايت(.
فاإلسبلـ برمء كٌل الرباءة، من أابطيل األبناء، قبل أابطيل األعداء؛ ألٌف  

كن أف يكونوا من ٗنلة ن أابطيل األعداء؛ فاألبناء ٬ني أابطيل األبناء أخطر م
دًكيٍم  األعداء، كما يف قولو تعاُف: ﴿ايى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا ًإف  ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم كىأىٍكالى

 . (ُ)عىديكًّا لىكيٍم فىاٍحذىريكىيٍم﴾
 -ببل ريب  -ىم )أعداء الداخل(، كىم  :حاؿػي ىذه الػفاألبناء ف 

ي منجاة من )عدٌك اٝنارج(، إف غٌلقت ػن )أعداء اٝنارج(؛ ألٌنك فأخطر م

                                                           
 .ُْالتغابن: ( ُ)
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يستطيع أف يدخل عليك اٜنصن؛ ِنبلؼ )عدٌك الداخل(،  أبواب حصنك، فبل
، أك بغينا، أك خوفنا. الذم ٬ني   كن أف يفتح أبواب حصنك، ألعداء اٝنارج؛ جهبلن

تحها بعض كىذا ىو اٜناصل، قد٬ننا كحديثنا؛ فكثًنة ىي الثغرات، اليت ف
)أبناء اإلسبلـ(، كحاكؿ بعض )أعداء اإلسبلـ( أف يٌتخذكىا مداخل؛ ليقتحموا 
حصن )اإلسبلـ(؛ كلذلك كجب الكشف ابألدٌلة القطعٌية عن )براءة اإلسبلـ(، 

 طئوف، يف التأليفات، كالتطبيقات.من أخطاء اٞننسوبٌن إليو، حٌن ٫ني 
اآلراء، كاألشخاص؛ ألٌف كلػى من الدفاع عن فالدفاع عن )اإلسبلـ( أى 

ِنبلؼ  ؛)اإلسبلـ( ىو الدين اٞنرضٌي، عند هللا تعاُف، فهو معصـو من الباطل
)اآلراء(، فبعضها حٌق يوافق )اإلسبلـ(، كبعضها ابطل ٫نالف )اإلسبلـ(؛ 

 طئوف.صيبوف، ك٫ني كِنبلؼ )األشخاص(، فإهٌنم بشر، يي 
من كانت  كلٌ   -بكثًن من مباحث ىذا الكتاب  -كلذلك لن يرضى 

عنايتو ابآلراء كاألشخاص أكرب من عنايتو ابٜنقائق اإلسبلمٌية، ككٌل من يرل أٌف 
مذىبو ىو كحده الذم يطابق )اإلسبلـ(، دكف ما سواه من اٞنذاىب، كأٌف 

 مذىبو معصـو من األخطاء كاألىواء كاألابطيل.
، كالتطبيقٌيةالتأليفٌية  الثغرات أكرب وافتح كىؤالء اٞنتعٌصبوف ىم أبرز الذين

 .حصن )اإلسبلـ( القتحاـأف يٌتخذكىا مداخل؛  اإلسبلـ أعداءبعض حاكؿ ف
كلذلك كجب التنبيو على أٌف )تربئة اإلسبلـ( من )أابطيل األعداء( لن 

  .تكوف ٟنا قيمة حقيقٌية، إاٌل بعد )تربئة اإلسبلـ( من )أابطيل األبناء(
 :دكف )أابطيل األبناء( ،(ي )أابطيل األعداءػسيكوف الطاعن ف ،خبلفوػكب

ثػٌم حٌق، ػمن أيمر الناس ابلػأيتيو؛ كأشبو بثػٌم من ينهى الناس عن الباطل، ػأشبو ب
 ييعًرض عنو.
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ليوفى  كىأىنٍػتيمٍ  أىنٍػفيسىكيمٍ  كىتػىٍنسىٍوفى  اًبٍلربًٌ  الن اسى  أىأتىٍميريكفى ﴿قاؿ تعاُف:   اٍلًكتىابى  تػىتػٍ
 .(ُ)﴾تػىٍعًقليوفى  أىفىبلى 

أكرب  -يف ىذا الكتاب  -كمن ىنا، كاف الرٌد على )أابطيل األبناء( 
كاجبة؛ أكيدة األٌكؿ مقٌدمة الرٌد كأكثر، من الرٌد على )أابطيل األعداء(؛ ألٌف 

 الرٌد الثانػي؛ فإذا ٓنٌقق الرٌد األٌكؿ، أمكن ٓنقيق الرٌد الثآف.لتحقيق 
   

 وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.

                                                           
 .ْْ( البقرة: ُ)
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 مبدأ ألاّول ـال

 حّق الدفاع

 
الذين  - مػم، حٌت أعت اجملرمٌن يف العالحٌق الدفاع مضموف ألٌم متٌػهى  

٪نٌق ٟنم عند ااكمة الدفاع عن  - تكوف جرائمهم كاضحة، كٌل الوضوح
 . (ُ)أنفسهم، أك توكيل من يدافع عنهم

كتفنيد أدلٌة م: الطعن يف أىلٌية القاضي، ك٪نٌق للمحامي اٞندافع عن اٞنتٌػهى 
م، يف ؛ لضماف حٌق اٞنتٌػهى (ِ)االٌدعاء، كتقدٔف أدٌلة الرباءة، كغًنىا من اٜنقوؽ

 هة إليو.م اٞنوج  هى إثبات براءتو، من التػُ 
عة، نو   هللا تعاُف، كٟنم طرائق مي صيهم إاٌل كاٞندافعوف عن اإلسبلـ ال ٪ني 

، من تلك (اإلسبلـبراءة )كأدٌلة كثًنة، كمسائل عديدة، ٪ناكلوف فيها إثبات 
 .، كإبطاؿ الشبهات اليت ييثًنىا )أعداء اإلسبلـ(مطاعنػال

ا من أكلئك اٞندافعٌن،  - ي ىذا الكتابػف - كقد رغبتي  أف أكوف كاحدن
  .كلكن بطريقة، غًن الطرائق اٞنعركفة

مة، اليت ٓنسم مسألة ااكمة، ابالعتماد ػعىن ابألصوؿ اٜناسطريقة تي إهٌنا 
ي اإلسبلـ، بل ػخالفنا فيها أكلئك الطاعنوف فػالعادلة، اليت ال ي مبادئػعلى ال

مبادئ، فما أحراه أف ٪نتكم إليها، كىو ػإٌف كثًننا منهم ال ينفٌك يتشٌدؽ بتلك ال
 !!!يدعو إُف ١ناكمة اإلسبلـ

 كتقـو ىذه الطريقة على أصوؿ كبًنة، أبرزىا:  

                                                           
 .َْٗ-ْٕٔ، كالقانوف اٛننائٌي الدستورٌم: ُْٓ-ُْٕ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)
 . َُٔ، ُُٗ، ُُٓ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ِ)
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 إيػجاب القطع فػي األدٌلة.  -1
 لتجػػريػم الػخػػاٌص.اسػتػبػعاد ا -2
 التذكيػر بشخصٌية الػجريػمة. -3
 البػػػدء ابألصػػوؿ قبل الفركع. -4
 التحريش بٌن الطاعنٌن. -5
 تػحكيم الػمقاـ يف تسويغ األحكاـ. -6
 مػهاجػمة مناىج الطاعنٌن.   -7

 بتحقيق عٌدة أمور، أبرزىا: - إذا ريكعيىتٍ  - إٌف ىذه الطريقة كفيلة 
 استبعاد الشبهات القائمة على أدٌلة غًن قطعٌية.  -1

يشهد  - اليت ييثًنىا أعداء اإلسبلـ - لواقع الشبهات ،كاالستقراء الدقيق
أٌف معظم تلك الشبهات ىي من ىذا الصنف، الذم ال يستطيع ميثًنكىا أف 

 ييقدًٌموا أٌم دليل قطعٌي عليها.
 صٌية. استبعاد الشبهات القائمة على النظرة الشخ -2

كفيل ابلطعن يف   - مخالفٌنػي تقؤف الػف -فإٌف ٓنكيم النظرة الشخصٌية 
كٌل ٢نالف، كبذلك ال تبقى أدْف قيمة للحقائق االتٌفاقٌية، اليت ٩نب االحتكاـ 

 إليها، دكف التحُكمات الشخصٌية النًٌسبٌية االختبلفٌية.
 استبعاد الشبهات القائمة على أسلوب تعدية التخطئة.  -3

فبل يصٌح الطعن يف دين من األدايف، بذريعة أٌف بعض اٞننسوبٌن إليو 
يرتكبوف األخطاء؛ فيجب حصر التخطئة، فيمن يستحٌقها، كىو من ارتكبها، 

ينهى صراحةن، عن  -الذم يينسىب إليو الػميخًطئ  -سٌيما إذا كاف الدين  كال
 تلك األخطاء. 
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الذين يٌتخذكف من األمور الفرعٌية  ،مشاغبٌنػقطع الطريق على الطاعنٌن ال -4
، لبػػمػج ، فييوًىػموف (بلفٌيةاالختػٌيات ػرعػالف)ا فػي ػٌيمػػػبهاتػهم، كال سػاء شػػػنػاالن

 الػمخدكعٌن أٌف إاثرة تلك الشبهات: كفيلة إببطاؿ الػحقائق اإلسبلمٌية. 
كالواقع يشهد أٌف اإلسبلـ قائم على األصوؿ الكربل، اليت ال يستطيع 

ا منها، كلو كاف بعضهم لبعض ظهًننا.  الطاعنوف كٌلهم أف ينقضوا أصبلن كاحدن
التحريش بٌن الطاعنٌن؛ لينشغل بعضهم ببعض، كيكٌفوا عن إثػارة  -5

 .( ال ٩نمعهم إاٌل الطعن فيواإلسبلـ)ي ػهم؛ فإٌف الطاعنٌن فػشبهات
دكا أٌف إُف التحريش بٌن الطاعنٌن؛ لوج ،فلو عمد اٞندافعوف عن اإلسبلـ

م ػوف التُػهى ػخبيث، كسيتقاذفػرض الػن ذلك الغػػرٌقوف، عػفػتػيػن سػؤالء الطاعنيػى
عن اإلسبلـ،  كالشبهات كاٞنطاعن، فيطعن بعضهم يف بعض؛ فيصرؼ هللا 

 كعن اٞنسلمٌن شر ىم، كشر  شبهاهتم اٝنبيثة.
كربل لتحكيم إبطاؿ الشبهات القائمة على استبعاد الػمقاـ؛ ببياف القيمة ال -6
ا، اهتيف تسويغ األحكاـ؛ فإٌف الطاعنٌن قد قطعوا األحكاـ عن مقام ،مقاـػال

أٌف بعض األحكاـ اإلسبلمٌية العملٌية الكربل  :من الناس ،مخدكعٌنػموا الػفأكى
 فة للحٌق كالعقل كالفطرة، فوصفوىا ابلقسوة كالظلم كالوحشٌية.٢نالً 
الكشف عن فضائح الطاعنٌن، كفظائعهم، كشناعاتػهم، كحقيقة مناىجهم  -7

بلؽ؛ ليتبٌٌن أٌف ػكاألخ ،اؿػكاألعم ،ي االعتقاداتػارىا العقيمة، فػالسقيمة، كآث
 مناىج الطاعنٌن ىي اليت تستحٌق الذـٌ كالطعن كاالنتقاص.

هم السقيمة، ػأف تيسًقط شبهات :نػكمن شأف مهاجػمة مناىج الطاعني 
اٞنوج هة إُف اإلسبلـ، كأف تكشف للمخدكعٌن بتلك الػمناىج، عن الصور 

فيها الطاعنوف الػحقيقٌية  .القبيحة، اليت ٫ني
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 مبدأ الثاويـال

 أهلّيت القاض ي

 
من غًن  ،كن أف تنعقد ١ناكمةالقاضي ركن من أركاف ااكمة، فبل ٬ني  

٩نب أف يٌتصف القاضي بثبلث صفات،  ،؛ كلكي تكوف ااكمة عادلةقاضو 
، (ِ)، كاٞنعرفة(ُ)كن أف يتحٌقق العدؿ، إذا فقد كاحدة منها، ىي: اٜنياد٬ني  ال

 .(ّ)كالشجاعة
إُف أحد الطرفٌن  ،الذم لو ىول ،ل القاضيقبى فبل يي  حياد:ـصفة ال -1
مع  ،مع أكلياء اإلسبلـ، أـ كاف ىواه ،متخاصمٌن، سواء أكاف ىواهػال

 اإلسبلـ. أعداء
كن أف يكوف القاضي منتمينا إُف اإلسبلـ؛ ألٌف انتماءه كلذلك ال ٬ني 

 هة إليو.م اٞنوج  هى سيدفعو إُف الدفاع عن اإلسبلـ، كاٜنكم برباءتو، كرٌد التػُ 
يعادم أتباعو  ،كن أف يكوف القاضي منتمينا إُف أٌم دينككذلك ال ٬ني 

اٞنسيحٌية،  مينا إُف اليهوديٌة، كالكن أف يكوف منتاإلسبلـ، كيطعنوف فيو، فبل ٬ني 
كال إُف أٌم دين آخر؛ ألٌف انتماءه إُف أٌم دين ٢نالف لئلسبلـ يعين إعبلنو عن 

  .موافقتو لذلك الدين
؛ ها، كحكم عليها ابلضبلؿل  كي   خالفةى مي ػال األدايفى  (اإلسبلـي )قد أبطل ك 

 ،أف يكوف حيادايًّ  :خالف لئلسبلـػم ،ى أٌم دينػمنتمي إلػكلذلك ال يستطيع ال

                                                           
 .ّٗٔ، كالقانوف اٛننائٌي الدستورٌم: ُُٓ-ُُْ، َُٖ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)
  .ُُّاكمة العادلة: ( انظر: دليل اِ)
 .ُُُ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ّ)
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 واه، ببل ريب.ػػهػ؛ ألنٌو سيكوف ميت ًبعنا لحكم عليوػ، كال(ة اإلسبلـػحاكمػم)ي ػف
قاؿ تعاُف: ﴿كىلىٍن تػىٍرضىى عىٍنكى اٍليػىهيودي كىالى الن صىارىل حىت  تػىت ًبعى ًمل تػىهيٍم قيٍل 

اءىىيٍم بػىٍعدى ال ًذم جىاءىؾى ًمنى اٍلًعٍلًم مىا لىكى ًإف  ىيدىل اَّللً  ىيوى اٍٟنيدىل كىلىًئًن اتػ بػىٍعتى أىٍىوى 
 . (ُ)ًمنى اَّللً  ًمٍن كىِفٌو كىالى نىًصًنو﴾

ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى يف اآٍلًخرىًة  ٍسبلى تىًغ غىيػٍرى اإٍلً كقاؿ تعاُف: ﴿كىمىٍن يػىبػٍ
 . (ِ)ًمنى اٝنٍىاًسرًينى﴾

، (البلدينٌيوف)الذين ْنمعهم عبارة:  ككذلك أكلئك الذين ال دين ٟنم،
 - يف معظمها - فإهٌنم من أكثر أعداء اإلسبلـ طعننا فيو، بل إٌف مطاعنهم

  .على الطعن يف اإلسبلـ، دكف ما سواه من سائر األدايف ،تكاد تكوف مقصورة
ا منهم؛ ألٌف ٬ني  فبل كن أف يكوف القاضي اٞنطلوب اكمة اإلسبلـ كاحدن

 اٌتصافو ابٜنياد أشبو ابٌتصاؼ النار ابلربكدة. 
يٌتصف ابٜنياد أمر ٣نكن، كلكٌن ذلك ليس يف  فاٜناصل أٌف كجود قاضو 

١ناكمة اإلسبلـ؛ ألنٌو إٌما أف يكوف منتمينا إُف اإلسبلـ، فيميل إُف الدفاع عنو، 
يكوف منتمينا إُف غًن اإلسبلـ، فيكوف من ٗنلة اٞننتمٌن إُف اٞنناىج،  كإٌما أف

 اليت يطعن أتباعها يف اإلسبلـ، كاليهوديٌة، كاٞنسيحٌية، كالبلدينٌية.
ب منو أف ٪ناكم طلى كن أف يكوف منتمينا إُف اإلسبلـ، مٌث يي فالقاضي ال ٬ني 

،  اإلسبلـ؛ ألٌف انتماءه إليو دليل على دفاعو عنو، كلذلك لن يكوف حيادايًّ
مهما حاكؿ؛ كحٌت لو استطاع، فإٌف الطاعنٌن يف اإلسبلـ لن يسٌلموا ُنياده، 

 علن براءة اإلسبلـ من اٞنطاعن.سٌيما بعد أف يي  كال

                                                           
 .َُِ( البقرة: ُ)
 .ٖٓ( آؿ عمراف: ِ)
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ابلعدؿ، كلو على أنفسهم، كلو   ،أمر الذين آمنوا صحيح أٌف هللا 
 أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا  أعدائهم، فقاؿ تعاُف: ﴿ايى إُف ٌر منفعة كانت ٖنرة العدؿ ْن

اءى اًبٍلًقٍسًط كىالى ٩نىٍرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا  كيونيوا قػىو اًمٌنى َّللًً  شيهىدى
 . (ُ)ىيوى أىقٍػرىبي لًلتػ ٍقوىل كىاتػ قيوا اَّلل ى ًإف  اَّلل ى خىًبًنه ّنىا تػىٍعمىليوفى﴾

اٞننسوبٌن إليو، فاٞننسوب إُف بٌن ا كبًننا بٌن اإلسبلـ، ك كلكٌن ىناؾ فرقن 
كن أف ٪نكم ألعدائو ابلعدؿ، إذا كاف صادقنا عادالن كرعنا تقيًّا، فإنٌو ٬ني  ،اإلسبلـ

  .كلو جٌر األذل إُف نفسو
كن بغًن الرباءة؛ كلذلك ال ٬ني  ،كن أف ٪نكم على دينوكلكٌنو قطعنا ال ٬ني 

 اإلسبلـ. أف يكوف قاضينا يف ١ناكمة 
ككذلك ىو الشأف يف اٞنخالفٌن، الذين لن يسٌلم اٞندافعوف عن اإلسبلـ،  

  .ُنيادىم يف ١ناكمة اإلسبلـ
، فإٌف حياده سيكوف   -فإذا افرتضنا أٌف أحدىم زعم أنٌو سيكوف حيادايًّ

م؛ ألٌف حكمو سيكوف إدانة أشبو ُنياد اٝنصم مع اٞنتٌػهى  - يف نظر اٞندافعٌن
  .قطعنا؛ ألنٌو ينتمي إُف ما ٫نالف اإلسبلـاإلسبلـ 

فتربئتو لئلسبلـ تعين طعنو يف الدين الذم ينتمي إليو، أك اٞننهج الذم 
 ينتسب إليو؛ ألٌف اإلسبلـ قد حكم على كٌل ما ٫نالفو ابلبطبلف.

ينتمي إُف ما ٫نالف اإلسبلـ، كأف  -كلو افرتضنا افرتاضنا أٌف قاضينا  
أعلن بعد ااكمة براءة  - هوديٌة، أك اٞنسيحٌية، أك البلدينٌيةيكوف منسوابن إُف الي

 اإلسبلـ من اٞنطاعن، فماذا سيقوؿ عنو الطاعنوف يف اإلسبلـ؟
م ػمنهم من سيقوؿ: إنٌو كاف قد أسلم من قبل، ككتم إسبلمو؛ كلذلك ل 

                                                           
 .ٖ( اٞنائدة: ُ)
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، يف ١ناكمة اإلسبلـ؛ ألٌف انتماءه إليو   وجبيي  -كلو يف السٌر  -يكن حيادايًّ
 يف اٜنقيقة. ،عليو تربئة الدين الذم ينتمي إليو

، أغرقو اٞندافعوف عن اإلسبلـ، ابألمواؿ، كمنهم من سيقوؿ: إنٌو مرتشو  
 فكاف حكمو على كفق أىوائهم.

كمنهم من سيقوؿ: إنٌو خائف، ىٌدده اٞندافعوف عن اإلسبلـ بقتلو،  
 كبقتل أىلو، إف ىو حكم إبدانة اإلسبلـ.

أعلن  - ينتمي إُف اإلسبلـ -لو افرتضنا أٌف قاضينا  ،ككذلك ىو األمر 
 بعد ااكمة إدانة اإلسبلـ، فماذا سيقوؿ عنو اٞندافعوف عن اإلسبلـ؟

م ػمنهم من سيقوؿ: إنٌو كاف قد ارتٌد، من قبل، ككتم ارتداده؛ كلذلك ل 
 - يكن حيادايًّ يف ١ناكمة اإلسبلـ؛ ألٌف انتماءه اٛنديد إُف ما ٫نالف اإلسبلـ

 وجب عليو إدانة الدين الذم ٫نالف ما ينتمي إليو.يي  -كلو يف السٌر 
، أغرقو الطاعنوف يف اإلسبلـ، ابألمواؿ، كمنهم من سيقوؿ: إنٌو مرتشو  

 فكاف حكمو على كفق أىوائهم.
كمنهم من سيقوؿ: إنٌو خائف، ىٌدده الطاعنوف يف اإلسبلـ بقتلو، كبقتل  

 ـ.أىلو، إف ىو حكم بتربئة اإلسبل
تقتضي ١ناكمة اإلسبلـ أف يكوف للقاضي معرفة صحيحة صفة ادلعرفة:  -2

اٞنخالفة ٟنذا الدين،  ،كاٞنناىج ،ابإلسبلـ، كمعرفة صحيحة بسائر األدايف
ة، اٞننسوبة إُف اإلسبلـ، كأبرزىا: ة، كابلعلـو الدينيٌ كمعرفة صحيحة ابللغة العربيٌ 

كعلم األصوؿ، كعلم الفقو، كمعرفة القرآف، كعلـو اٜنديث، كعلم الكبلـ،  علـو
 ابلتاريخ القدٔف، كالتاريخ اٜنديث. 

كن أف نقطع أبٌف أمثلتها ١نصورة يف بعض العلماء اٞننتمٌن كىي معرفة ٬ني 
 إُف اإلسبلـ، دكف ما سواه من األدايف، كاٞنناىج اٞنخالفة. 
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كن ٬ني  عندىم أمر ال أٌما الطاعنوف يف اإلسبلـ، فإٌف اجتماع ىذه اٞنعارؼ
التسليم بو، كلو لبعضهم، كال سٌيما أٌف اٞنطلوب أف تكوف اٞنعرفة صحيحة؛ ألٌف 

الذم  - رة اٞنكتوبة، أبيدم أعداء اإلسبلـ، لن تقٌدـ للقاضياٞنعارؼ اٞنزك  
 ىة، ٣نلوءة ابلتحريف، كالتزييف، كالتضليل.  صورنا مشو  إاٌل  - يبحث عن اٞنعرفة

فلن  -كىو افرتاض مستحيل قطعنا  -إف سلمت من آاثر اٟنول  ،فإهٌنا
إُف اٛنهل بسائر اٞنعارؼ  فضو ة مي تسلم من آاثر اٛنهل، فإٌف اٛنهل ابلعربيٌ 

 سٌيما اٛنهل ابلقرآف، كبعلومو، كتفسًنه.  اٞنكتوبة ابلعربٌية، كال
 ،دحياػاٌتصف ابل - من القضاة -افرتضنا أٌف قاضينا  إذا صفة الشجاعة: -3
كن فهل ٬ني  -ا كىو افرتاض مستحيل قطعن  -، يف ١ناكمة اإلسبلـ معنا معرفةػلابك 

بصفة الشجاعة؛  - مع ىاتٌن الصفتٌن - ، يٌتصفأف نفرتض كجود قاضو 
٫ناؼ  ٫ناؼ بطش اٞندافعٌن عن اإلسبلـ، إف ىو حكم إبدانة اإلسبلـ، كال فبل

   !!؟!بطش الطاعنٌن يف اإلسبلـ، إف ىو حكم بتربئة اإلسبلـ
أٌف ١ناكمة اإلسبلـ، إف  - ال يشوبو أدْف شكٌ  - كمن ىنا نقطع بيقٌن

 كقعت، فإهٌنا ستقع على إحدل صورتٌن:
مة؛ ألٌف القاضي لن يكوف حيادايًّ قطعنا، كلن أف تكوف ١ناكمة ظالً  -األوىل

 تكوف معرفتو صحيحة، كلن تكوف لو الشجاعة الكافية للحكم ابلعدؿ.
عادؿ، يٌتصف  ة، نفرتض فيها كجود قاضو أف تكوف ١ناكمة افرتاضيٌ  -الثانية

تكوف اٞنبادئ األخرل على أف حياد كاٞنعرفة كالشجاعة، ػابلصفات الثبلث: ال
 ىي اليت توٌجو ااكمة ٥نو العدؿ.  :للمحاكمة العادلة

عادؿ، يٌتصف هبذه الصفات، فيكوف  لذلك سنفرتض كجود قاضو  
 . ل كاٛنهل كاٝنوؼ، كىو افرتاض ال مصداؽ لو يف الواقعا من آاثر اٟنو سليمن 
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مبادئ، كإاٌل، فإٌف انتفاء ػمناقشة سائر الػراض؛ لػكلكٌننا سنقبل ىذا االفت
 ،حاكمة اإلسبلـػمحاكمة العادلة، كبذلك تبطل مػالقاضي العادؿ يعين انتفاء ال

.  أصبلن
سبلـ، فهو أشبو القاضي، يف ١ناكمة اإل أٌما أف يتقٌمص الطاعني شخصٌيةى 

القاضي؛ ليحاكم  شخصٌيةى  - يف حلم من أحبلـ اليقظة -ق عاٌؽ بتقُمص مراىً 
 كالديو؛ بسبب حرمانو من التدخٌن كالُسكر كالعربدة.

 ؿ الشاعر:اق
 ا إذا كاف خصمو القاضيمن و ي  جى النجاةي لو ػمي ال ييرتػخصكال
 - قديػمنا، كحديثنا -و ػػػن فيػداء اإلسبلـ(، من الطاعنيػػٌك )أعػفػا انػػػكم 

القاضي(، ك٪نكموف إبدانة اإلسبلـ، مستندين إُف أىوائهم  يتقٌمصوف )شخصٌيةى 
ى دفاع ػالسقيمة، كأحقادىم العقيمة، كأفكارىم األثيمة، فبل يستمعوف إل

 ،حقدػهم قد امتؤلت ابلػكإف تظاىر بعضهم ابالستماع؛ فإٌف قلوب ؛مدافعٌنػال
 ها، من االنتفاع، آباثر االستماع.ػمنع أصحابػت على اإلسبلـ، إُف درجة

﴿كىًمنػٍهيٍم مىٍن يىٍستىًمعي إًلىٍيكى كىجىعىٍلنىا عىلىى قػيليوهًبًٍم أىًكن ةن أىٍف قاؿ تعاُف:  
ونىكى يػىٍفقىهيوهي كىيف آذىاهًنًٍم كىقٍػرنا كىًإٍف يػىرىٍكا كيل  آيىةو الى يػيٍؤًمنيوا هًبىا حىت  ًإذىا جىاءيكؾى ٩نيىاًدلي 

ا ًإال  أىسىاًطًني اأٍلىك ًلٌنى﴾ يػىقيوؿي ال ًذينى كىفىريكا ًإٍف ىىذى
(ُ).  

﴿كىًمنػٍهيٍم مىٍن يىٍستىًمعي إًلىٍيكى حىت  ًإذىا خىرىجيوا ًمٍن ًعٍنًدؾى قىاليوا كقاؿ تعاُف:  
 عىلىى قػيليوهًبًٍم كىاتػ بػىعيوا لًل ًذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى مىاذىا قىاؿى آنًفنا أيكلىًئكى ال ًذينى طىبىعى اَّلل ي 

  .(ِ)أىٍىوىاءىىيٍم﴾

                                                           
 .ِٓاألنعاـ:  (ُ)
 .١ُٔنٌمد:  (ِ)
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 مبدأ الثالثـال

 راءةـافتراض الب

 
ائننا من كاف، ك  -م متٌػهى ػفال ؛ىذا مبدأ من أعظم مبادئ ااكمة العادلة 

  .ى تثبت إدانتوػىو برمء، حتٌ  - هة إليوم اٞنوج  هى كمهما كانت التػُ 
كاف يف الواقع   إذاى ػمعاملة الربمء، حتٌ ل م يعامى متٌػهى ػال أفٌ  كالػمعىن

جرمنا، إُف أف تثبت إدانتوػم
 . كإثبات اإلدانة ال يكوف ابالٌدعاء، بل ابألدٌلة.(ُ)

م، كااكمة ال تعين اإلدانة، كإ٧ٌنا االٌدعاء فاالٌدعاء ال يكفي إلدانة اٞنتٌػهى  
اٝنطوة الثالثة،  أتيت اٝنطوة الثانية، كىي ااكمة، مثٌ  أتيت ىو اٝنطوة األكُف، مثٌ 

 كاٜنكم قد يكوف ابإلدانة، كقد يكوف ابلتربئة. ؛كىي اٜنكم
م معاملة الربمء، حٌت حٌن يكوف ل اٞنتٌػهى كلذلك يقتضي العدؿ أف يعامى  

ة الكافية على ، إاٌل إذا قامت األدلٌ (ِ)ا، إيقاانن خاصًّا، إبدانتوالقاضي موقنن 
 ل معاملة اٞنداف.معاملة الربمء، بل يعامى  حينئذ لدانتو، فبل ٩نوز أف يعامى إ

فلو دخل رجله غريبه قريةن، كيف يـو دخولو قيًتل أحدي رجالػها، فاٌدعى 
لىما كاف الٌدعائهم أدْف  ؛أىلي القرية كُلهم أجػمعوف أٌف الغريب ىو قاتل القتيل

، شهدكا جريػمة قيمة، فػي نظر القاضي العادؿ؛ إاٌل إذا ك انوا شهودنا عدكالن
 القتل، أك كانت لػهم أدٌلة كافية، تيثًبت أٌف الغريب ىو قاتل القتيل.

عائهم؛ فإٌف الرجل الغريب عوف ابألدٌلة الكافية على ادًٌ دٌ مي ػكما لػم أيًت ال 
فبل ييػحبىس،  ، يقيننا؛وتثبت إدانتي  إلػى أفرمء؛ ػل معاملة البػامى ػل ييعػهىم ابلقتالػمتػٌ 

                                                           
 .ِّٕ-ُِٕ، كالقانوف اٛننائٌي الدستورٌم: ُِٓ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)
 .ُْٔ( انظر: مبادئ ااكمات اٛنزائٌية: ِ)
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 .، كالسعي ابتغاء الرزؽحوػع من رعاية مصالمنى ػييضرىب، كال ييسىٌب، كال يي  كال
اصًّا، ابالعتماد على كثرة كال ٩نوز أف يبين القاضي يقيننا نفسيًّا خ 

على ىذا اليقٌن النفسٌي اٝناٌص؛  عٌن، كال ٩نوز أف يتسرٌع يف حيكمو، بناءن اٞندٌ 
دانة ابنتفائها، فعيوًمل ف انتفت أدٌلة اإلدانة، انتفت اإلإفكإ٧ٌنا العربة ابألدٌلة؛ 

 هىم ابألصل، كىو )افرتاض الرباءة(. الػمتػٌ 
كاألصل ال ٪نتاج إُف دليل؛ كلكن إف كيًجدت األدلٌة الكافية الدالٌة على 

 هىم، كإاٌل، فبل إدانة. صل(، أيًخذ بػها، كأيدين الػميتػٌ )تغًُن األ
 كمن ىنا نقوؿ:  

إف كانت  ،محاكمةػكال ؛حاكمة اإلسبلـ ال تعين إدانة اإلسبلـػإٌف م
 يلتـز فيها القاضي العادؿ، الذم افرتضنا كجوده، ّنبادئ ااكمة العادلة عادلة

  فإٌف اإلسبلـ برمء، حٌت تقـو األدلٌة الكافية، على إدانتو.  
نهم؛ فإٌف ثبت صٌحة مطاعالطاعنوف، ابألدٌلة الكافية، اليت تي  م أيتً ػكما ل 

دكف ٟنا، ر اٞنردًٌ ر أصحاهبا، كمهما كثي رت، كمهما كثي تلك اٞنطاعن، مهما كثي 
 ليست إاٌل اٌدعاءات، ال قيمة ٟنا، يف نظر القاضي العادؿ.
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 مبدأ الرابعـال

ت
ّ
 قطعّيت ألادل

 
كبعد  (،ة القاضيأىليٌ )ي ػف ،بعد الطعن - حتكم إليوػعظيم ن إكأٌكؿ مبد 

  (.قطعٌية األدٌلة)ىو مبدأ  -( افرتاض الرباءة) إمبدػالتذكًن ب
حٌت تثبت إدانتو، كعبء  ،م برمءالسابق، فاٞنتٌػهى  إم للمبدكىو مبدأ متمًٌ 

 .(ُ)ماإلثبات يقع على اٞنٌدعي، فعليو أف أييت ابألدٌلة الكافية؛ إلثبات إدانة اٞنتٌػهى 
ل قبى ٩نب أف تكوف قطعٌية؛ فبل يي  - لئلدانة - كلكي تكوف األدٌلة كافية 

  .يًّا، أك دكف ذلكأٌم دليل غًن قطعٌي، سواء أكاف دليبلن ظنػٌ 
تكوف ابلظنوف كالشكوؾ كاألكىاـ، بل تكوف ابألدٌلة القطعٌية  فاإلدانة ال

 .(ِ)اليقينٌية، اليت ال ٫نتلف فيها اثناف من العقبلء
األدٌلة الداعية إُف  فكما أٌف اإلدانة أمر جسيم، فكذلك ٩نب أف تكوف 
 :، فإٌف إدانة أٌم فرد، أك أٌم ٗناعة، أك أٌم دين، أك أٌم منهجكإاٌل  ؛اإلدانة

  .مستكوف أمرنا ميسورنا، يف كٌل زماف، كيف كٌل مكاف، كيف حٌق أٌم متٌػهى 
 إنساف، قد٬ننا كحديثنا، كلن يسلم من اإلدانة أمُ  فلن يسلم من اإلدانة أمُ 

كلذلك كاف ؛ منهج، قد٬ننا كحديثنا ا، كلن يسلم من اإلدانة أمُ دين، قد٬ننا كحديثن 
 .واىاػػس دكف مافقط،  ،(األدلٌة القطعٌية)على  (،ااكمة العادلة)ي ػاالعتماد ف

                                                           
، كالقانوف ُٔٔ، كمبادئ ااكمات اٛنزائٌية: ُِٓ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)

 .ِِٗاٛننائٌي الدستورٌم: 
، كالقانوف ُٕٔ، كمبادئ ااكمات اٛنزائٌية: ُِٕ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ِ)

 .ّٗٔ، ُّّ-َُّ، ِٔٗاٛننائٌي الدستورٌم: 
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ل معاملة الربمء، م يعامى َف يتمٌكن اٞنٌدعي، من تقد٬نها، فإٌف اٞنتٌػهى  ذافإ
أدٌلة غًن قطعٌية يقٌدمها، حٌت إذا كاف يف نفسو يعتقد أٌف  أمُ  كلن تنفع اٞنٌدعيى 

 ما ٤نا من اإلدانة أحد. دين الناس، ابعتقادات خصومهم، لى م مداف؛ فلو أي اٞنتٌػهى 
أٌف ىذه  :يػجد الناظركف الػمينًصفوف ، يف أدلٌة الطاعنٌن،كابلنظر الدقيق 

 ة(.األدٌلة بعيدة، كٌل البعد، عن االٌتصاؼ بصفة )القطعيٌ 
كلكٌن الطاعنٌن يف )اإلسبلـ( ٫نادعوف سائر الناس، كال سٌيما العاٌمة  

 منهم؛ فييو٨ًنوهنم أهٌنم يعتمدكف على أدٌلة قطعٌية، ال يشوهبا أدْف شٌك.
كلذلك كاف كاجبنا على اٞندافعٌن عن )اإلسبلـ( أف يزنوا كٌل دليل من  

عن سقامة تلك األدلٌة،  ،ةكيكشفوا للعامٌ  ؛ّنيزاف )القطعٌية( ،أدٌلة الطاعنٌن
 يف ذلك اٞنيزاف الدقيق؛ كبذلك تبطل دعاكل الطاعنٌن، من أساسها. ،كضعفها
 كاألدٌلة القطعٌية على عٌدة صور، أبرزىا: 

رة تفسًننا مفس  ػال (،النصوص القرآنٌية)كتشمل  ،(القطعّيات الشرعّية) -1
 رة تفسًننا قطعيًّا.مفس  ػثبواتن قطعيًّا، كال، الثابتة (متواترةػالسٌنة النبويٌة ال)قطعيًّا، ك

 اليت اتٌفقت عليها العقوؿ، يف كٌل زماف كمكاف. ،(القطعّيات العقلّية) -2
 اليت اتٌفقت عليها اٜنواٌس، يف كٌل زماف كمكاف. ،(القطعّيات احلّسّية) -3
 قات. بطريق التواتر، يف كٌل طبقة من الطباٞننقولة  ،(القطعّيات التارخيّية) -4
 الثابتة ابألدٌلة العلمٌية التجريبٌية القطعٌية. ،(القطعّيات العلمّية) -5
 كىي أصوؿ اللغة العربٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا. )القطعّيات اللغويّة(، -6

أٌما ما يينسىب إُف الشرع، كالعقل، كاٜنٌس، كالتاريخ، كالعلم، كاللغة، من  
ة ًنسبٌية، غًن قطعٌية، ابلقطع اٞنطلىق؛ فبل يصٌح أف يػىعيد ىا الطاعنوف أمور اختبلفيٌ 

 أدٌلة كافية، على مطاعنهم يف اإلسبلـ.
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كلك أف تيدرًؾ قيمة االحتكاـ إُف األدلٌة القطعٌية، حٌن ْند اتكمٌن  
 إليها مت فقٌن، كٌل االتٌفاؽ؛ كْند الػميعًرضٌن عنها ٢نتلفٌن، كال سٌيما حٌن ٪نتكم

 الػميعًرضوف إُف أدٌلة ًنسبٌية، بعيدة كٌل البعد، عن القطع اٞنطلىق.
ثبلثة قيضاة، اجتمعوا  لً ثى الػمحتكمٌن إلػى )األدٌلة النًٌسبٌية(، كمى  لي ثى كمى  

 للحكم، فػي )قضٌية قتل كاحدة(، ككاف الػمٌدعوف ثبلثة رجاؿ. 
ى )أخو القتيل( فاٌدعى )أبو القتيل( أٌف )أخا القتيل( ىو )القاتل(، كاٌدع

 القتيل( ىو )القاتل(، كاٌدعى )ابن القتيل( أٌف )أاب القتيل( ىو )القاتل(. أٌف )ابن
أبدٌلة ًنسبٌية  - الثبلثة هىمٌن،، الػميتػٌ ٌدعٌنمي ػالىؤالء من  - كجاء كُل كاحد 

 ر قطعٌية؛ لتأكيد صدؽ اٌدعائو. ػاختبلفٌية، غي
عي األٌكؿ، كاحتكم القاضي الثآف إُف أدلٌة الػميدٌ  كاحتكم القاضي األٌكؿي 

إُف أدٌلة الػميٌدعي الثالث؛  إُف أدٌلة الػميٌدعي الثآف، كاحتكم القاضي الثالثي 
كلذلك كانت أحكاـ القضاة الثبلثة ٢نتلفة؛ ألٌف أصحاهبا قد احتكموا إُف أدٌلة 

 اختبلفٌية ًنسبٌية، غًن قطعٌية، ابلقطع اٞنطلىق.
مطلىق، تكشف عن حقيقة ػابلقطع ال ،أبدٌلة قطعٌية ،رابعه  عو فإذا جاء ميدٌ 

و ػن أكجب الواجبات، كىػم :ى تلك األدٌلة القطعٌيةػالقاتل؛ فإٌف االحتكاـ إل
ـٌ، بٌن القضاة الثبلثة، فػي تعيٌن الػميجػاحتكاـ كفيل ب رًـ، ػحصوؿ االتٌفاؽ التا

  .عليو ابإلدانةحكم ػكال
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 مبدأ الخامطـال

 فقّي االخجريم الخو 

 
على كصف  ،٩نب أف يكوف التجرٔف توافقيًّا، ّنعىن أف يتوافق الناس كٌلهم 

، أك (مشركعٌيةػال)ي يقتضيها مبدأ ػالت ،مة، كىو من اٞنبادئػجريػالفعل ابل
، كالنٌص ٩نب أف يكوف (ُ)، فبل جر٬نة، كال عقوبة، إاٌل بنصٌ (اٛننائٌية الشرعٌية)
 منا.لزً توافقٌية؛ ليكوف مي منا، ّنعىن أف يكوف صادرنا من جهة لزً مي 

ٌد جر٬نة، عند عاٌمة الناس، عى ال يػي  - ألكل ٜنمها - مثبلن  فذبح البقرة
دين غًنه؛ ألنٌو فهل ٪نٌق للهندكسٌي أف يي  ؛(ِ)عٌد جر٬نة عند اٟنندكسلكٌنو قد يي 

 !!!ذبح بقرة، كأكل من ٜنمها؟
، م اٟنندكسي ػتسالى  ذافإ ؛ـ غًنه، ّنا ألـز بو نفسولزً قطعنا، ال ٪نٌق لو أف يي  

يف إدانة بعضهم بعضنا بذلك،  ،كتوافقوا، على ْنرٔف ىذا الفعل، فإهٌنم أحرار
 كلكن ليس ٟنم أدْف حٌق، يف ١ناكمة غًنىم، فضبلن عن إدانتهم.

ـ بعض أحكاـ رٌ ٩نأف  :يف ١ناكمة اإلسبلـ ،كلذلك ليس من حٌق أحد 
 ف يكوف التجرٔف توافقيًّا. اإلسبلـ، ابالعتماد على نظرتو اٝناٌصة، بل ٩نب أ

: قتل اإلنساف الربمء جر٬نة، توافق  الناس كٌلهم؛  - على كصفها -فمثبلن
  .كلكٌن احتشاـ اٞنرأة ليس كذلك

بفرض االحتشاـ  ،كيٌتهمو أبنٌو يظلم اٞنرأة - فالذم يطعن يف اإلسبلـ

                                                           
، ُُِ/ُ، كالتشريع اٛننائٌي اإلسبلمٌي: َُْ-ُّٖالعادلة: ( انظر: دليل ااكمة ُ)

 .ّٔ-ُّ، كالقانوف اٛننائٌي الدستورٌم: ُّٔ-ُٔٓ
 .ِٕٔ/ِ( انظر: اٞنوسوعة اٞنيٌسرة يف األدايف كاٞنذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة: ِ)
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ليس منصفنا؛  - عليها، كيصف ىذا اٜنكم ابٛنر٬نة، كما يفعل بعض الطاعنٌن
عند كثًن من الناس، قد٬ننا كحديثنا، من أىل األدايف، كمن  -ألٌف احتشاـ اٞنرأة 

 فضيلة، كليس رذيلة. - غًنىم
كآاثر االحتشاـ شاىدة على أنٌو فضيلة، كآاثر التربٌج شاىدة على أنٌو 

كالعجب من الطاعنٌن: كيف جعلوا الفضيلة جر٬نة، كالرذيلة حقًّا من  ؛رذيلة
 !!اإلنساف؟! حقوؽ

ة اليت عاٛنها القرآف ج يف اٛناىليٌ ىذه ىي صور الترٌب »قاؿ سٌيد قطب: 
بعد عنو عوامل الفتنة، كدكاعي كيي  ،من آاثرىا ،ر اجملتمع اإلسبلميٌ ليطهٌ  ؛الكرٔف
راتو كمشاعره كذكقو كذلك! كنقوؿ: ذكقو.. فالذكؽ كيرفع آدابو كتصوٌ  ،الغواية

 من غًن -كىو  ،غليظ اٛنسد العارم ذكؽ بدائيٌ  ب ّنفاتنعجى الذم يي  اإلنسآفٌ 
ب َنماؿ اٜنشمة اٟنادئ، كما يشي بو من عجى من الذكؽ الذم يي  طٌ حأ - شكٌ 

طئ يف معرفة كىذا اٞنقياس ال ٫ني  ة، كٗناؿ اٞنشاعر.ٗناؿ الركح، كٗناؿ العفٌ 
ىذا  لكنٌ ك ؛ اا رفيعن  حقيقيًّ مو. فاٜنشمة ٗنيلة ٗناالن كتقدٌ  ارتفاع اٞنستوم اإلنسآفٌ 

 ٗناؿ الغليظ، الذم ال يرل إاٌل  دركو أصحاب الذكؽ اٛناىليٌ اٛنماؿ الراقي ال يي 
 .(ُ)« ىتاؼ اللحم اٛناىراللحم العارم، كال يسمع إاٌل 

كلو أٌف كٌل إنساف جٌرـ أفعاؿ اآلخرين، أك جرـٌ أحكاـ بعض األدايف، 
ا على نظرتو اٝناٌصة، لى  ما ٤نا من الناس، كلى ما ٤نا من التجرٔف أحد من معتمدن

 التجرٔف حكم من األحكاـ الدينٌية. 
هو الطاعنوف إُف )اإلسبلـ(: ٬نيكن  فسبلح )التجرٔف اٝناٌص( الذم يوجًٌ

هو ال ى )مطاعنهم( ػى )الطاعنٌن( أنفسهم، كإلػمدافعي عن )اإلسبلـ(، إلػأف يوجًٌ

                                                           
 .ُِٖٔ/ٓ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 مطاعنهم.  ػكل خاٌص(، للطاعنٌن،ػم اإلسبلمٌي الػأنفسها؛ ابالعتماد على )التجري
على )التجرٔف اٝناٌص(؛  ،كمن ىنا كاف كاجبنا استبعاد الشبهات القائمة

 كثًننا،  اتٌفاؽ، بٌن الناس كٌلهم؛ الختبلؼ الناس ألهٌنا ال ٬نكن أف تكوف ١نل  
 م.ػي صور التجريػف

ر ـى كُل ػفماذا يقوؿ أصحاب التجرٔف اٝناٌص، يف ىندكسٌي كيهودٌم، ج
ر، تػجر٬ننا خاصًّا. فجرـ  اٟنندكسُي اليهودم ؛ ألنٌو أكل من ٜنم كاحد منهما اآلخى 

؛ ألنٌو أكل من ٜنم اٝننزير؟   البقر. كجرـ  اليهودُم اٟنندكسي 
كماذا يقوؿ أصحاب التجرٔف اٝناٌص، يف يهودٌم كمسيحٌي، جر ـى كُل 

؛ ألنٌو قاؿ ببلىوت ر، تػجر٬ننا خاصًّا. فجرـ  اليهودُم اٞنسيحي  كاحد منهما اآلخى 
 ػهم اٞنسيح ابلكذب؟ اٞنسيحُي اليهودم ؛ ألنٌو اتٌ اٞنسيح. كجرـ  

ييلزًمهم  :ى مبادئهمػموج و إلػال ،خاٌص(ػم الػمن )التجري ،إٌف فرار الطاعنٌن
و وج  مي ػخاٌص(، الػم الػي )اإلسبلـ(، ابالعتماد على )التجريػعن الطعن ف ،الكف  

 . (اإلسبلـحقائق )إُف بعض 
على )اإلسبلـ(،  ،هجـوػي مقاـ الػخاٌص(، فػم الػفإف أصٌركا على )التجري

هم بذلك ػعن مبادئهم؛ فإنٌ  ،ي مقاـ الدفاعػخاٌص(، فػم الػكاستنكركا )التجري
 عن السبب اٜنقيقٌي، الكامن كراء مطاعنهم، كىو )اتٌباع اٟنول(. ،يكشفوف

، إذا كاف ىو التطفيفى  ري ػػكػنػتػسػين ػػم لً ثى م يف ذلك، كمى هي لي ثػى فيكوف مى 
 .، إذا كاف ىو البائعى ىالرض ، كيرضى ابلتطفيف، كل  شرتمى مي ػال

 .اًس يىٍستػىٍوفيوفى ػال ًذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى الن   .نى ػ﴿كىٍيله لًٍلميطىفًًٌفيى: ػقاؿ تعال
كىًإذىا كىاليوىيٍم أىٍك كىزىنيوىيٍم ٫نيًٍسريكفى﴾

(ُ).  

                                                           
 .ّ-ُ( اٞنطفًٌفٌن: ُ)
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 الضادشمبدأ ـال

 شخصّيت الجريمت

 
السابق، فإذا ثبت كصف فعل من األفعاؿ  إيعتمد ىذا اٞنبدأ على اٞنبد 

أبنٌو جر٬نة، كصفنا توافقيًّا، مثل قتل اإلنساف الربمء؛ فإٌف ىذه اٛنر٬نة إ٧ٌنا تتعٌلق 
م ػبفاعلها، دكف من سواه، من أىلو كأقاربو كجًنانو كمعارفو كأصحابو، ما داموا ل

 اجملـر يف ارتكاهبا.يشاركوا 
؛ ألٌف الشخص الذم (شخصٌية اٞنسؤكلٌية)سٌمى ىذ اٞنبدأ أيضنا: كيي  

  .(ُ)ارتكب اٛنر٬نة ىو الوحيد اٞنسؤكؿ عنها
؛ ألٌف (شخصٌية العقوبة)م، ىو مبدأ آخر متمًٌ  مبدأه  إكيقـو على ىذا اٞنبد

؛ فاجملـر ىو الشخص الوحيد الذم يستحٌق (ِ)العقوبة ىي جزاء اٞنسؤكلٌية
 العقوبة، دكف من سواه. 

كال إدانة  ؛َنر٬نة ارتكبها أبوه ،١ناكمة إنساف :فليس من اإلنصاؼ 
َنر٬نة ارتكبها قريبو؛ فإٌف  ،كال معاقبة إنساف ؛َنر٬نة ارتكبها صديقو ،إنساف

العدؿ يقتضي ٔنصيص ااكمة كاإلدانة كالعقوبة، ّنن يستحٌقها، كىو اجملـر 
 من األىل كاألقارب كاألصدقاء. ،الذم ارتكب اٛنر٬نة، دكف من سواه

التفريق بٌن ثبلث صور، منسوبة  (:١ناكمة اإلسبلـ)ي ػف ،جبػكلذلك ي 
 .ٌية، كالصورة التأليفٌية، كالصورة التطبيقٌيةإُف اإلسبلـ، ىي: الصورة التنزيل

                                                           
، ٖٕ، كمبادئ ااكمات اٛنزائٌية: ّٕٗ-ّْٗ/ُاإلسبلمٌي: ( انظر: التشريع اٛننائٌي ُ)

 .ُٕٗكالقانوف اٛننائٌي الدستورٌم: 
 .ِّٗ( انظر: القانوف اٛننائٌي الدستورٌم: ِ)
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 سيلّيتـالصورة الخى

 

ؿ، على كىي منسوبة إُف التنزيل، كىو لفظ يشًن إُف الوحي اإلٟنٌي اٞننز  
 . النبويٌة كيشمل: القرآف الكرٔف، كالسٌنة ، ل، ١نٌمدالنيٌب اٞنرسى 

اإلٟنٌية. قاؿ تعاُف: ﴿ًإف  فأٌما القرآف الكرٔف، فإنٌو األصل األٌكؿ للهداية  
ـي كىيػيبىٌشػًري اٍلميٍؤًمًنٌنى ال ًذينى يػىٍعمىليوفى الص اًٜنىاًت أىف   ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم لًل يًت ًىيى أىقٍػوى ىىذى

 .  (ُ)ٟنىيٍم أىٍجرنا كىًبًننا﴾
ديٌة، كما يف قولو قى كقد اشتمل القرآف على بياف األحكاـ الشرعٌية العى 

أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا آًمنيوا اًبَّللً  كىرىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب ال ًذم نػىز ؿى عىلىى رىسيولًًو تعاُف: ﴿ايى 
ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً  ًئكى كىاٍلًكتىاًب ال ًذم أىنٍػزىؿى ًمٍن قػىٍبلي كىمىٍن يىٍكفيٍر اًبَّللً  كىمىبلى

الن بىًعي ا﴾اآٍلًخًر فػىقىٍد ضىل  ضىبلى  . (ِ)دن
ة، كما يف قولو تعاُف: كاشتمل على بياف األحكاـ الشرعٌية العمليٌ 

ًة اٍلويٍسطىى كىقيوميوا َّللًً  قىانًًتٌنى﴾  . (ّ)﴿حىاًفظيوا عىلىى الص لىوىاًت كىالص بلى
ة، كما يف قولو تعاُف: قيٌ لي كاشتمل على بياف األحكاـ الشرعٌية اٝني 

اٍجتىًنبيوا كىًثًننا ًمنى الظ نًٌ ًإف  بػىٍعضى الظ نًٌ ًإمٍثه كىالى ْنىىس سيوا كىالى  أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا ﴿ايى 
تنا فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػ قيوا اَّلل ى  مى أىًخيًو مىيػٍ ُب أىحىديكيٍم أىٍف أيىٍكيلى ٜنٍى يػىٍغتىٍب بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا أى٪نًي

 . (ْ)ًإف  اَّلل ى تػىو ابه رىًحيمه﴾

                                                           
 .ٗ( اإلسراء: ُ)
 .ُّٔ( النساء: ِ)
 .ِّٖ( البقرة: ّ)
 .ُِ( اٜنجرات: ْ)
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ى بياف بعض أنباء الغيب، كما يف قولو تعاُف: ﴿كىًإٍذ قىالىًت كاشتمل عل
ًئكىةي ايى مىٍرٔفىي ًإف  اَّلل ى اٍصطىفىاًؾ كىطىه رىًؾ كىاٍصطىفىاًؾ عىلىى ًنسىاًء اٍلعىالىًمٌنى.  اٍلمىبلى

بىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيًو مىٍرٔفىي اقٍػنييًت ًلرىبًًٌك كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي مىعى الر اًكًعٌنى. ذىًلكى ًمٍن أىنػٍ  ايى 
ٍيًهٍم ًإٍذ  مىهيٍم أىيُػهيٍم يىٍكفيلي مىٍرٔفىى كىمىا كيٍنتى لىدى ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلى إًلىٍيكى كىمىا كيٍنتى لىدى

 . (ُ)٫نىٍتىًصميوفى﴾
ا اٍلقيٍرآفى  كاشتمل على أمثاؿ مضركبة، كما يف قولو تعاُف: ﴿لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى

لىرىأىيٍػتىوي خىاًشعنا ميتىصىدًٌعنا ًمٍن خىٍشيىًة اَّللً  كىتًٍلكى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضرًبػيهىا لًلن اًس عىلىى جىبىلو 
لىعىل هيٍم يػىتػىفىك ريكفى﴾

(ِ) . 
، كما يف قولو تعاُف: ﴿كىًمٍن كاشتمل على بياف بعض آايت اٝنالق 

تًًو أىٍف خىلىقىكيٍم ًمٍن تػيرىابو مثي  ًإذىا أىنٍػتيٍم  تًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍم آايى تىًشريكفى. كىًمٍن آايى بىشىره تػىنػٍ
تو  ايى نىكيٍم مىوىد ةن كىرىٍ٘نىةن ًإف  يف ذىًلكى آلى ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًتىٍسكينيوا ًإلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ

تًًو خىٍلقي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍختً  ؼي أىٍلًسنىًتكيٍم كىأىٍلوىاًنكيٍم لًقىٍوـو يػىتػىفىك ريكفى. كىًمٍن آايى بلى
تًًو مىنىاميكيٍم اًبلل ٍيًل كىالنػ هىاًر كىابًٍتغىاؤيكيٍم ًمٍن  تو لًٍلعىاًلًمٌنى. كىًمٍن آايى ايى ًإف  يف ذىًلكى آلى

تًًو ييرًيكيمي اٍلبػىٍرؽى خىٍوفنا  تو لًقىٍوـو يىٍسمىعيوفى. كىًمٍن آايى ايى كىطىمىعنا فىٍضًلًو ًإف  يف ذىًلكى آلى
تو لًقىٍوـو  ايى كىيػينػىٌزًؿي ًمنى الس مىاًء مىاءن فػىييٍحًيي ًبًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا ًإف  يف ذىًلكى آلى

يػىٍعًقليوفى﴾
(ّ) . 

و، كما يف قولو مي عى ، كىي نً كاشتمل على بياف بعض آالء اٝنالق 
رىجى ػػاءن فىأىخٍ ػػػاًء مى ػػنى الس مى ػػزىؿى مً ػػٍرضى كىأىنٍ قى الس مىاكىاًت كىاأٍلى ػػلى ػػًذم خى ػتعاُف: ﴿اَّلل ي ال  

                                                           
 .ْْ-ِْ( آؿ عمراف: ُ)
 .ُِ( اٜنشر: ِ)
(ّ :  .ِْ-َِ( الرـك
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رًٍزقنا لىكيٍم كىسىخ رى لىكيمي اٍلفيٍلكى لًتىٍجرًمى يف اٍلبىٍحًر أبًىٍمرًًه كىسىخ رى لىكيمي  نى الث مىرىاتً ػػػًو مً ػػػبً 
. كىسىخ  ػاأٍلىنٍ  . ػرى لىكيمي الل ٍيلى كىالنػ هى ػػكىسىخ  ًن ػػٍ رى دىائًبىيػمي الش ٍمسى كىاٍلقىمى ػرى لىكي ػػهىارى ارى

كيٍم ًمٍن كيلًٌ مىا ٍنسىافى ػوهي كىًإٍف تػىعيُدكا نًٍعمىتى اَّللً  الى تي ػػأىٍلتيمي ػػسى  كىآاتى ٍحصيوىىا ًإف  اإٍلً
اره﴾ػػف  ػوـه كى ػػلي ػظى ػلى 

(ُ) . 
كاشتمل على الرتغيب يف فعل اٝنًنات، كما يف قولو تعاُف: ﴿ًإف  

ؿو عىلىى اأٍلىرىاًئًك أىٍصحى  ابى اٛنٍىن ًة اٍليػىٍوـى يف شيغيلو فىاًكهيوفى. ىيٍم كىأىٍزكىاجيهيٍم يف ًظبلى
ـه قػىٍوالن ًمٍن رىبٌو رىًحيمو﴾ ميت ًكئيوفى. ٟنىيٍم ًفيهىا فىاًكهىةه كىٟنىيٍم مىا يىد عيوفى. سىبلى

(ِ) . 
اُف: ﴿كىأىم ا مىٍن رات، كما يف قولو تعكاشتمل على الرتىيب من فعل اٞننكى  

تىيًن لى  الًًو فػىيػىقيوؿي ايى لىيػٍ ا  ػٍم أيكتى ًكتىابًيىٍو. كىلى ػأيكيتى ًكتىابىوي ًبًشمى تػىهى ٍم أىٍدًر مىا ًحسىابًيىٍو. ايى لىيػٍ
كىانىًت اٍلقىاًضيىةى. مىا أىٍغىنى عىينًٌ مىالًيىٍو. ىىلىكى عىينًٌ سيٍلطىانًيىٍو. خيذيكهي فػىغيُلوهي. مثي  

ًحيمى صىُلوهي. مثي  يف ًسٍلًسلىةو ذىٍرعيهىا سىبػٍعيوفى ًذرىاعنا فىاٍسليكيوهي. إًن وي كىافى الى يػيٍؤًمني اٛنٍى 
يمه. كىالى  اًبَّللً  اٍلعىًظيًم. كىالى ٪نىيُض عىلىى طىعىاـً اٍلًمٍسًكًٌن. فػىلىٍيسى لىوي اٍليػىٍوـى ىىهينىا ٘نًى

ـه ًإال  ًمٍن ًغٍسًلٌنو. الى أيىٍ  كيليوي ًإال  اٝنٍىاًطئيوفى﴾طىعىا
(ّ) . 

قد  كأٌما السٌنة النبويٌة، فإهٌنا األصل الثآف للهداية اإلٟنٌية؛ ألٌف هللا 
 ، أمر بو الرسوؿ ، فيكوف مصدر كٌل ما فرض على اٞنؤمنٌن طاعة الرسوؿ

ؿ، فلم يكن ببلغ ىو الوحي اإلٟنٌي اٞننز   :موو، كما حر  كما هنى عنو، كما أحل  
 بتبلكة القرآف فقط، بل كاف ببلغنا مبيننا. ، الرسوؿ

هداية؛ ػمبٌن يكوف ابلتعليم، كالتبيٌن، كالتفصيل، كالتزكية، كالػكالببلغ ال

                                                           
 .ّْ-ِّإبراىيم: ( ُ)
 .ٖٓ-ٓٓ( يس: ِ)
 .ّٕ-ِٓ( اٜناٌقة: ّ)
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 اإلسبلـ، كىدايتو. ى نورػإل الػجاىلٌية، كضبلالتػها، من ظلمات ،إلخراج الناس
كىمىٍن تػىوىُف  فىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى قاؿ تعاُف: ﴿مىٍن ييًطًع الر سيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اَّلل ى 

 . (ُ)عىلىٍيًهٍم حىًفيظنا﴾
ى لىوي اٍٟنيدىل كىيػىت ًبٍع غىيػٍرى  كقاؿ تعاُف: ﴿كىمىٍن ييشىاًقًق الر سيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىٌن 

سىًبيًل اٍلميٍؤًمًنٌنى نػيوىٌلًًو مىا تػىوىُف  كىنيٍصًلًو جىهىن مى كىسىاءىٍت مىًصًننا﴾
(ِ) . 

كقاؿ تعاُف: ﴿لىقىٍد مىن  اَّلل ي عىلىى اٍلميٍؤًمًنٌنى ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيوالن ًمٍن 
انيوا ًمٍن قػىٍبلي  تًًو كىيػيزىكًٌيًهٍم كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىاٜنًٍٍكمىةى كىًإٍف كى ليو عىلىٍيًهٍم آايى أىنٍػفيًسًهٍم يػىتػٍ

ؿو ميًبٌنو﴾  .(ّ)لىًفي ضىبلى
ى لًلن اًس مى ػػنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذًٌكٍ كقاؿ تعاُف: ﴿كىأى  ٌزًؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىل هيٍم ػا ني ػرى لًتػيبػىٌنًٌ

يػىتػىفىك ريكفى﴾
(ْ) . 

ديكنىوي مىٍكتيوابن  كقاؿ تعاُف: ﴿ال ًذينى يػىت ًبعيوفى الر سيوؿى الن يب  اأٍليمًٌي  ال ًذم ٩نًى
يلً  ُل ٟنىيمي  ًعٍندىىيٍم يف التػ ٍورىاًة كىاإٍل٤ًنًٍ أيىٍميريىيٍم اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلميٍنكىًر كى٪نًي

ؿى ال يًت كىانىٍت عىلىٍيًهٍم  الط يًٌبىاًت كى٪نيىرًٌـي عىلىٍيًهمي اٝنٍىبىاًئثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيٍم كىاأٍلىٍغبلى
عيوا الُنورى ال ًذم أيٍنزًؿى مىعىوي أيكلىًئكى ىيمي فىال ًذينى آمىنيوا ًبًو كىعىز ريكهي كىنىصىريكهي كىاتػ بػى 

 . (ٓ)اٍلميٍفًلحيوفى﴾
ي ػف - دػجػأنٌنا ال ن :)حيٌجٌية الُسٌنة النبويٌة(على  ،كمن الدالئل القاطعة

                                                           
 .َٖ( النساء: ُ)
 .ُُٓ( النساء: ِ)
 .ُْٔ( آؿ عمراف: ّ)
 .ْْ( النحل: ْ)
 .ُٕٓ( األعراؼ: ٓ)
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ي الصلوات، ػف ،األحكاـ التفصيلٌية، كأعداد الركعات بعضى  - الكرٔف القرآف
دليل قاطع على أٌف  - يف السٌنة النبويٌة - لةن فمجيئها مفص   .كىيآت الصلوات

 ؿ.الوحي اإلٟنٌي اٞننز  ىو مصدرىا 
ي أٌم ػد: فػػوؿ الفاسػػذا القػل ىػػائػأؿ قػكنس: »األندلسيٌ  اؿ ابن حـزػق

الركوع على  كجد أٌف الظهر أربع ركعات، كأٌف اٞنغرب ثبلث ركعات، كأفٌ  ،قرآف
كبياف  ،اءة فيها، كالسبلـصفة كذا، كالسجود على صفة كذا، كصفة القر 

 ،لػػكاإلب ،مػكالغن، ةكالفضٌ  ،بػاة الذىػػة زكاف كيفيٌ ػػكبي ،ي الصـوػب فتنى ٩ني  ما
كبياف  ،مأخوذةػكمقدار الزكاة ال ،كمقدار األعداد اٞنأخوذ منها الزكاة ،كالبقر

كرمي  ،فةزدلً مي ػكب ،هاػكصفة الصبلة ب ،من كقت الوقوؼ بعرفة ،حجٌ ػأعماؿ ال
اع ػػػكصفة الرض ،كقطع السارؽ ،ب فيوجتنى ػا يي ػػكم ،كصفة اإلحراـ ،مارجً ػال
 ،حدكدػكأحكاـ ال ،كالضحااي ،الذابئح تاكصف ،مآكلػـ من الر  ػحػي كما ي ،ـحرًٌ مي ػال

 ،يػػػػداعػكالت ،ةػيػضػكاألق ،اػػػػاف الربػػػػيػكب ،وعػػػػػيػاـ البػػكػكأح، بلؽػوع الطػػكق ةػػػكصف
ا يف القرآف كإ٧نٌ  .كسائر أنواع الفقو ،كالصدقات ،رلمٍ كالعي  ،كاألحباس ،مافػيكاأل
 ي كلٌ ػف -مرجوع إليو ػما الػكإنٌ  .كيف نعمل فيها  :م ندرً ػل ،ىانا كإايٌ ػكٍ ًر ػلو تي  ،له ٗنيى 

قد  ،ا ىو على مسائل يسًنةإ٧نٌ  ،ككذلك اإلٗناع . النقل عن النيبٌ  - ذلك
فمن أراد الوقوؼ  "،اٞنراتب"سـو بكتاب و كىو اٞن ،ها يف كتاب كاحدٗنعناىا كلٌ 

 امرأن  كلو أفٌ . ضركرةن  ،من الرجوع إُف اٜنديث فبل بدٌ  ؛فليطلبها ىنالك ،عليها
كلكاف  ؛ةإبٗناع األمٌ  ،الكاف كافرن  "، ما كجدان يف القرآفال أنخذ إاٌل " :قاؿ
 ؛ند الفجركأخرل ع ،إُف غسق الليل ،ما بٌن دلوؾ الشمس ، ركعةيلزمو إاٌل  ال

 .(ُ)«...لؤلكثر يف ذلك كال حد   (،صبلة)ما يقع عليو اسم  ذلك ىو أقلٌ  ألفٌ 

                                                           
 .َٖ-ٕٗ/ِ( اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ: ُ)
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كاستقبلٟنا  ،رةة اٞنطه  ة السنٌ يٌ ثبوت حجٌ  اٜناصل أفٌ »كقاؿ الشوكآٌف: 
لو يف دين   من ال حظٌ ال ٫نالف يف ذلك إاٌل  ،ةبتشريع األحكاـ ضركرة دينيٌ 

 .(ُ)«اإلسبلـ
 - كىو األذاف - أٌف النداء إُف الصبلة :على ذلككمن الدالئل القاطعة  

 قد ثبت ابلسٌنة النبويٌة، ال ابلقرآف الكرٔف.
للنداء إُف الصبلة، إاٌل يف آيتٌن، كليس يف  كره فليس يف القرآف الكرٔف ذً 

ط منهما أٌف النداء حكم شرعٌي، كاقع ستنبى ىاتٌن اآليتٌن تشريع للنداء، كإ٧ٌنا يي 
فالقرآف الكرٔف دٌؿ على شرعٌية النداء، لكٌن تشريع النداء اثبت، قبل نزكٟنما؛ 
 اثبت ابلسٌنة النبويٌة.

ًة أن ىذيكىىا ىيزيكنا كىلىًعبنا ذىًلكى أبًىنػ هيٍم قػىٍوـه  دىيٍػتيٍم ًإُفى الص بلى قاؿ تعاُف: ﴿كىًإذىا انى
 . (ِ)الى يػىٍعًقليوفى﴾

ا ال ًذينى آمىنيوا ًإذىا كقاؿ تعاُف: ﴿ايى  ًة ًمٍن يػىٍوـً اٛنٍيميعىًة  أىيُػهى نيوًدمى لًلص بلى
تيٍم تػىٍعلىميوفى﴾ يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينػٍ  . (ّ)فىاٍسعىٍوا ًإُفى ًذٍكًر اَّللً  كىذىريكا اٍلبػىٍيعى ذىًلكيٍم خى

 كىي قولو جل   ،: كفريضة اتسعة عشرةقلتي »القرطيٌب: أبو عبد هللا قاؿ 
دىيٍػتيٍم ًإُفى الص   :عز  ك  ًة﴾﴿كىًإذىا انى يف ىذه  إاٌل  ،يف القرآف كره لؤلذاف ذً ليس  ،بلى

يف ىذه  -جاء يف سورة اٛنمعة، فمخصوص ابٛنمعة، كىو  ا ماالسورة؛ أمٌ 
ـٌ ل - السورة  . (ْ)«جميع الصلواتػعا

                                                           
 .ُٖٗ/ُ( إرشاد الفحوؿ: ُ)
 .ٖٓ( اٞنائدة: ِ)
 .ٗ( اٛنمعة: ّ)
 .ِْْ/ٕ ( اٛنامع ألحكاـ القرآف:ْ)
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 -( الوحي القرآٓفٌ )غًن  - ة كحينا آخرػمٌ ػكالقرآف الكرٔف شاىد على أٌف ث
 . يتلٌقاه من هللا النيٌب كاف 

ًديثنا فػىلىم ا نػىب أىٍت ًبًو قاؿ  تعاُف: ﴿كىًإٍذ أىسىر  الن يبُ ًإُفى بػىٍعًض أىٍزكىاًجًو حى
كىأىٍظهىرىهي اَّلل ي عىلىٍيًو عىر ؼى بػىٍعضىوي كىأىٍعرىضى عىٍن بػىٍعضو فػىلىم ا نػىب أىىىا ًبًو قىالىٍت مىٍن أىنٍػبىأىؾى 

ا قىاؿى نػىب أىٓفى اٍلعىًليمي اٝنٍىًبًني   .(ُ)﴾ىىذى
يداٌلف  فقولو: ﴿كىأىٍظهىرىهي اَّلل ي عىلىٍيًو﴾، كقولو: ﴿نػىب أىٓفى اٍلعىًليمي اٝنٍىًبًني﴾

  .قد علم إبفشاء السٌر، من طريق الوحي النيٌب على أٌف  ،بوضوح
، النيٌب على  ، كٌلو، تضٌمنت ما أظهره هللا،  كليس ٖنٌة آية يف القرآف

غًن  - آخر إٟنٌي(، كحي)من ىذا األمر، فكاف ىذا دليبلن قاطعنا، على كجود 
 -ببل ريب  - وكمن ؛، من هللا يتلٌقاه كاف النيٌب   - (ِ)(يٌ ػالوحي القرآن)
 .(السٌنة النبويٌةأعين: )، (الوحي النبومٌ )

، الوحي اإلٟنٌي اٞننز ؿ على ١نٌمد  من يٌدعي ا٥نصارى  فبل يصٌح اٌدعاءي 
من قبلي، فقد أكحى إُف  ،إُف أنبيائو فكما أكحى هللا يف القرآف الكرٔف فقط؛ 

 .خامت النبٌيٌن 
نىا ًإُفى نيوحو كىالن ًبيًٌٌنى ًمٍن بػىٍعًدًه قاؿ تعاُف:  يػٍ نىا إًلىٍيكى كىمىا أىٍكحى يػٍ ﴿ًإان  أىٍكحى

نىا ًإُفى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍٚنىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػى  يػٍ ٍعقيوبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىًعيسىى كىأىيُوبى كىأىٍكحى
نىا دىاكيكدى زىبيورنا﴾ كىييونيسى كىىىاريكفى كىسيلىٍيمىافى كىآتػىيػٍ

(ّ). 
نىا ًإُفى ميوسىى ًإًذ كقاؿ تعاُف:  يػٍ ﴿كىقىط ٍعنىاىيمي اثٍػنػىيتىٍ عىٍشرىةى أىٍسبىاطنا أي٣نىنا كىأىٍكحى

                                                           
 .ّ( التحرٔف: ُ)
 .ّّٓ/ِٖ( انظر: تفسًن التحرير كالتنوير: ِ)
 .ُّٔ( النساء: ّ)
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ننا قىٍد  اٍستىٍسقىاهي قػىٍوميوي أىًف اٍضًرٍب ًبعىصىاؾى  اٜنٍىجىرى فىانٍػبىجىسىٍت ًمٍنوي اثٍػنػىتىا عىٍشرىةى عىيػٍ
ـى كىأىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيًهمي اٍلمىن  كىالس ٍلوىل كيليوا  عىًلمى كيُل أيانىسو مىٍشرىبػىهيٍم كىظىل ٍلنىا عىلىٍيًهمي اٍلغىمىا

 .(ُ)نٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى﴾ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍم كىمىا ظىلىميوانى كىلىًكٍن كىانيوا أى 
نىا ًإُفى ميوسىى كىأىًخيًو أىٍف تػىبػىو آ لًقىٍوًمكيمىا ّنًٍصرى بػيييواتن كقاؿ تعاُف:  يػٍ ﴿كىأىٍكحى

ًر اٍلميٍؤًمًنٌنى﴾ ةى كىبىشًٌ لىةن كىأىًقيميوا الص بلى كىاٍجعىليوا بػيييوتىكيٍم ًقبػٍ
(ِ). 

ٍن يػيٍؤًمنى ًمٍن قػىٍوًمكى ًإال  مىٍن قىٍد آمىنى ﴿كىأيكًحيى ًإُفى نيوحو أىن وي لى كقاؿ تعاُف: 
تىًئٍس ّنىا كىانيوا يػىٍفعىليوفى  كىاٍصنىًع اٍلفيٍلكى أبًىٍعييًننىا كىكىٍحًينىا كىالى ٔنيىاًطٍبيًن يف ال ًذينى  .فىبلى تػىبػٍ

 .(ّ)ظىلىميوا إًنػ هيٍم ميٍغرىقيوفى﴾
)أىل القرآف(، دكف  كلذلك، فاٞنسلموف ىم )أىل القرآف كالسٌنة(، كليسوا

 )السٌنة(، كال )أىل السٌنة(، دكف )القرآف(.
على اٞندح اترة، كعلى  ،طلق أىل الكتابكأي »قاؿ أبو حٌياف األندلسٌي: 

 .(ْ)« على اٞندحة ال ينطلق إاٌل كأىل القرآف كالسنٌ  ؛أخرل الذـٌ 
ة فيجب على طالب العلم أف يلتـز ابلقرآف كالسنٌ »كقاؿ ابن عثيمٌن: 

م ػل ،إذا انكسرا ،كاٛنناحٌن للطائر  - طالب العلم :أم - حة، ك٨نا لوالصحي
 كتغفل عن ،(ٓ)القرآف يكتغفل عن القرآف، أك تراع ،ةالسنٌ  يتراع لذلك ال؛ رٍ ػطً يى 

ة كشركحها كرجاٟنا، كمصطلحاهتا ة، فكثًن من طلبة العلم يعتين ابلسنٌ السنٌ 

                                                           
 .َُٔ( األعراؼ: ُ)
 .ٕٖ( يونس: ِ)
 .ّٕ-ّٔ( ىود: ّ)
 .ُٔ/ّ( تفسًن البحر ايط: ْ)
 ( يف اٞنطبوع: )تراعي( يف اٞنوضعٌن، كالصواب: )تراًع(.ٓ)
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 هبا، كىذا لرأيتو جاىبلن  ،هللاكتاب  ، لكن لو سألتو عن آية مناعتناء كامبلن 
 .(ُ)«اي طالب العلم ،ة جناحٌن لكأف يكوف الكتاب كالسنٌ  بدٌ  غلط كبًن، فبل

كقولو: )السٌنة الصحيحة(؛ لبلحرتاز من الركاايت السقيمة، اٞننسوبة إُف 
)السٌنة النبويٌة(؛ فإهٌنا من أكرب الصوارؼ اليت صرفت كثًننا من اٞننتسبٌن إُف 

 عن )ىداية القرآف(. -من اٞنؤلٌفٌن، كاٞنتعٌلمٌن، كالعاٌمة  -)اإلسبلـ( 
٫نضعوف للركاايت السقيمة،  - مؤٌلفٌنػمن ال -جد كثًننا ػكلذلك ت

  !!!مسحور لساحرهػوعنا عجيبنا، كخضوع الضخ
كإذا  ؛، لػجأ إُف بعض )الركاايت السقيمة(اد أحدىم أف يفٌسر آيةفإذا أر 

كإذا أراد أف  ؛أراد التأليف يف )العقائد(، اغرتؼ من بعض )الركاايت السقيمة(
ييفيت من يستفتيو، توٌجو إُف بعض )الركاايت السقيمة(؛ حٌت أعرض كثًن منهم 

 عن )ىداية القرآف(، كٌل اإلعراض.
 كميرًشدىا، األٌمة، ىذه ميعلًٌم ىو القرآف ىذا إفٌ »قاؿ سٌيد قطب: 

 حاؿ عن هاػل يكشف كىو. الطريق طوؿ على طريقها، كحادم كرائدىا،
 ظٌلت كلو. كٌلو هللا، ىدل مع اتر٫نهم، كعن ًجًبٌلتهم، كعن معها، ،أعدائها

 فػي كتشريعاتو، قواعده، كتيقيم توجيهاتو، كتسمع قرآنػها، تستشًن األٌمة ىذه
 حٌن كلكٌنها.. ـاألايٌ  من يـو يف منها، ينالوا أف أعداؤىا استطاع ما حياتػها،
 تزاؿ ما كانت كإف -مهجورنا  القرآف اتٌػخذت كحٌن رهٌبا، مع ميثاقها نقضت

 . (ِ)«أصاهبا ما أصابػها -! كأدعية كريقى، كتعاكيذ، ميطرًبة، ترانيم منو تٌتخذ

                                                           
 .ٖٔ-ٕٔ/ِٔبن صاٌف العثيمٌن:  ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمدُ)
 .ٖٗٓ/ِ: يف ظبلؿ القرآف (ِ)
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 الصورة الخأليفّيت

 
كىي منسوبة إُف التأليف، كىو لفظ يشًن إُف اٞنؤٌلفات اٞنتعٌلقة 

كابٞننسوبٌن إليو، من األفراد، كاٛنماعات؛ كىي أربع صور فرعٌية: ابإلسبلـ، 
التأليفٌية  الصورةك ة االختبلفٌية، الصورة التأليفيٌ ك ة االتٌفاقٌية، الصورة التأليفيٌ 

 ة.الصورة التأليفٌية التعطيليٌ ك التضليلٌية، 
ىي صورة أتليفٌية قد٬نة، اتٌفق فيها اٞنؤٌلفوف  الصورة التأليفّية االتّفاقّية: -1

 آالؼالقدامى كٌلهم، فلم ٫نتلفوا فيها، أدْف اختبلؼ، مع أهٌنم قد اختلفوا يف 
حٌت لقد خطٌأ بعضهم بعضنا، كطعن بعضهم يف بعض؛ كمع ذلك،  ؛اٞنسائل

 فقد اتٌفقوا يف مسائل كثًنة، كَف ٫نتلفوا فيها أدْف اختبلؼ.
تٌفاؽ اٞنؤٌلفٌن القدامى، كٌلهم، اٞننسوبٌن إُف اٞنذاىب كمن أمثلتها: ا

على أعداد ركعات الصلوات  الفرديٌة، كاٛنماعٌية،الفقهٌية اٞنختلفة، كٌلها، 
 أدْف اختبلؼ.  ،اٝنمس، فلم ٫نتلفوا يف أعدادىا

. الصلوات اٝنمس فرائض فقوا على أفٌ اتٌ : »األندلسيٌ  قاؿ ابن حـز
كعلى . صبح للخائف كاآلمن ركعتاف يف السفر كاٜنضرصبلة ال فقوا على أفٌ كاتٌ 
فقوا على كاتٌ . صبلة اٞنغرب للخائف كاآلمن يف السفر كاٜنضر ثبلث ركعات أفٌ 
 .(ُ)«للمقيم اآلمن أربع ركعات اآلخرة، صبلة الظهر كالعصر كالعشاء أفٌ 
ىي صورة أتليفٌية قد٬نة، اختلف فيها  الصورة التأليفّية االختالفّية: -2

اٞنؤٌلفوف القدامى، فلم يٌتفقوا فيها، كما اتٌفقوا يف الصورة السابقة، فاختلفوا يف 
 اٞنسائل، كخطٌأ بعضهم بعضنا فيها. آالؼ

                                                           
 .ْٕ( مراتب اإلٗناع: ُ)
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جلٌن، عند م الرًٌ ػػي حكػف ،ي التأليف الفقهٌي: االختبلؼػف ،كمن أمثلتها 
 مسح. ػالوضوء، بٌن الغسل، كال

الكتاب  ع عليو بنصٌ مى غسل الرجلٌن يف الوضوء ٠ني »اٞناكردٌم:  قاؿ
 الشيعة إُف أفٌ  كذىبت .دكف اٞنسح ،ة الفقهاء الغسلة. كفرضهما عند كافٌ كالسنٌ 

فأكجب  ،بٌن األمرين دكف الغسل، كٗنع ابن جرير الطربمٌ  ،الفرض فيهما اٞنسح
 .(ُ)«غسلهما كمسحهما

القرآف نزؿ  فإفٌ  ،جلٌنقولنا يف الرًٌ ا كأمٌ : »األندلسيٌ  كقاؿ ابن حـز
رئ ِنفض كسواء قي  .(ِ)﴾كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيمٍ ﴿قاؿ هللا تعاُف:  ،ابٞنسح

 ،ا على اللفظ: إمٌ الرؤكسعطف على  :حاؿ ىي على كلٌ  ،بفتحها أك ،البلـ
اٞنعطوؼ اؿ بٌن و ال ٩نوز أف ٪ني ألنٌ  ؛ا على اٞنوضع، ال ٩نوز غًن ذلككإمٌ 
اس: نزؿ القرآف كىكذا جاء عن ابن عبٌ  أة.بتدى ة مي بقضيٌ  ،معطوؼ عليوػكال
مسح على الرجلٌن ٗناعة ػكقد قاؿ ابل ،يف الوضوء ،جلٌنيف الرًٌ  :يعين ،مسحػابل

 ،كعكرمة ،حسنػكال ،اسعبٌ  كابن ،طالب بن أيب عليٌ  :من السلف، منهم
 .(ّ)..«كيت يف ذلك آاثر.، كري كٗناعة غًنىم، كىو قوؿ الطربمٌ  ،كالشعيبٌ 

ىي صورة أتليفٌية حديثة، اختلقها بعض  ة التضليلّية:الصورة التأليفيّ  -3
 اٞنستشرقٌن، كمن كافقهم من اٞنستغربٌن؛ لتضليل الناس عن اإلسبلـ. 

لقد رٌكب أكلئك اٞنختلقوف صورة قبيحة، من أخطاء بعض اٞنؤٌلفٌن، كمن 
أخطاء بعض اٞنطٌبقٌن، ابالعتماد على الركاايت السقيمة، كالتفسًنات السقيمة، 

                                                           
 .ُِّ/ُ( اٜناكم الكبًن: ُ)
 .ٔ( اٞنائدة: ِ)
 .َُّ/ُ( اٌلى ابآلاثر: ّ)
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كاآلراء السقيمة، كالتطبيقات السقيمة، كزادكا عليها تفسًنات سقيمة جديدة، 
، إُف اإلسبلـ؛ لتقبيح كآراء سقيمة جديدة، مٌث نسبوا تلك الصورة القبيحة

 صورتو، يف أنظار الناس، من اٞننسوبٌن إليو، كغًنىم.
بوجوه كثًنة،  ، كمن أبرز كسائلهم؛ للتضليل: الطعن يف رسوؿ هللا

ة؛ كمنها: اٌدعاء أنٌو  ة، كليس شخصٌية حقيقيٌ منها: اٌدعاء أنٌو كاف أسطورة خرافيٌ 
كأٌف اٝننازير أكلت من  كر،كاف ٠نهوؿ النسب، كأٌف موتو كاف يف نوبة سي 

ر، كالشهوانٌية، ػحػػر، كالسوُ ػرع، كالتهػػجنوف، كالصػهامو ابلػجسمو؛ كمنها: اتٌ 
كالوحشٌية، كاالنتهازيٌة، كالسوداكيٌة، كالكذب، كاٝنداع، كالغدر، كااابة، 

مهى كالفظاظة، كالكرب، كاٛننب، كالنفاؽ، كالنػ  
(ُ) . 

ليـو أف نستمع إُف ىذا التحذير؛ كما أجدران ٥نن ا»قاؿ سٌيد قطب: 
من اليهود  -نركح نستفيت اٞنستشرقٌن  -يف ببلىة منقطعة النظًن  -ك٥نن 

ى عنهم اتر٫ننا، كأنمنهم يف أمر ديننا، كنتلقٌ  -كالنصارل كالشيوعٌيٌن الكٌفار 
ونو من شكوؾ يف دراساهتم لقرآننا، على القوؿ يف تراثنا، كنسمع ٞنا يدسٌ 

بنا يتلٌقوف عنهم علـو رسل إليهم بعثات من طبٌل كسًنة أكائلنا؛ كني نا، كحديث نبيٌ 
لينا مدخوِف العقل كالضمًن. إٌف إاإلسبلـ، كيتخٌرجوف يف جامعاهتم، مٌث يعودكف 

 ،ىذا القرآف قرآننا. قرآف األٌمة اٞنسلمة. كىو كتاهبا اٝنالد الذم ٫ناطبها فيو رهٌبا
أىل الكتاب، كالكٌفار ىم الكٌفار. ّنا تعملو كما ٓنذره. كأىل الكتاب ىم 

 . (ِ)«كالدين ىو الدين
من أعماؿ  - كىذا الذم نٌدد هللا بو سبحانو»كقاؿ سٌيد قطب أيضنا: 

                                                           
 ( انظر: موسوعة بياف اإلسبلـ، القسم الثآف، الرسوؿ.ُ)
 .ُّٔ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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حٌت اللحظة  ،ىو األمر الذم درجوا عليو من كقتها - أىل الكتاب، حينذاؾ
مثٌ  ،اٜناضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأكا منذ اللحظة األكُف

يف الرتاث  -مع األسف  -اتبعهم الصليبٌيوف! كيف خبلؿ القركف اٞنتطاكلة دٌسوا 
يف ىذا  ،ابلباطل  َنهد القركف! كلبسوا اٜنقٌ اإلسبلمٌي ما ال سبيل إُف كشفو إاٌل 

أبد  ،الذم تكٌفل هللا ُنفظو ،محفوظػ ىذا الكتاب الإاٌل  ،للهمٌ ا -الرتاث كٌلو 
كاٜنمد  على فضلو العظيم. دٌسوا كلبسوا يف التاريخ اإلسبلمٌي  -اآلبدين 

كدٌسوا كلبسوا يف اٜنديث النبوٌم، حٌت قٌيض هللا لو رجالو  ،كأحداثو كرجالو
وا كلبسوا يف كدسٌ  ،ادكد الذين حٌققوه كحٌرركه، إاٌل ما نٌد عن اٛنهد اإلنسآفٌ 

ال يكاد الباحث يفيء فيو إُف معاَف الطريق.  ،حٌت تركوه تيهنا ،التفسًن القرآٓفٌ 
كدٌسوا كلبسوا يف الرجاؿ أيضنا. فاٞنئات كاأللوؼ كانوا دسيسة على الرتاث 

كتبلميذ اٞنستشرقٌن، الذين  ،يزالوف يف صورة اٞنستشرقٌن كما ،اإلسبلميٌ 
، يف الببلد اليت يقوؿ أىلها: إهنٌ القيادة الفكريٌ  يشغلوف مناصب م ة اليـو

ات اٞندسوسة على األٌمة اٞنسلمة، يف صورة مسلموف. كالعشرات من الشخصيٌ 
من  - أبطاؿ مصنوعٌن على عٌن الصهيونٌية كالصليبٌية، ليؤٌدكا ألعداء اإلسبلـ

زاؿ ىذا الكيد ما ال ٬نلك ىؤالء األعداء أف يؤٌدكه ظاىرين! كما ي - اٝندمات
قائمنا كمطٌردنا. كما تزاؿ مثابة األماف كالنجاة منو ىي اللياذ هبذا الكتاب 

 . (ُ)«الستشارتو يف اٞنعركة الناشبة طواؿ ىذه القركف ؛كالعودة إليو ،افوظ
ىي صورة أتليفٌية حديثة، ٩نتمع أصحاهبا  الصورة التأليفّية التعطيلّية: -4

 ، كلو جانباف ابرزاف:(اٜنقائق اإلسبلمٌية)على أمر كاحد، ىو تعطيل بعض 
، كتعطيل بعض أحكاـ الصبلة، كتعطيل (األحكاـ الشرعٌية)تعطيل بعض  -أ

                                                           
 .ُْٓ-ُْْ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 كشرب ،غاءكالبً  ،ابفأابح بعضهم الرًٌ  .بعض التحر٬نات، كتعطيل بعض العقوابت
 عقوبة الشرعٌية(، كال سٌيما العقوابت)بعض كعطٌلوا . التعٌرمج، ك الترُب ك  ،اٝنمر

، (أعداد الصلوات)بعضهم يف  رى كغيػ  )قطع يد السارؽ(. عقوبة )جلد الزآف(، ك 
 . (ُ)ركعاهتا، كيف كيفٌياهتا أعداد كيف أكقاهتا، كيف

القرآنٌية، كاختبلؽ تفسًنات  نصوصتعطيل بعض التفسًنات الصحيحة لل -ب
 . (ِ)القرآنٌية من القصص الغيبٌية،جديدة بديلة، كال سٌيما يف اٛنوانب 

يف أمر  ،أشتات متفرٌقوف، ٩نتمعوف -يف اٜنقيقة  -( أىل التعطيل)ك 
  .التعطيلذلك ، ك٫نتلفوف يف مصاديق (التعطيل)كاحد، ىو 

تصر٪ننا؛ فمنهم من صرٌح ليست ٣نٌا أٗنعوا عليو،  غاء مثبلن فإابحة البً 
ر مات أخرل،  م يصرٌح إبابحتوػإبابحتو، كمنهم من ل ؛ كلكٌنو صر ح إبابحة ١ني

  كالتربُج كالتعٌرم.
كمن أبرز اٞننسوبٌن، الذين يٌتبعوف منهج )التعطيل(: أكلئك اٞننحرفوف،  

كمن برمء منهم،  -يف اٜنقيقة  -الذين ييسم وف: )القرآنٌيٌن(؛ كالقرآف الكرٔف 
 آرائهم، كمن تفسًناهتم، كمن منهجهم، كٌل الرباءة!!!

فإٌف ىؤالء اٞننحرفٌن أنكركا حٌجٌية السٌنة النبويٌة، كزعموا أهٌنم يكتفوف  
ابلقرآف الكرٔف؛ مٌث عمدكا إُف إنتاج أتكيبلت ٓنريفٌية، لآلايت القرآنٌية؛ لتعطيل  

 كثًن من األحكاـ الشرعٌية.
، كبٌن إنكار نسبة بعض (حٌجٌية السٌنة النبويٌة)كالفرؽ كبًن بٌن إنكار  

                                                           
 .ُِٕ-ِٕٓ، َٗ-ٖٔ( انظر: العصرانٌيوف بٌن مزاعم التجديد كميادين التغريب: ُ)
، ٓٗٓ-ّٗٓ، ِِْ-ُِِ( انظر: القرآنٌيوف العرب كموقفهم من التفسًن دراسة نقديٌة: ِ)

ّٕٔ-ُْٔ ،ٕٕٔ-ُُٕ. 
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 األحاديث إُف السٌنة النبويٌة، مع اإلقرار ُنٌجٌية السٌنة النبويٌة، الثابتة ثبواتن قطعيًّا.
فكثًنكف ىم العلماء الذين رٌدكا آالؼ األحاديث اٞنوضوعة، اٞننسوبة إُف  

 -يف اٜنقيقة  -ة النبويٌة، بل ىم السٌنة النبويٌة؛ كلػم يكن رُدىم ٟنا يعين ردًّا للسنٌ 
ـٌ بٌن  -هبذا الرٌد  -٫ندموف السٌنة النبويٌة  خدمة كاجبة عليهم؛ للفصل التا

ٌي، الذم ييوحي بو الشياطٌن، إُف أكليائهم، من ػالوحي النبوٌم، كالوحي الشيطان
 دجاجلة الركاايت اٞنوضوعة.   

األحاديث؛ فليس رُد علماء أنفسهم، يف رٌد بعض الحٌن ٫نتلف  ،ككذلك 
بردًٌىم  - ما ىمػيعين ردًّا للسٌنة النبويٌة، كإنكارنا ٜنيٌجٌيتها؛ كإنٌ  :من رد ىا منهم

 طئوف.صيبوف، كقد ٫ني ٠نتهدكف، قد يي  - لتلك األحاديث
كالفرؽ كبًن بٌن )القرآنٌيٌن اٜنقيقٌيٌن(، الذين يتٌبعوف القرآف الكرٔف، اتٌباعنا  

لتفسًن العريٌب القطعٌي السليم، كبٌن من يٌدعوف االنتساب صحيحنا، كيفٌسركنو اب
 إُف )القرآف(، مثٌ يعمدكف إُف ٓنريفو؛ اتٌباعنا ألىوائهم!!! 
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 سيلّيت والصور الخأليفّيتـً الصورة الخىـموازهت بيـال

 
 أٌف الصورة يتبٌٌن  :ة األربعموازنة بٌن الصورة التنزيلٌية، كالصور التأليفيٌ ػابل 
 :، ٨ناعلى قسمٌن - عمومنا - التأليفٌية

: كمصدرىا الوحيد الفريد ىو وافقة للصورة التنييلّيةادلتأليفّية الصورة ال -1
ٌي، كالفهم ػؿ، أم: الفهم السليم للوحي القرآنالفهم السليم للوحي اإلٟنٌي اٞننز  

 السليم للوحي النبوٌم. 
عٌدة مصادر سقيمة،  كٟناخالفة للصورة التنييلّية: ادلة تأليفيّ الصورة ال -2

أبرزىا: القراءات السقيمة، كاألحاديث السقيمة، كالتفسًنات السقيمة، كالشركح 
 السقيمة، كالركاايت السقيمة، كاألخبار السقيمة، كاآلراء السقيمة.

فأٌما الصورة التأليفٌية االتٌفاقٌية، فإهٌنا موافقة للصورة التنزيلٌية قطعنا؛ ألٌف  
اٞنسائل غًنىا، كمنها مسائل يسًنة؛ فلم يكن  آالؼختلفوا يف اٞنٌتفقٌن فيها قد ا

على ٢نالفيهم، فكاف بعضهم حريصنا على  ،اٞنؤٌلفوف القدامى يسكتوف عن الردٌ 
نصرة اٜنٌق، كرٌد الباطل؛ ككاف بعضهم يرتٌبص ّنخالفيو، ينتظر منهم الزٌلة 

 لًنٌد عليهم. ؛كاٝنطأ
كدرجات االختبلؼ، كصور  كمن يطٌلع على اٞنسائل اٞنختلف فيها، 

يظٌن أٌف اٞنسائل اليت اتٌفق فسالتخطئة كالتفسيق كالتكفًن كالطعن يف اٞنخالفٌن، 
 معدكمة، أك اندرة. :عليها اٞنؤٌلفوف القدامى

كىذا دليل على أٌف اتٌفاؽ ىؤالء اٞنختلفٌن ما كاف ليكوف، لوال كجود  
بوا فيها، أدْف ارتياب؛ فلم يكن كن أف يراتاألدٌلة الشرعٌية القطعٌية، اليت ال ٬ني 

كإاٌل، فما الذم يدعو إُف أف يٌتفق  ؛اتٌفاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل
  !!اٞنؤٌلفوف كٌلهم، اٞننتسبوف إُف فرؽ متخالفة متنازعة؟!
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الفرديٌة،  فإذا اتٌفق اٞنؤٌلفوف، كٌلهم، من اٞنذاىب الفقهٌية اٞنختلفة، كٌلها، 
أدْف اختبلؼ، كاف اتٌفاقهم ىذا دليبلن على  فقهٌية، ببل يف مسألة كاٛنماعٌية،

 موافقة الصورة التأليفٌية االتٌفاقٌية، للصورة التنزيلٌية.
ة اٞنختلفة، كٌلها، يف ديٌ قى كإذا اتٌفق اٞنؤٌلفوف، كٌلهم، من اٞنذاىب العى  

الصورة أدْف اختبلؼ، كاف اتٌفاقهم ىذا دليبلن على موافقة  ديٌة، ببلقى مسألة عى 
 التأليفٌية االتٌفاقٌية، للصورة التنزيلٌية.

بٌن الصورة التنزيلٌية،  الدقيق التفريق - كٌل الوجوب -جب ػكمع ذلك ي 
  .ة ىي الصورة األصيلةة؛ فإٌف الصورة التنزيليٌ ة االتٌفاقيٌ كالصورة التأليفيٌ 

ة، اليت الصافية النقيٌ رآة مً ػال لً ثى ة االتٌفاقٌية، إاٌل كمى الصورة التأليفيٌ  لي ثى كما مى 
 نة. سى حى ػتعكس الصورة ال

، إ٧نٌ كاٜني  سن الوجو، اٞنعكوسة صورتو، ا ىو حي سن يف اٞنرآة ليس أصيبلن
سن، كأف تسلم رآة الصافية فخرنا أهٌنا استطاعت أف تعكس ذلك اٜني مً ػكيكفي ال

 اليت تشٌوه الصورة اٞنعكوسة! ،من الشوائب
كأٌما الصوراتف: التأليفٌية التضليلٌية، كالتأليفٌية التعطيلٌية، فإهٌنما ٢نالفتاف  

للصورة التنزيلٌية، ٢نالفة قطعٌية، ببل أدْف شٌك؛ فإٌف الغرض منهما تضليل الناس 
 عن اإلسبلـ، كتعطيل حقائقو، كالثانية أشٌد خطرنا من األكُف. 

د اٞننافق، فكيد اٞننافق أشٌد كالفرؽ بينهما كالفرؽ بٌن كيد الكافر، ككي
خطرنا من كيد الكافر؛ ألٌف اٞننافق منسوب إُف اإلسبلـ، كحقيقتو خافية على 

 الكثًنين، ِنبلؼ الكافر، فإنٌو عدٌك، صريح العداكة.
 ،عوا اإل٬نافكادٌ  ،ا أظهركا اإلسبلـمٌ ػم لفإهنٌ  ؛كاٞننافقٌن»قاؿ ابن ابز: 

 - إُف غًن ذلك ،الناس كجاىدكا مع ،وا مع الناسكحجٌ  ،وا مع الناسكصلٌ 
كاٞنسلموف يف جانب؛  ،بل ىم يف جانب ،هم يف الباطن ليسوا مع اٞنسلمٌنكلكنٌ 
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ركف ٞنا جاءت بو الرسل يف الباطن، متظاىركف بوف  كرسولو، منكً م مكذًٌ ألهنٌ 
أكذهبم هللا يف ذلك، كصاركا   - كٞنقاصد معركفة ،ٜنظوظهم العاجلة ؛ابإلسبلـ

 ن أعلن كفره، كٟنذا صاركا يف الدرؾ٣نٌ  ، بل صاركا أكفر كأشرٌ الن بٌل ضي  اارن فٌ كي 
 ،م إخوتوأهنٌ  اٞنسلم يظنٌ  ألفٌ  ؛خطرىم أعظم  ألفٌ األسفل من النار، كما ذاؾ إاٌل 

كا اٞنسلمٌن كخانوىم، ا أفشى إليهم بعض األسرار، فضرٌ كرّنٌ  ،م على دينوكأهنٌ 
 . (ُ)«كضررىم أعظم ،فصار كفرىم أشدٌ 

رجلٌن خبيثٌن، عمدا إُف  لً ثى ىذين الصنفٌن من أعداء اإلسبلـ، كمى  لي ثى كمى  
اٝنبيث  كأٌما .األٌكؿ، فقد ىجم عليها؛ ليغتصبها نفسهااٝنبيث فتاة عفيفة. أٌما 

فقد دافع عنها، أٌكؿ األمر، كطرد اٞنهاجم، فلٌما اطمأٌنت إليو، راكدىا  ،الثآف
 ليزٓف هبا. ؛عن نفسها

كاحدة، كلكٌنهما اختلفا يف الوسائل، ككسيلة الثآف أخطر  فغاية اٝنبيثٌن 
 من كسيلة األٌكؿ، ببل ريب.

 كأٌما الصورة التأليفٌية االختبلفٌية، فهي قسماف: 
 صورة أتليفّية اختالفّية موافقة للصورة التنييلّية.  -أ

 صورة أتليفّية اختالفّية خمالفة للصورة التنييلّية.  -ب
من الصور التأليفٌية  ،ورةػقة أٌم صافو مػب (،قطلى مي ػالالقطع )مكن ػيي  كال

ة قريػطع بػػيقط اػػمػنٌ و إػنٌ ع بذلك، فإػػن يقطػػػزيلٌية؛ كمػورة التنػػبلفٌية، للصاالختػ
 . (قطلى مي ػلالقطع ا)بطريقة  ، ال(سيبٌ النًٌ  القطع)

االعتماد ؛ ألٌف سيبٌ ق، دكف القطع النًٌ طلى مي ػىو القطع ال : يف القطعكاٞنعتربى 
 ريب. ضات، كىو ابطل، ببلفضي إُف القطع ابٞنتعارً يي  :سيبٌ على القطع النًٌ 

                                                           
 .َِ-ُٗ/ّ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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مختلفٌن قد يقطع كٌل كاحد منهم، ّنوافقة ػمؤٌلفٌن الػكبياف ذلك أٌف ال
 - اليت اختلفوا فيها - كثًن من مسائلهمالصورتو التأليفٌية للصورة التنزيلٌية، ك 

حكم على ػى أف نػسيٌب مؤٌداين إلمسائل متعارضة، فيكوف قبولنا ٜنكم القطع النًٌ 
 متعارضة ابلصٌحة، كىو حكم ابطل، ببل خبلؼ. ػاآلراء ال

على القوؿ إبابحة الشيء، كعلى القوؿ بتحرٔف  ،فكيف ٥نكم مثبلن 
  !!الشيء نفسو، ُنكم كاحد، كىو موافقة الصورة التنزيلٌية، موافقة قطعٌية؟!

ق، ّنوافقة أٌم طلى مي ػمختلفٌن اٌدعاء حصوؿ القطع الػفليس ألحد من ال 
كن أف يقطع صورة، من ىاتٌن الصورتٌن، أك ٢نالفتها، للصورة التنزيلٌية، كلكٌنو ٬ني 

  .سيبٌ بطريقة القطع النًٌ  ،بذلك
ا على أدٌلة، ارتضاىا ىو، كلكن خالفو فيها غًنه،  ّنعىن أنٌو يقطع معتمً  دن

للقطع  سيٌب، على حديث، يرل أنٌو كاؼو ي قطعو النًٌ ػمؤٌلف فػمد الكأف يعت
اعتمد عليو  كيرل من ٫نالفو من اٞنؤٌلفٌن أٌف ما ؛ٞنخالفةالقطع ابابٞنوافقة، أك 

 يف القطع. ،كن االعتماد عليو٬ني  ال :القاطع
 اإلضافٌية، األمور من ىو ظنٌػٌية: أك قطعٌية، اٞنسألة كوف»قاؿ ابن تيمٌية: 

 سػمع كمن لو، القاطع الدليل لظهور قطعٌية؛ رجل عند مسألةػال تكوف كقد
 عن فضبلن  ظنٌػٌية، تكوف ال رجل كعند منو؛ مراده ، كتيٌقن الرسوؿ من النٌص،

 مُكنوػت لعدـ أك عنده، ثبوتو لعدـ أك إاٌيه، النص بلوغ لعدـ قطعٌية؛ تكوف أف
 .(ُ)«بداللتو العلم من

 ىو الذم - القياس يف اٞنذكورة اٞنقٌدمة أفٌ  كذلك»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 مطابقة، تكوف أف ٟنا الذايتٌ  فالوصف إضايٌف. ككصف ذايٌت، كصف هاػل -مثل 

                                                           
 .ُٔٗ/ِّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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. فتكوف مطابقة، تكوف ال أك صدقنا، فتكوف  يف اٞنذكورة اٞنقٌدمات كٗنيع كذابن
 فكوهنا اإلضايٌف، الوصف كأٌما. العاٞنٌن ربٌ   كاٜنمد صدؽ، ىي القرآف أمثاؿ

. ينضبط ال أمر فهذا مسل مة، غًن أك مسل مة، أك مظنونة، أك زيد، عند معلومة
 أف عن فضبلن  جهولة،ػم كىي علمها، قد شخص، عند يقينٌية ىي مقٌدمة فريب  

 أك يقينٌية، غًن أك يقينٌية، مقٌدمةػال فكوف يعلمها؛ مػل من عند مظنونة، تكوف
 كإضافٌية ًنسبٌية، أمور مسل مة: غًن أك مسل مة، أك مشهورة، غًن أك مشهورة،

 يف اجملهولة بل -اٞنظنونة  تنقلب كٟنذا. هبا اإلنساف شعور ُنسب تعرض ٟنا،
 .(ُ)«٣ننوعة كاٞنسل مة بل مسل مة؛ كاٞنمنوعة معلومة، يقينٌية -حٌقو 

فػي الواقػػػػػػػػع؛ فتكػػوف  كقػػد تكػوف أدلٌػػة مػن يقطػػع ابلقطػػع النًٌسبػٌي سليمة، 
 سليمة، موافقة للصورة التنزيلٌية. -اليت قطع هبا  -آراؤه 

كقػػد تكػػوف أدلٌػػػة من يقطع ابلقطع النًٌسػبػٌي سقيمة، فػي الواقػػػع؛ فتكػػوف  
 سقيمة، ٢نالفة للصورة التنزيلٌية. -اليت قطع هبا  -آراؤه 

يد فريد، ىو االعتماد على أدلٌة كمن ىنا كاف إللزاـ اٞنخالف طريق كح 
إُف أدلٌة  -يف اٜنقيقة  -ق؛ فإٌف أدٌلة القطع النًٌسيٌب السليمة ترجع طلى مي ػالقطع ال
ق، كلكٌن بياف رجوعها إليها ٪نتاج إُف جهد العالًػم اجملتهد األٞنعٌي، طلى مي ػالقطع ال

 الذم يستطيع الكشف عن ىذه العبلقة اٝنفٌية اٞنفيدة.
م ػل اعتماد الطاعنٌن، على ما - يف ١ناكمة اإلسبلـ - يصحٌ كمن ىنا ال 

ى ػهة إلهمة موج  ػللصورة التنزيلٌية، ثبواتن قطعيًّا؛ كلذلك تبطل كٌل ت ،تثبت موافقتو
ة، ة االختبلفيٌ من الصور: التأليفيٌ  صورةن  الفريد الوحيد رىا، يكوف مصدي (اإلسبلـ)

 طيلٌية. التضليلٌية، كالتأليفٌية التع كالتأليفٌية

                                                           
 .ّٓ-ّْ/ِالفتاكل: ( ٠نموعة ُ)
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 -تسقط  (شخصٌية اٛنر٬نة) إ، كمبد(قطعٌية األدلٌة) إفباالعتماد على مبد 
هة إُف اإلسبلـ، كىي ٢نالفة للصورة التنزيلٌية، كأٌم أٌم هتمة موج   - من االعتبار

 هة إُف اإلسبلـ، كىي مستندة إُف صورة غًن قطعٌية.هتمة موج  
، أك بيح بعض صور الزْفقد يٌدعي بعض الطاعنٌن أٌف اإلسبلـ يي  ،فمثبلن  

ت، أك سٌمى: الزكاج اٞنؤق  ؛ كالطاعن إ٧ٌنا يقصد ما يي بعض الصور القريبة من الزْف
متعة النساء، أك متعة النكاح؛ لتمييزه  :سٌمىالزكاج اٞننقطع، أك زكاج اٞنتعة، كيي 

 اختصارنا. (،اٞنتعة)ابسم  من متعة الطبلؽ، كمن متعة اٜنٌج. كىو مشهور
منسوبٌن إُف اإلسبلـ قد اتٌفقوا على ػمؤٌلفٌن الػمهور الػجواب: إٌف جػكال 

يف مؤٌلفات  -عمومنا  - حصورةػمتعة. أٌما إابحتها، فهي مػالقوؿ بتحرٔف ىذه ال
  .مؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـػبعض ال

كن أف اقٌية؛ كلذلك ال ٬ني فاٞنسألة ليست من مسائل الصور التأليفٌية االتٌف
ة، فتكوف ىذه التهمة ا موافقة للصورة التنزيليٌ الطاعن، أبهنٌ  بيح، كالمي ػيقطع ال
 إُف صورة أتليفٌية اختبلفٌية، غًن قطعٌية. مستندةن 
كيف يغٌض النظر، عن اتٌفاؽ ٗنهور اٞنؤٌلفٌن،   :كالعجب من الطاعن 

ها إُف اإلسبلـ، كيعمد إُف رأم على القوؿ بتحرٔف ىذه اٞنتعة، فبل ينسب ٓنر٬ن
م الناس أٌف وىً بعض اٞنؤٌلفٌن، ٣ٌنن خالفوا قوؿ اٛنمهور، يف ىذه اٞنسألة؛ ليي 

 !!متعة حكم إسبلمٌي، كليس رأاين فقهيًّا، لبعض اٞنؤٌلفٌن؟!ػإابحة ال
كالطاعن قد غفل، أك تغافل، عن الردكد الكثًنة، اليت كٌجهها ٗنهور 

القائلٌن إبابحتها، كما غفل، أك تغافل، عن األدلٌة الكثًنة، اليت ى ػاٞنؤٌلفٌن، إل
 !!ساقها اٛنمهور؛ إلثبات ٓنر٬نها!

ليست ِنبلؼ نظرة الطاعن؛ فإهٌنم  - إُف اٞنتعة -فنظرة اٛنمهور 
يطعنوف يف القوؿ إبابحتها، كما يطعن ىو؛ كلكٌن الفرؽ بينهما أٌف اٛنمهور إ٧ٌنا 
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فقهٌي، كالطاعن يوٌجو مطاعنو إُف الشريعة إُف رأم  ممطاعنه وفيوٌجه
 وىم الناس أٌف إابحة اٞنتعة حكم شرعٌي إسبلمٌي.اإلسبلمٌية؛ ألنٌو يي 

كالفرؽ كبًن بٌن الرأم الفقهٌي، كاٜنكم الشرعٌي؛ فالرأم الفقهٌي من 
صيب إذا كافق الصورة التنزيلٌية يف أتليفو يي  :إنتاج اٞنؤٌلف الفقهٌي، كىو بشره 

 .الفقهيٌ  طئ إذا خالف الصورة التنزيلٌية يف أتليفوك٫ني الفقهٌي، 
، كىو حكم  على النيبٌ  ،ؿأٌما اٜنكم الشرعٌي؛ فهو اٜنكم اٞننز   

، ِنبلؼ الرأم الفقهٌي؛ فإنٌو قد يكوف من ٗنلة األخطاء، إمعصـو من اٝنط
حٌن يعتمد اٞنؤٌلف على اٞنصادر السقيمة، اٞنخالفة للمصدر الوحيد الصحيح: 

 ؿ.الفهم السليم للوحي اإلٟنٌي اٞننز  
 -تسقط  (شخصٌية اٛنر٬نة) إ، كمبد(قطعٌية األدلٌة) إكابالعتماد على مبد 

هة إُف اإلسبلـ؛ ألهٌنا هتمة مستندة إُف ، اٞنوج  (إابحة اٞنتعة)هتمة  - من االعتبار
  .صورة غًن قطعٌية؛ فهي صورة من الصور التأليفٌية االختبلفٌية

)إابحة الػمتعة(، إذا عيٌدت جريػمة، فالػجريػمة شخصٌية، تتعٌلق كألٌف 
أبصحاهبا، كىم من أفتػوا إبابحتها، من الػمنسوبٌن إلػى )اإلسبلـ(، دكف من 
سواىم، من جػمهور الػمؤٌلفٌن، الذين قالوا بتحر٬نها؛ فكيف تينسىب بعد ذلك  

 !!؟!(ُ)كٌلو، إلػى )الشريعة اإلسبلمٌية(

                                                           
 .ٕٔٔ-ِٓٔ: ( انظر: موضوع )تفنيد القوؿ إبابحة اٞنتعة(، يف ىذا الكتابُ)
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 مباحث الخأليفّيتـالحقائق ؤلاصالمّيت والً ـالفروق بي

 

حقائق اإلسبلمٌية، ػككبًنة، بٌن ال ،جب التنبيو على كجود فركؽ كثًنةػي 
 (.اإلسبلـ)كاٞنباحث التأليفٌية، اٞننسوبة إُف 

ة، سليمة كٌل السبلمة، بريئة كٌل صحيحة كٌل الصحٌ  :فاٜنقائق اإلسبلمٌية
 ابطيل.من األخطاء، كاألكىاـ، كاأل الرباءة،

؛ فإهٌنا (، اليت تتعٌلق ببياف )اٜنقائق اإلسبلمٌية(اٞنباحث التأليفٌية)ِنبلؼ 
 طئوف. صيبوف، ك٫ني ، يي من أتليف اٞنؤٌلفٌن، كىم بشره 

كمن ىنا كجبت مراعاة الفركؽ اٞنهٌمة الدقيقة، بٌن )اٜنقائق اإلسبلمٌية(، 
  الفركؽ:تلك كأبرز ك)اٞنباحث التأليفٌية(. 

 كاٞنباحث التأليفٌية اٞنتعٌلقة بو، كتشمل: ،ركؽ بٌن القرآف الكرٔفالف -أّواًل 
  .الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف، كقراءات القرٌاء -1
 . الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف، كتفسًنات اٞنفٌسرين -2
 . الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف، كركاايت أسباب النزكؿ -3
 . الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف، كأقواؿ الناسخ كاٞننسوخ -4
 .يٌ ػالفركؽ بٌن القرآف الكرٔف، كركاايت اٞنٌكٌي كاٞندن -5
 .الفركؽ بٌن القرآف الكرٔف، كآراء بعض اٞنؤٌلفٌن يف اإلعجاز -6

 كتشمل: ،كاٞنباحث التأليفٌية اٞنتعٌلقة هبا ،الفركؽ بٌن السٌنة النبويٌة -اثنًيا
 . الفركؽ بٌن السٌنة النبويٌة، كاألحاديث -1
 . الفركؽ بٌن السٌنة النبويٌة، كشركح اٜنديث -2
 .الفركؽ بٌن السٌنة النبويٌة، كمباحث علـو اٜنديث -3
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 كتشمل: ،كاٞنباحث التأليفٌية اٞنتعٌلقة هبا ،الفركؽ بٌن الشريعة اإلسبلمٌية -اثلثًا
 .ديٌةقى ديٌة، كاآلراء العى قى الفركؽ بٌن األحكاـ الشرعٌية العى  -1
 .الفركؽ بٌن األحكاـ الشرعٌية العملٌية، كاآلراء األصولٌية -2
 .الفركؽ بٌن األحكاـ الشرعٌية العملٌية، كاآلراء الفقهٌية -3
 .قٌيةلي ة، كاآلراء اٝني قيٌ لي الفركؽ بٌن األحكاـ الشرعٌية اٝني  -4

 .الفركؽ بٌن الواقع اإلسبلمٌي، كاألخبار التار٫نٌية -رابًعا
 .الفركؽ بٌن النٌص األصيل، كترٗنة النصٌ  -خامًسا

من ىذه  ،دينقلًٌ مي ػة الويٌ شٍ حى ػة على الجٌ كاآلية حي »قاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 
ا ذلك دينن  ك٩نعلوف كلٌ  ،آبراء الناس ،ؿمنز  ػال حقٌ ػالذين ٫نلطوف ال ،ةاألمٌ 
 .(ُ)«اهيًّ ػا إلكشرعن  ،ماكايًّ ػس

ة أخذت من دراسة التكاليف الفرعيٌ  بيد أفٌ »قػاؿ مػحٌمد الغزالػٌي: ك  
ىذا العناء   ال تستحقٌ  يكى ، ضخمةأكقااتن  تدا غريبة، استنفاٞنسلمٌن جهودن 

يـو  ة، فكلٌ طريق معوجٌ  ىذه الدراسة سارت يف ىى من ذلك أفٌ و. كاألدكلٌ 
راد يي  مالذ ،النصٌ  ضى رٍ كاف عى   اٞنفركضى  خطوة. كذلك أفٌ  دىا عن اٜنقٌ بعً يي  يػمرٌ 
 ىو حدث الذم لكنٌ  فهمو. يف ،ر كجهات النظرذكى تي  مٌ ػماىًن بو، ثاٛن أخذي 

 تسجيلها ثػمٌ  كالسٌنة، الكتاب من األيكُف، أدلٌتها عن الػمختلفة، األفهاـ انفصاؿ
 كتنٌقلت نفسو، الدين أهٌنا على كشركحهم، ،العلماء أقواؿ فديكًٌنت. حدة على
رة، األجياؿ بٌن  مكعذرىا الذ ؛كالسٌنة الكتاب من أصلها، عن مقطوعةن  اٞنتأخًٌ

العلماء الذين كتبوا ىذه  ا، كأفٌ همم ٔنرج عن كاحد منػا لهنٌ أتسًن بو بٌن الناس: 
ابلنسبة إُف  - مدكف عناء، كأهنٌ  ،ؿ أحكاـ هللاة تناكي ركا على العامٌ الشركح يسٌ 

                                                           
 .ّّّ/ّ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
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 ما قيل: ك  - صاحب الرسالة 
 مػيى ا من الدًٌ فن رٍ أك غى  ،ا من البحرفن شٍ رى   سه لتمً هم من رسوؿ هللا مي ككلٌ 

، يٌ ها أبو حنيفة، كمالك، كالشافعػبذل اليت ،جهودػكال ،اتكمع تقديران للنيٌ 
عصور اإلسبلـ الزاىرة، فنحن  يف ،حنبل، كغًنىم من فقهاء األمصار كابن

، لكانوا يٌ ثوا اليـو أحياء، كرأكا ما صنع األخبلؼ برتاثهم الفقهعً م لو بي نعتقد أهنٌ 
، معناه "يٌ أان حنف": قوؿ رجل من اٞنسلمٌن أعرؼ أفٌ  ينؿ الثائرين عليو. إنٌ أكٌ 
أرفض أف يبقى  ينفإنٌ ، . كمع ذلك حنيفة لقوؿ رسوؿ هللا بع فهم أيباتٌ  وأنٌ 

 ،كثر ببلد اإلسبلـأ شر يفتين مالذ على النحو اٞنذىيبٌ  ،ةتدريس الفركع الفقهيٌ 
كاحدة منها  كلُ   تٍ قد سجنى  ،م اٞنسلمٌن ٗناعاتقسًٌ إشارة تي  مٌ كأرفض أ

 ،س الدين نفسودر  كأرل أف يي  .أك صغارىم ،ها، كراء رجل من كبار الفقهاءنفسى 
ت للعلماء عن   ساؽ ٗنيع األفهاـ اليتتي  رة، مثٌ طه  مي ػة الكالسنٌ  ،الكتاب الكرٔف :مأ

 مٌ ة. مع تبيٌن أبعد ىذه النصوص الشرعيٌ  ،رينللعلماء اٞنتأخًٌ  مٌن، أك تعنُ اٞنتقدًٌ 
ة ق األمٌ ىجر األصوؿ عل   باع كاحد منها على مسلم. إفٌ  اتٌ ىذه األفهاـ ال يتعٌٌن 
ـ جاءت أايٌ  مٌ ػقت بعد ذلك آبراء الفقهاء الصغار. ثتعلٌ  مٌ ػآبراء الرجاؿ الكبار. ث
 مٌ ػكمنابع اإلسبلـ مهجورة. ث ،مةبهى بة، كالنصوص مي ستغرى أصبحت فيو السنن مي 

تهم بوف ألئمٌ ة يتعصٌ صبح أتباع اٞنذاىب الفقهيٌ أإذ  ؛كقعت األضحوكة الكربل
ال قيمة ٟنا. كعندما التحقنا  ،ةعبارات كتب مذىبيٌ  ا أعمى. ك٪نتبسوف يفبن تعصُ 

 ٍف. كأفٌ إا.. اآلخر أف يكوف مالكيًّ ك  ،ايًّ فريد لبعضنا أف يكوف حنأي  ،ابألزىر
كانت اٛنماعة   ،ة بعض شعائر اإلسبلـ! كإُف عهد قريبسبة العلميٌ ىذه النًٌ 

حدرت اٝنبلفات ػان مٌ ػمذاىب األربعة؟ ثػعلى ال ،مسجد الواحدػال ػيف ،ددٌ تتع
 ،ةات طائفيٌ لت إُف عصبيٌ إذ ٓنوٌ  ؛ى ىاكية أعمقػإل ،من سنٌن طويلة ،ةمذىبيٌ ػال

كسوء  ،كببلدة العاطفة ،مود الذىنػمن ج ،متحاقدة. يصحبها قدر كبًن
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 ىذا إاٌل  ،كرسولو ،عن قوؿ هللا ،ر من الذىوؿنتظى عجب! فهل يي  العشرة. كال
ة كمرٌ  ىذا االنقطاع؟ إاٌل  ،على آراء الرجاؿ ،ر من العكوؼنتظى ع؟ كىل يي التقطُ 

 مى ػكلً يداف؟ غًن م ىذا النشاط يف مى ػ؟ كلً غًن عدكٌ  ىذا القتاؿ يف مى ػأخرل نسأؿ: لً 
ا خصوصن  ،و اإلسبلميٌ ػللفق ،ةمباحث الفرعيٌ ػال يػف ،ركالتقعُ  ،افػػىذا اإلدم

 ،ةأخذ العامٌ  دراسة األصوؿ، أك يف ؿ يفذً نصف ىذا اٛنهد بي  ادات؟ لو أفٌ العب
 .(ُ)«كأزىر! ،كفضائلو، لكانت حاؿ اٞنسلمٌن اليـو أنضر ،آبداب اإلسبلـ

 على أينزًلت منذ تتغيػٌػر، ال اثبتة، اإلسبلـ كحقائق»قاؿ ١نٌمد قطب: ك 
 كسٌنة اٞننز ؿ، هللا كتاب ىو فيها اٞنرجع .الساعة قياـ ، إُف هللا رسوؿ
 كالتفسًن، ابلشرح يتناكلوهنا -جيل  كلٌ  يف - األٌمة علماء كلكنٌ  ؛ رسولو

 حدث كما نوازؿ، من فيو جد   كما جيل، كلٌ  يعيشو الذم الواقع، خبلؿ من
على  ،هااألجياؿ كلٌ  حسٌ  يف تظلٌ  يلك ؛أك السلوؾ ،الفهم يف ،ا٥نراؼ من فيو

نعيش فيو  مجيلنا الذ كإفٌ . كال ا٥نراؼ ،ال يعرتيها غبش ،كاستقامتها ،كضوحها
 يػالت ،ؼ على حقائق دينو، بسبب الغربةإُف التعرُ  ،هو من أحوج األجياؿػل
 .(ِ)«...قلوب أىلو ػيف ،ت ابإلسبلـمٌ ػأل

 
 

 

                                                           
 .ُّٖ-ُّٕ( كيف نفهم اإلسبلـ: ُ)
 .ٔ-ٓ( ركائز اإل٬ناف: ِ)
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 ً القرآن الكريم، وقراءاث القّراءـبيالفروق 

 
ليست كٌل القراءات صحيحة، كال سٌيما القراءات الشاٌذة؛ كليست كٌل 

 مباحث علم القراءات صحيحة قطعٌية، كال سٌيما اٞنباحث اٝنبلفٌية.
اٞنسألة الثانية عشرة: اتٌفقوا على أنٌو ال ٩نوز يف »قاؿ الفخر الرازٌم: 

مثل قوٟنم: "اٜنمد "، بكسر الداؿ من  ،ابلوجوه الشاٌذةالصبلة قراءة القرآف 
"اٜنمد"، أك بضٌم البلـ من ""؛ ألٌف الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطلقنا؛ 

م ػٌما لػلوجب بلوغها يف الشهرة إُف حٌد التواتر، كل ،ألهٌنا لو كانت من القرآف
ي ػف ،عدلنا عن ىذا الدليلا ػها ليست من القرآف، إاٌل أنٌ ػيكن كذلك، علمنا أنٌ 

على  - ي الصبلةػف -ها ػخارج الصبلة، فوجب أف تبقى قراءت ،جواز القراءة
 . (ُ)«منعػأصل ال

اٞنسألة الثالثة عشرة: اتٌفق األكثركف على أٌف »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
ه ا نقوؿ: ىذػالقراءات اٞنشهورة منقولة ابلنقل اٞنتواتر، كفيو إشكاؿ: كذلك ألنٌ 

فإف كاف  ؛أك ال تكوف ،القراءات اٞنشهورة، إٌما أف تكوف منقولة ابلنقل اٞنتواتر
فٌن بٌن ىذه األٌكؿ، فحينئذ قد ثبت ابلنقل اٞنتواتر أٌف هللا تعاُف قد خًٌن اٞنكل  

كاف ترجيح بعضها على   ،القراءات، كسٌول بينها يف اٛنواز، كإذا كاف كذلك
ثابت ابلتواتر، فوجب أف يكوف الذاىبوف إُف البعض كاقعنا على خبلؼ اٜنكم ال

لكٌنا نرل  ؛ترجيح البعض على البعض مستوجبٌن للتفسيق، إف َف يلزمهم التكفًن
 من القراءة، ك٪نمل الناس أٌف كٌل كاحد من ىؤالء القرٌاء ٫نتٌص بنوع معٌٌن 

كأٌما إف قلنا: إٌف  .عليها، ك٬ننعهم من غًنىا، فوجب أف يلـز يف حٌقهم ما ذكرانه

                                                           
 .َٕ/ُ( التفسًن الكبًن: ُ)
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فحينئذ ٫نرج القرآف عن   ،ىذه القراءات ما ثبتت ابلتواتر، بل بطريق اآلحاد
ا للجـز كالقطع كاليقٌن، كذلك ابطل ابإلٗناع يب كلقائل أف ٩ني  .كونو مفيدن

فيقوؿ: بعضها متواتر، كال خبلؼ بٌن األٌمة فيو، كْنويز القراءة بكٌل  ،عنو
اآلحاد، ككوف بعض القراءات من ابب اآلحاد، كاحد منها، كبعضها من ابب 

 . (ُ)«يقتضي خركج القرآف بكٌلٌيتو عن كونو قطعيًّا ال
كاٛنواب الصحيح أٌف القراءة الشاٌذة مردكدة؛ »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 

ألٌف كٌل ما كاف قرآانن كجب أف يثبت ابلتواتر، فحيث َف يثبت ابلتواتر، قطعنا 
   .(ِ)«أنٌو ليس بقرآف

بطل القراءة اٞنتواترة، فنحن القراءة الشاٌذة ال تي »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
يف إثبات مذىبنا. كأيضنا القراءة الشاٌذة ليست ُنٌجة  ،نتمٌسك ابلقراءة اٞنتواترة

، لكانت متواترة...ػعندان؛ ألنٌ  ، إذ لو كانت قرآانن  . (ّ)«ا نقطع أهٌنا ليست قرآانن
فهذه ىي القراءات الشاٌذة اٞنذكورة يف ىذه »أيضنا: كقاؿ الفخر الرازٌم 

اآلية. كاعلم أٌف اٌققٌن قالوا: ىذه القراءات ال ٩نوز تصحيحها؛ ألهٌنا منقولة 
بطريق اآلحاد، كالقرآف ٩نب أف يكوف منقوالن ابلتواتر؛ إذ لو جٌوزان إثبات زايدة 

ذم ىو عندان كٌل القرآف؛ يف القرآف بطريق اآلحاد، ٞنا أمكننا القطع أبٌف ىذا ال
لت قً ما ني  - مع كوهنا من القرآف -ا جاز يف ىذه القراءات، أهٌنا ػمٌ ألنٌو ل

من  - وف ىذه القراءاتػػز كػجويػرىا ذلك؛ فثبت أٌف تػي غيػاز فػػابلتواتر، ج
ج ًر ػخػرآف، كذلك يي ػى القػإل ،كالتغيًن ،كالنقصاف ،ؽ جواز الزايدةطرًٌ يي  - القرآف

                                                           
 .ُٕ-َٕ/ُ( التفسًن الكبًن: ُ)
 .ُٗ/ٔ( التفسًن الكبًن: ِ)
 .ِّّ/ُُ( التفسًن الكبًن: ّ)
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، فكذلك مػمٌ ػكل ؛ةػجٌ عن كونو حي  ،القرآف  .(ُ)«ا أٌدل إليوػػا كاف ذلك ابطبلن
 :ع عليهامجمى ػرة الػمعتبى ػكاعلم أٌف القراءات الصحيحة ال»كقاؿ أبو شامة: 

لتصٌديهم  ؛ىم، كاشتهر نقلها عنهمكري ـ ذً قد  مي ػال ،رٌاءػى السبعة القي ػإل ،قد انتهت
من  ،مػي كٌل علػف -ها، كما اشتهر ػماع الناس عليهم، فاشتهركا بػكإج ،لذلك

 - حنػٌوؿ فيها عليهم. كنهم، كعي ػدم بأئٌمة، اقتي  - كالعربٌية ،كالفقو ،حديثػال
ٌمن ػفلسنا م - قلتكعنهم ني  ،سبت: إٌف القراءات الصحيحة إليهم ني (ِ)إف قلناف

 قطلى كم عنهم ما يي ل قد ري ػهذه الصفة، بػكم عنهم يكوف بميع ما ري ػيقوؿ: إٌف ج
مذكور، ابختبلؿ بعض ػعن الضابط ال ،خركجوػكشاٌذ، ب ،عليو أنٌو ضعيف

ختلفة يف ػم - ي القراءات السبعػف -مصٌنفٌن ػاألركاف الثبلثة، كٟنذا ترل كتب ال
الذم  - رىا، كالصحيح ابالعتبارػي غيػف ،ما سقط كري ذلك، ففي بعضها ذً 

بكٌل  ر  ػغتى ينبغي أف يي  بلى. فػإف شاء هللا تعال ،ميعهاػي جػموجود ف -ذكرانه 
ق عليها لفظ الصٌحة، طلى من ىؤالء األئٌمة السبعة، كيي  ،ى كاحدػعزل إلتي  ،قراءة

ال ينفرد  ،ي ذلك الضابط، كحينئذو ػف ،إاٌل إذا دخلت ،(ّ)كإف ىكذا أنزلت
لت عن قً ره، كال ٫نتٌص ذلك بنقلها عنهم، بل إف ني ػعن غي ،بنقلها مصٌنف

اد على ػػن الصٌحة. فإٌف االعتمػػػع ،اػجهخرً ػي رٌاء، فذلك ال يػػػمن القي  ،غًنىم
ى  ػإل ،منسوبةػب إليو. فإٌف القراءات النسى اع تلك األكصاؼ، ال عٌمن تي ػػاستجم

ر ػكالشاٌذ، غي ،ع عليوجمى مي ػى الػإل ،منقسمة - كغًنىم ،من السبعة - كٌل قارئ
 - همػي قراءتػف ،ع عليومجتمى ػال ،ككثرة الصحيح ،همػلشهرت -أٌف ىؤالء السبعة 

                                                           
 .ٕٓ/ِِ( التفسًن الكبًن: ُ)
 ( يف اٞنطبوع: )فإف قلنا(، كالصواب: )كإف قلنا(.ِ)
 ( يف اٞنطبوع: )كإف ىكذا أنزلت(، كالصواب: )كأهٌنا ىكذا أينزًلت(.ّ)
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 . (ُ)«...مػرىػػن غيػػػل عنقى ا يي ػػػقل عنهم، فوؽ ما ني ػػػى مػإل ،ن النفسػػترك
كقد شاع على ألسنة ٗناعة من اٞنقرئٌن اٞنتأٌخرين »كقاؿ أبو شامة أيضنا: 

كٌل فرد، فرد، ٣نٌا   :كغًنىم من اٞنقٌلدين أٌف القراءات السبع كٌلها متواترة، أم
 - من عند هللا ،لةأبهٌنا منز   -ة السبعة، قالوا: كالقطع عن ىؤالء األئمٌ كم ري 

كاجب. ك٥نن هبذا نقوؿ، كلكن فيما اجتمعت على نقلو عنهم الطرؽ، كاتٌفقت 
عليو الفرؽ، من غًن نكًن لو، مع أنٌو شاع كاشتهر كاستفاض، فبل أقٌل من 

لقراءات السبع اٞنراد هبا اشرتاط ذلك، إذا َف يٌتفق التواتر يف بعضها. فإٌف ا
كم عن األئٌمة السبعة القرٌاء اٞنشهورين، كذلك اٞنركٌم عنهم منقسم إُف ري  ما
فيت لف فيو، ّنعىن أنٌو ني ٗنع عليو عنهم، َف ٫نتلف فيو الطرؽ، كإُف ما اختي أي  ما

 ،نسبتو إليهم يف بعض الطرؽ. فاٞنصٌنفوف لكتب القراءات ٫نتلفوف يف ذلك
ا، كمن تصٌفح كتبهم يف ذلك، ككقف على كبلمهم فيو، عرؼ اختبلفنا كثًنن 

: إٌف القراءات السبع متواترة،  صٌحة ما ذكرانه. كأٌما من يهٌوؿ يف عبارتو قائبلن
نزؿ على سبعة أحرؼ، فخطؤه ظاىر؛ ألٌف األحرؼ السبعة اٞنراد ألٌف القرآف أي 

ئل ىذا تقٌدمة. كلو سي هبا غًن القراءات السبع، على ما سبق تقريره يف األبواب اٞن
إُف حصرىا، كإ٧ٌنا  كَف يهتدً  ،القائل عن القراءات السبع اليت ذكرىا، َف يعرفها

إف كاف من أىل  -ىي شيء طرؽ ٚنعو، فقالو غًن مفٌكر يف صٌحتو، كغايتو 
يب ّنا يف الكتاب الذم حفظو. كالكتب يف ذلك كما ذكران أف ٩ني  -ىذا العلم 
ٞنغاربة كاٞنشارقة، فبٌن كتب الفريقٌن تباين يف مواضع  سٌيما كتب ا ٢نتلفة، كال

نكرت، ككم فات كتابو من قراءة صحيحة كثًنة، فكم يف كتابو من قراءة قد أي 
م ٩نسر على إطبلؽ ىذه ػل ،طرت، على أنٌو لو عرؼ شركط التواترسي  فيو ما

                                                           
 .ُّٓ-ُّْ( اٞنرشد الوجيز: ُ)
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التواتر يف ا لسنا ٣ٌنن يلتـز ػإنٌ  :يف كٌل حرؼ من حركؼ القراءة. فاٜناصل العبارة
ف فيها بٌن القرٌاء، بل القراءات كٌلها منقسمة إُف متواتر ٗنيع األلفاظ اٞنختلى 

 ٞنن أنصف كعرؼ كتصٌفح القراءات كطرقها. كغاية كغًن متواتر، كذلك بٌنًٌ 
كإدغاـ أيب عمرك، كنقل اٜنركة لورش،   - بديو مٌدعي تواتر اٞنشهور منهايي  ما

أنٌو متواتر عن ذلك اإلماـ، الذم  - البن كثًنكصلة ميم اٛنمع، كىاء الكناية 
هد نفسو يف استواء الطرفٌن كالواسطة، سبت تلك القراءة إليو، بعد أف ٩ني ني 

يف كٌل فرد، فرد، من  ، أنٌو بقي عليو التواتر من ذلك اإلماـ إُف النيبٌ  إاٌل 
 اليسًن ل إاٌل آحادنا، إاٌل نقى ب العربات، فإهٌنا من مٌث َف تي سكى ذلك، كىنالك تي 

 ،ر"، كنقلنا فيوػي "كتاب البسملة الكبيػف ،أيضنا ،منها. كقد حٌققنا ىذا الفصل
عٌن، مشنًٌ ػو البى ما تبلشى عنده شي  - نٌنتقً مي ػمن األئٌمة ال - ٌذاؽحي ػمن كبلـ ال

 . (ُ)«كاب التوفيق
كاعلم أٌف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايراتف، فالقرآف »كقاؿ الزركشٌي: 

كالقراءات ىي اختبلؼ  ؛للبياف كاإلعجاز ، ؿ على ١نٌمدالوحي اٞننز   ىو
 .ألفاظ الوحي اٞنذكور يف كتبة اٜنركؼ أك كيفٌيتها؛ من ٔنفيف كتثقيل كغًن٨نا

ىهنا أمور: أحدىا أٌف القراءات السبع متواترة عند اٛنمهور، كقيل: بل  مثٌ 
"، كال إبنكار " ك"مصرخيًٌ ألرحاـً مشهورة، كال عربة إبنكار اٞنربٌد قراءة ٘نزة: "كا

ىم شركائهم". أكالدى  مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قتلي 
ففيو نظر؛  ، يٌ ػا تواترىا عن النبأمٌ  ؛عن األئٌمة السبعة ،أهٌنا متواترة :كالتحقيق

فإٌف إسناد األئٌمة السبعة هبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات، كىي 
يف استواء الطرفٌن كالواسطة،  ،م تكمل شركط التواترػل ،الواحد عن الواحد نقل

                                                           
 .ُّٔ-ُّٓ( اٞنرشد الوجيز: ُ)
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كىذا شيء موجود يف كتبهم، كقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابو 
 .(ُ)«"اٞنرشد الوجيز" إُف شيء من ذلك

قلت: كما أفت بو الشيخاف نقلو النوكٌم يف شرح »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 
اب الشافعٌي، فقاؿ: قاؿ أصحابنا كغًنىم: ال ْنوز القراءة يف اٞنهٌذب عن أصح

، ألٌف القرآف ال يثبت  الصبلة كال غًنىا ابلقراءة الشاٌذة؛ ألهٌنا ليست قرآانن
، له أك جاىً  طه ابلتواتر، كالقراءة الشاٌذة ليست متواترة؛ كمن قاؿ غًنه، فغالً  إاٌل 

الصبلة كغًنىا، كقد اتٌفق فقهاء  نكر عليو قراءهتا يففلو خالف كقرأ ابلشاٌذ، أي 
بغداد على استتابة من قرأ ابلشواٌذ. كنقل ابن عبد الرٌب إٗناع اٞنسلمٌن على أنٌو 

 .(ِ)«صٌلى خلف من يقرأ هباال ْنوز القراءة ابلشواٌذ، كال يي 
كليست اختياريٌة،  ،ةالثالث: أٌف القراءات توقيفيٌ »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 

الز٢نشرٌم، حيث ظٌنوا أهٌنا اختياريٌة، تدكر مع اختيار  خبلفنا ٛنماعة منهم
" ابٝنفض؛ كمثل كاجتهاد البلغاء. كرٌد على ٘نزة قراءة: "كاألرحاـً  ،الفصحاء

أكا ٘نزة يف قراءتو: كي عن أيب زيد كاألصمعٌي كيعقوب اٜنضرمٌي أف خطٌ حي  ما
 عمرك إدغامو " بكسر الياء اٞنشٌددة، ككذا أنكركا على أيب"كما أنتم ّنصرخيًٌ 

م الراء دغى كم". كقاؿ الزٌجاج: إنٌو خطأ فاحش؛ كال تي الراء عند البلـ يف: "يغفل  
م الزائد يف دغى ألٌف الراء حرؼ مكٌرر، كال يي  ؛" بكذاِف  رٍ : "مي يف البلـ إذا قلتى 

دغمت البلـ يف الناقص لئلخبلؿ بو؛ فأٌما البلـ فيجوز إدغامو يف الراء، كلو أي 
 . (ّ)«. كىذا ٓناميله...لـز التكرير من الراء. كىذا إٗناع النحوٌيٌن. انتهى ،الراء

                                                           
 .ُّٗ-ُّٖ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .ّّّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ِ)
 .ِِّ-ُِّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ّ)
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ما لً  ؛كعن اإلماـ أ٘ند بن حنبل أنٌو كره قراءة ٘نزة»كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 
 .(ُ)«ما كرىهالى  ،فيها من طوؿ اٞنٌد كغًنه، فقاؿ: ال تعجبين، كلو كانت متواترة

ق عليها طلً أي  ،من ىذه األركاف الثبلثةركن  كمت اختلٌ »كقاؿ ابن اٛنزرٌم: 
 ؛ن ىو أكرب منهمأـ عمٌ  ،أك ابطلة، سواء كانت عن السبعة ،ةأك شاذٌ  ،ضعيفة

 .(ِ)«...من السلف كاٝنلف ،ة التحقيقىذا ىو الصحيح عند أئمٌ 

                                                           
 .َِّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .ٗ/ُ: لنشر يف القراءات العشر( اِ)
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 مفّضريًـً القرآن الكريم، وجفضيراث الـالفروق بي

 
صحيحة، كال سٌيما تفسًنات الغبلة؛  اٞنفٌسرين ليست كٌل تفسًنات

 كليست كٌل مباحث علم التفسًن صحيحة قطعٌية، كال سٌيما اٞنباحث اٝنبلفٌية.
كاٞنقصود ىنا التنبيو على مثار االختبلؼ يف التفسًن، »قاؿ ابن تيمٌية: 

اليت دعت أىلها إُف أف حرٌفوا الكلم عن  ،كأٌف من أعظم أسبابو البدع الباطلة
ريد بو، كأتٌكلوه على غًن أتكيلو، بغًن ما أي  ، مواضعو، كفٌسركا كبلـ هللا كرسولو

كأنٌو اٜنٌق، كأف  ،فمن أصوؿ العلم بذلك أف يعلم اإلنساف القوؿ الذم خالفوه
ث يعرؼ أٌف تفسًن السلف ٫نالف تفسًنىم، كأف يعرؼ أٌف تفسًنىم ١ندى 

ع، مٌث أف يعرؼ ابلطرؽ اٞنفٌصلة فساد تفسًنىم، ّنا نصبو هللا من األدلٌة دى مبت
 .(ُ)«على بياف اٜنقٌ 

ؼ عرى كال بٌد يف تفسًن القرآف كاٜنديث من أف يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
م كبلمو، فمعرفة العربٌية فهى ما يدٌؿ على مراد هللا كرسولو من األلفاظ، ككيف يي 

عٌن على أف نفقو مراد هللا كرسولو بكبلمو، ككذلك معرفة ا يي اليت خوطبنا هبا ٣نٌ 
داللة األلفاظ على اٞنعآف؛ فإٌف عاٌمة ضبلؿ أىل البدع كاف هبذا السبب؛ فإهٌنم 
صاركا ٪نملوف كبلـ هللا كرسولو على ما يٌدعوف أنٌو داٌؿ عليو، كال يكوف األمر  

 . (ِ)«كذلك، ك٩نعلوف ىذه الداللة حقيقة، كىذه ٠نازنا
إحدا٨نا: قـو اعتقدكا معآف، مٌث أرادكا ٘نل »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

ريده بكبلمو ألفاظ القرآف عليها. كالثانية: قـو فٌسركا القرآف ّنجٌرد ما يسوغ أف يي 

                                                           
 .ُْٗ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ٖٕ/ٕ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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ؿ منز  ػمتكٌلم ابلقرآف، كالػإُف ال ،من كاف من الناطقٌن بلغة العرب، من غًن نظر
ى ػإل ،الذم رأكه، من غًن نظر ،معىنػف راعوا الب بو. فاألٌكلو مخاطى ػعليو، كال

 ،جٌرد اللفظػمن الداللة كالبياف. كاآلخركف راعوا م ،تستحٌقو ألفاظ القرآف ما
 ،ريد بو العريٌب، من غًن نظر إُف ما يصلح للمتكٌلم بو٩نوز عندىم أف يي  كما

كلسياؽ الكبلـ. مٌث ىؤالء كثًننا ما يغلطوف يف احتماؿ اللفظ لذلك اٞنعىن يف 
اللغة، كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم، كما أٌف األٌكلٌن كثًننا ما يغلطوف يف 
صٌحة اٞنعىن الذم فٌسركا بو القرآف، كما يغلط يف ذلك اآلخركف، كإف كاف نظر 

ن إُف اللفظ أسبق. كاألٌكلوف صنفاف: اترة األٌكلٌن إُف اٞنعىن أسبق، كنظر اآلخري
 ،ريد بو، كاترة ٪نملونو على ما َف يدٌؿ عليوكأي  ،يسلبوف لفظ القرآف ما دٌؿ عليو

، رى كَف يػي  د بو، كيف كبل األمرين قد يكوف ما قصدكا نفيو أك إثباتو من اٞنعىن ابطبلن
يف الدليل،  فيكوف خطؤىم يف الدليل كاٞندلوؿ، كقد يكوف حقًّا، فيكوف خطؤىم

 . (ُ)«ال يف اٞندلوؿ
ككثًن منهم إ٧ٌنا ينظر من تفسًن القرآف كاٜنديث »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

فيتأٌكؿ أتكيبلهتم، فالنصوص اليت توافقهم  ،فيما يقولو موافقوه على اٞنذىب
٪نتٌجوف هبا، كاليت ٔنالفهم يتأٌكلوهنا، ككثًن منهم َف يكن عمدهتم يف نفس األمر 

 . (ِ)«نٌص أصبلن  اتٌباع
فما قالو الناس من األقواؿ اٞنختلفة يف تفسًن »ة أيضنا: كقاؿ ابن تيميٌ 

دكف قوؿ، ببل علم، كال يكٌذب  ،القرآف كأتكيلو ليس ألحد أف يصٌدؽ بقوؿ
ريد  إذا عرؼ اٜنٌق الذم أي كن إاٌل يط بعلمو، كىذا ال ٬ني بشيء منها، إاٌل أف ٪ني 

                                                           
 .ُُٗ-َُٗ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .َِْ/ُٕ ( ٠نموعة الفتاكل:ِ)
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الذم أحاط بعلمو، كأٌما إذا  ،ابطل، فيكٌذب ابلباطلابآلية، فيعلم أٌف ما سواه 
حط بشيء منها علمنا، فبل ٩نوز لو التكذيب بشيء ػم يعرؼ معناىا، كَف يي ػل

منها، مع أٌف األقواؿ اٞنتناقضة بعضها ابطل قطعنا، كيكوف حينئذ اٞنكٌذب 
، كفساد ابلقرآف كاٞنكٌذب ابألقواؿ اٞنتناقضة، كاٞنكٌذب ابٜنٌق كاٞنكٌذب ابلباطل

 . (ُ)«البلـز يدٌؿ على فساد اٞنلزـك
كيف التفسًن من ىذه اٞنوضوعات قطعة كبًنة، »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 ،يف فضائل سور القرآف ،مثل اٜنديث الذم يركيو الثعليٌب كالواحدٌم كالز٢نشرمٌ 
سورة، سورة؛ فإنٌو موضوع ابتٌفاؽ أىل العلم. كالثعليٌب ىو يف نفسو كاف فيو خًن 

 ،من صحيح ،ي كتب التفسًنػكدين، ككاف حاطب ليل، ينقل ما كجد ف
ابلعربٌية؛ لكن ىو أبعد  ،صاحبو كاف أبصر منو كالواحدمٌ  ؛كموضوع ،كضعيف

الثعليٌب، لكٌنو صاف تفسًنه ٢نتصر من  كاتٌباع السلف، كالبغومٌ  ،عن السبلمة
ي كتب ػموضوعات فػعة. كالعن األحاديث اٞنوضوعة، كاآلراء اٞنبتدى  ،تفسًنه

 . (ِ)«التفسًن كثًنة...
ككثًننا ما يشحن اٞنفٌسركف تفاسًنىم من »كقاؿ أبو حٌياف األندلسٌي: 

ذلك اإلعراب، بعلل النحو، كدالئل أصوؿ الفقو، كدالئل أصوؿ الدين، ككٌل 
، كإ٧ٌنا يؤخى ر ىذا مقر   منا يف علم التفسًن، دكف ذ ذلك مسل  يف آتليف ىذه العلـو

استدالؿ عليو، ككذلك أيضنا ذكركا ما ال يصٌح من أسباب نزكؿ، كأحاديث يف 
الفضائل، كحكاايت ال تناسب، كتواريخ إسرائيلٌية، كال ينبغي ذكر ىذا يف علم 

بل الرتكيب، كعلم كيفٌية كمن أحاط ّنعرفة مدلوؿ الكلمة كأحكامها ق .التفسًن

                                                           
 .ُِٖ/ُٕ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .َُٗ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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تركيبها يف تلك اللغة، كارتقى إُف ٕنييز حسن تركيبها كقبحو، فلن ٪نتاج يف فهم 
ما ترٌكب من تلك األلفاظ إُف مفٌهم كال معٌلم، كإ٧ٌنا تفاكت الناس يف إدراؾ ىذا 

ينا الكبلـ كقد جرٌ  .الذم ذكرانه، فلذلك اختلفت أفهامهم، كتباينت أقواٟنم
عض من عاصران، فكاف يزعم أٌف علم التفسًن مضطٌر إُف النقل يف يومنا مع ب

فهم معآف تراكيبو، ابإلسناد إُف ٠ناىد كطاكس كعكرمة كأضراهبم، كأٌف فهم 
اآلايت متوٌقف على ذلك، كالعجب لو أنٌو يرل أقواؿ ىؤالء كثًنة االختبلؼ، 

ىذا اٞنعاصر كنظًن ما ذكره  .متباينة األكصاؼ، متعارضة ينقض بعضها بعضنا
 صار يتكٌلم بتلك اللغة، إفرادنا كتركيبنا، حٌت  ،ؾأنٌو لو تعٌلم أحدان مثبلن لغة الرتُ 

كيتصٌرؼ فيها نثرنا كنظمنا، كيعرض ما تعٌلمو على كبلمهم، فيجده مطابقنا 
م عن حجً ؾ، فيي للغتهم، قد شارؾ فيها فصحاءىم، مٌث جاءه كتاب بلساف الرتُ 

الرتكٌي،  اتضٌمنو من اٞنعآف، حٌت يسأؿ عن ذلك سنقرن كعن فهم ما  ،رهتدبُ 
كٌل آية   عٌد من العقبلء؟ ككاف ىذا اٞنعاصر يزعم أفٌ ، ترل مثل ىذا يي اسنجرن  أك

إُف  ،إُف أف كصل ذلك ،عن سلف، ابلسند ،خلفه  نقل فيها التفسًنى 
 .(ُ)«الصحابة...

األٌكؿ:  :أربعة أٌمهاهتا كثًنة، مآخذ التفسًن لطالب»كقاؿ الزركشٌي: 
 الضعيف من اٜنذر ٩نب لكن األٌكؿ؛ الطراز ىو ، كىذا هللا رسوؿ عن النقل
 :ميموٓفٌ ػال قاؿ القلب. يف سواد األكراؽ سواد كإفٌ  كثًن. فإنٌو كاٞنوضوع؛ فيو،

 ،مغازمػال أصوؿ: ٟنا ليس ،كتب ثبلث: يقوؿ ،حنبل بن مدػأح معتي ػس
 هاػأنٌ  الغالب أفٌ  كمراده: أصحابو من ،قوفحقًٌ مي ػال قاؿ كالتفسًن. ،مبلحمػكال

                                                           
 .َُْ/ُ( تفسًن البحر ايط: ُ)
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 .(ُ)«ر...ػكثي ذلك من صحٌ  فقد ،كإاٌل  مٌتصلة، ،صحاح ،أسانيد هاػل ليس
 ذلك من صحٌ  الذم: قلتي »بنا على كبلـ الزركشٌي: عقًٌ كقاؿ السيوطٌي مي 

ا، قليل  آخر كٌلها، كسأسردىا القٌلة، غاية يػف ،منو مرفوعػال أصل بل جدًّ
 .(ِ)«الكتاب

 يف ريكم ما أكثر أفٌ  كٌلو ىذا من كغرضنا»كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 
 مقاصده عن لتاليو، كشاغل القرآف، على حجاب كثًنه: أك اٞنأثور، التفسًن
لوف للعقوؿ، اٞننٌوًرة لؤلنفس، الػمزٌكية العالية  عن شاغل ٟنم اٞنأثور للتفسًن فاٞنفضًٌ

ا، لػها قيمة ال التػي الركاايت، بكثرة القرآف، مقاصد  أفٌ  كما موضوعنا، كال سػػػندن
لٌن  .(ّ)«تقٌدـ كما عنو، أخرل صوارؼ ٟنم التفاسًن لسائر اٞنفضًٌ

 اآلايت أخضع األثرمٌ  التفسًن إفٌ : أقوؿ كأكاد»كقاؿ ١نٌمد الغزاٌِف: 
  الرسوؿ ألفٌ  الصحيحة؛ يف األسانيد ،طبيعيًّا يكوف قد كىذا. لؤلحاديث

 يف جاءت اليت - األحاديث بعض أفٌ  :مشكلةػال لكنٌ  ربٌو؛ عن بٌنًٌ مي ػال ىو
 .(ْ)«...السند ضعيفة تكوف - مأثورػابل التفسًن

 قصص يف اجملالس عرائس" الثعليٌب: كتاب إفٌ »كقاؿ صبلح اٝنالدٌم: 
 التفسًن، كتب يف مرجعنا يكوف أف يصلح كال عند العلماء، مرفوض" األنبياء

 ،موضوعة :فيو اليت ،كالركاايت ،كاألخبار ،اٜنكاايت كمعظم األنبياء، كقصص
. الباطلة اٞنردكدة ،اإلسرائيلٌيات عن مأخوذة ر،ػكأساطي ،خرافات كىي كمردكدة،

                                                           
 .ُٔٓ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .ِِٖٓ/ٔ( اإلتقاف يف علـو القرآف: ِ)
 .َُ/ُ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ّ)
 .ُٖٗ( كيف نتعامل مع القرآف: ْ)
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ه الفادم اليت ، كاألساطًن ،و ضمن اٝنرافاتألنٌ  ؛كمردكد ،ابطله  :منو (ُ)كما أخذى
، من أخطاء ،مجالس"ػي "عرائس الػل القرآفي ما فٍت كتابىو! كال يتحم  مؤلى 

 .(ِ)«كأابطيل! ،كخرافات
 يف القرآف مع نبقى أف علينا فالواجب»كقاؿ صبلح اٝنالدٌم أيضنا: 

 اليت ماتاٞنبهى  بعض نبٌٌن  كال عنو، سكت عٌما كنسكت القٌصة، عن حديثو
ا القرآف أهبمها  إُف كذىبوا ذلك، يفعلوا مػل اٞنفٌسرين من كثًننا كلكنٌ  !عمدن

 هبا كفٌسركا الكبلـ، تفٌصل اليت كاإلسرائيلٌيات تثبت، مػل اليتكالركاايت  األخبار
 .(ّ)«القرآف أهبمها اليت ماتاٞنبهى  هبا كبٌينوا هللا، كبلـ

                                                           
(. كقد رٌد صبلح اٝنالدٌم، على و اسم مستعار ًلمن أل  ( ىُ) ف كتاب )ىل القرآف معصـو

 (.القرآف كنقض مطاعن الرىبافىذا الكتاب، بتأليفو كتابو: )
 .ٔٓ-ٓٓ/ُ( القرآف كنقض مطاعن الرىباف: ِ)
 .ُٖٓ/ُ( القرآف كنقض مطاعن الرىباف: ّ)
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 سولـً القرآن الكريم، ورواًاث أصباب الىـالفروق بي

 
ثبواتن قطعيًّا، كثبوت القرآف الكرٔف، كالكثًن  ،ليست تلك الركاايت بثابتة

ركاايت مكذكبة موضوعة مفرتاة،  - عند بعض اٞنؤلٌفٌن -من تلك الركاايت 
ليس أكثر  :لبعض ركاايت أسباب النزكؿ قيمة ٟنا. كتصحيح بعض اٞنؤٌلفٌن ال

 فيد الظٌن عند من يركن إليو، كليس تصحيحنا اتٌفاقيًّا قطعيًّا.من اجتهاد، قد يي 
ابلركاية  كال ٪نٌل القوؿ يف أسباب نزكؿ الكتاب، إاٌل »قاؿ الواحدٌم: 

كالسماع، ٣ٌنن شاىد التنزيل، ككقف على األسباب، كُنث عن العلم كجٌد يف 
 . (ُ)«الطبلب. كقد كرد الشرع ابلوعيد للجاىل ذم العثار، يف ىذا العلم ابلنار

، »مٌث قاؿ:  كأٌما اليـو فكٌل أحد ٫نرتع لآلية سببنا، ك٫نتلق إفكنا ككذابن
 . (ِ)«ر يف الوعيد للجاىل بسبب اآليةملقينا زمامو إُف اٛنهالة، غًن مفكٌ 

كمن عجيب شأف ركاة أسباب النزكؿ أهٌنم »د رشيد رضا: كقاؿ ١نمٌ 
٬نزٌقوف الطائفة اٞنلتئمة من الكبلـ اإلٟنٌي، ك٩نعلوف القرآف عضٌن متفرٌقة، ّنا 

قة يفٌككوف اآلايت، كيفصلوف بعضها من بعض، كّنا يفصلوف بٌن اٛنمل اٞنوثى 
، كما ٩نعلوف لكٌل آية من يف اآلية الواحد ة، فيجعلوف لكٌل ٗنلة سببنا مستقبلًّ

انظر ىذه اآلايت ْند إعجازىا  .اآلايت الواردة يف مسألة كاحدة سببنا مستقبلًّ 
شعر بو يف ضمن أف مٌهدت لؤلمر بتحويل القبلة، ما يي  ،يف ببلغة األسلوب

ة إبسنادىا إُف حكاية شبهة اٞنعرتضٌن، اليت ستقع منهم، كبتوىٌن ىذه الشبه
السفهاء من الناس، كإيرادىا ٠نملة، كبوصلها ابلدليل على فسادىا، كبذكر 

                                                           
 .ٔٗ( أسباب نزكؿ القرآف: ُ)
 .ٖٗ( أسباب نزكؿ القرآف: ِ)
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ىداية الصراط اٞنستقيم، الذم ال التواء فيو، كال اعوجاج، كال تفريط عند 
سالكيو، كال إفراط، كبذكر مكانة ىذه األٌمة بدينها، كاعتداٟنا يف ٗنيع أمرىا، 

األكُف قبلة، مٌث التحويل عنها، كابلتلٌطف يف يف جعل القبلة  ،كببياف اٜنكمة
من ارتداد بعض من يٌدعوف اإل٬ناف، عن دينهم؛ افتتاانن  ،عٌما سيكوف ،اإلخبار

حٌت ال يعظم  ؛يف سياؽ بياف اٜنكمة ،ابلتحويل، كجهبلن ابألمر، إذ أكرد اٝنرب
 ،م عليهمنعى على غًن اٞن ،كاٞنؤمنٌن، كببياف أٌف اٞنسألة كبًنة ،على النيبٌ  ،كقعو

ّنعرفة دالئل اٞنسائل،  ،ابٟنداية اإلٟنٌية، اليت سبق ذكرىا، كىي اإل٬ناف الكامل
،  الثابتٌن على اتٌباع الرسوؿ ،كحكم األحكاـ، مٌث بتبشًن اٞنؤمنٌن اٞنهتدين

إباثبة هللا إاٌيىم، برأفتو كر٘نتو، كفضلو كإحسانو. كبعد ىذا كٌلو أمره ابلتحٌوؿ 
 -أمرنا صر٪ننا، كما سيأيت يف تفسًن بقٌية اآلايت. أفيصٌح يف مثل ىذا السياؽ 

قاؿ: إٌف  فنا، كيي تػى فنا، نػي تػى ل نػي عى و، ك٩ني قى ثػي أف نفٌك كي  - ق بعض ٗنلو كآايتو ببعضاٞنوثى 
ت ٜنادثة حدثت، أك كلمة قيلت، كإف أٌدل ذلك إُف قلب ٗنلة منو نزل كلٌ 

، كجعل آايت التمهيد متأٌخرة يف النزكؿ  الوضع، كجعل األٌكؿ آخرنا، كاآلخر أٌكالن
أبف ٤نعل القرآف عضٌن؛ ألجل  ،عن آايت اٞنقصد؟ أتسمح لنا اللغة كالدين

ريخ رؼ من اتعي  كإف قيل: إٌف إسناد بعضها قوٌم، ُنسب ما ،كيتركاايت ري 
 . (ُ)«؟!الراكين
زكؿ ػػباب نػػبتطٌلب أس ،مفٌسرينػن الػر مػػػع كثيػػكلأي »كقاؿ ابن عاشور:  

نزلت ألجلها؛ لبياف  - من القرآف -ركل أٌف آايت يي  ،القرآف، كىي حوادث آم
 ،ي ذلك، كأكثركاػحو ذلك، كأغربوا فػأك ٜنكايتها، أك إنكارىا، أك ن ،حكمها

نزلت على  - من القرآف -وىم الناس أٌف كٌل آية ى كاد بعضهم، أف يي ػحتٌ 

                                                           
 .ُُ/ِالقرآف اٜنكيم: ( تفسًن ُ)
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 - ي بعض آم القرآفػف -جد ػا نػما ذكركا. بيد أنٌ ػب ،ى رفعوا الثقةػسبب، كحتٌ 
 ،أسباابن  - لبعض اآلم -جد ػها، كنػى نزكلػاليت دعت إل ،ى األسبابػإشارة إل

نزكؿ  ر أسبابػػػثبتت ابلنقل، دكف احتماؿ أف يكوف ذلك رأم الناقل، فكاف أم
كإرساؿ حبلو  - كاإلسراؼ، ككاف يف غٌض النظر عنو ،القصد رنا بٌنػػقرآف دائال

ى خوض ػإل ،يػػرآف. فذلك الذم دعانػػػم القػػي فهػر عظيم، فػػػخط - على غاربو
 ،محيصوػى تػإل ،اجةػحػٌدة الػػػػػور شػػػر؛ لظهػػػمقٌدمات التفسي يػف ،ىذا الغرض

عند عركض تلك  ،كلبلستغناء عن إعادة الكبلـ عليو ر،ػػاء التفسيػػػػنػػي أثػف
ها. كأان عاذر ػجمع شتاتػي ،رأاين  - ي ذلكػف -مٌدخر ما أراه  رػمسائل، غيػال
ن ػػٌل مػػػك  أبفٌ  - فاستكثركا منها - باب النزكؿػي أسػف ،واػػالذين أٌلف ،متقٌدمٌنػال

ع فيو، حٌبة التوسُ ػمتلكو مػت ،عر مشبى ػغي ،يف موضوع ،كتاب يتصٌدل لتأليف
ا ػػػمػو، فًنضى بػػػػسفى ٌد نػى مً ػو، كيي ػػػسبى ذكي قػى ليي  ؛ن ملتقطاتوػػػم ،تزيدػػفبل ينفٌك يس

ر ىٌياب ػ. غي"ي من حديثك، اي سعدػزدن"د، رضى الصٌب ابلوعد، كيقوؿ: ػػػجػي
ب؛ ػػالقللك ػػإذا امت ،عػػػػأف الولػػػػػك شػاذر، ككذلػػػذرة عػػػػمتطٌلب مع لعاذؿ، كال

 ،مفٌسرين، الذين تلٌقفوا الركاايت الضعيفة، فأثبتوىاػأساطٌن ال أعذر ي الػٌ كلكن
م ينٌبهوا على مراتبها، قٌوة كضعفنا، حٌت أك٨نوا كثًننا من الناس أٌف ػي كتبهم، كلػف

القرآف ال تنزؿ آايتو، إاٌل ألجل حوادث تدعو إليها، كبئس ىذا الوىم؛ فإٌف 
بو صبلح األٌمة، يف أصناؼ الصبلح، فبل يتوٌقف  إُف ما القرآف جاء ىاداين 

ى تشريع األحكاـ. نعم إٌف العلماء ػالداعية إل ،حوادثػنزكلو على حدكث ال
طائفة شاٌذة، اٌدعت  ، إاٌل "سبب النزكؿ ال ٫نٌصص إفٌ "توٌجسوا منها، فقالوا: 

ما ة، لى التخصيص هبا، كلو أٌف أسباب النزكؿ كانت كٌلها متعٌلقة آبايت عامٌ 
وا: ػػػػن قالػحي ،وؿػػػػػػػة األصػد أراحنا أئمٌ ػػػػػدخل من ذلك ضٌر على عمومها؛ إذ ق

ها ػراـ ركات ،باابن كثًنةػػخصوص السبب"، كلكٌن أسػب ال ،ظػػػرة بعمـو اللفػػػ"العب
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ـٌ، أك تقييد مطلق، أك إلػراد، من تػػن مػتعيي حمل، فتلك ػجاء إُف مػخصيص عا
ي التفسًن، قبل التنبيو على ضعفها، أك ػأماـ معان ،تقف عرضةىي اليت قد 

 . (ُ)«أتكيلها
 اليت التار٫نٌية، األخطاء ىذه نظائر استعرضنا كلو» كقاؿ صبحٌي الصاٌف:

لت ، ٘ني  بنا لطاؿ ينطق، َف ّنا القرآفى  كأنطقت النزكؿ، أسباب على ٘نبلن
 السرٌ  على أيدينا لنضع فرصة؛ ننتهزىا كإ٧ٌنا التجواؿ، بنا كامتدٌ  االستعراض،

 بدٌ  ال أف العلماء أكثر ظىنُ  -نظران  يف - فهو األخطاء، ىذه كراء الكامن،
 أسباهبا معها ديفنت اليت اٞناضية، األمم كقائع يف حٌت  نزكؿ، سبب من آية لكلٌ 

 سبب التماس لزامنا كاف فإف كعواقبها؛ مقٌدماهتا رموسها يف كطيويت كنتائجها،
 من أكانوا سواء الكرٔف، الرسوؿ عهد على ابألحياء، متعٌلقنا فليكن ٟنا، نزكؿ

 . (ِ)«الكتاب أىل من أـ اٞنشركٌن، من أـ اٞنؤمنٌن،
 اٝنلط، ىذا بعض عن النظر غضضنا كإذا»كقاؿ صبحٌي الصاٌف أيضنا:  

 أسباب يف اٞناضية، الوقائع إبدراج اٞنفٌسرين، مبالغة من الناشئ اٞنقصود، غًن
 األسباب، هبذه اٞنتعٌلقة الركاايت، صيغ يف أخرل، عقبات كاجهنا النزكؿ،
 األحواؿ، ٗنيع يف النزكؿ، سبب يف بياف نصًّا، الصحيحة الراكم عبارة فليست

 .(ّ)«...كسواه السبب، ٪نتمل ما كفيها الواضح، النصٌ  فيها بل

                                                           
 .ْٔ/ُ( تفسًن التحرير كالتنوير: ُ)
 .ُّٗ( مباحث يف علـو القرآف: ِ)
 .ُِْ-ُُْ( مباحث يف علـو القرآف: ّ)
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أقوال الىاسخ والـالفروق بي  ميضوخـً القرآن الكريم، و

 
تلك األقواؿ بثابتة ثبواتن قطعيًّا، كثبوت القرآف الكرٔف؛ بل إٌف ليست 

 أكثر تلك األقواؿ عند بعض اٞنؤٌلفٌن: متعارضة، أك ضعيفة، فبل قيمة ٟنا.
قد يكوف من  - يف النسخ -كتصحيح بعض اٞنؤٌلفٌن لبعض األقواؿ 

ؤٌلفٌن قبيل االجتهاد، فهو ليس تصحيحنا اتٌفاقيًّا قطعيًّا، فإٌف اختبلؼ اٞن
 كاضح كٌل الوضوح. - يف مسألة النسخ، كمواضعو، كركاايتو -القدامى 

من ساءلكم عن بياف  :فالتقدير ،قيل: اٝنطاب لليهود»قاؿ ابن اٛنوزٌم: 
 :قاؿ لكم، فعلى ىذاكٌلموىم ّنا ٓنٌبوف أف يي   :فاصدقوه، كقيل: أم ، ١نٌمد

اآلية ١نكمة. كقيل: اٞنراد بذلك مساىلة اٞنشركٌن يف دعائهم إُف اإلسبلـ، 
ـٌ،  (الناس)؛ ألٌف لفظ عده فاآلية عند ىؤالء منسوخة آبية السيف. كفيو بي  عا

 . (ُ)«فتخصيصو ابلكٌفار ٪نتاج إُف دليل
زعم قـو أهٌنا منسوخة آبية السيف، كليس »كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 

َف أيمر ابلعفو، مطلقنا، بل إُف غاية، كمثل ىذا ال يدخل يف و بصحيح؛ ألنٌ 
 . (ِ)«اٞننسوخ

قاؿ بعضهم: ىذا يقتضي نوع مساىلة »كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 
ألٌف من شرطها التنايف، كال تنايف،  ؛سخ آبية السيف. كىو بعيدار، مٌث ني الكفٌ 

 . (ّ)«كأيضنا فإنٌو خرب

                                                           
 .ُٓ( اٞنصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( اٞنصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ِ)
 .ُٔ( اٞنصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ّ)
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وقعوا فتنة، ٞنراد ابآلية اتٌقاء اٞنشركٌن أف يي قيل: ا»كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 
سخ ذلك آبية السيف. كليس ىذا بشيء، رقة، مٌث ني وجب القتل، فالفي أك ما يي 

عتقد، إذا أكرىوا اٞنؤمنٌن على الكفر ابلقوؿ، الذم ال يي  ،كإ٧ٌنا اٞنراد جواز تقواىم
 . (ُ)«غًن منسوخ كىذا اٜنكم ابؽو 

الثانية: قاؿ بعضهم: ىذه اآلية منسوخة  اٞنسألة»كقاؿ الفخر الرازٌم: 
مذكور  (ِ)آبية السيف، كىذا بعيد؛ ألٌف قولو: ﴿مثي  ذىٍرىيٍم يف خىٍوًضًهٍم يػىٍلعىبيوفى﴾

ألجل التهديد، كذلك ال ينايف حصوؿ اٞنقاتلة، فلم يكن كركد اآلية الداٌلة على 
 . (ّ)«النسخ فيوكجوب اٞنقاتلة رافعنا لشيء من مدلوالت ىذه اآلية، فلم ٪نصل 

قاؿ مقاتل كالكليٌب: ىذه اآلية منسوخة آبية »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
السيف، كىذا بعيد؛ ألٌف شرط الناسخ أف يكوف رافعنا ٜنكم اٞننسوخ، كمدلوؿ 
ىذه اآلية اختصاص كٌل كاحد أبفعالو، كبثمرات أفعالو من الثواب كالعقاب، 

القتاؿ ما رفعت شيئنا من مدلوالت ىذه كذلك ال يقتضي حرمة القتاؿ، فآية 
 . (ْ)«اآلية، فكاف القوؿ ابلنسخ ابطبلن 

جٌرد ػل معى ز أف ٩ني ػجي ػم يػل ،كلو كاف من أخبار اآلحاد»كقاؿ ابن تيمٌية: 
فلم يثبت أٌف شيئنا من القرآف  ،جملةػخرب غًن معلـو الصٌحة انسخنا للقرآف. كابل

 .(ٓ)«سخ بسٌنة، ببل قرآفني 

                                                           
 .ِِ( اٞنصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ُ)
 .ُٗ( األنعاـ: ِ)
 .ْٖ/ُّ( التفسًن الكبًن: ّ)
 .َُْ/ُٕ( التفسًن الكبًن: ْ)
 .ُِٖ/َِ( ٠نموعة الفتاكل: ٓ)
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كبعض اٞنفٌسرين يقوؿ: ىذه اآلية منسوخة آبية »تيمٌية أيضنا: كقاؿ ابن 
السيف، كىذا يتوٌجو إف كاف يف اآلية النهي عن القتاؿ، فيكوف ىذا النهي 

م تتعٌرض لذلك ىنا، ػكيف، كاآلية ل  ؛منسوخنا، ليس ٗنيع أنواع الصرب منسوخة
مر ، كإذا أي ال بنفي، كال إثبات؟! بل الصرب كاجب ٜنكم هللا، ما زاؿ كاجبنا

بتلى من قتاٟنم ّنا ىو أعظم من  ابٛنهاد، فعليو أيضنا أف يصرب ٜنكم هللا، فإنٌو يي 
مر لي بو يـو أحد كاٝنندؽ، كعليو حينئذ أف يصرب كيفعل ما أي كبلمهم، كما ابتي 

 . (ُ)«بو من اٛنهاد
ا؛ ألٌف النسخ ال يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:   ،صار إليوكىذا ضعيف جدًّ

 . (ِ)«قٌن؛ كأٌما ابلظٌن، فبل يثبت النسخبي إاٌل 
كقد غلط يف السورة خبلئق، كظٌنوا أهٌنا منسوخة آبية »كقاؿ ابن القٌيم: 

السيف؛ العتقادىم أٌف ىذه اآلية اقتضت التقرير ٟنم على دينهم، كظٌن آخركف 
ٌركف، على دينهم، كىم أىل الكتاب، ككبل القولٌن غلط قى أهٌنا ٢نصوصة ّنن يػي 

فبل نسخ يف السورة، كال ٔنصيص، بل ىي ١نكمة، عمومها نٌص ١نض، 
١نفوظ، كىي من السور اليت يستحيل دخوؿ النسخ يف مضموهنا، فإٌف أحكاـ 

 . (ّ)«يستحيل دخوؿ النسخ فيو - اليت اتٌفقت عليو دعوة الرسل - التوحيد
 اٞنكل ف؛ على ثبتت إذا األحكاـ أفٌ  كىو آخر، ككجو»كقاؿ الشاطيٌب: 

 أٌكالن  اٞنكل ف على ثبوهتا ألفٌ  ١نق ق؛ أبمر إاٌل  يكوف، ال فيها النسخ عاءفادٌ 
 اقًٌقوف أٗنع كلذلك ١نق ق، ّنعلـو إاٌل  يكوف، ال بثبوهتا العلم بعد فرفعها ١نق ق؛

                                                           
 .ُٓٗ/ٖ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ِّٔ/ُِ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ِْٖ-ِْٕ/ُ( بدائع الفوائد: ّ)
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 بو للمقطوع رفعه  ألنٌو اٞنتواتر؛ اٝنرب كال القرآف، ينسخ ال الواحد خرب أفٌ  على
 نسخو، (ُ)يدعي اٞنٌكٌية األحكاـ من كاف ما أفٌ  فاقتضى ىذا ابٞنظنوف؛

 اٛنمع كن٬ني  ال ُنيث ابلنسخ، قاطع مع إاٌل  فيو، الدعول تلك قبوؿ ينبغي ال
 األحكاـ سائر يف يقاؿ .. كىكذا.فيهما اإلحكاـ دعول كال الدليلٌن، بٌن

 .(ِ)«مدنٌية أك كانت، مٌكٌية
ن ػػػػم ،رػػػػو كثيػػػػج بػػػػػهػا لػػػػف مػػن ضعػٌ ق تبيػػهذا التحقيػكب»كقاؿ الزركشٌي: 

أهٌنا منسوخة آبية السيف، كليست   - يف اآلايت اآلمرة ابلتخفيف -مفٌسرين ػال
 أمر كرد ٩نب امتثالو، يف كقت ما،، ّنعىن أٌف كٌل ػػإسى نٍ مي ػكذلك، بل ىي من ال

كليس إُف حكم آخر،  ،وجب ذلك اٜنكم، مٌث ينتقل ابنتقاؿ تلك العٌلةلعٌلة تي 
ا  . (ّ)«بنسخ، إ٧ٌنا النسخ اإلزالة، حٌت ال ٩نوز امتثالو أبدن

ألٌف القرآف انسخ مهيمن على كٌل الكتب، كليس »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 
، كىو قليل، بٌٌن   هللا أييت بعده انسخ لو، كما فيو من انسخ كمنسوخ، فمعلـو

ي ػف ،كالعٌدة كالفرارانسخو عند منسوخو، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسوؿ، 
حٌقق علمنا ابلنسخ، علم أٌف غالب ػر ذلك، فمن تػػحوه، كأٌما غيػجهاد كنػال

ٌق ػػػي حػل فػػبيػػل، كالسػػمجمػحكم الػا يرجع لبياف الػػػ، كمنو مإسى نٍ مي ػمن ال ،ذلك
 - ٌدعى نسخو ابلسٌنةٌما يي ػم ،اآلتية ابلفاحشة، فبٌينتو السٌنة، ككٌل ما يف القرآف

م القرآف، كقاؿ سبحانو: ﴿كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذًٌٍكرى ػػحكػاف لػػػفهو بي - ند من يراهع

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )ييد عى(.ُ)
 .َّْ-ّّٗ/ّ( اٞنوافقات: ِ)
 .ِْ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ّ)
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ى لًلن اًس﴾ لًتػيبػىٌنًٌ
فليس بنسخ؛  ،على ما ظٌنو كثًن من اٞنفٌسرين ،، كأٌما ابلقرآف(ُ)

لوقت اٜناجة، أك خطاب قد  ،ر بيانوخًٌ ل أي جمى ػمي  كأتخًن، أك ،(ِ)كإ٧ٌنا ىو نسأ
، أك حكم عاـٌ  ،حاؿ بينو  كبٌن أٌكلو خطاب غًنه، أك ٢نصوص من عمـو

ي معىن. كأنواع اٝنطاب كثًنة، فظٌنوا ذلك ػف ،مداخلة معىنػخاٌص، أك لػل
نسخنا، كليس بو، كأنٌو الكتاب اٞنهيمن على غًنه، كىو يف نفسو متعاضد، كقد 

 . (ّ)«توٌُف هللا حفظو
 ،جٌسدتػت -هللا  مع - حقًّا األدب إساءة لكنٌ »كقاؿ صبحٌي الصاٌف: 

 مػػػرغ كاٞننسوخ، ابلناسخ القوؿ من ،اإلكثار يػف النسخ، أصحاب تساىيل يػف
 رب،ػػأق اءػػػػاإلنس ىػإل وػػى :كالتأكيل ،ثػػػابلبح ،يواجهونو ما أبفٌ  ،يٌ ػاليقين علمهم

 ببو،ػػػس زاؿ مٌ ػث لسبب، بو؛ أيمر ما منسوخػال يػف سلكوا ألصق. فقد وػكب
 ،(ْ)هللا لقاء وفػػػللذين يرج رة،ػمغفػكابل ،رػابلصب كالقٌلة، ،الضعف حٌن رػػػػػكاألم

 من ضرب ىو ماػكإنٌ  شيء؛ يػف ،النسخ من ىذا كليس السيف، آبية نسخو مٌ ػث
 .(ٓ)«حاجةػال كقت ىػإل ،البياف رػكأتخي الن ٍسء،

 - الدعوة اتػػػػآي نػػػػم - ةػػ( آيَُِ) أبفٌ  مػػػكالزع»كقاؿ ١نٌمد الغزاٌِف: 
 - مسلمةػال جماىًنػال أفٌ  على دٌلت غريبة، ماقةػح ىو :السيف آبية ،نيسخت

 هبذا كنسوا القرآف، جهلوا -حضارتنا  يف ،العلميٌ  أك ،العقليٌ  التخٌلف أاٌيـ يػف
                                                           

 .ْْ( النحل: ُ)
 ذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )نىٍسء(، هبمزة على السطر، ببل ألف؛ لسكوف ما قبلها.( كِ)
 .ْْ-ّْ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ّ)
ًذينى الى ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )ال يرجوف(. قاؿ تعاُف: ﴿قيٍل لًل ًذينى آمىنيوا يػىٍغًفريكا لًل  ْ)

انيوا يىٍكًسبيوفى﴾. ]اٛناثية:  ـى اَّللً  لًيىٍجزًمى قػىٍومنا ّنىا كى  [.ُْيػىٍرجيوفى أىاي 
 .ِٗٔ( مباحث يف علـو القرآف: ٓ)
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 ماذجػن يضعوف ككيف الدعوة، حرٌكوفػي ككيف هللا، إُف يدعوف كيف جهلػال
 اإلسبلمٌية، الدعوة فشل أسباب من ىذا كلعلٌ .. حسنػال للعرض ،حسنة

 ىو السيف أفٌ  ظين   رسالتها، أداء عن - كثًنة أاٌيـ يف - الدعوة ىذه ككقوؼ
 أك -النسخ  فقٌصة. العقبلء ابتٌفاؽ ،ابطل كىذا! التبليغ كاجب يؤٌدم الذم
 ابطل، ىذا -تعمل  ال كلكن موجودة، فهي اآلايت، بعض بتحنيط اٜنكم
ا القرآف يف كليس  كحيكم العمل، عن ،لتعيطًٌ  إهٌنا ييقاؿ: أف مكنػي ي آية، أبدن
الذم  ىو حكيمػال لكنٌ  تعمل، أف مكنػي ي آية كلٌ .. ابطل ىذا.. موتػابل عليها
 ،القرآف آايت تيوز ع كبذلك اآلية، فيها تعمل أف مكنػي ي يػالت ،الظركؼ يعرؼ
 .(ُ)«حسنةػال موعظةػكال ،حكمةػابل ،رػػالبش أحواؿ على

تفاسًن  بعد مراجعة مئات اٞنراجع اٞنعتمدة، من»كقاؿ مصطفى الزٞنٌي: 
القرآف، كاٜنديث الشريف، كشركحو، ككتب أصوؿ الفقو، كاٞنؤٌلفات القد٬نة 

من آية قرآنٌية، أك سٌنة  -كاٜنديثة، بشأف النسخ يف القرآف: َف أجد دليبلن قطعيًّا 
ٌتاب الوحي، البالغ عددىم أكثر كي نبويٌة متواترة، أك إٗناع الصحابة، أك أقواؿ  

يدٌؿ على نسخ آية معٌينة آبية أخرل، أك بسٌنة متواترة.  -من أربعٌن صحابيًّا 
جنا من أخبار فنا فيو، مستنتى ليس إاٌل دليبلن ظنٌػيًّا ٢نتلى  -كقيل  -فكٌل ما كيتب 

اآلحاد، أك االجتهادات الشخصٌية، أك الدالالت الظنٌػٌية للنصوص. فقد أٗنع 
. على أٌف ما ثبت ابليقٌن ال يزكؿ إاٌل ابليقٌن -قد٬ننا كحديثنا  -لماء اإلسبلـ ع

كىناؾ أسباب أخرل كثًنة، أييت بيانػها، كتفصيلها، كدعمها، أبدٌلة نقلٌية، 
 .(ِ)«كعقلٌية، إبذف العلٌي العظيم...

                                                           
 .ْٖ( كيف نتعامل مع القرآف: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف: ِ)
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 ،حكمػي الػف ،منسوخةػكعدد اآلايت ال»كقاؿ مصطفى الزٞنٌي أيضنا: 
عند ابن اٛنوزٌم،  ،( آيةِْٕمصاحف: )ػي الػة، كىي تيقرىأ فدكف التبلك 

ي جعفر النٌحاس، ػعند أب ،( آيةُّْعند ابن سبلمة، ك) ،( آيةُِّك)
( آية، كرٌد َِيف ) ،القاىر البغدادٌم. كحصرىا السيوطيٌ  عبد عند ،( آيةٔٔك)

 ،كاحدة، كأثبت عدـ نسخ آية "الشيخ ١نٌمد اٝنضرمٌ " ،م األصوِفٌ ػعليو العال
موسى جواد "مس آايت، كأثبت األستاذ ػي خػف ،منها، كحصرىا مصطفى زيد

 ،ة العقلٌيةػػابألدلٌ  -د أثبتنا ػػػخمس. كقػعدـ صٌحة نسخ تلك اآلايت ال "عفانة
عدـ  -رآف" ػػػػي القػخ فػػػػع غموض النسػػػػلرف افػػػػا: "التبيػػابنػػتػػي كػف ،كالنقلٌية

 .(ُ)«ي القرآف الكرٔفػف ،منسوخة ،دةػػػػكاح ،ةة قرآنيٌ ػػػود آيػػػػكج

                                                           
 .َّْ-ِْٗ( أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد: ُ)



88 

ّي والـً القرآن الكريم، ورواًاث الـالفروق بي
ّ
 مدوّي ـمك

 
ثبواتن قطعيًّا، كثبوت القرآف الكرٔف؛ كليست   ،ليست تلك الركاايت بثابتة

كٌل آراء اٞنؤلٌفٌن يف ىذه اٞنسألة صحيحة قطعٌية، بل ىي اجتهادات، قد 
 طئوف، كإف كانت يف عمومها صحيحة.٫ني صيب أصحاهبا، كقد يي 

 ىذه مع نعتقد ال ككٌنا كذلك، ذلك كاف كإذا»قاؿ أبو بكر الباقبلٌٓف:  
، القرآف من عليو نزؿ ما على لصحابتو نص   قد الرسوؿ أفٌ  اٛنملة  نزؿ كما أٌكالن

 ظاىرنا ذلك، يف قوؿه  منو كاف كال مدنٌيو، كسائر مٌكٌيو، ٗنيع كعلى آخرنا، منو
 من أيضنا جعلو كال بو، كالتدُينى  و،حفظى  األٌمةى  ألـز كال التأكيل، ٪نتمل ال جليًّا،
 على كحركفو، كلماتو كترتيبى  القرآف، سور نٍظمى  ألزمهم أنٌو كما دينهم، نوافل
، كحدٌ  ٢نصوص، كجو  كالعدكؿ تغيًنه، من كمنعهم لزكمو، عليهم أخذ مرسـو
 كما يكن، َف ما نقل ٩نب ككيف عنو، ذلك نقلي  كينتشر يظهر أف ٩نب لػم: عنو
 ذلك كاف كإذا! كانتشاره ظهوره، كجوب عن فضبلن  بو، كاإلخبار لو، أصل ال

 ما: قالوا فإف .تموهمػتوىٌ  ما كزكاؿ عنو، سألتم ما سقوطي  ابف فقد كذلك،
 من عليو ما أينزًؿ أٌكؿ ًذكر على نص   الرسوؿ من يكن لػم أنٌو على الدليل

 كيىٍدعيهم ذلك، األٌمة ًعٍلمى  ييلزًـ مػل كأنٌو كمدنٌيو، مٌكٌيو كعلى آخره، كعلى القرآف،
 العلم ككلماهتا، كإلزامهم ،السور آايت ترتيب على ،نٌصو حسب معرفتو، إُف
 على الدليل: ٟنم تبلكهتا؟ قيل يف عليو كنص   شرعو، الذم اٞننهج كلزـك هبا،

 كفرضيو ،سواءن  كقع قد على األمرين ونصٌ  ككاف ،تٌدعوف كما كاف لو وأنٌ  ذلك
 نقلي  العادة مستقرٌ  يف لوجب ، معتدالن متماثبلن  حصوالن  حصل قد ةاألمٌ  على ٟنما

 ،عليو اٞننصوص خالف من كأتثيمي  ،كعلميهم بو لو، ةاألمٌ  كًحفظي  ،هكظهوري  ،ذلك
 ك٩نرم بو، العلمي  فيًرض ما معرفة عن ،الواجب عن عدؿى  مىن كٔنطئةي  ذلك، يف
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 للقرآف حفظو  من ،عليو أمريىم جرل حسب ما على كٔنطئتو ذلك يف أمريىم
 حفظىهم أكجب ما كجو كعلى آايتو ككلماتو، كترتيب ،نظمو كمعرفة نفسو،
 يف منها ييفعىل كما ا،رن كمتأخًٌ  منها امن يكوف متقدًٌ  أف ٩نب كما ،صلواهتم لرتتيب
 الواجبة دينهم فرائض من ذلك كغًن دكف النهار، الليل كيف الليل، دكف النهار

 ذلك يكن مػل امٌ كلى  .اذائعن  اشائعن  اكقوعن  ٟنم عليها النصُ  كقع كاليت عليهم،
 كرذً  على نص   قد كاف هللا  رسوؿ أفٌ  العلم أىل من أحده  دٌعً يى  مػكل ،كذلك

 يكن مػكل ًعلمو، فػىٍرضي  اظاىرن  ،اجليًّ  انصًّ  ،كآخره القرآف من عليو أينزؿ ما ؿأكٌ 
 الدين، فرائض من ليس بذلك العلم أفٌ  يف اختبلؼ لفهاخك  ةاألمٌ  سلف بٌن
 قرأ إذا ،فيو للنظر التارؾ أيمث كال عنو، كالسؤاؿ ،علمو عن اإلبطاء يسعي  ا٣نٌ  وكأنٌ 

 هبذه عيًلم: منو يينًقص مػكل ،فيو يزد مػكل ،نظمو يغًٌنه عن مػكل ،كجهو على القرآف
 كآخره، ،ذلك من ،عليو أينزؿ ما ؿأكٌ  على قاطع ،الرسوؿ من نصٌ  ال وأنٌ  اٛنملة
 يدؿُ  ك٣نٌا. حاكلتموه ما بطل ،ذلك ثبت كإذا و،كمدنيٌ  ،ويٌ مكٌ  تفصيل كعلى
 يركف ال - الصحابة من - ذلك يف اٞنختلفٌن أفٌ  قلناه ما صٌحة على أيضنا

 اىمأدٌ  كما ،أنفسهم عن بذلك ربكف٫ني  اإ٧نٌ  بل ، هللا رسوؿ عن فيو اختبلفهم
 عن ،ذلك يف همبعضي  ركل كإف ؛رػػاألم بظاىر ،همػكاستداللي  ،ىماجتهادي  إليو

 للتأكيل ةن كقصٌ  ،١نتمبلن  قوالن  عنو كى٪ني  اكإ٧نٌ  ا،قاطعن  انصًّ  يركه مػل ،اشيئن   النيبٌ 
 أف كال سبيلو، ىذه ما على فاقهماتٌ  ٩نب كليس ،كطريقه  سبيله  عليها ،كالظنوف

 إذا ،امنتشرن  اظاىرن  لاتمً  الكبلـ من ىذا الباب يف ،منو ٚنعوه مالً  همنقلي  يكوف
 أراد ا٣نٌ  ىو كال ة،اٜنجٌ  بو تقـو من ُنضرة ،انن ا معلى كقوعن  الرسوؿ من يقع مػل كاف

 ،لوبى قً  من كينتشر ،عنو ذاعيي  أف - كاالثنٌن ذلك للواحد قولو كقتى  - كقصد
 ذلك كاف كإذا إبظهاره، ةاٜنجٌ  كإقامةى  وإذاعتى  كيقصد ،دهكيردٌ  رهيكرٌ  حٌت 

ؿ يف أكٌ  ،كمىن بعدىىم ،كقد اختلف الصحابة. قلتموه ا٣نٌ  شيء ٩نب مػل ،كذلك
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  .(ُ)«ها ١نتملة للتأكيلكلٌ   ،يف ذلك ركاايت كريكيىتٍ  كآخره. ،ما أينزؿ من القرآف
، فإٌف خذ على إطبلقو، ففيو نظره إف أي  ،كىذا القوؿ»قاؿ الزركشٌي: ك 

أىيُػهىا  ، كفيها: ﴿ايى (ِ)كفيها: ﴿ايى أىيُػهىا الن اسي اٍعبيديكا رىب كيمي﴾سورة البقرة مدنٌية، 
الن طىيًٌبنا﴾ . كسورة النساء مدنٌية، كفيها: ﴿ايى (ّ)الن اسي كيليوا ٣ن ا يف اأٍلىٍرًض حىبلى

ٍأ ييٍذًىٍبكيٍم أىيُػهىا الن  (ْ)أىيُػهىا الن اسي اتػ قيوا رىب كيمي﴾ . كسورة (ٓ)اسي﴾، كفيها: ﴿ًإٍف يىشى
. فإف أراد (ٔ)حٌج مٌكٌية، كفيها: ﴿ايى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا ارٍكىعيوا كىاٍسجيديكا﴾ػال
ي ػما ىو فػ: ىذا إنٌ (ٕ)كلذا قاؿ مٌكي   ؛مفٌسركف أٌف الغالب ذلك، فهو صحيحػال

ـٌ، كف آمىنيوا﴾.  أىيُػهىا ال ًذينى  مٌكٌية: ﴿ايى ػر من السور الػكثي  ػياألكثر، كليس بعا
 . (ٖ)«انتهى

                                                           
 .ُِٗ-ُُٗ/ُالربىاف يف علـو القرآف: كانظر:  ،ِّٗ-ِّٕ/ُنتصار للقرآف: ( االُ)
 .ُِ( البقرة: ِ)
 .ُٖٔ( البقرة: ّ)
 .ُ( النساء: ْ)
 .ُّّ( النساء: ٓ)
 .ٕٕ( اٜنٌج: ٔ)
 .ُِٖ/ُ( انظر: اٟنداية إُف بلوغ النهاية: ٕ)
 .ُُٗ-َُٗ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ٖ)
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فين فـً القرآن الكريم، وآراء بعض الـالفروق بي
ّ
 ي ؤلاعجازـمؤل

 
؛ كلكٌن آراء أصل اإلعجاز، يف كجود اٞنسلمٌنال ٫نتلف اثناف من 

ليست بثابتة ثبواتن قطعيًّا، كثبوت ف ؛كٌلها ١نٌل اتٌفاؽاٞنؤٌلفٌن يف اإلعجاز ليست  
طئوف، صيب أصحاهبا، كقد ٫ني اجتهادات، قد يي القرآف الكرٔف؛ ألهٌنا عبارة عن 

 .ل، كاالٌتكاء على الظنوفف كالتمحُ سٌيما عند التكلُ  كال
يف  نكر أفٌ نكره، ال ني يف اٜنقيقة ال ني  فاإلعجاز العلميٌ »قاؿ ابن عثيمٌن:  

لكن غاُف بعض الناس يف اإلعجاز  ؛رةالقرآف أشياء ظهر بياهنا يف األزمنة اٞنتأخٌ 
 فنقوؿ: إفٌ  و كتاب رايضة، كىذا خطأ. رأينا من جعل القرآف كأنٌ حٌت ، العلميٌ 

ة على ىذه قد تكوف مبنيٌ  ال تنبغي؛ ألفٌ  اٞنغاالة يف إثبات اإلعجاز العلميٌ 
 تبٌٌن  ة، مثٌ  على ىذه النظريٌ ت ٔنتلف، فإذا جعلنا القرآف داالًّ ت، كالنظرايٌ نظرايٌ 
داللة القرآف صارت خاطئة، كىذه  ة خطأ، معىن ذلك أفٌ ىذه النظريٌ  أفٌ  بعدي 

  .(ُ)«مسألة خطًنة جدًّا
ة كثًنة، منها كعلميٌ  ،ةكيف القرآف إشارات كونيٌ  ،ىذا»كقاؿ ١نٌمد قطب: 

، كىي تي حٌت  ،م يكشف عنوػكمنها ما ل ،ما كشف عنو العلم ت بدليل ثبً  اليـو
ى لبشر أف يتأتٌ و ما كاف من عند هللا العليم اٜنكيم، كأنٌ  ،ىذا القرآف قاطع أفٌ 
 العلمٌية، الكشوؼ كراء ،٤نرم أف ٥نتاج ال كلكٌنا؛ من عند نفسو ،ينطق بو

 للقرآف، العلميٌ  اإلعجاز إلثبات محدىثٌن؛ػال الكيٌتاب بعضي  يصنع كما  ،نى ػالىثي
ا، كشفنا مػػالعل فػػػػكش ٌلمافكي   !لػػبػق نػم ،عنو رآفػػالق حٌدثػت دػػػلق: الواػق جديدن
 مرحلة يف ،زالت ما الكشوؼ ذاهتا ىذه ألفٌ  ذلك؛ نصنع أف حتاجػن ال

                                                           
 . ِٖ/ِٔ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاٌف العثيمٌن: ُ)
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 نربط أف ٩نوز فبل. هنائٌيةن  علمٌيةن  حقيقةن  بعدي  حػييصبً  لػم منها ككثًن اإلثبات،
 يثبت قد اليت بة،اٞنتقلًٌ  النظراٌيت هبذه القرآف، يف ،الكونٌية لئلشارات تفسًنان
 ،من الكثرة كالثبوت كالقطع ،دالئل اإلعجاز يف القرآف كألفٌ ؛ الغد يف ،خطؤىا

نا ما زلنا يف حاجة إُف مزيد كأنٌ   ،تُنيث ال ٥نتاج إُف الركض كراء ىذه النظرايٌ 
بل إشارة  ،ةو حقائق هنائيٌ ا ما أثبتو العلم على أنٌ من اإلثبات! كيكفينا جدًّ 

 .(ُ)«كاحدة تكفي إلثبات اإلعجاز

                                                           
 .ّٕٓ( ركائز اإل٬ناف: ُ)
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ت الىبوّيت، وألاحادًثـالفروق بي
ّ
 ً الضى

 
صحيحة،  - الػمنسوبة إلػى النبػٌي  -الػمركيٌة  األحاديث ليست كلٌ 

لبعض  ،مؤٌلفٌنػ. كليس تصحيح بعض ال(موضوعةػاألحاديث ال)سٌيما  كال
  .من قبيل التصحيح االتٌفاقٌي القطعيٌ :  الػمنسوبة إلػى النبػيٌ األحاديث 

أحاديث كثًنة، اختلفوا يف تصحيحها، كٖنٌة أحاديث صٌححها فثٌمة 
 . بتبديل م بركاية، كصٌححها آخركف بركاية مغايرة، بزايدة أك بنقيصة، أكبعضه

 .يف نفس األمر ،بو مقطوعكليس تصحيح اٜنديث دليبلن على أنٌو 
أٌف اٜنديث عند أىلو  -عٌلمك هللا كإاٌيم  -اعلم »قاؿ ابن الصبلح: 

ينقسم إُف صحيح، كحسن، كضعيف. أٌما اٜنديث الصحيح: فهو اٜنديث 
د الذم يٌتصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إُف منتهاه، اٞنسن

. كيف ىذه األكصاؼ احرتاز عن اٞنرسى كال يكوف شاذًّا، كال معل   ل، كاٞننقطع، بلن
ل، كالشاٌذ، كما فيو عٌلة قادحة، كما يف راكيو نوع جرح. كىذه أنواع أييت كاٞنعضى 
م لو ابلصٌحة، كى ىو اٜنديث الذم ٪ني  . فهذاتبارؾ كتعاُفإف شاء هللا  ،ذكرىا

خبلؼ بٌن أىل اٜنديث. كقد ٫نتلفوف يف صٌحة بعض األحاديث؛  ببل
الختبلفهم يف كجود ىذه األكصاؼ فيو، أك الختبلفهم يف اشرتاط بعض ىذه 

ل. كمت قالوا: ىذا حديث صحيح، فمعناه: أنٌو اٌتصل األكصاؼ، كما يف اٞنرسى 
كورة، كليس من شرطو أف يكوف مقطوعنا بو يف سنده مع سائر األكصاؼ اٞنذ 

نفس األمر، إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد، كليس من األخبار اليت أٗنعت 
 .(ُ)«األٌمة على تلٌقيها ابلقبوؿ

                                                           
 .َٖ-ٕٗ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
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كقد انتشرت األحاديث الضعيفة كاٞنوضوعة يف كٌل اندو، كيف كٌل كادو، 
ذه الغفلة، كذاؾ التغافل الكثًنكف، فكانت ى -أك تغافل  -كغفل عن بطبلهنا 

 سببٌن من أسباب اال٥نراؼ عن اٜنٌق، كاإلعراض عن ىداية القرآف الكرٔف.
كقد كاف ٗناىًن أئٌمة السلف يعرفوف صحيح اٞننقوؿ »قاؿ ابن اٛنوزٌم: 

كيستنبطوف علمو، مثٌ  ،من سقيمو، كمعلولو من سليمو، مٌث يستخرجوف حكمو
دكىم فيما نقلوا، كأخذكا عنهم فقلٌ  ،طالت طريق البحث على من بعدىم

ال يفرٌقوف بٌن  ،إُف أف آلت اٜناؿ إُف خلف ،ىٌذبوا، فكاف األمر متحامبلن  ما
صحيح كسقيم، كال يعرفوف نسرنا من ظليم، كال أيخذكف الشيء من معدنو، 
فالفقيو منهم يقٌلد التعليق يف خرب ما غرب خربه، كاٞنتعٌبد ينصب ألجل حديث 

ـٌ األحاديث اٞننكرة، كيذكر ٟنم ما لو ال يدرم من سطٌره ، كالقاٌص يركم للعوا
ـٌ من عنده يتدارسوف الباطل، فإذا أنكر  شٌم ريح العلم ما ذكره، فخرج العوا

، فكم قد أفسد القٌصاص (حٌدثنا)ك (،أخربانػ)قالوا: قد ٚنعنا ىذا ب ،عليهم عاَف
ع، ككم ىائم على من اٝنلق ابألحاديث اٞنوضوعة، كم من لوف قد اصفٌر ابٛنو 

بيح، ككم اترؾ ركاية العلم زعمنا منو كجهو ابلسياحة، ككم مانع نفسو ما قد أي 
د، كىو حٌي، ككم م أكالده ابلتزىُ ػوتً يف ذلك، ككم مي  ،٢نالفة النفس، يف ىواىا

 .(ُ)«ال يوفٌيها حٌقها، فهي ال أٌٔف، كال ذات بعل ،ض عن زكجتوعرً مي 
األحاديث الضعيفة،  اٜنديث اٞنوضوع شرٌ  اعلم أفٌ »: ابن الصبلح كقاؿ

 .(ِ)« ببياف كضعو مقركانن إاٌل  ،معىن كاف يف أمٌ  ،وحالى  مى لً عى  ،ركايتو ألحد كال ٓنلٌ 
االستقبلؿ  - يف ىذه األعصار - فقد تعٌذر: »أيضنا كقاؿ ابن الصبلح 

                                                           
 .ٖ/ُ( اٞنوضوعات: ُ)
 . َُِ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ِ)
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ْند من ذلك، إاٌل ك  ،ّنجٌرد اعتبار األسانيد؛ ألنٌو ما من إسناد ،إبدراؾ الصحيح
شرتط يف ي ركايتو، على ما يف كتابو، عرايًّ عٌما يي ػف ،ي رجالو من اعتمدػف

يف معرفة الصحيح  - كاإلتقاف. فآؿ األمر إذف ،كالضبط ،الصحيح، من اٜنفظ
يف تصانيفهم اٞنعتمدة  ،عليو أئٌمة اٜنديث إُف االعتماد على ما نص   - كاٜنسن

 . (ُ)«من التغيًن كالتحريف - لشهرهتا - ن فيهااٞنشهورة، اليت يؤمى 
كالشيخ  ،يٌ ػهمدانػحافظ أبو العبلء الػهذا تنازع الػكل»كقاؿ ابن تيمٌية: 

ظ ػحافػر الػػوع؟ فأنكػد حديث موضسنى مي ػي الػل فػ: ىوزمٌ ػػجػرج ابن الػػالف وػأب
ن ػ ػكبي ،كأثبت ذلك أبو الفرج ،د حديث موضوعسنى مي ػي الػالعبلء أف يكوف ف أبو
اٞنوضوع يف  فإفٌ  ؛ا ابطلة؛ كال منافاة بٌن القولٌنأهنٌ  مى لً قد عي  ،فيو أحاديثى  أفٌ 

ث بو محدًٌ ػىو الذم قاـ دليل على أنٌو ابطل، كإف كاف ال :اصطبلح أيب الفرج
 :ي اٞنوضوعاتػف ،ي كتابوػهذا ركل فػبل غلط فيو؛ كل ،م يتعٌمد الكذبػل

 ،ٌما ذكرهػمن ىذا النوع، كقد انزعو طائفة من العلماء يف كثًن م ،أحاديث كثًنة
ٌما يقـو دليل على أنٌو ابطل، بل بٌينوا ثبوت بعض ذلك، لكٌن ػكقالوا: إنٌو ليس م

 .(ِ)«ابتٌفاؽ العلماء ،ي اٞنوضوعات أنٌو ابطلػالغالب على ما ذكره ف
ي أحاديث ػف ،على التشديد ،هذا أكثر األئٌمةػقلت: ل»كقاؿ الذىيٌب: 

ي الفضائل كالرقائق، فيقبلوف ػف - صرخُ ػال كٌل الت - رخيص قليبلن ػاألحكاـ، كالت
 -موضوعة ػث الػم ركاتو، فإٌف األحاديػػهً ػا اتُ ػػػاده، ال مػنػا ضعف إسػػػك مػي ذلػف

ر منها، ػػػللتحذي ؛هاػل يرككنػػها، بػال يلتفتوف إلي - نػػث الشديدة الوىػكاألحادي
ة، خائن ن  على السُ  ها، فهو جافو ػسها، أك غٌطى تبيانها، فمن دل  ػحالػهتك لػكال

                                                           
 .ّٖ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
 .ُٖٕ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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سلوا أىل  ،جهل، كلكنػر ابلعذى جهل ذلك، فقد يي ػكرسولو. فإف كاف ي ،
 .(ُ)«تعلموف إف كنتم ال ،الذكر

هذا ػم بػعالً  ،م، بل ىو صدكؽيم ّنتٌػهى عى كما أبو نػي »الذىيٌب أيضنا:  كقاؿ
أعظم من ركايتو لؤلحاديث  -كهللا يعفو عنو  -لو ذنبنا ، ما أعلم الفنٌ 

 .(ِ)«يسكت عن توىيتها مٌ ػيف تواليفو، ث ،اٞنوضوعة

                                                           
 .َِٓ/ٖنببلء: ( سًن أعبلـ الُ)
 .ُْٔ/ُٕ( سًن أعبلـ النببلء: ِ)
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ت الىبوّيت، وشروح الحدًثـالفروق بي
ّ
 ً الضى

 
صحيحة، كال سٌيما شركح  اٝناٌصة ابألحاديث: ليست كٌل الشركح

الغبلة؛ فإهٌنم قصدكا إُف شرح األحاديث الصحيحة، كغًن الصحيحة، بطريقة 
 ٓنريفٌية؛ لتكوف على كفق أىوائهم.

كاالختبلؼ يف الشركح حاصل كثًننا، حٌت عند غًن الغبلة؛ ألٌف الشرح  
 لفهم اٜنديث، كبياف اٞنراد منو. ،ليس أكثر من اجتهاد الشارح

، الذم ثبت صدكره منو، ثبواتن قطعيًّا، ٌي ػكبًن، بٌن كبلـ النبكالفرؽ   
 كبٌن كبلـ الشارح، حٌت إذا كاف عاًلمنا من العلماء الصاٜنٌن.

ككذلك كقع من الذين صٌنفوا يف شرح اٜنديث كتفسًنه »قاؿ ابن تيمٌية: 
 .(ُ)«من اٞنتأٌخرين، من جنس ما كقع فيما صٌنفوه من شرح القرآف كتفسًنه

ككثًن منهم إ٧ٌنا ينظر من تفسًن القرآف كاٜنديث »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
فيما يقولو موافقوه على اٞنذىب، فيتأٌكؿ أتكيبلهتم، فالنصوص اليت توافقهم 

م يكن عمدهتم يف نفس األمر ػ٪نتٌجوف هبا، كاليت ٔنالفهم يتأٌكلوهنا، ككثًن منهم ل
 . (ِ)«اتٌباع نٌص أصبلن 

                                                           
 .ُْٗ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .َِْ/ُٕ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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ت الىبوّيت، ومباحث علوم الحدًثً الـالفروق بي
ّ
 ضى

 
قطعٌية، كال سٌيما  اثبتة صحيحة (:حديثػعلـو ال)ث ػليست كٌل مباح

 .(، اليت امتؤلت هبا الػمؤل فات الػحديثٌيةخبلفٌيةػمباحث الػال) تلك
، أبرزىا: (حديثػعلـو ال)من  ،رةػي مباحث كثيػف ،مؤٌلفوفػفقد اختلف ال 

حديث ػالصٌحة ، ك (ِ)نعى نػٍ عى مي ػحديث الػالصٌحة ، ك (ُ)قل  عى مي ػحديث الػصٌحة ال
  .(ْ)لمرسى ػحديث الػالصٌحة ، ك (ّ)نػػػ  نؤى مي ػال

 ،م أحد٨نا على اآلخرػي تقديػفاختلفوا جرح كالتعديل، ك ػي الػكاختلفوا ف
 يف قبوؿ، ك (ٔ)سدلًٌ مي ػكاختلفوا يف قبوؿ ركاية ال .(ٓ)كاحد يف راكو  ،عند اجتماعهما
كاختلفوا يف بعض طرؽ  .(ٖ)عبتدً مي ػ، كيف قبوؿ ركاية ال(ٕ)اٜناؿركاية ٠نهوؿ 

 .(ٗ)ناكلةمي ػكال ،جادةل، كالوً التحمُ 
ي ػمؤٌلفٌن، فػي اختبلؼ الػ، فكبًننا  هذه االختبلفات أثرناػي أٌف لػكال ريب ف 

 ي تضعيفها. ػتصحيح األحاديث، كف

                                                           
 .ََُ-ٗٗ( انظر: نزىة النظر: ُ)
 .ُٕٗ، كقواعد التحديث: ُٗٓ-ُٖٓ( انظر: نزىة النظر: ِ)
 .ِٕ، كشرح اٞننظومة البيقونٌية: َُٖ( انظر: قواعد التحديث: ّ)
 .َُِ-َُُنزىة النظر: ( انظر: ْ)
 .ِٕ، كشرح اٞننظومة البيقونٌية: َُٖ( انظر: قواعد التحديث: ٓ)
 .َُٓ-َُْ( انظر: نزىة النظر: ٔ)
 .ُِٔ( انظر: نزىة النظر: ٕ)
 .ُِٖ-ُِٕ( انظر: نزىة النظر: ٖ)
 .ُُٔ-ُٗٓ( نزىة النظر: ٗ)
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ت، وآلاراء ـالفروق بي ًّ د
َ
تً ألاحكام الشرعّيت الَعق ًّ د

َ
 الَعق

 
 ديٌة صحيحة، كال سٌيما آراء الغبلة.قى ليست كٌل اآلراء العى 

بل كبعض  - فكثًن من أتباع اٞنتكٌلمة كاٞنتفلسفة»قاؿ ابن تيمٌية: 
يقبل قوؿ متبوعو فيما  - اٞنتفٌقهة كاٞنتصٌوفة، بل كبعض أتباع اٞنلوؾ كالقضاة

كإفساد بعضها،  ،قاالتمن االعتقادات اٝنربيٌة، كمن تصحيح بعض اٞن ،رب بو٫ني 
 . (ُ)«بعض، ببل سلطاف من هللا كذـٌ  ،كبعض القائلٌن ،كمدح بعضها

 ،ركالتدبُ  ،ركالتفكُ  ،كاالعتبار ،كهللا قد أمر ابلنظر»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 :كعلمائها ،ةة السنٌ كال أئمٌ  ،ةمن سلف األمٌ  ،ؼ عن أحدعرى كال يي  ،ي غًن آيةػف
 ،من النظر ،ّنا جاءت بو الشريعة ،فقوف على األمرهم متٌ بل كلٌ  ،و أنكر ذلكأنٌ 

 "،ي لفظ "النظرػراؾ فػكلكن كقع اشت ،كغًن ذلك ،ركالتدبُ  ،كاالعتبار ،ركالتفكُ 
من ابطل  ،موفم أنكركا ما ابتدعو اٞنتكلًٌ فإهنٌ  ؛كلفظ "الكبلـ" ،االستدالؿ""ك

ـ إلنكار جنس ستلزً مي إنكار ىذا  فاعتقدكا أفٌ  ؛كاستدالٟنم ،ككبلمهم ،نظرىم
 :كضعو سٌمي ماكىذا كما أٌف طائفة من أىل الكبلـ يي كاالستدالؿ.  ،النظر

هللا بو  سٌمى بو فيو من فساد الدين مامي ػكال ،"أصوؿ الدين" كىذا اسم عظيم
ل: قد أنكركا أصوؿ الدين. بطً مي ػقاؿ ال ،عليم. فإذا أنكر أىل اٜنٌق كالسٌنة ذلك

سٌمى أصوؿ الدين، كإ٧ٌنا أنكركا ما ٚنٌاه ىذا: يستحٌق أف يي نكركا ما م يي ػكىم ل
ما أنزؿ هللا هبا من  ،، كىي أٚناء ٌٚنوىا ىم كآابؤىم أبٚناء"أصوؿ الدين"

ى  ،سلطاف، فالدين ما شرعو هللا كرسولو أصولو كفركعو، كمن ااؿ أف  كقد بٌن 
ى  ر ىذا ػي غيػف ،نا ىذاكما قد بيٌ . دكف أصولو ،فركع الدين يكوف الرسوؿ قد بٌن 

                                                           
 .ٕٔ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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ة ىذه امٌ ػ. كع"االستدالؿ"ك "،ارػاالعتب"ك "،رػػػالنظ"ظ ػفهكذا لف ؛موضعػال
 . (ُ)«ةم يعتصم ابلكتاب كالسنٌ ػن لا تطرؽ مى إ٧نٌ  ،الضبلالت

الذم اثر بٌن علماء  ،جدؿ الكبلميٌ ػكما كاف ال: »كقاؿ سٌيد قطب
 ،ةآفة من آفات الفلسفة اإلغريقيٌ  ة، إاٌل حوؿ ىذه التعبًنات القرآنيٌ  ،مسلمٌنػال

ة ة العربيٌ عند اليهود كالنصارل، عند ٢نالطتها للعقليٌ  ،ةمباحث البلىوتيٌ ػكال
يف  ،أف نقع -حن اليـو ػن -ة الناصعة.. كما كاف لنا ة اإلسبلميٌ الصافية، كللعقليٌ 

 . (ِ)«!!بقضااي علم الكبلـ ،كٗناؿ القرآف ،د ٗناؿ العقيدةفسً ىذه اآلفة، فني 

                                                           
 .ّٖ/ْ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٓ/ُ :ظبلؿ القرآف( يف ِ)
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 ً ألاحكام الشرعّيت العملّيت، وآلاراء ألاصولّيتـالفروق بي

 
 الغبلة. ، كال سٌيما آراءقطعٌية ليست كٌل اآلراء األصولٌية صحيحة

نوع  - يف كبلمها - إاٌل كقع ،طائفة من اٞنتأٌخرين كقل  »ة: قاؿ ابن تيميٌ  
 - اٞنصٌنفاتد يف كثًن من وجى غلط؛ لكثرة ما كقع من شبو أىل البدع؛ كٟنذا يي 

من  - كاٜنديث ،كالتفسًن ،كالزىد ،كالفقو ،كأصوؿ الدين ،يف أصوؿ الفقو
، كالقوؿ  ،يذكر يف األصل العظيم عٌدة أقواؿ ك٪نكي من مقاالت الناس ألواانن

الذم بعث هللا بو رسولو ال يذكره؛ لعدـ علمو بو؛ ال لكراىتو ٞنا عليو 
 . (ُ)«الرسوؿ
مثل ىذا الغلط كقع فيو كثًن من اٝنائضٌن يف ك »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  

كإنكار  .أك التحرٔف ،أك اإل٩ناب ،ل العقلأصوؿ الفقو، حيث أنكركا تفاضي 
كأمثاٟنما، لكٌن اٛنمهور  ،كابن عقيل ،ل يف ذلك قوؿ القاضي أيب بكرالتفاضي 

هارٌم، ػحٌمد الرببػي مػحسن التميمٌي، كأبػي الػعلى خبلؼ ذلك، كىو قوؿ أب
 .(ِ)«ي اٝنطٌاب، كغًنىمػي يعلى، كأبػكالقاضي أب

  ل، فإفٌ مى جي ػعلى ال ،مقصود ىنا التنبيوػما الػكإنٌ »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  
ي ػكأصوؿ الفقو، بل ف ،ي أصوؿ الدينػف ،فةكثًننا من الناس يقرأ كتبنا مصن  

الذم  ،كالسٌنةجد فيها القوؿ اٞنوافق للكتاب ػحديث، كال يػتفسًن القرآف كال
معقوؿ، ػكصريح ال ،منقوؿػموافق لصحيح الػعليو سلف األٌمة كأئٌمتها، كىو ال

، كٌل منها فيو نوع من الفسادػبل ي ض، فيحار: ما الذم يؤمن كالتناقي  ،جد أقواالن

                                                           
 .ِٖٖ/ٓ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُّٓ-ُّْ/ٕ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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م ػكالصدؽ؟ إذ ل ،حقٌ ػالذم جاء بو الرسوؿ؟ كما ىو ال يف ىذا الباب؟ كما ،بو
 .(ُ)«فيما جاء بو الرسوؿ ،ل بو ذلك. كإ٧ٌنا اٟندلصٌ ٪ن ما  تلك األقواؿيف ٩ند

ا كاف ىو العلم الذم أيكم مٌ علم "أصوؿ الفقو" لى  فإفٌ »كقاؿ الشوكآٌف:  
أ إليو عند ٓنرير اٞنسائل، كتقرير الدالئل، يف لجى إليو األعبلـ، كاٞنلجأ الذم يي 

مة عند كثًن ذ مسل  تؤخى رة، رة، كقواعده ار  غالب األحكاـ، ككانت مسائلو اٞنقر  
أحدىم  فإفٌ  ؛فٌنكتصانيف اٞنصنًٌ  ،راه يف مباحث الباحثٌنتمن الناظرين، كما 

ما قالو بكلمة من كبلـ أىل األصوؿ، أذعن لو اٞننازعوف، كإف  إذا استشهد لً 
، سة على اٜنقٌ قواعد مؤس   مسائل ىذا الفنٌ  العتقادىم أفٌ  ؛كانوا من الفحوؿ

ر عن القدح يف من اٞنعقوؿ كاٞننقوؿ، تقصي  ،ةة علميٌ وطة أبدلٌ اٜنقيق ابلقبوؿ، مرب
كهبذه الوسيلة صار كثًن من  .يف الطوؿ تٍ الفحوؿ، كإف تبالغى  شيء منها أيدم

م يعمل بغًن علم ػو لأنٌ  راية، كىو يظنٌ  ا لو أعظمى ا يف الرأم، رافعن أىل العلم كاقعن 
على ىذا  - يػلالعلم من أىل  ،ماعةػبعد سؤاؿ ج - ملين ذلكػح .الركاية

ا بو إيضاح راجحو، من مرجوحو، التصنيف، يف ىذا العلم الشريف، قاصدن 
إليو، كما ال يصلح  ما يصلح منو للردٌ ا لً حن ، موضًٌ سقيمومن صحيحو كبياف 

ها الصواب، ػضح لو بيتٌ  ،ي علموػف ،على بصًنة مي ػللتعويل عليو، ليكوف العالً 
 .(ِ)«اٜنقيق ابلقبوؿ حجاب يبقى بينو كبٌن درؾ اٜنقٌ  كال

رأم   لو أفٌ كالذم يطالع علم أصوؿ الفقو يتبٌن  » كقاؿ القرضاكٌم:
ما يرل من اٝنبلؼ اٞننتشر يف كثًن من القاضي كمن كافقو ىو الراجح، كذلك لً 

 ت إبطبلؽ، كانؼو ثبً ف فيو بٌن مي ة ما ىو ٢نتلى مسائل األصوؿ، فهناؾ من األدلٌ 

                                                           
 .ٗٓ/ُٕ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ْٓ-ّٓ/ُ( إرشاد الفحوؿ: ِ)
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لة، كاالستحساف، مرسى ػمصاٌف الػي الػمثل اختبلفهم ف إبطبلؽ، كقائل ابلتفصيل.
 ،ـوػػػػو معلػػػا ىمٌ ػرىا. مػكغي ،، كاالستصحابيٌ ػوؿ الصحابػػػن قبلنا، كقكشرع مى 

لدل اٞنذاىب  ،ةة األربعة األساسيٌ كالقياس كىو من األدلٌ  دارس لؤلصوؿ. لكلٌ 
 اإلٗناع حٌت  ىم.كغًن  ،ةمن الظاىريٌ  ،اٞنتبوعة، فيو نزاع ككبلـ طويل الذيوؿ

القواعد  ى أفٌ ػىذا إل تو.يٌ ٫نلو من كبلـ حوؿ إمكانو ككقوعو، كالعلم بو، كحجٌ  ال
من  ،ة ىذا العلم، لضبط الفهم، كاالستنباطاليت كضعها أئمٌ  - كالقوانٌن

 ،خبلؼػم تسلم من الػل - ة"ٌن: "الكتاب كالسنٌ ٌن القطعيٌ مصدرين األساسيٌ ػال
ـٌ ػف ،ضح ذلككما يتٌ ض كجهات النظر،  كتعاري  ق ، كاٞنطلى كاٝناصٌ  ي مسائل العا
، كالناسخ كاٞننسوخ.كاٞنقي   بو  ا ٔنتصٌ  عمٌ . كغًنىا، فضبلن .د، كاٞننطوؽ كاٞنفهـو
سواء   من خبلؼ حوؿ ثبوت اآلحاد منها، كشركط االحتجاج هبا، ،ةالسنٌ 

 .حديثػق بقبوؿ الا يتعلٌ مٌ ػأـ يف اٞننت، كغًن ذلك م ،ا يف السندكانت شركطن 
ي علم ػف ،ي ذلك أمر معلـو مشهور، نلمس أثره بوضوحػكاختبلؼ اٞنذاىب ف

كإذا كاف مثل ىذا  ي علم أصوؿ الفقو.ػف ،حديث، كما نلمسوػأصوؿ ال
على  ،يٌ ػي أصوؿ الفقو، فبل نستطيع أف نوافق اإلماـ الشاطبػف ،اخبلؼ كاقعن ػال

 ،ع مثل ىذا االختبلؼػػال يس ة. فالقطعيٌ مسائل األصوؿ قطعيٌ  اعتبار كلٌ 
 . (ُ)«...حتملوػي كال

                                                           
 .ٗٔ-ٖٔ( االجتهاد يف الشريعة اإلسبلمٌية: ُ)
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 ً ألاحكام الشرعّيت العملّيت، وآلاراء الفقهّيتـالفروق بي

 
 ، كال سٌيما آراء الغبلة.قطعٌية ليست كٌل اآلراء الفقهٌية صحيحة

 - يف عرؼ أىل زمانو - فهذا ابن تيمٌية يفٌرؽ بٌن ثبلثة استعماالت
  ؿ.، كالشرع اٞنبد  )اٞنتأك ؿ( ؿؿ، كالشرع اٞنؤك  ، ىي: الشرع اٞننز  (الشرع)للفظ 

لة، من لدف اٜنكيم ، فيعين بو الشريعة اإلسبلمٌية اٞننز  (ؿالشرع اٞننز  )فأٌما 
. كىي شريعة معصومة  الصادؽ األمٌن ،العليم اٝنبًن، على الرسوؿ الكرٔف

 ف مستطيع. من األخطاء، كالعمل ّنقتضاىا كاجب على كٌل مكل  
صيبوف فيها، ؿ، فيعين بو اجتهادات العلماء، اليت قد يي ا الشرع اٞنؤك  كأمٌ 

لـز الناس ابجتهاد أحد العلماء، بل العمل بو طئوف. كليس ألحد أف يي كقد ٫ني 
؛ كاإلنكار على ، ٞنن اعتقد أٌف حٌجتو ىي القويٌة، أك ٞنن ساغ لو تقليدهجائز
 ف فيها غًن جائز. اٞنخالً 

كا بنصوص ءؿ، فيعين بو ٓنريفات اٞنبطلٌن، الذين جاكأٌما الشرع اٞنبد  
 كأقواؿ كتفسًنات كآراء، ٢نالفة للصورة التنزيلٌية.

ق على طلى يي  - يف ىذا الزماف -( الشرع)فلفظ  ،اكأيضن : »قاؿ ابن تيمٌية
ؿ: الكتاب كالسٌنة، ؿ. فاٞننز  ؿ، كشرع مبد  ؿ، كشرع متأك  : شرع منز  ثبلثة معافو 

على  ،على كٌل كاحد، كمن اعتقد أنٌو ال ٩نب اتٌباعو ،اتٌباعو فهذا الذم ٩نب
اليت تنازع فيها العلماء، فاتٌباع  ،ؿ موارد االجتهادفهو كافر. كاٞنتأك   ،بعض الناس

من ساغ لو تقليده، ػأك ل ،ٞنن اعتقد أٌف حٌجتو ىي القويٌة ،أحد اجملتهدين جائز
فكثًن  . هللا إاٌل رسوؿ ،اتٌباع أحد بعينو - على عمـو اٞنسلمٌن -جب ػكال ي

من اٞنتفٌقهة إذا رأل بعض الناس من اٞنشائخ الصاٜنٌن، يرل أنٌو يكوف الصواب 
مع ذلك، كغًنه قد خالف الشرع، كإ٧ٌنا خالف ما يظٌنو ىو الشرع، كقد يكوف 
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ا ظٌنو خطأ، فيي  ثاب على اجتهاده، كخطؤه مغفور لو، كقد يكوف اآلخر ٠نتهدن
 ،فمثل األحاديث اٞنوضوعة، كالتأكيبلت الفاسدة ،ؿطئنا. كأٌما الشرع اٞنبد  ٢ن

ـ أيضنا. كىذا من مثار النزاع، فإٌف  ر  ـ، فهذا ٪ني كالتقليد ار   ،كاألقيسة الباطلة
وجب على كثًن من اٞنتصٌوفة كاٞنتفٌقرة اتٌباع قد يي  ،كثًننا من اٞنتفٌقهة كاٞنتكٌلمة

ابطننا كظاىرنا، كيرل خركجو  ،د متبوعو، كالتزاـ حكم حاكمو، كتقليمذىبو اٞنعٌٌن 
ديٌة، كىذا جهل منو كظلم، بل دعول ذلك عن ذلك خركجنا عن الشريعة امٌ 

على اإلطبلؽ كفر كنفاؽ. كما أٌف كثًننا من اٞنتصٌوفة كاٞنتفٌقرة يرل مثل ذلك يف 
عٌما  ،غ اٝنركجشيخو كمتبوعو، كىو يف ىذا نظًن ذلك. ككٌل من ىؤالء قد يسوٌ 

ا،  جاء بو الكتاب كالسٌنة، ٞنا يظٌنو معارضنا ٟنما، إٌما ٞنا يسٌميو ىذا ذكقنا ككجدن
كمكاشفات ك٢ناطبات، كإٌما ٞنا يسٌميو ىذا قياسنا كرأاين كعقلٌيات كقواطع، ككٌل 

يف ٗنيع  ، ذلك من شعب النفاؽ، بل ٩نب على كٌل أحد تصديق الرسوؿ
ٗنيع ما أمر بو، كليس ألحد أف يعارضو بضرب  ما أخرب بو، كطاعتو يف

 .(ُ)«فهو خطأ كضبلؿ ،آبراء الرجاؿ، ككٌل ما عارضو األمثاؿ، كال
على  - يف عرؼ الناس -قاؿ يي  (الشرع)كلفظ »: أيضنا قاؿ ابن تيمٌيةك 

كىذا ٩نب اتٌباعو، كمن  ، ؿ: كىو ما جاء بو الرسوؿ: الشرع اٞننز  ثبلثة معافو 
 ،ؿ: كىو آراء العلماء اجملتهدين فيهاخالفو كجبت عقوبتو. كالثآف: الشرع اٞنؤك  

ـ، كليس ألحد حر  ػجب، كال يي ػك٥نوه. فهذا يسوغ اتٌباعو، كال ي ،كمذىب مالك
ؿ: منع عمـو الناس منو. كالثالث: الشرع اٞنبد  ػـ عمـو الناس بو، كال يلزً أف يي 

حوىا، ػبشهادات الزكر، كن ،كرسولو، أك على الناس ،الكذب على هللاكىو 
اؿ: ػزاع. كمن قػببل ن ،رػفقد كف ،رع هللاػػىذا من ش إفٌ  :فمن قاؿ. كالظلم البٌنًٌ 

                                                           
 .ِّٔ-ِّٓ/ُُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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 .(ُ)«...حو ذلكػكن ،يػبػىذا مذى :و قاؿػكل ،ميتة حبلؿػالدـ كال إفٌ 
ابن تيمٌية أٌف أقواؿ اجملتهدين ليست ّننزلة األحكاـ الشرعٌية؛  كبٌٌنى 

كأ٘ند بن حنبل هنى عن » كلذلك كاف العلماء ينهوف عن تقليدىم، فقاؿ:
كتقليد غًنه من العلماء يف الفركع، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإهٌنم  ،تقليده

 الثورٌم، كال الشافعٌي. لن يسلموا أف يغلطوا. كقاؿ: ال تقٌلدٓف، كال مالكنا، كال
كقد جرل يف ذلك على سنن غًنه من األئٌمة، فكٌلهم هنوا عن تقليدىم، كما 

د أ٘ند كغًنه يف قل  فكيف يي  ؛كتقليد غًنه من العلماء ،هنى الشافعٌي عن تقليده
مثل أيب داكد السجستآٌف، كإبراىيم اٜنريٌب،  - أصوؿ الدين؟ كأصحاب أ٘ند

رمٌي، كأيب زرعة، كأيب حامت، كالبخارٌم، كمسلم، كبقٌي بن كعثماف بن سعيد الدا
، كابنيو ٢نلد، كأيب كعبد هللا، كعبد هللا بن عبد الر٘نن  ،حػصال :بكر األثـر

الذين ىم من أكابر أىل العلم  ،الدارمٌي، ك١نٌمد بن مسلم بن كارة، كغًن ىؤالء
ة يبٌينها ٟنم، كقد ٚنعوا يقبلوف كبلـ أ٘ند كال غًنه إاٌل ُنجٌ  ال - كالفقو كالدين

العلم كما ٚنعو ىو، كشاركوه يف كثًن من شيوخو، كمن َف يلحقوه أخذكا عن 
أصحابو الذين ىم نظراؤه، كىذه األمور يعرفها من يعرؼ أحواؿ اإلسبلـ 

 .(ِ)«كعلمائو
قد هنوا الناس عن   كىؤالء األئٌمة األربعة»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

حنيفة: ىذا  أبو تقليدىم يف كٌل ما يقولونو، كذلك ىو الواجب عليهم؛ فقاؿ
ٌما اجتمع ػرأيي كىذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأم خًن منو قبلناه؛ كٟنذا ل

فسألو عن مسألة الصاع، كصدقة  ،ّنالك - أبو يوسف -أفضل أصحابو 

                                                           
 .ُٖٔ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .َُّ-ُِٗ/ٔ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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ّنا تدٌؿ عليو السٌنة يف ذلك،  اٝنضراكات، كمسألة األجناس، فأخربه مالك
لرجع  ،رأيت اي أاب عبد هللا، كلو رأل صاحيب ما ،: رجعت إُف قولك(ُ)فقاؿ

خطئ، صيب كأي ، أي إُف قولك كما رجعت. كمالك كاف يقوؿ: إ٧ٌنا أان بشره 
فاعرضوا قوِف على الكتاب كالسٌنة، أك كبلمنا ىذا معناه. كالشافعٌي كاف يقوؿ: 

ضربوا بقوِف اٜنائط، كإذا رأيت اٜنٌجة موضوعة على فا ،إذا صٌح اٜنديث
ٌما ذكر أنٌو اختصره من مذىب ػل -ٌي ػمزنػختصر الػفهي قوِف. كيف م ،الطريق

كتقليد  ،قاؿ: مع إعبلمو هنيو عن تقليده -من أراد معرفة مذىبو لً  ،الشافعيٌ 
 ،كال تقٌلدكا مالكنا ،غًنه من العلماء. كاإلماـ أ٘ند كاف يقوؿ: ال تقٌلدكٓف

كال الثورٌم، كتعٌلموا كما تعٌلمنا. ككاف يقوؿ: من قٌلة علم الرجل  ،الشافعيٌ  كال
أف يقٌلد دينو الرجاؿ، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإهٌنم لن يسلموا من أف 

يف ٗنيع  ،يغلطوا... لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدٌلة التفصيلٌية
و، كيلزمو كٌل ما يعجز عنو من التفقٌ  عنو ما يعجز عن معرفتو، الأموره، فيسقط 

 . (ِ)«ما يقدر عليو...
 على كرسولو، ،هللا كبلـ حملػي أف دػػػػألح كليس»: أيضنا كقاؿ ابن تيمٌية

 ،هللا مراد على يدؿٌ  ما - كرسولو هللا كبلـ من - يتبٌٌن  مػل إف مذىبو؛ كفق
 هللا قوؿ ليس ؛ كرسولو ،تعاُف هللا لقوؿ ،اتبعة العلماء فأقواؿ ،كإاٌل  كرسولو؛
 .(ّ)«...همػألقوال اتبعنا كرسولو
حكم ػالواجب االتٌباع، كال ،ؿمنز  ػحكم الػكالفرؽ بٌن ال»ابن القٌيم: كقاؿ  

                                                           
 ( إذا كاف قوؿ أيب يوسف ىو جواب )لػٌما(، فيجب حذؼ الفاء من عبارة: )فقاؿ(.ُ)
 .ُُٖ-ُُٕ/َِ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ِٕ-ِٔ/ٕ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
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ؿ: الذم أنزلو حكم اٞننز  ػأٌف ال - الذم غايتو أف يكوف جائز االتٌباع -ؿ مؤك  ػال
كحكم بو بٌن عباده، كىو حكمو الذم ال حكم لو سواه. كأٌما  ،هللا على رسولو

 ،ركف  اليت ال ٩نب اتٌباعها، كال يي  ،ؿ، فهو أقواؿ اجملتهدين اٞنختلفةاٜنكم اٞنؤك  
ق من خالفها، فإٌف أصحاهبا َف يقولوا: ىذا حكم هللا كرسولو، بل قالوا: فس  يي  كال

موا بو األٌمة. بل قاؿ لزً يقبلو؛ كَف يي اجتهدان برأينا، فمن شاء قبلو، كمن شاء َف 
 ،حنيفة: ىذا رأيي، فمن جاءان ِنًن منو قبلناه. كلو كاف ىو عٌن حكم هللا أبو

استشاره الرشيد  ،يوسف ك١نٌمد كغًن٨نا ٢نالفتو فيو. ككذلك مالك ٞنا ساغ أليب
، فمنعو من ذلك، كقاؿ: قد تفٌرؽ أصحاب إعلى ما يف اٞنوطٌ  ،أف ٪نمل الناس

غًن ما عند اآلخرين. كىذا  ،يف الببلد، كصار عند كٌل قـو علمه  ، هللا ؿرسو 
إذا جاء اٜنديث  ،وصيهم برتؾ قولوينهى أصحابو عن تقليده، كيي  الشافعيٌ 

كدٌكهنا، كيقوؿ:  ،ر على من كتب فتاكيونكً يي  ،ِنبلفو. كىذا اإلماـ أ٘ند
، كخذ من حيث أخذكا. كلو علموا ،تقٌلد فبلانن  كال ،تقٌلدٓف ال أٌف   كال فبلانن

ٜنٌرموا على أصحاهبم ٢نالفتهم، كٞنا ساغ ألصحاهبم  ،٩نب اتٌباعو ،أقواٟنم كحي
كل فيت ِنبلفو، فًني مٌث يي  ،فتوا ِنبلفهم يف شيء، كٞنا كاف أحدىم يقوؿ القوؿأف يي 

جتهاد أحسن كأكثر من ذلك. فالرأم كاال ،عنو يف اٞنسألة القوالف كالثبلثة
خرج ػكال ي ،خالفوػمسلم أف يػحٌل لػؿ ال يمنز  ػحكم الػأحوالو أف يسوغ اتٌباعو. كال

٪نٌل تنفيذه،  فبل - كىو اٜنكم بغًن ما أنزؿ هللا - ؿمبد  ػحكم الػعنو. كأٌما ال
 . (ُ)«يسوغ اتٌباعو، كصاحبو بٌن الكفر كالفسوؽ كالظلم العمل بو، كال كال

و أبنٌ  ،كرسولو هللا،على  ،فيت أف يشهدال ٩نوز للمي »كقاؿ ابن القٌيم أيضنا: 
ما يعلم أٌف األمر فيو  ػ لً إاٌل  ؛أك كرىو ،وأك أحب   ،أك أكجبو ،موأك حر   ،أحل  كذا

                                                           
 .ِْٕ-َْٕ( الركح: ُ)
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أك   ،جابوػأك إي ،موػحريػأك ت ،على إابحتو ،كرسولو هللا، ا نص  مٌ ػم ،كذلك
فليس لو أف  ،ده دينوعٌمن قلٌ  ،اهالذم تلقٌ  ،ا ما كجده يف كتابوكراىتو، كأمٌ 

 هللاٌر الناس بذلك، كال علم لو ُنكم ػكرسولو بو، كيغ ،يىشهد على هللا
 .(ُ)«..كرسولو.

                                                           
 .ِٕ/ٔ( إعبلـ اٞنوٌقعٌن: ُ)
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قّيتـالفروق بي
ُ
ل
ُ
قّيت، وآلاراء الخ

ُ
ل
ُ
 ً ألاحكام الشرعّيت الخ

 
 ، كال سٌيما آراء الغبلة.قطعٌية قٌية صحيحةلي ليست كٌل اآلراء اٝني 
ـ   يُ قد يسمع العامٌ »قاؿ ابن اٛنوزٌم:   ،مجيدػي القرآف الػف ،الدنيا ذ

س عليو لبًٌ فيي  ،كال يدرم ما الدنيا اٞنذمومة ،هاالنجاة تركي  فًنل أفٌ  ،كاألحاديث
إُف  ،فيخرج على كجهو ؛ برتؾ الدنياإاٌل  ،ي اآلخرةػك ال تنجو فأبنٌ  ،إبليس
ىذا  ل إليو أفٌ ي  ك٫ني  ،كيصًن كالوحش ،كالعلمعة كاٛنماعة مي فيبعد عن اٛني  ،اٛنباؿ
كعن فبلف  ،و ىاـ على كجهوكقد ٚنع عن فبلف أنٌ  ،كيف ال  ،ىد اٜنقيقيٌ ىو الزُ 

 ،فبكت لفراقو ،أك كالدة ،فضاعت ،ا كانت لو عائلةكرّنٌ  ،د يف جبلو تعب  أنٌ 
٫نرج  ػمل ،مػا كانت عليو مظالً كرّنٌ  ،كما ينبغي  ،م يعرؼ أركاف الصبلةػا لكرّنٌ 

ن جهلو رضاه كمً  ،ة علمولقلٌ  ؛على ىذا ،ن إبليس من التلبيسا يتمكٌ كإ٧نٌ  .منها
الدنيا  فو أفٌ لعر   ،يفهم اٜنقائق ،حبة فقيوق لصي فًٌ و كي كلو أنٌ  ،عن نفسو ّنا يعلم

 ،كما ىو ضركرة يف بقاء اآلدميٌ  ، تعاُف بوهللا ن  ما مى  ـُ ذى يف يي كك  ،لذاهتا ـُ ذى تي  ال
 ،كملبس ،كمشرب ،من مطعم ،كالعبادة ،حصيل العلمػعلى ت ،ي إعانتوػفكسبب 
على  ،أك تناكلو ،ومن غًن حلٌ  ،ا اٞنذمـو أخذ الشيءكإ٧نٌ  .ي فيوصلٌ يي  ،كمسجد

 ،هاػمقتضى رعوانتػفيو ب ؼ النفسى صرًٌ كيي  ،حاجةػال على مقدار ال ،كجو السرؼ
 .(ُ)«...ال إبذف الشرع

 ؾي رٍ ىد تػى الزُ  هم أفٌ و٨ًن و يي أنٌ  :تلبيسو عليهم كمن»: أيضنا قاؿ ابن اٛنوزمٌ ك 
 .كمنهم من ال يذكؽ الفاكهة .بز الشعًنفمنهم من ال يزيد على خي  ؛اٞنباحات

 ،بلبس الصوؼ ،ب نفسوكيعذٌ  ،بس بدنوػيػػ يحٌت  ،ل اٞنطعمقلًٌ كمنهم من يي 

                                                           
 .ُْٓ( تلبيس إبليس: ُ)
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 .كأتباعهم ،كال طريق أصحابو، كما ىذه طريقة الرسوؿ  .ك٬ننعها اٞناء البارد
 .(ُ)«...أكلوا ،فإذا كجدكا ؛اإذا َف ٩ندكا شيئن  ،ا كانوا ٩نوعوفكإ٧نٌ 

كىكذا ىو الواقع يف أىل مٌلتنا، مثلما ٤نده بٌن »قاؿ ابن تيمٌية: ك 
الطوائف اٞنتنازعة يف أصوؿ دينها، ككثًن من فركعو، من أىل األصوؿ كالفركع؛ 

ة، ٣ٌنن يغلب عليو اٞنوسويٌة، أك العيسويٌ ٌباد؛ كمثلما ٤نده بٌن العلماء كبٌن العي 
اللتٌن قالت كٌل كاحدة: ليست األخرل على  ،حٌت يبقى فيهم شبو من األٌمتٌن

شيء، كما ٤ند اٞنتفٌقو اٞنتمٌسك من الدين ابألعماؿ الظاىرة، كاٞنتصٌوؼ 
و ليس من اٞنتمٌسك منو أبعماؿ ابطنة، كٌل منهما ينفي طريقة اآلخر، كيٌدعي أنٌ 

عرض عنو إعراض من ال يعٌده من الدين؛ فتقع بينهما العداكة الدين، أك يي  أىل
هللا أمر بطهارة القلب، كأمر بطهارة البدف، ككبل  كالبغضاء. كذلك: أفٌ 

الطهارتٌن من الدين الذم أمر هللا بو كأكجبو، قاؿ تعاُف: ﴿مىا ييرًيدي اَّلل ي لًيىٍجعىلى 
ًو ػػ، كقاؿ: ﴿ًفي(ِ)رًيدي لًييطىهًٌرىكيٍم كىلًييًتم  نًٍعمىتىوي عىلىٍيكيٍم﴾عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو كىلىًكٍن يي 

رًينى﴾ػػػحً ػي ريكا كىاَّلل ي يػُبوفى أىٍف يػىتىطىه  ػحً ػاؿه يي ػػػرًجى  ًحُب ػاؿ: ﴿ًإف  اَّلل ى يي ػػػػ، كق(ّ)ُب اٍلميط هًٌ
رًينى﴾ػنى كىيي ػالتػ و ابًي ريىيٍم ػػػػ، كق(ْ)ًحُب اٍلميتىطىهًٌ قىةن تيطىهًٌ اؿ: ﴿خيٍذ ًمٍن أىٍموىاًٟنًٍم صىدى

هىا﴾ػكىتػيزىكًٌيًهٍم بً 
رى قػيليوبػىهيٍم﴾ػ، كقاؿ: ﴿أيكلىًئكى ال ًذينى لى (ٓ) ، (ٔ)ٍم ييرًًد اَّلل ي أىٍف ييطىهًٌ

                                                           
 .ُْٔ( تلبيس إبليس: ُ)
 .ٔ( اٞنائدة: ِ)
 .َُٖ( التوبة: ّ)
 .ِِِ( البقرة: ْ)
 .َُّ( التوبة: ٓ)
 .ُْ( اٞنائدة: ٔ)
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﴾ػمىا اٍلميٍشرًكيوفى نى ػكقاؿ: ﴿إًن   جىسه
مي ػػػٍذًىبى عىٍنكي ػ، كقاؿ: ﴿ًإ٧ن ىا ييرًيدي اَّلل ي لًيي (ُ)

رنا﴾ػػػيػػرىكيٍم تىٍطهً ػػػًت كىييطىهًٌ ػلى اٍلبػىيٍ ػػػػسى أىىٍ ػػالٌرًجٍ 
. فنجد كثًننا من اٞنتفٌقهة كاٞنتعٌبدة، (ِ)

. كيرتؾ من  إ٧ٌنا ٨نٌتو طهارة البدف فقط، كيزيد فيها على اٞنشركع؛ اىتمامنا كعمبلن
، كال يفهم من طهارة القلب ما أي  ، أك استحباابن الطهارة إاٌل ذلك. مر بو إ٩ناابن

ك٤ند كثًننا من اٞنتصٌوفة كاٞنتفٌقرة، إ٧ٌنا ٨نٌتو طهارة القلب فقط؛ حٌت يزيد فيها 
. كيرتؾ من طهارة البدف ما أي  ،على اٞنشركع ، أك اىتمامنا كعمبلن مر بو إ٩ناابن

. فاألٌكلوف ٫نرجوف إُف الوسوسة اٞنذمومة يف كثرة صٌب اٞناء، كتنجيس  استحباابن
ع اجتنابو، مع اشتماؿ قلوهبم على أنواع شرى نجس، كاجتناب ما ال يي ما ليس ب

من اٜنسد كالكرب كالغٌل إلخواهنم، كيف ذلك مشاهبة بٌينة لليهود. كاآلخركف 
حٌت ٩نعلوا اٛنهل ّنا  ،٫نرجوف إُف الغفلة اٞنذمومة، فيبالغوف يف سبلمة الباطن

مة الباطن، كال يفرٌقوف من سبل -الذم ٩نب اتٌقاؤه  - ْنب معرفتو من الشرٌ 
اٞننهٌي عنو، كبٌن سبلمة القلب من معرفة  بٌن سبلمة الباطن من إرادة الشرٌ 

قد ال ٩نتنبوف النجاسات،  ،اٞنعرفة اٞنأمور هبا، مٌث مع ىذا اٛنهل كالغفلة ،الشرٌ 
 ؛كتقع العداكة بٌن الطائفتٌن. مضاىاة للنصارل ،قيموف الطهارة الواجبةكيي 

 ،اا تفريطن إمٌ  ،حدٌ ػجاكزة الػكالبغي الذم ىو م ،وػركا بكًٌ ا ذي ػمٌ ػم بسبب ترؾ حظٌو 
 . (ّ)«.. للظلم.كفعبلن ، ا عدكاانن ، كإمٌ ا للحقٌ كتضييعن 

                                                           
 .ِٖ( التوبة: ُ)
 .ّّ( األحزاب: ِ)
 .ُٔ-ُٓ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
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اقع ؤلاصالمّي، وألاخبار الخاريخّيتـالفروق بي  ً الو

 
. بلةػار الغػٌيما أخبػػ، كال سقطعٌية خٌية صحيحةػار التاريػليست كٌل األخب

يًّا، أك جزئيًّا؛ ُنيث ػ، كلٌ التار٫نٌيةمعظم األخبار  افيفارق كالوىم الكذبيكاد  فبل
  من آاثر األىواء كاألكىاـ. ساًلمنا،يندر أف ْند خربنا 
كليعلم »رة: اثن عن براءتو من األخبار التار٫نٌية اٞنستنكى متحدًٌ  ،قاؿ الطربمٌ 

ي ػأنٌ  ٣نٌا شرطتي  ه فيوذكرى  الناظر يف كتابنا ىذا أٌف اعتمادم يف كٌل ما أحضرتي 
ىا فيو، كاآلاثر اليت أان ري من األخبار اليت أان ذاكً  و فيو؛ إ٧ٌنا ىو على ما ركيتي راٚني 

ر النفوس، كى نبط بفً جج العقوؿ، كاستي ؾ ُني درً ىا إُف ركاهتا فيو، دكف ما أي دي سنً مي 
كما ىو كائن  - إاٌل اليسًن القليل منو، إذ كاف العلم ّنا كاف من أخبار اٞناضٌن

ؾ زماهنم، درً كَف يي  ،م يشاىدىمػغًن كاصل إُف من ل - من أنباء اٜنادثٌن
ر كى ين، كنقل الناقلٌن، دكف االستخراج ابلعقوؿ، كاالستنباط بفً إبخبار اٞنخربً  إاٌل 

٣نٌا  ،عن بعض اٞناضٌن ،من خرب ذكرانه ،النفوس. فما يكن يف كتايب ىذا
م يعرؼ لو كجهنا يف الصٌحة، ػو، من أجل أنٌو لعي و، أك يستشنعو ساميستنكره قارئي 

بل يت من قً بلنا، كإ٧ٌنا أي يف ذلك من قً  م يؤتى ػكال معىن يف اٜنقيقة، فليعلم أنٌو ل
 .(ُ)«ٌدم إليناا إ٧ٌنا أٌدينا ذلك على ٥نو ما أي ػبعض انقليو إلينا؛ كأنٌ 

اب ػػب كتػػصاح -ار ػػػن بكٌ ػر بػػيػـو أٌف الزبػمعلػن الػػكم»اؿ ابن تيمٌية: ػكق
 ،حو٨ناػكصاحب الطبقات، كن ،كاتب الواقدمٌ   ،ك١نٌمد بن سعد ،"األنساب"

هذا الباب، كأصدؽ فيما ػأعلم ب - كاالٌطبلع ،كالثقة ،معركفٌن ابلعلمػمن ال
ق الذين ال يوثى  ،خػػن بعض أىل التواريػػكم ،كالكٌذابٌن ،جاىلٌنػمن ال، ينقلونو

                                                           
 .ٖ-ٕ/ُ( اتريخ الرسل كاٞنلوؾ: ُ)
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يكوف الرجل صادقنا، كلكن ال خربة لو ابألسانيد،  صدقهم، بل قد كال ،بعلمهم
منا ابلكذب، أك ئ اٜنفظ، أك متٌػهى حٌت ٬نٌيز بٌن اٞنقبوؿ كاٞنردكد، أك يكوف سيٌ 

مؤٌرخٌن، ال سٌيما إذا كاف مثل ػد يف الركاية، كحاؿ كثًن من اإلخبارٌيٌن، كالابلتزيُ 
كأمثالو. كمعلـو أٌف الواقدٌم نفسو خًن عند الناس  ،بن ٪نٍن لوط فنى خٍ ػمً  يػأب

لم كبلـ كأمثاٟنما، كقد عي  ،كأبيو ١نٌمد بن السائب ،بن الكليبٌ  من مثل ىشاـ
ستأنس بو، كأٌما عتضد بو كيي الناس يف الواقدٌم، فإٌف ما يذكره ىو كأمثالو إ٧ٌنا يي 

 .(ُ)«االعتماد عليو ّنجٌرده يف العلم، فهذا ال يصلح
م من أجهل الناس ّنعرفة اٞننقوالت، ما أهنٌ ك»بن تيمٌية أيضنا: كقاؿ ا

ا عمدهتم يف كإ٧نٌ كضعيفها،  ،كاألحاديث، كاآلاثر، كالتمييز بٌن صحيحها
اٞننقوالت على تواريخ منقطعة اإلسناد، ككثًن منها من كضع اٞنعركفٌن ابلكذب، 

لوط بن ٪نٍن، ف نى خٍ ػمً بل كابإلٜناد، كعلماؤىم يعتمدكف على نقل مثل أيب 
 ،عند أىل العلم ،د بن السائب، كأمثاٟنما من اٞنعركفٌن ابلكذبكىشاـ بن ١نمٌ 

إذ كانوا يعتمدكف  ؛من يعتمدكف عليو يف النقل أمثاؿ ىؤالء ىم من أجلٌ  مع أفٌ 
ر يف الكتب، كال يعرفو أىل ذكى ن ال يي ٣نٌ  ،على من ىو يف غاية اٛنهل كاالفرتاء

 .(ِ)«العلم ابلرجاؿ
ا عمٌ  ،لةقبل األجوبة اٞنفصٌ  - قاؿأف يي  :كاٛنواب»ابن تيمٌية أيضنا: كقاؿ 

أحد٨نا  :فهو نوعاف ،ل عن الصحابة من اٞنثالبنقى ما يي  فٌ إ - ر من اٞنطاعنذكى يي 
ؼ قد دخلو من الزايدة كالنقصاف ما ا ١نر  كإمٌ  ،وا كذب كلٌ إمٌ  ،ما ىو كذب

 ،كأكثر اٞننقوؿ من اٞنطاعن الصر٪نة ىو من ىذا الباب .كالطعن الذـٌ  رجو إُف٫ني 

                                                           
 .ِْٕ/ِٕ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ٗٓ-ٖٓ/ُ( منهاج السٌنة النبويٌة: ِ)
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كمثل  ،ف لوط بن ٪نٍننى خٍ ػمثل أيب مً  ،اٞنعركفوف ابلكذب ،ابوفيركيها الكذٌ 
 .(ُ)«...ابٌنكأمثاٟنما من الكذٌ  ،د بن السائب الكليبٌ ىشاـ بن ١نمٌ 

ر ػيى كالسًٌ فٌن يف األخبار كالتواريخ ا ٗنهور اٞنصنًٌ أمٌ ك »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
  ،أك غًن حافظ ،مهى منهم من ىو يف نفسو متػٌ  ،من رجاؿ اٛنرح كالتعديل ،نتى كالفً 

كإسحاؽ بن  ،السائب الكليبٌ  بن دكىشاـ بن ١نمٌ  ،ف لوط بن ٪نٍننى خٍ ػكأيب مً 
 ،خًن من ملء األرض مثل ىؤالء بل الواقدمٌ  ،ابٌنمن الكذٌ  ،كأمثاٟنم ،بشر

ككذلك  ،ن نقلر عمٌ نظى لكن يي  ،ثقة وسعد كاتب د بنك١نمٌ  ،م ما قيل فيولً كقد عي 
فليسوا من علماء  ،كإف سلموا من الطعن فيهم ،كأمثالو ،أبو اٜنسن اٞندائينٌ 

 .(ِ)«مقبوالن  ه:رك نكً م يي ػكل ، يكوف ما رككهحٌت  ،اٛنرح كالتعديل
 ،التميميٌ  :قاؿكيي ٌم، سيداألي  ،يٌ ػٌ الضب ،سيف بن عمر»كقاؿ الذىيٌب: 

ىو   كغًن ذلك. ،ةكالردٌ  ،توحف الفي مصنًٌ  .الكويفٌ  ،السعدمٌ  :قاؿ، كيي يٌ ٗنالربي 
، عن ىشاـ بن عركة، كعبيد هللا بن عمر، كجابر اٛنعفيٌ  ميرك  .كالواقدمٌ 
س، جبارة بن اٞنغلٌ  :ركل عنو ا. عارفن كاف أخبارايًّ  مجهولٌن.ػمن ال ،كخلق كثًن

اس، عن ٪نٍن: قاؿ عبٌ  ، كٗناعة.اد العتكيٌ ، كالنضر بن ٘نٌ يٌ معمر القطيع كأبو
 .يءكقاؿ أبو داكد: ليس بش خًن منو. سه لٍ ، عن ٪نٍن: فػى كركل مطٌٌن  ضعيف.

ة : عامٌ كقاؿ ابن عدمٌ  م ابلزندقة.هً ػاف: اتُ كقاؿ ابن حبٌ  كقاؿ أبو حامت: مرتكؾ.
  .(ّ)«رنكى حديثو مي 
 

                                                           
 .ُٖ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
 .ٕٕ/ُ( تلخيص كتاب االستغاثة: ِ)
 .ِٓٓ/ِ( ميزاف االعتداؿ: ّ)
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 ً الىّص ألاصيل، وجرحمت الىّص ـالفروق بي

 
، كال سٌيما ترٗنات دقيقة اثبتة قطعٌية صحيحة :ماتػليست كٌل الرتج

 للنصوص القرآنٌية. اإلسبلـ(، أعداء)
رجم القرآف يف ىذه القركف األخًنة أبشهر كقد تي »قاؿ ١نٌمد رشيد رضا:  

 ،من غربٌية كشرقٌية، فكانت ترٗنتو مثارنا للشبهات ،لغات الشعوب الكبًنة
ُف اإلسبلـ. فإف قيل: إٌف مثار كسببنا للمطاعن، أكثر ٣نٌا كانت سببنا لبلىتداء إ
تبلىف ابلرتٗنة فيها، كذلك يي  إالشبهات َف يكن من الرتٗنة، بل من اٝنط

الصحيحة اليت ندعو إليها، كإٌف سبب الطعن َف يكن إاٌل سوء قصد من أعداء 
 أك اٞنبلحدة، كىؤالء يطعنوف يف القرآف العريبٌ  ،من دعاة النصرانٌية ،اإلسبلـ

أقوؿ: إٌف الرتٗنة أكرب عوف على  ،قلت: إٌٓف على علمي هبذاؿ أيضنا. اٞننز  
إٌما أف يكوف ضعيفنا يف اللغة العربٌية،  ،ؿاألمرين، فإٌف الذم يطعن يف القرآف اٞننز  

حاذقنا ٟنا راسخنا فيها، فاألٌكؿ شبيو ّنن ٪ناكؿ فهم القرآف من الرتٗنة، أكثر  أك
يكابر بو  ،و يتكٌلف الطعن تكٌلفناما يؤتى من جهلو ابللغة، كأٌما الثآف فه

كجدانو، كيغالب ذكقو كبيانو، فيجيء طعنو ضعيفنا سخيفنا، كيكوف الرٌد عليو 
كاضح اٞننهج، كقٌلما يكوف الدفاع عن الرتٗنة كذلك، كإف   ،سهل اٞنسلك

أك اآلايت  ،إاٌل يف بعض اٛنمل ،كانت صحيحة، كلن تكوف صحيحة
ويلة. بل بعض اٞنفردات تتعٌذر ترٗنتها القصًنة، دكف السور كاآلايت الط

من  ،د يف كٌل لغةوجى تؤٌدم اٞنراد منها، كإنٌو ليي  ،ّنفردات من اللغات األخرل
ي كبلـ بعض ػي لغة أخرل. كفػها مرادؼ فػد لوجى اليت ال يي  ،مفرداتػىذه ال

 ةكغًنىا من اللغات اٞنشهورة ما يدٌؿ على أٌف العربيٌ  ،العارفٌن ابللغة العربٌية
 ،مجازػي فنوف الػف ،ها من اٝنصائصػما ل عٍ مفردات، دى ػهذه الػأغناىٌن ب
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قد تكٌرر يف كبلمنا اٛنـز بتعٌذر ترٗنة القرآف، كاٞنسلم الصحيح ... كالكناايت
 ،اإلسبلـ ال ٪نتاج إُف دليل على ىذا؛ ألنٌو يؤمن أبٌف القرآف معجز للبشر

معجز هبدايتو كإصبلحو للبشر، كقد ؿ، كما أنٌو كنظمو العريٌب اٞننز   ،أبسلوبو
فثبت  ،العرب هبذا اإلعجاز، كٓنٌدل اٞنسلموف بو من بعدىم  ٓنٌدل النيبٌ 

: ﴿قيٍل لىًئًن اٍجتىمىعىًت اإٍلًٍنسي  عجز اٛنميع عن اإلتياف ّنثلو، كصدؽ قولو
ٍتيوفى ّنًٍثلً  ا اٍلقيٍرآًف الى أيى ٍتيوا ّنًٍثًل ىىذى ًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو كىاٛنًٍُن عىلىى أىٍف أيى

إاٌل إذا كانت مثل األصل، فاآلية نٌص  ،تكوف صحيحة مة الػ. كالرتج(ُ)ظىًهًننا﴾
عن اإلتياف ّنثلو، كلو كاف بعضهم عوانن  ،قطعٌي على عجز اإلنس كاٛننٌ 

ا لبعض، فكيف ٬ني   .(ِ)«أك ٗناعة؟!... ،كن أف أييت ّنثلو فردكمساعدن
 جزء من النصٌ  النظم العريبٌ  فق علماؤان على أفٌ اتٌ »كقاؿ ١نٌمد الغزاٌِف: 

م القرآف إُف لغة رجً لو تي  ،اا أبدن ى كحين سمٌ كن أف يي كال ٬ني  ي،جزء من الوح ،القرآٓفٌ 
دقيقة، كمهما كاف كفاؤىا ابٞنعآف. يستحيل أف  أخرل، مهما كانت الرتٗنة

ى تفسًن القرآف ابللغة سمٌ القرآف، يي  معآف ى:سمٌ . يي منظـو قرآانن ػى ىذا السمٌ يي 
ة القرآف ميٌ ا. عالى  عربيًّ القرآف ال يكوف إاٌل  ٍف، لكنٌ إة.. أك الفرنسيٌ  ،ةاإل٤نليزيٌ 

م ٟنم رتجى كاألىداؼ للناس. كما حاجة الناس إُف أف يي  بطريق ترٗنة اٞنعآف أتيت
. ّنعىن: األصل العريبٌ  يف ظ إاٌل لحى كن أف تي ال ٬ني  اليت ا اٞنعآفو، انقصن القرآف كلٌ 

.. فهذه .عطيها الكلمةتي  اليت ،ة غًن اٞنعآفاثنويٌ  العلماء قالوا: ىناؾ معافو  أفٌ 
ات ػػى لغػإل ،مع ترٗنة القرآف الكرٔف ،ام أبدن رتجى مكن أف تي ػة ال يي الثانويٌ  معآفػال

مت، مة، كتقدٌ ػأخرل. الذين يشتغلوف ابلرتٗنة اآلف، يقولوف: مهما رقيت الرتج

                                                           
 .  ٖٖ( اإلسراء: ُ)
 .ّْٕ-ّْٔ/ٗ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ِ)
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ا من اٜنقيقة يضيع، جزءن  ألفٌ  ؛كاملة  عن األصل، كتنقل اٞنعآف غينكن أف تي ال ٬ني 
 حرصوف على اٞنعآفػا من الذين يلذلك نرل كثًنن  ؛أثناء النقل من لغة إُف أخرل

كالتعامل السليم  .م لغتهاعن تعلُ  ،ال مندكحة ٟنم :كاألىداؼ اٞنطلوبة ،الدقيقة
 ،شعر شكسبًن كإدراؾ مقاصده كمراميو. ،النصٌ  مى هٍ فػى  ييقتض القرآٓفٌ  مع النصٌ 

لو، أص قيمتو يف ة؟ ألفٌ يفقد نصف قيمتو األدبيٌ  ،ةم إُف اللغة العربيٌ رجً إذا تي 
ة، كالرتٗنات ٗنيع اللغات لؤلصل قيمة خاصٌ  كليست القيمة عندان ٥نن.. كيف

 ،غة العربا، بلالقرآف نزؿ عربيًّ  ٔنضع لتحريفات كثًنة. نعود إُف القوؿ أبفٌ 
 يٌ ػخطاب القرآنػكن أف يكوف الفكيف ٬ني  ،ةميٌ كعالى  ،كرسالة القرآف رسالة شاملة

ار ػػة؟ أثوف العربيٌ ػرفػواـ اآلخرين ال يعػاألق ع أفٌ ػػة، مة العربيٌ ػػو ابللغػا، كىميًّ عالى 
 يػف يػغنراجم تي ػالت : إفٌ ري كأجاب عنو، قاؿ فيما أذكي  ،السؤاؿ نفسو مٌ الز٢نشر 
 ككونو ينزؿ َنميع ،أف ينزؿ بلغة من اللغات بدٌ  الببلغ ال حالة، لكن يفػىذه ال

 ،ينزلوا يلك ؛مثبلن  ئة نيبٌ و ٪نتاج إُف مأنٌ  لغات األرض دفعة كاحدة، فهذا يعين
أف ينزؿ القرآف بلغة كحيدة، كعن طريق ىذه  بدٌ  موا بلغات أقوامهم. الكيتكلٌ 

ر عن طريق الرتٗنة صد  كقياـ أىلها ابلفهم، يي ، اللغة الوحيدة، كاستيعاهبا للمعآف
. .القرآف كالبياف ٛنميع اللغات األخرل، كهبذا ٬نكن أف أنقل للناس معآف

٬نكن نقلها بدكف حرج..  ،ة، ك١ناكر، أك أحكاـالقرآف فيو أمراف: أىداؼ رئيسيٌ 
 ؛األصل يػو، يبقى فكلٌ   يٌ ػمن األسلوب القرآن ،ع ىذه األحكاـا ما يصنأمٌ 
ة : اٞنواريث، اٜندكد، خبلصة للقصٌ ترجم مثبلن ٓنتاج األمم األخرل إليو. فأي  بلف

ا، كلكن من ػ مرتجى ـ للناس قرآانن قدًٌ فبل أي  .ترجم خبلصات ألشياء كثًنة..ة. أي القرآنيٌ 
 .(ُ)«ات اٞنطلوبة فقطا، كبعض السلوكيٌ من يى ا كقً ر أحكامن صدًٌ ـ ٟنم، كأي قدًٌ أي 

                                                           
 .ُِٗ-َُٗكيف نتعامل مع القرآف:  (ُ)
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 الفروقالدليل العملّي على جلك 

 

ىو  - على تنٌبو اٞنؤٌلفٌن القدامى على تلك الفركؽ - كأكرب دليل عمليٌ 
 كمن أمثلة ذلك: .يف كثًن من اٞنباحث التأليفٌية ،اختبلفهم

 االختالف يف بعض القراءات: -1
أة: رى ػػة القى ػامٌ ػو عػرأتػراءة ذلك، فقػػػي قػف ،أةرى ػػف القى ػلػتػكاخ»رٌم: ػػاؿ الطبػق

م ّنا كضعت من غًن ػلً عن نفسو أنٌو العا ، خربنا من هللا (ُ)﴿كىضىعىٍت﴾
ا ّن. كقرأ ذلك بعض اٞنتقٌدمٌن: "كهللا أعلم (ِ)قيلها: ﴿رىبًٌ ًإٌٓفً كىضىٍعتػيهىا أينٍػثىى﴾

ـٌ مرٔف أهٌنا ىي القائلة: كهللا أعلم ّنا  ،"كضعتي  على كجو اٝنرب بذلك عن أ
ا نقلتو اٜنٌجة مستفيضة فيها قراءتو ، ميٌن. كأكُف القراءتٌن ابلصواب مكلدتي 

. (ّ)بينها، ال يتدافعوف صٌحتها، كذلك قراءة من قرأ: ﴿كاَّلل ي أىٍعلىمي ّنىا كىضىعىٍت﴾
 . (ْ)«عرتض ابلشاٌذ عنها عليهاكال يي 

أة رى أة يف قراءة ذلك، فقرأتو عاٌمة قػى رى اختلفت القى »كقاؿ الطربٌم أيضنا: 
ابلياء ٗنيعنا، ردًّا على صفة  (ٓ)ًمٍن خىًٍنو فػىلىٍن ييٍكفىريكهي﴾الكوفة: ﴿كىمىا يػىٍفعىليوا 

كينهوف عن اٞننكر.  ،أبهٌنم أيمركف ابٞنعركؼ - جٌل ثناؤه -القـو الذين كصفهم 
يف اٜنرفٌن ٗنيعنا:  ،أة الكوفة ابلتاءرى أة اٞندينة كاٜنجاز كبعض قػى رى كقرأتو عاٌمة قػى 

 ،: كما تفعلوا أنتم أيٌها اٞنؤمنوف من خًن". ّنعىنه"كما تفعلوا من خًن فلن تكفرك 
                                                           

 .ّٔ( آؿ عمراف: ُ)
 .ّٔ( آؿ عمراف: ِ)
 .ّٔ( آؿ عمراف: ّ)
 .ّّٔ/ٓ( جامع البياف: ْ)
 .ُُٓ( آؿ عمراف: ٓ)
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أة البصرة يرل القراءتٌن يف ذلك جائزنا ابلياء رى فلن يكفركموه رٌبكم. ككاف بعض قػى 
كالتاء يف اٜنرفٌن. كالصواب من القراءة يف ذلك عندان: ﴿كىمىا يػىٍفعىليوا ًمٍن خىًٍنو 

بذلك اٝنرب عن األٌمة القائمة، ابلياء يف اٜنرفٌن كليهما، يعين  (ُ)فػىلىٍن ييٍكفىريكهي﴾
التالية آايت هللا. كإ٧ٌنا اخرتان ذلك؛ ألٌف ما قبل ىذه اآلية من اآلايت خرب 

إذ كاف ال داللة فيها تدٌؿ على االنصراؼ عن  -عنهم، فإٜناؽ ىذه اآلية 
 . (ِ)«أكُف من صرفها عن معآف ما قبلها :ّنعآف اآلايت قبلها -صفتهم 

قونو"، طو  كأٌما قراءة من قرأ ذلك: "كعلى الذين يي : »كقاؿ الطربٌم أيضنا
فقراءة ٞنصاحف أىل اإلسبلـ خبلؼ، كغًن جائز ألحد من أىل اإلسبلـ 

نقبلن ظاىرنا قاطعنا  ، كراثة عن نبٌيهم ،االعرتاض ابلرأم على ما نقلو اٞنسلموف
أنٌو من شٌك فيو  للعذر؛ ألٌف ما جاءت بو اٜنٌجة من الدين ىو اٜنٌق الذم ال

هللا، ابآلراء  عرتض على ما قد ثبت، كقامت بو حٌجة أنٌو من عندعند هللا، كال يي 
 .  (ّ)«كالظنوف كاألقواؿ الشاٌذة

ن ػؽ بيرًٌ ػػن: "ال يفػمتقٌدميػن الػػماعة مػرأ جػػد قػػكق»رٌم أيضنا: ػاؿ الطبػكق
 ،ي ذلك عندانػف ،اػػرىػز غيػػتجيػػي ال نسػابلياء... كالقراءة الت ،لو"ػػأحد من رس

ت ػػامػػي قػالت ،راءةػػػا القػهػ؛ ألنٌ (ْ)ًو﴾ػلً ػػػٍن ريسي ػػدو مً ػػػػنى أىحى ػػٌرًؽي بػىيٍ ػػفى ػػوف: ﴿الى ني ػػػابلن
 ،كالسهو ،كالتواطؤ ،رمتنع معو التشاعي ػالذم ي ،مستفيضػابلنقل ال ،هاػحٌجت
. "لوػػػن رسػػد مػػػن أحػٌرؽ بيػػنفوف ال ػػيقول"ن: ػػػػم ،اػػا كصفنػػػػى مػمعنػط، بػػكالغل

                                                           
 .ُُٓعمراف: ( آؿ ُ)
 .َُٕ-ََٕ/ٓ( جامع البياف: ِ)
 .َُٖ/ّ( جامع البياف: ّ)
 .ِٖٓ( البقرة: ْ)
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 . (ُ)«ةػػككراث ،نقبلن  ،ٌجةحي ػو الػاءت بػػج اػعلى م ،راءةػن القػػػاٌذ مػػػبش ،رضػعتيي  كال
عن  -كيت عن اٜنسن، فقراءة كأٌما القراءة اليت حي »كقاؿ الطربٌم أيضنا: 

شاٌذة، ككفى بشذكذىا عن قراءهتم دليبلن على بعدىا  - أةرى قراءة اٜنٌجة من القى 
 . (ِ)«من الصواب

على اٞنخاطبة، كقرأ  (ّ)كقرأ ٗنهور الناس: ﴿تػىت ًبعيوفى﴾»كقاؿ ابن عطٌية: 
النخعٌي، كإبراىيم، كابن كاٌثب: "إف يٌتبعوا"، ابلياء، حكاية عنهم. قاؿ القاضي 

 .(ٓ)...«(ْ): ﴿كىًإٍف أىنٍػتيٍم﴾: كىذه قراءة شاٌذة، يضٌعفها قولو أبو ١نٌمد
كقرأ أبو اٛنوزاء أكس بن عبد هللا الربعٌي: »القرطيٌب: أبو عبد هللا كقاؿ 
ص حياة". قاؿ النٌحاس: قراءة أيب اٛنوزاء شاٌذة. قاؿ غًنه: صى "كلكم يف القى 

٪نتمل أف يكوف مصدرنا كالقصاص. كقيل: أراد ابلقصص القرآف، أم: لكم يف  
 . (ٔ)«حياة، أم: ٤ناة - ذم شرع فيو القصاصال - اَّللٌ  كتاب

ديكا كىاتًبنا﴾ػقولو تعاُف: ﴿كىلى »القرطيٌب أيضنا: أبو عبد هللا كقاؿ  ، قرأ (ٕ)ٍم ْنًى
يٌب ك٠ناىد اس كأي رجل يكتب. كقرأ ابن عبٌ  :قرأ اٛنمهور: ﴿كىاتًبنا﴾ ّنعىن

". قاؿ أبو بكر ػكالضٌحاؾ كعكرمة كأبو العالية: "كل األنبارٌم: فٌسره م ْندكا كتاابن
كم عن ابن يعين يف األسفار. كري  ،فإف َف ْندكا مدادنا :فقاؿ: معناه ،٠ناىد

                                                           
 .ُُٓ-َُٓ/ٓ( جامع البياف: ُ)
 .ٗٗ/ٗ( جامع البياف: ِ)
 .ُْٖ( األنعاـ: ّ)
 .ُْٖ( األنعاـ: ْ)
 .َّٔ/ِ( اٌرر الوجيز: ٓ)
 .َٗ/ّ( اٛنامع ألحكاـ القرآف: ٔ)
 .ِّٖ( البقرة: ٕ)
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". قاؿ النٌحاس: ىذه القراءة شاٌذة، كالعاٌمة على خبلفها، كقٌلما عٌباس: "كي  ٌتاابن
؛ "بكاتً "إاٌل كفيو مطعن، كنسق الكبلـ على  ،٫نرج شيء عن قراءة العاٌمة

كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍنىكيٍم كىاًتبه اًبٍلعىٍدًؿ﴾قبل ىذا: ﴿  هللا قاؿ
يقتضي  "ٌتابكي "، ك(ُ)

 . (ِ)«ٗناعة
دل نوح ان"ك  :كقرأ عركة بن الزبًن»القرطيٌب أيضنا: أبو عبد هللا كقاؿ 

كىي  ، ابن امرأتو، كىي تفسًن القراءة اٞنتقٌدمة عنو، كعن عليٌ  :ريديي  ،ابنها"
 . (ّ)«ق عليها ٟناشاٌذة، فبل نرتؾ اٞنتٌػفى حٌجة للحسن ك٠ناىد؛ إاٌل أهٌنا قراءة 

 ،رنا"مٍ كركل عصمة عن األعمش: "كقي »القرطيٌب أيضنا: أبو عبد هللا كقاؿ 
إاٌل أٌف  ،م يكن فيهاػػاٌذة، كلو لػػػميم؛ كىذه قراءة شػكإسكاف ال ،بضٌم القاؼ

يو حكػا يػػقاؿ: ال تكتبوا م -ي كقتو ػف ،مسلمٌنػكىو إماـ ال -بن حنبل  مدػأح
بذكر ما يركيو  ،يٌ ػم السجستانػػػع أبو حاتػػػكلكقد أي  .الذم يركم القراءات ،عصمة

 .(ْ)«عصمة ىذا
 االختالف يف بعض التفسًنات: -2

اختلف العلماء يف اٞنراد ابستهزاء هللا هبم على تسعة »قاؿ ابن اٛنوزٌم:  
 ،قغلى فيي  ،سرعوف إليوفيي  ،كىم يف النار ،ح ٟنم ابب من اٛنٌنةفتى أقواؿ: أحدىا أنٌو يي 

كم عن فيضحك منهم اٞنؤمنوف، ري  ،قغلى فيي  ،سرعوففيي  ،ح ٟنم ابب آخرفتى مٌث يي 
 ،كما ْنمد اإلىالة  ،ٗندت النار ٟنم ،عٌباس. كالثآف أنٌو إذا كاف يـو القيامة ابن

                                                           
 .ِّٖ( البقرة: ُ)
 .ْٓٔ/ْ( اٛنامع ألحكاـ القرآف: ِ)
 .ُّٕ/ُُ( اٛنامع ألحكاـ القرآف: ّ)
 .ُْٔ/ُٓ( اٛنامع ألحكاـ القرآف: ْ)
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كم عن اٜنسن البصرٌم. كالثالث أٌف فتنخسف هبم، ري  ،فيمشوف ،يف القدر
 ،ابطنو فيو الر٘نة ،رب بينهم كبٌن اٞنؤمنٌن بسور لو اببإذا ضي  ،االستهزاء هبم

قاؿ ٟنم: ﴿اٍرًجعيوا كىرىاءىكيٍم فيي  ،فيبقوف يف الظلمة ،بلو العذابكظاىره من قً 
 ،٩نازيهم على استهزائهم :، قالو مقاتل. كالرابع أٌف اٞنراد بو(ُ)فىاٍلتىًمسيوا نيورنا﴾

فهو كقولو تعاُف: ﴿كىجىزىاءي سىيًٌئىةو  ،معىن كإف خالفو ،فقوبل اللفظ ّنثلو لفظنا
سىيًٌئىةه ًمثٍػليهىا﴾

، كقولو: ﴿فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ّنًٍثًل مىا اٍعتىدىل (ِ)
: (ّ)عىلىٍيكيٍم﴾  ، كقاؿ عمرك بن كلثـو

 اػػلينجاىً ػال لً ػػػػػجه وؽى ػػػػف لى ػػػػهػجنى ػف     اػػػنػيػلػع ده ػػػػػػػػػػػػأح نٍ ػػلى ػهػػػػجػأال ال يى 
من عقوبتو. كاٝنامس أٌف االستهزاء من هللا التخطئة  ظأراد: فنعاقبو أبغل

ي اإلقامة على كفرىم. ػم فهجٌهلػكالتجهيل، فمعناه: هللا ٫نٌطئ فعلهم، كي ،ٟنم
كالسادس أٌف استهزاءه: استدراجو إاٌيىم. كالسابع: أنٌو إيقاع استهزائهم هبم، كرٌد 

األقواؿ ١نٌمد بن القاسم األنبارٌم. كالثامن:  هخداعهم كمكرىم عليهم. ذكر ىذ
كىو يف غاية الذٌؿ: ﴿ذيٍؽ إًن كى  ،قاؿ ألحدىم يف النارأٌف االستهزاء هبم أف يي 

ٌما أظهركا من ػي كتابو. كالتاسع: أنٌو لػف ،يخناػػػ، ذكره ش(ْ)أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٍلكىرٔفي﴾
ي اآلخرة، كاف  ػف ،مػهػبطن لخبلؼ ما أي  - ي الدنياػف -أحكاـ إسبلمهم 

 .(ٓ)«تهزاء هبمػػػكاالس

                                                           
 .ُّ( اٜنديد: ُ)
 .َْ( الشورل: ِ)
 .ُْٗ( البقرة: ّ)
 .ْٗ( الدخاف: ْ)
 .ّٔ-ّٓ/ُ( زاد اٞنسًن: ٓ)
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 االختالف يف بعض األحاديث: -3
ركف؛ فإٌف ػػػفو آخا، كيضعًٌ نن ػثنا معيٌ ػديػن حػمؤٌلفيػح بعض الػن يصحًٌ ػحي

كاٜنديث  ،على تنٌبههم على الفرؽ بٌن السٌنة النبويٌة ،اختبلفهم ىذا دليل عمليٌ 
بعض قدامى اٞنؤلٌفٌن يرفض السٌنة النبويٌة،  تصٌور أفٌ ، فبل يي  اٞننسوب إُف النيبٌ 

 ر صٌحة نسبة ذلك اٜنديث إُف السٌنة النبويٌة.نكً كإ٧ٌنا ىو بتضعيفو للحديث يي 
فهذا ٣نٌا  ،كأٌما تصحيح اٜناكم ٞنثل ىذا اٜنديث كأمثالو»قاؿ ابن تيمٌية: 

كىي  ،كقالوا: إٌف اٜناكم يصٌحح أحاديث ،أنكره عليو أئٌمة العلم ابٜنديث
بن  عند أىل اٞنعرفة ابٜنديث، كما صٌحح حديث زريب ،موضوعة مكذكبة

 كر كصٌي اٞنسيح، كىو كذب ابتٌفاؽ أىل اٞنعرفة، كما بٌٌن الذم فيو ذً  ،برٖنلي
 ،أحاديث كثًنة يف مستدركو كغًن٨نا، ككذا ،كابن اٛنوزمٌ  ،ذلك البيهقيٌ 

موضوعة، كمنها ما يكوف  - عند أئٌمة أىل العلم ابٜنديث -كىي  ،يصٌححها
موقوفنا يرفعو. كٟنذا كاف أىل العلم ابٜنديث ال يعتمدكف على ٠نٌرد تصحيح 

فهو صحيح، لكن ىو يف اٞنصٌححٌن  ،اٜناكم، كإف كاف غالب ما يصٌححو
ف كاف الصواب أغلب عليو. كليس فيمن ّننزلة الثقة الذم يكثر غلطو، كإ

 . (ُ)«يصٌحح اٜنديث أضعف من تصحيحو
 ديّة:ق  االختالف يف بعض اآلراء الع   -4

 ،ٌنة: أٌف األنبياءى السُ ػنتسبٌن إلٞنمن ا ،ماعةػكقد ذكر ج»قاؿ ابن تيمٌية: 
 ،مبلئكةػى تفضيل الػمعتزلة إلػمبلئكة. كذىبت الػأفضل من ال :ح البشرػكصال
البشر، كأتباع األشعرٌم على قولٌن: منهم من يفٌضل األنبياء كاألكلياء، على 

كي عن بعض متأٌخريهم أنٌو ماؿ كال يقطع فيهما بشيء. كحي  ،كمنهم من يقف

                                                           
 .ُّٖ-ُِٖ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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 . (ُ)«كيواليها ،عن بعض من يٌدعي السٌنة ،كي ذلكما حي ػمعتزلة، كربٌ ػإُف قوؿ ال
 ،منع  ال تي  :اػػمفردىػالركح بوؿ من يقوؿ: إٌف ػػكق: »أيضنا قاؿ ابن تيمٌيةك 

حياة، كىذا يقولو طوائف من أىل الكبلـ، من ػما الركح ىي الػب، كإنٌ عذ  تي  كال
رىم؛ ػر، كغيػػػػي بكػ، كالقاضي أبحسن األشعرمٌ ػي الػمعتزلة، كأصحاب أبػال
ل، خالفو األستاذ ػػػوؿ ابطػػػراؽ البدف، كىذا قػػػػبعد ف ،نكركف أٌف الركح تبقىكيي 

 . (ِ)«كغًنه... ،جويينٌ ػي الػمعالػال أبو
 االختالف يف بعض اآلراء األصولّية: -5

الطريق اٝنامس: القياس على النٌص كاإلٗناع. كىو »قاؿ ابن تيمٌية:  
حٌت  ،عند ٗناىًن الفقهاء، لكٌن كثًننا من أىل الرأم أسرؼ فيو ،حٌجة أيضنا

لنصوص، كحٌت استعمل منو بو ا استعملو قبل البحث عن النٌص، كحٌت رد  
ره رأسنا، كىي نكً كمن أىل الكبلـ كأىل اٜنديث كأىل القياس من يي  ؛الفاسد

 . (ّ)«مسألة كبًنة، كاٜنٌق فيها متوٌسط بٌن اإلسراؼ كالنقص
 - َنميع أكصافو -مسألة: يف جواز تعليل الشيء »قاؿ الزركشٌي: ك  

اٞنلٌخص، مبيٌن على أٌف اب يف خبلؼ، حكاه ابن فورؾ، كالقاضي عبد الوىٌ 
شرط العٌلة التعٌدم، فمن شرطو منعها ىنا، كمن جٌوزه اختلفوا على قولٌن: 

حٌق العٌلة التأثًن، كال بٌد أف يكوف اٞنؤثٌر بعض  يصٌح؛ ألفٌ  أحد٨نا ال
 ،األكصاؼ، دكف بعض؛ فتعليلو َنميعها ال يصٌح، فلو اتٌفق أٌف ٗنيعها مؤثٌرة

                                                           
 .ُِٖ/ْ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُْٕ/ْ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ُٕٖ/ُُ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
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 . (ُ)« يتعٌدل، كذلك ال ٬ننع صٌحتهاأكثر ما فيو أاٌل  يصٌح؛ ألفٌ  جاز. كالثآف
 االختالف يف بعض اآلراء الفقهّية: -6

اختلف أىل العلم فيمن بٌدؿ ماشية لو قبل اٜنوؿ، »قاؿ ابن اٞننذر: 
ّناشية آلخر؛ فرارنا من الصدقة. فكاف الشافعٌي، كأبو ثور، كأصحاب الرأم 

فيما قبض من صاحبو، حٌت ٪نوؿ على  ،زكاة على كٌل كاحد منهما يقولوف: ال
من يـو اشرتاه. كقاؿ الثورٌم كذلك، غًن أنٌو َف يذكر الفرار من  ،ما اشرتل حوؿ

يد بى مد، كإسحاؽ، كأبو عي ػملك، كأحػالصدقة. ككاف مالك، كاألكزاعٌي، كعبد ال
 ،كاختلفوا يف ٙنس من اإلبل... يركف يف ذلك الزكاة، إذا كاف فرارنا من الصدقة

يد عنو، كبو قاؿ بى فقاؿ مالك: فيها شااتف يف حكاية أيب عي  اؿ عليها حوالف.ح
، فيما حكاه أىل العراؽ عنو، كقاؿ ّنصر: فيها يد، كأ٘ند، كالشافعيٌ بى أبو عي 

 .(ِ)«عليو شاة قوالف، أحد٨نا: كما قاؿ ىؤالء، كاآلخر: أفٌ 
 قّية:لخ االختالف يف بعض اآلراء اخلخ  -7

اعلم أٌف الناس اختلفوا يف ذلك، فقاؿ قائلوف: »الغزاٌِف: أبو حامد قاؿ 
أفضل من الشكر، كقاؿ آخركف: الشكر أفضل، كقاؿ آخركف: ٨نا  (ّ)متالص

سٌياف، كقاؿ آخركف: ٫نتلف ذلك ابختبلؼ األحواؿ؛ كاستدٌؿ كٌل فريق بكبلـ 
 شديد االضطراب، بعيد عن التحصيل؛ فبل معىن للتطويل ابلنقل، بل اٞنبادرة

 . (ْ)«أكُف، فنقوؿ... إُف إظهار اٜنقٌ 

                                                           
 .َُٕ/ٓ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ُِ/ّ( اإلشراؼ على مذاىب العلماء: ِ)
 ( يف اٞنطبوع: )الصمت(، كالصواب: )الصرب(.ّ)
 .ُُْٖ( إحياء علـو الدين: ْ)



127 

تدٌؿ  - أبضعاؼ مضاعفة ،كغًنىا أكثر منها - اٞنختارة فهذه األمثلة 
داللة كاضحة، ال ريب فيها، على أٌف اٞنؤٌلفٌن القدامى كانوا مٌتفقٌن على كجود 

كبًنة، بٌن اٜنقائق اإلسبلمٌية، كاٞنباحث التأليفٌية، كلكٌنهم كانوا ك  كثًنة،  فركؽ
 يف التعيٌن كالتحديد.  ،٫نتلفوف
ٔنطئة  الك  ،بعضهاتصويب  - من سرد ىذه النصوص -كليس يعنينا  

ليس  - من سردىا -، كال ترجيح بعضها على بعض؛ ألٌف الغرض اخالفه ما
الذم يعين  ،على كجود االختبلؼ ،بياف كجو الصواب فيها، بل االستدالؿ هبا

بٌن اٜنقائق اإلسبلمٌية،  ،هٌن على الفركؽمختلفٌن كانوا متنبًٌ ػأٌف ال :بوضوح
 كاٞنباحث التأليفٌية.
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فينـأخطاء ال أصباب
ّ
 مؤل

 

 ألخطاء اٞنؤٌلفٌن ثبلثة أسباب، ىي: اٛنهل، كاٟنول، كاٝنوؼ. 
فاٛنهل ٪نمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم، كىو ٩نهل أٌف التأليف  

اٞنصدر السقيم، كىو الذم أنتجو سقيم؛ كما ٪نملو اٛنهل على االعتماد على 
 ٩نهل أٌف اٞنصدر الذم اعتمد عليو سقيم.

، كاٞنؤٌلفوف مهما بلغوا من سيٌب، ال يكاد ٫نلو منو بشره كاٛنهل كصف نً  
 أمر ال ريب فيو. - يف بعض أحواٟنم كأحياهنم -العلم، فإٌف اٌتصافهم ابٛنهل 

يف كاٟنول ٪نمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم، كىو يعلم أٌف التأل 
الذم أنتجو سقيم؛ ألٌف ىواه يوافق ما أنتجو من أتليف؛ كما ٪نملو اٟنول على 
االعتماد على اٞنصدر السقيم، كىو يعلم أٌف اٞنصدر الذم اعتمد عليو سقيم؛ 

 ألٌف ىواه يوافق ما اعتمد عليو من أتليف.
ى ػمنسوبٌن إلػمؤٌلفٌن الػي بعض الػف - ببل ريب - هول كصف موجودػكال 
 أمر غًن ٣نكن. - بتعيٌن ذلك يف آحادىم - حكم القاطعػـ؛ لكٌن الاإلسبل

كاٝنوؼ ٪نمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم، كىو يعلم أٌف التأليف 
الذم أنتجو سقيم؛ ألنٌو ٫ناؼ بطش أىل األىواء، كأىل اٛنهاالت، فيوافقهم 

اٞنصدر فيما يرضونو من التأليف السقيم؛ كما ٪نملو اٝنوؼ على االعتماد على 
السقيم، كىو يعلم أٌف اٞنصدر الذم اعتمد عليو سقيم؛ ألنٌو ٫ناؼ بطش أىل 

 األىواء، كأىل اٛنهاالت، إف أعرض عٌما اعتمدكا عليو.
يف بعض اٞنؤٌلفٌن، اٞننسوبٌن إُف  - ببل ريب - كاٝنوؼ كصف موجود 

 أمر غًن ٣نكن. - بتعيٌن ذلك يف آحادىم - اإلسبلـ؛ لكٌن اٜنكم القاطع
 كيشمل التأليف السقيم:  
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 إنتاج قراءات سقيمة، ٢نالفة للقرآف الكرٔف. -1
 إنتاج تفسًنات سقيمة، ٢نالفة للقرآف الكرٔف.  -2
 إنتاج أحاديث سقيمة، ٢نالفة للسٌنة النبويٌة. -3
 إنتاج شركح سقيمة، ٢نالفة للسٌنة النبويٌة. -4
 إنتاج ركاايت سقيمة، ٢نالفة للحقائق اإلسبلمٌية. -5
 إنتاج آراء سقيمة، ٢نالفة للحقائق اإلسبلمٌية. -6
 إنتاج أخبار سقيمة، ٢نالفة للواقع اإلسبلمٌي. -7

 مخثلَّث األخطاء:
 كاألخطاء اليت يينتجها اٞنؤٌلفوف اٞنخطئوف ذات ثبلثة أضبلع، ىي:

 ىو أف يينتج اٞنؤٌلف اٞنخطئ فكرة سقيمة.  اخلطأ يف التفكًن: -أ
ىو أف يينتج اٞنؤٌلف اٞنخطئ عبارة سقيمة، للتعبًن عن  اخلطأ يف التعبًن: -ب

 فكرة معٌينة، سواء أكانت تلك الفكرة سليمة، أـ سقيمة.  
ىو أف يينتج اٞنؤٌلف اٞنخطئ تفسًننا سقيمنا، بعد أف اخلطأ يف التفسًن:  -ج

يطٌلع على تعبًن مؤٌلف آخر، فيخطئ يف تفسًن ذلك التعبًن، كيٌدعي أٌف 
 أنتجو ىو التفسًن السليم اٞنناسب لذلك التعبًن.التفسًن الذم 

كابجتماع ىذه األضبلع الثبلثة يرتٌكب )ميثل ث األخطاء(، الذم امتؤلت  
 أبضبلعو الثبلثة كتب اٞنؤٌلفٌن من القدامى كادثٌن، كال سٌيما الكتب العىقىديٌة.

بٌن اٞنؤٌلفٌن  ،على من أراد القضاء على االختبلؼ ،كلذلك كاف كاجبنا 
أف ييعىن عناية كبًنة، ابلكشف عن )ميثل ث األخطاء(،  :اٞننتسبٌن إُف )اإلسبلـ(

يف )كتب اٞنختلفٌن(، كالتمييز بٌن أضبلعو الثبلثة؛ ألٌف لكٌل ضلع منها عبلجنا 
 شافينا خاصًّا بو، يناسبو، كال يناسب غًنه من األضبلع.
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 عبيد الخقليد
 

 من الناس: ،لى ثبلثة أصناؼ رئيسةع ،األعمى يقـو التقليد 
 الذم أنتج الرأم السقيم. كىو ثبلثة أصناؼ: ج:ـنت  مخ ـال -األّول

 . البدائٌيةالذم أٌسس الرأم السقيم بصورتو  س:ؤسّ  مخ ـال -1
 .النهائٌيةالذم طٌور الرأم السقيم إُف صورتو  ر:طوّ  مخ ـال -2
 الذم قٌرر الرأم السقيم، ابالستدالؿ عليو، كاٞننافحة عنو. ر:قرّ  مخ ـال -3

 الذم تقٌبل الرأم السقيم. كىو ثبلثة أصناؼ: ل:تقبّ  مخ ـال -الثاين
 .اٞننتجٌن، فوافق بطبلنوالذم تقٌبل الرأم السقيم؛ ألنٌو جهل  جاىل:ـال -1
 .ٌناٞننتجالذم تقٌبل الرأم السقيم؛ ألنٌو كافق ىواه، فوافق  الفاسق: -2
 .اٞننتجٌنالذم تقٌبل الرأم السقيم؛ ألنٌو ضعف كخاؼ، فوافق  خائف:ـال -3

 .اٞننتجٌنمن آراء  ،فيما كرثو عنهم ،الذم قٌلد أسبلفو د:قلّ  مخ ـال -الثالث
 د ثبلث درجات رئيسة ابرزة:كللمقلٌ  

 .اجلاىلد قلّ  مخ ـال -1
 م. د ادلتعلّ  قلّ  مخ ـال -2
 م.ـد العال  قلّ  مخ ـال -3

ػمنا، م( ابلتقليد؛ فكيف يكوف عالً ػيستغرب كثًنكف من كصف )العالً كقد  
ا يف الوقت نفسو؟!!!كيكوف مقلًٌ   دن

قد٬ننا كحديثنا، سواء أكانوا  األدايف كاٞنذاىب، كاٛنواب: إٌف أكثر علماء 
دكف، من اٞننسوبٌن إُف )اإلسبلـ(، أـ من اٞننسوبٌن إُف غًنه: ىم يف اٜنقيقة مقلًٌ 

 دين.دين، كماتوا مقلًٌ دين، كظٌلوا مقلًٌ ين، ككربكا مقلًٌ دنشأكا مقلًٌ 
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كاف يف زمن من األزماف طفبلن   - الذم تراه اليـو شيخنا كبًننا -م ػفالعالً  
 .عن األدايف كاٞنذاىب صغًننا، ال يعلم شيئنا

ا كىجىعىلى كىاَّلل ي أىٍخرىجىكيٍم ًمٍن بيطيوًف أيم هىاًتكيٍم الى تػىٍعلىميوفى شىيػٍئن ﴿قاؿ تعاُف:  
ةى لىعىل كيٍم تىٍشكيريكفى    .(ُ)﴾لىكيمي الس ٍمعى كىاأٍلىٍبصىارى كىاأٍلىٍفًئدى

يؤٌىلو لتلٌقي االعتقادات، بدأ بتقليد أبويو،  ،بلغ ذلك الطفل عمرنا كحٌن 
ليتعٌلم يف اٞندارس الدينٌية، أك اٞندارس  ؛أك من يقـو مقامهما؛ مٌث أرسلو أىلو

ا ٞنعٌلميو، الذين ىم اٞنذىبٌية؛ فكاف مقلًٌ   ،دكف ألسبلفهممقلًٌ  -يف اٜنقيقة  -دن
د( إُف مقلًٌ ػال الػجاىلمن درجة ) ،فتحٌوؿ ذلك الطفل؛ من األىل كاٞنعٌلمٌن

  .د(مقلًٌ ػال متعٌلمػدرجة )ال
 د(؛ ألٌف إيقانوم اٞنقلًٌ ػإُف درجة )العال - بعد سنوات من التعٌلم -ٓنٌوؿ مثٌ 

عاطفيًّا، كجدانيًّا، قائمنا على )اإللف(؛ كليس إيقاانن علميًّا،  ّنوركاثتو: كاف إيقاانن 
ا من أسًنن  ىذا )اإللف الطاغي( جعلو عقبلنيًّا، قائمنا على )الربىاف(؛ كلذلك

(، ال يستطيع اٝنركج من )سجن التقليد(، إُف )ساحة األحرار(، )أسرل التقليد
 إاٌل إذا ٔنٌلص من ذلك )اإللف الطاغي(.

 ثبلثة:  -بٌن اٛناىل اٞنقلًٌد كاٞنتعٌلم اٞنقلًٌد كالعالػم اٞنقلًٌد  -كؽ كأبرز الفر 
يقٌلد أسبلفو يف )اآلراء( فقط؛ ألنٌو ال يستطيع أف  )اجلاىل ادلقلّ د(: -األّول
 ما كراء ذلك، من )أدٌلة اآلراء(، ك)أصوؿ األدٌلة(. -عمومنا  -يعرؼ 
 )اآلراء(، كيف )أدلٌة اآلراء( فقط؛ ألنٌو يقٌلد أسبلفو يف )ادلتعّلم ادلقلّ د(: -الثاين

يستطيع بتعٌلمو أف يعرؼ األدٌلة، اليت يستدٌؿ هبا أسبلفو على آرائهم؛ كلكٌن 
 ٞنعرفة )أصوؿ األدٌلة(. -عمومنا  -تعٌلمو ال يكفيو 

                                                           
 .ٖٕ( النحل: ُ)
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يقٌلد أسبلفو يف )اآلراء(، كيف )أدلٌة اآلراء(، كيقٌلدىم  )العالـم ادلقلّ د(: -الثالث
األدٌلة(؛ ألنٌو بلغ من العلم مبلغنا، مٌكنو من اإلحاطة ابألصوؿ  )أصوؿ أيضنا يف

 اليت اعتمد عليها أسبلفو، يف تصحيح األدٌلة كتضعيفها. 
 ك)العالػم اٞنقلًٌد( صنفاف: 

م يكفو علمو؛ ٞنعرفة بطبلف آراء أسبلفو، كبطبلف أدلٌتها، ػعالًػم مقلًٌد ل -1
ا؛ كىو كبطبلف أصوؿ أدلٌتها؛ فنشأ  ا، كمات مقلًٌدن ا، كظٌل مقلًٌدن يف  -مقلًٌدن

يستحٌق كصف )العالًػم(، كإف ٚنٌاه الناس عالػمنا؛ فبل خًن يف علم  ال -اٜنقيقة 
 ال يكفي صاحبو؛ للتمييز بٌن اٜنٌق كالباطل.

عالًػم مقلًٌد، بلغ من العلم مبلغنا، مٌكنو من اإليقاف ببطبلف آراء أسبلفو،  -2
 ا، كبطبلف أصوؿ أدلٌتها.كبطبلف أدلٌته

 كٟنذا الصنف من العلماء خياراف رئيساف: 
 أف يعمل ّنقتضى علمو، فييعلن براءتو من أابطيل أسبلفو. -أ

هول، ػمستمسكنا، أبابطيل أسبلفو؛ إٌما بسبب ال ي الظاىرػأف يبقى ف -ب
خوؼ، حٌن ػهواه؛ أك بسبب الػحٌن يكوف االستمساؾ بتلك األابطيل موافقنا ل

 ي الظاىر على أابطيلهم.  ػلٌن؛ فيوافقهم فبطً مي ػخاؼ بطش الػي
فمن تغٌلب على اإللف الطاغي، كخالف اٟنول الباغي، كاحتكم إُف  

الدليل العقبلٌٓف، كاعتمد على اإليقاف الربىآٌف، كتربٌأ من أابطيل األسبلؼ، 
 كتنزٌه عن السفاىة كاإلسفاؼ؛ فإنٌو كاحد من )أحرار العلم(. 

استسلم لذٌؿ )األسر(، يف )سجن التقليد(، كاستسهلو، كاستساغو، كمن 
 كاستعذبو، كاستحبله؛ فإنٌو كاحد من )عبيد التقليد(!!!

 فليتجٌنب القوؿ بغًن علم، كليىصميٍت! ؛من التقليد ،من لػم ٩ند مناصناك 



133 

فيـسيلّيت مً أخطاء الـبراءة الصورة الخى
ّ
 ًـمؤل

  
رٌاء، كالركاة، كاٌدثٌن، الرباءة، من أخطاء القي الصورة التنزيلٌية بريئة، كٌل 

ن، ػن، كاألخبلقٌييػاء، كاألصولٌييػػػمتكٌلمٌن، كالفقهػرٌاح، كالػػمفٌسرين، كالشػكال
 كاٞنؤٌرخٌن، كاللغوٌيٌن، كاٞنرتٗنٌن. 

على رأم، ذىب إليو  (،اإلسبلـ)كليس من اٜنٌق اعتماد الطاعنٌن يف 
عوا عليو، فإٌف اختبلفهم دليل على نفي بعضهم نسبة مً م ٩ني ػبعض اٞنختلفٌن، كل

 .(اإلسبلـ)ذلك الرأم إُف 
إُف  -فاٞنطاعن اٞنستمٌدة من اآلراء اٝنبلفٌية ليست َنديدة؛ فقد سبقهم 

هوهنا إُف اآلراء ا يوجٌ بعض اٞنؤٌلفٌن الرافضٌن ٟنا، كلكٌنهم إ٧نٌ  - فيها الطعن
 منها. (اإلسبلـ)ئوف رًٌ ػبالعلمٌية، كيي 

حديث، أك خرب، أك ركاية، أك تفسًن، أك شرح، أك رأم، قراءة، أك كٌل ف
، أف يٌتخذه ماٌدة للطعن يف ٬ني  ال :٢نتلف فيو ؛ (اإلسبلـ)كن للطاعن، أصبلن

ا، على صٌحة نسبتو إُف  ألنٌو ال  . (اإلسبلـ)٬نلك دليبلن قطعيًّا كاحدن
أف يكوف تكرارنا،  - يف رأم من اآلراء - كلذلك ال يعدك طعن الطاعن

للطعن الذم كٌجهو بعض اٞنؤٌلفٌن، من قبل، إُف ذلك الرأم نفسو، فهو طعن 
 يف الرأم، كليس طعننا يف الدين.

كن ال ٬ني  -اليت اكتسبت صفة القبوؿ عند مقٌلديهم  -كأخطاء اٞنؤٌلفٌن 
؛ فالفرؽ  أف تيعٌد جزءنا من )اٜنقائق اإلسبلمٌية(؛ ألهٌنا يف اٜنقيقة: أخطاء إنسانٌية

ا بٌن )الواقع اإلسبلمٌي اٜنقيقٌي(، كبٌن )االعتقاد اإلنسآٌف الذىيٌن(،  كبًن جدًّ
 أك )االستمساؾ اإلنسآٌف اٞنذىيٌب(. 

، حٌت لو آمن بو الناسي  كالباطل يف الواقع  . أٗنعوف همكلُ   ،يبقى ابطبلن
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 معيار القبول والرفض
 

ب اإلعراض عن ػوجً تي  - اءػالعلمى ػإل - اءػػػة األخطػبػ: إٌف نسفإن قيل
    هم، كابإلعراض عنها تنعدـ معرفة اٜنقائق اإلسبلمٌية!ػمؤٌلفات

طعننا فيهم، كليست  - من أخطاء العلماء - ليست تربئة اإلسبلـ: قلت
الصادقوف اٞنخلصوف اجملتهدكف ىم الباب الوحيد  فاٞنؤٌلفوف ؛انتقاصنا، من قدرىم

 ؿ.إلٟنٌي اٞننز  الوحي ا لئلفادة منالصحيح، 
كن ، ٬ني بشره  :مجتهدينػكسائر العلماء ال ،كالصحابة، كالتابعوف، كاتبعوىم

ل حسناهتم الغالبة، بطً طئوا، كلكٌن كقوعهم يف بعض األخطاء ال يي أف ٫ني 
 كخصوصنا ٘نل رسالة اإلسبلـ.

يف ٓنصيل  ،كمن أٌنذ بعض األخطاء حٌجة؛ لرتؾ االعتماد عليهم
، فمن ذا الذم يسلم من األخطاء، طه غالً ، أك مي طه اٜنقائق اإلسبلمٌية؛ فإنٌو غالً 

 !!ليكوف بديبلن عنهم؟!
ك١ناكمة العلماء ال تعين إدانتهم، يف كٌل رأم من آرائهم؛ فتلك ١ناكمة 
ظاًلمة، قطعنا؛ كلكٌن اٞنراد من ١ناكمتهم: الفصل بٌن اٜنٌق، كالباطل، ابالستناد 

معيار عادؿ، دقيق؛ لئلفادة ًمن صواب مىن أصاب منهم، كْنُنب خطإ من إُف 
 أخطأ منهم. 

ه، فهو من أىل العلم، كمن و خطأى كاٞنعيار يف ذلك أٌف من غلب صوابي 
ن أىل العلم؛ ألٌف ن سواه، مً و، أعرضنا عنو، كأغناان عنو مى ه صوابى غلب خطؤي 

 م.ػالذم يستند إليو العالم، بل على الدليل ػاالعتماد ليس على قوؿ العال
ليست ِنافية، كليس ألحد  النبويٌة( السٌنةأدٌلة )ك  )القرآف الكرٔف(،كأدٌلة 
ي إتقاف ػعلى درجات، ف ،عن الناس؛ لكٌن الناس ،خفيهاػيي  ها، أكػأف يستأثر ب
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 كالفهم.  كاالستنباط،  ،وكالتفقُ  ،ر، كيف القراءة، كيف القدرة على التدبُ العربٌية اللغة
ذم  م كال شريف كالػليس من عال»ب أنٌو قاؿ: ركل عن سعيد بن اٞنسيٌ يي 

إاٌل كفيو عيب، كلكن من كاف فضلو أكثر من نقصو، ذىب نقصو  ،فضل
 .(ُ)«لفضلو، كما أٌف من غلب عليو نقصانو، ذىب فضلو

، فمن أخطأ قليبلن كأصاب  إم من اٝنطػال يسلم العال»ركل عن غًنه: كيي 
 .(ِ)«فهو جاىل ،كمن أصاب قليبلن كأخطأ كثًننا ؛مػفهو عال ،كثًننا

على  ،إذا غلبت ١ناسن الرجل»أنٌو قاؿ:  ،ركل عن عبد هللا بن اٞنبارؾكيي 
ر ذكى م تي ػل ،(ّ)محاسنػعن ال ،مساكئػر اٞنساكئ، كإذا غلبت الذكى م تي ػل ،مساكئو

 .(ْ)«محاسنػال
خراساف مثل م يعرب اٛنسر إُف ػل»ركل عن أ٘ند بن حنبل أنٌو قاؿ: كيي 

م يزؿ ٫نالف بعضهم ػيف أشياء، فإٌف الناس ل ،إسحاؽ، كإف كاف ٫نالفنا
 .(ٓ)«بعضنا

ؼ: أٌف الطوائف اٞننتسبة إُف عرى ك٣نٌا ينبغي أيضنا أف يي »كقاؿ ابن تيمٌية: 
على درجات، منهم من يكوف قد  - يف أصوؿ الدين كالكبلـ -متبوعٌن 

خالف السٌنة يف أصوؿ عظيمة، كمنهم من يكوف إ٧ٌنا خالف السٌنة يف أمور 
دقيقة. كمن يكوف قد رٌد على غًنه من الطوائف الذين ىم أبعد عن السٌنة منو، 

                                                           
 .ُِٖ/ِ( جامع بياف العلم كفضلو: ُ)
 .ُِٖ/ِجامع بياف العلم كفضلو: ( ِ)
 ( كذا يف اٞنطبوع: )عن ااسن(، كالصواب: )على ااسن(.ّ)
 .ّٖٗ/ٖ( سًن أعبلـ النببلء: ْ)
 .ُّٕ/ُُ( سًن أعبلـ النببلء: ٓ)
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كقالو من اٜنٌق، لكن يكوف قد جاكز العدؿ  ،فيكوف ١نمودنا فيما رٌده من الباطل
كقاؿ بعض الباطل، فيكوف قد رٌد بدعة   ،حد بعض اٜنقٌ ُنيث ج ،يف رٌده
بباطل أخٌف منو، كىذه حاؿ  ،ابطبلن  (ُ)ببدعة أخٌف منها، كرٌد ابلباطل ،كبًنة

م ٩نعلوا ما ػأكثر أىل الكبلـ اٞننتسبٌن إُف السٌنة كاٛنماعة. كمثل ىؤالء إذا ل
كف، كاف من نوع ابتدعوه قوالن يفارقوف بو ٗناعة اٞنسلمٌن، يوالوف عليو كيعاد

يغفر للمؤمنٌن خطأىم يف مثل ذلك. كٟنذا كقع يف مثل ىذا   كهللا  إ؛اٝنط
كثًن من سلف األٌمة كأئٌمتها، ٟنم مقاالت قالوىا ابجتهاد، كىي ٔنالف ما 

كفٌرؽ بٌن  ،وفى الً و كعادل ٢ني قى وافً ثبت يف الكتاب كالسٌنة، ِنبلؼ من كاُف مي 
 ،يف مسائل اآلراء ،قووافً دكف مي  ،وفى الً ٗناعة اٞنسلمٌن، ككٌفر كفٌسق ٢ني 

قو، فهؤالء من أىل التفٌرؽ وافً دكف مي  ،فوالً كاالجتهادات، كاستحٌل قتاؿ ٢ني 
 . (ِ)«كاالختبلفات

ككثًن من ٠نتهدم السلف كاٝنلف قد قالوا »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
وىا ظنٌ  ،م يعلموا أنٌو بدعة؛ إٌما ألحاديث ضعيفةػكفعلوا ما ىو بدعة، كل

د منها، كإٌما لرأم رأكه، كيف اٞنسألة رى م يػي ػصحيحة، كإٌما آلايت فهموا منها ما ل
 . (ّ)«نصوص َف تبلغهم

ي آحاد ػف ،ي اجتهادهػف ،اـػػػٌلما أخطأ إما كي ػكلو أنٌ »قاؿ الذىيٌب: ك 
 ،لم معناػػما سكىجرانه، لى  ،اهػػكبٌدعن ،ا عليوػػمنأ مغفورنا لو، قي ػػخط ،ائلػػػمسػال
 ،خلقػدة، كال من ىو أكرب منهما، كهللا ىو ىادم الػػر، كال ابن منػػػنص ابن ال

                                                           
 ( الراجح أٌف عبارة )ابلباطل( زائدة، ال داعي ٟنا ىنا.ُ)
 . ُِٕ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .َُْ/ُٗ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
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 . (ُ)«كالفظاظة ،هولػن الػػم ،وذ ابػػن، فنعػميػم الراحػػػػحٌق، كىو أرحػإُف ال
لم مٌث إٌف الكبًن من أئٌمة العلم إذا كثر صوابو، كعي : »أيضنا كقاؿ الذىيبٌ 

ر لو غفى رؼ صبلحو ككرعو كاتٌباعو، يي كظهر ذكاؤه، كعي ٓنرٌيو للحٌق، كاٌتسع علمو، 
، كال نضٌللو كنطٌرحو، كننسى ١ناسنو. نعم، كال نقتدم بو يف بدعتو كخطئو، وي ػلي ػلى زى 

 . (ِ)«كنرجو لو التوبة من ذلك
مع صٌحة  -كلو أٌف كٌل من أخطأ يف اجتهاده »كقاؿ الذىيٌب أيضنا: 
من يسلم من األئٌمة معنا.  أىدرانه، كبٌدعناه، لقل   -إ٬نانو، كتوٌخيو التٌباع اٜنٌق 

 . (ّ)«مٌنو ككرموػرحم هللا اٛنميع ب
لة، نابً حى ػيعة، كغبلة اللة، كغبلة الشًٌ زً عتى مي ػغبلة ال»كقاؿ الذىيٌب أيضنا: 

قد ماجت  :ةرٌاميٌ مٌية، كغبلة الكى هٍ جى ػئة، كغبلة الجً رٍ مي ػرة، كغبلة الشاعً كغبلة األى 
مغفرة ألىل ػٌباد كعلماء، نسأؿ هللا العفو كالهبم الدنيا، ككثركا، كفيهم أذكياء كعي 

م ػحٌب العالً ػحٌب السٌنة كأىلها، كني ػهول كالبدع، كني ػى هللا من الػالتوحيد، كنربأ إل
حٌب ما ابتدع فيو بتأكيل ػكالصفات اٜنميدة، كال ني  ،على ما فيو من االتٌباع

 . (ْ)«محاسنػما العربة بكثرة الػسائغ، كإنٌ 
كمقاديرىم كحقوقهم  ،معرفة فضل أئٌمة اإلسبلـ»: ابن القٌيمكقاؿ 

ب قبوؿ كٌل وجً كنصحهم  كرسولو ال يي  كمراتبهم، كأٌف فضلهم كعلمهم
من اٞنسائل اليت خفي عليهم فيها ما جاء بو  -قالوه، كما كقع يف فتاكيهم  ما

                                                           
 .َْ/ُْ( سًن أعبلـ النببلء: ُ)
 .ُِٕ/ٓ( سًن أعبلـ النببلء: ِ)
 .ّٕٔ/ُْ( سًن أعبلـ النببلء: ّ)
 .ْٔ-ْٓ/َِ( سًن أعبلـ النببلء: ْ)
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ب اطٌراح أقواٟنم وجً ال يي  - ي خبلفهاػحٌق فػعلمهم، كالمبلغ ػالرسوؿ، فقالوا ب
صهم، كالوقيعة فيهم. فهذاف طرفاف جائراف عن القصد، كقصد ٗنلة، كتنقُ 

 فػي الرافضة، مسلك بػهم نسلك ؛ كال(ُ)نعصم كال ،مػً السبيل بينهما، فبل نؤثٌ 
 فيمن أنفسهم، مسلكهم هبم نسلك بل الشيخٌن، فػي مسلكهم، كال علٌي،

 أقواٟنم، كلٌ  يقبلوف كال يعصموهنم، كال يؤٌٖنوهنم ال همػفإنٌ  الصحابة، من بلهم،ق
يسلكونو ىم يف  ،ة األربعة مسلكناركف علينا يف األئمٌ نكً فكيف يي . يهدركهنا كال

 هللامن شرح لً  ،منافاة بٌن ىذين األمرين كال كسائر الصحابة؟ ،اٝنلفاء األربعة
، ة كفضلهمجاىل ّنقدار األئمٌ  عند أحد رجلٌن: ا يتنافيافصدره لئلسبلـ، كإ٧نٌ 

كمن لو علم ابلشرع كالواقع هبا رسولو.  هللااليت بعث  ،أك جاىل ُنقيقة الشريعة
 ،الذم لو يف اإلسبلـ قدـ صاٌف كآاثر حسنة -يعلم قطعنا أٌف الرجل اٛنليل 
قد تكوف منو اٟنفوة كالزٌلة، ىو فيها معذكر،  - كىو من اإلسبلـ كأىلو ّنكاف

 ،ر مكانتودى ع فيها، كال ٩نوز أف هتي تٌػبى ٩نوز أف يػي  بل كمأجور الجتهاده؛ فبل
 .(ِ)«من قلوب اٞنسلمٌن ،كمنزلتو ،كإمامتو

هم أتباع، ػالذين ل ،ةحو األئمٌ ػن ،موقف الصحيحػال»كقاؿ ابن عثيمٌن: 
الفوا ػما خ د أفٌ ػػم عليهم، كأف نعتقػػ نتهج  أاٌل  تقامتهم،ػػهدكف بعدالتهم، كاسػػػيش
خلو من أجر، ػة ال يػػػن ىذه األمٌ ػػػمجتهد مػصادر عن اجتهاد، كال :الصواب فيو

 ور.ػػػػػػفػغػؤه مػػػػػطػد، كخػػػػػػػػر كاحػػػػػػػػػو أجػػػلػف ،أػػػػػطػراف، كإف أخػػػػػػػو أجػػلػف ،ابػػػػػإف أص
 ،د معصـوػػكلو إصاابت، كال أح ،لو أخطاء ،ةره من األئمٌ ػغيك   حنيفة كأبو

                                                           
م(. فمعىن: )ال نػيؤىثًٌػم(: ُ) ( ضيبطت الكلمة يف اٞنطبوع ىكذا: )نػىٍعصم(، كالصواب: )نػيعىصًٌ
م(: ال ننسبهم إُف )العصمة(.ننسبهم إُف )اإلثػم(، كمعىن )ال  ال  نػيعىصًٌ
 .ِّٓ/ٓ( إعبلـ اٞنوٌقعٌن: ِ)
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كما قاؿ اإلماـ مالك:   - مى هللا عليو كعلى آلو كسلٌ صلٌ  -  رسوؿ هللاإاٌل 
 - ، كأشار إُف قرب النيبٌ " صاحب ىذا القربإاٌل  ،دُ رى كيػي  ،ذ من قولويؤخى  كل  "

 مسلمٌن، لكنٌ ػة العن أئمٌ  كالواجب الكفٌ  م.ى هللا عليو كعلى آلو كسلٌ صلٌ 
ر ذكى يي  ؛بسبٌو  ،لقائلو ض أحده دكف أف يتعرٌ  ،ر القوؿذكى القوؿ إذا كاف خطأ، فيي 

 .(ُ)«عليو، ىذا ىو الطريق السليم دُ رى كيػي  ،إذا كاف خطأ ،القوؿ

                                                           
 .ُِٓ/ِٔ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاٌف العثيمٌن: ُ)
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 رئت العلماءـجب

 
ال يدعو  -يف بعض أتليفاهتم  -إٌف صدكر بعض األخطاء من العلماء  

 م يصدر منهم، من أفكار، أك مشاعر، أك أقواؿ، أك أفعاؿ. ػإُف اهٌتامهم ّنا ل
كلذلك كجبت تربئة العلماء، ٣نٌا َف تصٌح نسبتو إليهم، صٌحة قطعٌية، كإف   

 كانوا ٫نالفونكم يف اٞنذاىب.
ػػػا﴿قاؿ تعاُف:  اءى  َّللً ً  قػىو اًميػػنى  كيونيػػوا آمىنيػػػوا ال ًذينى  يىػػػا أىيُػهى  اًبٍلًقٍسػػػػطً  شيػػػػػهىدى

 ًإف   اَّلل ى  كىاتػ قيوا لًلتػ ٍقوىل أىقٍػرىبي  ىيوى  اٍعًدليوا تػىٍعًدليوا أىال   عىلىى قػىٍوـو  شىنىآفي  ٩نىٍرًمىن كيمٍ  كىالى 
 . (ُ)﴾تػىٍعمىليوفى  ّنىا خىًبًنه  اَّلل ى 

كمن ابب أكُف، كجب اٜنذر من كٌل ما من شأنو أف يتسٌبب يف نسبة  
برمء منو، يف الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة اٝنطإ، إُف من ىو 

 راجعة إُف التسرٌع، أـ كانت راجعة إُف التعٌصب، أـ كانت راجعة إُف غًن٨نا.  
كاجبة، كٌل  -حٌن يستحٌقوف التربئة  -كمن ىنا كانت تربئة العلماء 
 الوجوب، على اٞنستطيع من الناس. 

 كٟنذه التربئة عٌدة صور، أبرزىا:
م من ألفاظ سقيمة، نسبها إليو بعض ػىي تربئة العالً  التربئة اللفظّية: -1

 أصحابو، أك بعض خصومو؛ لكٌنها يف اٜنقيقة ليست موجودة، يف مؤٌلفاتو.
م من تلك األلفاظ اٞننسوبة إليو تعين أيضنا تربئتو من اٞنعآف ػكتربئة العالً  

 اٞنفهومة من تلك األلفاظ.
 (ابن تيمٌية)ى ػب إلػسػمعاصرين نػمؤٌلفٌن الػد الػػػكمن أمثلة ذلك: أٌف أح 

                                                           
 .ٖ( اٞنائدة: ُ)
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 .ٌي ػراء على النبػػتػم ابن عٌباس، ابالفػهػى أنٌو اتٌ ػو؛ فاٌدعػدكره منػٌح صػم يصػل ما
 : جاء يف كتاب )ابن تيمٌية كمنهجو يف اٜنديث(

عن ابن عباس، عن النيب صلى هللا عليو كآلو أنو قاؿ: "اي أىل مكة »
أقل من أربعة برد من مكة إُف عسفاف" كىذا إُف ما يعلم أىل تقصركا يف  ال

الػمعرفة ابٜنديث أنٌو كذب على النيب صلى هللا عليو كآلو لكن ىو من كبلـ 
عباس افرتل على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو. كليس بغريب من  ابن
كآلو، تيمية أنٌو يرمي ابن عباس ابالفرتاء على رسوؿ هللا صلى هللا عليو  ابن

كاٞنعىن إف َف يكن صحيحان على ٥نو القطع، فإنٌو ٬نكن أف يكوف موضوعان على 
ابن عباس، أك أنٌو كقع التصحيف يف اٜنديث عن طريق اٝنطأ، على أٌف يف سند 

اٞنفسر اٞنعركؼ كيركيو  (ُ)الوىاب بن ٠ناىد يركيو عن أيب ٠ناىد اٜنديث عبد
م يوثق، فكاف من اٞنناسب تضعيف ػالوىاب بن ٠ناىد ل أيضان عن عطاء، كعبد

ابن عباس ابالفرتاء  اٜنديث لذلك، كما فعل ابن حجر العسقبلٓف، ال أف يتهم
 . (ِ)«على الرسوؿ صلى هللا عليو كآلو

ىذا ىو النٌص اٜنريٌف، لقوؿ اٞنؤٌلف اٞنٌدعي، كما جاء يف كتابو، نقلتو  
 م أتصٌرؼ فيو أدْف تصٌرؼ. ػكما ىو، كل

هاـ ػالقوؿ ابتٌ  (ابن تيمٌية)نٌص أٌف صاحبو ينسب إُف ككاضح من ىذا ال
ػها نسبة تكفي قراءتي  -ببل ريب  -؛ كىي ٌي ػ، ابالفرتاء على النب(عٌباس ابن)

لتكذيبها؛ كال سٌيما من قػػػػرأ )كتب ابن تيمٌية(، كعرؼ الػمذىب، الذم ينتمي 
الرجل، كىو )الػمذىب األثػرٌم(، الذم ال يضاىيو مذىب، فػي القوؿ ىذا إليو 

                                                           
 ( الصواب: )عن أبيو ٠ناىد(.ُ)
 .َُٕ-َُٔ( ابن تيمٌية كمنهجو يف اٜنديث: ِ)
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 )عبد هللا بن عٌباس(، ببل ريب. :ن االفتػراء، كمنهمػبفضل الصحابة، كتربئتهم م
(، من ُاٞنٌدعي ىذه العبارة، يف اٟنامش ذم الرقم ) كقد نسب اٞنؤٌلفي 

 (. ُِٕص، ِْالفتاكل، ج (، إُف كتاب )٠نموعَُٕالصفحة ذات الرقم )
(، ِْ(، من اٛنزء ذم الرقم )ُِٕكابلرجوع إُف الصفحة ذات الرقم ) 

 الفتاكل(، ٤ند نٌص ابن تيمٌية ىكذا:  من كتاب )٠نموع
 مكة أىل "اي: قاؿ اَّلٌل عليو كسلم أنو صلى النيب عن عباس ابن عن»

 اٞنعرفة أىل يعلم ما كىذا" عسفاف إُف مكة من برد أربعة من أقل يف تقصركا ال
 كبلـ من ىو اَّلٌل عليو كسلم، كلكن صلى النيب على كذب أنو ابٜنديث

 ألىل القصر مسافة حد اَّلٌل عليو كسلم إ٧نا صلى هللا رسوؿ أفرتل. عباس ابن
 اٞنسلمٌن؟ سائر كدكف كالنصرة كاٟنجرة السنة دار ىي اليت اٞندينة أىل دكف مكة

 كمىن، كمزدلفة بعرفة خلفو صلوا مكة أىل أف عنو تواتر كقد ىذا يقوؿ ككيف
 بريد غًن كال بريد ال ّنسافة السفر صلى اَّلٌل عليو كسلم قط النيب ٪ند كَف
 .(ُ)«بزماف حدىا كال

ىذا ىو النٌص اٜنريٌف، لقوؿ ابن تيمٌية، كما جاء يف الكتاب، نقلتو كما 
 م أتصٌرؼ فيو أدْف تصٌرؼ. ػىو، كل

ككاضح من قراءة ىذا النٌص أنٌو برمء، كٌل الرباءة، من اهٌتاـ ابن عٌباس، 
لكن ىو من  »؛ ألٌف اٞنؤٌلف اٞنٌدعي كتب النٌص ىكذا: ابالفرتاء على النيٌب 

 . «عباس افرتل على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو كبلـ ابن
 كبلـ من ىو كلكن»الفتاكل( ىكذا:  كالنٌص يف كتاب )٠نموع

                                                           
، ُِٕ/ِْتيمٌية، طبعة ٠نمع اٞنلك فهد: ( ٠نموع فتاكل شيخ اإلسبلـ أ٘ند بن ُ)

 .ِٕ/ِْك٠نموعة الفتاكل، طبعة دار الوفاء: 
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 ألىل القصر مسافة حد اَّلٌل عليو كسلم إ٧نا صلى هللا رسوؿ أفرتل. عباس ابن
 .«اٞندينة...؟ أىل دكف مكة

بة من )االفرتاء(، كبٌن عبارة )أىفػىتػىرىل( اٞنرك  كالفرؽ كبًن بٌن الفعل )افٍػتػىرىل( 
 من ٨نزة االستفهاـ، كالفاء العاطفة، كالفعل اٞنضارع )تػىرىل(.

ؤٌلف اٞنٌدعي قد اشتمل على زايدة كلمة )على( ككاضح أيضنا أٌف نٌص اٞن
 بٌن كلمة )افرتل( ككلمة )رسوؿ(، فمن أين جاء هبذه الكلمة الزائدة؟!!!

كاشتملت عبارة اٞنؤٌلف اٞنٌدعي أيضنا، على زايدة كلمة )إُف(، يف عبارة: 
 .«كىذا إُف ما يعلم أىل اٞنعرفة ابٜنديث أنٌو كذب...»

سن الظ ٌن ابٞنؤٌلف اٞنٌدعي، فإنٌو سيقوؿ: إٌف اٞنؤٌلف فإف أراد أحد أف ٪ني
م يرجع ػاٞنٌدعي قد اعتمد على ٓنريف من حٌرؼ ىذا النٌص، ككثق بو؛ كلذلك ل

 إُف الكتاب بنفسو؛ ليتحٌقق من صٌحة ىذه النسبة االهٌتامٌية.
سن الظٌن بو: لعٌل اٞنؤٌلف اٞنٌدعي من ببلد غًن عربٌية؛  كقد يقوؿ من ٪ني

ضعيفنا يف العربٌية، إُف درجة، ال يستطيع فيها التفريق بٌن الفعل لذلك يكوف 
)افٍػتػىرىل(، كعبارة )أىفػىتػىرىل(؛ كال يستطيع أيضنا التفريق بٌن زايدة كلمة )على(، 

 كبٌن حذفها من النٌص!!!
أٌما يف حالة إساءة الظٌن ابٞنؤٌلف اٞنٌدعي، فإٌف اٞنؤٌلف اٞنٌدعي سيكوف 

 ى ابن تيمٌية، يف ىذه اٞنسألة؛ بتحريف النٌص من جهتٌن:متٌػهىمنا ابالفرتاء عل
بزايدة كلمة )على(، كحذؼ رأس ٨نزة القطع من )أفرتل(؛  جهة اللفظ، -أ

ا لتحريف اٞنعىن.  لتكتب ىكذا: )افرتل(؛ ٕنهيدن
بتفسًن النٌص ار ؼ تفسًننا سقيمنا، بعد قطعو عن تتٌمتو،  جهة ادلعىن، -ب

 ، كٌل التوضيح.اليت توٌضح اٞنراد منو
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م من إرادة معافو سقيمة، نسبها إليو بعض ػىي تربئة العال معنويّة:ـالتربئة ال -2
 أصحابو، أك بعض خصومو؛ لكٌنها يف اٜنقيقة ليست مرادة، يف مؤٌلفاتو.

كالتربئة اٞنعنويٌة كفيلة ابلقضاء على كثًن من صور )التخطئة العلمٌية(، 
 التكفًن، كالتفسيق، كالتضليل، كالتبديع... إٍف.اليت تتفاكت يف درجاهتا، أعين: 

فكثًنكف ىم اٞنؤٌلفوف اٞنتٌػهىموف ابالبتداع كالضبلؿ؛ بسبب أٌف خصومهم 
 فٌسركا أقواٟنم تفسًنات سقيمة، غًن موافقة للمعآف اليت قصدكىا.

كقد تكوف تفسًنات خصومهم سليمة، تكشف عن الدالالت اليت تدٌؿ 
، عليها أقواؿ أكلئك اٞنؤلٌ  فٌن اٞنتٌػهىمٌن؛ كلكٌن تلك الدالالت غًن مقصودة أصبلن

كاٝنطأ إ٧ٌنا حصل يف تعبًن أكلئك اٞنؤٌلفٌن اٞنتٌػهىمٌن، عن مرادىم، فجاء 
 خصومهم، كفهموا أقواٟنم على النحو السليم، الذم تقتضيو قواعد العربٌية. 

ك من إرادة تل -كلذلك كجب على من أراد تربئة اٞنؤٌلفٌن اٞنتٌػهىمٌن 
ي سياؽ الكبلـ، كينظر يف سائر مؤٌلفاهتم؛ لتكوف ػأف ينظر ف -اٞنعآف السقيمة 
 ىي القرائن الداٌلة على مقاصدىم اٜنقيقٌية. -مطٌرًدة فيها ػال -اٞنعآف الشائعة 

م قد يذكر يف كتابو بعض الركاايت ػكمن قبيل التربئة اٞنعنويٌة: أٌف العالً  
 الناس من االعتماد عليها. اٞنكذكبة؛ لتبيٌن حاٟنا، كٓنذير

لكٌن بعض اٞنؤٌلفٌن اٞنتعٌصبٌن يفرتكف عليو، فينسبوف إليو تصحيح تلك 
الركاايت اٞنكذكبة، أك ييو٨نوف أتباعهم من اٛنٌهاؿ، أبنٌو يصٌححها، كأنٌو ما 

 أكردىا يف كتابو إاٌل لبلحتجاج هبا.
اطلة؛ ببياف أٌف م تربئة معنويٌة، من ىذه النسبة البػفالواجب تربئة العالً 

م يكن من مراده، كإ٧ٌنا كاف مراده من إيرادىا ػتصحيح تلك الركاايت اٞنكذكبة ل
 ىو التحذير من االعتماد عليها. 

م يف كتابو: ركاية من ػد العالً فالفرؽ كبًن بٌن اإليراد كاالعتماد؛ كأف ييورً 
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رأاين من اآلراء العلمٌية؛ خٌية، أك ػحديثٌية، أك ركاية من الركاايت التاريػالركاايت ال
ا ل ا، أك ػكيكوف مفٌندن ما أكرده، أك متوقٌػفنا فيو؛ كليس شرطنا أف يكوف مؤيٌدن

ا، أك م  حتجًّا، ّنا أكرده.ػمعتمدن
جد كثًننا من مؤٌلفي )الغبلة( ػمذىبٌية( أٌنك تػكات الضحً مي ػكمن )ال

 -قائدىم اٝناٌصة اليت ٪نتٌجوف هبا؛ إلثبات ع -ييو٨نوف أتباعهم أبٌف الركاايت 
ىي ركاايت مٌتفق على تصحيحها؛ بداللة أٌف بعض كتب اٞنخالفٌن قد أكردت  

 كثًننا من تلك الركاايت!!!
ْند  -اليت ٪نتٌجوف ّنا فيها من ركاايت  -كحٌن تنظر يف تلك الكتب 

 صة؛ لبياف األحاديث الضعيفة كاٞنوضوعة!!!أٌف أبرزىا تلك الكتب اٞنخص  
 : اٜنديث الفبلٌٓف ذكره ابن عدٌم يف كتابو )الكامل(، أك فيقولوف مثبلن

اٞنوضوعات(، أك ذكره ابن اٛنوزٌم يف   )تذكرة اٞنقدسٌي يف كتابو طاىر ذكره ابن
كتابو )اٞنوضوعات(، أك ذكره ابن اٛنوزٌم يف كتابو )العلل اٞنتناىية(، أك ذكره 

القٌيم  أك ذكره ابن كالكتاب(، اٜنفظ عن )اٞنغين الدين اٞنوصلٌي يف كتابو ضياء
اٞنصنوعة(، أك ذكره  اٞننيف(، أك ذكره السيوطٌي يف كتابو )الآللئ يف كتابو )اٞننار

اٞنرفوعة(، أك ذكره الشوكآٌف يف كتابو  الشريعة عراؽ الكنآٌف يف كتابو )تنزيو ابن
 اجملموعة(. )الفوائد

راد كاالعتماد؛ كالعاٌمة غالبنا جٌهاؿ، ال يعرفوف شيئنا، عن الفرؽ بٌن اإلي
يعرفوف أٌف ىذه الكتب قد أٌلفها أصحاهبا؛ للكشف عٌما يركف أنٌو من  كال

 األحاديث الضعيفة كاٞنوضوعة!!!
فإٌما أف يكوف )مؤٌلفو الغبلة( كاذبٌن، ٢نادعٌن، مغالطٌن، يدٌلسوف على 

م العاٌمة، كييو٨نوهنم أبٌف تلك الركاايت: صحيحة، معتربة، متواترة؛ ألٌف ٢نالفيه
 قد أكردكىا يف كتبهم!!! 
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كإٌما أف يكونوا جاىلٌن، غافلٌن، مقٌلدين، ال يعرفوف بطبلف ما يكتبوف، 
ا!!!  فهم ّننزلة العاٌمة، يف اٛنهل كالغفلة، كمع ذلك تصٌدكا للتأليف تقليدن

كمن قبيل التربئة اٞنعنويٌة: أف يصٌحح العاَف حديثنا معيٌػننا، ٪نتٌج بو ٢نالفوه؛ 
ال يعين أنٌو يصٌحح التفسًن، الذم اختاره ٢نالفوه؛ كإ٧ٌنا يفٌسر  كلكٌن تصحيحو

اٜنديث، على ٥نو آخر، مغاير لتفسًنىم؛ فلذلك ال ٩نوز أف يينسىب إُف العاَف 
 اٞنصٌحح ما َف يقصده؛ فإنٌو صٌحح اٞننت، كَف يصٌحح تفسًن اٞنخالفٌن. 

يمة، يلتـز هبا بعض م من تطبيقات سقػىي تربئة العالً التربئة التطبيقّية:  -3
ا، يف مؤلٌفاتو.ػمقٌلديو، أك بعض مػحٌبيو؛ لكٌنو يف اٜنقيقة ل  م يدعي إليها أحدن

صى، فكثًنة ىي التطبيقات اليت   كاألمثلة على ىذه اٜنالة أكثر من أف ٓني
اخرتعها الناس، كاستمسكوا هبا، كتعٌصبوا ٟنا، كٌل التعٌصب، حٌت بلغوا درجة 

 الفوا علماء اٞنذىب، الذين يعٌظموهنم، كيٌدعوف تقليدىم.يبالوف فيها أف ٫ن ال
 -من الرجاؿ كالنساء  -كيكفي أف تعرؼ أف بعض اٞنصرٌيٌن اٞنعاصرين  

 رسائل - اٞنتوىٌف يف مصر، قبل اثين عشر قرانن  -ييرسلوف إُف ضريح )الشافعٌي( 
؛ ما ال ٩نوز أف ييطلىب إاٌل من مالك اٞنلك، اٜنٌي يطلبوف منو فيها  القٌيـو

  .(ُ)كيشتكوف إليو من أىليهم، كجًناهنم، كظاٞنيهم، كاٞنعتدين عليهم
كال أحد يستطيع أف يٌدعي أٌف ىذا التطبيق السقيم يستند إُف فتول 

 منسوبة إُف )الشافعٌي(، أك إُف بعض علماء اٞنذىب الشافعٌي.  
ها فيجب كٌل الوجوب تربئة العلماء من التطبيقات السقيمة، اليت أحدث

ا يستمسكوف ابلعبادات ػػها، كمػوا بػػكػتمسػة، كاسػػػػامٌ ػن العػػاؿ، مػهٌ جي ػبعض ال
 اٞنفركضة، أك أشٌد من ذلك!!!

                                                           
 .ُّٖ-ّْٕ( انظر: رسائل إُف اإلماـ الشافعٌي: ُ)
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م، من القوؿ ػمذىب الذم ينتسب إليو العالػرئة الػىي تب مذىبّية:ـالتربئة ال -4
ًمع عليو علماء اٞنذىب.ػالسقيم، الذم ل  م ٩ني

القوؿ السليم إُف مذىب معٌٌن، إاٌل إذا أٗنع فكما ال يصٌح أف يينسىب  
عليو علماء اٞنذىب؛ فكذلك ال يصٌح أف يينسىب القوؿ السقيم إُف مذىب 

 معٌٌن، إاٌل إذا أٗنع عليو علماء اٞنذىب.
منا قديػ - مؤٌلفٌنػحنبلٌي(؛ فإٌف بعض الػمذىب الػ: )الكمثاؿ على ذلك 

جًمع عليها ػم يي ػسقيمة، لعىقىديٌة مذىب أقواالن ػينسبوف إُف ىذا ال -كحديثنا 
 لبعضهم.   حنابلة(، بل ىي أقواؿه ػ)ال

فقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ ٗنهور اٜننابلة، أم: أكثرىم، أك أغلبهم،  
أك معظمهم. كقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ كثًن من اٜننابلة، ال قوؿ أكثرىم. 
كقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ آحاد من اٜننابلة، ال قوؿ كثًن منهم. كقد يكوف 

 رىم. القوؿ السقيم قوؿ كاحد من اٜننابلة، انفرد بو عن سائ
 - أيب الفرج منو كبلـى  الذم نقلى  -ف ىذا اٞنصن   فإفٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 

 -عاه فيما اد   -بو  ا رد  كإ٧نٌ  ،كما ذكر ىذا  ،حنابلةػعلى ال يف الردٌ ، فوصنًٌ م يي ػل
كشيخو  ،كالقاضي أاب يعلى ،على بعضهم. كقصد أاب عبد هللا بن حامد

ض أبو الفرج م يتعرٌ ػفجنس اٜننابلة ل ،إاٌل كمن تبعهم؛ ك  ،اٜنسن بن الزاغوٓفٌ  أاب
يف ٢نالفتو ٟنؤالء بكبلـ   حكى عنهم ما أنكره؛ بل ىو ٪نتجٌ  كال ،عليهم للردٌ 

 ،رزؽ هللا التميميٌ  :مثل ،ٌنكما يذكره من كبلـ التميميٌ   ،ةكثًن من اٜننبليٌ 
 .(ُ)«الوفا بن عقيل كأيب

قد  -الذين اعتمدكا على أسلوب )التعميم(، يف غًن ١نٌلو  -فاٞنؤٌلفوف 
                                                           

 .ََُ/٠ْنموعة الفتاكل:  (ُ)
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 م يقولوا بو. ػنسبوا القوؿ السقيم إُف علماء، ل -بذلك التعميم  -أخطأكا؛ ألهٌنم 
كليس )التعميم الباطل( ١نصورنا يف مزاعم اٞنخالفٌن، بل ٬نيكن أف يزعم 

علماء مذىبو قد أٗنعوا كٌلهم على أحد العلماء اٞننتسبٌن إُف مذىب معٌٌن: أٌف 
 القوؿ الذم اختاره كارتضاه؛ كيكوف اإلٗناع اٞنزعـو غًن كاقع يف اٜنقيقة!!!

كلذلك ْنب التربئة اٞنذىبٌية من مزاعم اٞنوافقٌن، كما ْنب التربئة اٞنذىبٌية 
 م يقولوا ابلقوؿ السقيم.ػمن مزاعم اٞنخالفٌن؛ من أجل تربئة العلماء، الذين ل

ت التربئة اٞنذىبٌية ١نصورة، يف اٞنذاىب الفقهٌية، كاٞنذاىب العىقىديٌة، كليس
  .بل تشمل )اٞنذاىب العلمٌية( أيضنا

علماء التفسًن، علماء القراءات، كال أٗنع : أٗنع ، مثبلن فبل ييقاؿ
أٗنع علماء اٜنديث، كال أٗنع علماء األصوؿ، كال أٗنع علماء األخبلؽ،  كال
يف الواقع، ُنيث ينتفي  ،التاريخ، إاٌل إذا كاف اإلٗناع حاصبلن أٗنع علماء  كال

ا.  اٞنخالف، كلو كاف فردنا كاحدن
جوز أف ييقاؿ: أٗنعت األٌمة، أك أٗنع علماء األٌمة؛ إاٌل عند ػككذلك ال ي

ا. ػانتفاء ال  مخالف، كلو كاف كاحدن
ارنا، أك ػ، أك احتقبناػن؛ تعصُ ػخالفيمي ػاع أف ييقصي الػمػٌدعي اإلجمي ػب حه ػػػكقبي

 ٌف من أقصى غيػػػػرىه، أقصاه غيػػػػريه. رنا؛ فإػتكفي
 لً ثى كمى   -اـ ػػمقػي ىذا الػف -ى )اإلسبلـ( ػإل ،منسوبةػمذاىب الػال لي ػثى كمى 

 منسوبة إُف )علم النحو(.ػاٞنذاىب ال
فثٌمة فرؽ كبًن بٌن أف ييقاؿ: ىذا قوؿ النحوٌيٌن البصرٌيٌن؛ كبٌن أف  
ىذا قوؿ ٗنهور النحوٌيٌن البصرٌيٌن؛ أك ييقاؿ: ىذا قوؿ كثًن من النحوٌيٌن ييقاؿ: 

البصرٌيٌن؛ أك ييقاؿ: ىذا قوؿ آحاد من النحوٌيٌن البصرٌيٌن؛ أك ييقاؿ: ىذا قوؿ 
 أحد النحوٌيٌن البصرٌيٌن.
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 الصورة الخطبيقّيت
 

كىي منسوبة إُف التطبيق، كىو لفظ يشًن إُف تطبيقات اٞننسوبٌن إُف 
 سبلـ، من األفراد، كاٛنماعات، يف االعتقادات، كاألعماؿ، كاألخبلؽ.اإل

صيبوف إذا كانت كاٞننسوبوف إُف اإلسبلـ ليسوا ّنعصومٌن، فقد يي  
طئوف إذا كانت تطبيقاهتم ٢نالفة تطبيقاهتم موافقة للصورة التنزيلٌية، كقد ٫ني 

 للصورة التنزيلٌية.
كن أف تتعٌدل إُف غًنه، من ٬ني  كمن أجـر منهم، فجر٬نتو ٔنٌصو ىو، كال 

ب إُف الدين، نسى األىل كاألقارب كاٛنًناف كاألصدقاء كاٞنعارؼ، فضبلن عن أف تي 
 ـ.جرً مي ػب إليو النسى الذم يي 
 - قد٬ننا كحديثنا - منسوبٌن إُف اإلسبلـػر أٌف بعض النكً فبل أحد يي  
ب جرائم نسى تي  كلكن ليس من العدؿ أف ؛فمنهم القاتل كالزآف كالسارؽ ؛٠نرموف

بوف إليو، كال سٌيما حٌن ٤ند يف أحكاـ الدين ما نسى اجملرمٌن إُف الدين، الذم يي 
 ينهى عن ىذه اٛنرائم، صراحة.

. كىالى تػىٍقتػيليوا  قاؿ تعاُف: ﴿كىالى تػىٍقرىبيوا الزًٌْفى   إًن وي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن
اًبٜنٍىقًٌ كىمىٍن قيًتلى مىٍظليومنا فػىقىٍد جىعىٍلنىا ًلوىلًيًًٌو سيٍلطىاانن فىبلى  النػ ٍفسى ال يًت حىر ـى اَّلل ي ًإال  

ييٍسًرٍؼ يف اٍلقىٍتًل إًن وي كىافى مىٍنصيورنا﴾
(ُ) . 

، كال ٩نمع (مليار إنساف)اليـو أكثر من  (اإلسبلـ)إُف  (اٞننسوبٌن)إٌف  
، (مسلمػال)التسمية االصطبلحٌية: تلك ، إاٌل أمر كاحد، ىو (اٞننسوبٌن)ىؤالء 

ن ػػػع ،اسػا النػهػرؼ بػػحػة، كٌل اإليهاـ، انػمػوىً كىي تسمية مي  (؛مسلموفػال) أك

                                                           
 .ّّ-ِّ( اإلسراء: ُ)
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 . ٌي(ػرعػػي: )األصل الشػ، أعنللداللة عليو ؛ضعتالذم كي  ،األصل الصحيح
يٌتخذكف من ىذه التسمية  - من الطاعنٌن فيو -كما زاؿ أعداء اإلسبلـ 

م يزعموف أٌف اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ ذريعة للطعن يف اإلسبلـ؛ ألهنٌ االصطبلحٌية 
ىم التطبيق الواقعٌي لئلسبلـ، فإذا أجـر بعض اٞننسوبٌن، فمصدر إجرامهم ىو 

 !!بوف!نسى دينهم، الذم إليو يي 
بطبلف ىذه الذريعة؛ فإٌف العمل ّنقتضاىا يعين  - كٌل الوضوح  - ككاضح

ب إُف اليهوديٌة، كجرائم اٞننسوبٌن نسى جرائم اٞننسوبٌن إُف اليهوديٌة ٩نب أف تي  أفٌ 
  .ب إُف اٞنسيحٌيةنسى إُف اٞنسيحٌية ٩نب أف تي 

كهبذا ال ينجو دين من اٞنطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنوف يف اإلسبلـ، 
 !!بوف؟!نسى اليت إليها يي  ،بسبلح يوٌجهونو إُف أدايهنم

، (اإلسبلـ)ق على عٌدة أقساـ من اٞننسوبٌن إُف طلى تي  (اٞنسلم)إٌف كلمة 
 أبرزىا:

 :ة، كىذه حاؿ الرسل كاألنبياء، كمنهمنسبة مثاليٌ  ،اٞننسوب إُف اإلسبلـ -1
  . إبراىيم

ًنيفنا ميٍسًلمنا  قاؿ تعاُف: ﴿مىا كىافى إًبٍػرىاًىيمي يػىهيوًدايًّ كىالى نىٍصرىانًيًّا كىلىًكٍن كىافى حى
 . (ُ)اٍلميٍشرًًكٌنى﴾كىمىا كىافى ًمنى 

نسبة كاقعٌية، كىذه حاؿ الصاٜنٌن، من الذين يكثر  ،اٞننسوب إُف اإلسبلـ -2
كأبرزىم: السابقوف  ،سارعوا إُف التوبة ،كإذا أخطأكا ؛صواهبم، كيقٌل خطؤىم

  ، كالذين اتٌبعوىم إبحساف.ن كاألنصارياٞنهاجر  األٌكلوف، من
حىق  ًجهىاًدًه ىيوى اٍجتػىبىاكيٍم كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم  قاؿ تعاُف: ﴿كىجىاًىديكا يف اَّلل ً 

                                                           
 .ٕٔ( آؿ عمراف: ُ)
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يف الدًٌيًن ًمٍن حىرىجو ًمل ةى أىبًيكيٍم إًبٍػرىاًىيمى ىيوى ٚنى اكيمي اٍلميٍسًلًمٌنى ًمٍن قػىٍبلي كىيف ىىذىا 
اءى عىلىى الن اًس فىأىًقيمي  ا عىلىٍيكيٍم كىتىكيونيوا شيهىدى ةى كىآتيوا لًيىكيوفى الر سيوؿي شىًهيدن وا الص بلى

كيٍم فىًنٍعمى اٍلمىٍوُفى كىنًٍعمى الن ًصًني﴾  . (ُ)الز كىاةى كىاٍعتىًصميوا اًبَّللً  ىيوى مىٍوالى
نسبة ظاىريٌة، كىذه حاؿ اٞننافقٌن، الذين ىم يف  ،اٞننسوب إُف اإلسبلـ -3

  .يهاالباطن أعداء للدين، فإسبلمهم يف الظاىر، كقلوهبم خاكية، ال إ٬ناف ف
ٍم تػيٍؤًمنيوا كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا كىلىم ا ػقاؿ تعاُف: ﴿قىالىًت اأٍلىٍعرىابي آمىن ا قيٍل لى 

ئنا ًإف   ٬نىافي يف قػيليوًبكيٍم كىًإٍف تيًطيعيوا اَّلل ى كىرىسيولىوي الى يىًلٍتكيٍم ًمٍن أىٍعمىاًلكيٍم شىيػٍ يىٍدخيًل اإٍلً
 . (ِ)اَّلل ى غىفيوره رىًحيمه﴾

 ألفٌ  ؛ة لبعض األعرابفاآلية خاصٌ  ؛كابٛنملة: »القرطيبٌ أبو عبد هللا قاؿ 
﴿كىلىًكٍن قيوليوا كمعىن  كما كصف هللا تعاُف.  ،كاليـو اآلخر ،منهم من يؤمن اب

م ألهنٌ ؛ خوؼ القتل كالسيب، كىذه صفة اٞننافقٌن؛ استسلمنا :أم ،(ّ)أىٍسلىٍمنىا﴾
ا ؤمن قلوهبم، كحقيقة اإل٬ناف التصديق ابلقلب. كأمٌ تكَف  ،أسلموا يف ظاىر إ٬ناهنم

 . (ْ)«يف الظاىر، كذلك ٪نقن الدـ ، فقبوؿ ما أتى بو النيبٌ  ،اإلسبلـ
 - كا مظهرين اإلسبلـءا جامٌ ػل ،فهؤالء األعراب»كقاؿ ابن عاشور: 

هبم هللا يف كذٌ   - م حديثو عهد بوألهنٌ  ؛ة لعقائد اإل٬نافككانت قلوهبم غًن مطمئنٌ 
 إاٌل  ،ابإلسبلـ عتدٌ و ال يي على هللا، كأنٌ  ابطنهم م ٫نفى ػم لليعلموا أهنٌ  ؛اآمنٌ  :قوٟنم

 :ماف بدكف إسبلـػبدكف اآلخر، فاإلي ،ي أحد٨ناػغنماف، فبل يي ػإذا قارنو اإلي

                                                           
 .ٖٕ( اٜنٌج: ُ)
 .ُْ( اٜنجرات: ِ)
 .ُْ( اٜنجرات: ّ)
 .ُِْ/ُٗالقرآف: ( اٛنامع ألحكاـ ْ)
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 .(ُ)«كرسولو  ،جمعهما طاعة هللاػنفاؽ، كي :مافػعناد، كاإلسبلـ بدكف إي
 :معركفاف عند العلماء أظهر٨نا عندمكلذلك كجهاف »كقاؿ الشنقيطٌي: 

الصحيح، كاإلسبلـ  اه الشرعيٌ سمٌ عنهم يف ىذه اآلية ىو مي  اإل٬ناف اٞننفيٌ  أفٌ 
 ،الذم ىو االستسبلـ كاالنقياد ابٛنوارح ،ت ٟنم فيها ىو اإلسبلـ اللغومٌ ثبى مي ػال

قيقة اٜن مع أفٌ  ،ة ىنا على اإلسبلـاٜنقيقة اللغويٌ  ا ساغ إطبلؽكإ٧نٌ  دكف القلب.
الشرع الكرٔف جاء ابعتبار  ألفٌ  ؛على الصحيح ،ةمة على اللغويٌ ة مقدٌ الشرعيٌ 
كاللساف  ،فانقياد اٛنوارح يف الظاىر ابلعمل ل السرائر إُف هللا.كأف توكى  ،الظاىر

كٟنذا ساغ إرادة   على الكفر.ا، كإف كاف القلب منطواين كتفى بو شرعن ابإلقرار يي 
انقياد اللساف كاٛنوارح  ألفٌ ؛ (ِ)﴿كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا﴾ ة يف قولو:اٜنقيقة اللغويٌ 

انقياد  ككلٌ  عن التنقيب عن القلب. ،امكتفى بو شرعن  ،يف الظاىر إسبلـ لغومٌ 
 .(ّ)...«لغةن  (،اإسبلمن ) :ىسمٌ كاستسبلـ كإذعاف يي 

 ؛فاألعراب اٞنذكوركف منافقوف ،كعلى ىذا القوؿ»مٌث قاؿ الشنقيطٌي: 
 .(ْ)«...ار يف الباطنمسلموف يف الظاىر، كىم كفٌ م ألهنٌ 
ة، كىذه حاؿ أكثر الناس، كال سٌيما يف نسبة كراثيٌ  ،اٞننسوب إُف اإلسبلـ -4

فليس ٟنم من اإلسبلـ يف غالب أحواٟنم، إاٌل النسبة إليو، كىو  ؛العصر اٜنديث
 برمء منهم، كىم برآء منو. 

خمر، ػي، كيشرب الػيزن :(الوراثٌيٌنالػمنسوبٌن )الواحػػد، مػن ىػؤالء د ػفتج

                                                           
 .ِْٔ/ِٔ( تفسًن التحرير كالتنوير: ُ)
 .ُْ( اٜنجرات: ِ)
 .ٕٓٔ-ْٕٔ/ٕ( أضواء البياف: ّ)
 .ٕٓٔ/ٕ( أضواء البياف: ْ)
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كقد ترؾ  ل؛ا قتكرّنٌ  ،الراب، ك٫نوف األمانة كيسرؽ، كيكذب، كيغٌش، كأيكل
أبقذع األلفاظ،  ،ا سٌب هللا الصبلة كالزكاة كالصياـ، كسائر العبادات، كرّنٌ 

، (مسلمنا)، كيسٌميو الناس: (مسلمنا)التوبة؛ مٌث يسٌمي نفسو: يف  ،كَف يفٌكر يومنا
 !!؟!(اإلسبلـ)إُف  ،كرذائلو ،؛ لينسبوا جرائمو(الطاعنوف)األعداء أييت مثٌ 

، كنسوا، (اإلسبلـ)إُف  ،منسوبٌنػٌرىم عدد الػػمتفاخرين قد سػإٌف بعض ال 
تناسوا قولو تعاُف: ﴿فىأىم ا الز بىدي فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىم ا مىا يػىنػٍفىعي الن اسى فػىيىٍمكيثي  أك

﴾يف   . (ُ)اأٍلىٍرًض كىذىًلكى يىٍضًربي اَّلل ي اأٍلىٍمثىاؿى
إنٌو من أسلم  (...اٞنسلم)لكلمة الشرعٌي اٞنعىن  - أك تناسوا - كنسوا 

 .كعمل الصاٜنات ،، كآمن كجهو 
اُف: ﴿كىمىٍن ييٍسًلٍم كىٍجهىوي ًإُفى اَّللً  كىىيوى ١نيًٍسنه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى اًبٍلعيٍركىًة عقاؿ ت

 .(ِ)اٍلويثٍػقىى كىًإُفى اَّللً  عىاًقبىةي اأٍليميوًر﴾
 إًن يًن  كىقىاؿى  صىاًٜننا كىعىًملى  اَّلل ً  ًإُفى  دىعىا ٣ن نٍ  قػىٍوالن  أىٍحسىني  كىمىنٍ قاؿ تعاُف: ﴿ك 

 .(ّ)﴾اٍلميٍسًلًمٌنى  ًمنى 
ةى كىآتيوا الز كىاةى كىمىا تػيقىدًٌميوا أًلىنػٍ قاؿ تعاُف: ﴿ك  فيًسكيٍم ًمٍن خىًٍنو كىأىًقيميوا الص بلى

ديكهي ًعٍندى اَّللً  ًإف  اَّلل ى ّنىا تػىٍعمىليوفى بىًصًنه  كىقىاليوا لىٍن يىٍدخيلى اٛنٍىن ةى ًإال  مىٍن كىافى ىيودنا  .ْنًى
تيٍم صىاًدًقٌنى   بػىلىى مىٍن أىٍسلىمى  .أىٍك نىصىارىل تًٍلكى أىمىانًيُػهيٍم قيٍل ىىاتيوا بػيٍرىىانىكيٍم ًإٍف كينػٍ

 .(ْ)﴾كىٍجهىوي َّللًً  كىىيوى ١نيًٍسنه فػىلىوي أىٍجريهي ًعٍندى رىبًًٌو كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٪نىٍزىنيوفى 

                                                           
 .ُٕ( الرعد: ُ)
 .ِِ( لقماف: ِ)
 .ّّ( فٌصلت: ّ)
 .ُُِ-َُُ( البقرة: ْ)
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كىال ًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الص اًٜنىاًت سىنيٍدًخليهيٍم جىن اتو ْنىٍرًم قاؿ تعاُف: ﴿ك 
اًلًدينى ًفيهىا  ا كىٍعدى اَّللً  حىقًّا كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اَّللً  ًقيبلن ًمٍن ٓنىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى  .أىبىدن

ٍد لىوي ًمٍن  لىٍيسى أبًىمىانًيًٌكيٍم كىالى أىمىآفًٌ أىٍىًل اٍلًكتىاًب مىٍن يػىٍعمىٍل سيوءنا ٩نيٍزى ًبًو كىالى ٩نًى
ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الص اًٜنىاًت  .ديكًف اَّللً  كىلًيًّا كىالى نىًصًننا

كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا ٣ن ٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي َّللًً   .فىأيكلىًئكى يىٍدخيليوفى اٛنٍىن ةى كىالى ييٍظلىميوفى نىًقًننا
ًليبلن  ًنيفنا كىأن ىذى اَّلل ي إًبٍػرىاًىيمى خى  .(ُ)﴾كىىيوى ١نيًٍسنه كىاتػ بىعى ًمل ةى إًبٍػرىاًىيمى حى

مة ا ١نر  مسلموف يشربوف اٝنمر، كىم يعلموف أهنٌ »قاؿ علٌي الطنطاكٌم:  
 اٚنو، كال ٬نٌتوف إليو بصلة أكثق يف دينهم! مسلموف ال يعرفوف من اإلسبلـ إاٌل 

ة كبلد كأسرة إسبلميٌ  من صلة اللقب كاألسرة كالبلد! كماذا ينفع لقب إسبلميٌ 
، كأيمر ابٞننكرك٪ني  ،فيحرـٌ ما أحلٌ  يتجاكز حدكد هللا، رجبلن  إسبلميٌ  ، ٌل ما حرـٌ

كينهى عن اٞنعركؼ؟! كأين ىو اإلسبلـ يف رجل يستحيي أف يقـو إُف الصبلة 
؟ كأين ىو اإلسبلـ يف و رجعيٌ إنٌ  :خشية أف يقولوا ؛بٌنإذا كاف يف القـو اٞنهذ  

ف ا من أخوفن  ؛إذا شتمو كانؿ منو اٛناىلوف ،رجل يتقاعس عن الغضب لدينو
  إُفاإلسبلـ سلسلة متماسكة األجزاء، ال سبيل لكم إاٌل  إفٌ  ب؟رمى ابلتعصٌ يي 

كم تؤمنوف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض، أك رفضها ٗنلة، أٌما أنٌ  ،قبوٟنا ٗنلة
ُدكفى فىمىا جىزىاءي مىٍن يػىٍفعىلي ذىًلكى ًمٍنكيٍم ًإال  ًخٍزمه يف اٜنٍىيىاًة الُدنٍػيىا كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػيرى ﴿

اًب كىمىا اَّلل ي ًبغىاًفلو عىم ا تػىٍعمىليوفى  ة، كليس اإلسبلـ كالنصرانيٌ . (ِ)﴾ًإُفى أىشىدًٌ اٍلعىذى
كيعرتؼ  ،من أف ٪نضر صلواهتا ،صاحبو ما يكفي صاحبها كليس يكفي

 ،لقى حبلها على غارهبايي  ،يعيش يف اٜنياة كالسائمة سها كبطارقها، مثٌ سي لقي 

                                                           
 .ُِٓ-ُِِ( النساء: ُ)
 .ٖٓ( البقرة: ِ)
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 مٌتبعيو كلٌ نًن لً كأفادىا كآذاىا! بل اإلسبلـ دين كامل يي  ،فرتعى ما ضٌرىا كنفعها
غاية فيها ٟنم صبلح كىدل؛ فهو  خطوة من خطى اٜنياة، كيدٌٟنم على كلٌ 

ا أف كال اثلثة ٟنما، إمٌ  ،ها القـوفهما ثنتاف أيٌ  شيء. دين، كىو قانوف، كىو كلٌ 
كىزلكم، كبيوتكم ك٠نامعكم، كيف   كمتكونوا مسلمٌن يف سرٌكم كجهركم، كجدٌ 

كٔنلعوا  ،ا أف ٔنرجوا من اإلسبلـكإمٌ  ؛ككقت من أكقاتكم ،أمر من أموركم كلٌ 
كم كافركف إنٌ  :تقولوا للناس أايديكم، مثٌ  كتنفضوا منو ،تو من أعناقكمقى بػٍ رً 

 -كال ٫نسر اإلسبلـ  ،إذ ٔنسركف اإلسبلـ ،شيء كإذف ٔنسركف كلٌ  ؛مرتٌدكف
ال يضًنه أف ٫نرج  ،ا تعٌهد هللا ُنفظودينن  ا. كإفٌ إذ ٫نسركم شيئن  - د١نمٌ  كربًٌ 

 . (ُ)«ام يدخلوا فيو أبدن ػم لعلم هللا أهنٌ  ،منو أقواـ
ا على فعرفنا شرًّ  ،عرفنا ىؤالء الناىضٌن»كقاؿ علٌي الطنطاكٌم أيضنا: 

كافرين   ،كألقاهبم ،مسلمٌن أبٚنائهم ،كراء قـو ال شٌر كراءه! كأٌم شرٌ  ،ةاألمٌ 
قيموف الصبلة، كال يؤتوف الزكاة، كال يصوموف رمضاف، كأعماٟنم؛ ال يي  ،أبفعاٟنم

م مسلموف، كأنت ترل إهنٌ  :! يقولوفكإف استطاعوا إليو سبيبلن  ،٪نٌجوف البيت كال
ا، كتراىم أبعد عن كسفورن  ،اػن جػفرتل تفرني  ،كأقرابءىم ،كأكالدىم ،كنساءىم، بيوهتم

بدم مسلم امرأتو سافرة، تي  كاألرض عن السماء! ،عن الباطل اٜنقٌ  من ،اإلسبلـ
ة إفر٤نيٌ  ،مسلم أكالده ابدية عوراهتم كساقيها!، كذراعيها ،كسحرىا ،للناس ٥نرىا

عليو صبلة هللا  ،دا يعرفوف عن ١نمٌ أكثر ٣نٌ  ،مدارسهم، يعرفوف عن اٞنسيح
يدخل فيو  ال ،ايلبث يومن  ة يف العاـ، كال! مسلم يدخل اٞنسجد مرٌ كسبلمو
، فيقوؿ لك: أىي ابلصبلة؟ تقوؿ مسلم تقوؿ لو: قم فصلًٌ  ا!أك مسرحن  ،مقهى
؟ تقوؿ: اذكر هللا ، فيقوؿ لك: أىومٍ لو: صي  د، فيقوؿ: على ١نمٌ  كصلًٌ  ،ابلصـو

                                                           
 .ِٗ-ُٗ( البواكًن: ُ)
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م يكن الدين ػاللخناء، اي أ٘نق! إذا ل ابن د؟ فياكالصبلة على ١نمٌ  ،أىي ابلذكر
كاألذكار، فهل يكوف  ،م يكن ابلسننػكإذا ل ،ابلصـوم يكن ػكإذا ل ،ابلصبلة

ريد أف ال، ٥نن ال ني  كاٛنلوس إُف موائد اٝنمر؟ ،ُنضور حفبلت الرقص ،الدين
مسلم ػال  للناس أفٌ ريد أف نبٌٌن نا ني على اإلسبلـ، كلكنٌ  ،همحمل الناس كلٌ ػن

لنسائو  كىو مسلم، كال يستطيع أف يسمح ،خمرػيستطيع أف يشرب ال ال
من ىؤالء اٞنسلمٌن  ،ن براءة اإلسبلـعلً ريد أف ني كىو مسلم! ني  ،لسفوراب

كأٚناء اآلابء، ككافركف فيما  ،يف تذاكر النفوس ،ٌن، الذين ىم مسلموفاٛنغرافيٌ 
 .(ُ)«ريد أف نعود إُف الدينكراء ذلك. ني 

كيف ا٥نسر مفهـو اإلسبلـ يف نفوسنا إُف ىذا »كقاؿ ١نٌمد قطب: 
اىاهتا، بل يف ٗنيع اْنٌ  ،ةمن مفهـو شامل للحياة البشريٌ  كيف ا٥نسر ؟؟اٜندٌ 

د صبح ٠نرٌ للكوف كاٜنياة كاإلنساف، لكي يي  -يف اٜنقيقة  -مفهـو شامل 
ة.. بل  ابلنيٌ  إاٌل ل أحياانن ل على ٥نو من األ٥ناء، بل ال تؤدٌ عبادات تؤدٌ 

يدكر يف  يظلٌ  ة.. مثٌ كال بغًن النيٌ  ،ة على اإلطبلؽ، ال ابلنيٌ ل أحياانن تؤدٌ  ال
كيف ا٥نسر من دستور  صادقو اإلسبلـ؟ ،نا مسلموفأنٌ  -مع ذلك  -أخبلدان 

ها، ػاتكاجتماعيٌ  ،هاػتحكم اقتصادايٌ ػمها: يكينظٌ  ،هاة كلٌ شامل ٪نكم اٜنياة البشريٌ 
يف  ،كمشاعرىا، كسلوكها العمليٌ  ،كأفكارىا ،ها، كسياستهاػاتكركحانيٌ  ،هاػتايٌ كمادٌ 

من الواقع.. مشاعر  ال رصيد ٟنا ،د مشاعر ىائمةصبح ٠نرٌ كاقع اٜنياة، لكي يي 
 ،غًن مسلم ي ٠نتمعػف ،كىو يعيش -إف دارت  -ي نفس صاحبها ػتدكر ف

كىو  -إف دارت  -كال ٪ناكؿ تغيًنه. كتدكر يف نفسو  ،يستنكر اٜنياة فيو كال
ة. فتقاليده غًن كال العامٌ  ،ةيف حياتو اٝناصٌ  ،مسلمٌنػذاتو ال يسلك سلوؾ ال

                                                           
 .ٔٗ-ٓٗالبواكًن: ( ُ)
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 ال ٬نتٌ  ة، كسلوكو اليوميٌ راتو غًن إسبلميٌ ة، كتصوٌ ة، كأفكاره غًن إسبلميٌ إسبلميٌ 
أك الفرد  ،أك الفرد ابٛنماعة ،بصلة إُف اإلسبلـ، سواء يف عبلقة الفرد ابلفرد

كيف ا٥نسر من حياة كاملة قائمة على  ...ابٞنرؤكسابلدكلة، أك عبلقة الرئيس 
، تشمل الدنيا كاآلخرة كاألرض لو كسلوكو الواقعيٌ ثي اإلسبلـ كأفكاره كمي مبادئ 

ات صبح جزئيٌ كالسماء كاٜناكم كاكـو كالرجل كاٞنرأة كاألسرة كاجملتمع، لكي يي 
يف نسيج غًن متناسق  ،داللة فيها، كالرقعة الشائهة كال ،ال رابط بينها ،مبعثرة

مشاعر من  :م اإلسبلـاليت تقسٌ  كيف نبتت تلك األفكار العجيبة األجزاء؟
 ر أفٌ تفصل بٌن ىذه كتلك، كتتصوٌ  من انحية أخرل، مثٌ  ،اا عمليًّ كسلوكن  ،انحية

كيف دار يف  ّنعزؿ عن السلوؾ؟! ،اكن أف تكوف إسبلمن اٞنشاعر كحدىا ٬ني 
نظاـ على  من أمٌ  ،هتمم يستطيعوف أف يستوردكا اقتصادايٌ أخبلد اٞنسلمٌن أهنٌ 

ة فكرة من أيٌ  ،، كيستوردكا أصوؿ ٠نتمعهم كقواعدهإسبلميٌ  غًن ،كجو األرض
٠نتمع على كجو  من أمٌ  ،ة، كيستوردكا تقاليدىمغًن إسبلميٌ  ،على كجو األرض

ر كيف أمكن أف يتصوٌ  وا مع ذلك مسلمٌن؟!يظلٌ  غًن مسلم، مثٌ  ،األرض
ها، لٌ شيء، ك٫نوف أماانتو ك يف كلٌ  ،وو يستطيع أف ٫نالف تعاليم ربٌ اٞنسلم أنٌ 

مة، كيقبل إُف اٞنتعة ارٌ  ،كيكذب ك٫نوف ك٫ندع، كيتجاكز اٞنتاع اٞنباح فيغشٌ 
 ،لي نفسو من تبعة إقامة اجملتمع اٞنسلما على ىذا اٞنتاع، ك٫ني حرصن  ؛كاٞنهانة الذؿٌ 

يف إقامة  ،وكيشارؾ بذلك كلٌ  أك ابلدعوة إُف ذلك اجملتمع، ،سواء بسلوكو الذايتٌ 
 ر بعد ذلك أفٌ يتصوٌ  ٠نتمع غًن مسلم، قائم على الظلم كاال٥نراؼ كاٞنعصية.. مثٌ 

ط عنو تبعاتو سقً كن أف تي ٬ني  -أك غًن ٢نلصة  ،٢نلصة -بضع ركعات يف النهار 
ا ر اٞنسلمة أهنٌ كيف أمكن أف تتصوٌ  كتسلكو يف عداد اٞنسلمٌن؟! ،أماـ هللا

كتكذب كٓنقد كتغتاب..  كٔنوف أماانتو: فتغشٌ  ،اتستطيع أف ٔنالف تعاليم رهبٌ 
لي كجسد شهواف، كٔني  ،عٌن هنمة لكلٌ  ،تعرض فتنتها يف الطريق ،كٔنرج عارية
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يف ذات نفسها،  ،نفسها من تبعة إقامة اجملتمع اٞنسلم، سواء ابلسلوؾ اٞنستقيم
 و يفاجملتمع.. كتشارؾ بذلك كلٌ  أك برتبية أبنائها عليو، أك ابلدعوة إُف ذلك

يدكر يف  قائم على الظلم كاال٥نراؼ كاٞنعصية.. مثٌ  ،إقامة ٠نتمع غًن مسلم
ط عنها تبعاهتا سقً كن أف تي بة يف داخل قلبها ٬ني ة الطيٌ النيٌ  خلدىا بعد ذلك أفٌ 

من أين أتت تلك األفكار الغريبة اليت  كتسلكها يف عداد اٞنسلمات؟! ،أماـ هللا
لدين كاالقتصاد؟ ما للدين كعبلقات الفرد تقوؿ: ما للدين كنظاـ اجملتمع؟ ما ل

يف كاقع اٜنياة؟ ما للدين كالتقاليد؟  للدين كالسلوؾ العمليٌ  ابجملتمع كابلدكلة؟ ما
؟ ما للدين كالصحافة ة مبلبس اٞنرأة؟ ما للدين كالفنٌ كخاصٌ  ،ما للدين كاٞنلبس

للدين كالواقع كابختصار.. ما للدين كاٜنياة؟ ما  كاإلذاعة كالسينما كالتلفزيوف؟
 كثًنة ٟنذا اال٥نسار ىناؾ أسباابن  أفٌ  ال شكٌ  الذم يعيشو البشر على األرض؟!

فلم يكن كذلك اجملتمع اٞنسلم حٌن   يف نفوس اٞنسلمٌن. ،الذم يعانيو اإلسبلـ
 .(ُ)...«كاف ٬نارس حقيقة اإلسبلـ

ا قد٬نن  ،نسبة مذىبٌية، كىذه حاؿ كثًن من الناس ،اٞننسوب إُف اإلسبلـ -5
 .كحديثنا، ٣ٌنن يلتزموف يف غالب أحواٟنم أبحكاـ اإلسبلـ، كيتوبوف إذا أخطأكا

طئوف حٌن يركف أٌف اٞنذىب كليس اٝنطأ يف انتساهبم اٞنذىيٌب، كلكٌنهم ٫ني 
الذم ينتموف إليو ىو اإلسبلـ، دكف ما سواه من اٞنذاىب، فيدافعوف عن آرائهم 

  .بلـاٞنذىبٌية، أكثر من دفاعهم عن أصوؿ اإلس
بغضوف من ٫نالفوهنم يف اٞنذىب، كيطعنوف فيهم، كقد كْند كثًننا منهم يي 

ركف بعض ٢نالفيهم، كرٌّنا تدابركا، كتقاتلوا، فكأهٌنم نسوا، أك تناسوا األمر يكفٌ 
  !!ابالعتصاـ، كالنهي عن التفٌرؽ!

                                                           
 .ٖ-ٓ( ىل ٥نن مسلموف: ُ)
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تػيقىاتًًو كىالى ٕنىيوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم قاؿ تعاُف: ﴿ايى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا اَّلل ى حىق   
تيٍم  يعنا كىالى تػىفىر قيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللً  عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ ميٍسًلميوفى. كىاٍعتىًصميوا ًُنىٍبًل اَّللً  ٗنًى

ًتًو ًإٍخوىاانن كىكينػٍتي  اءن فىأىل فى بػىٌٍنى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى ٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى أىٍعدى
تًًو لىعىل كيٍم تػىٍهتىديكفى. كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيم   ي اَّلل ي لىكيٍم آايى ةه الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذىًلكى يػيبػىٌنًٌ

أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئكى ىي  مي اٍلميٍفًلحيوفى. يىٍدعيوفى ًإُفى اٝنٍىًٍنً كى
كىالى تىكيونيوا كىال ًذينى تػىفىر قيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلبػىيًٌنىاتي كىأيكلىًئكى ٟنىيٍم 

 . (ُ)عىذىابه عىًظيمه﴾
 كللمنتسبٌن إُف )اإلسبلـ( عمومنا أربعة مواقف ٢نتلفة، يف ىذا اٞنقاـ: 

، كأخًننا، كال شي -أ  ء غًن اإلسبلـ.اإلسبلـ أٌكالن
، كاٞنذىب اثنينا. -ب  اإلسبلـ أٌكالن
، كاإلسبلـ اثنينا. -ج  اٞنذىب أٌكالن
، كأخًننا، كال شيء غًن اٞنذىب. -د  اٞنذىب أٌكالن
نسبة عصريٌة، كىذه حاؿ بعض اٞنعاصرين اٞنتأثٌرين  ،اٞننسوب إُف اإلسبلـ -6

  العصرانٌيٌن )اٞنعطًٌلٌن(. ابلغربٌيٌن، كابلتنويرٌيٌن
يف  ،فتجد أحدىم يلتـز ببعض األحكاـ، كرٌّنا حافظ على الصلوات

للحصوؿ على فرصة ألداء  غًنه اٞنساجد، كتشٌوؽ إُف صياـ رمضاف، كانفس
كلكٌن ىذا كٌلو ال ٬ننعو من تعطيل بعض األحكاـ، أك  ؛اٜنٌج، أك العمرة

  !!!تناسيها، أك التساىل فيها
ىا ك٥نرىا، كأعلى صدرىا، كاشفة عن شعر   -كىو يرل  -فتخرج ابنتو 

كذراعيها، كقد تزيٌنت ابألصباغ، كتعطٌرت ابلعطور، كلبست القميص الضٌيق، 
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كالبنطاؿ الضٌيق، كرٌّنا كشفت عن ساقيها، أك عن ركبتيها، كرٌّنا ظهر شيء من 
   !!بطنها، أك ظهرىا؟!

ٍحفىٍظنى فػيريكجىهين  ػيى كىقيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىن  كى ﴿قاؿ تعاُف:  
ًهن  كىالى يػيٍبًدينى ػً ييوبػخيميرًًىن  عىلىى جي ػً كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهين  ًإال  مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىٍليىٍضرًٍبنى ب

ًء بػيعيولىًتًهن  أىٍك أىبٍػنىائًًهن  أىٍك  ئًًهن  أىٍك آابى أىبٍػنىاًء بػيعيولىًتًهن  أىٍك زًينػىتػىهين  ًإال  لًبػيعيولىًتًهن  أىٍك آابى
اػًهن  أىٍك ًنسىائًًهن  أىٍك مىا مىلىكىٍت أىيٍ ػً ي أىخىوىاتػًهن  أىٍك بىنً ػً ي ًإٍخوىانػً ًهن  أىٍك بىنػً ًإٍخوىان هين  نيػمى

ٍربى ػً ًر أيكلػٍ نى غىيػػأىًك الت اًبًعي ريكا عىلىى ػػػٍم يىٍظهى ػػػػلى  نى ػًل ال ًذيػػاًؿ أىًك الطًٌفٍ ػػػػنى الٌرًجى ػػػًة مً ػػي اإٍلً
ٍخًفٌنى ًمٍن زًينىًتًهن  كىتيوبيوا ًإُفى اَّللً  ػٍورىاًت النًٌسىاًء كىالى يىٍضرًٍبنى أبًىٍرجيًلًهن  لًيػيٍعلىمى مىا يي ػػعى 
 .(ُ)﴾ًميعنا أىيُوى اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى ػى ج

قيٍل أًلىٍزكىاًجكى كىبػىنىاًتكى كىًنسىاًء اٍلميٍؤًمًنٌنى ييٍدًنٌنى أىيُػهىا الن يبُ  ﴿ايى كقاؿ تعاُف:  
بًيًبًهن  ذىًلكى أىٍدْفى   أىٍف يػيٍعرىٍفنى فىبلى يػيٍؤذىٍينى كىكىافى اَّلل ي غىفيورنا عىلىٍيًهن  ًمٍن جىبلى

رىًحيمنا﴾
(ِ). 

                                                           
 .ُّ( النور: ُ)
 .ٗٓاألحزاب:  (ِ)
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 هجوم الشيطان
 

فصاركا لقد استحوذ الشيطاف على كثًن من اٞننسوبٌن إُف )اإلسبلـ(؛ 
بعضنا من خدمو، كجنوده، كعمبلئو، كأكليائو، كأدكاتو. كمنهم من تصٌدركا يف 

 )خدمة الشيطاف(، حٌت صاركا ٤نومنا من ٤نومو.
فمنهم )٤نـو السياسة السقيمة(، من الرؤساء، كالوزراء، كأذانهبم، الذين  

 أفسدكا يف الببلد، كظلموا الرعٌية، ككانوا خدمنا ٢نلصٌن لؤلعداء. 
منهم )٤نـو الفٌن السقيم(، كال سٌيما ٤نـو )الغناء كالرقص كالتمثيل(، ك 

 د.  فسً مي ػثًن، كالتمثيل المي ػالذين شغلوا الناس ابلغناء الفاسق، كالرقص ال
كمنهم )٤نـو الرايضة السقيمة(، كال سٌيما ٤نـو )كرة القدـ(، اليت 

 كشغلتهم عن كٌل خًن كبركة.استلبت عقوؿ الناس، كقلوهبم، كأمواٟنم، كأكقاهتم، 
كمنهم )٤نـو الصحافة السقيمة(، الذين ىم أقبلـ، أبيدم األعداء، 
يكتبوف هبا ما يلٌوثوف بو عقوؿ الناس، كقلوهبم؛ من ٓنريض كتثبيط، كترغيب 

قاد مهالك، كما تي ػكترىيب، كتزيٌن كتنفًن، كهتويل كهتوين؛ ليقودكىم إُف ال
 حها.ػالدكاٌب إُف مذاب

)٤نـو اإلعبلـ السقيم(، الذين ىم أبواؽ، أبيدم األعداء، ينفخوف كمنهم 
فيها؛ فينفثوف ٚنومهم يف الناس؛ ليقتلوا فيهم معرفة اٜنقيقة، كحٌب اٜنقيقة، 

 بربا٠نهم اٝنبيثة اٟنٌدامة.
كمنهم )٤نـو الفكر السقيم(، الذين ا٥نرفوا بعقوؿ الناس، كقلوهبم، عن 

 إُف ٢نالفة الشريعة اإلسبلمٌية، كلٌػيًّا، أك جزئيًّا. الصراط القؤف، بكتبهم الداعية
لقد كاف )٤نـو الشيطاف( أخطر األدكات، اليت أٌنذىا الشيطاف كسيلة؛ 

 لصٌد الناس عن فهم الشريعة، كالعمل ّنقتضاىا. 
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 ىذه اليـو تنطلي أف اٞنسلمٌن أعداء يئس كلقد»قاؿ سٌيد قطب:  
 تقـو كٌلها شٌت، طرؽ إُف العالػم يف بلـلئلس اٞنناىضة القول فلجأت اٝندعة؛

 جيشنا اإلسبلميٌ  العاَف أ٥ناء يف اليـو القول ٟنذه إفٌ  .القد٬نة اٝندعة تلك على
 كأحياانن كٌتاب -كابحثٌن  كدكاترة كفبلسفة أساتذة صورة يف العمبلء، من جرٌارنا

 سبللة من ا٥ندركا ألهٌنم اٞنسلمٌن؛ أٚناء حملوفػي -كصحفٌيٌن  كفٌنانٌن كشعراء
 ٝنلخلة موج و العمبلء من اٛنيش ىذا! اٞنسلمٌن علماء من كبعضهم! مسلمة
 كصحافة؛ كفنٌ  كأدب كعلم ُنث صورة يف األساليب، بشٌت  النفوس، يف العقيدة
 سواء؛ كالشريعة العقيدة شأف من كالتهوين األساس؛ من قواعدىا كتوىٌن

 (ُ)للتلفت رجعٌيتها؛ كالدعوة على اٞنٌتصل كالدؽٌ  تيطيق؛ ال ما كٓنميلها كأتكيلها
 اٜنياة على إشفاقنا أك اٜنياة، من عليها إشفاقنا اٜنياة، ٠ناؿ عن كإبعادىا منها؛
 تصٌورات مطًٌ كٓني  ضناقً تي  كالسلوؾ، للشعور كقواعد كميثيل تصٌورات كابتداع منها؛

 كالػميثيل التصٌورات تشويو بقدر اٞنبتدىعة، التصٌورات تلك كتزيٌن كميثيلها؛ العقيدة
 تستوم اليت اٝنيليقٌية القاعدة كسحق عقاٟنا؛ من الشهوات كإطبلؽ اإل٬نانٌية؛

 كيشٌوىوف! نثرنا األرض يف ينثركنو الذم الوحل، يف لتخرٌ  النظيفة؛ العقيدة عليها
 أليسوا! مسلموف بعد كىم! النصوص ٪نرٌفوف كما ك٪نرٌفونو، كٌلو، التاريخ
النهار،  كجو اإلسبلـ ييعلنوف اٞنسلمة األٚناء هبذه كىم اٞنسلمٌن؟ أٚناء ٪نملوف
 الكتاب أىل دكر كتلك هبذه كيؤٌدكف.. آخره يكفركف اجملرمة ااكالت كهبذه
 .(ِ)«القدٔف الدكر ذلك يف كاإلطار، الشكل إاٌل  يتغًٌن  ال. القدٔف

 -ىذا العصر يف  -كلذلك ٤ند أٌف حاؿ أكثر اٞننسوبٌن إُف )اإلسبلـ( 

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كاٞنراد: )للتفُلت(.ُ)
 .ُْٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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 اٞنخدًٌرات(، كلكٌنهم ال يشعركف!!! تعاطي دمنٌن(، على )مي ػتضاىي حاؿ )ال
فقد أدمنوا على األغآٌف الفاسقة، كالرقصات اٞنثًنة، كالتمثيلٌيات اٞنفسدة، 

عند  -كاٞنبارايت اٞنلهية، كالربامج اٝنبيثة؛ كمواقع الشبكات اٞنريبة؛ حٌت ماتت 
أحكاـ )الشريعة(، كالغًنة على نسائهم، كأخواهتم، الغًنة على  -أكثرىم 

 دمنيها!!! رات يف مي كبناهتم؛ كال سٌيما بعد أف فعلت فيهم ما تفعلو اٞنخدًٌ 
رات بصريٌة، تدخل من طريقي السمع كالبصر، رات ٚنعٌية، ك٢ندًٌ فهي ٢ندًٌ 

إُف النفس، فتخٌدرىا ابلتدريج، حٌت تيدمن النفس عليها، كٕنييت الوعي 
د النفس عن الواقع، كٌل حنا، كتيبعً تدريج، كتزيٌػػن للنفس ما كاف مستقبى ابل

 اإلبعاد، فتعيش يف عالػم خياٌِف، ال عبلقة لو ابلواقع. 
رة، كالتمثيلٌيات ػثيمي ػات الػٌي الفاسقة، كالرقصػم يتأثٌر ابألغانػد أحدىػفتج

خبيثة، ػرامج الػلهية، كالبمي ػايت البارى مي ػدة، كاإلابحٌيات الشيطانٌية، كالميفسً ػال
ٌب كييبغض، كيرضى مي ػكالشبكٌيات ال ريبة؛ فيضحك كيبكي، كيفرح ك٪نزف، ك٪ني

كيغضب، كيشتهي كيشمئٌز، كيتحٌمس كيتكاسل، ك٫نشع يف االستماع 
يتأثٌر ابٞنآسي  كاٞنشاىدة؛ فينسى كٌل ما حولو، ككٌل من حولو؛ كلكٌنو ال

حمبلت الصليبٌية؛ ألنٌو ػنتهاكات الصهيونٌية، كالمجازر البوذيٌة، كاالػالواقعٌية، كال
 ما عرفو منها؟!!!ػيباِف ب يعرؼ عنها شيئنا ذا قيمة، أك ال ال

حاسوب ػي التلفاز كالػف -و د ابنتي شاىً يباِف أف تي  كْند الرجل منهم: ال
مشاىد الغزؿ كالعشق كالفحش كالرقص كالتعٌرم؛ ألٌف نفسو قد  -كاٟناتف 

 حة؟!!!هتا، حٌت صارت عنده مستساغة، غًن مستقبى أدمنت على مشاىد
)٤نمات الشيطاف(، من اٞنغٌنيات، أك  و بعضى د ابنتي قلًٌ كلذلك ال يباِف أف تي 

الراقصات، أك اٞنمٌثبلت؛ فتلبس زٌم الفاسقات، كتغٌطي كجهها ّنساحيق 
التجميل، كما تفعل الفاسقات، حٌت تبدك كواحدة منهٌن، مٌث ٔنرج إُف اٞنقهى؛ 
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لتدٌخن النرجيلة، أك إُف السوؽ، حيث االختبلط كاٞنواعدة كالرذائل؛ بل رٌّنا 
 أكصلها أبوىا بنفسو إُف مواضع الفتنة، كقلبو مطمئٌن؟!!!

ككذلك ال يباِف أف تعمل ابنتو، يف اٞنقاىي اٜنديثة؛ ٝندمة الرجاؿ 
كراء الفاسقٌن؛ أك تعمل يف صاالت اٞنساج؛ لتدليك الرجاؿ الفاسقٌن، كما 

 ذلك من ٣نارسة البغاء؟!!!
د( ىي أخبث ما أنتجو )٤نـو الشيطاف(؛ كىي فسً مي ػمار )التمثيل الػكث

 أخطر كسائل اإلفساد، كأكربىا، كأشيعها، كأمشلها. 
رات البصريٌة؛ رات السمعٌية، كاٞنخدًٌ فييمكن أف تشتمل على سائر اٞنخدًٌ 

ات البذيئة، كالعشقٌيات الصر٪نة، كالغزليٌ ، كالرقصات اٞنثًنة، من األغآٌف الفاسقة
كالفحشٌيات الفاضحة، كاإلابحٌيات اٝنليعة، كاألزايء الفاتنة، كالتجميلٌيات 

غرية؛ كما تشتمل على خبلصة ما تدعو إليو الربامج الشيطانٌية اٟنٌدامة، مي ػال
 سٌيما التحٌرر من أحكاـ الشريعة اإلسبلمٌية!!! كال

قد اختلفوا يف )التمثيل(، فمنهم من قاؿ  صحيح أٌف اٞنؤٌلفٌن ادىثٌن 
؛ كلكٌنهم (ُ)ابلتحرٔف اٞنطلىق، كمنهم من قاؿ ابلتحرٔف اٞنقي د، كاإلابحة اٞنشركطة

 د(. م ٫نتلفوا أدْف اختبلؼ يف القوؿ بتحرٔف )التمثيل الػميفسً ػل
د(؛ كال ٫نتلف اثناف يف أٌف التمثيل الشائع الغالب ىو )التمثيل الػميفسً  

فات صر٪نة للشريعة اإلسبلمٌية، كال سٌيما اٞنشتمل على خالى ػقائم على م فإنٌو
 أك اإلابحٌيات. اٟنزلٌيات، أك الغزلٌيات، أك العشقٌيات، أك الفحشٌيات،

                                                           
، ك٠نمػوع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: َّ-ٓ( انظر: إقامة الدليل على حرمة التمثيل: ُ)
، ٗٓ-ٕٓ، كالتمثيل: ُٗٓ-َٗٓ/ُِتاكل نور على الدرب: ، كفِِٕ-ُِٕ/ٓ

 . ِٖٔ-ِٕٔ، َُِكاٜنراـ يف اإلسبلـ:  كاٜنبلؿ
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صى آبالؼ ميفسً ػإٌف اآلاثر السٌيئة، لثمار )التمثيل ال د( أكثر من أف ٓني
 ، فنقوؿ: موجىزة جامعة، الصفحات؛ كلكٌننا نستطيع أف نيوًجزىا، بعبارة كاحدة

أصبحت )شريعة التمثيل( ىي البديل الشيطآٌف عن )شريعة التنزيل(؛ 
كلذلك أصبحت عقائد أكثر اٞننسوبٌن، كأعماٟنم، كأخبلقهم: موافقة لشريعة 

 التمثيل، ك٢نالفة لشريعة التنزيل!!!  
فلو دخلتى أسواؽ اٞننسوبٌن، لرأيتى العجب العجاب؛ فتجد يف السوؽ 

يعوف أزايء الفاسقات، كأشباه الفاسقات، كال يبالوف بعرض صور من يب
العارايت، كأشباه العارايت، كتعليقها يف ابٌلت، ّنرأل من الرجاؿ كالنساء 

 كاألطفاؿ؛ لرتغيب الناس يف بضائعهم؟!!! 
كقد انتشرت صور العارايت، كأشباه العارايت، يف أكثر البضائع، 

ألدكية، كاألعشاب، كاألطعمة، كاألشربة، على صناديق ا ،فتجدىا مطبوعة
كاألجهزة، كاأللعاب، كعلى أغلفة الدفاتر، كعلى اٜنقائب، كالثياب، انىيك 

 عن الكتب كالصحف كاجملبٌلت!!!  
كلؤلطفاؿ نصيب يف تلويث العقوؿ كالقلوب، كتعكًنىا، كٔنريبها، 

ٌية، يعمد اآلابء كصرفها عن النبع الصايف؛ فبدالن من تربية األطفاؿ تربية إسبلم
كاألٌمهات إُف تسليم أطفاٟنم إُف )برامج التلفاز(، اليت أعٌدىا عمبلء الشيطاف؛ 
ا،  لتهيئة األطفاؿ هتيئة شيطانٌية خبيثة؛ ليكونوا بذكرنا فاسدة، تينتج جيبلن فاسدن

 يعرؼ عن اإلسبلـ، إاٌل قشورنا فارغة، ليس يف ابطنها ٖنرة طٌيبة.  ال
 ،جػػرائػػػم القتػػل (:الػمنسػػوبػوف)ا أف يرتكػػػػػب ىػػؤالء كلذلك ليس بعيػػػدن 

 ،كاالحتكار ،كالغشٌ  ،كالراب ،كالسرقة ،كالسحاؽ ،كاللواط ،كاالغتصاب ،كالزنػى
رات، كغًنىا من اٛنرائم؛ فإهٌنم قد أعرضوا عن مخدًٌ ػكتعاطي ال ،خمورػكشرب ال

سٌيما من الػممثٌلٌن  كال -؛ بعد أف صار )نػجـو الشيطاف( (حقائق الشريعة)
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قدكة ألكثر الرجاؿ الطائشٌن، كالنساء  -الفاسقٌن، كالػممٌثبلث الفاسقات 
 الطائشات!!!

أصبح  -ي شريعة )التنزيل( أشٌد التحرٔف ػمحرـ  فػال -فالتعامل الربوٌم 
عند أتباع )شريعة التمثيل( عذابن مستساغنا، كاٞناء الزالؿ؛ فأين اٞننسوبوف 

 رىا، كمن العمل ّنقتضاىا؟!!!ف من قراءة اآلايت اٌرًمة، كمن تدبُ ٌلو اٞنستحً 
 يػىتىخىب طيوي  ال ًذم يػىقيوـي  كىمىا ًإال   يػىقيوميوفى  الى  الٌرابى  أيىٍكيليوفى  ال ًذينى ﴿قاؿ تعاُف: 

 كىحىر ـى  اٍلبػىٍيعى  اَّلل ي  كىأىحىل   الٌرابى  ًمٍثلي  اٍلبػىٍيعي  ًإ٧ن ىا قىاليوا أبًىنػ هيمٍ  ذىًلكى  اٍلمىسًٌ  ًمنى  الش ٍيطىافي 
 عىادى  كىمىنٍ  اَّلل ً  ًإُفى  كىأىٍمريهي  سىلىفى  مىا فػىلىوي  فىانٍػتػىهىى رىبًٌوً  ًمنٍ  مىٍوًعظىةه  جىاءىهي  فىمىنٍ  الٌرابى 

قىاتً  كىيػيٍريب  الٌرابى  اَّلل ي  ٬نىٍحىقي  خىاًلديكفى. ًفيهىا ىيمٍ  الن ارً  أىٍصحىابي  فىأيكلىًئكى   كىاَّلل ي  الص دى
بُ  الى  . كىف ارو  كيل   ٪نًي ةى  كىأىقىاميوا الص اًٜنىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا ال ًذينى  ًإف   أىثًيمو  كىآتػىويا الص بلى

 آمىنيوا ال ًذينى  ايى أىيُػهىا ٪نىٍزىنيوفى. ىيمٍ  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  كىالى  رىهبًًٌمٍ  ًعٍندى  أىٍجريىيمٍ  ٟنىيمٍ  الز كىاةى 
 ًمنى  ًُنىٍربو  فىٍأذىنيوا تػىٍفعىليوا َفىٍ  فىًإفٍ  ميٍؤًمًنٌنى. كينػٍتيمٍ  ًإفٍ  الٌرابى  ًمنى  بىًقيى  مىا كىذىريكا اَّلل ى  اتػ قيوا
تيمٍ  كىًإفٍ  كىرىسيولًوً  اَّلل ً     .(ُ)﴾تيٍظلىميوفى  كىالى  تىٍظًلميوفى  الى  أىٍموىاًلكيمٍ  ريءيكسي  فػىلىكيمٍ  تػيبػٍ

 أف إاٌل  ٬نيكن ال الربومٌ  التعامل أفٌ : الرابعة كاٜنقيقة»قاؿ سٌيد قطب: 
 حياة ييفسد أف كإاٌل  اٛنماعة، يف أخيو ْناه كشعوره كخيليقو، الفرد ضمًن ييفسد

 كاٞنخاتلة كاألثرة كالطمع الشره ركح من يبثٌو ّنا كتضامنها، البشريٌة اٛنماعة
 لتوجيو األٌكؿ الدافع ييعدٌ  فإنٌو اٜنديث، العصر يف أٌما. عاٌمة بصفة كاٞنقامرة،

 أف ابلراب اٞنستداف اٞناؿ رأس يستطيع كي االستثمار؛ كجوه أحطٌ  إُف اٞناؿ رأس
، رُننا يربح  كمن. للمستدين شيء منو كيفضل الربويٌة، الفائدة فيؤٌدم مضموانن

 القذرة، كالصحافة القذرة، األفبلـ يف اٞناؿ الستثمار اٞنباشر؛ الدافع فهو مثٌ 
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 ٓنطٌم اليت كاالٌْناىات، اٜنرؼ، كسائر األبيض، كالرقيق كاٞنبلىي، كاٞنراقص،
 أنفع يينشئ أف ٨نٌو ليس ابلراب اٞنستداف كاٞناؿ.. ٓنطيمنا البشريٌة أخبلؽ

 من ٩نيء إ٧ٌنا الربح كاف كلو. رُننا أكثرىا يينشئ أف ٨نٌو بل للبشريٌة؛ اٞنشركعات
. األرض أ٥ناء يف اليـو اٞنشاىد ىو كىذا.. اٞنيوؿ كأقذر الغرائز، أحطٌ  استثارة
 .(ُ)«الربومٌ  التعامل ىو األٌكؿ كسببو

لقد ا٥نرفت )شريعة التمثيل( ابٞننسوبٌن من أتباعها عن )شريعة التنزيل(، 
أشٌد خطرنا، من تلك  -يف كثًن من جوانبها  -اٜنديثة(؛ اليت ىي  إُف )اٛناىلٌية

 ررنا منها.)اٛناىلٌية القد٬نة(، كأعظم ض
 أرجاسها جاىلٌية كلكلٌ . اٛناىلٌية ىي اٛناىلٌية إفٌ »قاؿ سٌيد قطب: 

 من الناس قلوب خلت فحيثما. كاٞنكاف الزماف من موقعها ييهمٌ  ال. كأدانسها
 ٓنكم -العقيدة  ىذه من منبثقة -شريعة  كمن تصٌوراهتم، ٓنكم إٟنٌية، عقيدة

 اليت -كاٛناىلٌية  ..الكثًنة صورىا من صورة يف اٛناىلٌية إاٌل  تكوف فلن حياهتم،
 العربٌية، اٛناىلٌية تلك عن طبيعتها يف ٔنتلف ال -كحلها  يف اليـو البشريٌة تتمرٌغ

 منها أنقذىا حٌت  األرض؛ أ٥ناء يف عاصرهتا اليت اٛناىلٌيات، من غًنىا أك
 إُف كنظرة! كبًن ماخور يف تعيش اليـو البشريٌة إفٌ  .كزٌكاىا كطٌهرىا اإلسبلـ

 كحاانهتا، كمراقصها، ٗناٟنا، كمسابقات أزايئها، كمعارض كأفبلمها، صحافتها،
 كاإل٪ناءات اٞنثًنة، كاألكضاع العارم، للحم اجملنوف سعارىا إُف كنظرة كإذاعاهتا؛
 الربوٌم، نظامها جانب إُف.. كٌلها اإلعبلـ كأجهزة كالفنٌ  األدب يف اٞنريضة،

 كعملٌيات كتثمًنه، ٛنمعو خسيسة ككسائل للماؿ، سعار من كراءه يكمن كما
 اٝنيليقٌي، ورىالتد جانب كإُف ..القانوف ثوب تلبس ،كابتزاز كاحتياؿ نصب
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 نظاـ، ككلٌ  بيت، ككلٌ  نفس، كلٌ  يهٌدد أصبح الذم االجتماعٌي، كاال٥نبلؿ
 الذم البائس اٞنصًن على للحكم تكفي كٌلو ىذا إُف نظرة.. إنسآفٌ  عْنمُ  ككلٌ 

 كتتحٌلل إنسانٌيتها، تتآكل البشريٌة إفٌ  .اٛناىلٌية ىذه ظلٌ  يف البشريٌة، إليو تدلف
! اٟنابط بعاٞنو لتلحق اٜنيواف، كمثًنات اٜنيواف، كراء تلهث كىي آدمٌيتها،
 ،أتسن كال تتمٌيع، ال حازمة بفطرة ١نكـو ألنٌو كأطهر؛ كأشرؼ أنظف كاٜنيواف

 نظاـ كمن العقيدة، رابط من ينفلت حٌن اإلنساف، شهوات أتسن كما
 .(ُ)«منها هللا أنقذه اليت اٛناىلٌية إُف كيرتدٌ  العقيدة،
 التجميل كأساتذة كمصٌمميها، األزايء بيوت إفٌ »كقاؿ سٌيد قطب أيضنا:  

 نساء منو تيفيق ال الذم ،اٝنبل ىذا كراء تكمن اليت األرابب ٟني :كدكاكينها
 فتيطيعها أكامرىا، تيصدر األرابب ىذه إفٌ ! كذلك رجاٟنا كال اٜناضرة، اٛناىلٌية
 الزمٌ  كاف كسواء! مزرية طاعة األرض، أرجاء يف العارية كالبهائم القطعاف
 مراسم كانت كسواء يناسبو، ال أك امرأة، أيٌة قواـ يناسب العاـ ٟنذا اٛنديد

 األرابب، تلك تيطيع ..صاغرة تيطيع فهي تصلح، ال أك ٟنا، تصلح التجميل
 بيوت كراء يقبع الذم ذا كمن! أمرىا على اٞنغلوبة البهائم بقٌية من عيًٌنت كإاٌل 

 األفبلـ ككراء كالتكٌشف؟ العرم سعار ككراء التجميل؟ دكاكٌن ككراء األزايء؟
 اٜنملة ىذه تقود اليت كالصحف، كاجملبٌلت كالقصص، كالركاايت كالصور
 ماخورنا القٌصة أك اجملٌلة تيصبح أف حدٌ  إُف ىذا يف يبلغ كبعضها.. اٞنسعورة
 األجهزة ىذه كراء يقبع كٌلو؟ الذم ىذا كراء يقبع الذم من! للدعارة؟ متنٌقبلن 
 البهائم على الربوبٌية، ِنصائص يقوموف )يهود(.. يهود كٌلو: العاَف يف كٌلها،

 اٞنوجات ىذه إطبلؽ من كٌلها، أىدافهم كيبلغوف! أمرىا على اٞنغلوبة،
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 كإشاعة السعار، هبذا كٌلو العاَف تلهية من أىدافهم.. مكاف كلٌ  يف اٞنسعورة،
 يف ألعوبة، كجعلها البشريٌة، الفطرة كإفساد كرائو، من كاٝنيليقيٌ  النفسيٌ  اال٥نبلؿ

 كراء من االقتصاديٌة، األىداؼ ٓنقيق مثٌ ! كالتجميل األزايء، مصٌممي أيدم
 الصناعات كسائر كالتجميل، الزينة كأدكات األقمشة استهبلؾ يف اإلسراؼ
 ليست كاألزايء اللباس قضٌية إفٌ ! كتغٌذيو ،السعار ىذا على تقـو اليت الكثًنة،
 قضٌية كبٌن بينها الربط ذلك مثٌ  كمن.. للحياة كمنهجو ،هللا شرع عن منفصلة
 إهٌنا :شٌت  أبسباب كالشريعة ابلعقيدة ترتبط إهٌنا .السياؽ يف كالشرؾ اإل٬ناف
 األمور، ىذه يف للناس تشرع اليت اٛنهة كٓنديد ابلربوبٌية، شيء كلٌ  قبل تتعٌلق
 تتعٌلق كذلك  .اٜنياة جوانب كشٌت  ،كاالقتصاد األخبلؽ يف العميق التأثًن ذات
 ىذا يف اإلنسآفٌ  الطابع كتغليب البشرٌم، اٛننس يف اإلنساف، خصائص إببراز

 كالقيػم، كاألذكاؽ، التصٌورات، تػمسخ كاٛناىلٌية .اٜنيوآفٌ  الطابع على اٛننس،
! كرجعٌية أتٌخرنا اإلنسآفٌ  كالسرت كرقيًّا، العرم اٜنيوآٌف تقٌدمنا كْنعل. كاألخبلؽ

 عندان ذلك كبعد .اإلنساف كخصائص اإلنساف، لفطرة مسخ ذلك بعد كليس
 للديػػػن مػػػػا النسػػػػػػاء؟ كمبلبػس للديػػن مػػػػا كالػػزٌم؟ للديػػن مػػػػا: يقولػػػػوف جاىلٌيوف

 زماف، كلٌ  فػي اٛناىلٌية، فػي الناس، ييصيب الذم الػمسخ إنٌو كالتجميل؟..
 .(ُ)«مكاف كلٌ  كفػي

 ك٪نكم الضوابط، كتبطل اٞنوازين، تنقلب ىكذا»كقاؿ سٌيد قطب أيضنا:  
 كماذا .٬نيل كال ينحرؼ ال الذم هللا، ميزاف ىو ليس اٞنيزاف أفٌ  داـ ما اٟنول
 من كتعد الضاٌلٌن، تسٌميهم: إهٌنا هللا؟ هبدل اٞنهتدين عن اليـو اٛناىلٌية تقوؿ

 الكريو، اٞنستنقع إُف يهتدم من أجل!.. كالقبوؿ ابلرضى كيرجع، منهم يهتدم
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 اليت ،للفتاة اليـو جاىلٌيةػال تقوؿ كماذا! فيو جاىلٌيةػال تتمرٌغ الذم الوحل ىػكإل
 هاػالرخيص؟ إنٌ  اللحم يستقذر الذم للفت تقوؿ كماذا حمها؟ػل عن تكشف ال
 كٓناكؿ! كريفٌية كٗنودنا كٔنٌلفنا رجعٌية :ر٨ناكتطهُ  كنظافتهما ىذا عهماترفُ  سٌميتي 

 كنظافتهما ترٌفعهما تيغرؽ أف كاإلعبلـ التوجيو كسائل من ٕنلكو ما بكلٌ  اٛناىلٌية
 اٛناىلٌية تقوؿ كماذا! الكريو اٞنستنقع يف فيو، تتمرٌغ الذم الوحل يف كتطٌهر٨نا

 كالسينما، األفبلـ، كجنوف الكرة، مبارايت جنوف عن اىتماماتو ترتفع ٞنن
 تقوؿ إهٌنا كاٞنبلىي؟ الفارغة، كاٜنفبلت الرقص، كجنوف إليو، كما كالتليفزيوف،

 إُف ْنرٌه أف كٓناكؿ! كالثقافة اٞنركنة كتنقصو نفسو، على كمغلق جامد، إنٌو: عنو
 إاٌل  تتغًٌن  فبل.. اٛناىلٌية ىي اٛناىلٌية إفٌ  ..حياتو فيها يينفق ىذه، من تفاىة

 .(ُ)«كالظركؼ األشكاؿ
 ّنا كاٛننوف اٞنبلىي، كبقٌية اٝنمر كاٞنيسر، إفٌ »كقاؿ سٌيد قطب أيضنا: 

 جنوفػكال مشاىدىا،ػب االىتماـ يػف كاإلسراؼ الرايضٌية، األلعاب يسٌمونو:
 ّنصارعة كاٛننوف ابٞنودات، كالتقاليع، كاٛننوف ابلسينما، جنوفػكال ابلسرعة،

 اٛناىلٌية يف البشريٌة، القطعاف حياة تغشى اليت التفاىات، ببقٌية كاٛننوف الثًناف،
، اٜنديثة  عن تعبًننا إاٌل  ليست كٌلها ىذه إفٌ ! الصناعٌية اٜنضارة جاىلٌية اليـو
، اإل٬ناف من الركحيٌ  اٝنواء  الطاقة تستنفد اليت الكبًنة الىتماماتا كمن أٌكالن
 الفطريٌة الطاقات إشباع يف اٜنضارة، ىذه إفبلس عن إعبلانن  إاٌل  كليست اثنينا؛

 كاٞنيسر؛ اٝنمر إُف يقوداف اللذاف ٨نا اإلفبلس كىذا اٝنواء ذلك .سويٌة بطريقة
 اللذاف بذاهتما ك٨نا. ذكران اليت اٛننوف أنواع كلٌ  إُف يقوداف كما الفراغ، ٞنلء
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 .(ُ)«الشذكذ ىػكالعصيٌب، كإل النفسيٌ  مرضػال كإُف اٞنعركؼ، اٛننوف ىػإل يقوداف
فإف عمد بعض الطاعنٌن إُف كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة  

من  ،إُف كثًن من اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ؛ فإٌف ذلك لن يؤثٌر يف )براءة اإلسبلـ(
إ٧ٌنا مة ػجريػن، فالػمنسوبيػإُف ال ،جرائمػتلك اٛنرائم؛ فإف صٌحت نسبة تلك ال

م تصٌح نسبتها إُف من نيسبت إليو،  ػتتعٌلق بصاحبها، الذم صدرت منو؛ كإف ل
 كُف ابلرٌد كاإلبطاؿ.كانت أى 
ارتكبها بعض اٞننسوبٌن إليو، ٣ٌنن  ،َنرائم (اإلسبلـ)فهل من العدؿ إدانة  

 !!خالفوا أحكامو الصر٪نة الواضحة، اآلمرة ابٞنعركؼ، كالناىية عن اٞننكر؟!
ككرامتها  ،العتبارىا فيو رد   ،ملوكةػالزكاج من م إفٌ »قاؿ سٌيد قطب: 

 حٌت  - دىاكلنسلها من سيٌ  ،هاػبلت التحرير لل من مؤىًٌ ة. فهو مؤىًٌ اإلنسانيٌ 
 "،كلد أـٌ "ى سمٌ فهي منذ اليـو الذم تلد فيو تي  - حظة الزكاجػقها لعتً م يي ػكلو ل

منذ  ،رٌ فهو حي  ،ا كلدىابعد كفاتو. أمٌ  ،ةرٌ صبح حي كتي  ،دىا بيعهاك٬نتنع على سيٌ 
كامتنع  "،كلد أـٌ "ا إذا كلدت أصبحت م هبا. فإهنٌ ككذلك عند التسرٌ  مولده.

إذا  ،ارًّ كلدىا منو كذلك حي دىا. كصار بعد كفاة سيٌ  ،ةرٌ بيعها، كصارت حي 
م كبل٨نا طريق من رٌ فالزكاج كالتس .اعرتؼ بنسبو، كىذا ما كاف ٪ندث عادةن 

و قد ٪نيك يف النفس كىي كثًنة.. على أنٌ  ،اليت شرعها اإلسبلـ ،طرؽ التحرير
ة ها قضيٌ كلٌ   ة الرؽٌ قضيٌ  ر أفٌ م ىذه. فيحسن أف نتذكٌ شيء من مسألة التسرٌ 

اليت  ،ةحرب الشرعيٌ ػي الػف ،الضركرة اليت اقتضت إابحة االسرتقاؽ كأفٌ ... ضركرة
م ىي ذاهتا اليت اقتضت إابحة التسرٌ  :ذ لشريعة هللامسلم اٞننفًٌ ػنها اإلماـ العلً يي 

من  اكاف شرًّ   رفى ؤسى حٌن يي  ،حرائر العفيفاتػمسلمات الػمصًن ال ألفٌ  ؛ابإلماء
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 نٌ هي ػات، لقٌ رى ػمستػرات الػىؤالء األسي  ننسى أفٌ و ٪نسن أاٌل مصًن! على أنٌ ػىذا ال
كن إغفاٟنا يف نظاـ ، كال ٬ني يف حياهتنٌ  ،ب حساهباسى أف ٪ني  ال بدٌ  ،ةمطالب فطريٌ 

تلبية ىذه اٞنطالب عن طريق  ا أف تتمٌ ككاقعو. فإمٌ  ،يراعي فطرة اإلنساف ،كاقعيٌ 
كي   ؛ااالسرتقاؽ قائمن د، ما داـ نظاـ م السيٌ عن طريق تسرٌ  ا أف تتمٌ الزكاج، كإمٌ 

ة، ال ضابط ، كالفوضى اٛننسيٌ من اال٥نبلؿ اٝنلقيٌ  ،ال ينشرف يف اجملتمع حالة
ة عن طريق البغاء أك اٞنخادنة، كما كانت اٜناؿ الفطريٌ  ٌن حاجتهنٌ ٟنا، حٌن يلبٌ 

 طريق عن اإلماء من االستكثار من ،العصور بعض يف كقع ما أٌما ة.يف اٛناىليٌ 
 لبللتذاذ كسيلة كأٌناذىنٌ  القصور، يف كْنميعهنٌ  ،كالنخاسة ،كاٝنطف ،الشراء

 السكر كعربدة اإلماء، قطعاف بٌن اٜنمراء اللياِف كٕنضية البهيمٌي، اٛننسيٌ 
 على فيها كاٞنبالىغ الصادقة، األخبار إلينا نقلتو ما آخر إُف.. كالغناء كالرقص
 إ٪ناء كال اإلسبلـ، فعل من كليس. اإلسبلـ ىو فليس كٌلو، ىذا أٌما.. السواء

سىب أف ٩نوز كال. اإلسبلـ  كاقعو إُف ييضاؼ أف كال اإلسبلمٌي، النظاـ على ٪ني
 اإلسبلـ أصوؿ كفق ينشأ الذم ىو اإلسبلميٌ  التار٫نيٌ  الواقع إفٌ  ..التار٫نيٌ 

 ما أٌما.. اإلسبلميٌ  التار٫نيٌ  الواقع ىو كحده ىذا. كموازينو كشرعتو كتصٌوراتو
 فبل كموازينو، أصولو على خارجنا اإلسبلـ، إُف ينتسب الذم تمعاجمل يف يقع
سىب أف ٩نوز  كاقع خارج اٞنستقلٌ  كجوده لئلسبلـ إفٌ  .عنو ا٥نراؼ ألنٌو منو، ٪ني

 الذم ىو اإلسبلـ إ٧ٌنا اإلسبلـ، يينشئوا َف فاٞنسلموف. جيل أمٌ  يف اٞنسلمٌن،
 كمن. نتاجو من كنتاج عنو، فرع كاٞنسلموف األصل، ىو اإلسبلـ. اٞنسلمٌن أنشأ
 النظاـ أصل ٪نٌدد الذم ىو ليس يفهمونو ما أك الناس يصنعو ما فإفٌ  مٌث،

 لؤلصل مطابقنا يكوف أف إاٌل  األساسٌي؛ اإلسبلـ مفهـو أك اإلسبلمٌي،
 كاقع إليو ييقاس كالذم كمفهومهم، الناس، كاقع عن اٞنستقلٌ  الثابت اإلسبلميٌ 

 عن منحرؼ أك مطابق، ىو كم لييعلىم كمفهومهم؛ جيل، كلٌ  يف الناس
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 من ابتداء، تنشأ اليت األرضٌية، النظم يف كذلك ليس األمر إفٌ  .اإلسبلـ
 إُف يرتٌدكف حٌن كذلك -ألنفسهم  يضعوهنا اليت اٞنذاىب كمن البشر، تصٌورات
 اب األٌكؿ اإل٬ناف فمظهر بو، يؤمنوف أهٌنم اٌدعوا مهما اب، كيكفركف اٛناىلٌية،

الكبًنة  القاعدة ىذه بغًن إ٬ناف كال كشريعتو، منهجو من األنظمة استمداد ىو
 أنظمتهم، يف اٞنتطٌورة كاألكضاع حينئذ، للناس اٞنتغًٌنة اٞنفهومات أفٌ  ذلك -

 .أنفسهم على كطٌبقوىا ألنفسهم، كضعوىا اليت اٞنذاىب مفهـو ٓنٌدد اليت ىي
 ربٌ  للناس صنعو إ٧ٌنا ألنفسهم، الناس يصنعو مػل الذم اإلسبلميٌ  النظاـ يف فأٌما

 يٌتبعوه أف إٌما فالناس النظاـ، ىذا يف فأٌما.. كمالكهم كرازقهم كخالقهم الناس
 أف كإٌما اإلسبلمٌي؛ التار٫نيٌ  الواقع ىو إذف فواقعهم كفقو؛ أكضاعهم كييقيموا
 ا٥نراؼ ىو إ٧ٌنا. لئلسبلـ اتر٫نيًّا كاقعنا ىذا فليس كٌلٌية، ٩نانبوه أك عنو، ينحرفوا

 التاريخ يف النظر عند االعتبار ىذا إُف االنتباه من بدٌ  كال! اإلسبلـ عن
 ٔنتلف كىي اإلسبلمٌية، التار٫نٌية النظريٌة تقـو االعتبار ىذا فعلى. اإلسبلميٌ 

 ىو الفعليٌ  اٛنماعة كاقع تعترب اليت األخرل، التار٫نٌية النظراٌيت سائر مع ٕنامنا
 يف اٞنذىب أك النظريٌة تطٌور عن كتبحث اٞنذىب، أك للنظريٌة العمليٌ  التفسًن

 يف النظريٌة ٟنذه اٞنتغًٌنة اٞنفهومات كيف تعتنقو، اليت للجماعة الفعليٌ  الواقع ىذا
 كيؤٌدم اٞنتفٌردة، طبيعتو ينايف اإلسبلـ على النظرة ىذه كتطبيق! اٛنماعة فكر
 .(ُ)«اٜنقيقيٌ  اإلسبلميٌ  اٞنفهـو ٓنديد يف كثًنة، أخطار إُف

من اٞننسوبٌن  ارتكبها أم   ،من أٌم جر٬نة ،كٌل الرباءة  ،إٌف اإلسبلـ برمء 
ٌجاب كالقضاة كالسادة إليو، من اٝنلفاء كاألمراء كاٞنلوؾ كالسبلطٌن كالوزراء كاٜني 

دمنٌن كالقتلة مي ػكال غٌنٌنمي ػٌتاب كالشعراء كالرس كالكي ػحػط كالرى جنود كالشُ ػكالقادة كال

                                                           
 .ْٖٓ-ّٖٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 متعٌلمٌن كالعاٌمة. ػمعٌلمٌن كالػمؤٌلفٌن كالػرابٌن كالمي ػٌجار كالٌجار كالتُ كاللصوص كالفي 
االحتياؿ على  :اليت ىي ،خمسػمفاسد الػفهذه ال»قاؿ ابن تيمٌية:  

 ،لعخي ػاالحتياؿ ابل مٌ ػث ،كمقصودىا ،كإخراجها من مفهومها ،نقض األ٬ناف
منع ػاالحتياؿ ب مٌ ػث ،االحتياؿ ابلبحث عن فساد النكاح مٌ ػث ،كإعادة النكاح
 ،مكرػاألمور من ال ي ىذهػف .لحلًٌ مي ػاالحتياؿ بنكاح ال مٌ ػث ،كقوع الطبلؽ

 ،ر العقبلء عن دين اإلسبلـنفًٌ كاللعب الذم يي  ،كاالستهزاء آبايت هللا ،خداعػكال
 كتبٌٌن  ،كما رأيتو يف بعض كتب النصارل كغًنىا  ،ار فيوب طعن الكفٌ وجً كيي 

 ،بلتبً عٍ زى خي ػه عن ىذه المنز   ،دين اإلسبلـ برمء مؤمن صحيح الفطرة أفٌ  لكلٌ 
  .(ُ)«ىبافخاريق الرُ ػكم ،و حيل اليهودشبً اليت تي 

 ، ة رسوؿ هللاخالف سنٌ  ،عمبتدً  ككذلك كلٌ »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 ؛م تشرعو الرسلػل كابتدع من الباطل ما ،حقٌ ػال ب ببعض ما جاء بو منككذٌ 

فىًإٍف عىصىٍوؾى فػىقيٍل ًإٌٓفً بىرًمءه ﴿قاؿ تعاُف: ، ا ابتدعو كخالفو فيوفالرسوؿ برمء ٣نٌ 
ًإف  ال ًذينى فػىر قيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم ﴿كقاؿ تعاُف:  ،(ِ)﴾٣ن ا تػىٍعمىليوفى 

 ،مو هللا كرسولوحرٌ  حراـ ماػكال ،لو هللا كرسولوحبلؿ ما حلٌ ػفال ،(ّ)﴾ي شىٍيءو ػػً ف
 ،موالوا كحرٌ م حلٌ هللا اٞنشركٌن على أهنٌ  كالدين ما شرعو هللا كرسولو. كقد ذـٌ 

  .(ْ)«م أيذف بو هللاػا لكشرعوا دينن 
 ،بل ما من إماـ أ٘ند؛ خصائص من ىذا كليس»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

                                                           
 .ُٕٔ/ّٓ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُِٔ( الشعراء: ِ)
 .ُٗٓ( األنعاـ: ّ)
 .ُٕٗ/ِٕ( ٠نموعة الفتاكل: ْ)
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مالك  ،قد انتسب إُف مالك أانس .ىو منهم برمء ،إليو أقواـ كقد انتسب إاٌل 
ى ػكانتسب إل ؛ىو برمء منهم ،أانس ى الشافعيٌ ػكانتسب إل ؛برمء منهم

ىو منهم  ،أانس  كقد انتسب إُف موسى ؛ىو برمء منهم ،حنيفة أانس أيب
 ى عليٌ ػكقد انتسب إل ؛ىو منهم برمء ،أانس  ى عيسىػكانتسب إل ؛رمءػػب
 ،نا قد انتسب إليو من القرامطةكنبيٌ  ؛ىو برمء منهم ،طالب أانس أيببن ا

  .(ُ)«من ىو برمء منهم :من أصناؼ اٞنبلحدة كاٞننافقٌن ،كغًنىم ،ةكالباطنيٌ 
كرد علينا رقيم من بعض قارئي : شبهة كجواهبا»كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 

كتقصًنىم يف  ،ئاهتمكسيٌ  ،شؤكف اٝنلفاء جريدتنا، انتقد فيو صاحبو ما كتبناه يف
 يف مثل ىذه اٞنواضيع؛ ألفٌ  ،اٝنوض  نعود إُفة، كنصحنا أباٌل كظيفتهم الدينيٌ 

فيشمتوف  ،ان كأعداء دينناءكأعدا طلع عليها األجانبارة يي كتابتها يف جريدة سيٌ 
 أفٌ  -ٟنماأكٌ  كاٛنواب عن ىذه الشبهة من كجهٌن: ة علينا.خذكهنا حجٌ كيتٌ  ،فينا

أك  ،األجانب عند أكلئك ،ك ىو قطرة من ُنار التاريخ الزاخرةما كتبناه يف ذل
 فسكوتنا كتماف لو عن أبناء ،فإذا سكتنا عنو .داألعداء الذين يعنيهم اٞننتقً 

 و ال فائدة فيو إاٌل هم أنٌ كظنٌ  ،إل٨ناٟنم علم التاريخ ؛الذين ٩نهلو أكثرىم ،تناملٌ 
قراءة التاريخ  يقوؿ: إفٌ  عوف الفقوٚنعت بعض الشيوخ الذين يدٌ  بل ؛التسلية

. كتعليلو ىذا يقتضي أفٌ  فيو مكركىة؛ ألفٌ  قراءة أكثر كتب اٜنديث  كذابن
رة، كقصصنا كاذبة أحاديث موضوعة كضعيفة كمنكى  فيها كالتفسًن مكركىة؛ ألفٌ 
الكذب يف تفسًن   مة؛ ألفٌ قراءهتا ١نر   ذلك: إفٌ  قاؿ علىابطلة، بل ال يبعد أف يي 

قاس هبا الكذب يي  و من أعظم الكبائر، النبيٌ  كاالختبلؽ على كتاب هللا تعاُف،
و ل هبا اٞنتفقًٌ شغى كيف كتب الفقو اليت يي  يف سًنة ملك أك حاكم أك خليفة أك عاَف.

                                                           
 .ُُٗ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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كالصواب  .اإلفتاء هبا كال ،العمل يصحٌ  اٞنذكور كثًن من األقواؿ الباطلة اليت ال
ا يقتضي النظر ، كإ٧نٌ اٜنقٌ ترؾ  بشيء من الباطل ال يقتضي شوب اٜنقٌ  أفٌ 

كما ٫نرج اللنب من فرث  من بٌن األابطيل، ليخرج اٜنقٌ  ؛الدقيق كالتمحيص
د قوؿ شيوخنا يف اٞننتقً  ٜنضرة ا ذكران ىذا لنبٌٌن خالصنا للشاربٌن. كإ٧نٌ  ،كدـ

إُف استخراج  ليعلم مقدار حاجتنا ؛رات عنواٞننفًٌ  الذم ىو من أشدٌ  ،التاريخ
حقيقة  كن ٟنم الوقوؼ علىم ال ٬ني كإشعارىم أهنٌ  ،تناعلى أمٌ كعرضها  ،فوائده

 فإفٌ  ،كإذا سعى ؛م يعرؼ مرضو ال يسعى لعبلجوػكمن ل ؛ منهاإاٌل  ةمرض األمٌ 
الذين  - كما مثلنا مع األجانب .، بل خيبة كنكاالن سعيو يكوف عبثنا كضبلالن 

 إاٌل  - تائجوأصحاب األفكار الضعيفة أف نسرت ضعفنا عنهم أبسبابو كن يئيرت
لكيبل تراه،  ؛ئ رأسها كتسرتهفتخبٌ  ،اقتناصها ريداد يي ترل الصيٌ  مثل النعامة اليت

كحراـ على من  .ذلك عٌن النجاة وجب عماه عنها، كأفٌ يي ، عماىا عنو ا أفٌ ػن تو٨نٌ 
ة، كىذا األمٌ  العصر اٜناضر أف يقوؿ: ىذا شيء يضرٌ  كحالة ،٩نهل اتريخ الغابر

وف يغشٌ  ،بقـو جهبلء يف ثياب علماء -كالصرب اب  - نيناكقد مي  .شيء ينفعها
يعلم تنازع  :من يقرأ تنازع العوامل يف النحو كلٌ   أفٌ  اػن تو٨نٌ  ؛ركف هباة، كيغرٌ األمٌ 

يعرؼ  :تقدٔف اٞنسند كاٞنسند إليو كأتخًن٨نا من يعرؼ أحواؿ ككلٌ  ؛األمم
يف مسائل الرضاع ر للفتول تصدٌ  من ككلٌ  ؛رىاة كأتخٌ ـ األمٌ أسباب تقدٌ 

ة الشعوب من أمراضها، صحٌ  فيت يفلو أف يي  :مة اإلجارة كالسلى كالطبلؽ كصحٌ 
ا فرد منٌ  كالعلم، فصار كلٌ  ة األفكاربل كقعنا يف فوضويٌ  ؛كإطبلقها من كاثقها

سياسة السواد األعظم  أ عليو، كال رئيس يرجع إليو.نًّا، كال برىاف يتوكٌ فى نًّا مً عى مً 
كتكبًن ما  ؛ذلك ابٞنمات ئات، كإف انتهىكتماف األمراض كالسيٌ ا اليـو ىي  منٌ 

اختبلؽ  بل ؛ة جببلن كالذرٌ  ،ةة قبٌ  تكوف اٜنبٌ حٌت  ،د من حسنةوجى عساه يي 
 ،الغركر ة يف ُنرلتسبح األمٌ  ؛اٜنسنات، كالكذب فيها على األحياء كاألموات
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 ٬نلؤكف هبا كخطباءىااتٌ كي   ة أفٌ كقد رأينا من سًن األمم اٜنيٌ  .إُف أف هتلك كتبور
 ئة ّنالوف أمر تلك السيٌ كيهوٌ  ئة،تهم سيٌ إذا صدر من أمٌ  ،الدنيا صراخنا كعويبلن 

 ٞنا ال ،ما االستعداد اٜنريبٌ فوف اٜنسنات، كال سيٌ ا ٫ني كرّنٌ  ؛زعجوف بو إُف إزالتهايي 
ما نكتبو يف االنتقاد على خلفاء  كلٌ   الوجو الثآف: أفٌ  ٫نفى من األسباب.

 :ؿ بوكعلمائهم كأىل الطرؽ كٗنيع رجاؿ الدين، غرضنا األكٌ  اٞنسلمٌن كأمرائهم
 ،ٌنيٌ ا يرميو بو أعداء اٞنسلمٌن من األكربػٌ ٣نٌ  ،نفسو اإلسبلميٌ  بياف براءة الدين
 ،كاالستبداد ،كالظلم، كالضعة ،من الضعف ،هبم ما حلٌ  ٗنيع الذين يزعموف أفٌ 

الذم يكاد ٬نحو سلطتهم من لوح  - كاختبلؿ األعماؿ ،فساد األخبلؽك 
 بسبب إاٌل  ؛هبم ما حلٌ  ذلك كلٌ   -الشعوب كأفقرىا  ك٩نعلهم أذؿٌ  ،البسيطة

ىذا  أفٌ  كاٜنقٌ . حهم يف مهاكم الشقاءإليهم الببلء، كطوٌ  دينهم، فهو الذم جر  
لتنحرؼ ؛ ةكما كانت أمٌ  من اال٥نراؼ عن الدين، الببلء كالشقاء ما جاءىم إاٌل 
 ،كاألمراء ،ا يكوف ذلك ابلتدريج، ينحرؼ الرؤساءعن دينها دفعة كاحدة، كإ٧نٌ 

 الذين كىكذا كاف شأف ؛بعهم الد٨ناءفتتٌ  -اء السوء ػعلم -اء ػهم العلمػفتؤٌكؿ ل
 ة بعدٌ ذلك إاٌل  بعنا سننهم شربنا بشرب، كذراعنا بذراع، كال يتمٌ كاتٌ  ،كا من قبلناءجا

 ابلتقصًن كمرؤكسيهم،رؤسائهم  ،إظهار براءة الدين برمي أىلو ال ريب أفٌ  .قركف
بل النقض  ، كاف النقدىو أعظم خدمة لو كألىلو، كإاٌل  :كاٞنيل عن ىديو ،فيو

 اموف. كيدخل يف تربئة الدين ٣نٌ  العالً يعقلها إاٌل  لؤلصل كالفرع معنا، كما هناموج  
 ، عليوكن أف يقـو صرح ٠ند أىلو إاٌل ٬ني  ال و أساس للسعادة متٌن،أنٌ  ر بيافكً ذي 

التقليد األعمى ٟنا ىو  فرأكا أفٌ  ،ة أكرابٌ مدنيٌ  ىم شعاعي أبصارى  خبلفنا ٞنن أعشى
  .(ُ)« شقاء كتعاسة؟كىل زادان ىذا التقليد األعمى إاٌل  ة.الذم ينهض ابألمٌ 

                                                           
 .ُّٕ-َّٕ/ُ( ٠نٌلة اٞننار: ُ)
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 ،مها من التعقيب القرآٓفٌ كىناؾ حقيقة أخًنة نتعلٌ »كقاؿ سٌيد قطب: 
ل أكـر كاليت ٕنثٌ ،  اليت صاحبت رسوؿ هللا ،على مواقف اٛنماعة اٞنسلمة

استئناؼ حياة  يف طريقنا إُف ،ة على هللا.. كىي حقيقة انفعة لنارجاؿ ىذه األمٌ 
كالبشر يبعدكف أك  منهج هللا اثبت، كقيمو كموازينو اثبتة، إفٌ  ة بعوف هللا..إسبلميٌ 

كقواعد السلوؾ.  ،ريف قواعد التصوٌ  ،صيبوفيي طئوف ك يقربوف من ىذا اٞننهج، ك٫ني 
ا لقيمو كموازينو رن يٌػ على اٞننهج، كال مغكلكن ليس شيء من أخطائهم ١نسوابن 

. كحٌن إو يصفهم ابٝنطر أك السلوؾ، فإنٌ طئ البشر يف التصوٌ كحٌن ٫ني  الثابتة.
 - كال يتغاضى عن خطئهم كا٥نرافهم و يصفهم ابال٥نراؼ.فإنٌ  ،ينحرفوف عنو

م ٥نن ليجارم ا٥نرافهم! كنتعلٌ  ؛كال ينحرؼ ىو - هما تكن منازٟنم كأقدارىمم
ة و من اٝنًن لؤلمٌ تربئة األشخاص ال تساكم تشويو اٞننهج! كأنٌ  من ىذا أفٌ 

ف اٞنخطئوف اٞنسلمة أف تبقى مبادئ منهجها سليمة انصعة قاطعة، كأف يوصى 
ر أخطاؤىم رب   تي كأاٌل  - كانوا  أايًّ  - ونوابلوصف الذم يستحقٌ  ،كاٞننحرفوف عنها

 ا، بتحريف اٞننهج، كتبديل قيمو كموازينو. فهذا التحريف كالتبديلكا٥نرافاهتم أبدن 
أك  إ،ابٝنط ،ات اٞنسلمةمن كصف كبار الشخصيٌ  ،أخطر على اإلسبلـ

لئلسبلـ ليس  اال٥نراؼ.. فاٞننهج أكرب كأبقى من األشخاص. كالواقع التار٫نيٌ 
 فعل ككلٌ  ا ىو كلٌ صنعو اٞنسلموف يف اتر٫نهم. كإ٧نٌ  ،كضع فعل ككلٌ  ىو كلٌ 

فهو خطأ  للمنهج كمبادئو كقيمو الثابتة.. كإاٌل  ،ا ٕناـ اٞنوافقةموافقن  ،كضع صنعوه
ب على سى ا ٪ني إ٧نٌ  ؛ب على اإلسبلـ، كعلى اتريخ اإلسبلـسى ٪ني  ال ،أك ا٥نراؼ

أك  إ،ن خطونو: مف أصحابو ابلوصف الذم يستحقٌ أصحابو كحدىم، كيوصى 
خ ػو اتريػس ىػبلـ ليػاتريخ اإلس أك خركج على اإلسبلـ.. إفٌ  ،ا٥نراؼ

اتريخ اإلسبلـ ىو  أك ابللساف! إفٌ  ،ابالسم ،نػو كانوا مسلميػكل ،نػمسلميػال
كسلوكهم، كيف أكضاع  ،رات الناسلئلسبلـ، يف تصوٌ  اٜنقيقيٌ  اتريخ التطبيق
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حياهتم، كنظاـ ٠نتمعاهتم.. فاإلسبلـ ١نور اثبت، تدكر حولو حياة الناس يف 
، فإذا ىم خرجوا عن ىذا اإلطار، أك إذا ىم تركوا ذلك اور بتااتن  إطار اثبت.

ب على سى فاهتم كأعماٟنم ىذه ٓني كما ٟنم يومئذ؟ كما لتصرٌ  ،فما لئلسبلـ
إذا  ،م مسلموففوف أبهنٌ اإلسبلـ؟ بل ما ٟنم ىم يوصى ر هبا فس  اإلسبلـ، أك يي 

 ؛ا كانوا مسلمٌنخرجوا على منهج اإلسبلـ، كأبوا تطبيقو يف حياهتم، كىم إ٧نٌ 
م أٚناءىم أٚناء مسلمٌن، كال ألهنٌ  قوف ىذا اٞننهج يف حياهتم، ال ألفٌ م يطبٌ ألهنٌ 

ة مو لؤلمٌ أف يعلٌ مسلموف؟! كىذا ما أراد هللا سبحانو  ميقولوف أبفواىهم: إهنٌ 
ل عليها النقص اٞنسلمة، كىو يكشف أخطاء اٛنماعة اٞنسلمة، كيسجٌ 

عفيها من جرائر النقص كالضعف ير٘نها بعد ذلك كيعفو عنها، كيي  كالضعف، مثٌ 
 .(ُ)..«يف حسابو.

فيجب  ،أك األعداء ابإلسبلـ ،ا ما ألصقو اٛنهلةأمٌ »قاؿ ابن ابز: ك 
ما  ق ابلرتاث اإلسبلميٌ لصى  ال يي كحٌت  ،براءة اإلسبلـ منو  يتبٌٌن التنبيو عليو، حٌت 

اذ كأنٌ  ،من إحداث األبنية على القبور ،ليس منو، كما فعل اٛنهلة كاٞنشركوف
 ؛اٞنساجد على القبور، فهذا ليس من شأف اإلسبلـ، كاإلسبلـ ٪نارب ىذا

كما   ،الشرؾ ا من كسائلألهنٌ  ؛اٞنساجد عليها اذكأنٌ  ،٪نارب البناء على القبور
 حٌت  ،عةة، من اٛنهلة كاٞنبتدً كاتبعهم كثًن من ىذه األمٌ  ،فعلت اليهود كالنصارل

 ؛كالقباب، كحصل الشرؾ بسبب ذلك ،ذكا عليها اٞنساجدبنوا على القبور، كأنٌ 
، كليست من الرتاث اإلسبلميٌ  ،ا ليست من اإلسبلـو على أهنٌ نب  فيجب أف يي 

 ،كالدعاء عندىا ،كىكذا الصبلة عند القبور ؛كالقضاء عليو ،ك٩نب إنكار ذلك
ا  أهنٌ بٌن  كيي  ،و على ىذانب  من كسائل الشرؾ، ٩نب أف يي  :م القراءة عندىاكٓنرٌ 

                                                           
 .ّّٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 .(ُ)كأنكره اإلسبلـ ،جهلةػا أحدثو المٌ ػ، بل ىي مليست من الرتاث اإلسبلميٌ 
و من الرتاث، وف أنٌ كيزعم ،ابٞنوالد كىكذا ما أحدثو بعض الناس من االحتفاؿ

ي ػف ،مسلمٌنػن الػػم ،رػػػلو كثيػػػعػػ، كإف فكىذا غلط، ليس من الرتاث اإلسبلميٌ 
 ،ثة يف الدينفاالحتفاؿ ابٞنوالد من البدع ادى  .اكتقليدن  ،بلن ػػػرة، جهػار كثيػػػػأمص

 .(ِ)عمبتدى ػمن الرتاث ال ، كىولة، كليس من الرتاث اإلسبلميٌ بعد القركف اٞنفض  
ي يدعو إليها دعاة الشرؾ، سواء كانت ػالت ،جميع اآلاثرػكىكذا االحتفاؿ ب

ىذا  ف بو، كلٌ كو أك يترٌب  ،اؿجهٌ ػال موا يعظٌ مٌ ػم ،أك شجرة، أك غًن ذلك ،صخرة
ابلبناء  ،ي القبورػف الغلوٌ  كاٞنقصود أفٌ ... اإلسبلـ كىو ضدٌ  ،ا ينايف اإلسبلـ٣نٌ 

ليس من  :مساجد عليهاػخاذ الػكاتٌ  ،كالعكوؼ عليها ،كالصبلة عندىا ،عليها
ر كحذٌ  ،كأنكره ،الذم هنى عنو اإلسبلـ ،، بل ىو من الرتاثالرتاث اإلسبلميٌ 

أك  ،ي بعض البلدافػف ،فقد توجد أصناـ ،كىكذا .منو، كىو من كسائل الشرؾ
ا م أهنٌ على ٩نب أف يي  ،ى اإلسبلـػب إلنسى أك تي  ،ى األنبياءػب إلنسى تي  ،بعض الدكؿ

عليهم الصبلة  -هم ميع الرسل كلٌ ػكج ،ميع األنبياءػج كضبلؿ، كأفٌ  ،خطأ
 ،إُف توحيد هللا، كإُف اإلسبلـ، الذم ىو إخبلص العبادة  دعوا - كالسبلـ

د من غًن عبى حارب ما يي  ٟنم نوح هم ٪ناربوف األصناـ، كأكٌ كحده، ككلٌ 
واع، كيغوث، كيعوؽ، كسي  ،ر من عبادة: كدٌ كهنى قومو عن ذلك، كحذٌ  ،هللا

هذا األمر، ك٩نب ػو لفيجب التنبٌ  .بسبب الغلوٌ  ؛همػا كقع الشرؾ بمٌ ػكنسر، ل
ليس  ي اإلسبلـ ماػ ال يدخل فحٌت  ؛ب العلم كأىلو النهي عن ذلكبٌل على طي 

ة هللا، أك سنٌ  و ما ثبت بكتاب، كأنٌ ؼ الرتاث اإلسبلميٌ عرى ك٩نب أف يي  منو.

                                                           
: ما قيل عن زايرة )قرب الرضا(، يف كتاب( ُ)  (. ْٕٓ/ٖ)الثقات، البن حٌباف:  انظر مثبلن
 .ّٖٔ-ِّٕ/ُنظر: رسائل يف حكم االحتفاؿ ابٞنولد النبوٌم: ( اِ)
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هللا لعباده، أك أٗنع عليو اٞنسلموف، ىذا ىو الرتاث ، كّنا شرعو  رسولو
أك أماكن  ،من عبادات ،ثوفدً كأحدثو ا ،عوفا ما ابتدعو اٞنبتدً أمٌ  .اإلسبلميٌ 

 :قاؿكيي  ،ب إُف اإلسبلـنسى فهذه ال ٩نوز أف تي ، كغًن ذلك ،م، أك أشجارعظ  تي 
 .(ُ)«...الواجب اٜنذر منهاو من كأنٌ  ،عدى ا بً  أهنٌ بٌن  ، بل يي ا تراث إسبلميٌ إهنٌ 

د )براءة اإلسبلـ(، من كٌل ا٥نراؼ، ينحرؼ بو فهذه نصوص صر٪نة، تؤكًٌ 
 ، من الرؤساء، كالعلماء، كالعاٌمة، كغًنىم.عنو منحرفوفػالإليو، منسوبوف ػال

كُف أى : منحرفٌنػمنسوبٌن الػال من ا٥نرافات (تربئة اإلسبلـال ريب يف أٌف )ك 
 .، كالدفاع عنهم(األشخاصتربئة )من ١ناكلة 

                                                           
 .ُِّ/ٔ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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 مبدأ الضابعـال

 
ُ
 جراج

 
 مـهَ ـب الخ

 
م أبكثر من هتمة، فالواجب البدء أبخطرىا، كأف يكوف م اٞنتٌػهى هً ػإذا اتُ  

، فإف من متٌػهى  ا بقتل رجل، كَنرحو، فالواجب البحث يف ثبوت جر٬نة القتل أٌكالن
اٛنرح؛ ألٌف عقوبة  م، فبل داعي إُف البحث يف ثبوت جر٬نةدين اٞنتٌػهى ثبتت، كأي 

 .(ُ)بٌ جى ػغنية عن عقوبة اٛنرح، اعتمادنا على نظريٌة الالقتل مي 
أٌما إذا ثبتت براءتو من جر٬نة القتل، فيجب بعدىا البحث يف ثبوت  

جر٬نة اٛنرح، فإف ثبتت إدانتو هبا، عوقب ابلعقوبة اٞنناسبة، كإف ثبتت براءتو، 
 فبل إدانة، كال عقوبة.

البدء ابٛنر٬نة الصغرل، قبل اٛنر٬نة الكربل؛ ألنٌو قد كليس من اٜنكمة  
ب ابلعقوبة اٞنناسبة، مٌث تثبت إدانتو َنر٬نة القتل، تثبت إدانتو َنر٬نة اٛنرح، فيعاقى 

؛ (ِ)ب ابلقصاص، كيف ذلك ٗنع لعقوبتٌن، كىو إفراط يف العقابفيعاقى 
 غنية عن عقوبة اٛنرح. دامت عقوبة القتل مي  ما

ث يف إثبات جر٬نة اٛنرح، أك يف نفيها، كيدخل القاضي كقد يطوؿ البح 
محامي يف تفصيبلت، كتفصيبلت، كال ٖنرة من كرائها، إاٌل إنكار ػمٌدعي كالػكال

 مٌدعي، كحًنة القاضي.ػمحامي، كإصرار الػم كالاٞنتٌػهى 
فما الفائدة  ؛٩نب العناية ابألصوؿ، قبل الفركع (١ناكمة اإلسبلـ)كيف  

، كبياف اٜنكمة من كٌل حكم، (األحكاـ اإلسبلمٌية)صٌحة  من ١ناكلة إثبات

                                                           
 .ٓٗ-ِٗ/ُُ، كاٞنوسوعة الفقهٌية: ْٕٓ/ُ( انظر: التشريع اٛننائٌي اإلسبلمٌي: ُ)
 .ْٕٓ/ُ( انظر: التشريع اٛننائٌي اإلسبلمٌي: ِ)
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 !!نكر أصبلن كبًننا، من األصوؿ الكربل، اليت تقـو عليها األحكاـ؟!كالطاعن يي 
هة إُف الفركع،  فالواجب على الطاعن أف يصرؼ النظر عن اٞنطاعن اٞنوج   

ٟنا من كأحكاـ مًناث األنثى، كلباسها، كتعٌدد الزكجات، كالعقوابت، كأمثا
 .اليت ىي أركاف دين اإلسبلـ ،األحكاـ، كأف يقصر نظره على األصوؿ الكربل

 :ىذه األصوؿ كأكرب
 خالق.ـوجود ال -1
 خالق.ـىداية ال -2
 . حّمدـرسالة م -3
 شرعّية القرآن. -4

ال جدكل من اإلجابة عن  - نكركف كجود اٝنالقالذين يي  -فالطاعنوف  
نكركف األصل األٌكؿ الذم تقـو عليو سائر شبهاهتم اٞنتعٌلقة ابلفركع، ألهٌنم يي 

يف بعض أحكاـ اٞنًناث، إف   ،فما قيمة ١ناكمة اإلسبلـ ؛األصوؿ، ككٌل الفركع
؟!  !!كاف األصل األٌكؿ الذم يقـو عليو دين اإلسبلـ ابطبلن

نهج اإلٜنادٌم، الذين يزعموف أهٌنم كلذلك ندعو الطاعنٌن من أتباع اٞن 
نكركف األصل األٌكؿ، كالطاعنٌن من أتباع اٞننهج البلأدرٌم، الذين يزعموف أهٌنم يي 

ثبتوف إثبااتن قاطعنا، يي  نكركف إنكارنا قاطعنا، كاليي  يتوٌقفوف يف األصل األٌكؿ، فبل
ىي عقيدة  :(اإلسبلـ)ى ػهة إلموج  ػال ،ى مطاعنهمػكلى أف تكوف أي ػندعوىم إل

 .(خالقػال كجود)
فإٌما أف يقٌدموا لنا األدٌلة القطعٌية الداٌلة على بطبلف ىذه العقيدة،  

داعي للخوض يف اٞنطاعن الفرعٌية؛ ألهٌنم استطاعوا تقويض األصل  كبذلك ال
 فتسقط بتقويضو سائر األصوؿ، ككٌل الفركع. ؛األٌكؿ
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اٞنطلوبة، كيعجزكا عن الرٌد على األدٌلة كإٌما أف يعجزكا عن تقدٔف األدلٌة  
كبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من  ؛الداٌلة على صٌحة ىذا األصل ،القطعٌية

فإف آمنوا بو، انتقلنا إُف األصل الثآف، كإف أصٌركا على ما ىم  ؛األصل األٌكؿ
من  ،دكلػػجػر، كانتفت الػػل التناظي ػبي ػسي  - بيننا كبينهم - عليو، انقطعت

 مطاعن الفرعٌية.ػي الػف ،خوضػال
نكركف يي  بويٌب، الذين يزعموف أهٌنم الكندعو الطاعنٌن من أتباع اٞننهج الرُ  

، (ىداية اٝنالق)نكركف األصل الثآف، كىو األصل األٌكؿ، كلكٌنهم يزعموف أهٌنم يي 
ىي عقيدة  (اإلسبلـ)هة إُف اٞنوج   ،كُف مطاعنهمندعوىم إُف أف تكوف أي 

 .(اٝنالق ىداية)
فإٌما أف يقٌدموا لنا األدٌلة القطعٌية الداٌلة على بطبلف ىذه العقيدة، كأٌف  
بعد خلقهم، ٪نكموف أنفسهم  ،قد ترؾ الناس -كما يزعموف   -اٝنالق 

حبلؿ، كال حراـ، كال ثواب، كال عقاب؛ فإف استطاعوا تقدٔف  أبنفسهم، فبل
ة؛ ألهٌنم استطاعوا تقويض األصل مطاعن الفرعيٌ ػداعي للخوض يف ال األدٌلة، فبل

 .، ككٌل الفركع تسقط بسقوط ىذا األصلالثآف
كإٌما أف يعجزكا عن تقدٔف األدلٌة اٞنطلوبة، كيعجزكا عن الرٌد على األدٌلة  
كبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من ؛ الداٌلة على صٌحة ىذا األصل ،القطعٌية

صل الثالث، كإف أصٌركا على اإلنكار، فإف آمنوا بو، انتقلنا إُف األ ؛األصل الثآف
خوض يف ػجدكل من الػر، كانتفت الل التناظي بي سي  - بيننا كبينهم -انقطعت 

 مطاعن الفرعٌية.ػال
كندعو الطاعنٌن من أتباع الدين اليهودٌم، كالطاعنٌن من أتباع الدين  

كلكٌنهم  نكركف األصل الثآف؛نكركف األصل األٌكؿ، كال يي مسيحٌي، الذين ال يي ػال
نكركف األصل الرابع، كىو ؛ فيي ( رسالة ١نٌمد)نكركف األصل الثالث، كىو يي 
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 (اإلسبلـ)هة إُف اٞنوج   ،كُف مطاعنهمندعوىم إُف أف تكوف أي  (؛شرعٌية القرآف)
 . (شرعٌية القرآف)مثٌ عقيدة  (، رسالة ١نٌمد)ىي عقيدة 

على بطبلف ىاتٌن العقيدتٌن؛ ة الدالٌة فإٌما أف يقٌدموا لنا األدٌلة القطعيٌ  
داعي للخوض يف اٞنطاعن الفرعٌية؛ ألهٌنم  فإف استطاعوا تقدٔف األدٌلة، فبل

؛ كبتقويضهما ال ٬نيكن أف تبقى للفركع استطاعوا تقويض األصلٌن الثالث كالرابع
 .أٌم قيمة حقيقٌية

ألدٌلة كإٌما أف يعجزكا عن تقدٔف األدلٌة اٞنطلوبة، كيعجزكا عن الرٌد على ا 
كبذلك نطالبهم ببياف موقفهم من  ؛الداٌلة على صٌحة ىذين األصلٌن ،القطعٌية

إب٬ناهنم  -فإف آمنوا هبما، انتفت اٞنطاعن كٌلها؛ ألهٌنم  ؛ىذين األصلٌن
 ؛ كإف أصٌركا على اإلنكار، انقطعت(اإلسبلـ)قد آمنوا بدين  - األصلٌن ذينهب
فت اٛندكل من اٝنوض يف اٞنطاعن الفرعٌية؛ ر، كانتل التناظي بي سي  - كبينهم بيننا -

 فإٌف فركع الشريعة اإلسبلمٌية قائمة على أصوٟنا.
كىكذا ٤ند أٌف مطاعن الطاعنٌن ال قيمة ٟنا، يف ١ناكمة اإلسبلـ،  

، إذا عجز الطاعنوف كال  ،عن تقدٔف األدلٌة القطعٌية ،داعي للخوض فيها أصبلن
فإٌف عجزىم ىذا يعين عجزىم عن تقدٔف  ؛الداٌلة على بطبلف األصوؿ األربعة

هم كىو اهٌتام ،ما أٗنعوا عليو ليت ٩نب أف أيتوا هبا؛ لييثبتوا صٌحةا ،األدٌلة القطعٌية
 ، ابلكذب. لرسوؿ هللا 

ا، فتكوف   (افرتاض الرباءة) إيكوف العمل ّنبد ،كبعجزىم ىذا  كاجبنا أكيدن
فتنتهي بذلك ١ناكمة اإلسبلـ،  هة إُف اإلسبلـ غًن اثبتة،كٌل اٞنطاعن اٞنوج  

  .عند عجز اٞنٌدعٌن عن تقدٔف ما يؤيٌد اٌدعاءاهتم
من الزماف؛ ليأتوا  آخر، ٌدعٌن قرانن مي ػالالطاعنٌن إمهاؿ  :كليس من العدؿ
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 .(ُ)واؿ أربعة عشر قرانن ها، طى ػي عجزكا عن اإلتياف بػمطلوبة، التػأبدلٌتهم ال
الطاعن الذم يتشٌبث ابلفركع، كيتهٌرب من اٝنوض يف األصوؿ،   لى ثى إٌف مى  

امرأة، أبغضت زكجها، بعد أف علمت أنٌو سيتزٌكج امرأة أخرل؛ فافرتت  لً ثى كمى 
عليو، فاهٌتمتو بسرقة أمواٟنا، فشكتو إُف القاضي، فلٌما أنكر الزكج، طالبها 

ربين زكجي، كقبل القاضي ابألدٌلة القطعٌية، فأخذت تبكي، كتقوؿ: قبل سنة ض
أنٌو  م يكٌلمين أاٌيمنا، كقبل أسبوع شتمين، كقبل يـو علمتي ػشهر ىجرٓف، كل

 سيتزٌكج امرأة أخرل؛ كلذلك سرؽ أمواِف؛ ليينفق منها على زكاجو الثآف.
ر ػػذت تذكػػاءات، كأخػػػهذه االٌدعػ، باضيى ػالق مرأةي ػذه الػػى تٍ غلى ػفش

منها إبثبات هتمة السرقة؛ حٌت نسي  ألمٌو عبلقة  تفصيبلت، كتفصيبلت، ال
 القاضي أٌف التهمة األصلٌية ىي السرقة. 

فطالت ااكمة أاٌيمنا، كالكبلـ ١نصور يف ىذه األمور؛ ككٌلما طالبها 
اامي، بتقدٔف األدٌلة القطعٌية، على القضٌية الكربل )السرقة(، هترٌبت، كأصٌرت 

 :كىجرىا، كشتمها، كاستعداده للزكاج عليهاأٌف ضرهبا،  على ما ذكرت، مٌدعيةن 
 ٬نيكن أف تكوف أدٌلة على ارتكابو جر٬نة السرقة!!!

أف يطرد ىذه اٞنرأة اٞنفرتية، كأف  -يف ىذا اٞنقاـ  -فاٜنرٌم ابلقاضي 
 ق ىذه القضٌية، ليقطع ألسنة السوء. ٫نٌلي سبيل الزكج، لًنعى مصاٜنو؛ كييغلً 

محامي تذكًن القاضي أبٌف ػلى الفإف غفل القاضي عن ذلك، كجب ع
مٌدعي ابألدٌلة ػمٌن، حٌت أييت المتٌػهى ػي معاملة الػف ،)افرتاض الرباءة(، ىو األصل

م القطعٌية، الداٌلة على صٌحة االهٌتاـ؛ كِنبلفو يكوف االستمرار يف ١ناكمة اٞنتٌػهى 
 صورة من صور الظلم.

                                                           
 .ُْٔ-ُْْانظر: دليل ااكمة العادلة: ( ُ)



187 

ة؛ للدفاع عن ليس من اٜنكمة اٝنوض يف تفصيبلت اٞنسائل الفرعيٌ ف 
م يٌتفق عليها  ػ، كال سٌيما إذا كانت اٞنطاعن يف األمور االختبلفٌية، اليت لاإلسبلـ
  منتسبٌن إُف اإلسبلـ.ػكٌل ال

يف أنظار اٜنيارل  - إظهار اٞنطاعن :فإٌف من شأف ىذه التفريعات
صى؛ كمن شأف ٪ني  ّنظهر اٛنيش ذم العدد، الذم ال - كالغافلٌن كاٞنبتدئٌن

إدخاؿ الرىبة يف قلوهبم، كالضعف يف نفوسهم، كالتشٌتت يف عقوٟنم؛ ذلك 
  !!فيشعركف بغلبة خصومهم، قبل أف يهاٗنوىم!

أٌم ٖنرة  -الطاعن، كاٞندافع  -كاٝنوض يف التفريعات لن يقٌدـ للفريقٌن  
انفعة؛ ألٌف الطاعن سييصٌر على مطاعنو، كاٞندافع سييصٌر على دفاعو؛ كلذلك 

فإف سٌلم هبا الطاعن، فبل أبس بعد ذلك من ابب اٞنعرفة  ؛ألصوؿكجب البدء اب
 أف يتطرٌقا إُف الفرعٌيات االتٌفاقٌية، دكف الفرعٌيات االختبلفٌية.

إٌف حصن )اإلسبلـ( قائم على األصوؿ اإلسبلمٌية القطعٌية الكربل،  
 كعليها تقـو الفركع اإلسبلمٌية القطعٌية الكربل. 

بلمٌية(؛ ػػلك )القطعٌيات اإلسػدـ تػبلـ(؛ فليهػ)اإلس نػدـ حصػػن أراد ىػػفم
ا تلك الػمحاكالت البائسة، لػهدـ بعض  عجزى  فإفٍ  عن ىدمها؛ فلن تنفعو أبدن

 ،حصٌنػحصن الػيف متانة ذلك ال ،لن يؤثًٌراآلراء االختبلفٌية(؛ فإٌف ىىٍدمىها )
 .االختبلفٌية(، ال على تلك )اآلراء على )القطعٌيات الكربل( يقـو الذم

كمن ظىن  أنٌو يستطيع ىدـ حصن )اإلسبلـ(، هبدـ بعض اآلراء 
 لً ثى إاٌل كمى  ،ة(فما مىثىلي )اآلراء االختبلفيٌ  ؛، أك ميغاًلطه طه االختبلفٌية، فإنٌو غالً 

 .، فمنها صور ٗنيلة، كمنها صور قبيحةاٜنصنعلى جدراف  ،الصور اٞنرسومة
ىدـ اٜنصن، ّنحو تلك الصور فقط؛  كلو أٌف العدٌك زعم أنٌو قادر على

على جدراف اٜنصن  الصور اٞنرسومة؛ ألٌف قبل أعدائو ،منو أصدقاؤه سىًخرى ل
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يى ينهدـ من أركانو؛ كلذلك ال ،ليست ركننا  اٛنميلة حٌت  - ت تلك الصور، إذا ١ني
 قائمة. :كسقوفو ،كجدرانو ،بل يبقى قائمنا، ما دامت أصولو )أيسيسو( - منها

 سبلـ قائمة على )الوحي الػمينز ؿ(، ال على اآلراء االختبلفٌية.كأصوؿ اإل
 ؛قٌ الذم أنزلو هللا ابٜن ،اإلسبلـ يضع الكتاب إفٌ »قاؿ سٌيد قطب: 

ة. فيما اختلفوا فيو.. يضع ىذا الكتاب قاعدة للحياة البشريٌ  ،ليحكم بٌن الناس
عليها، فهذا ىو  ت قائمةفقت مع ىذه القاعدة، كظلٌ ا اتٌ ٕنضي اٜنياة. فإمٌ  مثٌ 

كقامت على قواعد أخرل، فهذا ىو الباطل.. ىذا  ،ا خرجت عنهاكإمٌ  .اٜنقٌ 
يف فرتة من فرتات التاريخ. فالناس ليسوا  ا.كلو ارتضاه الناس ٗنيعن  ،ىو الباطل

، كليس الذم ره الناس ىو اٜنقٌ كالباطل. كليس الذم يقرًٌ  ىم اٜنكم يف اٜنقٌ 
فعل الناس  على أساس أفٌ  ،نظرة اإلسبلـ تقـو ابتداءن  ره الناس ىو الدين. إفٌ يقرًٌ 

 ،ايل ىذا الشيء حقًّ لشيء، كقوٟنم لشيء، كإقامة حياهتم على شيء.. ال ٓني 
كال ْنعلو التفسًن  ، من أصوؿ الدينكال ْنعلو أصبلن  ،ا للكتابإذا كاف ٢نالفن 

كىذه اٜنقيقة  .. متعاقبة قامت عليوأجياالن  ره ألفٌ كال تربًٌ  ،ٟنذا الدين الواقعيٌ 
لو عليها الناس! كيف التاريخ دخً ا يي عمٌ  ،ة كربل يف عزؿ أصوؿ الدينيٌ ػذات أ٨نٌ 

ىذا اال٥نراؼ  قاؿ: إفٌ كينمو.. فبل يي  ،ينمو  كقع ا٥نراؼ، كظلٌ مثبلن  اإلسبلميٌ 
 ! إفٌ ة لئلسبلـ! كبٌل فهو إذف الصورة الواقعيٌ  ،كقامت عليو حياة الناس ،مت كقع

 ،اكا٥نرافن  ىذا الذم كقع خطأن  . كيظلٌ ا من ىذا الواقع التار٫نيٌ بريئن  اإلسبلـ يظلٌ 
ة أف ريد استئناؼ حياة إسبلميٌ كمن كاجب من يي  .كال سابقة ،ةال يصلح حجٌ 

 ،ليحكم بٌن الناس ؛الذم أنزلو هللا ابٜنقٌ  ،لو، كأف يعود إُف الكتاببطً لغيو كيي يي 
 .(ُ)«فيما اختلفوا فيو

                                                           
 .ُِٕ/ُيف ظبلؿ القرآف:  (ُ)
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 مبدأ الثامًـال

 
ُ
 ط حضاق

 
 مـهَ ـالخ

 
م، اٞنوج هة إُف اٞنتٌػهى  مهى التػُ ر يسعى ىذا اٞنبدأ إُف الكشف عن حقيقة تكاثي  

بنسبة كٌل هتمة إُف مٌدعيها، مٌث معرفة ما أٗنع عليو اٞنٌدعوف، كما اختلفوا فيو؛ 
م، بكٌل لئبٌل يظهر اٞنٌدعوف اٞنختلفوف، ّنظهر اٞنٌدعٌن اٞنٌتفقٌن، على اهٌتاـ اٞنتٌػهى 

 اٞنذكورة يف الدعول، كاٜناؿ أهٌنم ٢نتلفوف يف ذلك. م هى التػُ 
، فالقانوف (ُ)كيعتمد ىذا اٞنبدأ اعتمادنا كبًننا على مبدإ )اٞنساكاة القانونٌية( 

كليس من العدؿ أف ٪ناكىم  ؛م، فإنٌو ميلزًـ للمٌدعي أيضناإذا كاف ميلزًمنا للمتٌػهى 
ييرتىؾ اٞنٌدعي، ببل ١ناكمة؛ فإٌما أف ييعٌد ىذا م بفعل يشاركو اٞنٌدعي فيو، مٌث اٞنتٌػهى 

م م كاٞنٌدعي معنا، أك ال ييعٌد جر٬نة، فييبػر أ اٞنتٌػهى الفعل جر٬نة، فيحاكىم بسببو اٞنتٌػهى 
 من التجرٔف، كما ييبػر أ اٞنٌدعي. 

رات جر٬نة قانونٌية، فهل يصٌح أف يتقٌدـ أحد فمثبلن إذا كاف تعاطي اٞنخدًٌ  
 القاضي، يطالبو ّنحاكمة رجل آخر، بتهمة التعاطي، مٌث ييرتىؾ اٞنتعاطٌن، إُف

 اٞنٌدعي اٞنتعاطي حرًّا، فبل ٪ناكىم كال ييداف، مع أٌف تعاطيو كاضح للعياف؟!!!  
 هة إُف اإلسبلـ قسماف:م اٞنوج  هى التػُ كمن ىنا نقوؿ: إٌف  

 عٌية:م تتعٌلق ّنا ليس جزءنا من اإلسبلـ، كىي ثبلثة أقساـ فر هى ػتي  -1
مؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ، كىذه أخطاء ػم مصدرىا أخطاء بعض الهى ػتي  -أ

ا من هى ػ، فتكوف تي (الصورة التنزيلٌية)خالفة للصورة اإلسبلمٌية األصيلة ػأتليفٌية، م
 .(قطعٌية األدلٌة)، ك(مةػشخصٌية اٛنري)ابطلة، ابالستناد إُف مبدأم 

                                                           
 .َُٕ-َُّ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)
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ي اإلسبلـ، كىذه أخطاء ػمؤٌلفٌن الطاعنٌن فػمصدرىا أخطاء بعض الم هى ػتي  -ب
ا من هى ػ، فتكوف تي (الصورة التنزيلٌية)خالفة للصورة اإلسبلمٌية األصيلة ػأتليفٌية، م

 .(قطعٌية األدلٌة)، ك(ة اٛنر٬نةشخصيٌ )ابطلة، ابالستناد إُف مبدأم 
م مصدرىا أخطاء بعض اٞنطٌبقٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ، كىذه أخطاء هى ػتي  -ج

ا من هى ػ، فتكوف تي (الصورة التنزيلٌية)خالفة للصورة اإلسبلمٌية األصيلة ػتطبيقٌية، م
 .(قطعٌية األدلٌة)، ك(ة اٛنر٬نةشخصيٌ )ابطلة، ابالستناد إُف مبدأم 

 تتعٌلق ّنا ىو جزء من اإلسبلـ، كىي قسماف فرعٌياف:م هى ػتي  -2
، كمًناثها، األنثىكلباس هة إُف ما ىو جزء من األحكاـ الشرعٌية،  موج  م هى ػتي  -أ

   د الزكجات، كالعقوابت.كتعدُ 
هة إُف ما ىو جزء من القصص القرآنٌية، كقٌصة أصحاب موج  م هى ػتي  -ب

  الكهف، كقٌصة ذم القرنٌن.
 ثبلثة: - مهى الذين يوٌجهوف ىذه التػُ  - كأبرز الطاعنٌن 

ىو الطاعن الذم ال ينتسب إُف أٌم دين؛ ألنٌو يزعم أنٌو  الطاعن الالدييّن: -1
 يرل أٌف الدين فكرة من اخرتاع البشر، كىو ثبلثة أقساـ ابرزة:

نكر كجود اٝنالق؛ كلذلك ىو الطاعن الذم يزعم أنٌو يي  الطاعن اإلحلادّي: -أ
 عة.يزعم أٌف الدين فكرة بشريٌة ٢نرتى 

نكر كجود يزعم أنٌو ال يستطيع أف يي ىو الطاعن الذم  الطاعن الالأدرّي: -ب
ابلدليل  ،ثبت كجود اٝنالقابلدليل القاطع، كما ال يستطيع أف يي  ،اٝنالق

يزعم أٌف الدين  - مع ىذا الزعم -يف ىذه اٞنسألة؛ كلكٌنو  ،القاطع، بل يتوٌقف
 عة.فكرة بشريٌة ٢نرتى 

 -ثبت كجود اٝنالق؛ كلكٌنو ىو الطاعن الذم يزعم أنٌو يي  بويّب:الطاعن الر   -ج
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نكر ىداية عة؛ ألنٌو يزعم أنٌو يي زعم أٌف الدين فكرة بشريٌة ٢نرتى ي - مع ىذا الزعم
بعد أف خلقهم، ٪نكموف أنفسهم  ،اٝنلقى  ترؾى  - يف زعمو -فاٝنالق  ؛اٝنالق

 حبلؿ كال حراـ، كال ثواب كال عقاب. أبنفسهم، فبل
 ب إُف اليهوديٌة.نسى يي ىو الطاعن الذم  الطاعن اليهودّي: -2
 ب إُف اٞنسيحٌية.نسى ىو الطاعن الذم يي  الطاعن ادلسيحّي: -3

م ػ؛ كلكٌنهم ل(اإلسبلـ)ي ػعلى الطعن ف ،لقد اجتمع ىؤالء الطاعنوف 
فمطاعنهم متعارضة متضاربة  ؛عوا على رأم كاحد، يف أكثر مطاعنهمجمً ػي ي

 متساقطة متهافتة.
، (مهى ب التػُ تراتي ) إاإلٜنادٌم، كما ذكران يف مبدم الطاعن هى تػي فبل قيمة لً  

، اليت يزعم ىو (كجود اٝنالق)ثبت ابألدٌلة القطعٌية بطبلف عقيدة بعد أف يي  إاٌل 
 نكرىا.أنٌو يي 

هة إُف اٞنوج   ،كُفعلى أهٌنا التهمة األي  ،كلو حاكؿ أف يطرح ىذه العقيدة 
  .ٌل من سواه من الطاعنٌنّنعارضة ك - يف اٜنقيقة - واإلسبلـ، فإنٌو سيواجى 

 ،فبدالن من انشغاؿ ١نامي الدفاع عن اإلسبلـ، ّنناقشة الطاعن اإلٜنادمٌ 
اء الطاعن ػػػن شركػػم - اعػػػحامي الدفػ، يطلب م(خالقػود الػػكج)ألة ػػي مسػف

تهم مسألة، كبياف آرائهم الصر٪نة فيها، كأدلٌ ػي ىذه الػمناقشتو ف - حادمٌ ػاإلل
 القطعٌية الداٌلة على ما يركف من رأم. 

كسيجد الطاعن اإلٜنادٌم أٌف الطاعن البلأدرٌم ٫نالفو يف إنكاره القاطع  
ف يف اٞنسألة، كما توٌقف ىو؛ كأٌف الطاعن ، كيسألو التوقُ (كجود اٝنالق)ٞنسألة 

اٞنسألة،  ف يفبويٌب ٫نالفهما معنا، كيرٌد عليهما اإلنكار القاطع، أك التوقُ الرُ 
 .(كجود اٝنالق)كيسوؽ األدٌلة القطعٌية الداٌلة على 
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مسيحٌي، اللذاف ػهما: الطاعن اليهودٌم، كالطاعن الػخالفة لػكأشٌد منو م
حقيقة الكربل يف الوجود، ػسيسوقاف األدٌلة القطعٌية، على صٌحة ما يركف أنٌو ال

 كُف يف الدين.كالعقيدة األي 
اليت يوٌجهها  -( خالقػكجود ال)ة بعقيدة كلذلك تكوف التهمة اٞنتعٌلق

بويٌب، كالدين منهج الرُ ػى الػإل ،هة أيضناموج   - ى اإلسبلـػحادٌم إلػالطاعن اإلل
 اٞنسيحٌي.  اليهودٌم، كالدين

، (اٞنبلئكة)، اليت تتضٌمن االعتقاد بوجود (خالقػىداية ال)كيف عقيدة 
 -( اإلسبلـ)حامي الدفاع عن ػ، سيطلب م(إنزاؿ الكتب)، ك(إرساؿ الرسل)ك

الثبلثة،  البلدينٌيٌنى  مناقشة الطاعنٌنى  - كالطاعن اٞنسيحيٌ  ،من الطاعن اليهودمٌ 
لى ػة عػالدالٌ  ،ة فيها، كأدلٌتهما القطعٌيةػحػاف آرائهما الصريػمسألة، كبيػذه الػيف ى

 . فيها يركف ما
ن ػكالطاع ،ودمٌ ػأٌف الطاعن اليه (الثبلثة الطاعنوف البلدينٌيوف)كسيجد 

، كيسوقاف األدٌلة القطعٌية (ىداية اٝنالق) عقيدة٫نالفاهنم يف إنكارىم ل :اٞنسيحيٌ 
، كعقيدة (إرساؿ الرسل)، كعقيدة (كجود اٞنبلئكة)الداٌلة على صٌحة عقيدة 

 .(إنزاؿ الكتب)
، كما تتضٌمن من (ىداية اٝنالق)قة بعقيدة كلذلك تكوف التهمة اٞنتعلًٌ 

اليت يوٌجهها  -( إنزاؿ الكتب)، ك(إرساؿ الرسل)، ك(اٞنبلئكة كجود)عقائد: 
إُف الدين اليهودٌم،  ،هة أيضناموج   -( اإلسبلـ)الطاعنوف البلدينٌيوف الثبلثة إُف 

 مسيحٌي. ػكالدين ال
ى ػإل ،(الطاعنوف البلدينٌيوف الثبلثة)اليت يوٌجهها  ،(مطاعنػال)ر من ػػككثي

د ػػػجػي - (ةػيٌ ػرآنػص القػصػالق)، ك(رعٌيةػػاـ الشػػاألحك)من  - (بلـػػػاإلس قػػائػحق)
، أك اقهطابً ما يي  :، كال سٌيما فػي )العهد القديػم((سقد  مي ػالكتاب ال)ي ػع فطالً مي ػال
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 :فتكوف مطاعن البلدينٌيٌن الثبلثة؛ اهػبقارً ما يي  ، أكارىناظً ، أك ما يي اههػشابما يي 
 .(اإلسبلـ)هة إُف ا، كما ىي موج  أيضن  ،ةكاٞنسيحيٌ هة إُف اليهوديٌة، موج  

 لو نظر نظرة الناقد - ر الغيبٌياتنكً الذم يي  - يٌ ػبل إٌف الطاعن البلدين
هها ،، لنسي مطاعنو(مػالعهد القدي)يف قصص  الطاعن، إُف قصص  اليت يوجًٌ

  القرآف الكرٔف، أك تناساىا.
الذين ال ٬نتلكوف األدٌلة القطعٌية؛  ،الثبلثة البلدينٌيٌنى  كإذا تركنا الطاعنٌنى 

كانتقلنا  (؛ىداية اٝنالق)، ك(كجود اٝنالق): ٌنً ػيى رى ػٍػػبإلبطاؿ ىاتٌن العقيدتٌن الكي 
كجدان أٌف الطاعن  (،شرعٌية القرآف)كعقيدة  (، رسالة ١نٌمد)إُف عقيدة 

 يطعناف يف ىاتٌن العقيدتٌن. :مسيحيٌ ػاليهودٌم، كالطاعن ال
حده ال يكفي، بل ال بٌد من األدٌلة القطعٌية على صٌحة كلكٌن الطعن ك 

 ،اٞنسيحيُ  شاركو الطاعني الذم يي  - يٌدعيو الطاعن، كإاٌل فإٌف الطاعن اليهودمٌ  ما
ي ػيف عٌدة عقائد مسيحٌية؛ بل إنٌو يطعن ف ،صراحةن  يطعن - يف ىذا الطعن

، كما يراه اٞنسلموف، ،  اٞنسيح  ؛فًنميو ابلكذبنفسو، كال يراه رسوالن
  !!!ىػرة، كيرميها ابلزنطه  مي ػيقة الالصدًٌ  ، كىي مػو مريكيطعن يف أمٌ 

أفًنضى الطاعن اٞنسيحٌي، ّنطاعن الطاعن اليهودٌم، أـ أنٌو سيطالبو 
  !!رة؟!طه  مي ػيقة المرٔف الصدًٌ يف على مطاعنو يف اٞنسيح، ك  ،بتقدٔف األدٌلة القطعٌية

عند  ،يٌ ػ: مصدر دين(جديدػال)، ك(مػالقدي)، بعهديو (مقٌدسػالكتاب ال)ك
ليس جزءنا من  (جديدػالعهد ال)كلكٌن  ؛، عمومنا(مسيحٌيةػال)ى ػمنسوبٌن إلػال
 .(اليهوديٌة)منسوبٌن إُف ػ، عند ال(مقٌدسػال الكتاب)

، كما (العهد اٛنديد)كىذا يعين أٌف الطاعن اليهودٌم يطعن يف شرعٌية 
  .(قرآف الكرٔفال)يطعن يف شرعٌية 

ي شرعٌية ػمطاعن الطاعن اليهودٌم، فػمسيحٌي، بػفإذا رضي الطاعن ال
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، من غًن أدٌلة قطعٌية، فعليو أف يرضى ّنطاعن الطاعن اليهودٌم، (القرآف الكرٔف)
 داف! ، من غًن أدٌلة قطعٌية، أيضنا، فكما تدين تي (العهد اٛنديد)يف شرعٌية 

 يف ىاتٌن العقيدتٌن - مسيحيٌ ػكالطاعن ال ،إٌف طعن الطاعن اليهودمٌ 
ىو الضامن الوحيد، لبقاء  -( شرعٌية القرآف)ك (، رسالة ١نٌمد): اإلسبلمٌيتٌن

 فٌن. محر  ػىذين الدينٌن ال
هارت اليهوديٌة، ػالن (، رسالة ١نٌمد)فلو أٌف أتباع اليهوديٌة أقٌركا بعقيدة 

جاء بو القرآف، من  يعين تصديق ما :رسوالن   ديف ٜنظات؛ ألٌف اإل٬ناف ّنحمٌ 
الكشف عن فضائح أسبلفهم، كقتلهم األنبياء، كأكلهم الراب، كإفسادىم يف 

 ، كترؾ ما كجدكا عليو آابءىم. األرض، كما يعين كجوب طاعتهم للرسوؿ
ي ػمسيحٌية، فػهارت الػهذه العقيدة، النػمسيحٌية أقٌركا بػكلو أٌف أتباع ال

يعين تصديق ما يف القرآف، من  :رسوالن   ماف ّنحٌمدػٜنظات؛ ألٌف اإلي
مسيح، كما يعين كجوب ػالكشف عن أابطيلهم، كعقيدة الصلب، كأتليو ال

 ، كترؾ ما كجدكا عليو آابءىم. طاعتهم للرسوؿ
عٌن، على ىدؼ مجتمً ػيف اإلسبلـ، ّنظهر ال ،كىكذا يظهر الطاعنوف

ما ىم  كل   - ابألدٌلة القطعٌية - ي اإلسبلـ، الذم أبطلػكاحد، ىو الطعن ف
 . حقائق اإلسبلمٌيةػخالف الػٌما يػعليو، م

فتتساقط  ؛ي بعضػى أبف يطعن بعضهم، فػكلأى  - حقيقةػي الػف -كلكٌنهم 
يف كٌل زماف كمكاف؛  ،هم، كتتهافت، حٌن ٩ندكف اإلسبلـ منتصرنا عليهممطاعني 

 . د بنصر هللاألنٌو مؤي  
ىو انتصار )اإلسبلـ(، كىو )نور هللا(، الذم االنتصار اٜنقيقٌي إٌف 

أبفواىهم؛  طفئوهأف يي  -كما زالوا ٪ناكلوف  -حاكؿ )أعداء اإلسبلـ(، منذ قركف 
 .خائبٌن خاسرين -يف كٌل مرٌة  -كلكٌنهم ينقلبوف 
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أيىٍَبى اَّلل ي ًإال   أىٍف ييًتم   قاؿ تعاُف: ﴿ييرًيديكفى أىٍف ييٍطًفئيوا نيورى اَّللً  أبًىفٍػوىاًىًهٍم كى
نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكىاًفريكفى. ىيوى ال ًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي اًبٍٟنيدىل كىًديًن اٜنٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى 

 . (ُ)الدًٌيًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى﴾
منسوبٌن إليو، كال سٌيما إذا  ػك)انتصار اإلسبلـ( ال يستلـز انتصار ال

ها ػ، أك كراثٌية، أك عصريٌة، أك مذىبٌية، تصل أبصحابةالنسبة إليو ظاىريٌ كانت 
ى ػمذاىب األخرل؛ فأنٌ ػخالفيهم، من الػى مواالة )أعداء اإلسبلـ(؛ لقتاؿ مػإل
 هم االنتصار؟!!!ػل

نازؿ يي  ا، كىذا شيعيٌ يقاتل شيعيًّ  يٌ ػنٌ ىذا سي »قاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 
ة على يقيس الشافعيٌ  ة، كىذا حنفيٌ التتار ابٜننفيٌ غرم يي  ا، كىذا شافعيٌ إابضيًّ 
  .(ِ)«فلى بع طريقة الس  كف من ات  ادٌ ف، ٪ني لى دة اٝنى قلًٌ ة، كىؤالء مي يٌ الذمٌ 

بًٌٍت ػٍم كىيػيثى ػػرٍكي ػػػريكا اَّلل ى يػىٍنصي ػػصي ػنٍ ػػوا ًإٍف تى ػػني ػنى آمى ػًذيػا ال  ػػأىيُػهى  اػ﴿يى : ىػاؿ تعالػق
امىكيمٍ  كىال ًذينى كىفىريكا فػىتػىٍعسنا ٟنىيٍم كىأىضىل  أىٍعمىاٟنىيٍم﴾ .أىٍقدى

(ّ).  
كينالوا  ، يقوموا ابلشرط، حٌت اٞنؤمنوف هللاى  ري نصي ككيف يى »قاؿ سٌيد قطب: 

ؾ شرً  تي د لو، كأاٌل ي نفوسهم أف تتجر  ػ ف إفٌ  ٟنم من النصر كالتثبيت؟ طى رى ما شى 
ا، كأف كال شيئن  ،ا تستبقي فيها معو أحدن كأاٌل ا، أك خفيًّ  ،اا ظاىرن كن ًشر ا، بو شيئن 

مو يف رغباهتا كهتول، كأف ٓنكًٌ  بٌ ما ٓنيً  كمن كلٌ  ،إليها من ذاهتا أحب   يكوف هللاي 
كخلجاهتا.. فهذا  ،وتها، كنشاطها كلٌ ىا كعبلنيٌ كحركاهتا كسكناهتا، كسرٌ  ،كنزكاهتا

لحياة، تقـو على قواعد ا لكمنهاجن   شريعةن  كإفٌ  يف ذكات النفوس. ،هللا نصري 

                                                           
 .ّّ-ِّ( التوبة: ُ)
 .ِٗٓ/ِ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ِ)
 .ٖ-ٕ( ١نٌمد: ّ)
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ق بنصرة هللا يتحقٌ  كللحياة. كنصري  ،وللوجود كلٌ  ر خاصٌ م كتصوُ يى كموازين كقً 
 بدكف استثناء، فهذا نصري  ،هاكمنهاجو، ك١ناكلة ٓنكيمها يف اٜنياة كلٌ  ،شريعتو

أماـ قولو تعاُف: ﴿كىال ًذينى قيًتليوا يف سىًبيًل  ،كنقف ٜنظةن  .حياةػي كاقع الػف ،هللا
﴾ كحالة  ،حالة القتل :كلتا اٜنالتٌن  كيف ،ريكا اَّلل ى﴾ػػصي ػنٍ ػػكقولو: ﴿ًإٍف تى  .(ُ)اَّللً 

ا كثًنن   ة، كلكنٌ كيف سبيل هللا. كىي لفتة بديهيٌ  ،ط أف يكوف ىذا شرتى يي  ،النصرة
يف بعض األجياؿ. كعندما  ،عندما تنحرؼ العقيدة ،ي عليهاغطٌ من الغبش يي 

ص، كتنحرؼ عن معناىا خ  رى كتػي  ،جهادػكال ،كالشهداء ،ن كلمات الشهادةهى متػى ػتي 
يف  ، حٌن يكوف اٛنهادة، إاٌل جهاد، كال شهادة، كال جنٌ  و الإنٌ  الوحيد القؤف.

 ،النفسموت يف سبيلو كحده، كالنصرة لو كحده، يف ذات ػسبيل هللا كحده، كال
هدؼ ىو أف ػ حٌن يكوف الإاٌل  ،ةال جهاد كال شهادة كال جنٌ  حياة.ػكيف منهج ال

 ،يف ضمائر الناس ،كمنهاجو ،ن شريعتوهيمً ػتكوف كلمة هللا ىي العليا. كأف تي 
كليس  على السواء. ،كنظامهم ،كتشريعهم ،كسلوكهم، كيف أكضاعهم ،كأخبلقهم

د ستشهى جاىد يف سبيلو من ٩ناىد، كيي ػىنالك من راية أخرل، أك ىدؼ آخر، ي
 ىذا اٟندؼ. كإاٌل  ، تلك الرايةإاٌل  ،ةلو كعد هللا ابٛننٌ  د، فيحقٌ ستشهى دكنو من يي 

 .(ِ)«من راايت كأٚناء كغاايت ،رمنحرفة التصوٌ ػج يف األجياؿ الرك  ما يي  من كلٌ 

                                                           
 .ْ( ١نٌمد: ُ)
 . ِّٖٖ/ٔ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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 مبدأ الخاصعـال

 مقامّي ـالدضويغ ال

 
مقاـ، دكف مقاـ، فالقتل يف مقاـ االعتداء عٌد جرائم، يف بعض األفعاؿ تي  

جر٬نة، لكٌنو يف مقاـ القصاص عقوبة، كليس جر٬نة، ككذلك يف مقاـ الدفاع 
ٌرت امرأة إُف قتل من ٪ناكؿ أف يقتلها، أك من ٪ناكؿ أف عن النفس، فإذا اضطي 

 يغتصبها نفسها، فقتلها لو ليس جر٬نة، بل ىو منع للجر٬نة.
ٌي مبدأ مهٌم من مبادئ ااكمة العادلة، فبل ٩نوز فمبدأ التسويغ اٞنقام 

ضطٌر إُف اٞنبعد ااكمة، كال يصٌح إدانة  ،ف بتنفيذ العقوبة الصادرةإدانة اٞنكل  
 .(ُ)قتل من حاكؿ االعتداء عليو؛ للدفاع عن نفسو، أك للدفاع عن أىلو كعرضو

من  - قبل اٜنكم على بعض األحكاـ -كيف ١ناكمة اإلسبلـ، ال بٌد  
 ذ فيها ىذه األحكاـ، كمن أمثلتها:نف  اليت تي  ،النظر يف اٞنقامات

األصل يف اإلسبلـ ىو السلم كالسبلـ ككٌف األذل، كالدعوة  :(هادج  ـال) -1
بٌد  إُف سبيل هللا ابٜنكمة كاٞنوعظة اٜنسنة؛ كلكٌن ىناؾ مقامات خاٌصة، ال

ها قد ٓنٌولوا إُف كحوش ضارية، فيها من اٞنواجهة كالقتاؿ؛ ألٌف أعداء اإلسبلـ في
 يعرفوف معىن الر٘نة كالسبلـ. ال

صرت أنت كزكجك ، كقد حي لو دخل بيتك أسد ضارو  :فماذا تفعل مثبلن  
 ككاف قريبنا منك سبلح؟ ؛يف زاكية من زكاايه، فبل تستطيعوف ىرابن  ،كأطفالك

خاطب ػراؾ تعليكم؛ ليفرتسكم، أـ تي  ،اؾ تنتظر ىجـو األسد الضارمأفرتي 
ادر على ػا قػو: أنػكتقوؿ ل ،ده ابلسبلحهدًٌ ػعو برتككم، أـ تقنً األسد الضارم؛ لتي 

                                                           
 .ْٖٕ-ْٕٕ/ُ( انظر: التشريع اٛننائٌي اإلسبلمٌي: ُ)
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 !!م؟!ػػاىي ػفػكالت ،ةػبٌ ػمحػكال ،بلـػػق السػػػار طريػػػي أختػات، كلكٌننػػحظػي لػف ،قتلك
أٌم شيء يف ال أظٌن إاٌل أٌنك ستسارع إُف قتل األسد، من غًن تفكًن  

اٞنعرفة أٌف األسد لن يفهم ما تقولو، كلو فهم، ٞنا التفت آخر؛ ألٌنك تعرؼ حٌق 
 ٜنظة إُف قولك، كلباغتك، كىجم عليك كعلى زكجك كأطفالك.

كاستكربكا  ،، الذين اتٌبعوا أىواءىم(أعداء اإلسبلـ)كىكذا ىو الشأف يف  
يف األرض، كأفسدكا فيها، كطغوا، كأىلكوا اٜنرث كالنسل، كمنعوا الدعاة من 

كأذاقوىم  ، سبيل هللا، كاضطهدكا من أسلموا من الناس، كعٌذبوىمالدعوة إُف
، كىٌددكىم، كأرىبوىم، واسلمم يي ػالويبلت، كقتلوا كثًننا منهم، كصٌدكا من ل

؛ فكانوا  (اإلسبلـ)عن  ،ر الناسكأتباعو، بكٌل ما ينفٌ  ، هموا الرسوؿػكاتٌ 
 .  كالوحوش الضارية اليت ال تعرؼ الر٘نة

قضاىا اٞنسلموف األكائل يدعوف إُف سبيل هللا ابلكلمة  ،ةثبلث عشرة سن 
الطٌيبة كاٞنوعظة اٜنسنة، كيصربكف على أذل األعداء، كىم يرجوف ألعدائهم 

 كاستكبارنا كإجرامنا.  ،اٟنداية، كلكٌن األعداء يزدادكف طغياانن ككفرنا
عوا ٌركا إليها؛ ليحفظوا هبا من بقي منهم، كيرداضطي  ،فكاف اٛنهاد كسيلة

عدٌكىم، كيشٌجعوا من كتم رغبتو يف اإلسبلـ؛ خوفنا من بطش األعداء. كلو أٌف 
م ٬ننعوىم من الدعوة، ٞنا رفع ػأعداء اإلسبلـ خٌلوا بٌن الدعاة كالناس، كل

 اٞنسلموف سيفنا على أحد؛ ألٌف الدعوة اآلمنة تؤيت ٖنارىا على أحسن كجو. 
ابلكلمة، ككاف السيف كسيلة م ينتشر ابلسيف، بل انتشر ػفاإلسبلـ ل

بوف ىً ٜنفظ الكلمة، حٌن يقف أعداء الدعوة، ضٌد الدعوة، فًني  ؛اضطراريٌة
 كاعن الدعوة، كيقتلوف من أتثٌر  ،هم، كيصٌدكف الناسػهم، ك٬ننعونػالدعاة، كيقتلون

 ها، كيهٌددكهنم.ػب
م يكن ىو الذم ٘نل الناس على الدخوؿ يف اإلسبلـ، ػكسيف اإلسبلـ ل
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خوؼ  ؛أٌما الذين دخلوا يف اإلسبلـ .ذم ٘نل الصادقٌن منهم ىو الكلمةبل ال
السيف، فهؤالء ليسوا بصادقٌن يف إسبلمهم، إاٌل بعد أف يدخل اإل٬ناف يف 

 قلوهبم، كاإل٬ناف ال يدخل بقٌوة السيف، بل بقٌوة الكلمة. 
فاٛنهاد ابلسيف؛ إ٧ٌنا ىو ٜنماية الدعوة، كحفظ الكلمة، كسبلمة 

من أذل أعداء الدين، كٜنماية اٞنقبلٌن على ىذا الدين، الداخلٌن فيو،  الدعاة،
ليخلو الدعاة ابلناس،  ؛كتشجيع من يرغب يف الدخوؿ، برٌد كيد األعداء

 فيدعوىم ابلكلمة اٞنؤثٌرة، كاٞنوعظة اٜنسنة.
 ،كابلدعاة ،تفتك ابلناس ،م يكن أعداء اإلسبلـ كحوشنا ضاريةػفلو ل

مل ػإُف ح ؼ معىن التفاىم كالتساَف كالتعايش؛ ٞنا كاف ٖنٌة داعو بهم، كال تعر رىً كتي 
جدكف ما يصٌد ػال ي - ي كٌل مكاف كزمافػف - كلكٌن أعداء اإلسبلـ ؛السيف
ملكوف من الوسائل ػهم ال يػكالطغياف؛ ألنٌ  ،عن اإلسبلـ، إاٌل القسوة ،الناس

 ما يصٌدكف بو الناس عن اٜنٌق.  - الكلمة اٞنؤثٌرة كاٞنوعظة اٜنسنةك  - السلمٌية
قاؿ تعاُف: ﴿كىمىا لىكيٍم الى تػيقىاتًليوفى يف سىًبيًل اَّللً  كىاٍلميٍستىٍضعىًفٌنى ًمنى الٌرًجىاًؿ 
ًذًه اٍلقىٍريىًة الظ اَفًً أىٍىليهىا كىاٍجعىٍل  اًف ال ًذينى يػىقيوليوفى رىبػ نىا أىٍخرًٍجنىا ًمٍن ىى كىالنًٌسىاًء كىاٍلوًٍلدى

 .(ُ)نىا ًمٍن لىديٍنكى كىلًيًّا كىاٍجعىٍل لىنىا ًمٍن لىديٍنكى نىًصًننا﴾لى 
لقد جاءت ىذه العقيدة يف صورهتا األخًنة اليت جاء »قاؿ سٌيد قطب: 

هبا اإلسبلـ؛ لتكوف قاعدة للحياة البشريٌة يف األرض من بعدىا، كلتكوف منهجنا 
يادة البشريٌة يف طريق هللا كفق ىذا عامًّا للبشريٌة ٗنيعها؛ كلتقـو األٌمة اٞنسلمة بق

اٞننهج، اٞننبثق من التصٌور الكامل الشامل لغاية الوجود كٌلو، كلغاية الوجود 
ؿ من عند هللا. قيادهتا إُف ىذا ، كما أكضحهما القرآف الكرٔف، اٞننز  اإلنسآفٌ 

                                                           
 .ٕٓ( النساء: ُ)
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 ،ستولمػي مناىج اٛناىلٌية ٗنيعنا، كرفعها إُف ىذا الػف ،اٝنًن الذم ال خًن غًنه
تبلغو إاٌل يف ظٌل ىذا اٞننهج، كٕنتيعها هبذه النعمة اليت ال تعدٟنا نعمة،  الذم ال

ـ منها، كال يعتدم عليها رى حٌن ٓني  ،ككٌل فبلح ،كاليت تفقد البشريٌة كٌل ٤ناح
أبكثر من حرماهنا من ىذا اٝنًن، كاٜنيلولة بينها كبٌن ما أراده ٟنا خالقها  معتدو 

من الرفعة كالنظافة كالسعادة كالكماؿ. كمن مٌث كاف من حٌق البشريٌة أف تبلغ 
إليها الدعوة إُف ىذا اٞننهج اإلٟنٌي الشامل، كأاٌل تقف عقبة أك سلطة يف كجو 

ؾ الناس رتى من حٌق البشريٌة كذلك أف يي  التبليغ أبٌم حاؿ من األحواؿ. مٌث كاف
يف اعتناؽ ىذا الدين؛ ال تصٌدىم عن اعتناقو  ،بعد كصوؿ الدعوة إليهم أحرارنا

م يكن لو أف يصٌد ػعقبة أك سلطة. فإذا أَب فريق منهم أف يعتنقو بعد البياف، ل
عطي من العهود ما يكفل ٟنا الدعوة عن اٞنضٌي يف طريقها. ككاف عليو أف يي 

ببل  ،رٌيٌة كاالطمئناف؛ كما يضمن للجماعة اٞنسلمة اٞنضٌي يف طريق التبليغاٜن
نوا عنها أبٌم فتى عدكاف.. فإذا اعتنقها من ىداىم هللا إليها كاف من حٌقهم أاٌل يي 

ال ابألذل كال ابإلغراء. كال إبقامة أكضاع من شأهنا  ،كسيلة من كسائل الفتنة
الستجابة. ككاف من كاجب اٛنماعة كتعويقهم عن ا ،صٌد الناس عن اٟندل

اٞنسلمة أف تدفع عنهم ابلقٌوة من يتعٌرض ٟنم ابألذل كالفتنة؛ ضماانن ٜنرٌيٌة 
العقيدة، ككفالة ألمن الذين ىداىم هللا، كإقرارنا ٞننهج هللا يف اٜنياة، ك٘ناية 
ـٌ. كينشأ عن تلك اٜنقوؽ الثبلثة كاجب  للبشريٌة من اٜنرماف من ذلك اٝنًن العا

 ،آخر على اٛنماعة اٞنسلمة؛ كىو أف ٓنٌطم كٌل قٌوة تعرتض طريق الدعوة
كأف  ،كتفنت الناس عنها ،كإببلغها للناس يف حرٌيٌة، أك هتٌدد حرٌيٌة اعتناؽ العقيدة

لقٌوة يف األرض،  ،صبح الفتنة للمؤمنٌن اب غًن ٣نكنةحٌت تي  ،تظٌل ْناىد
كلكن ّنعىن استعبلء دين  ؛على اإل٬ناف كيكوف الدين .. ال ّنعىن إكراه الناس

ريد الدخوؿ؛ كال ٫ناؼ قٌوة ٫نشى أف يدخل فيو من يي  هللا يف األرض، ُنيث ال
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يف األرض تصٌده عن دين هللا أف يبلغو، كأف يستجيب لو، كأف يبقى عليو. 
 ،كُنيث ال يكوف يف األرض كضع أك نظاـ ٪نجب نور هللا كىداه عن أىلو

كأبيٌة أداة. كيف حدكد ىذه اٞنبادئ العاٌمة   ،أبيٌة كسيلة ،هللاضٌلهم عن سبيل كيي 
كاف اٛنهاد يف اإلسبلـ. ككاف ٟنذه األىداؼ العليا كحدىا، غًن متلٌبسة أبٌم 

ٜنمايتها من اٜنصار؛  ؛أبٌم شارة أخرل. إنٌو اٛنهاد للعقيدة ىدؼ آخر، كال
 ،كإقرار رايتها يف األرض ك٘نايتها من الفتنة؛ ك٘ناية منهجها كشريعتها يف اٜنياة؛

قبل االعتداء؛ كُنيث يلجأ إليها كٌل  ،ُنيث يرىبها من يهٌم ابالعتداء عليها
تتعٌرض لو أك ٕننعو أك تفتنو. كىذا  ،٫نشى قٌوة أخرل يف األرض ال ،راغب فيها

ثيب عليو؛ كيعترب الذين قرٌه كيي ىو اٛنهاد الوحيد الذم أيمر بو اإلسبلـ، كيي 
 . (ُ)«شهداء؛ كالذين ٪نتملوف أعباءه أكلياءلوف فيو قتى يي 

ماؿ يدفعو غًن اٞنسلمٌن، لبيت اٞناؿ؛ ليعيشوا يف الببلد  :(يةي  ج  ـال) -2
 اإلسبلمٌية، أبدايهنم، آمنٌن، كأمواٟنم ١نفوظة. 

مسلمٌن أنفسهم يدفعوف الزكاة، لبيت اٞناؿ، ػكيكفي أف تتذٌكر أٌف ال
يقابلو كجوب الزكاة على اٞنسلمٌن،  - على غًن اٞنسلمٌن -فوجوب اٛنزية 

 ،كالفريقاف يعيشاف يف الببلد اإلسبلمٌية، آمنٌن على أنفسهم كأعراضهم كأمواٟنم
 من كيد الكائدين، كمن اعتداء اٞنعتدين.

فعقد الذٌمة عقد عظيم، يناؿ بو أىل الذٌمة حقوقنا عظيمة، كليس ضريبة 
 سبلـ.مة، كما يصٌورىا الطاعنوف يف اإلإقطاعٌية ظالً 

م ألهنٌ  ؛ا علينا ٟنموجب حقوقن ة يي عقد الذمٌ  الفرؽ أفٌ  كسرٌ »قاؿ القرايٌف: 
فمن  ؛كدين اإلسبلـ ، ة رسولوكذمٌ  ،ة هللا تعاُفكذمٌ  ،كيف خفارتنا ،يف جواران

                                                           
 .ُٕٖ-ُٖٔ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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أك نوع من أنواع  ،أك غيبة يف عرض أحدىم ،كلو بكلمة سوء - اعتدل عليهم
ة كذمٌ  ، ة رسولوكذمٌ  ،ة هللا تعاُفذمٌ  عفقد ضيٌ  - أك أعاف على ذلك ،ةاألذيٌ 

من كاف يف  أفٌ  :ككذلك حكى ابن حـز يف مراتب اإلٗناع لو دين اإلسبلـ.
كجب علينا أف ٦نرج لقتاٟنم  ،كجاء أىل اٜنرب إُف ببلدان يقصدكنو ،ةالذمٌ 

ة كذمٌ  ،ة هللا تعاُف ٞنن ىو يف ذمٌ صوانن  ؛ك٧نوت دكف ذلك ،ابلكراع كالسبلح
كحكى يف ذلك إٗناع  .ةتسليمو دكف ذلك إ٨ناؿ لعقد الذمٌ  فإفٌ ، رسولو 

 -؛ صوانن ٞنقتضاه عن الضياع تبلؼ النفوس كاألمواؿإم إُف يؤدٌ  - قده عف .ةاألمٌ 
 .(ُ)«إنٌو لعظيم

ا خاطبت التتار يف مٌ ػي لػهم أنٌ كقد عرؼ النصارل كلٌ »كقاؿ ابن تيمٌية: 
فسمح  ،اطبت موالم فيهمكخ ،كأطلقهم غازاف كقطلوشاه ،إطبلؽ األسرل

فهؤالء  ،أخذانىم من القدس ،ي: لكن معنا نصارلػقاؿ ل ،إبطبلؽ اٞنسلمٌن
الذين ىم أىل  ،من معك من اليهود كالنصارل قوف. فقلت لو: بل ٗنيعطلى يي  ال
ة. كال من أىل الذمٌ ، ةال من أىل اٞنلٌ  ،اكال ندع أسًنن  ،هم نفتكٌ تنا؛ فإانٌ ذمٌ 

كاٛنزاء على هللا.  ،شاء هللا. فهذا عملنا كإحساننا كأطلقنا من النصارل من
 ،كر٘نتنا ،أحد إحساننا يعلم كلٌ  ،من النصارل ،ككذلك السيب الذم أبيدينا

 .(ِ)«...كرأفتنا هبم؛ كما أكصاان خامت اٞنرسلٌن
م من ىذا اٜنكم فهى لكيبل يي  ؛كلذلك ٩نب أف نفهم حكم اٛنزية يف مقامو

ما ىو غًن مراد، فإعطاء اٛنزية دليل على اٝنضوع لدكلة اإلسبلـ، كما أٌف 
 عطي الزكاة، فإنٌو بذلك ٫نضع لدكلة اإلسبلـ. اٞنسلم حٌن يي 

                                                           
 .ُٓ-ُْ/ّ( الفركؽ: ُ)
 .ّّٔ/ِٖ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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كإعطاء اٛنزية فرصة ٜنقن الدماء ككقف القتاؿ، كّنعاشرة اٞنسلمٌن قد 
 السيف.يدخل اإل٬ناف يف قلوهبم، فتفعل الكلمة ما ال يفعلو 

كاٛنزية كسيلة إلغناء دكلة اإلسبلـ، اليت ٓنتاج إُف األمواؿ قطعنا؛ 
فليس  ؛لئلنفاؽ على اٞنصاٌف العاٌمة للسٌكاف، من اٞنسلمٌن، كمن غًن اٞنسلمٌن

من اٞنعقوؿ كال اٞنقبوؿ أف يكوف عبء اإلنفاؽ على اٞنصاٌف العاٌمة ١نصورنا يف 
 عة اٛنميع، كمنهم غًن اٞنسلمٌن قطعنا. اٞنسلمٌن، كاٜناؿ أٌف تلك اٞنصاٌف ٞننف

كالشرط الذم يشرتطو النٌص للكٌف عن قتاٟنم ليس »قاؿ سٌيد قطب: 
عطوا اٛنزية عن يد كىم صاغركف.. كلكن أف يي  ؛موا.. فبل إكراه يف الدينسلً أف يي 

فما حكمة ىذا الشرط، كٞناذا كانت ىذه ىي الغاية اليت ينتهي عندىا القتاؿ؟ 
حرب على دين هللا اعتقادنا كسلوكنا؛ كما  -بصفاهتم تلك  -اب إٌف أىل الكت

ُنكم طبيعة التعارض كالتصادـ الذاتٌيٌن بٌن  ،أهٌنم حرب على اجملتمع اٞنسلم
كفق ما  -لة يف عقيدة أىل الكتاب ككاقعهم كمنهج اٛناىلٌية اٞنمث   ،منهج هللا

حقيقة التعارض كطبيعة  كما أٌف الواقع التار٫نٌي قد أثبت  -تصٌوره ىذه اآلايت 
التصادـ؛ كعدـ إمكاف التعايش بٌن اٞننهجٌن؛ كذلك بوقوؼ أىل الكتاب يف 

، كإعبلف اٜنرب عليو خبلؿ الفرتة  ،كعلى أىلو ببل ىوادة ،كجو دين هللا فعبلن
ى اليـو أيضنا! كاإلسبلـ ػإل ،هاػالسابقة لنزكؿ ىذه اآلية، كخبلؿ الفرتة البلحقة ل

بٌد أف ينطلق إلزالة العوائق  ال -الوحيد القائم يف األرض  بوصفو دين اٜنقٌ  -
اٞناٌديٌة من كجهو؛ كلتحرير اإلنساف من الدينونة بغًن دين اٜنٌق؛ على أف يدع 
لكٌل فرد حرٌيٌة االختيار، ببل إكراه منو، كال من تلك العوائق اٞناٌديٌة كذلك. 

اٞناٌديٌة، كعدـ اإلكراه على  لضماف إزالة العوائق -كإذف فإٌف الوسيلة العملٌية 
ىي كسر شوكة السلطات القائمة على غًن  - يف الوقت نفسو ،اعتناؽ اإلسبلـ

. كعندئذ دين اٜنٌق؛ حٌت تستسلم؛ كتي  علن استسبلمها بقبوؿ إعطاء اٛنزية فعبلن
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، بضماف اٜنرٌيٌة لكٌل فرد أف ٫نتار دين اٜنٌق عن اقتناع.  تتٌم عملٌية التحرير فعبلن
ٟنا أف لتحقيق عٌدة أىداؼ: أكٌ  ؛بقي على عقيدتو، كأعطى اٛنزية ،م يقتنعػلفإف 

للدعوة إُف دين هللا  ،كعدـ مقاكمتو ابلقٌوة اٞناٌديٌة ،علن إبعطائها استسبلمويي 
 ،اٜنٌق. كاثنيها أف يساىم يف نفقات الدفاع عن نفسو كمالو كعرضو كحرماتو

صبحوف يف ذٌمة فيي  ،اليت يكفلها اإلسبلـ ألىل الذٌمة، الذين يؤٌدكف اٛنزية
أك من  ،من الداخل ،ريد االعتداء عليهااٞنسلمٌن كضمانتهم، كيدفع عنها من يي 

 ،مسلمٌنػي بيت ماؿ الػمسا٨نة فػمجاىدين من اٞنسلمٌن. كاثلثها الػابل ،اٝنارج
ما يف ذلك أىل ػعن العمل، ب لكٌل عاجز ،كاإلعاشة ،الذم يضمن الكفالة
 . (ُ)«مسلمٌن دافعي الزكاةػكبٌن ال ،الذٌمة، ببل تفرقة بينهم

لوف يف قتى األسرل نتيجة من نتائج معظم اٜنركب، كىم أانس ال يي  :(الرقيق) -3
 ذكف أحياء. أرض اٞنعركة، بل يؤخى 

سيختاركف  ر، فإٌف معظم الناس،ػػػػكاألس ،ن القتلػاف، بيػر اإلنسػػػػًٌ يو خي ػفل
موت، ػجزع من الػألٌف النفس اإلنسانٌية، ت -على مرارتو كشٌدتو  -ر ػػاألس

 حياة.ػحرص على الػكت
 للدماء، كىو األصل يف دعوة اإلسبلـ، كيف األسر كسري  كيف األسر حقنه 

ن ن يف أيدم األعداء، مً الستنقاذ مى  شوكة العدٌك، كدفع شرٌه، كيف األسر إمكافه 
 مسلمٌن.ػأسرل ال

ق سراحو، كبٌن البقاء يف األسر، طلى  األسًن بٌن دفع اٞناؿ، ليي ًنًٌ كلو خي 
، فماذا لو خي   بٌن ًنًٌ الختار دفع اٞناؿ قطعنا، كلكٌنو قد يكوف فقًننا، ال ٬نلك ماالن

 اٜنبس، كبٌن العيش اٝناٌص، مع الناس يف ببلد اإلسبلـ؟

                                                           
 .ُّْٔ-ُّّٔ/ّ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)



215 

فما  ؛الناس حبس، كالعيش معػمن ال ،خركجػالاألسيػري سيختار  ،قطعنا
 خاٌص؟ ػذلك الوضع ال

خادـ، كلكٌنو أىوف ػكىو كضع صعب، أشبو بوضع ال ..إنٌو كضع الرقيق
سٌيما إذا علمنا أٌف اإلسبلـ أكصى ابلرقيق خًننا،  قطعنا، كال ،من كضع اٜنبس

ل ػػن، كدخػن آمػػحريرىم من ىذا الوضع، كال سٌيما مػعلى ت ،مسلمٌنػكحٌث ال
 ي اإلسبلـ منهم.ػف

قاؿ تعاُف: ﴿كىال ًذينى ييظىاًىريكفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم مثي  يػىعيوديكفى ًلمىا قىاليوا فػىتىٍحرًيري 
رىقػىبىةو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يػىتىمىاس ا ذىًلكيٍم تيوعىظيوفى بًًو كىاَّلل ي ّنىا تػىٍعمىليوفى خىًبًنه﴾

(ُ) . 
ا ػً مىاًنكيٍم كىلىًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍم بػٍ ي أىيػقاؿ تعاُف: ﴿الى يػيؤىاًخذيكيمي اَّلل ي اًبلل ٍغًو فً ك  مى

ـي عىشىرىًة مىسىاًكٌنى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك   عىق ٍدمتيي اأٍلى٬ٍنىافى فىكىف ارىتيوي ًإٍطعىا
ـو ذىًلكى   ثىًة أىاي  ـي ثىبلى ٍد فىًصيىا كىف ارىةي أى٬ٍنىاًنكيٍم ًإذىا ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك ٓنىٍرًيري رىقػىبىةو فىمىٍن َفٍى ٩نًى

تًًو لىعىل كيٍم تىٍشكيريكفى﴾ ي اَّلل ي لىكيٍم آايى لىٍفتيٍم كىاٍحفىظيوا أى٬ٍنىانىكيٍم كىذىًلكى يػيبػىٌنًٌ حى
(ِ) . 

ٍيًن ًإٍحسىاانن كىبً ػًو شى ػوا بً ػرًكي ػديكا اَّلل ى كىالى تيشٍ ػى: ﴿كىاٍعبي ػاؿ تعالػكق ئنا كىاًبٍلوىاًلدى ًذم ػيػٍ
َبى كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًٌن كىاٛنٍىاًر ًذم اٍلقيٍرَبى كىاٛنٍىاًر اٛنٍينيًب كىالص اًحًب اًبٛنٍىٍنًب اٍلقيرٍ 

ُب مىٍن كىافى ٢نيٍتىاالن فىخيورنا﴾ كىاٍبًن الس ًبيًل كىمىا مىلىكىٍت أى٬ٍنىانيكيٍم ًإف  اَّلل ى الى ٪نًي
(ّ). 

أىٍك  .فىُك رىقػىبىةو  .كىمىا أىٍدرىاؾى مىا اٍلعىقىبىةي  .اٍلعىقىبىةى كقاؿ تعاُف: ﴿فىبلى اقٍػتىحىمى 
ـه يف يػىٍوـو ًذم مىٍسغىبىةو   . (ْ)أىٍك ًمٍسًكيننا ذىا مىتػٍرىبىةو﴾ .يىًتيمنا ذىا مىٍقرىبىةو  .ًإٍطعىا

                                                           
 .ّ( اجملادلة: ُ)
 .ٖٗ( اٞنائدة: ِ)
 .ّٔ( النساء: ّ)
 .ُٔ-ُُ( البلد: ْ)
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قىاتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكًٌن كىاٍلعىاًمًلٌنى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىل فىًة  كقاؿ تعاُف: ﴿ًإ٧ن ىا الص دى
قػيليوبػيهيٍم كىيف الرًٌقىاًب كىاٍلغىارًًمٌنى كىيف سىًبيًل اَّللً  كىاٍبًن الس ًبيًل فىرًيضىةن ًمنى اَّللً  كىاَّلل ي 

عىًليمه حىًكيمه﴾
(ُ) . 

تػىغيوفى اٍلًكتىابى ٣ن ا مىلىكىٍت أى٬ٍنىانيكيٍم فىكىاتًبيوىيٍم ًإفٍ   كقاؿ تعاُف: ﴿كىال ًذينى يػىبػٍ
كيٍم كىالى تيٍكرًىيوا فػىتػىيىاًتكيٍم عىلىى  يػٍرنا كىآتيوىيٍم ًمٍن مىاًؿ اَّللً  ال ًذم آاتى عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خى
تػىغيوا عىرىضى اٜنٍىيىاًة الُدنٍػيىا كىمىٍن ييٍكرًٍىهين  فىًإف  اَّلل ى ًمٍن بػىٍعدً   اٍلًبغىاًء ًإٍف أىرىٍدفى ٓنىىُصننا لًتػىبػٍ

 . (ِ)فيوره رىًحيمه﴾ًإٍكرىاًىًهن  غى 
م أيمر اإلسبلـ اٞنسلمٌن، إبطبلؽ سراح األسرل، كرٌدىم ػكلكن... ٞناذا ل

 إُف دايرىم كأىليهم؟
فاألصل يف اإلسبلـ ىو السلم  ؛مقاـػىذا سؤاؿ سائل، يغفل عن ال
من  ،حماية الدعوة كالدعاة كالناسػل ؛كالسبلـ كاألماف، كالقتاؿ أمر طارئ

 - على مرارتو -كاألسر نتيجة من نتائج القتاؿ، كىو  ؛إرىاب أعداء الدين
 حٌن الحبس، ػأىوف من ال - على مرارتو -رقاؽ ػأىوف من القتل، كاالست

م يبالوا بو، فلم يدفعوا ػر أف يدفع ماالن للفداء، أك أٌف قـو األسًن لػع األسيييستط
 مسلمٌن.ػبرٌد بعض أسرل ال ،الستنقاذه، كال استنقذكه

كمة أف يرٌد اٞنسلموف أسرل أعدائهم، بينما يعمد األعداء فهل من اٜن
  !!!إُف تقتيل أسرل اٞنسلمٌن، أك تعذيبهم، أك حبسهم، أك اسرتقاقهم؟

تقوية لؤلعداء،  - حالةػي ىذه الػف - إٌف يف رٌد األسرل إُف األعداء
 كإضعافنا للمسلمٌن، كخذالانن ألسرل اٞنسلمٌن، الذين ينتظركف االستنقاذ.

                                                           
 .َٔ( التوبة: ُ)
 .ّّ( النور: ِ)
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كاألصل يف اإلسبلـ أف يكوف أسر األعداء؛ ٛنلب مصلحة إسبلمٌية، إٌما 
ُنقن دـ األسًن، كاسرتقاقو؛ ليعيش بٌن اٞنسلمٌن، فيتعٌرؼ اإلسبلـ، كيدخل 
ا من اٞنسلمٌن، بعد أف كاف معدكدنا من أعدائهم،  اإل٬ناف يف قلبو، فيغدك كاحدن

 كيف ىذا مصلحة كبًنة، ببل ريب.
ر األعداء؛ الستنقاذ أسرل اٞنسلمٌن من أيدم كإٌما أبف يكوف أس

 أعدائهم، أبف يسٌلم اٞنسلموف أسرل األعداء، كيسٌلم األعداء أسرل اٞنسلمٌن.
كإٌما أبف يدفع األعداء األمواؿ؛ الستنقاذ أسراىم، فينتفع اٞنسلموف هبذه 

خيل؛ ػكرابط ال ،مسلمٌن، أك يف إعداد السبلحػاألمواؿ، يف استنقاذ أسرل ال
 مسلمٌن من كيد أعدائهم.ػماية الٜن

عن فليس من اٜنكمة تفويت ىذه اٞنصاٌف اإلسبلمٌية، يف اٞنقاـ الذم ٬ني 
 فيو أعداء اإلسبلـ، يف الكيد كالبغي؛ للنيل من اٞنسلمٌن.

كيف اٞنقابل ْند اٞنعاملة اإلسبلمٌية الصحيحة، اليت يلتـز فيها اٞنسلموف، 
ذلك اإلنساف الذم نسيو قومو، أك تناسوه،  أبحكاـ اإلسبلـ، يف معاملة الرقيق،

ا؛ الستنقاذه؛ فأعطاه اإلسبلـ فرصة للعيش  كأ٨نلوه، فلم يكٌلفوا أنفسهم جهدن
 بٌن اٞنسلمٌن، كتلك نعمة أف يكوف العيش كسيلة ٟندايتو إُف سبيل هللا القؤف.

، فقد كاف األمر أمر كضع اجتماعٌي »قاؿ سٌيد قطب:  كأٌما يف الرٌؽ مثبلن
كيف استخداـ الرقيق،  ،مٌي يف اسرتقاؽ األسرلتصادٌم، كأمر عرؼ دكٌِف كعالى اق

قبل  ،ٞنقٌوماهتا كارتباطاهتا ،كاألكضاع االجتماعٌية اٞنعٌقدة ٓنتاج إُف تعديل شامل
تعديل ظواىرىا كآاثرىا. كالعرؼ الدكٌِف ٪نتاج إُف اتٌفاقات دكلٌية كمعاىدات 

م يرد يف القرآف نٌص على اسرتقاؽ ػٌؽ قٌط، كلم أيمر اإلسبلـ ابلر ػٗناعٌية.. كل
 ،ميٌ ميًّا يقـو عليو االقتصاد العالى فوجد الرٌؽ نظامنا عالى  ،األسرل. كلكٌنو جاء

أف  ككجد اسرتقاؽ األسرل عرفنا دكليًّا، أيخذ بو ااربوف ٗنيعنا.. فلم يكن بد  
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لشامل. كقد اختار كالنظاـ الدكٌِف ا ،يرتٌيث يف عبلج الوضع االجتماعٌي القائم
 ،مع الزمن ،حٌت ينتهي هبذا النظاـ كٌلو ،اإلسبلـ أف ٩نٌفف منابع الرٌؽ كموارده

كن ضبطها كال قيادهتا. كذلك ال ٬ني  ،إُف اإللغاء، دكف إحداث ىزٌة اجتماعٌية
مع العناية بتوفًن ضماانت اٜنياة اٞنناسبة للرقيق، كضماف الكرامة اإلنسانٌية يف 

كنسل  ،فيما عدا أسرل اٜنرب الشرعٌية ،دأ بتجفيف موارد الرؽٌ حدكد كاسعة. ب
األرقٌاء.. ذلك أٌف اجملتمعات اٞنعادية لئلسبلـ كانت تسرتٌؽ أسرل اٞنسلمٌن 
حسب العرؼ السائد يف ذلك الزماف. كما كاف اإلسبلـ يومئذ قادرنا على أف 

تقـو عليو قواعد  رب اجملتمعات اٞنعادية على ٢نالفة ذلك العرؼ السائد، الذم٩ني 
النظاـ االجتماعٌي كاالقتصادٌم يف أ٥ناء األرض. كلو أنٌو قٌرر إبطاؿ اسرتقاؽ 

الذين يقعوف يف أيدم  ،لكاف ىذا إجراء مقصورنا على األسرل ،األسرل
م الرٌؽ ىناؾ. ػاٞنسلمٌن، بينما األسارل اٞنسلموف يبلقوف مصًنىم السٌيء يف عال

يف أىل اإلسبلـ.. كلو أنٌو قٌرر ٓنرير نسل  ،ـكيف ىذا إطماع ألعداء اإلسبل
كٛنميع  ،قبل أف ينظٌم األكضاع االقتصاديٌة للدكلة اٞنسلمة ،األرقٌاء اٞنوجود فعبلن 

أكاصر  لرتؾ ىؤالء األرقٌاء ببل مورد رزؽ كال كافل كال عائل، كال ،من تضٌمهم
اجملتمع الناشئ.. فسد حياة الذم يي  ،قيٌ لي قرَب تعصمهم من الفقر كالسقوط اٝني 
م ينٌص القرآف على اسرتقاؽ األسرل، بل ػٟنذه األكضاع القائمة العميقة اٛنذكر ل

ؽى  نػٍتيميوىيٍم فىشيُدكا اٍلوىاثى قاؿ: ﴿فىًإذىا لىًقيتيمي ال ًذينى كىفىريكا فىضىٍربى الرًٌقىاًب حىت  ًإذىا أىٍثخى
اءن حىت  تى  م ينٌص ػ.. كلكٌنو كذلك ل(ُ)ضىعى اٜنٍىٍربي أىٍكزىارىىىا﴾فىًإم ا مىنًّا بػىٍعدي كىًإم ا ًفدى

حسب ما تقتضيو  ،ل أسراىاعامً مسلمة تي ػعلى عدـ اسرتقاقهم. كترؾ الدكلة ال
طبيعة موقفها. فتفادم من تفادم من األسرل من اٛنانبٌن، كتتبادؿ األسرل 

                                                           
 .  ْ( ١نٌمد: ُ)
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مل مع أعدائها من الفريقٌن، كتسرتٌؽ من تسرتٌؽ كفق اٞنبلبسات الواقعٌية يف التعا
ا كمتنٌوعة -ااربٌن. كبتجفيف موارد الرٌؽ األخرل   يقلٌ  - ككانت كثًنة جدًّ

العدد.. كىذا العدد القليل أخذ اإلسبلـ يعمل على ٓنريره ّنجٌرد أف ينضٌم إُف 
كيقطع صلتو ابٞنعسكرات اٞنعادية. فجعل للرقيق حٌقو كامبلن  ،اٛنماعة اٞنسلمة

يكاتب عليها سٌيده. كمنذ ىذه اللحظة اليت  ،فدية عنويف طلب اٜنرٌيٌة بدفع 
صبح أجر عملو ريد فيها اٜنرٌيٌة ٬نلك حرٌيٌة العمل كحرٌيٌة الكسب كالتمٌلك، فيي يي 

صبح  نٌو يي أ :أم -ليحصل على فديتو  ؛لو، كلو أف يعمل يف غًن خدمة سٌيده
صبح لو نصيبو من يي  مثٌ  -ك٪نصل على أىٌم مقٌومات اٜنرٌيٌة فعبلن  ،كياانن مستقبلًّ 

فوف بعد ىذا أف يساعدكه ابٞناؿ بيت ماؿ اٞنسلمٌن يف الزكاة. كاٞنسلموف مكل  
كبعض   ،على اسرتداد حرٌيٌتو.. كذلك كٌلو غًن الكٌفارات اليت تقتضي عتق رقبة

، كفدية اليمٌن، ككٌفارة الظهار.. كبذلك ينتهي كضع الرٌؽ إحاالت القتل اٝنط
ال ضركرة  ،ألٌف إلغاءه دفعة كاحدة كاف يؤٌدم إُف ىزٌة ؛منهناية طبيعٌية مع الز 

ٟنا، كإُف فساد يف اجملتمع أمكن اتٌقاؤه. فأٌما تكاثر الرقيق يف اجملتمع اإلسبلمٌي 
بعد ذلك؛ فقد نشأ من اال٥نراؼ عن اٞننهج اإلسبلمٌي، شيئنا فشيئنا. كىذه 

ب ذلك سى ٪ني  كال مسؤكلة عنو..ػحقيقة.. كلكٌن مبادئ اإلسبلـ ليست ىي ال
يف بعض العهود؛ ال٥نراؼ الناس  ،ق تطبيقنا صحيحناطب  الذم َف يي  ،على اإلسبلـ

عن منهجو، قليبلن أك كثًننا.. ككفق النظريٌة اإلسبلمٌية التار٫نٌية اليت أسلفنا.. 
عٌد عٌد األكضاع اليت نشأت عن ىذا اال٥نراؼ أكضاعنا إسبلمٌية، كال تي تي  ال

ف إُف مبادئو ضى كَف تي  ،كذلك. فاإلسبلـ َف يتغًٌن   ،إلسبلـحلقات يف اتريخ ا
فلم يعد لو عبلقة  ،ىم الناس. كقد بعدكا عنو :مبادئ جديدة. إ٧ٌنا الذم تغًٌن 

كَف يعودكا ىم حلقة من اتر٫نو. كإذا أراد أحد أف يستأنف حياة إسبلمٌية،  ،هبم
على مدل  ،بلـاٞننتسبة إُف اإلس ،فهو ال يستأنفها من حيث انتهت اٛنموع
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من أصوؿ اإلسبلـ  ،التاريخ. إ٧ٌنا يستأنفها من حيث يستمٌد استمدادنا مباشرنا
سواء من كجهة التحقيق النظرٌم، أك  ،الصحيحة.. كىذه اٜنقيقة مهٌمة جدًّا

كللمنهج اإلسبلمٌي. ك٥نن نؤٌكدىا للمرٌة  ،النمٌو اٜنركٌي، للعقيدة اإلسبلمٌية
يف تصٌور  إاٞنناسبة، ٞنا نراه من شٌدة الضبلؿ كاٝنطالثانية يف ىذا اٛنزء هبذه 

كمن شٌدة  ؛النظريٌة التار٫نٌية اإلسبلمٌية، كيف فهم الواقع التار٫نٌي اإلسبلميٌ 
 ؛يف تصٌور اٜنياة اإلسبلمٌية اٜنقيقٌية كاٜنركة اإلسبلمٌية الصحيحة إالضبلؿ كاٝنط

يتأثٌركف ّننهج اٞنستشرقٌن  كِناٌصة يف دراسة اٞنستشرقٌن للتاريخ اإلسبلمٌي، كمن
 . (ُ)«يف فهم ىذا التاريخ! كفيهم بعض اٞنخلصٌن اٞنخدكعٌن! ،اٝناطئ

 االستكثار، من العصور، بعض كقػػع فػي مػػا أٌما»كقاؿ سٌيد قطب أيضنا: 
 القصور، يف كْنميعهنٌ  كالنخاسة، كاٝنطف، الشراء، طريق اإلمػاء، عن من

 قطعاف بٌن اٜنمراء، اللياِف كٕنضية البهيمٌي، اٛننسيٌ  لبللتذاذ كسيلة كأٌناذىنٌ 
 األخبار إلينا نقلتو ما آخر إُف.. كالغناء كالرقص السكر كعربدة اإلماء،

 كليس. اإلسبلـ ىو فليس كٌلو، ىذا أٌما.. السواء على فيها كاٞنبالىغ الصادقة،
سىب أف ٩نوز كال. اإلسبلـ إ٪ناء كال اإلسبلـ، فعل من  النظاـ على ٪ني

 .(ِ)«اإلسبلمٌي...
يطعن بعض الطاعنٌن يف بعض أحكاـ اٞنًناث اليت ٔنٌص  :(مًناث األنثى) -4

األنثى من اٞنسلمٌن، فيزعموف أٌف اإلسبلـ ظلم األنثى يف اٞنًناث، غافلٌن عن 
 مقاـ التشريع، أك متغافلٌن.

 - يف بعض اٜناالت -فاإلسبلـ الذم جعل للذكر مثل حٌظ األنثيٌن  

                                                           
 .ُِّ-ِِٗ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ّٖٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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م ػنفق على األنثى من مالو، كلىو اإلسبلـ نفسو الذم فرض على الذكر أف يي 
 نفق على الذكر.يفرض عليها أف تي 

قاؿ تعاُف: ﴿الٌرًجىاؿي قػىو اميوفى عىلىى النًٌسىاًء ّنىا فىض لى اَّلل ي بػىٍعضىهيٍم عىلىى 
بػىٍعضو كىّنىا أىنٍػفىقيوا ًمٍن أىٍموىاٟنًًٍم﴾

(ُ) . 
نفق أيضنا على أختو، كأٌمو، كجٌدتو و، كابنتو، كيي تعلى زكجنفق فالرجل يي 

نفق عليهٌن غًنه؛ كلذلك يكوف الرجل م يكن ٖنٌة من يي ػكعٌمتو كخالتو، إف ل
 أحوج إُف نصيب أكرب من نصيب اٞنرأة يف اٞنًناث.

فلو مات رجل، ككرثو ابن كاحد، كابنتاف اثنتاف، فإٌف االبن أيخذ نصف 
ذ كٌل ابنة منهما ربع اٞناؿ اٞنوركث؛ ألٌف ىذا االبن الوارث اٞناؿ اٞنوركث، كأتخ

ـ قطعنا لزى نفق عليهما، كىو مي م يكن ٖنٌة من يي ػـ ابإلنفاؽ على أختيو، إف للزى مي 
 و، كأبنائو، كبناتو. تابإلنفاؽ على زكج

كليس األمر يف ىذا أمر ١ناابة ٛننس على حساب »قاؿ سٌيد قطب: 
ف كعدؿ، بٌن أعباء الذكر كأعباء األنثى يف التكوين جنس. إ٧ٌنا األمر أمر تواز 

ف إعالتها كل  العائلٌي، كيف النظاـ االجتماعٌي اإلسبلمٌي: فالرجل يتزٌكج امرأة، كيي 
فإٌما أف  ،قة منو.. أٌما ىييف كٌل حالة، كىي معو، كىي مطل   ،كإعالة أبنائها منو

كليست  ،ج كبعده سواءتقـو بنفسها فقط، كإٌما أف يقـو هبا رجل قبل الزكا 
 - على األقلٌ  -ف فة نفقة للزكج كال لؤلبناء يف أٌم حاؿ.. فالرجل مكل  مكل  

ضعف أعباء اٞنرأة يف التكوين العائلٌي، كيف النظاـ االجتماعٌي اإلسبلمٌي. كمن 
ي ىذا التوزيع اٜنكيم. ػف ،ـرٍ م كالغي نٍ مٌث يبدك العدؿ كما يبدك التناسق بٌن الغي 

من  ،كسوء أدب مع هللا ،جهالة من انحية - ي ىذا التوزيعػف - كبلـ  كيبدك كلُ 

                                                           
 .ّْ( النساء: ُ)
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 . (ُ)«ال تستقيم معها حياة ،انحية أخرل، كزعزعة للنظاـ االجتماعٌي كاألسرمٌ 
األصل يف اإلسبلـ أف يٌتخذ الرجل امرأة كاحدة، زكجنا  :(د اليوجاتتعد  ) -5

لو، كلكٌن الرجل يف بعض اٞنقامات ٪نتاج إُف أف يتزٌكج أبكثر من امرأة، كأف 
كُف مريضة، غًن ريد الذرٌيٌة، أك تكوف زكجتو األي كُف عاقرنا، كىو يي تكوف زكجتو األي 

 قادرة على القياـ ُنقوؽ الزكج. 
أقٌل من عدد النساء،   - يف بعض اٞنقامات -كقد يكوف عدد الرجاؿ 

لٌن للزكاج، أك قٌلة الرجاؿ الصاٜنٌن، كما يف حالة اٜنرب، أك قٌلة الرجاؿ اٞنؤى  
 . ، أك الذين ترضى النساء هبم أزكاجناصاىرهتمّنالنساء  أكلياءي  يرضىالذين 

كحاجة اٞنرأة إُف الزكاج أكثر من حاجة الرجل؛ الحتياجها إُف رعاية 
نفق عليها، من نفق عليها، ك٪نميها من األذل، كال سٌيما إذا فقدت من يي يي  رجل

 أب، أك أخ، أك ابن، أك زكج.
يكوف اٜنٌل أبف يتزٌكج الرجل الواحد  - يف بعض اٞنقامات -كلذلك 

كأكجب  .هوناػلكيبل يكوف األمر عبثنا، كل ؛أكثر من امرأة، كلكن بشركط معركفة
لبعض الزكجات،  ىذه الشركط ىو العدؿ، فإف خاؼ الرجل أف يقع منو ظلمه 

 كجب االقتصار على زكجة كاحدة.
قاؿ تعاُف: ﴿كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىال  تػيٍقًسطيوا يف اٍليػىتىامىى فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم 

عى فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىال   ثى كىريابى ةن أىٍك مىا مىلىكىٍت ًمنى النًٌسىاًء مىثٍػىنى كىثيبلى  تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدى
 . (ِ)أى٬ٍنىانيكيٍم ذىًلكى أىٍدْفى أىال  تػىعيوليوا﴾

الطاعنٌن  كُف من معاشرة البغااي، كلكنٌ د الزكجات أى كال ريب يف أف تعدُ 

                                                           
 .ُٗٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ّ( النساء: ِ)
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د اٞنشركط، كيسكتوف عن جرائم يف اإلسبلـ يعيبوف على اإلسبلـ إابحة التعدُ 
د ؛ فييجيزكف تعدُ هدـ البيوتػاليت ت ،جنسٌية اٞنوبوءةػكالعبلقات الالفجور كالعهر 

 !!؟!د اٜنليبلتاٝنليبلت، كيعيبوف تعدُ 
إٌف اإلسبلـ نظاـ لئلنساف. نظاـ كاقعٌي إ٩نايٌب. يتوافق »قاؿ سٌيد قطب: 

مع فطرة اإلنساف كتكوينو، كيتوافق مع كاقعو كضركراتو، كيتوافق مع مبلبسات 
كشٌت األزماف، كشٌت األحواؿ. إنٌو نظاـ كاقعٌي  ،ة يف شٌت البقاعحياتو اٞنتغًنٌ 

إ٩نايٌب، يلتقط اإلنساف من كاقعو الذم ىو فيو، كمن موقفو الذم ىو عليو، 
 ،مرتقى الصاعد، إُف القٌمة السامقة. يف غًن إنكار لفطرتوػلًنتفع بو يف ال

عنف يف دفعو أك اعتساؼ! ر؛ كيف غًن إغفاؿ لواقعو أك إ٨ناؿ؛ كيف غًن تنكُ  أك
ؼ اٞنائع؛ كال على اٞنثالٌية إنٌو نظاـ ال يقـو على اٜنذلقة اٛنوفاء؛ كال على التظرُ 

مة، اليت تصطدـ بفطرة اإلنساف ككاقعو ات اٜنالً الفارغة؛ كال على األمنيٌ 
ق اإلنساف، كنظافة لي كمبلبسات حياتو، مٌث تتبٌخر يف اٟنواء! كىو نظاـ يرعى خي 

ق، كتلويث لي فبل يسمح إبنشاء كاقع ماٌدٌم، من شأنو ا٥نبلؿ اٝني  اجملتمع،
اجملتمع، ٓنت مطارؽ الضركرة اليت تصطدـ بذلك الواقع. بل يتوٌخى دائمنا أف 

ق، كنظافة اجملتمع، مع أيسر جهد يبذلو لي يساعد على صيانة اٝني  ،نشئ كاقعنايي 
ئص األساسٌية يف النظاـ كيبذلو اجملتمع. فإذا استصحبنا معنا ىذه اٝنصا ،الفرد

.. أٌف اإلسبلمٌي، ك٥نن ننظر إُف مسألة تعٌدد الزكجات.. فماذا نرل؟ نرل.. أكٌ  الن
تبدك فيها زايدة  -اتر٫نٌية كحاضرة  -ىناؾ حاالت كاقعٌية يف ٠نتمعات كثًنة 

عدد النساء الصاٜنات للزكاج، على عدد الرجاؿ الصاٜنٌن للزكاج.. كاٜنٌد 
ؼ اتر٫نيًّا أنٌو ْناكز عرى م يي ػتبلؿ الذم يعرتم بعض اجملتمعات لاألعلى ٟنذا االخ

نسبة أربع إُف كاحد. كىو يدكر دائمنا يف حدكدىا. فكيف نعاًف ىذا الواقع، 
دم فيو الذم يقع كيتكٌرر كقوعو، بنسب ٢نتلفة. ىذا الواقع الذم ال ٩ني 
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سب الظركؼ اإلنكار؟ نعاٛنو هبٌز الكتفٌن؟ أك نرتكو يعاًف نفسو بنفسو؟ ح
ج ىذا ػكاٞنصادفات؟! إٌف ىٌز الكتفٌن ال ٪نٌل مشكلة! كما أٌف ترؾ اجملتمع يعال

ال يقوؿ بو إنساف جاٌد، ٪نرـت نفسو، ك٪نرـت اٛننس  - حسبما اتٌفق -الواقع 
البشرٌم! كال بٌد إذف من نظاـ، كال بٌد إذف من إجراء.. كعندئذ ٤ند أنفسنا أماـ 

أف يتزٌكج كٌل رجل صاٌف للزكاج امرأة من  -ُ :احتماؿ من ثبلثة احتماالت
 -حسب درجة االختبلؿ الواقعة  - الصاٜنات للزكاج. مٌث تبقى كاحدة أك أكثر

أف يتزٌكج كٌل  -ِ ال تعرؼ الرجاؿ! - أك حياهتنٌ  -بدكف زكاج، تقضي حياهتا 
أك يسافح  ،مٌث ٫نادف ،زكاجنا شرعيًّا نظيفنا ،رجل صاٌف للزكاج كاحدة فقط

 ؛مقابل يف اجملتمع من الرجاؿ أكثر، من ىؤالء اللوايت ليس ٟننٌ  أك ،احدةك 
أف يتزٌكج الرجاؿ  -ّ أك خليبلن يف اٜنراـ كالظبلـ! ،فيعرفن الرجل خديننا

كأف تعرؼ اٞنرأة األخرل  ،أكثر من كاحدة - كٌلهم أك بعضهم  -الصاٜنوف 
 يف اٜنراـ كالظبلـ! ،ال خدينة كال خليلة ،الرجل زكجة شريفة، يف كضح النور

يف  ،تعرؼ اليت ال ،االحتماؿ األٌكؿ ضٌد الفطرة، كضٌد الطاقة، ابلقياس إُف اٞنرأة
يدفع ىذه اٜنقيقة ما يتشٌدؽ بو اٞنتشٌدقوف من استغناء اٞنرأة  حياهتا الرجاؿ. كال

ا يظٌنو ىؤالء السطحٌيوف عن الرجل ابلعمل كالكسب. فاٞنسألة أعمق بكثًن ٣نٌ 
ف اٞنتظرٌفوف اٛنٌهاؿ عن فطرة اإلنساف. كألف عمل، كألف كسب اٞنتحذلقو 

غين اٞنرأة عن حاجتها الفطريٌة إُف اٜنياة الطبيعٌية.. سواء يف ذلك مطالب تي  ال
اٛنسد كالغريزة، كمطالب الركح كالعقل، من السكن كاألنس ابلعشًن.. كالرجل 

للحصوؿ على ٩ند العمل ك٩ند الكسب؛ كلكٌن ىذا ال يكفيو، فًنكح يسعى 
فهما من نفس كاحدة! كاالحتماؿ الثآف ضٌد  ،يف ىذا ،العشًنة، كاٞنرأة كالرجل

اٌْناه اإلسبلـ النظيف؛ كضٌد قاعدة اجملتمع اإلسبلمٌي العفيف؛ كضٌد كرامة 
اٞنرأة اإلنسانٌية. كالذين ال ٪نفلوف أف تشيع الفاحشة يف اجملتمع، ىم أنفسهم 
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ألهٌنم ال ٩ندكف من يردعهم  ؛يتطاكلوف على شريعتوموف على هللا، ك الذين يتعالى 
 عن ىذا التطاكؿ. بل ٩ندكف من الكائدين ٟنذا الدين كٌل تشجيع كتقدير!

ٞنواجهة  ؛دةاالحتماؿ الثالث ىو الذم ٫نتاره اإلسبلـ. ٫نتاره رخصة مقي  ك 
اره ينفع فيو ىٌز الكتفٌن؛ كال تنفع فيو اٜنذلقة كاالٌدعاء. ٫نت الذم ال ،الواقع

بفطرتو كظركؼ  -متمٌشينا مع كاقعٌيتو اإل٩نابٌية، يف مواجهة اإلنساف كما ىو 
ق النظيف كاجملتمع اٞنتطٌهر، كمع منهجو يف التقاط لي كمع رعايتو للخي  -حياتو 

اإلنساف من السفح، كالرقٌي بو يف الدرج الصاعد إُف القٌمة السامقة. كلكن يف 
 ،قد٬ننا كحديثنا - ا.. يف اجملتمعات اإلنسانٌيةيسر كلٌن ككاقعٌية! مٌث نرل.. اثنين 

كاقعنا يف حياة الناس، ال سبيل إُف  - إُف آخر الزماف ،كابألمس كاليـو كالغد
نرل أٌف فرتة اإلخصاب يف الرجل ٕنتٌد إُف سٌن  ،ْناىلو أك ،إنكاره كذلك

ليها. أك حوا ،عند سٌن اٝنمسٌن ،السبعٌن أك ما فوقها. بينما ىي تقف يف اٞنرأة
ال مقابل  ،من سين اإلخصاب يف حياة الرجل ،فهناؾ يف اٞنتوٌسط عشركف سنة

 :مٌث التقائهما ،ٟنا يف حياة اٞنرأة. كما من شٌك أٌف من أىداؼ اختبلؼ اٛننسٌن
امتداد اٜنياة ابإلخصاب كاإلنساؿ، كعمراف األرض ابلتكاثر كاالنتشار. فليس 

عاٌمة أف نكٌف اٜنياة عن االنتفاع بفرتة ٣نٌا يٌتفق مع ىذه السٌنة الفطريٌة ال
اإلخصاب الزائدة يف الرجاؿ. كلكن ٣نٌا يٌتفق مع ىذا الواقع الفطرٌم أف يسٌن 

 ،ىذه الرخصة - اٞنوضوع لكاٌفة البيئات يف ٗنيع األزماف كاألحواؿ -التشريع 
ـٌ الذم  ال يليٌب ىذا على سبيل اإللزاـ الفردٌم، كلكن على سبيل إ٩ناد اجملاؿ العا

الواقع الفطرٌم، كيسمح للحياة أف تنتفع بو عند االقتضاء.. كىو توافق بٌن كاقع 
ملحوظ دائمنا يف التشريع اإلٟنٌي. ال يتوافر عادة يف  ،الفطرة كبٌن اٌْناه التشريع

درؾ ٗنيع التشريعات البشريٌة، ألٌف اٞنبلحظة البشريٌة القاصرة ال تنتبو لو، كال تي 
كالبعيدة، كال تنظر من ٗنيع الزكااي، كال تراعي ٗنيع  ،ريبةاٞنبلبسات الق
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ما نراه أحياانن  -اٞنرتبطة ابٜنقيقة السالفة  -االحتماالت. كمن اٜناالت الواقعٌية 
 ،لعائق من السنٌ  ؛من رغبة الزكج يف أداء الوظيفة الفطريٌة، مع رغبة الزكجة عنها

ككراىية  ،دامة العشرة الزكجٌيةمع رغبة الزكجٌن كليهما يف است ،أك من اٞنرض
فكيف نواجو مثل ىذه اٜناالت؟ نواجهها هبٌز الكتفٌن؛ كترؾ كٌل  ؛االنفصاؿ

ؼ كالتظرُ  ،من الزكجٌن ٫نبط رأسو يف اٛندار؟! أك نواجهها ابٜنذلقة الفارغة
ؼ ال ٪نٌل مشكلة. كاٜنذلقة كالتظرُ  -كما قلنا   -السخيف؟ إٌف ىٌز الكتفٌن 

جد ػحقيقٌية.. كعندئذ نػها الػحياة اإلنسانٌية، كمشكبلتػجٌديٌة ال مع ،يٌتفقاف ال
أف نكبت  -ُ أماـ احتماؿ من ثبلثة احتماالت: -رٌة أخرل ػم -أنفسنا 

كقٌوة السلطاف!  ،بقٌوة التشريع ،عن مزاكلة نشاطو الفطرمٌ  ،كنصٌده ،الرجل
 ،اليت عندؾ ،ٞنرأةاي رجل! إٌف ىذا ال يليق، كال يٌتفق مع حٌق ا ،كنقوؿ لو: عيب
 ٫نادف كيسافح من يشاء من النساء! ،طلق ىذا الرجلأف ني  -ِ كال مع كرامتها!

كنتوٌقى طبلؽ الزكجة  -كفق ضركرات اٜناؿ  -د بيح ٟنذا الرجل التعدُ أف ني  -ّ
كُف. االحتماؿ األٌكؿ ضٌد الفطرة، كفوؽ الطاقة، كضٌد احتماؿ الرجل األي 

كقٌوة السلطاف  ،إذا ٥نن أكرىناه ُنكم التشريع -القريبة العصيٌب كالنفسٌي. كٖنرتو 
ىي كراىية اٜنياة الزكجٌية اليت تكٌلفو ىذا العنت، كمعاانة جحيم ىذه  -

اٜنياة.. كىذه ما يكرىو اإلسبلـ، الذم ٩نعل من البيت سكننا، كمن الزكجة 
منهجو يف ترقية  قٌي، كضدٌ لي كاالحتماؿ الثآف ضٌد اْناه اإلسبلـ اٝني  أنسنا كلباسنا.

صبح الئقة ابإلنساف الذم كٌرمو اٜنياة البشريٌة، كرفعها كتطهًنىا كتزكيتها، كي تي 
هللا على اٜنيواف! كاالحتماؿ الثالث ىو كحده الذم يليٌب ضركرات الفطرة 

برعاية الزكجٌية،  ،كُفقٌي، ك٪نتفظ للزكجة األي لي الواقعٌية، كيليٌب منهج اإلسبلـ اٝني 
ر على سًٌ يى ػػكعلى ذكرايهتما، كيي  ،يف اإلبقاء على عشرهتما ،الزكجٌنك٪نٌقق رغبة 

يقع يف حالة عقم  ،يف رفق كيسر ككاقعٌية. كشيء كهذا ،اإلنساف اٝنطو الصاعد
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ال اثلث  ،يف النسل. حيث يكوف أمامو طريقاف ،الزكجة، مع رغبة الزكج الفطريٌة
يف  ، رغبة اإلنساف الفطريٌةتليٌب  ،ليستبدؿ هبا زكجة أخرل ؛أف يطٌلقها -ُ ٟنما:

كقد  كُف.مع الزكجة األي  ،بقي على عشرتوأك أف يتزٌكج أبخرل، كيي  -ِ النسل.
كلكٌن ؛ إبيثار الطريق األٌكؿ -كمن اٞنتحذلقات  -يهذر قـو من اٞنتحذلقٌن 

سيتوٌجهن ابللعنة إُف من  ،من كٌل مئة -على األقٌل  -تسعنا كتسعٌن زكجة 
ببل عوض  ،بيوهتنٌ  ذا الطريق! الطريق الذم ٪نطٌم عليهنٌ شًن على الزكج هبيي 

ككثًننا ما ْند  ،راغبنا يف الزكاج -  عقمهاكقد تبٌٌن  - فقٌلما ْند العقيم، منظور
الزكجة العاقر أنسنا كاسرتكاحنا يف األطفاؿ الصغار، ْنيء هبم الزكجة األخرل من 

 ابتئاسها ٜنرماهنا اٝناٌص. كف عليهم الدار حركة كهبجة، أايًّ كافؤ زكجها، فيمل
صغي تي  ّنبلبساهتا العملٌية، اليت ال ،كىكذا حيثما ذىبنا نتأٌمل اٜنياة الواقعٌية

ع اٞننحٌل يف للحذلقة، كال تستجيب للهذر، كال تسرتكح للهزؿ السخيف كالتميُ 
.. كجدان مظاىر اٜنكمة العلويٌة، يف سى  ٌن ىذه الرخصة، مواضع اٛنٌد الصاـر

عى دة بمقي   ثى كىريابى ذلك القيد: ﴿فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النًٌسىاًء مىثٍػىنى كىثيبلى
 ،. فالرخصة تليٌب كاقع الفطرة، ككاقع اٜنياة(ُ)فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىال  تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدىةن﴾

 -ٓنت ضغط الضركرات الفطريٌة كالواقعٌية اٞنتنٌوعة  -كٓنمي اجملتمع من اٛننوح 
اال٥نبلؿ أك اٞنبلؿ.. كالقيد ٪نمي اٜنياة الزكجٌية من الفوضى كاالختبلؿ، إُف 

بدكف  ،ك٪نمي الزكجة من اٛنور كالظلم؛ ك٪نمي كرامة اٞنرأة أف تتعٌرض للمهانة
كاحتياط كامل. كيضمن العدؿ الذم ٓنتمل معو الضركرة  ،ئةلجً ضركرة مي 

ا يي  د يقوؿ: إٌف التعدُ  اٌْناىو الدرؾ ركح اإلسبلـ ك كمقتضياهتا اٞنريرة. إٌف أحدن
 ،ر من ضركرة فطريٌة أك اجتماعٌية؛ كببل دافعببل مربًٌ  ،بٌ ستحى مطلوب لذاتو، مي 

                                                           
 .ّ( النساء: ُ)



218 

ل بٌن الزكجات، كما يتنٌقل اٝنليل بٌن اٝنليبلت. ذ اٜنيوآٌف، كإاٌل التنقُ إاٌل التلذُ 
تواجو ضركرة، كحٌل يواجو مشكلة. كىو ليس مرتككنا للهول،  ،إ٧ٌنا ىو ضركرة

يف النظاـ اإلسبلمٌي، الذم يواجو كٌل كاقعٌيات اٜنياة. فإذا  ،كال حدٌ  ،ببل قيد
إذا راح رجاؿ يٌتخذكف  ،يف استخداـ ىذه الرخصة ،ا٥نرؼ جيل من األجياؿ

إذا أمسوا  ،يوانٌيةإلحالة اٜنياة الزكجٌية مسرحنا للٌذة اٜن ؛من ىذه الرخصة فرصة
إذا أنشأكا اٜنرٔف يف  ،كما يتنٌقل اٝنليل بٌن اٝنليبلت  ،يتنٌقلوف بٌن الزكجات

ىذه الصورة اٞنريبة.. فليس ذلك شأف اإلسبلـ؛ كليس ىؤالء ىم الذين ٬نثٌلوف 
م ػاإلسبلـ.. إٌف ىؤالء إ٧ٌنا ا٥ندركا إُف ىذا الدرؾ؛ ألهٌنم بعدكا عن اإلسبلـ، كل

حكمو ػي ي ٠نتمع الػالنظيف الكرٔف. كالسبب أهٌنم يعيشوف ف دركوا ركحويي 
٠نتمع ال تقـو عليو سلطة مسلمة، تدين  ،اإلسبلـ، كال تسيطر فيو شريعتو

كتقاليده.  ،كقوانينو، كآدابو ،لئلسبلـ كشريعتو؛ كأتخذ الناس بتوجيهات اإلسبلـ
و اٞنسؤكؿ األٌكؿ عن ى :اٞنتفٌلت من شريعتو كقانونو ،إٌف اجملتمع اٞنعادم لئلسبلـ

ىو  ،مريبةػحرٔف يف صورتو اٟنابطة الػىو اٞنسؤكؿ األٌكؿ عن ال ،ىذه الفوضى
صلح اٞنسؤكؿ األٌكؿ عن أٌناذ اٜنياة الزكجٌية مسرح لٌذة هبيمٌية. فمن شاء أف يي 

فلًنٌد الناس إُف اإلسبلـ، كشريعة اإلسبلـ، كمنهج اإلسبلـ؛ فًنٌدىم  ،ىذه اٜناؿ
فلًنٌد الناس إُف  ،كالطهارة كاالستقامة كاالعتداؿ.. من شاء اإلصبلحإُف النظافة 

حياة كٌلها. فاإلسبلـ نظاـ ػي منهج الػي ىذه اٛنزئٌية، كلكن فػال ف ،اإلسبلـ
 . (ُ)«إاٌل كىو كامل شامل ،ال يعمل ،متكامل

األصل يف فرض العقوابت ىو الردع: ردع من ارتكب : (العقوابت) -6
يعود إُف ارتكابو، إف أمن العقاب، كردع من َف يرتكب اظور، اظور، لئبٌل 

                                                           
 .ِٖٓ-ٕٗٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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لكٌنو ٣ٌنن تسٌوؿ لو نفسو ارتكاب اظور، كال سٌيما حٌن يرل اٞنرتكبٌن يف 
 مأمن من العقاب.

ي تنفيذ ػف ،حاكلوف أف يصٌوركا للناس الوحشٌيةػي اإلسبلـ يػكالطاعنوف ف 
 ـ الذم استدعاىا.مقاػالعقوابت، غافلٌن، أك متغافلٌن، عن ال

 :عقوبة القصاص يف جرمية القتل 
يكوف تنفيذىا ٜنقن الدماء، فلوال  - يف جر٬نة القتل -فعقوبة القصاص  

 قنت الدماء، من عٌدة جهات، أبرزىا:إقامة القصاص، ٞنا حي 
، ٞننع أكلياء اٞنقتوؿ من قتل غًن القاتل أثرنا، كالثأر من أكلياء القاتل ظلمه  -أ

 أف يرٌد أكلياء القاتل، فرٌّنا قتلوا من ال يستحٌق القتل، كىكذا.يؤٌدم إُف 
ؿ لو نفسو اإلقداـ على القتل، فحٌن يعلم أٌف عقوبة القاتل سوًٌ ٞننع من تي  -ب

ر كارتكاب ىي القتل، فإٌف حرصو على حياتو، سيكوف رادعنا لو، عن التهوُ 
 وف يف إقامة القصاص.اٛنر٬نة، كال سٌيما حٌن يرل أٌف أصحاب األمر ال يتساىل

 قتلى  الذم إفٍ  ،فهي القصاص العادؿ ،كُففأٌما األي »قاؿ سٌيد قطب:  
. حياة بكٌف يد (ُ)فقد ضمن اٜنياة لنفوس ﴿كىلىكيٍم يف اٍلًقصىاًص حىيىاةه﴾ ،نفسنا

الذين يهٌموف ابالعتداء على األنفس، كالقصاص ينتظرىم، فًندعهم قبل اإلقداـ 
فيثأركا،  ،حياة بكٌف يد أصحاب الدـ أف تثور نفوسهمعلى الفعلة النكراء. ك 

يقفوا عند القاتل، بل ٬نضوا يف الثأر، كيتبادلوا القتل، فبل يقف ىذا الفريق  كال
ى ػكحياة أبمن كٌل فرد على شخصو كاطمئنانو إل ؛ تسيل دماء كدماءحٌت  ،كذاؾ

 . (ِ)«ي حياةػف نتج، فإذا األٌمة كٌلهاكيي  ،يعمل ،عدالة القصاص، فينطلق آمننا

                                                           
 .ُٕٗ( البقرة: ُ)
 .ِِِٓ-ِِِْ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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 :عقوبة اجللد يف جرمية اليىن 
كجلد الزانية كالزآف ليس عقوبة، فرضها السلطاف؛ ليتلٌذذ بتعذيبهما،  

شبع شهواتو الوحشٌية، ابلنظر إليهما، ك٨نا يف حالة التعذيب؛ كإ٧ٌنا ىي عقوبة كيي 
 مفركضة شرعنا، للردع. 

هلك جملتمعات، كيي مرض كبًن، خطًن، يهدـ البيوت، ك٫نٌرب ا فالزْف
و عليها اٛناىل، نب  شيع يف األرض الفساد، كفظائعو أكضح من أف يي األمم، كيي 

 كأبٌن من أف يتغافل عنها اٞنتغافل.
كىو يضع ىذه العقوابت الصارمة اٜناٚنة  -كاإلسبلـ »قاؿ سٌيد قطب: 

أك ٪نارهبا.  ،م يكن يغفل الدكافع الفطريٌةػل - رة الشائنةلتلك الفعلة اٞنستنكى 
 ،يف دفع ىذه اٞنيوؿ، كال خًن ٟنم يف كبتها ،فاإلسبلـ يقٌدر أنٌو ال حيلة للبشر

أك قتلها. كَف يكن ٪ناكؿ أف يوقف الوظائف الطبيعٌية اليت رٌكبها هللا يف كياهنم، 
كجعلها جزءنا من انموس اٜنياة األكرب، يؤٌدم إُف غايتو من امتداد اٜنياة، 

استخلف فيها ىذا اإلنساف. إ٧ٌنا أراد اإلسبلـ ١ناربة  كعمارة األرض، اليت
اٜنيوانٌية اليت ال تفٌرؽ بٌن جسد كجسد، أك ال هتدؼ إُف إقامة بيت، كبناء 
عٌش، كإنشاء حياة مشرتكة، ال تنتهي ابنتهاء اللحظة اٛنسديٌة الغليظة! كأف 

، اليت ْنعل من قيم العبلقات اٛننسٌية على أساس من اٞنشاعر اإلنسانٌية الراقيةيي 
نفسٌن كقلبٌن كركحٌن، كبتعبًن شامل التقاء إنسانٌن، تربط  :التقاء جسدين

بينهما حياة مشرتكة، كآماؿ مشرتكة، كآالـ مشرتكة، كمستقبل مشرتؾ، يلتقي 
الذم ينشأ يف العٌش اٞنشرتؾ، الذم  ،يف الذرٌيٌة اٞنرتقبة، كيتقابل يف اٛنيل اٛنديد

 يفرتقاف. من ىنا شٌدد اإلسبلـ يف عقوبة الزْف ٌن اليقـو عليو الوالداف حارس
طيح بكٌل ىذه األىداؼ؛ بوصفو نكسة حيوانٌية، تذىب بكٌل ىذه اٞنعآف، كتي 

كترٌد الكائن اإلنسآٌف مسخنا حيوانيًّا، ال يفٌرؽ بٌن أنثى كأنثى، كال بٌن ذكر 
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 ،فإف فٌرؽ كمٌيزيف ٜنظة عابرة.  ،مسخنا كٌل ٨نٌو إركاء جوعة اللحم كالدـ ،كذكر
فليس كراء اللٌذة بناء يف اٜنياة، كليس كراءىا عمارة يف األرض، كليس كراءىا 

كال إرادة نتاج! بل ليس كراءىا عاطفة حقيقٌية راقية، ألٌف العاطفة ٓنمل  ،نتاج
يفرٌقها من االنفعاؿ اٞننفرد اٞنتقٌطع، الذم ٪نسبو  طابع االستمرار. كىذا ما

يتزاٌي بزٌم العاطفة  ،ٌنوف هبا، كإ٧ٌنا ىي انفعاؿ حيوآفٌ يتغ ،الكثًنكف عاطفة
كال  ،يف بعض األحياف! إٌف اإلسبلـ ال ٪نارب دكافع الفطرة ،اإلنسانٌية

يستقذرىا؛ إ٧ٌنا ينٌظمها كيطٌهرىا، كيرفعها عن اٞنستوم اٜنيوآٌف، كيرقٌيها حٌت 
االجتماعٌية. فأٌما صبح اور الذم يدكر عليو الكثًن من اآلداب النفسٌية ك تي 

فيجٌرد ىذا اٞنيل الفطرٌم من كٌل الرفرفات الركحٌية، ، كِناٌصة البغاء ،الزْف
يف اتريخ البشريٌة  ،كاألشواؽ العلويٌة؛ كمن كٌل اآلداب اليت ْنٌمعت حوؿ اٛننس

كما ىو يف اٜنيواف، بل أشٌد غلظنا من   ،بديو عاراين غليظنا قذرناالطويل؛ كيي 
كثًننا من أزكاج اٜنيواف كالطًن تعيش متبلزمة، يف حياة زكجٌية   اٜنيواف. ذلك أفٌ 

يف بعض  ،كِناٌصة البغاء ،شيعها الزْفمة، بعيدة عن الفوضى اٛننسٌية اليت يي منظ  
ىذه النكسة عن اإلنساف ىو الذم جعل اإلسبلـ يشٌدد  بيئات اإلنساف! دفعي 

تماعٌية اليت تعارؼ الناس .. ذلك إُف األضرار االجذلك التشديد يف عقوبة الزْف
على أف يذكركىا عند الكبلـ عن ىذه اٛنر٬نة، من اختبلط األنساب، كإاثرة 
األحقاد، كهتديد البيوت اآلمنة اٞنطمئٌنة.. ككٌل كاحد من ىذه األسباب يكفي 

كىو دفع النكسة اٜنيوانٌية عن الفطرة  ،لتشديد العقوبة. كلكٌن السبب األٌكؿ
اليت ْنٌمعت حوؿ اٛننس، كاافظة على  ،داب اإلنسانٌيةالبشريٌة، ككقاية اآل

من اٜنياة الزكجٌية اٞنشرتكة القائمة على أساس الدكاـ  ،أىداؼ اٜنياة العليا
ىذا السبب ىو األىٌم يف اعتقادم. كىو اٛنامع لكٌل األسباب ، كاالمتداد

إاٌل بعد  ،التشديديشٌدد يف العقوبة ىذا  الفرعٌية األخرل. على أٌف اإلسبلـ ال
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ٓنقيق الضماانت الوقائٌية اٞنانعة من كقوع الفعل، كمن توقيع العقوبة، إاٌل يف 
اليت ال شبهة فيها. فاإلسبلـ منهج حياة متكامل، ال يقـو  ،اٜناالت الثابتة

على العقوبة؛ إ٧ٌنا يقـو على توفًن أسباب اٜنياة النظيفة. مٌث يعاقب بعد ذلك 
غًن  ،كيتمرٌغ يف الوحل طائعنا ،ميٌسرةػاألسباب المن يدع األخذ هبذه 

 . (ُ)«مضطرٌ 
 عقوبة الرجم يف جرمية اليىن: 

، فهي ليست ٣نٌا اتٌفقت فيو كلمة اٞنؤٌلفٌن أٌما عقوبة الرجم يف جر٬نة الزْف
  القدامى، كإف كاف ٗنهور اٞنؤٌلفٌن يركف أهٌنا عقوبة اثبتة شرعنا.
 كيينسىب إنكار الرجم، إُف طائفتٌن من القدامى، ٨نا: 

 .خوارجػال -1
 معتزلة. ػال -2

فييفهىم من عبارات  كقد اختلفت عبارات اٞنؤٌلفٌن يف بياف تلك النسبة.
 بعض اٞنؤٌلفٌن أٌف فرؽ اٝنوارج كٌلها قد أٗنعت على إنكار الرجم. 

اعتٌلوا أبٌف الرجم ليس كاٞنعتزلة، ك  ،كدفع اٝنوارج الرجم»قاؿ ابن بطٌاؿ: 
 . (ِ)«يف كتاب هللا تعاُف...

فهو حٌد مشركع يف حٌق  ،كأٌما الرجم»السرخسٌي: مشس األئٌمة كقاؿ 
هم ػنكركف الرجم؛ ألنٌ هم يي ػخوارج؛ فإنٌ ػن، اثبت ابلسٌنة، إاٌل على قوؿ الحصى مي ػال

 . (ّ)«م تكن يف حٌد التواترػال يقبلوف األخبار، إذا ل

                                                           
 .ِْٖٗ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ِّْ-ُّْ/ٖالبخارٌم: ( شرح صحيح ِ)
 .ّٔ/ٗ( اٞنبسوط: ّ)
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 البكر، الزآف جلد يف األمصار، علماء ٫نتلف كَف»كقاؿ القاضي عياض: 
 النظٌاـ - معتزلةػال كبعض خوارج،ػال إليو ذىب ما إاٌل  الثٌيب، يػالزان كرجم

 .(ُ)«الرجم حكم إبطاؿ من - كأصحابو
اٞنسألة الثالثة: اٝنوارج اتٌفقوا على إنكار الرجم، »كقاؿ الفخر الرازٌم:  

مة نصف ما على اٜنرٌة هبذه اآلية، كىو أنٌو تعاُف أكجب على األى كاحتٌجوا 
مة نة الرجم، لـز أف يكوف الواجب على األى نة، فلو كجب على اٜنرٌة اصى اصى 

نصف الرجم، كذلك ابطل، فثبت أٌف الواجب على اٜنرٌة اٞنتزٌكجة ليس إاٌل 
 . (ِ)«اٛنلد، كاٛنواب عنو ما ذكرانه يف اٞنسألة اٞنتقٌدمة...

اٞنسألة األكُف: اٝنوارج أنكركا الرجم كاحتٌجوا »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا:  
، فلو (ّ)فيو بوجوه، أحدىا: قولو تعاُف ﴿فػىعىلىٍيًهن  ًنٍصفي مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت﴾

ن، لوجب نصف الرجم على الرقيق، لكٌن الرجم كجب الرجم على اصى 
كاثنيها أٌف هللا سبحانو ذكر يف القرآف أنواع اٞنعاصي من الكفر  .نصف لو ال

؛ يف أحكامها، كما استقصى يف بياف أحكاـ الزْف م يستقصً ػكالقتل كالسرقة كل
، مٌث توٌعد عليو (ْ)﴾بقولو: ﴿كىالى تػىٍقرىبيوا الزًٌْفى  أال ترل أنٌو تعاُف هنى عن الزْف

ذكر اٛنلد اثلثنا، مٌث خٌص اٛنلد بوجوب  اثنينا ابلنار، كما يف كٌل اٞنعاصي، مثٌ 
إحضار اٞنؤمنٌن رابعنا، مٌث خٌصو ابلنهي عن الرأفة عليو بقولو: ﴿كىالى أتىٍخيٍذكيٍم 

                                                           
 .َْٓ/ٓ( إكماؿ اٞنعلم: ُ)
 .ٔٔ/َُ( التفسًن الكبًن: ِ)
 .ِٓ( النساء: ّ)
 .ِّ( اإلسراء: ْ)
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﴾ هًبًمىا رىأٍفىةه يف ًديًن اَّللً 
ٖنانٌن  خامسنا، مٌث أكجب على من رمى مسلمنا ابلزْف (ُ)

الكفر، ك٨نا أعظم منو، مثٌ جلدة، كسادسنا، َف ٩نعل ذلك على من رماه ابلقتل ك 
ا﴾ ، مٌث ذكر اثمننا من رمى زكجتو ّنا (ِ)قاؿ سابعنا: ﴿كىالى تػىٍقبػىليوا ٟنىيٍم شىهىادىةن أىبىدن

وجب التبلعن، كاستحقاؽ غضب هللا تعاُف، مٌث ذكر اتسعنا أٌف الزانية يي 
ود ٢نصوص ابلشه أك مشرؾ، مٌث ذكر عاشرنا أٌف ثبوت الزْف ،ينكحها إاٌل زافو  ال

قليبلن ككثًننا، ال ٩نوز إ٨ناؿ ما  ،األربعة؛ فمع اٞنبالغة يف استقصاء أحكاـ الزْف
كأعظم آاثرىا. كمعلـو أٌف الرجم لو كاف مشركعنا، لكاف  ،ىو أجٌل أحكامها

أعظم اآلاثر، فحيث َف يذكره هللا تعاُف يف كتابو، دٌؿ على أنٌو غًن كاجب. 
كىالز آف فىاٍجًلديكا﴾كاثلثها قولو تعاُف: ﴿الز انًيىةي 

، يقتضي كجوب اٛنلد على كٌل (ّ)
يقتضي ٔنصيص عمـو  - ِنرب الواحد -الزانة، كإ٩ناب الرجم على البعض 

ِنرب الواحد، كىو غًن جائز؛ ألٌف الكتاب قاطع يف متنو، كخرب الواحد  ،الكتاب
تهدين غًن قاطع يف متنو، كاٞنقطوع راجح على اٞنظنوف. كاحتٌج اٛنمهور من اجمل

 . (ْ)..«.فعل ذلك  ما ثبت ابلتواتر أنٌون؛ لً على كجوب رجم اصى 
 رجبلن  اصىن، الزآف على الرجم كجوب يف»كقاؿ ابن قدامة اٞنقدسٌي: 

 بعدىم كمن كالتابعٌن، الصحابة، من العلم أىل عاٌمة قوؿ كىذا. امرأة أك ،كاف
 فإهٌنم اٝنوارج، إاٌل  ٢نالفنا فيو نعلم كال األعصار، ٗنيع يف األمصار، علماء من

 كىاًحدو  كيل   فىاٍجًلديكا كىالز آف  الز انًيىةي : ﴿تعاُف هللا لقوؿ كالثٌيب، للبكر اٛنلد: قالوا

                                                           
 .ِ( النور: ُ)
 .ْ( النور: ِ)
 .ِ( النور: ّ)
 .ُّٓ/ِّ( التفسًن الكبًن: ْ)
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ةو  ًمئىةى  ًمنػٍهيمىا  بطريق الثابت تعاُف، هللا كتاب ترؾ ٩نوز ال: . كقالوا(ُ)﴾جىٍلدى
 نسخ إُف ييفضي ىذا كألفٌ  فيها؛ الكذب ٩نوز آحاد ألخبار كاليقٌن، القطع

،  هللا رسوؿ عن الرجم ثبت قد أنٌو كلنا .جائز غًن كىو ابلسٌنة، الكتاب
 على ، هللا رسوؿ أصحاب عليو كأٗنع التواتر، تيشبو أخبار كفعلو، يف ،بقولو

 تعاُف، هللا أنزلو كقد تعاُف، هللا شاء إف مواضعو، يف الباب، أثناء يف سنذكره ما
 .(ِ)«حكمو... دكف و،مي ػرس خنيسً  كإ٧ٌنا كتابو، يف

فييفهىم من ىذه العبارات أٌف فرؽ اٝنوارج كٌلها قد اتٌفقت على إنكار 
اٝنوارج اتٌفقوا على إنكار الرجم، »الرجم، كال سٌيما عبارة الفخر الرازٌم: 

 ؛ فهي صر٪نة يف نسبة االتٌفاؽ إليهم.«...كاحتٌجوا هبذه اآلية
قد  -ال كٌلها  -مؤلٌفٌن آخرين أٌف بعض فرؽ اٝنوارج كييفهىم من عبارات 

خوارج، أك ىم ػنكرم الرجم ىم طائفة من الى إنكار الرجم، كأٌف مي ػذىبت إل
 معظم اٝنوارج.

 أك وارج،ػخػال نػم ،طائفة مػػػالرج رػفأنك»ٌي: ػر العسقبلنػجػاؿ ابن حػق
 .(ّ)«معتزلةػال كبعض معظمهم،

 كىذا يعين كجود بعض اٝنوارج، الذين أقٌركا ابلرجم، فوافقوا اٛنمهور. 
كىم أصحاب زايد بن  -أٌف فرقة )الُصٍفريٌة(  بعض اٞنؤلٌفٌنكقد ذكر 

 .(ْ)قد أقٌرت ابلرجم -األصفر 

                                                           
 .ِ( النور: ُ)
 .َّٗ/ُِ( اٞنغين: ِ)
 .ُْٖ/ُِ( فتح البارم: ّ)
 .ُّْ/ُانظر: اٞنلل كالنحل:  (ْ)
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، كىم من اٝنوارج (،األزارقةإنكار الرجم، إُف فرقة )بعض اٞنؤٌلفٌن كنسب 
  .(ُ)أصحاب انفع بن األزرؽ

كليست ىذه النسبة دليبلن قطعيًّا، على انفراد فرقة )األزارقة(، هبذا 
اإلنكار؛ كالدليل عبارات اٞنؤٌلفٌن، اليت ييفهىم منها أٌف إنكار الرجم ىو مذىب 

 .اٝنوارج، كٌلهم، أك معظمهم
، لكٌن مؤٌلفي (ِ)كينسب كثًن من اٞنؤلٌفٌن فرقة )اإلابضٌية(، إُف اٝنوارج

 .(ّ)يتربٌؤكف من ىذه النسبة، صراحة -كٌلهم، أك بعضهم  -اإلابضٌية 
كقد أقٌر ابلرجم: ١نٌمد بن يوسف الوىيٌب، كىو كاحد من أشهر اٞنؤٌلفٌن 

 . (ْ)ادىثٌن، يف الفقو اإلابضيٌ 
 كالزانية للزآف ابٜنجارة كالرجم الواجبة، السنن من كىو»قاؿ الوىيٌب:  

  .(ٓ)«النكاح... بعقد اصىنٌن،
 كغًنه كالرجم كالقصاص ابٜندكد يتعٌلق ما كأٌما»كقاؿ الوىيٌب أيضنا: 

 القاذؼ، ك٩نلد السارؽ، كيقطع الزآف، اصىن معهم فًنجم كاٛنلد، كالقطع
 .(ٔ)«أمثاٟنا، فبل أبس يف اٞنرتٌد، رقبة كيضرب

                                                           
ملل ػالفصل فػي الك ، ْٖؽ: رى ؽ بٌن الفً رٍ ، كالفى ُّٕ/ُ( انظر: مقاالت اإلسبلمٌيٌن: ُ)

، كشرح ُُٓ/ُملل كالنحل: ػ، كالَٓي الدين: ػ، كالتبصًن فُْْ/ْكاألىواء كالنحل: 
 .ّْٓ/ُٕالنيل: 

 .ِٕؽ: رى ؽ بٌن الفً رٍ ، كالفى ُّٖ/ُ( انظر: مقاالت اإلسبلمٌيٌن: ِ)
 .َُٗ-ُّٖ( انظر: اإلابضٌية بٌن الفرؽ اإلسبلمٌية: ّ)
 .ُٔٓ/ٕ( انظر: األعبلـ: ْ)
 .ُّٓ/ٕ، كانظر: ٕ/ِ( شرح النيل: ٓ)
 .ْٔٓ/ُٕ( شرح النيل: ٔ)
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ة م من السنٌ لً كما عي   ،فحكمو الرجم ،نا اصى مٌ أك »كقاؿ الوىيٌب أيضنا: 
 .(ُ)«كسورة اٞنائدة ،كما تراه يف سورة النساء  ،كغًنىا

ككذلك اختلفت عبارات اٞنؤٌلفٌن، يف نسبة إنكار الرجم، إُف اٞنعتزلة، بٌن 
 قائل ّنا ييفهىم منو التعميم، كقائل ّنا ييفهىم منو التخصيص.

كاٞنعتزلة،  ،كدفع اٝنوارج الرجم»ؿ ابن بطٌاؿ: و قفمن عبارات التعميم 
 . (ِ)«لرجم ليس يف كتاب هللا تعاُف...كاعتٌلوا أبٌف ا

 علماء ٫نتلف مػكل»كمن عبارات التخصيص قوؿ القاضي عياض: 
 اٝنوارج، إليو ذىب ما إاٌل  الثٌيب، الزآف كرجم البكر، الزآف جلد يف األمصار،

 .(ّ)«الرجم حكم إبطاؿ من - كأصحابو النظٌاـ - اٞنعتزلة كبعض
 أك اٝنوارج، من طائفة الرجم فأنكر»ككذلك قوؿ ابن حجر العسقبلٌٓف: 

 .(ْ)«اٞنعتزلة كبعض معظمهم،
ف القوؿ ابلتعميم أٌف الز٢نشرٌم قد أقٌر ابلرجم، مع أنٌو من ضعًٌ ك٣نٌا يي 

 . (ٓ)أشهر اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إُف اٞنعتزلة
 حكم أـ كالزكآف، الزانة ٗنيع حكم أىذا: قلت فإف»: قاؿ الز٢نشرمٌ 

 حكمو اصىن فإفٌ  منهم؛ ّنحصىن ليس من حكم ىو بل: قلت بعضهم؟
 .(ٔ)«الرجم

                                                           
 .ُُٖ/ُُ( ٨نياف الزاد: ُ)
 .ِّْ-ُّْ/ٖ( شرح صحيح البخارٌم: ِ)
 .َْٓ/ٓ( إكماؿ اٞنعلم: ّ)
 .ُْٖ/ُِ( فتح البارم: ْ)
 .ُُٓ/َِانظر: سًن أعبلـ النببلء: ( ٓ)
 .ِٕٓ/ْ( الكٌشاؼ: ٔ)
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مع  -، كلكٌننا (ُ)(االعتزاؿ)مؤٌلفٌن إُف ػماكردٌم، ينسبو بعض الػكىذا ال
 ٌر ابلرجم، صراحة.ػ٤نده ٣ٌنن ييقً  -ذلك 

 لقولو بياانن  إٌما ابلسٌنة، الرجم فحٌد٨نا اصىناف، فأٌما»قاؿ اٞناكردٌم: 
 ٩نىٍعىلى  أىكٍ  اٍلمىٍوتي  يػىتػىوىف اىين   حىت   اٍلبػيييوتً  يف  فىأىٍمًسكيوىين  ﴿: النساء سورة يف تعاُف

 .(ّ)«آخرين قوؿ على فرض، ابتداء كإٌما فريق، قوؿ على ،(ِ)﴾سىًبيبلن  ٟنىين   اَّلل ي 
دليبلن قطعيًّا، على : كأصحابو (،النظٌاـ) إُف ،إنكار الرجم كليست نسبة
، من (الرجم)ىو أٌكؿ من أنكر  (النظٌاـ)فجائز أف يكوف  .انفرادىم، هبذا القوؿ

آخركف،  -أك بقوٟنم  -أصحابو، مٌث أتثٌر بقولو  - على ذلك - اٞنعتزلة، ككافقو
 من سائر فرؽ اٞنعتزلة.

 -مع ذلك  -م، لكٌنو ػػمسبوقنا، إُف إنكار الرج (النظٌاـ)كجائز أف يكوف 
ى ػمؤٌلفٌن، بنسبة اإلنكار إليو، كإلػبعض الرين؛ كلذلك صرٌح نكً مي ػٌد من أبرز اليػيعى 

 حصر.ػأصحابو، على سبيل التمثيل، ال على سبيل ال
مٌث اعلم أٌف العلماء أٗنعوا على كجوب حٌد »قاؿ بدر الدين العييٌن: 

من  ،أحده  يف ىذا م ٫نالفػكىو الثٌيب، كل ،نالزآف البكر مئة، كرجم اصى  جلد
كالنظٌاـ   ،كبعض اٞنعتزلة ،عن اٝنوارج ،كغًنه ،ضيأىل القبلة، إاٌل ما حكى القا

 .(ْ)«....م يقولوا ابلرجمػفإهٌنم ل ؛كأصحابو

                                                           
، كميزاف ٕٔ/ُٖ، كسًن أعبلـ النببلء: ّٖٔ/ِ( انظر: طبقات الفقهاء الشافعٌية: ُ)

 .ُٓٓ/ّاالعتداؿ: 
 .ُٓ( النساء: ِ)
 .ّٖٗ، ّٖٔ/ٗ. كانظر: اٜناكم الكبًن: ُٕ/ْ( النكت كالعيوف: ّ)
 .ُّٗ/ٖ( عمدة القارم: ْ)
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أٌف من اٞنعتزلة  «النظٌاـ كأصحابو، ككبعض اٞنعتزلة»فييفهىم من عبارة: 
 قد ذىبوا إُف إنكار الرجم؛ فإٌف كاؼى  -غًن النظٌاـ، كغًن أصحابو  -آخرين 

 التشبيو للتمثيل، ال اٜنصر.
 صنفاف: -عمومنا  -كأقٌر ٗنهور ادىثٌن ابلرجم، كأنكره منهم  

اٞنؤٌلفوف اٞنستغربوف، الذين أتثٌركا ابٞنستشرقٌن، كال سٌيما أىل التعطيل،  -1
الذين أنكركا حٌجٌية السٌنة النبويٌة، كابتدعوا ٓنريفات كثًنة، للنصوص القرآنٌية، 

ج، كصرٌح بعضهم لراب كاٝنمر كالترُب كعطٌلوا أحكامنا شرعٌية كثًنة؛ فاستحٌلوا ا
 إبابحة التعٌرم كالبغاء، كعطٌلوا اٜندكد الشرعٌية... إٍف.

اٞنؤٌلفوف الفقهٌيوف، الذين اعتمدكا على أدٌلة ًنسبٌية، كجدكىا كافية للقطع  -2
 إبنكار الرجم، أك كافية لرتجيح إنكاره، على اإلقرار بو. 

م ترد يف القرآف الكرٔف، كإ٧ٌنا ػلكعقوبة الرجم »مٌي: ػقاؿ مصطفى الزل
، على عدد قليل، ٣ٌنن ارتكبوا ىذه اٛنر٬نة، من اٞنتزٌكجٌن طٌبقها الرسوؿ 

كاٞنتزٌكجات، طبقنا ٞنا كرد يف التوراة، كإبقرار من اٛنآف، كمطالبتو بتطبيق حكم 
هللا عليو، مٌث حصل اٝنبلؼ بٌن علماء اإلسبلـ، يف أٌف عقوبة الرجم: ىل ىي 

كُف للمتزٌكج كاٞنتزٌكجة، كالثانية ابقية إُف جانب عقوبة اٛنلد، على أساس أٌف األي 
. كإذا أخذان بقوؿ من قاؿ (ُ)﴾كىالز آف  الز انًيىةي ﴿لغًن٨نا، أك أهٌنا نيسخت آبية: 

أبهٌنا ابقية، كما ىو رأم اٛنمهور، فإٌف بقاءىا يكوف كعدـ البقاء، من الناحية 
خبلؼ ػن، ال ييوجىد الػاؿ عادليػػمة، بشهادة أربعة رجػجريػثبت الم تػالعملٌية، ما ل

 .(ِ)«هم...ػن إفاداتػبي

                                                           
 .ِ( النور: ُ)
 .ُْٓ-ٖٓ، كانظر: ٠نموعة األُناث القرآنٌية: َْ( أسباب إابحة األعماؿ اٛنرمٌية: ِ)
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متزٌكجة: ىي اإلعداـ ػمتزٌكج كالػكعقوبة ال»مٌي أيضنا: ػكقاؿ مصطفى الزل
ابلرجم، عند بعض الفقهاء. كعند البعض اآلخر: الرجم منسوخ ابٛنلد؛ ألٌف 

 .(ُ)«كالثآف ابلقرآف، كىذا ما نرٌجحواألٌكؿ ثبت ابلسٌنة النبويٌة، 
 لتنتفييف مسألة معٌينة،  - بٌن القدامى -كيكفي كجود االختبلؼ 

بياف الصواب، بل  - يف ىذا اٞنقاـ -اٜناجة إُف اٛنواب فيها؛ فليس الغرض 
، كقد ذكران أٌف اٞنسائل اليت اختلف (قطعٌية األدٌلة) إالتنبيو على مبدىو الغرض 

ف كن أف توصى قة، لكن ٬ني ف ابلقطعٌية اٞنطلى كن أف توصى ٬ني  ال فيها القدامى،
 ة.سبيٌ ابلقطعٌية النًٌ 

يقطعوف بذلك، كالذين  - كىم اٛنمهور - فالذين يركف مشركعٌية الرجم
 يرفضوف ىذا القطع. - كىم قٌلة قليلة - يركف مشركعٌية الرجم ال

الصواب يف اٞنسألة؛ ال يعنينا بياف رأينا، أك بياف  - يف ىذا اٞنقاـ -ك٥نن 
ليست البحث يف اٞنسائل اٝنبلفٌية، بل الغاية  - من ىذا الكتاب -ألٌف الغاية 

ا عن االختبلؼ، كتعٌدد اآلراء، ىي  الدفاع عن اإلسبلـ، أبكجز الطرائق، بعيدن
 يف اٞنسألة، لتنتفي اٜناجة إُف اٛنواب. القدامى فيكفي إثبات اختبلؼ

يب، يف ىذه أف ٩ني  - برأم اٛنمهور -كمع ذلك كٌلو، يستطيع القائل 
جر٬نة شنيعة، فظيعة، خطًنة، تفعل يف  اٞنسألة، فيقوؿ: إٌف جر٬نة الزْف

اجملتمعات، كالبيوت، ما تفعلو األكبئة، كاٛنراثيم، كاألمراض الفٌتاكة؛ فالردع عنها 
 كاجب، كٌل الوجوب. 

، أم: كوف الزانية متزٌكجة، (اإلحصاف)فإذا انضاؼ إُف ذلك كٌلو صفة 
 كأخطر، من عٌدة جهات: ،كأفظع ،مة أشنعػي متزٌكجنا، كانت اٛنريػكوف الزان أك

                                                           
 .ُّٓ( اٞندخل لدراسة الشريعة اإلسبلمٌية يف ٧نط جديد: ُ)
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خيانة الزكج الزآف لزكجتو العفيفة، كخيانة الزكجة الزانية لزكجها العفيف،  -أ
ج كن أف يقٌدمو الزك كالزكجاف شريكاف يف تربية األطفاؿ كتقو٬نهم، فما الذم ٬ني 

اٝنائنة  الزانية كن أف تقٌدمو الزكجةاٝنائن لزكجتو كأطفالو، كما الذم ٬ني الزآف 
 !!!لزكجها كأطفاٟنا؟

اختبلط األنساب، فالزكجة اٝنائنة الزانية اليت أتيت الفاحشة مع رجل آخر  -ب
كن أف ٓنمل من الرجل الثآف، كزكجها غافل عن ذلك، فًنيٌب غًن زكجها، ٬ني 

 .زْف بنت، أك حجره ابن زْف الرجل الغافل يف
الزكجة اٝنائنة، إف َف تكن مبغضة لزكجها قبل اٝنيانة، فإٌف اٝنيانة ستجٌرىا  -ج

، كقد يقود ذلك إُف بغض زكجها، كعشق الرجل الذم يشاركها يف رذيلة الزْف
وقع الرجل الطبلؽ، كيف ىذا تدمًن لؤلسرة، إُف الطبلؽ، كاختبلؽ اٞنشاكل؛ ليي 

 األطفاؿ؛ أك تبقى الزكجة عشيقة لرجل، كخائنة لزكجها. كتقويض لرتبية
لغفلة  ؛الزكجة اليت تتجرٌأ، فتخوف زكجها، كتكوف يف مأمن من العقاب -د

كن أف تتمادل يف اٛنرأة، فتعاشر أكثر من رجل، فتكوف زكجها عن جر٬نتها، ٬ني 
 مرتعنا موبوءنا للزانة.

الزكج الزآف اٝنائن قد يكوف كسيطنا، لنقل األمراض الفٌتاكة، إُف زكجتو  -ه
العفيفة الربيئة، كإُف اٛننٌن الذم يف بطنها؛ ككذلك الزكجة الزانية اٝنائنة قد 
تكوف كسيطنا، لنقل األمراض الفٌتاكة، إُف زكجها العفيف الربمء، كإُف 

 .(ُ)جنينها
فنرل أٌف »على رأم اٛنمهور:  قاؿ سٌيد قطب، كىو ٣ٌنن يرل الرجم 

ن ىي الرجم. ذلك أٌف الذم سبق لو عقوبة البكر ىي اٛنلد، كعقوبة اصى 

                                                           
 .ُْٖ-ُُّ( انظر: األمراض اٛننسٌية أسباهبا كعبلجها: ُ)
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قد عرؼ الطريق الصحيح  ،كىو مسلم حٌر ابلغ ،يف نكاح صحيح ،الوطء
يشي بفساد فطرتو كا٥نرافها، فهو جدير  بو، فعدكلو عنو إُف الزْفالنظيف كجرٌ 

ٌر، الذم قد يندفع ٓنت ضغط اٞنيل ل الغً فٍ الغي بتشديد العقوبة، ِنبلؼ البكر 
ن ذك ْنربة فيو ْنعلو كىو غرير.. كىناؾ فارؽ آخر يف طبيعة الفعل. فاصى 

٣نٌا يتذٌكقو البكر. فهو حرٌم بعقوبة كذلك  ،كيستجيب لو بدرجة أعمق ،يتذٌكقو
 . (ُ)«أشدٌ 

فسد كيي  ،فسد األخبلؽو يي ألنٌ  ؛فاحشة ىػفالزن»كقاؿ ابن عثيمٌن: 
من  ،كمصداؽ ىذا ما ظهر يف اآلكنة األخًنة .د األمراضوجً كيي  ،األنساب

أك  ى،ػ"اإليدز". ىذا سببو الزنػى بسمٌ كيي  ،اٞنرض اٝنبيث الذم ىو "فقد اٞنناعة"
كن أف يكوف . ال ٬ني كساء سبيبلن  ،اه هللا فاحشةمٌ ػ. كٟنذا سأكرب أسبابو الزْف

 .(ِ)«هلكمي  ردو سد مي و طريق فاألنٌ  ؛ا للمسلمٌن أبدن سبيبلن 
ال يكوف  :عن أٌف تنفيذ عقوبة الزْف - أك يتغافلوف - كيغفل الطاعنوف 

ابألقاكيل كاألكاذيب كاالفرتاءات، بل ال بٌد من شهادة أربعة رجاؿ عدكؿ، 
، كصفات الزآف، كصفات يشهدكف شهادة مفٌصلة، ٞنا رأكه من كيفٌية الزْف

 خشية االشتباه بغًن٨نا.الزانية، كمكاف اٛنر٬نة، كزماهنا؛ 
ذلك كٌلو، فإٌف ىذا يدٌؿ على االستهتار بفإف كقعت شهادة مفٌصلة 

، أك اجملاىرة ابلفاحشة، كإاٌل، فلو كاف الزانياف قد احتاطا، كأغلقا عليهما ابلزْف
إبحكاـ، ٞنا استطاع الشهود األربعة رؤية  ،ابب الدار، أك ابب الغرفة

 التفصيبلت كٌلها. 

                                                           
 .ِْٕٖ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ِْٗ/ٕد بن صاٌف العثيمٌن: ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نمٌ ِ)
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معاقبة اٞنستهرتين كاجملاىرين يؤٌدم إُف أف يتجرٌأ من  كالسكوت عن
سي حاؿ اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ، كحاؿ أعداء سواىم، فتكثر الفواحش، حٌت ٕني 

 ،كمعابدىم ،كنواديهم ،ي دايرىمػف ،اإلسبلـ، الذين ال يبالوف ابنتشار الفواحش
 كطرقاهتم.

ف برؤية الفعل، قٌرك لذلك يطلب شهادة أربعة عدكؿ يي »قاؿ سٌيد قطب: 
ا، ظى أك اعرتافنا ال شبهة يف صٌحتو. كقد يي  ٌن أٌف العقوبة إذف ك٨نٌية ال تردع أحدن

قيم بناءه على العقوبة، ال يي  ،كما ذكران  ،ألهٌنا غًن قابلة للتطبيق. كلكٌن اإلسبلـ
بل على الوقاية من األسباب الدافعة إُف اٛنر٬نة؛ كعلى هتذيب النفوس، كتطهًن 

ثًنىا يف القلوب، فتتحرٌج من اإلقداـ على كعلى اٜنٌساسٌية اليت يي الضمائر؛ 
جر٬نة تقطع ما بٌن فاعلها كبٌن اٛنماعة اٞنسلمة من كشيجة. كال يعاقب إاٌل 

أك  ؛فًناىا الشهود ،اٞنتبٌجحٌن ابٛنر٬نة، الذين يرتكبوهنا بطريقة فاضحة مستهرتة
 . (ُ)«الذين يرغبوف يف التطٌهر إبقامة اٜنٌد عليهم...

تطعن يف اإلسبلـ؛ بسبب فرضو عقوبة على  - أيٌها الطاعن -فإذا كنت  
نشئن الزانة، فاستمتع، كأنت تنظر إُف زكجتك، كأختك، كابنتك، كىٌن يزنٌن، كيي 

  ، كبنات الزْف!!!، كأبناء الزْفكالزكآف أجياالن من الزانة
هٌن، ػضربى ػهٌن، كإاٌيؾ أف تسارع إلػكإاٌيؾ أف تغضب؛ بسبب أفعال

ثبت للناس ى بيتك؛ لتي ػهدكء، كسٌهل أمر دخوؿ الزانة، إلػانتهارىٌن، بل الـز ال أك
أٌنك إنساف مثاٌِف، مثٌقف، متفٌتح، متحٌرر، متنٌور، تعرؼ قيمة حقوؽ اإلنساف، 

 !!كمنها حقوؽ زكجتك، كأختك، كابنتك، يف معاشرة الزانة!
بل  ؛للقضاء على ىذا الوابء إٌف إنكار القلب كاللساف ليس رادعنا كافينا؛

                                                           
 .َِْٗ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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داكاة النفس مي ػفإهٌنا كفيلة ب ؛، إقامة صحيحةحٌد الشرعيٌ ػبٌد من إقامة ال ال
، كتػخليصها، من اإلدماف، كاالستهتار، كتوجيهها نػحو ابلسوء كالفحش األٌمارة

يف ى سينتشر ػكإاٌل، فإٌف الزن ؛ إلشباع الرغبة اٛننسٌية؛)الزكاج( الطريق الشرعيٌ 
 !!!انتشار النار يف اٟنشيمالبيوت كالطرقات كالنوادم كاألسواؽ، 

 :عقوبة اجللد يف جرمية القذف 
كأٌما عقوبة القذؼ، فليست قتبلن ٜنرٌيٌة الرأم، كحرٌيٌة التعبًن، بل ىي ردع  

كلك أف تتخٌيل أيٌها الطاعن فداحة  .للتطاكؿ على األعراض ّنقالة السوء
 ،كزكجتك ،كخالتك ،كعٌمتك ،القذؼ، حٌن تسمع القاذؼ يٌتهم أٌمك

كابنة  ،كابنة خالتك ،كابنة عٌمتك ،كابنة خالك ،عٌمك كابنة ،كابنتك ،كأختك
 -فهل ترل  ؛يف كٌل اندو  ،أختك، ابرتكاب الفاحشة، كينشر ذلك كابنة ،أخيك

 !!يف إبداء الرأم؟! ،حقوقو حقًّا من -ٟنٌن  يف قذفو
كىٌن  ،م على اصناتهى لقي التػُ إٌف ترؾ األلسنة تي »قاؿ سٌيد قطب:  

بدكف دليل قاطع، يرتؾ اجملاؿ فسيحنا لكٌل  ،ثٌيبات أك أبكارنا ،العفيفات اٜنرائر
صبح بتلك التهمة النكراء؛ مٌث ٬نضي آمننا! فتي  ،من شاء أف يقذؼ بريئة أك بريئنا

 ،مثة، كإذا كٌل فرد فيها متٌػهى حة، كٚنعتها ملو  سي، كإذا أعراضها ٠نر  اٛنماعة كٕني 
د ابالهٌتاـ؛ كإذا كٌل زكج فيها شاٌؾ يف زكجو، ككٌل رجل فيها شاٌؾ يف أك مهد  

 ،د ابالهنيار. كىي حالة من الشٌك كالقلق كالريبةأصلو، ككٌل بيت فيها مهد  
وحي إُف النفوس اٞنتحٌرجة من م يي هى طاؽ. ذلك إُف أٌف اطٌراد ٚناع التػُ تي  ال

قدـ عليها ث، كأٌف الفعلة فيها شائعة؛ فيي لو  ارتكاب الفعلة أٌف جٌو اٛنماعة كٌلو مي 
بكثرة تردادىا، كشعوره أبٌف   ،من كاف يتحرٌج منها، كهتوف يف حٌسو بشاعتها

اعة يف منع كقوعو؛ كاٛنم دم عقوبة الزْفكثًنين غًنه أيتوهنا! كمن مٌث ال ْني 
ث اٞنوحي ابرتكاب الفحشاء. صبح، كىي تتنٌفس يف ذلك اٛنٌو اٞنلو  سي كتي ٕني 
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م، ك٘ناية ألصحاهبا من اآلالـ الفظيعة اليت ٟنذا، كصيانة لؤلعراض من التهجُ 
شٌدد القرآف الكرٔف يف عقوبة القذؼ، فجعلها قريبة من عقوبة  :تصٌب عليهم

كُف الوصم ابلفسق. كالعقوبة األي مع إسقاط الشهادة، ك  ،ٖنانٌن جلدة ،الزْف
ر قوؿ القاذؼ، هدى كالثانية أدبٌية يف كسط اٛنماعة؛ كيكفي أف يي  ،جسديٌة

 ،مناك٬نشي بينهم متٌػهى  ،ذ لو بشهادة، كأف يسقط اعتباره بٌن الناسيؤخى  فبل
فهو منحرؼ عن اإل٬ناف خارج عن طريقو  ،ق لو بكبلـ! كالثالثة دينٌيةيوثى  ال

 ،اٞنستقيم. ذلك إاٌل أف أييت القاذؼ أبربعة يشهدكف برؤية الفعل، أك بثبلثة معو
على صاحب  ع حٌد الزْففيكوف قولو إذف صحيحنا، كيوقى ؛ إف كاف قد رآه

كما ٔنسر   ،قةٔنسر ابلسكوت عن هتمة غًن ١نق   الفعلة. كاٛنماعة اٞنسلمة ال
هٌتاـ كالرتٌخص فيو، كعدـ التحرٌج من اإلذاعة بو، كٓنريض الكثًنين بشيوع اال

على ارتكاب الفعلة اليت كانوا يستقذركهنا، كيظٌنوهنا ٣ننوعة يف  ،من اٞنتحٌرجٌن
 ،صيب اٜنرائر الشريفاتاليت تي  ،أك اندرة. كذلك فوؽ اآلالـ الفظيعة ،اٛنماعة

كطمأنينة  ،ليها يف حياة الناسكاألحرار الشرفاء؛ كفوؽ اآلاثر اليت ترتٌتب ع
 . (ُ)«البيوت
 :عقوبة قطع اليد يف جرمية السرقة 

كأٌما قطع يد السارؽ، فإهٌنا عقوبة رادعة كٌل الردع، عن جر٬نة السرقة،  
ابلقضاء على السرقة؛ فليس  - ٌبقت، التطبيق الصحيحلو طي  -كىي كفيلة 

لقطع مناسبة لعظم جر٬نة للحبس من قٌوة الردع ما للقطع. كقٌوة الردع يف ا
 السرقة، كمناسبة ٝنطرىا يف اجملتمع.

كلك أف تتخٌيل ذلك، بعد أف تكسب ماالن بشٌق األنفس، كتذىب إُف  

                                                           
 .ُِْٗ-َِْٗ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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فيعدك عليك سارؽ، فيسلبك  ؛السوؽ؛ لتشرتم الطعاـ لك كلزكجتك كأطفالك
، خالينا، خائبنا ما فتبيتوف  ؛كسبت يف يومك ىذا، فتعود إليهم يف اٞنساء، خاكاين

 .ليلتكم جياعنا
مٌث ٩ند السارؽ أنٌو يف مأمن من العقاب، فبدالن من أف يعمل كما تعمل 
أنت، يٌتكل على سرقة جهودؾ، كجهود أمثالك، فيقتدم بو آخركف، فيكثر 

ي ػف ،مسركؽػاللصوص، كيسطوف على البيوت، كتقول جرأهتم، فرٌّنا آذكا ال
 ا بعض أطفالو.جسده، ليسرقوا منو مالو، كرٌّنا سرقو 

ب إُف اإلسبلـ، نسى كحشٌية، تي  - بقطع أيديهم - فليس عقاب اللصوص
ؼ على صرى الزكاة على اٞنستطيعٌن، لتي  سٌيما إذا علمنا أٌف اإلسبلـ فرضى  كال
  .كغًنىم ،كالغارمٌن ،مساكٌنػكال ،من الفقراء ،محتاجٌنػال

، أك هكرى كىو جاىل، أك غافل، أك مي  - كالذم أيخذ من ماؿ غًنه
ع يده قطى ع يده؛ بل الذم تي قطى ال تي  - جائع، ال يقول على الكسب مضطٌر، أك
م يكن ػحبلؿ، كلػعلى الكسب ال ،ادرػػة، كىو قػػذ السرقة حرفػػخػىو من اتٌ 

 .عليها ىناإُف السرقة، أك مكرى  ،مضطرًّا
على  -إٌف اجملتمع اٞنسلم يوٌفر ألىل دار اإلسبلـ »قاؿ سٌيد قطب: 

ما يدفع خاطر السرقة عن كٌل نفس سويٌة.. إنٌو يوٌفر ٟنم  -اختبلؼ عقائدىم 
ضماانت العيش كالكفاية. كضماانت الرتبية كالتقؤف. كضماانت العدالة يف 

ت من حبلؿ؛ ك٩نعل التوزيع. كيف الوقت ذاتو ٩نعل كٌل ملكٌية فرديٌة فيو تنب
تنفع اجملتمع كال تؤذيو.. كمن أجل ىذا كٌلو  ،اٞنلكٌية الفرديٌة كظيفة اجتماعٌية

يدفع خاطر السرقة عن كٌل نفس سويٌة.. فمن حٌقو إذف أف يشٌدد يف عقوبة 
السرقة، كاالعتداء على اٞنلكٌية الفرديٌة، كاالعتداء على أمن اٛنماعة.. كمع 

حٌت  ؛مابلشبهة؛ كيوٌفر الضماانت كاملة للمتٌػهى  فهو يدرأ اٜندٌ  ،تشديده
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ذ بغًن الدليل الثابت.. كلعٌلو من اٞنناسب أف نفٌصل شيئنا يف ىذا يؤخى  ال
م حكمة اٛنزئٌيات فهى ، فبل تي متكامله  اإلٗناؿ.. إٌف النظاـ اإلسبلمٌي كل  

دئو ر يف طبيعة النظاـ كأصولو كمبانظى إاٌل أف يي  ،التشريعٌية فيو حٌق فهمها
ذ النظاـ  إاٌل أف يؤخى  ،كضماانتو. كذلك ال تصلح ىذه اٛنزئٌيات فيو للتطبيق

؛ كيي  من  إل بو ٗنلة. أٌما االجتزاء ُنكم من أحكاـ اإلسبلـ، أك مبدعمى كامبلن
عٌد اٛنزء اٞنقتطع مبادئو، يف ظٌل نظاـ ليس كٌلو إسبلميًّا، فبل جدكل لو؛ كال يي 

ـ ليس أجزاء كتفاريق. اإلسبلـ ىو ىذا النظاـ منو تطبيقنا لئلسبلـ؛ ألٌف اإلسبل
اٞنتكامل الذم يشمل تطبيقو كٌل جوانب اٜنياة.. ىذا بصفة عاٌمة. أٌما ابلنسبة 
ٞنوضوع السرقة، فاألمر ال ٫نتلف.. إٌف اإلسبلـ يبدأ بتقرير حٌق كٌل فرد، يف 

ضركريٌة ٜنفظ اجملتمع اٞنسلم يف دار اإلسبلـ، يف اٜنياة. كحٌقو يف كٌل الوسائل ال
اٜنياة.. من حٌق كٌل فرد أف أيكل كأف يشرب كأف يلبس كأف يكوف لو بيت 

كعلى  -كٌنو كيؤكيو، ك٩ند فيو السكن كالراحة.. من حٌق كٌل فرد على اٛنماعة يي 
أف ٪نصل على ىذه الضركراٌيت.. أٌكالن عن طريق  -الدكلة النائبة عن اٛنماعة 

كالدكلة النائبة عن  -كعلى اٛنماعة  - ما داـ قادرنا على العمل -العمل 
مو كيف يعمل، كأف تيٌسر لو العمل، كأداة العمل.. فإذا أف تعلٌ  -اٛنماعة 

يًّا، ػلعدـ كجود العمل، أك أداتو، أك لعدـ قدرتو على العمل، جزئيًّا أك كلٌ  ؛تعٌطل
اٜنٌق يف كقتيًّا أك دائمنا، أك إذا كاف كسبو من عملو ال يكفي لضركراٌيتو، فلو 

ض لو شرعنا فرى الن من النفقة اليت تي استكماؿ ىذه الضركراٌيت من عٌدة كجوه: أكٌ 
على القادرين من أىل ١نٌلتو. كاثلثنا من بيت ماؿ  على القادرين يف أسرتو. كاثنينا

الزكاة فرضت الدكلة  اٞنسلمٌن من حٌقو اٞنفركض لو يف الزكاة. فإذا َف تكفً 
ما ٪نٌقق الكفاية  - شريعة اإلسبلـ كٌلها يف دار اإلسبلـذة لمنفًٌ ػال -مسلمة ػال

للمحركمٌن يف ماؿ الواجدين؛ ُنيث ال تتجاكز ىذه اٜندكد، كال تتوٌسع يف غًن 
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ضركرة. كال ْنور على اٞنلكٌية الفرديٌة الناشئة من حبلؿ.. كاإلسبلـ كذلك 
فيو إاٌل من حبلؿ.. يتشٌدد يف ٓنديد كسائل ٗنع اٞناؿ؛ فبل تقـو اٞنلكٌية الفرديٌة 

ثًن ثًن اٞنلكٌية الفرديٌة يف اجملتمع اٞنسلم أحقاد الذين ال ٬نلكوف؛ كال تي كمن مٌث ال تي 
أطماعهم يف سلب ما يف أيدم اآلخرين. كِناٌصة أٌف النظاـ يكفل ٟنم الكفاية؛ 
كال يدعهم ١نركمٌن. كاإلسبلـ يريٌب ضمائر الناس كأخبلقهم؛ فيجعل تفكًنىم 

العمل كالكسب عن طريقو؛ ال إُف السرقة كالكسب عن طريقها..  يٌتجو إُف
لتوفًن ضركراٌيهتم، أعطاىم حٌقهم ابلوسائل  ؛د العمل، أك َف يكفً وجى فإذا َف يي 

فلماذا يسرؽ السارؽ يف ظٌل ىذا النظاـ؟ إنٌو ال يسرؽ  ،النظيفة الكر٬نة.. كإذف
ب طلى العمل. كالثراء ال يي  لسٌد حاجة. إ٧ٌنا يسرؽ للطمع يف الثراء من غًن طريق

يف دار اإلسبلـ، ك٪نرمها الطمأنينة  ،من ىذا الوجو الذم يركٌع اٛنماعة اٞنسلمة
اليت من حٌقها أف تستمتع هبا. ك٪نـر أصحاب اٞناؿ اٜنبلؿ أف يطمئٌنوا على 

مالو من  بى سى كى   - هم اٜنبلؿ. كإنٌو ٞنن حٌق كٌل فرد يف مثل ىذا اجملتمعػمالً 
راب، كال من غٌش، كال من احتكار، كال من أكل أجور العٌماؿ،  من حبلؿ، ال

من حٌق كٌل  - مٌث أخرج زكاتو، كقٌدـ ما قد ٓنتاج إليو اٛنماعة من بعد الزكاة
باح ىذا اٞناؿ للسرقات فرد يف مثل ىذا النظاـ أف أيمن على مالو اٝناٌص، كأاٌل يي 
إذا سرؽ كىو مكفٌي  أك لغًن السرقات. فإذا سرؽ السارؽ بعد ذلك كٌلو..

 حرمة اٛنر٬نة، غًن ١نتاج لسلب ما يف أيدم اآلخرين، ألٌف اٜناجة، متبٌٌن 
م ٩نمعوىا من حراـ.. إذا سرؽ يف مثل ىذه ػكل ،م يغصبوا أمواٟنمػاآلخرين ل

مت ثبتت عليو  ،يسرؽ كلو عذر. كال ينبغي ألحد أف يرأؼ بو األحواؿ، فإنٌو ال
ـٌ يف اإلسبلـ ىو  دوجى اٛنر٬نة. فأٌما حٌن تي  شبهة من حاجة أك غًنىا، فاٞنبدأ العا

نظامو  م حدكد اإلسبلـ، يف ظلٌ فهى كىكذا ينبغي أف تي ... درء اٜندكد ابلشبهات
على حساب طبقة.  ،ال لطبقة ،الذم يضع الضماانت للجميع ؛متكاملػال
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ب عاقً خذ أسباب العقوبة. كالذم ال يي قبل أف يتٌ  ،خذ أسباب الوقايةكالذم يتٌ 
 .(ُ)«ر لبلعتداءببل مربًٌ  ، اٞنعتدينإاٌل 

 ،ةفظٌ  ،قد تبدك قاسية ،ر اإلسبلـ عقوابت رادعةيقرٌ »قطب:  ١نٌمدقاؿ ك 
 حٌت  ،اقها أبدن و ال يطبًٌ كلكنٌ  ؛كال تفكًن ،نمعُ ػببل ت ،اسطحيًّ  امن أيخذىا أخذن لً 

 ،ررًٌ ػبدكف مي ، قد ارتكبها - مةػجريػالذم ارتكب ال -الفرد  أفٌ  الن يضمن أكٌ 
كىناؾ  ،او ال يقطعها أبدن ر قطع يد السارؽ، كلكنٌ فهو يقرًٌ  شبهة اضطرار. كال

 .(ِ)«...جوعػالسرقة نشأت من ال شبهة أبفٌ 

                                                           
 .ّٖٖ-ِٖٖ/ِ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ُّٓ-ُِٓ شبهات حوؿ اإلسبلـ: (ِ)
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 مبدأ العاشرـال

 موازهت العادلتـال

 
ل اامي عامى كيعين أف يي  ،(ُ)(صرى تكافؤ الفي ) إيعتمد ىذا اٞنبدأ على مبد 

ص متساكية، رى حصوؿ كٌل كاحد منهما على فػي  كاٞنٌدعي معاملة متساكية، تضمن
، فكما ٪نصل اٞنٌدعي على فرصة كافية ليطرح اٌدعاءه، (السبلح القانوٓفٌ )يف 

كأييت ابألدٌلة على ما يٌدعيو، فكذلك ٪نٌق للمحامي أف يناؿ فرصة كافية؛ 
  هة إليو.م اٞنوج  هى م من التػُ إلثبات براءة اٞنتٌػهى 

، ّنعىن أف يقـو (اٞنوازنة العادلة) إقاؽ مبدكن اشت٬ني  إكمن ىذا اٞنبد 
م، كسًنة اٞنٌدعي؛ ليطٌلع القاضي على الفرؽ اامي ابٞنوازنة بٌن سًنة اٞنتٌػهى 

 بينهما، فيعلم من يستحٌق اإلدانة منهما.  
فماذا لو تقٌدـ إُف القاضي العادؿ ثبلثة رجاؿ موصوفٌن ابلكذب كالظلم 

دين رجبلن موصوفنا ابلصدؽ كالعدؿ نو أف يي كالفجور كاٝنيانة كاٝنبث، يسألو 
  !!كالعٌفة كاألمانة كالطيبة؟!

ماذا لو كاف ىؤالء الثبلثة يٌتهموف الرجل الصاٌف أبضداد صفاتو، اليت 
 !!ىي يف اٜنقيقة صفاهتم السٌيئة؟!

 الصادؽى  ابٛننوف، كيٌتهم الكاذبي  العاقلى  ىل يصٌح أف يٌتهم اجملنوفي 
ابلفجور، كيٌتهم  العفيفى  ابلظلم، كيٌتهم الفاجري  العادؿى  مي ػابلكذب، كيٌتهم الظال

 !!ابٝنبث؟! الطٌيبى  ابٝنيانة، كيٌتهم اٝنبيثي  األمٌنى  اٝنائني 
ر ػىػػيػي سً ػمقلوبة، فػمكذكبة الػالاألثيمة لقد حدثت أمثاؿ ىذه االٌدعاءات 

                                                           
 .ُُٗ-َُٖ، َُٓ، ْٕ( انظر: دليل ااكمة العادلة: ُ)
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 ائمنا. د ،الصاٜنٌن، ككاف الطاعنوف فيهم من شرار الناسيف سًن ك  ، األنبياء
إُف أقوامهم انصحٌن، فاهٌتمهم  ، ل نوح كىود كصاٌفرسً فقد أي 

  !!!أقوامهم ابلكذب كالضبللة كالسفاىة
ا، ك٨ٌنوا بتحريقو، ككٌذبوه، بعد أف   كىذا إبراىيم أراد بو قومو كيدن
  !!!غلبهم ابٜنٌجة البٌينة
راكدتو امرأة العزيز، عن نفسها، فاستعصم، فلٌما   كىذا يوسف

حضر سٌيدىا، اٌدعت أٌف يوسف ىو الذم أراد هبا سوءنا، فمكث يف السجن 
 !!دين ّنا ىو برمء منو!بضع سنٌن، كىو العفيف األمٌن، كأي 

اليهود  اري كاهٌتم كفٌ  ؛ابلسحر كالكذب  و موسىكأتباعي  كاهٌتم فرعوفي 
، كىي الصٌديقة ابلزْف  اهٌتموا أٌمو مرٔفابلسحر كالكذب، ك   عيسى

 !!!رة اٞنصطفاةالعفيفة اٞنطه  
ا ق العظيم، كعرفتو لي ابلصدؽ، كاألمانة، كاٝني  ، كعرفت قريش ١نٌمدن

، اهٌتموه ابلشعر كالسحر فلٌما دعاىم إُف هللا  ؛ا، ال يقرأ، كال يكتبأٌميًّ 
  !!!البشركاٛننوف كالكذب كالكهانة، كبتلٌقي العلم عن بعض 

م، بل لو اٜنٌق في ااكمة العلمٌية ال يكتفي اامي، ابلدفاع عن اٞنتٌػهى ف 
؛ فإٌف خًن  يف ١ناكمة اٞنٌدعي، أم: االنتقاؿ من حالة الدفاع، إُف حالة اٟنجـو

، إذا كاف اٞنقاـ مناسبنا لذلك.   كسيلة للدفاع ىي اٟنجـو
من  - علمٌية، ببل ريبكىي ١ناكمة  - كلذلك ال بٌد يف ١ناكمة اإلسبلـ

مخالفة، كأبرزىا ثبلثة مناىج، ػمناىج الػر الػىػي، كسً (سًنة اإلسبلـ)موازنة بٌن ػال
 ب إليها أبرز الطاعنٌن، ىي: البلدينٌية، كاليهوديٌة، كاٞنسيحٌية.نسى يي 

ك٩نب التنبيو على أٌف سًنة اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ ال ٕنٌثل سًنة اإلسبلـ،  
نسبة مذىبٌية،  بوف إليو، نسبة ظاىريٌة، أك نسبة كراثٌية، أكنسى يي  كال سٌيما الذين
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طئوف، كأخطاؤىم حاصلة؛ بسبب صيبوف، ك٫ني ، يي أك نسبة عصريٌة؛ ألهٌنم بشره 
 ب إليو.نسى ٢نالفتهم ألحكاـ اإلسبلـ، فبل ٩نوز أف تي 

ىو الصورة  (سًنة اإلسبلـ)فاٞنصدر الوحيد الذم نعتمد عليو يف عرض  
 ة، دكف ما سواىا، من الصور اٞننسوبة إُف اإلسبلـ. التنزيليٌ 

موافقتاف للصورة التنزيلٌية، فليستا ػأٌما الصوراتف التأليفٌية كالتطبيقٌية، ال
 ّنصدرين أصيلٌن، كإ٧ٌنا ٨نا مفتاحاف لفهم الصورة التنزيلٌية، ال أكثر.

كن االعتماد يف عرض سًنة اإلسبلـ، على أٌم فمن ابب أكُف، ال ٬ني  
عنصر مستمٌد، من أٌم صورة ٢نالفة للصورة التنزيلٌية، سواء أكانت من الصور 

كن االعتماد على أٌم التأليفٌية، أـ كانت من الصور التطبيقٌية؛ ككذلك ال ٬ني 
ق، سواء طلى مي ػعنصر مستمٌد من أٌم صورة اختبلفٌية، غًن اثبتة، ابلقطع ال

 التطبيقٌية. أكانت من الصور التأليفٌية، أـ كانت من الصور
يكوف سمسيحٌية(، ػ: )البلدينٌية كاليهوديٌة كالالثبلثةمناىج ػػىػر اليككذلك سً  
ا اب  تلك اٞنناىج. كاٞنبادئ، اليت يعرتؼ هبا أصحابي  ،العتماد على اٞنصادربياهني
فاٞننهج البلدييٌن قائم على مبدإ )إنكار ىداية اٝنالق(، كالفرع اإلٜنادٌم  

. كابالعتماد على ىذين  ،مبدإ )إنكار كجود اٝنالق(منو قائم صراحة على  أصبلن
اٞنبدأين ستكوف ١ناكمة )اٞننهج البلدييٌن(، بفركعو الثبلثة: )الفرع اإلٜنادٌم(، 

 ك)الفرع البلأدرٌم(، ك)الفرع الرُبويٌب(.
تقديس )العهد القدٔف(، كاالستمداد منو؛ على  كاٞننهج اليهودٌم قائم 

 (،العهد القدٔف)ابالعتماد على بياف ما يف نصوص  ،كلذلك ستكوف ١ناكمتو
 كفظائع. ،كأكاذيب ،كأساطًن ،من خرافات

اٛنديد؛ كلذلك العهد ك  ،كاٞننهج اٞنسيحٌي قائم على تقديس العهد القدٔف 
 ة من ىذين العهدين.اٞنستمدٌ  ،ةبعرض أبرز العقائد اٞنسيحيٌ  ،ستكوف ١ناكمتو
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 رة ؤلاصالمـصي

 
ما  أٌما .عند هللا  ،مرضيٌ ػاألٌكؿ كاألخًن كالوحيد الاإلسبلـ ىو الدين  

  ببل ريب. ة،ابطل ي أدايففه ،عداه من األدايف
خالقو ػالضعيف الفقًن الصغًن، لمخلوؽ ػعبارة عن خضوع ال اإلسبلـك 

 القوٌم الغيٌن الكبًن. 
كىذا اٝنضوع ليس من ٢نتٌصات اإلنساف، بل إٌف اإلنساف يف اٜنقيقة ىو 

  . اٞنخلوقات خضوعنا للخالقأقٌل 
 .مة لو، خاضعة لو، منقادة ألمرهسلً مي  :فكٌل ٢نلوقات هللا 

قاؿ تعاُف: ﴿أىفػىغىيػٍرى ًديًن اَّللً  يػىبػٍغيوفى كىلىوي أىٍسلىمى مىٍن يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض 
 . (ُ)طىٍوعنا كىكىٍرىنا كىإًلىٍيًو يػيٍرجىعيوفى﴾

هار ػجباؿ كاألكدية كالبحار كاألنػكواكب كالفالشمس كالقمر كالنجـو كال 
كالرايح كاألشجار كالثمار كالزركع كاٞنبلئكة كالدكاٌب كالطيور كاٜنشرات، كٌلها 

 :  ية ساجدة.صلًٌ حة حامدة، مي سبًٌ مة خاضعة، منقادة طائعة، مي سلً مي 
َّللًً  يىٍسجيدي مىٍن يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض  ٟنييٍم قاؿ تعاُف: ﴿كى طىٍوعنا كىكىٍرىنا كىًظبلى

 . (ِ)اًبٍلغيديكًٌ كىاآٍلصىاًؿ﴾
ٍم تػىرى أىف  اَّلل ى ييسىبًٌحي لىوي مىٍن يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالط يػٍري ػ﴿أىلى كقاؿ تعاُف:  

تىوي كىتىٍسًبيحىوي كىاَّلل ي عىًليمه ّنىا يػىٍفعىليوفى﴾ صىاف اتو كيل  قىٍد عىًلمى صىبلى
(ّ) . 

                                                           
 .ّٖ( آؿ عمراف: ُ)
 .ُٓ( الرعد: ِ)
 .ُْ( النور: ّ)
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كقاؿ تعاُف: ﴿تيسىبًٌحي لىوي الس مىاكىاتي الس ٍبعي كىاأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيًهن  كىًإٍف ًمٍن 
ًليمنا غىفيورنا﴾  .(ُ)شىٍيءو ًإال  ييسىبًٌحي ًُنىٍمًدًه كىلىًكٍن الى تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم إًن وي كىافى حى

ٍم تػىرى أىف  اَّلل ى ػتعاُف: ﴿أىلى أٌما الناس، فمنهم اٞنسلم، كمنهم غًن اٞنسلم، قاؿ  
يىٍسجيدي لىوي مىٍن يف الس مىاكىاًت كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض كىالش ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالُنجيوـي كىاٍٛنًبىاؿي 

لىوي  كىالش جىري كىالد كىاُب كىكىًثًنه ًمنى الن اًس كىكىًثًنه حىق  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي كىمىٍن ييًهًن اَّلل ي فىمىا
 . (ِ)ًمٍن ميٍكرًـو ًإف  اَّلل ى يػىٍفعىلي مىا يىشىاءي﴾

مٌن كقاسطٌن. سلً كاٛنٌن كاإلنس يف ىذا األمر؛ فإهٌنم انقسموا على مي  
ا.  قاؿ تعاُف: ﴿كىأىان  ًمن ا اٍلميٍسًلميوفى كىًمن ا اٍلقىاًسطيوفى فىمىٍن أىٍسلىمى فىأيكلىًئكى ٓنىىر ٍكا رىشىدن

 . (ّ)ًسطيوفى فىكىانيوا ًٛنىهىن مى حىطىبنا﴾كىأىم ا اٍلقىا
فإذا نظران يف إسبلـ اإلنساف رأينا أٌف اإلسبلـ ىو الدين الوحيد الذم  

إُف  - يف اٜنقيقة - لعباده؛ كلذلك كاف الرسل كٌلهم يدعوف ارتضاه هللا 
 دين كاحد، ىو اإلسبلـ.

كيوسف، ماعيل، كإسحاؽ، كيعقوب، ػفنوح، كإبراىيم، كلوط، كإس 
بعد أف  كالسحرة  - كأتباعهم،  كموسى، كىاركف، كسليماف، كعيسى

 كٌلهم كانوا مسلمٌن.   - ، كاٜنوارٌيٌنإ بعد أف آمنت، كملكة سبآمنوا
رى ػػػػبي ػافى كى ػػػٍوـً ًإٍف كى ػػػػًو ايى قى ػػػاؿى ًلقىٍومً ػػوحو ًإٍذ قى ػػأى ني ػػبى ػػٍم نى ػػػلي عىلىٍيهً ػػػقاؿ تعاُف: ﴿كىاتٍ  

لٍ ػػػرًم آًبيى ػػاًمي كىتىٍذًكيػػعىلىٍيكيٍم مىقى  ٍم ػػرىكي ػػوا أىمٍ ػػًمعي ػتي فىأىجٍ ػاًت اَّللً  فػىعىلىى اَّللً  تػىوىك 
ريكًف. فىًإٍف ػػي  كىالى تػيٍنظً ػم  اٍقضيوا إًلى ػػةن ثي ػػٍن أىٍمريكيٍم عىلىٍيكيٍم غيم  ػػم  الى يىكي ػرىكىاءىكيٍم ثي ػػكىشي 

                                                           
 .ْْاإلسراء: ( ُ)
 .ُٖ( اٜنٌج: ِ)
 .ُٓ-ُْ( اٛنٌن: ّ)
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تيٍم  نى ػػوفى مً ػػػٍرتي أىٍف أىكي ػػػرًمى ًإال  عىلىى اَّللً  كىأيمً ػػرو ًإٍف أىجٍ ػػػٍن أىجٍ ػػأىٍلتيكيٍم مً ػػا سى ػفىمى تػىوىل يػٍ
نى﴾ػًلًميػػاٍلميسٍ 

(ُ) . 
كقاؿ تعاُف: ﴿كىًإٍذ يػىٍرفىعي إًبٍػرىاًىيمي اٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كىًإٍٚنىاًعيلي رىبػ نىا تػىقىب ٍل  

أىٍنتى الس ًميعي اٍلعىًليمي. رىبػ نىا كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمىٌٍنً لىكى كىًمٍن ذيرًٌي ًتنىا أيم ةن ميٍسًلمىةن  ًمن ا إًن كى 
نىا إًن كى أىٍنتى التػ و ابي الر ًحيمي. رىبػ نىا كىابٍػعىٍث ًفيًهٍم رىسيوالن  لىكى كىأىرانى مىنىاًسكىنىا كىتيٍب عىلىيػٍ

ليو عىلىٍيهً  ًتكى كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىاٜنًٍٍكمىةى كىيػيزىكًٌيًهٍم إًن كى أىٍنتى اٍلعىزًيزي ًمنػٍهيٍم يػىتػٍ ٍم آايى
نىاهي يف  اٜنٍىًكيمي. كىمىٍن يػىٍرغىبي عىٍن ًمل ًة إًبٍػرىاًىيمى ًإال  مىٍن سىًفوى نػىٍفسىوي كىلىقىًد اٍصطىفىيػٍ

ٌنى. ًإٍذ قىاؿى لىوي رىبُوي أىٍسًلٍم قىاؿى أىٍسلىٍمتي ًلرىبًٌ الُدنٍػيىا كىإًن وي يف اآٍلًخرىًة لىًمنى الص اٜنًً 
اٍلعىالىًمٌنى. كىكىص ى هًبىا إًبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي ايى بىيًن  ًإف  اَّلل ى اٍصطىفىى لىكيمي الدًٌينى فىبلى 

اءى ًإٍذ حى  تيٍم شيهىدى ضىرى يػىٍعقيوبى اٍلمىٍوتي ًإٍذ قىاؿى لًبىًنيًو ٕنىيوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى. أىـٍ كينػٍ
ًئكى إًبٍػرىاًىيمى كىًإٍٚنىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى  مىا تػىٍعبيديكفى ًمٍن بػىٍعًدم قىاليوا نػىٍعبيدي ًإٟنىىكى كىإًلىوى آابى

ا كى٥نىٍني لىوي ميٍسًلميوفى. تًٍلكى أيم ةه قىٍد خىلىٍت ٟنىىا مىا كىسىبىٍت كىلىكي  تيٍم ًإٟنىنا كىاًحدن ٍم مىا كىسىبػٍ
كىالى تيٍسأىليوفى عىم ا كىانيوا يػىٍعمىليوفى. كىقىاليوا كيونيوا ىيودنا أىٍك نىصىارىل تػىٍهتىديكا قيٍل بىٍل ًمل ةى 
نىا كىمىا أيٍنزًؿى ًإُفى  ًنيفنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكٌنى. قيوليوا آمىن ا اًبَّللً  كىمىا أيٍنزًؿى إًلىيػٍ  إًبٍػرىاًىيمى حى

إًبٍػرىاًىيمى كىًإٍٚنىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىمىا أيكيتى ميوسىى كىًعيسىى كىمىا أيكيتى 
الن ًبُيوفى ًمٍن رىهبًًٌٍم الى نػيفىٌرًؽي بػىٌٍنى أىحىدو ًمنػٍهيٍم كى٥نىٍني لىوي ميٍسًلميوفى. فىًإٍف آمىنيوا ّنًٍثًل مىا 

تيٍم ًبًو فػىقىدً  ٍكا كىًإٍف تػىوىل ٍوا فىًإ٧ن ىا ىيٍم يف ًشقىاؽو فىسىيىٍكًفيكىهيمي اَّلل ي كىىيوى الس ًميعي  آمىنػٍ اٍىتىدى
اٍلعىًليمي. ًصبػٍغىةى اَّللً  كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اَّللً  ًصبػٍغىةن كى٥نىٍني لىوي عىاًبديكفى. قيٍل أىٓنيىاُجونػىنىا يف 

ٍخًلصيوفى. أىـٍ تػىقيوليوفى ػٍحني لىوي مي ػنىا كىلىكيٍم أىٍعمىاليكيٍم كىنى ػكىلىنىا أىٍعمىالي  اَّللً  كىىيوى رىبُػنىا كىرىُبكيمٍ 
ودنا أىٍك نىصىارىل ػػػوا ىي ػاني ػػبىاطى كى ػػػوبى كىاأٍلىسٍ ػػاؽى كىيػىٍعقي ػػػلى كىًإٍسحى ػػمىاًعيػمى كىًإسٍ ػًإف  ًإبٍػرىاًىي

                                                           
 .ِٕ-ُٕ( يونس: ُ)
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هي ًمنى اَّللً  كىمىا اَّلل ي ًبغىاًفلو ػػمى شى ػػم ٍن كىتى ػٍن أىٍظلىمي مً ػػكىمى مي أىـً اَّلل ي ػػػٍل أىأىنٍػتيٍم أىٍعلى ػػػقي  هىادىةن ًعٍندى
 . (ُ)وفى﴾ػػعىم ا تػىٍعمىلي 

كقاؿ تعاُف: ﴿فىأىٍخرىٍجنىا مىٍن كىافى ًفيهىا ًمنى اٍلميٍؤًمًنٌنى. فىمىا كىجىٍدانى ًفيهىا غىيػٍرى  
بػىٍيتو ًمنى اٍلميٍسًلًمٌنى﴾

(ِ) . 
 ًمنى اٍلميٍلًك كىعىل ٍمتىيًن ًمٍن أتىًٍكيًل اأٍلىحىاًديًث تعاُف: ﴿رىبًٌ قىٍد آتػىيػٍتىيًن  كقاؿ 

  ميٍسًلمنا كىأىٍٜنًٍقيًن فىاًطرى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض أىٍنتى كىلًيًٌي يف الُدنٍػيىا كىاآٍلًخرىًة تػىوىف يًن 
 . (ّ)اًبلص اًٜنًٌنى﴾

سىى ًإال  ذيرًٌي ةه ًمٍن قػىٍوًمًو عىلىى خىٍوؼو ًمٍن ًفٍرعىٍوفى فىمىا آمىنى ًلميو كقاؿ تعاُف: ﴿ 
كىقىاؿى ميوسىى  .كىمىلىًئًهٍم أىٍف يػىٍفًتنػىهيٍم كىًإف  ًفٍرعىٍوفى لىعىاؿو يف اأٍلىٍرًض كىإًن وي لىًمنى اٍلميٍسرًًفٌنى 

تيٍم اًبَّللً  فػىعىلىٍيًو تػىوىك ليوا ًإفٍ  تيٍم آمىنػٍ تيٍم ميٍسًلًمٌنى﴾  ايى قػىٍوـً ًإٍف كينػٍ كينػٍ
(ْ) . 

 .كىأيٍلًقيى الس حىرىةي سىاًجًدينى  .فػىغيًلبيوا ىينىاًلكى كىانٍػقىلىبيوا صىاًغرًينى كقاؿ تعاُف: ﴿ 
تيٍم ًبًو قػىٍبلى أىٍف آذىفى . رىبًٌ ميوسىى كىىىاريكفى  .قىاليوا آمىن ا ًبرىبًٌ اٍلعىالىًمٌنى  قىاؿى ًفٍرعىٍوفي آمىنػٍ

. لىكيٍم ًإف  ىىذى  ًدينىًة لًتيٍخرًجيوا ًمنػٍهىا أىٍىلىهىا فىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى ا لىمىٍكره مىكىٍرٕنييوهي يف اٍلمى
يصىلًٌبػىن كيٍم أىٍٗنىًعٌنى. قىاليوا ًإان  ًإُفى رىبًٌنىا  ؼو مثي  ألى يقىطًٌعىن  أىٍيًديىكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًمٍن ًخبلى ألى

ًت رىبًٌنىا لىم ا جىاءىتٍػنىا رىبػ نىا أىٍفرًٍغ عىلىيػٍنىا صىبػٍرنا مينػٍقىًلبيوفى. كىمىا تػىٍنًقمي ًمن ا  ًإال  أىٍف آمىن ا آًبايى
كىتػىوىفػ نىا ميٍسًلًمٌنى﴾

(ٓ) . 

                                                           
 .َُْ-ُِٕ( البقرة: ُ)
 .ّٔ-ّٓ( الذارايت: ِ)
 .َُُ( يوسف: ّ)
 .ْٖ-ّٖ( يونس: ْ)
 .ُِٔ-ُُٗ( األعراؼ: ٓ)
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كقاؿ تعاُف: ﴿كىجىاكىٍزانى بًبىيًن ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى فىأىتٍػبػىعىهيٍم ًفٍرعىٍوفي كىجينيوديهي بػىٍغينا  
أىٍدرىكىوي اٍلغىرىؽي قىاؿى آمىٍنتي أىن وي الى إًلىوى ًإال  ال ًذم آمىنىٍت ًبًو بػىنيو ًإٍسرىائًيلى كىعىٍدكنا حىت  ًإذىا 

كىأىانى ًمنى اٍلميٍسًلًمٌنى﴾
(ُ) . 

كقاؿ تعاُف: ﴿ًإان  أىنٍػزىٍلنىا التػ ٍورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره ٪نىٍكيمي هًبىا الن ًبُيوفى ال ًذينى  
نًُيوفى كىاأٍلىٍحبىاري ّنىا اٍستيٍحًفظيوا ًمٍن ًكتىاًب اَّللً  كىكىانيوا عىلىٍيًو أىٍسلىميوا لًل   ًذينى ىىاديكا كىالر اب 

يت ٖنىىننا قىًليبلن كىمىٍن لى  اءى فىبلى ٔنىٍشىويا الن اسى كىاٍخشىٍوًف كىالى تىٍشتػىريكا آًبايى ٍم ٪نىٍكيٍم ّنىا ػشيهىدى
 . (ِ)ىيمي اٍلكىاًفريكفى﴾ أىنٍػزىؿى اَّلل ي فىأيكلىًئكى 

كقاؿ تعاُف: ﴿ًقيلى ٟنىىا اٍدخيًلي الص رٍحى فػىلىم ا رىأىٍتوي حىًسبػىٍتوي ٛني ةن كىكىشىفىٍت عىٍن  
سىاقػىيػٍهىا قىاؿى إًن وي صىرٍحه ٣نيىر ده ًمٍن قػىوىارًيرى قىالىٍت رىبًٌ ًإٌٓفً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي كىأىٍسلىٍمتي مىعى 

 رىبًٌ اٍلعىالىًمٌنى﴾سيلىٍيمىافى َّللً ً 
(ّ) . 

كقاؿ تعاُف: ﴿فػىلىم ا أىحىس  ًعيسىى ًمنػٍهيمي اٍلكيٍفرى قىاؿى مىٍن أىٍنصىارًم ًإُفى اَّللً   
 . (ْ)قىاؿى اٜنٍىوىارًيُوفى ٥نىٍني أىٍنصىاري اَّللً  آمىن ا اًبَّللً  كىاٍشهىٍد أبًىان  ميٍسًلميوفى﴾

ًإُفى اٜنٍىوىارًيًٌٌنى أىٍف آًمنيوا يب كىًبرىسيوِف قىاليوا آمىن ا  كقاؿ تعاُف: ﴿كىًإٍذ أىٍكحىٍيتي  
كىاٍشهىٍد أبًىنػ نىا ميٍسًلميوفى﴾

(ٓ) . 
 ؛إُف اليهوديٌة ،كبين إسرائيل ،كاٞنصرٌيٌن ،فرعوفى   موسى فلم يدعي 

بل األصل ىو الدعوة إُف  ؛إُف اٞنسيحٌية ،بين إسرائيل  دعا عيسى كال

                                                           
 .َٗ( يونس: ُ)
 .ْْ( اٞنائدة: ِ)
 .ْْ( النمل: ّ)
 .ِٓ( آؿ عمراف: ْ)
 .ُُُ( اٞنائدة: ٓ)
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فتاف، عن اإلسبلـ، الذم دعا هوديٌة كاٞنسيحٌية إاٌل صوراتف ١نر  اإلسبلـ؛ كما الي
 . عيسىك إليو موسى 

نػىنىا سىوىاءو  كىًلمىةو  ًإُفى  تػىعىالىٍوا اٍلًكتىابً  ايى أىٍىلى  قيلٍ قاؿ تعاُف: ﴿ نىكيمٍ  بػىيػٍ  أىال   كىبػىيػٍ
ئنا ًبوً  نيٍشرًؾى  كىالى  اَّلل ى  ًإال   نػىٍعبيدى  ابن  بػىٍعضنا بػىٍعضينىا يػىت ًخذى  كىالى  شىيػٍ  فىًإفٍ  اَّلل ً  ديكفً  ًمنٍ  أىٍرابى
 كىمىا إًبٍػرىاًىيمى  يف  ٓنيىاُجوفى  لًػػػمى  اٍلًكتىابً  يىػا أىٍىػلى  ميٍسًلميوفى. أبًىان   اٍشهىديكا فػىقيوليوا تػىوىل ٍوا

يلي  التػ ٍورىاةي  أيٍنزًلىتً  ءً  ىىا أىنٍػتيمٍ  تػىٍعًقليوفى. أىفىبلى  بػىٍعًدهً  ًمنٍ  ًإال   كىاإٍل٤ًنًٍ  ًفيمىا حىاجىٍجتيمٍ  ىىؤيالى
 مىا تػىٍعلىميوفى. الى  كىأىنٍػتيمٍ  يػىٍعلىمي  كىاَّلل ي  ًعٍلمه  ًبوً  لىكيمٍ  لىٍيسى  ًفيمىا ٓنيىاُجوفى  فىًلمى  ًعٍلمه  ًبوً  لىكيمٍ 
ًنيفنا كىافى  كىلىًكنٍ  نىٍصرىانًيًّا كىالى  يػىهيوًدايًّ  إًبٍػرىاًىيمي  كىافى   ًمنى  افى كى  كىمىا ميٍسًلمنا حى

ا اتػ بػىعيػػػوهي  لىل ًذيػنى  إبًًبٍػرىاًىيػػمى  الن اسً  أىٍكلىػى ًإف   اٍلميٍشرًًكٌنى.  كىاَّلل ي  آمىنيػػوا كىال ًذيػنى  الن بًػيُ  كىىىػذى
 . (ُ)﴾اٍلميٍؤًمًنٌنى  كىلًػيُ 

ـي كىمىا اٍختػىلىفى ك  ال ًذينى أيكتيوا قاؿ تعاُف: ﴿ًإف  الدًٌينى ًعٍندى اَّللً  اإٍلًٍسبلى
ًت اَّللً  فىًإف  اَّلل ى  نػىهيٍم كىمىٍن يىٍكفيٍر آًبايى اٍلًكتىابى ًإال  ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ
سىرًيعي اٜنًٍسىاًب. فىًإٍف حىاُجوؾى فػىقيٍل أىٍسلىٍمتي كىٍجًهيى َّللًً  كىمىًن اتػ بػىعىًن كىقيٍل لًل ًذينى 

ٍكا كىًإٍف تػىوىل ٍوا فىًإ٧ن ىا عىلىٍيكى أيكتيوا  يًٌٌنى أىأىٍسلىٍمتيٍم فىًإٍف أىٍسلىميوا فػىقىًد اٍىتىدى اٍلًكتىابى كىاأٍليمًٌ
غي كىاَّلل ي بىًصًنه اًبٍلًعبىاًد﴾ اٍلبىبلى

(ِ) . 
ذ الناس، من جنوف نقً ن أف يي كً الذم ٬ني كاإلسبلـ ىو الدين الوحيد،  

كجرائم اإلنساف؛ ألٌف كتابو افوظ من التحريف قد اإلٜناد، ككالية الشيطاف، 
 ذ اإلنساف.نقً اشتمل على ما يقمع اإلٜناد، كيهـز الشيطاف، كيي 

فلو أقبل الناس، كٌل الناس، على اإلسبلـ؛ لينتفعوا ُنقائقو االنتفاع  

                                                           
 .ٖٔ-ْٔ( آؿ عمراف: ُ)
 .َِ-ُٗ( آؿ عمراف: ِ)
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ر كالسبلـ كاألمن ػخيػحٌق كالػماف، كانتشر بينهم الػهم ابإليػاألمثل، المتؤلت قلوبي 
اٌب ػػف كالتحػف كالتبلطػم كالتعاطػػم كالرتاحػي كالتسالي ػاكف كالتآخػػػة كالتعػركػالبك 

كاإلحساف كالتسامح كالصدؽ كالعدؿ كاألمانة كالرٌب كالتقول كالورع كاإلخبلص 
 كاإليثار كالتواضع كالكـر كالعٌفة، كسائر الفضائل. 

ض من جرائم كلو عمل الناس، كٌل الناس، أبحكاـ اإلسبلـ، ٝنلت األر 
رات كسائر الفواحش، كمن الراب كالسرقة كالغٌش، كمن اٞنخدًٌ  ،ىػالقتل كالزن

كاٝنمور، كمن االستعباد كاالضطهاد كاٜنركب كاجملاعات، كالعدكاف كالتباغض 
كالتناحر كالباطل كالشٌر كاإلرىاب كالقحط كالتعادم كالتدابر كالقسوة كالكذب 

يبة كالنميمة كاإلساءة كاألاننٌية كاٜنسد كالغً كالظلم كاٝنيانة كالفجور كاٛنشع 
 كاالستكبار كالبخل، كسائر الرذائل. 

إٌف ىذا الكبلـ ليس اٌدعاء، ال مصداؽ لو، فالقرآف الكرٔف موجود، كىو  
شاىد صادؽ على عظمة اإلسبلـ، كيكفي أف تقرأه قراءة ابحث عن اٜنقيقة، 

 كينهى عن اٞننكر، بكٌل صوره. لتجد أٌف اإلسبلـ أيمر ابٞنعركؼ، بكٌل صوره، 
أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ   قاؿ تعاُف: ﴿كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإُفى اٝنٍىًٍنً كى

كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى﴾
(ُ) . 

ريكفى ػػػػػضو أيىٍمي ػعٍ ػػاءي بى ػػػػػػى يػٍم أىٍكلً ػهي ػػػاتي بػىٍعضي ػػنى ػوفى كىاٍلميٍؤمً ػػاؿ تعاُف: ﴿كىاٍلميٍؤًمني ػػكق 
ةى كىيػيٍؤتيوفى الز كىاةى كىييًطيعيوفى اَّلل ى  اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييًقيميوفى الص بلى

كىرىسيولىوي أيكلىًئكى سىيػىٍر٘نىيهيمي اَّلل ي ًإف  اَّلل ى عىزًيزه حىًكيمه﴾
(ِ). 

                                                           
 .َُْ( آؿ عمراف: ُ)
 .ُٕ( التوبة: ِ)
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 خخالفشبهت لا 

 
بٌن اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ،  -: إٌف االختبلفات الكثًنة فإن قيل 

 تدٌؿ على أمرين: - كاالختبلفات الكثًنة بٌن اٞنطٌبقٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ
 :م تكن اتٌمة؛ ألٌف الكثًن من اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـػأٌف ىداية اٝنالق ل -1
لف فيو، فكيف تزعموف أٌف اإلسبلـ جاء يف كثًن ٣نٌا اختي  ،يعلموف اٜنقيقة ال

ٟنداية الناس، كإخراجهم من الظلمات إُف النور، كاٜناؿ أٌف بعضهم يرمي بعضنا 
 ابلضبللة، كاال٥نراؼ عن الصراط القؤف؟!

أٌف اٜنقائق اإلسبلمٌية ليست ١نفوظة من الضياع؛ ألٌف كٌل كاحد من  -2
أٌف اٜنقائق اإلسبلمٌية  - يف غالب أحوالو كأحيانو - اٞنؤٌلفٌن اٞنختلفٌن يزعم

 فيها؟! من خالفو آراء تطابق ما اختاره كارتضاه من آراء، دكف
حٌت  ؛: تستند ىذه الشبهة إُف كاقع قطعٌي، ال ٫نتلف فيو اثنافقلت 

٫نتلفوف يف حقيقة كاقعٌية قطعٌية،  ال :اٞنؤٌلفوف اٞنختلفوف يف الكثًن من اٞنسائل
 ٌف االختبلؼ بينهم كاقع موجود.كىي أ
، بل ىو من كلكٌن اٛنواب عنها سهل؛ فإٌف االختبلؼ ليس من هللا  

الناس أنفسهم؛ فلقد أنزؿ هللا القرآف، بلساف عريٌب مبٌن، كجاءت السٌنة النبويٌة؛ 
 . ٞنزيد من التفصيل كالتبيٌن، ليكوف التطبيق صحيحنا سليمنا موافقنا ٞنراد هللا

م يكن يف األصل عن جهل، بل كاف بعد العلم ػختبلؼ، فإنٌو لأٌما اال 
ابلبٌينات، كلكٌن األىواء ىي اليت ا٥نرفت أبصحاهبا عن اٜنٌق اٞنبٌن، كىذا أمر 

ـٌ يف كٌل رساالت الرسل.  عا
رًينى كىميٍنًذرً   ةن فػىبػىعىثى اَّلل ي الن ًبيًٌٌنى ميبىشًٌ ينى قاؿ تعاُف: ﴿كىافى الن اسي أيم ةن كىاًحدى

كىأىنٍػزىؿى مىعىهيمي اٍلًكتىابى اًبٜنٍىقًٌ لًيىٍحكيمى بػىٌٍنى الن اًس ًفيمىا اٍختػىلىفيوا ًفيًو كىمىا اٍختػىلىفى ًفيًو 
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نػىهيٍم فػىهىدىل اَّلل ي ال ًذينى آمىنيوا  ًإال  ال ًذينى أيكتيوهي ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىتٍػهيمي اٍلبػىيًٌنىاتي بػىٍغينا بػىيػٍ
﴾ًلمىا اٍختػىلىفي   . (ُ)وا ًفيًو ًمنى اٜنٍىقًٌ إبًًٍذنًًو كىاَّلل ي يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي ًإُفى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو

كالبغي أخطر صور اٟنول، فإنٌو ٪نمل أصحابو على الطغياف، كاإلفساد،  
 كالسعي إُف استعباد اآلخرين، كإخضاعهم ألىوائهم.

كسيلة من أخبث كسائل  - يف كٌل زماف كمكاف -كىكذا كاف التحريف  
أىل البغي؛ إلفساد الناس، كصٌدىم عن الدين اٜنٌق، فأخضعوا ببغيهم ثبلثة 

 أصناؼ من الناس:
م يبلغوا مبلغهم يف البغي كالطغياف، فانقادكا ٟنم؛ ألٌف ػ، ٣ٌنن لأىل اذلوى -1

أىواءىم يف الغالب كاحدة؛ فعمل ىؤالء على التبديل كالتحريف كالتزكير كالدٌس 
 الفرتاء كاالختبلؽ كالكذب كالتدليس، كسائر كسائل اٝنداع.كا
، الذين ليس ٟنم القدرة العلمٌية الكافية، لفهم الكثًن من أىل اجلهل -2

اٜنقائق اإلسبلمٌية، إاٌل ابالعتماد على من ىم أقدر منهم؛ فإذا كقع ىؤالء ٓنت 
 ٌق.سينحرفوف عن الدين اٜن - ببل ريب -توجيو أىل األىواء؛ فإهٌنم 

فٌن، الذين ٫نشوف بطش الطغاة، ، من الضعفاء كاٞنستضعى أىل اخلوف -3
كبطش أذانهبم، فيخضعوف ٟنم، كىم يعلموف اٜنٌق اٞنبٌن؛ كِنضوعهم يعملوف 

 ىٌن.على التبديل كالتحريف كالتدليس، كإف كانوا كارىٌن كمكرى 
، كال من (لػجهػل الػػأى)ن ػػ، كال م(ولػهػل الػأى)ن ػػن مػػم يكػػن لػا مػػأمٌ  

من ٢نالفة اٜنٌق؛  - كأحيانو ،يف غالب أحوالو -؛ فإنٌو سيسلم (خوؼػأىل ال)
ٌي، ال يكاد ٫نلو ػسبأمر نً  (جهلػال)كلكٌنو لن يسلم من ذلك، سبلمة اتٌمة؛ ألٌف 

، اليت يعلمها (حقائقػال)بعض  اجهلو ػمكن أف يػيي  (العلماء)ى ػمنو إنساف، حتٌ 

                                                           
 .ُِّ( البقرة: ُ)
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 !!!اٌل منهم علمن ػػػو أقػن ىػػػيعلمها م اليت ،قػحقائبعض الػلوا ما جهػىم، بل ربٌ ري ػغي
كالتحريفات اليت أدخلها اٞنبطلوف ليست ّننأل عن أكلئك الصادقٌن  

اٞنخلصٌن، فإٌف التحريفات قد دخلت يف كٌل اٞنؤٌلفات اإلنسانٌية، فدخلت يف  
 و،كأصول حديث، كالشركح، كالعقيدة، كالفقو،ػكتب القراءات، كالتفسًن، كال

 كالتاريخ، كاللغة، كاألدب. 
بعض  ،قٌ ػػحػن الػمخلصٌن سينحرفوف عػي أٌف الصادقٌن الػفبل ريب ف

اال٥نراؼ، حٌن يطٌلعوف على ىذه التحريفات، كيغفلوف عن بطبلهنا، كىو أمر 
 م يسلم منو أحد من اٞنؤٌلفٌن كاٞنطٌبقٌن.ػريب يف كقوعو، ل كاقع، ال

 :ـار االختالف الطّيبةـثـم
 مار طٌيبة، أبرزىا ثبلث:ػكمع ذلك كٌلو، كاف لبلختبلؼ عٌدة ث

 إثبات قطعّية االتّفاقّيات اإلسالمّية: -1
إٌف كجود االختبلؼ بٌن اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إُف )اإلسبلـ(، يف مسائل  
ا: دليل قطعٌي على انعداـ تواطئهم، على الباطل؛ فإهٌنم كانوا بٌن  كثًنة جدًّ

 الباطل، كحريص على إفحاـ اٝنصم.حريص على تفنيد 
سيبلقي معارضة  -ببل ريب  -فحٌن ٫نالف اٞنؤٌلف اٜنٌق يف أتليفو، فإنٌو 

من ٪نرص على تفنيد الباطل، كمن ٪نرص على إفحاـ اٝنصم؛ كبذلك ينتفي 
 قطعنا تواطؤ اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن كٌلهم، على القوؿ الباطل.

ة االتٌفاقٌيات اإلسبلمٌية، ٞنا اتٌفق فلوال كجود األدٌلة القطعٌية على شرعيٌ 
 اٞنؤٌلفوف على القوؿ بشرعٌيتها كقطعٌيتها.

، كبٌن منسوبٌن، إُف مذىب معٌن  ػمؤٌلفٌن، الػكالفرؽ كبًن، بٌن تواطؤ ال
مذىيٌب أمر كاقع، قطعنا، ػمنسوبٌن، إُف )اإلسبلـ(؛ فالتواطؤ الػمؤٌلفٌن، الػتواطؤ ال
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 ا.التواطؤ الكٌلٌي؛ فإنٌو مستحيل الوقوع، قطعن خبلؼ ػي كقوعو؛ بػخبلؼ ف كال
م )أعداء اإلسبلـ(، ؾ أٌف االختبلؼ شاىد حٌي قاطع، ييفحً كمن ىنا نيدرً 

 الذين ٪ناكلوف التشكيك يف )القطعٌيات اإلسبلمٌية(.   
أقواؿ العلماء  الوجو السابع كالعشركف: أفٌ »قاؿ ١نٌمد رشيد رضا:  

م ػكل ،فقوا إذا اتٌ إاٌل  ،ن ٟنا العصمةضمى م تي ػكل ،تنحصر كال ،كآراءىم ال تنضبط
 .(ُ)«... حقًّافاقهم إاٌل يكوف اتٌ  ٫نتلفوا، فبل

 إنكار األقوال التأليفّية الباطلة: -2
لو افرتضنا افرتاضنا أٌف االختبلؼ بٌن اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إُف )اإلسبلـ(   

 ابطلٌن:كاف معدكمنا؛ فإٌف ىذا االفرتاض يستلـز أحد افرتاضٌن 
طئوف  -أ أف يكوف اٞنؤٌلفوف اٞننسوبوف إُف )اإلسبلـ( معصومٌن، ُنيث ال ٫ني

ا يف أتليفاهتم. كىو افرتاض ابطل قطعنا، ال ريب يف بطبلنو.   أبدن
طئ بعض اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إُف )اإلسبلـ(، فيسكت اآلخركف عن  -ب أف ٫ني

بياف أخطائهم، كالرٌد عليها؛ لكيبل ٪نصل االختبلؼ بينهم. كىو افرتاض ابطل 
 قطعنا، ال ريب يف بطبلنو. 

كلذلك كاف االختبلؼ ذا ٖنرة طٌيبة، حٌن يتصٌدل أىل اٜنٌق؛ للكشف  
 خطئٌن. عن أابطيل اٞنبطلٌن، كأخطاء اٞن

كالفريق الذم أٌدل إُف االختبلؼ ىو فريق اٞنبطلٌن، كليس فريق اٌقٌن؛ 
فلو أٌف اٞنبطلٌن كافقوا اٜنٌق يف أتليفاهتم، النتفى االختبلؼ بٌن الناس؛ كلكٌن 

 اٞنبطلٌن ال ٬نيكن أف يوافقوا اٜنٌق؛ ألهٌنم يٌتبعوف أىواءىم، كأىواء سادهتم.
خالفة اٜنٌق؛ ػد، بنٌية حسنة، ال بقصد مجتهً ػككذلك من أخطأ، كىو مي 

                                                           
 .َِٖ/٠ٔنٌلة اٞننار:  (ُ)
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ذكرنا فيو؛ كلذلك ال بٌد ػاف معػو، كإف كػئػعن خط ،فػػن يكشػػدـ مػن يعػفإنٌو ل
ن االختبلؼ ما داـ اٞنؤٌلفوف غًن معصومٌن، كما داـ يف الناس ١نٌقوف ػػم

 كمبطلوف، كما داـ يف الناس من يعلم اٜنٌق، كمن ٩نهلو.
حٌق ابلباطل؛ ألٌف ػبطلٌن، اللتبس المي ػ كالحٌقٌنمي ػفلوال اختبلؼ ال

بطلٌن، مي ػخالفة الػحٌقٌن ممي ػحٌق قطعنا؛ فوجب على الػبطلٌن سيخالفوف المي ػال
 كالرٌد عليهم.

 ،عن بياف أخطاء اٞنخطئٌن ،كمت سكت أىل اٜنقٌ »قاؿ ابن ابز: 
كاألمر  ،من الدعوة إُف اٝنًن ،م ٪نصل منهم ما أمرىم هللا بوػل ،كأغبلط الغالطٌن

 ،م الساكتػمن إث ،ب على ذلكرتٌ ػر، كمعلـو ما يتمنكى ػكالنهي عن ال ،ابٞنعركؼ
 ؛على خطئو كاٞنخالف للحقٌ  ،على غلطو ،كبقاء الغالط ،رعن إنكار اٞننكى 

كاألمر  ،كالتعاكف على اٝنًن ،من النصيحة ،كذلك خبلؼ ما شرعو هللا سبحانو
 . (ُ)«التوفيق ر، كهللا كِفٌ كالنهي عن اٞننكى  ،ابٞنعركؼ

 ابتالء ادلؤّلفٌن وادلطّبقٌن ادلنسوبٌن: -3
بصفة راسخة يف اإلنساف، ىي صفة النقص، فهو  االختبلؼيذٌكران 

كليس كٌل الناس أنبياء؛ ليسلموا من أكثر  .هنا؛ ليكوف بريئنا من النقصػليس إل
كليسوا كٌلهم بدرجة كاحدة يف العلم، كال بدرجة كاحدة يف  .صور النقص
بدرجة كاحدة يف الرغبة؛ كلذلك ال بٌد من اختبلفهم؛ لتختلف  القدرة، كال

 ، كليختلفوا يف استحقاؽ الثواب كالعقاب. هللا عند ،درجاهتم
لو شاء هللا ٝنلق الناس كٌلهم على نسق كاحد، »قاؿ سٌيد قطب: 

كال تنويع فيها. كىذه  ،ال تفاكت بينها ،نسخنا مكركرةكابستعداد كاحد.. 

                                                           
 .ٗٔ/ّ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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رة على ىذه األرض. كليست طبيعة ىذا اٞنخلوؽ ليست طبيعة ىذه اٜنياة اٞنقد  
البشرٌم الذم استخلفو هللا يف األرض. كلقد شاء هللا أف تتنوٌع استعدادات ىذا 

ف ٫نتار ىو طريقو، كأ ،ب القدرة على حرٌيٌة االٌْناهاٞنخلوؽ كاٌْناىاتو. كأف يوىى 
ازل على اختياره للهدل أك للضبلؿ.. ىكذا اقتضت ك٩ني  ،ك٪نمل تبعة االختيار

يف  ،سٌنة هللا، كجرت مشيئتو. فالذم ٫نتار اٟندل كالذم ٫نتار الضبلؿ سواء
يف خلقو، ككفق مشيئتو يف أف يكوف ٟنذا اٞنخلوؽ  ،ؼ حسب سٌنة هللاأنٌو تصرٌ 

جو الذم اختار. شاء هللا أاٌل يكوف الناس أٌمة أف ٫نتار، كأف يلقى جزاء منه
كأف يبلغ ىذا االختبلؼ أف  ،فكاف من مقتضى ىذا أف يكونوا ٢نتلفٌن ،كاحدة

يكوف يف أصوؿ العقيدة، إاٌل الذين أدركتهم ر٘نة هللا، الذين اىتدكا إُف اٜنٌق، 
 . (ُ)«الضبلؿ كاٜنٌق ال يتعٌدد، فاتٌفقوا عليو. كىذا ال ينفي أهٌنم ٢نتلفوف مع أىل

فاالختبلؼ ركن من أركاف االبتبلء؛ ألنٌو يعين التفاكت بٌن الناس، كىذا 
التفاكت يدعو الصادقٌن منهم، إُف البحث عن اٜنٌق، كاالجتهاد يف اتٌباعو، 
كموافقتو، فيتبٌٌن فضلهم على من أعرضوا عن اٜنٌق، كىم يعلموف، كمن قٌصركا 

  يف البحث عنو، كمن تقاعسوا يف ذلك.
يف كٌل صفاهتم، ٞنا كاف لبلبتبلء  ،كلو أٌف الناس كٌلهم كانوا بدرجة كاحدة

 ، بل، ابتداءن فيما يتساككف يف معرفتو ،من معىن؛ فاٞنعٌلم ال ٫نترب التبلميذ
ى  ، ابلتحصيل كاالجتهاد؛يف معرفتو ،فيما يتفاكتوف ٫نتربىم، من  جهودي  لتتبٌن 

 .اجتهد منهم
فإذا جئنا إُف اٛنانب التأليفٌي، كجدان االبتبلء كاضحنا كٌل الوضوح، فكم 
من مؤٌلف التـز برأم ابطل، كىو ال يعلم أنٌو ابطل، مٌث جاءتو األدٌلة القاطعة 

                                                           
 .ُّّٗ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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الداٌلة على بطبلف ذلك الرأم. فمنهم من تعٌصب لرأيو، كاتٌبع ىواه، كظٌل يدافع 
طل؛ ألٌف ىواه موافق لذلك الرأم، أك عن ذلك الرأم الباطل، كىو يعلم أنٌو اب

  .إخطػألنٌو أينف من االعرتاؼ ابل
اٟنول، فعدؿ عن رأيو  كمنهم من ٘نلتو التقول على اتٌباع اٟندل، كقتلً 

 القدٔف، كصرٌح ابلرأم اٛنديد، كاعرتؼ ِنطئو. 
كجدان االبتبلء كاضحنا أيضنا، فكم من  ،كإذا جئنا إُف اٛنانب التطبيقيٌ 

٫نالف الشريعة اإلسبلمٌية، كىو ال يعلم، مٌث جاءتو البٌينات القاطعة،  مطٌبق كاف
خالفتو؛ ألٌف ىواه ػٌل على مػػفمنهم من ظ فعلم أنٌو كاف ٫نالف اٜنٌق يف تطبيقو.

، كمنهم من اتب، كأانب، ككٌف عن  هللا قد تغٌلب عليو، فصٌده عن طاعة
 مبٌن.ػحٌق الػى الػإل ،بعد أف ىداه هللا ،اـرػمحػال

ره كىلىٍو شىاءى ٟنىىدىاكيٍم يًل كىًمنػٍهىا جىائً ﴿كىعىلىى اَّللً  قىٍصدي الس بً قاؿ تعاُف: 
 .(ُ)ًعٌنى﴾أىٍٗنى 

مستقيم، الذم ػكالسبيل القاصد: ىو الطريق ال»قاؿ سٌيد قطب: 
ا، إليلتوم، كأنٌ  ال جائر ىو ػحيد عنها. كالسبيل الػى غايتو، فبل يػو يقصد قصدن

دىا! ػػف عنػػل إليها، أك ال يقاية، ال يوصً ػمجاكز للغػمنحرؼ، الػالسبيل ال
اكيٍم أىجٍ  وٍ ػ﴿كىلى  ا للهدل ػشىاءى ٟنىىدى مىًعٌنى﴾.. كلكٌنو شاء أف ٫نلق اإلنساف مستعدًّ

فكاف منهم  ؛كالضبلؿ، كأف يدع إلرادتو اختيار طريق اٟندل، أك طريق الضبلؿ
سبيل اٛنائر. ككبل٨نا ال ٫نرج من يسلك السبيل القاصد، كمنهم من يسلك ال

 .(ِ)«على مشيئة هللا، اليت قضت أبف تدع لئلنساف حرٌيٌة االختيار

                                                           
 .ٗ( النحل: ُ)
 .ُِِٔ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)



257 

 مخخلفينـر الـمصي

 

منسوبوف إُف اإلسبلـ، على الوجو األكمل، يف ػم يكن الػ: إذا لقيل فإن
،  ،العقائد كاألعماؿ كاألخبلؽ، ُنيث ال ينجو أحد منهم من ٢نالفة اٜنٌق، قليبلن

 ة، كىم على ىذه اٜناؿ؟!فكيف سيدخلوف اٛننٌ  ؛أك كثًننا
حكم اإلنساف، كائننا من كاف، ػة كدخوؿ النار ليسا ب: دخوؿ اٛننٌ قلت

كوا، ليحكم بعضهم على بعض، ٞنا دخل ًر ، فإٌف الناس لو تي بل ُنكم هللا 
 اٛنٌنة أحد، كٞنا سلم من النار أحد.

، ىو أعلم ابلذين يستحٌقوف الثواب، كىو أعلم ر كٌلو  كإ٧ٌنا األم
ا.   ابلذين يستحٌقوف العقاب، كال يظلم رٌبك أحدن

ئنا  قاؿ تعاُف: ﴿كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىبلى تيٍظلىمي نػىٍفسه شىيػٍ
نىا هًبى   . (ُ)ا كىكىفىى بًنىا حىاًسًبٌنى﴾كىًإٍف كىافى ًمثٍػقىاؿى حىب ةو ًمٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ

ا على فهمو لبعض  أٌما إذا أراد أحد أف ٩نتهد برأم يف ىذا الباب، معتمدن
األدٌلة القرآنٌية، فإنٌو سيقوؿ ّنا قالو كثًن من اٞنؤٌلفٌن، كىو أٌف اٞنخالف للحٌق، 

إذا خالف اٜنٌق؛ بسبب اٛنهل، أك بسبب الضعف. أٌما إذا خالف اٜنٌق  ،رعذى يي 
 .كأانب، فإٌف هللا غفور رحيم إذا اتب لكٌنو ؛رعذى بسبب اٟنول، فإنٌو ال يي 

فمن أفطر يف هنار رمضاف؛ بسبب اٛنهل، إبحدل صوره، كالنسياف؛ 
من بسبب الضعف، إبحدل صوره، كاٞنرض؛ فإنٌو معذكر يف إفطاره. أٌما  أك

 ؛أفطر، كىو سليم، من كٌل صور اٛنهل، كمن كٌل صور الضعف، كلكٌنو أفطر
 ، فليس ّنعذكر.اتٌباعنا ٟنواه، أك إعراضنا عن أمر هللا 

                                                           
 .ْٕ( األنبياء: ُ)
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كأقول األدٌلة القرآنٌية اليت يستدٌؿ هبا اٞنؤٌلفوف الذين يعذركف الناس؛ 
 بسبب اٛنهل، كبسبب الضعف:

نػىٍفسنا ًإال  كيٍسعىهىا ٟنىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا  قولو تعاُف: ﴿الى ييكىلًٌفي اَّلل ي  -1
ا  نىا ًإٍصرنا كىمى اٍكتىسىبىٍت رىبػ نىا الى تػيؤىاًخٍذانى ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأانى رىبػ نىا كىالى ٓنىًٍمٍل عىلىيػٍ

ٍلنىا مىا الى  طىاقىةى لىنىا ًبًو كىاٍعفي عىن ا كىاٍغًفٍر لىنىا ٘نىىٍلتىوي عىلىى ال ًذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػ نىا كىالى ٓنيىمًٌ
انى فىاٍنصيٍرانى عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى﴾ كىاٍر٘نىٍنىا أىٍنتى مىٍوالى

(ُ) . 
مى اٍٝنًٍنزًيًر كىمىا أيًىل  ًبًو لًغىًٍنً  -2 ـى كىٜنٍى يػٍتىةى كىالد  قولو تعاُف: ﴿ًإ٧ن ىا حىر ـى عىلىٍيكيمي اٍلمى

غو كىالى عىادو فىبلى ًإمٍثى عىلىٍيًو ًإف  اَّلل ى غىفيوره رىًحيمه﴾اَّللً  فى  مىًن اٍضطير  غىيػٍرى ابى
(ِ) . 

قولو تعاُف: ﴿مىٍن كىفىرى اًبَّللً  ًمٍن بػىٍعًد ًإ٬نىانًًو ًإال  مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئن   -3
٬نىاًف كىلىًكٍن مىٍن شىرىحى اًبٍلكيٍفًر صىٍدرنا فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اَّللً  كىٟنىيٍم عىذىابه  اًبإٍلً

 . (ّ)عىًظيمه﴾
تػىغيوا عىرىضى قولو تعاُف: ﴿كىالى تيٍكرًىيوا فػى  -4 تػىيىاًتكيٍم عىلىى اٍلًبغىاًء ًإٍف أىرىٍدفى ٓنىىُصننا لًتػىبػٍ

 . (ْ)اٜنٍىيىاًة الُدنٍػيىا كىمىٍن ييٍكرًٍىهين  فىًإف  اَّلل ى ًمٍن بػىٍعًد ًإٍكرىاًىًهن  غىفيوره رىًحيمه﴾
 تقع بٌن األٌمة، فإٌف أقوامنا يقولوف نتى كىذا من أسباب فً »قاؿ ابن تيمٌية: 

فتبلغ أقوامنا، يظٌنوف أهٌنم تعٌمدكا  ؛كقد أخطأكا ،كيفعلوف أمورنا ىم ٠نتهدكف فيها
، كىم أيضنا ٠نتهدكف ٢نطئوف، إركف ابٝنطعذى فيها الذنب، أك يظٌنوف أهٌنم ال يي 

ا مػفيكوف ىذا م ا مػي فعلو، كىذا مػخطئنا فػجتهدن ي إنكاره، كالكٌل ػخطئنا فػجتهدن

                                                           
 .ِٖٔ( البقرة: ُ)
 .ُّٕالبقرة: ( ِ)
 .َُٔ( النحل: ّ)
 .ّّ( النور: ْ)
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 .(ُ)«نػميعنا مذنبيػما مذنبنا، كما قد يكوانف جػأحدىهم. كقد يكوف ػمغفور ل
ر قائلها، قد يكوف كف  كىكذا األقواؿ اليت يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

م تثبت ػمعرفة اٜنٌق، كقد تكوف عنده، كلػبة لموجً ػم تبلغو النصوص الػالرجل ل
 م يتمٌكن من فهمها، كقد يكوف قد عرضت لو شبهات، يعذره هللاػعنده، أك ل

ا يف طلب الػها، فمن كاف من اٞنؤمنٌن مػب حٌق، كأخطأ، فإٌف هللا يغفر لو ػجتهدن
ذا ػػريٌة، أك العملٌية. ىػػل النظػػائػػمسػي الػف ،افػػػػواء كػػػػػاف، سػػػا كػػػػخطأه، كائننا م

مسائل ػكما قٌسموا ال ؛ماىًن أئٌمة اإلسبلـػكج ، اب النيبٌ ػػػػػػو أصحػػػذم عليػػال
 .(ِ)«ر إبنكارىاكف  ال يي  ،كمسائل فركع ؛ر إبنكارىاكف  يي  ،ى مسائل أصوؿػإل

اإلنساف قد  ة كاٛنماعة أفٌ من أصوؿ أىل السنٌ »كقاؿ ابن عثيمٌن: 
ة بدعة األشعريٌ  رة، كمن اٞنعلـو أفٌ إذا َف تكن البدعة مكفًٌ  ،٩نتمع فيو سٌنة كبدعة
ينفع  من الثناء على من قاـ ّناجة عن اإلسبلـ، كال مانع ليست من البدع اٞنخرً 

قاـ بو  من الثناء؛ فهو ١نمود على ما ّنا يستحقٌ  ،من ىذه الطائفة ،اٞنسلمٌن
و فيها نا أنٌ كأٌما ما حصل منو من بدعة، نعلم أك يغلب على ظنٌ  .من ذلك

يف  - ة٠نتهد من ىذه األمٌ  كلٌ   جرين؛ ألفٌ ٠نتهد، فهو دائر بٌن األجر كاأل
   .(ّ)«أك األجرين ،فلن يعدـ األجر - تهادحكم يسوغ فيو االج

 ،معذكركف -ي الغالب من أىل العلم ػكىم ف -مؤٌلفٌن ػفإذا صٌح أٌف ال 
حٌق، فإٌف ػى الػم يصلوا إلػمخالفات؛ ألهٌنم بذلوا جهدىم، لكٌنهم لػي تلك الػف

جهلوف ػي ى ابلعذر، إف كانواػكلأى  - مخالفة للحقٌ ػهم الػي تطبيقاتػف -العاٌمة 

                                                           
 .َّٖ/َُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 . ُٔٗ-ُٓٗ/ِّ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ّْٖ/ِٓ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاٌف العثيمٌن: ّ)
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 .، كال يتعٌصبوف للباطل، كال يٌتبعوف أىواءىمهمػي قلوبػف ،نػصادقي حٌق، ككانواػال
م تقليده فيها؛ إذ ػكمن اٞنعلـو أٌف اٞنخوؼ يف زٌلة العالً »قاؿ ابن القٌيم: 

لو  زٍ ػجي ػى م يػة، لػها زلٌ ػم على غًنه. فإذا عرؼ أنٌ ػف من زٌلة العالً خى ػم يي ػلوال التقليد ل
م يعرؼ ػعلى عمد، كمن ل إأف يٌتبعو فيها، ابتٌفاؽ اٞنسلمٌن، فإنٌو اتٌباع للخط

 .(ُ)«ر بومً ط فيما أي فرًٌ ها زٌلة، فهو أعذر منو، ككبل٨نا مي ػأنٌ 
اختبلؼ الناس يف مسائل الدين،  رى ا كثػي مٌ ػكل»قاؿ ابن رجب اٜننبلٌي: ك 

ض بغً و يي ر أنٌ ظهً منهم يي  نهم، ككل  ضهم كتبلعي بسبب ذلك تباغي  رى قهم، كثػي تفرُ  رى ككثػي 
ا عن بً ا، بل يكوف متٌ ا، كقد ال يكوف معذكرن ، كقد يكوف يف نفس األمر معذكرن 

ا من البغض كذلك كثًنن   ض عليو، فإفٌ بغً ا يف البحث عن معرفة ما يي رن مقصًٌ  ٟنواه،
ا، كإف عن خطأ قط ، كىذا الظنٌ  اٜنقٌ و ال يقوؿ إاٌل أنٌ  ا يقع ٞنخالفة متبوع يظنٌ إ٧نٌ 
كقد  .صيبطئ كيي قد ٫ني  فيما خولف فيو، فهذا الظنٌ   اٜنقٌ و ال يقوؿ إاٌل ريد أنٌ أي 

ىذا يقدح يف  اإللف، أك العادة، ككلٌ  كأد اٟنول، يكوف اٜنامل على اٞنيل ٠نرٌ 
ز يف فالواجب على اٞنؤمن أف ينصح نفسو، كيتحرٌ  .ىذا البغض  أف يكوف

خشية أف يقع فيما  ؛ل نفسو فيودخً منو، فبل يي ز، كما أشكل ىذا غاية التحرُ 
ا من كثًنن   ن لو، كىو أفٌ ينبغي التفطُ  كىهنا أمر خفيٌ  ـ.ي عنو من البغض ار  هني 

ا على اجتهاده ا فيو، مأجورن ا، كيكوف ٠نتهدن  مرجوحن قوالن  ة الدين قد يقوؿأئمٌ 
منزلتو يف ىذه ػمقالتو تلك بػر لا عنو خطؤه فيو، كال يكوف اٞننتصً فيو، موضوعن 
و لو  لكوف متبوعو قد قالو، ُنيث إنٌ إاٌل  ،و قد ال ينتصر ٟنذا القوؿالدرجة، ألنٌ 

ة الدين، ٞنا قبلو، كال انتصر لو، كال كاُف من كافقو، كال عادل ه من أئمٌ قالو غًني 
ّننزلة متبوعو، كليس كذلك،  ا انتصر للحقٌ و إ٧نٌ أنٌ  من خالفو، كىو مع ىذا يظنٌ 

                                                           
 .ْْٓ/ّ( إعبلـ اٞنوٌقعٌن: ُ)
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ا ىذا ، كإف أخطأ يف اجتهاده، كأمٌ ا كاف قصده االنتصار للحقٌ و إ٧نٌ متبوع فإفٌ 
متبوعو، كظهور كلمتو،  لوٌ عي  إرادةي  و اٜنقٌ ه ٞنا يظنٌ انتصارى  فقد شاب ،التابع
، فافهم ، كىذه دسيسة تقدح يف قصد االنتصار للحقٌ إب إُف اٝنطنسى يي  كأاٌل 

 .(ُ)«مستقيم و فهم عظيم، كهللا يهدم من يشاء إُف صراطىذا، فإنٌ 
حكم فيما ػجهل ابلػر، كالكفًٌ جهل ابٜنكم فيما يي ػال»كقاؿ ابن عثيمٌن: 

ر كفًٌ ما يي ػجاىل بػفكذلك ال ،جهلوػر بعذى ق يي فسًٌ ما يي ػجاىل بػق، فكما أٌف الفسًٌ يي 
م ػكل ،ي التعٌلمػجاىل مفٌرطنا فػ.. لكن إذا كاف ىذا ال.جهلو، كال فرؽػر بعذى يي 

 إٌما أاٌل  ،قفسًٌ ما يي ػكب ،ركفًٌ ما يي ػٌهاؿ بجي ػحٌل نظر. فالػفهذا مم يبحث، ػكل ،يسأؿ
هم، إاٌل أٌف ىذا العمل مباح، فهؤالء ػيكوف منهم تفريط، كليس على ابل

ما يقتضيو ىذا ػم عليهم بكً حي  ،وف للحٌق، فإف أصٌركادعى ركف، كلكن يي عذى يي 
للشرؾ،  ؤدٌو أك أٌف ىذا مي ـ، حر  ػاإلصرار، كأٌما إذا كاف اإلنساف يسمع أٌف ىذا م

 . (ِ)«ر َنهلوعذى هاكف، أك استكرب، فهذا ال يي ػكلكٌنو ت
، فإنٌو ال يؤاخى »كقاؿ ابن عثيمٌن أيضنا:  ذ َنهلو، يف أٌم فمن كاف جاىبلن

جهلة من يكوف ػجب أف نعلم أٌف من الػشيء كاف من أمور الدين، كلكن ي
ث عنو، كال ػٌق، كلكٌنو ال يبحػحػو الػػػر لذكى أنٌو يي  :ن العناد، أمػػػوع مػعنده ن
ي ػل يكوف على ما كاف عليو أشياخو، كمن يعٌظمهم كيٌتبعهم، كىذا فػػػيٌتبعو، ب

ُنيث  -ر بو اإلنساف عذى الذم يي  ،جهلػال أفٌ  همٌ مي ػفال ...معذكرػاٜنقيقة ليس ب
ّنا  ،ىو رافع لئلمث، كاٜنكم على صاحبو - ر لوذكى ، كال يي يعلم عن اٜنقٌ  ال

 كأفٌ  ، هللاإف كاف ينتسب إُف اٞنسلمٌن، كيشهد أف ال إلو إاٌل  يقتضيو عملو، مثٌ 

                                                           
 .ُٕٗ-ُٖٕ( جامع العلـو كاٜنكم: ُ)
 .ُِٕ-ُِٔ/ِفضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاٌف العثيمٌن: ( ٠نموع فتاكل كرسائل ِ)
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ا رسوؿ١نمٌ   فإفٌ  ، منهم، كإف كاف ال ينتسب إُف اٞنسلمٌنعتربى و يي هللا، فإنٌ  دن
 فإفٌ  ،ا يف اآلخرةكأمٌ  .يف الدنيا ،الذم ينتسب إليو، حكمو حكم أىل الدين

 . (ُ)«...شأنو شأف أىل الفرتة
ش؛ ألٌف كالعذر الذم يقوؿ بو كثًن من اٞنؤٌلفٌن، إ٧ٌنا ىو يف ابب التعايي 

ش ارتفع التعايي  - فيما أمكن فيو العذر - هم بعضنام يعذر بعضي ػإذا ل ،الناس
 ل. عنهم، كحٌل ١نٌلو التعادم كالتقاتي 

رٌه قً كالفرؽ كبًن بٌن أف تعذر اإلنساف، الذم يستحٌق العذر، كبٌن أف تي 
ل يف الباطل، كترؾ النصيحة، بل و؛ فليس اٞنقصود من العذر التساىي على أخطائ

من  ش، ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندؾ أمراف: عذراٞنقصود اإلبقاء على التعايي 
 يستحٌق العذر، كالنصيحة لو، بتنبيهو على أخطائو. 

ا، بٌن )االحت مخالفٌن، ػراـ الػراـ(، ك)االلتزاـ(؛ فإٌف احتػكالفرؽ كبًن جدًّ
يعين كجوب االلتزاـ ّنا اختٌصوا بو  كْنُنب تكفًنىم، كالتماس األعذار ٟنم: ال

من آراء؛ فإف أكجبوا على ٢نالفيهم ذلك االلتزاـ؛ فقد أكجبوا على أنفسهم 
 االلتزاـ ّنا ٫نتٌص بو ٢نالفوىم من آراء!!!

 كالفرؽ كبًن بٌن أف يعذر الناس، بعضهم بعضنا، كبٌن حكم هللا 
يعلم ما يف قلوب عباده، كيعلم الصادؽ من الكاذب، فهو  هللا  عليهم؛ فإفٌ 

 العليم بذات الصدكر، كىو العفٌو الغفور الرحيم. 
قاؿ تعاُف: ﴿يػىٍعلىمي مىا يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىيػىٍعلىمي مىا تيًسُركفى كىمىا تػيٍعًلنيوفى 

اًت الُصديكًر﴾ كىاَّلل ي عىًليمه ًبذى
(ِ) . 

                                                           
 .ُِٗ-ُِٖ/ِ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاٌف العثيمٌن: ُ)
 .ْ( التغابن: ِ)
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ا ر أنت إنساانن فقد تعذ  -يف اٜنقيقة  -كأنت تػجهل أنٌو معاند  ،معاندن
 .أٌف سبب ٢نالفتو للحٌق ىو جهلو؛ فليس لك أف تطٌلع على ما يف قلبو تظنٌ ف

سيخالف  -أنت  الذم عذرتو -اٞنعاند يعلم أٌف ىذا كحده  كلكٌن هللا
اٜنٌق، حٌت لو اجتمعت عنده كٌل األدلٌة القاطعة، الداٌلة على اٜنٌق؛ ألنٌو يٌتبع 

 الفة اٜنٌق. كاتٌباع اٟنول كاحد من أكرب أسباب ٢ني  ره على اٟندل.ؤثً اٟنول، كيي 
هم، على التماس كلُ   ،جًمع الناسػفالذم ال يستحٌق العذر لن ينفعو أف يي 

 .العذر لو؛ فإٌف األمر  
ًٍلكي  الى  يػىٍوـى ﴿قاؿ تعاُف:  ئنا لًنػىٍفسو  نػىٍفسه  ٕنى يػٍ  .(ُ)﴾َّللً ً  يػىٍومىًئذو  كىاأٍلىٍمري  شى

ئنا نػىٍفسو  عىنٍ  نػىٍفسه  ْنىٍزًم الى  يػىٍومنا كىاتػ قيوا﴿كقاؿ تعاُف:  يػٍ  ًمنػٍهىا يػيٍقبىلي  كىالى  شى
 .(ِ)﴾يػيٍنصىريكفى  ىيمٍ  كىالى  شىفىاعىةه  تػىنػٍفىعيهىا كىالى  عىٍدؿه 

ػػػعي  الى  فىػػيىػػٍومىػػئًػػػذو ﴿كقاؿ تعاُف:  ػػػوا ال ػًذيػػػنى  يىػػٍنػػفى ػػػمٍ  ظىػلىػمي ػػػػػمٍ  كىالى  مىػٍعػػػًذرىتيػػػهي  ىي
 .(ّ)﴾ييٍستػىٍعتػىبيوفى 

فىػػػعي  الى  يىػػػػٍوـى ﴿كقاؿ تعاُف:   سيػػػػػػوءي  كىلىػهيمٍ  الل ٍعنىةي  كىلىػهيمي  مىٍعًذرىتػيهيمٍ  الظ اًلًمٌنى  يػىنػٍ
ارً   .(ْ)﴾الد 

الوسطٌية(، فػي ىذا الػمقاـ؛ فيتجٌنب  )طريقى  العالًػمي اجملتًهدي يػختار كلذلك 
لو، أك ضلًٌ قو، أك يي فسًٌ ره، أك يي كفًٌ يي  خالف؛ فبلمي ػحكم على الػي الػالتشُدد، ف

 .، كالتقليدعو، ابالعتماد على الظنوف، كاألكىاـ، كاألىواءبدًٌ يي 

                                                           
 .ُٗ( االنفطار: ُ)
 .ُِّ( البقرة: ِ)
(ّ :  .ٕٓ( الرـك
 .ِٓ( غافر: ْ)
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حكم على رأم ػي الػ، فالتساىيلى العالًػمي اجملتًهدي  يتجٌنب ،نفسوي الوقت ػكف
  .خطئوػن بوقً ن يي ػخالف، حيمي ػخطئة الػل تهمً يي  خالف؛ فبلمي ػال

من أجل اإلرشاد كالنصح؛ ال من التخطئة؛  يلجأ العالًػمي اجملتًهدي إُفكإنٌػما 
  اإلفحاـ كالقدح.أجل 

 -يرل ٟنم ئ على أٌف اٞنخطًٌ  ،كأتباعوخالف مي ػفالتخطئة كسيلة لتنبيو ال
 .  اٝنطإإُف ترؾ  ،ئوف؛ فيدعوىم بذلكخطً ػهم مي ػأنٌ  - ابجتهاده

ماذا كفركا بذلك! لً   ،القياسى  الظاىرً  إذا أنكر أىلي »د الغزاٌِف: قاؿ ١نمٌ  
أك  ،ت عليك نسبتهم إُف صوابجهلوا، إذا عزٌ  :كا، قلأرجل؟ قل: أخط اي

 .(ُ)«ال كزف لو ،فكبلـ لغو ،ا التكفًنعلم. أمٌ 

                                                           
 .ُٖٗ( دفاع عن العقيدة كالشريعة: ُ)
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قينـمخارج ال
ّ
 مخ

 
عن االختبلؼ، كأسباب  ،وأتباعى  (اإلسبلـ)كيف ينهى   فإن قيل: 

 االختبلؼ مستحوذة عليهم؟!
: قد يكوف االختبلؼ ١نمودنا، كىو االختبلؼ بٌن أىل اٜنٌق، قلت 

كيٌتبعوا كأىل الباطل؛ فإهٌنما ال ٩نتمعاف، إاٌل بعد أف يرتؾ أىل الباطل ابطلهم، 
 اٜنٌق، فييصبحوا من أىل اٜنٌق.

﴿ذىًلكى أبًىف  ال ًذينى كىفىريكا اتػ بػىعيوا اٍلبىاًطلى كىأىف  ال ًذينى آمىنيوا اتػ بػىعيوا قاؿ تعاُف: 
 .(ُ)اٜنٍىق  ًمٍن رىهبًًٌٍم كىذىًلكى يىٍضًربي اَّلل ي لًلن اًس أىٍمثىاٟنىيٍم﴾

 (:األمم السبع ادلنسوبة إىل )اإلسالم
كاٞننسوبوف إُف اإلسبلـ يف الظاىر أٌمة كاحدة، كلكٌنهم يف اٜنقيقة أمم  

مغالوف، ػمعطًٌلوف، كالػمنافقوف، كالػمكذًٌبوف، كالػم: الػػػختلفة، أبرزىا سبع أمػم
بوف، كاٞنفًسدكف، كاٞنٌتقوف.  كاٞنتعصًٌ

، أك يكفركف برسالة فأٌما اٞنكٌذبوف، فإهٌنم يكفركف بوجود اٝنالق  
 ، كيكٌذبوف أبصوؿ اإلسبلـ الكربل.  ١نٌمد

يتظاىركف  حقائق اإلسبلـ، فبلػكىم يصٌرحوف بكفرىم، كبرفضهم ل
منافقٌن؛ كلكٌن بعض الناس ٩نهلوف حقيقة حاٟنم؛ فينسبوهنم إُف ػابإلسبلـ، كال

 اإلسبلـ، نسبة كراثٌية. 
ف أبصوؿ ٬نيكن أف يكوف أفراد ىذه األٌمة من أىل اٜنٌق؛ ألٌف اإل٬نا فبل

 من أكجب صفات أىل اٜنٌق.  :اإلسبلـ الكربل

                                                           
 .ّ( ١نٌمد: ُ)



266 

. يػىٍوـى قاؿ تعاُف:  ﴿فػىوىٍيله يػىٍومىًئذو لًٍلميكىذًًٌبٌنى. ال ًذينى ىيٍم يف خىٍوضو يػىٍلعىبيوفى
تيٍم هًبىا تيكىذًٌبيوفى﴾ ًذًه الن اري ال يًت كينػٍ ًر جىهىن مى دىعًّا. ىى ُعوفى ًإُفى انى ييدى

(ُ). 
كىٍيله يػىٍومىًئذو لًٍلميكىذًًٌبٌنى. ال ًذينى ييكىذًٌبيوفى بًيػىٍوـً الدًٌيًن. كىمىا ﴿كقاؿ تعاُف: 

تػينىا قىاؿى أىسىاًطًني اأٍلىك ًلٌنى. كىبل  بىٍل  . ًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًو آايى ييكىذًٌبي بًًو ًإال  كيُل ميٍعتىدو أىثًيمو
كىبل  ًإنػ هيٍم عىٍن رىهبًًٌٍم يػىٍومىًئذو لىمىٍحجيوبيوفى. مثي  رىافى عىلىى قػيليوهًبًٍم مىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى.  

تيٍم ًبًو تيكىذًٌبيوفى﴾ ا ال ًذم كينػٍ إًنػ هيٍم لىصىاليو اٛنٍىًحيًم. مثي  يػيقىاؿي ىىذى
(ِ).  

كأٌما اٞننافقوف، فإهٌنم ينتسبوف إُف اإلسبلـ، كقلوهبم خالية من اإل٬ناف؛ 
ا.فيتظاىركف ابإلسبلـ؛ خوفنا، أ  ك طمعنا، أك كيدن

كالنفاؽ من أمراض القلوب، كال يعلم ما يف القلوب، إاٌل عبٌلـ الغيوب؛ 
كال يصٌح اهٌتاـ أحد ابلنفاؽ، اعتمادنا على الظنوف كالشكوؾ كاألكىاـ؛ فعلينا أف 

 ٥نكم ابلظاىر، كهللا يتوٌُف السرائر.
ًدينىًة مىرىديكا ﴿كى٣ن ٍن حىٍولىكيٍم ًمنى اأٍلىٍعرىاًب مينىافً قاؿ تعاُف:  قيوفى كىًمٍن أىٍىًل اٍلمى

عىلىى النًٌفىاًؽ الى تػىٍعلىميهيٍم ٥نىٍني نػىٍعلىميهيٍم سىنػيعىذًٌبػيهيٍم مىر تػىٌٍنً مثي  يػيرىُدكفى ًإُفى عىذىابو 
  .(ّ)عىًظيمو﴾

﴿كىالى تػىقيوليوا ًلمىٍن أىٍلقىى اٞنسألة األكُف: قاؿ تعاُف: »قاؿ الفخر الرازٌم: 
ـى لىٍستى ميٍؤًمننا﴾ م ألقوا مع أهنٌ  ،(ٓ)ٍم تػيٍؤًمنيوا﴾ػ﴿قيٍل لى  :كقاؿ ىهنا ،(ْ)إًلىٍيكيمي الس بلى

                                                           
 .ُْ-ُُ ( الطور:ُ)
 .ُٕ-َُ( اٞنطٌففٌن: ِ)
 .َُُ( التوبة: ّ)
 .ْٗ( النساء: ْ)
 .ُْ( اٜنجرات: ٓ)
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 كاجتناب الظنٌ  ،عمل القلب غًن معلـو إشارة إُف أفٌ  :إليهم السبلـ، نقوؿ
، كال ٞنن (ُ)يىو مرائ :قاؿ ٞنن يفعل فعبلن يي  فبل ؛م ابلظاىركى ا ٪ني كاجب، كإ٧نٌ 

 ،فبلف ليس ّنؤمن :هللا خبًن ّنا يف الصدكر، إذا قاؿ ق، كلكنٌ ىو مناف :أسلم
، كقولو تعاُف:  ز لنا ذلك فهو الذم جوٌ  ،(ِ)ٍم تػيٍؤًمنيوا﴾ػ﴿قيٍل لى حصل اٛنـز

كضمًن قلوهبم،  ،حيث أطلعو هللا على الغيب ، القوؿ، ككاف معجزة للنيبٌ 
لعدـ علمكم ّنا  ؛الست مؤمنن  :ٞنن ألقى إليكم السبلـ ،فقاؿ لنا: أنتم ال تقولوا

 .(ّ)«يف قلبو
كلكٌن عدـ االهٌتاـ ابلنفاؽ ال يعين أٌف اٞننافقٌن من ٗنلة أىل اٜنٌق؛ ألٌف 

٬نيكن أف  اٞننافقٌن ليسوا من اٞنؤمنٌن، كاإل٬ناف من أكجب صفات أىل اٜنٌق؛ فبل
نوا، كيتوبوا، يكوف أفراد ىذه األٌمة من أىل اٜنٌق، إاٌل بعد أف يرتكوا النفاؽ، كيؤم

 كييصلحوا، كيعتصموا اب.
دى ٟنىيٍم قاؿ تعاُف:  ٍرًؾ اأٍلىٍسفىًل ًمنى الن اًر كىلىٍن ْنًى ﴿ًإف  اٍلمينىاًفًقٌنى يف الد 

بيوا كىأىٍصلىحيوا كىاٍعتىصىميوا اًبَّللً  كىأىٍخلىصيوا ًدينػىهيٍم َّللًً  فىأيكلىًئكى مىعى  نىًصًننا. ًإال  ال ًذينى اتى
  .(ْ)ٍلميٍؤًمًنٌنى كىسىٍوؼى يػيٍؤًت اَّلل ي اٍلميٍؤًمًنٌنى أىٍجرنا عىًظيمنا﴾ا

حقائق اإلسبلمٌية، أتليفنا، ػمن ال ،هم يعطٌلوف كثًنناػمعطٌلوف، فإنٌ ػكأٌما ال
ٓنرٔف ك  ،خمرػالٓنرٔف ك  ،فتطبيقنا، فيعطٌلوف بعض األحكاـ الشرعٌية، كتحرٔف البغاء

ج، كيعطٌلوف بعض أحكاـ العبادات، كاٞنواريث، كالعقوابت،  الترُب ٓنرٔف ك  ،الراب

                                                           
 ( يف اٞنطبوع: )مرائي(، كالصواب: )مراءو(.ُ)
 .ُْ( اٜنجرات: ِ)
 .ُُْ/ِٖ( التفسًن الكبًن: ّ)
 .ُْٔ-ُْٓ( النساء: ْ)
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 حريفٌية ٢نالفة للقرآف.ػمعآف القرآنٌية، كيبتدعوف أتكيبلت تػكما يعطٌلوف بعض ال
منهج مضاٌد للحقائق اإلسبلمٌية، كىو  -يف اٜنقيقة  -كاٞننهج التعطيلٌي 

داموا  إلسبلـ(، مامن صنيعة )أعداء اإلسبلـ(؛ فبل قيمة النتساب أفراده إُف )ا
 عٌن أىواءىم، كأىواء أسيادىم.ركف ما ثبت ابلدليل الشرعٌي القطعٌي، مٌتبً يينكً 

فإهٌنم يستمسكوف بعقائد ابطلة، قائمة  - كىم الغبلة - غالوفمي ػكأٌما ال
يف الصاٜنٌن، أك الغلٌو فيمن يزعموف أهٌنم من الصاٜنٌن، حٌت يؤٌدم  ،على الغلوٌ 

هبم الغلٌو إُف االستمساؾ بعقائد كفريٌة، كعقائد شركٌية، تضاىي بعض العقائد، 
  .  اليت يستمسك هبا اٞننتسبوف إُف األدايف الباطلة، كاٞنسيحٌية مثبلن

ئد اإلسبلمٌية؛ كإف عقائد مضاٌدة للعقا -يف اٜنقيقة  -كعقائد اٞنغالٌن 
ى ػمسيحٌيٌن إلػهم أشبو ابنتساب الػانتسب أصحاهبا إُف )اإلسبلـ(؛ فإٌف انتساب

 ، كىو برمء منهم، كمن أابطيلهم، كٌل الرباءة.عيسى 
ذيكٓف قاؿ تعاُف:  ﴿كىًإٍذ قىاؿى اَّلل ي ايى ًعيسىى اٍبنى مىٍرٔفىى أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلن اًس أنً 

يى ًإٟنىى 
ٌٍنً ًمٍن ديكًف اَّللً  قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي ِف أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى ِف ًُنىقٌو ًإٍف  كىأيمًٌ

ـي  كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسي كىالى أىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسكى إًن كى أىٍنتى عىبل 
أىمىٍرتىيًن ًبًو أىًف اٍعبيديكا اَّلل ى رىيبًٌ كىرىب كيٍم كىكيٍنتي عىلىٍيًهٍم اٍلغيييوًب. مىا قػيٍلتي ٟنىيٍم ًإال  مىا 

تىيًن كيٍنتى أىٍنتى الر ًقيبى عىلىٍيًهٍم كىأىٍنتى عىلىى كيلًٌ  ا مىا ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىم ا تػىوىفػ يػٍ شىًهيدن
 .  (ُ)شىٍيءو شىًهيده﴾

، كإف انتسبوا إُف غالٌنمي ػبرمء كٌل الرباءة، من عقائد ال كالرسوؿ 
٬نيكن أف يكوف أفراد ىذه األٌمة من أىل اٜنٌق؛ إاٌل بعد أف يرتكوا  اإلسبلـ؛ فبل

 تلك العقائد الباطلة.

                                                           
 .ُُٕ-ُُٔ( اٞنائدة: ُ)
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﴿قيٍل ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب الى تػىٍغليوا يف ًديًنكيٍم غىيػٍرى اٜنٍىقًٌ كىالى تػىت ًبعيوا قاؿ تعاُف: 
 .(ُ)قػىٍبلي كىأىضىُلوا كىًثًننا كىضىُلوا عىٍن سىوىاًء الس ًبيًل﴾أىٍىوىاءى قػىٍوـو قىٍد ضىُلوا ًمٍن 

كأٌما اٞنتعٌصبوف، فإهٌنم يٌتبعوف أىواءىم، يف اٛنانب التأليفٌي، فيستمسكوف 
ببعض اآلراء التأليفٌية الباطلة، كىم يعلموف أهٌنا ابطلة، كال يعرتفوف ابٜنٌق فيها؛ 

 ألٌف يف اعرتافهم ما ٫نالف أىواءىم.
كىؤالء ليسوا من أىل اٜنٌق؛ ألٌف غايتهم ىي إرضاء أىوائهم، كلو أٌدت 

 إُف لبس اٜنٌق ابلباطل، ككتم اٜنٌق، كىم يعلموف. 
 .(ِ)﴿كىالى تػىٍلًبسيوا اٜنٍىق  اًبٍلبىاًطًل كىتىٍكتيميوا اٜنٍىق  كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى﴾قاؿ تعاُف: 

 اٛنانب التطبيقٌي، فًنتكبوف كأٌما اٞنفسدكف، فإهٌنم يٌتبعوف أىواءىم، يف
خمر كأكل الراب، كىم يعلموف ػى كالسرقة كشرب الػاٞنعاصي، كالقتل كالزن

بتحر٬نها، كال يينكركف ذلك، كال ٩نهلوف؛ لكٌن قلوهبم امتؤلت ابلفجور 
  .كالفسوؽ كالعصياف؛ فصٌدهتم عن طاعة هللا 

يف غالب  -اٜنٌق كىؤالء ال ٬نيكن أف يكونوا من أىل اٜنٌق؛ ألٌف أىل 
، كإف  -أحواٟنم كأحياهنم  يستمسكوف ابٜنٌق الذم يعلموف، اعتقادنا، كعمبلن

 أذنب أحدىم، فإنٌو يسارع إُف االستغفار كالتوبة.
 مّتقٌن:ـة الــأمّ 

غالٌن، عطًٌلٌن، كالػمي نافقٌن، كالػمي مي ػبٌن، كالكذًٌ مي ػفيخالفوف الٌتقوف، مي ػكأٌما ال
بٌن، كالمي ػكال اعوا، فيتحٌركف ػػاستط اػػ، موف هللا ػقػتٌ ػفهم الذين يفًسدين؛ مي ػتعصًٌ

 . خًناتػي الػرات، كيسارعوف فمنكى ػالطاعات، كيتجٌنبوف ال

                                                           
 .ٕٕ( اٞنائدة: ُ)
 .ِْ( البقرة: ِ)
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يػٍرنا ػوا كىأىٍنًفقي ػعي ػوا كىأىًطيػعي ػمى ػتيٍم كىاسٍ ػطىعٍ ػتى ػا اسٍ ػػ﴿فىاتػ قيوا اَّلل ى مى ى: ػاؿ تعالػق وا خى
 . (ُ)شيح  نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى﴾أًلىنٍػفيًسكيٍم كىمىٍن ييوؽى 

م ػ)األٌمة الوحيدة(، اليت تستحٌق كصف )أىل اٜنٌق(؛ فمن ل ميٌتقوف ىمػالك 
 مٌتقٌن(، فليس من )أىل اٜنٌق(، كإف انتسب إليهم.ػيكن من )أٌمة ال

بو، كالتقول من صفات القلوب العملٌية، أم: اليت تستلـز العمل، كتيوجً 
ت التقول إ٬ناانن قلبيًّا فقط، كليست إسبلمنا بدنيًّا فقط، بل ىي اإل٬ناف فليس

 مٌتقوف ىم الذين آمنوا، كعملوا الصاٜنات.ػالقليٌب، مع اإلسبلـ البدٌٓف؛ فال
م يصحبو العمل الصاٌف، كليس ػنجو صاحبو، إف لمي ػفليس اإل٬ناف كحده ب

 إ٬ناف.م يكن صادرنا عن ػالعمل الصاٌف كافينا، إف ل
﴿كىال ًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الص اًٜنىاًت أيكلىًئكى أىٍصحىابي اٛنٍىن ًة ىيٍم قاؿ تعاُف: 

 . (ِ)ًفيهىا خىاًلديكفى﴾
﴿كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الص اًٜنىاًت ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه كقاؿ تعاُف: 

ييٍظلىميوفى نىًقًننا﴾فىأيكلىًئكى يىٍدخيليوفى اٛنٍىن ةى كىالى 
(ّ).  

 ٌتقٌن، حٌن تقرأ ىذه اآلايت:مي ػمنزلة العظيمة ألٌمة الػؾ الكلك أف تيدرً 
﴿كىسىارًعيوا ًإُفى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىن ةو عىٍرضيهىا الس مىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعد ٍت  -

الض ر اًء كىاٍلكىاًظًمٌنى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفٌنى عىًن الن اًس لًٍلميت ًقٌنى. ال ًذينى يػيٍنًفقيوفى يف الس ر اًء كى 
ُب اٍلميٍحًسًنٌنى. كىال ًذينى ًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن أىٍك ظىلىميوا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكا اَّلل ى  كىاَّلل ي ٪نًي

ٍم ييًصُركا عىلىى مىا فػىعىليوا كىىيٍم ػفىاٍستػىٍغفىريكا ًلذينيوهًبًٍم كىمىٍن يػىٍغًفري الُذنيوبى ًإال  اَّلل ي كىلى 

                                                           
 .ُٔ ( التغابن:ُ)
 .ِٖ( البقرة: ِ)
 .ُِْ( النساء: ّ)
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اًلًدينى  يػىٍعلىميوفى. أيكلىًئكى جىزىاؤيىيٍم مىٍغًفرىةه ًمٍن رىهبًًٌٍم كىجىن اته ْنىٍرًم ًمٍن ٓنىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى
 . (ُ)ًفيهىا كىنًٍعمى أىٍجري اٍلعىاًمًلٌنى﴾

ًذًه الُدنٍػيىا ﴿كىًقيلى لًل ًذينى اتػ قىٍوا مىاذىا أىنٍػزىؿى رىبُ  - يػٍرنا لًل ًذينى أىٍحسىنيوا يف ىى كيٍم قىاليوا خى
اري اآٍلًخرىًة خىيػٍره كىلىًنٍعمى دىاري اٍلميت ًقٌنى. جىن اتي عىٍدفو يىٍدخيليونػىهىا ْنىٍرًم ًمٍن  حىسىنىةه كىلىدى

ٍلميت ًقٌنى. ال ًذينى تػىتػىوىف اىيمي ٓنىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري ٟنىيٍم ًفيهىا مىا يىشىاءيكفى كىذىًلكى ٩نىٍزًم اَّلل ي ا
تيٍم تػىٍعمىليوفى﴾ ـه عىلىٍيكيمي اٍدخيليوا اٛنٍىن ةى ّنىا كينػٍ ًئكىةي طىيًًٌبٌنى يػىقيوليوفى سىبلى  .(ِ)اٍلمىبلى

﴿تًٍلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيهىا إًلىٍيكى مىا كيٍنتى تػىٍعلىميهىا أىٍنتى كىالى قػىٍوميكى ًمٍن  -
ا فىاٍصربٍ ًإف  اٍلعىاًقبىةى لًٍلميت ًقٌنى﴾  . (ّ)قػىٍبًل ىىذى

ـو آًمًنٌنى. كىنػىزىٍعنىا مىا يف  - . اٍدخيليوىىا ًبسىبلى ﴿ًإف  اٍلميت ًقٌنى يف جىن اتو كىعيييوفو
مىا ىيٍم ًمنػٍهىا صيديكرًًىٍم ًمٍن ًغلٌو ًإٍخوىاانن عىلىى سيريرو ميتػىقىابًًلٌنى. الى ٬نىىُسهيٍم ًفيهىا نىصىبه كى 

  .(ْ)ّنيٍخرىًجٌنى﴾
ءي يػىٍومىًئذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو عىديك  ًإال  اٍلميت ًقٌنى. ايى ًعبىاًد الى خىٍوؼه عىلىٍيكيمي  - ﴿اأٍلىًخبل 

تًنىا كىكىانيوا ميٍسًلًمٌنى. اٍدخيليوا اٛنٍى  . ال ًذينى آمىنيوا آًبايى ن ةى أىنٍػتيٍم اٍليػىٍوـى كىالى أىنٍػتيٍم ٓنىٍزىنيوفى
كىأىٍزكىاجيكيٍم ٓنيٍبػىريكفى. ييطىاؼي عىلىٍيًهٍم ًبًصحىاؼو ًمٍن ذىىىبو كىأىٍكوىابو كىًفيهىا مىا تىٍشتىًهيًو 
تيٍم  ي كىأىنٍػتيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى. كىتًٍلكى اٛنٍىن ةي ال يًت أيكرًثٍػتيميوىىا ّنىا كينػٍ اأٍلىنٍػفيسي كىتػىلىُذ اأٍلىٍعٌني

 . (ٓ). لىكيٍم ًفيهىا فىاًكهىةه كىًثًنىةه ًمنػٍهىا أتىٍكيليوفى﴾تػىٍعمىليوفى 

                                                           
 .ُّٔ-ُّّ( آؿ عمراف: ُ)
 .ِّ-َّ( النحل: ِ)
 .ْٗ( ىود: ّ)
 .ْٖ-ْٓ( اٜنجر: ْ)
 .ّٕ-ٕٔ( الزخرؼ: ٓ)
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. يػىٍلبىسيوفى ًمٍن سيٍنديسو كىًإٍستػىبػٍرىؽو  - ﴿ًإف  اٍلميت ًقٌنى يف مىقىاـو أىًمٌنو. يف جىن اتو كىعيييوفو
ًكهىةو آًمًنٌنى. ميتػىقىابًًلٌنى. كىذىًلكى كىزىك ٍجنىاىيٍم ًُنيورو ًعٌنو. يىٍدعيوفى ًفيهىا ًبكيلًٌ فىا 

يىذيكقيوفى ًفيهىا اٍلمىٍوتى ًإال  اٍلمىٍوتىةى اأٍليكُفى كىكىقىاىيٍم عىذىابى اٛنٍىًحيًم. فىٍضبلن ًمٍن رىبًٌكى  الى 
 . (ُ)ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي﴾

ىيٍم رىبُػهيٍم ًإنػ هي  - . آًخًذينى مىا آاتى ٍم كىانيوا قػىٍبلى ذىًلكى ﴿ًإف  اٍلميت ًقٌنى يف جىن اتو كىعيييوفو
١نيًٍسًنٌنى. كىانيوا قىًليبلن ًمنى الل ٍيًل مىا يػىٍهجىعيوفى. كىاًبأٍلىٍسحىاًر ىيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى. كىيف 

﴾  . (ِ)أىٍموىاٟنًًٍم حىق  لًلس اًئًل كىاٍلمىٍحريكـً
ا اأٍلىنٍػهىاري أيكيليهىا دىائًمه كىًظُلهىا ﴿مىثىلي اٛنٍىن ًة ال يًت كيًعدى اٍلميتػ قيوفى ْنىٍرًم ًمٍن ٓنىًٍتهى  -

 . (ّ)تًٍلكى عيٍقَبى ال ًذينى اتػ قىٍوا كىعيٍقَبى اٍلكىاًفرًينى الن اري﴾
و َفىٍ  - ﴿مىثىلي اٛنٍىن ًة ال يًت كيًعدى اٍلميتػ قيوفى ًفيهىا أىنٍػهىاره ًمٍن مىاءو غىًٍنً آًسنو كىأىنٍػهىاره ًمٍن لىنبى

وي كىأىنٍػهىاره ًمٍن ٙنىٍرو لىذ ةو لًلش ارًًبٌنى كىأىنٍػهىاره ًمٍن عىسىلو ميصىفًّى كىٟنىيٍم ًفيهىا يػىتػىغىيػ ٍر طىٍعمي 
يمنا  ًمٍن كيلًٌ الث مىرىاًت كىمىٍغًفرىةه ًمٍن رىهبًًٌٍم كىمىٍن ىيوى خىاًلده يف الن اًر كىسيقيوا مىاءن ٘نًى

  .(ْ)فػىقىط عى أىٍمعىاءىىيٍم﴾
يػٍره أىـٍ جىن ةي اٝنٍيٍلًد ال يًت كيًعدى اٍلميتػ قيوفى كىانىٍت ٟنىيٍم جىزىاءن كىمىًصًننا. ﴿قيٍل أىذىًلكى خى  -

﴾ ا مىٍسئيوالن اًلًدينى كىافى عىلىى رىبًٌكى كىٍعدن  . (ٓ)ٟنىيٍم ًفيهىا مىا يىشىاءيكفى خى
ُب اٍلميت ًقٌنى  -   .(ٔ)﴾﴿بػىلىى مىٍن أىٍكىفى ًبعىٍهًدًه كىاتػ قىى فىًإف  اَّلل ى ٪نًي

                                                           
 .ٕٓ-ُٓ( الدخاف: ُ)
 .ُٗ-ُٓ( الذارايت: ِ)
 .ّٓ( الرعد: ّ)
 .ُٓ( ١نٌمد: ْ)
 .ُٔ-ُٓ( الفرقاف: ٓ)
 .ٕٔ( آؿ عمراف: ٔ)
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ٍغًرًب كىلىًكن  اٍلرب  مىٍن آمىنى اًبَّللً   - ﴿لىٍيسى اٍلرب  أىٍف تػيوىُلوا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى
ًة كىاٍلًكتىاًب كىالن ًبيًٌٌنى كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى حيبًًٌو ذىًكم اٍلقيٍرَبى  ًئكى كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىاٍلمىبلى

ةى كىآتىى الز كىاةى كىاٍليػىتىامىى  ـى الص بلى كىاٍلمىسىاًكٌنى كىاٍبنى الس ًبيًل كىالس ائًًلٌنى كىيف الرًٌقىاًب كىأىقىا
كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا كىالص اًبرًينى يف اٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء كىًحٌنى اٍلبىٍأًس أيكلىًئكى 

قيوا كىأيكلىًئكى   . (ُ)ىيمي اٍلميتػ قيوفى﴾ال ًذينى صىدى
ئنا كىًإف  الظ اًلًمٌنى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىاَّلل ي  - ﴿إًنػ هيٍم لىٍن يػيٍغنيوا عىٍنكى ًمنى اَّللً  شىيػٍ

كىِفُ اٍلميت ًقٌنى﴾
(ِ) . 

ٍدكىاًف كىاتػ قيوا اَّلل ى ًإف  اَّلل ى ﴿كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلرًبًٌ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلًمثًٍ كىاٍلعي  -
  .(ّ)شىًديدي اٍلًعقىاًب﴾

يػٍرى الز اًد التػ ٍقوىل كىاتػ قيوًف ايى أيكِف اأٍلىٍلبىاًب﴾ -  .(ْ)﴿كىتػىزىك ديكا فىًإف  خى
كىانيوا أىٍكلًيىاءىهي ﴿كىمىا ٟنىيٍم أىال  يػيعىذًٌبػىهيمي اَّلل ي كىىيٍم يىصيُدكفى عىًن اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً كىمىا   -

 . (ٓ)ًإٍف أىٍكلًيىاؤيهي ًإال  اٍلميتػ قيوفى كىلىًكن  أىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميوفى﴾
طئ   ؛ بسبب  (ٌتقوفمي ػال)كقد ٫ني ، (الضعف)، أك بسبب (جهلػال)أحياانن

  .مقامٌنػي ىذين الػفيكونوف معذكرين، ف
، فػي ىذا معذكرينبوف، فبل يكونوف ، فييذنً (هولػال)هم ػكقد يعرض ل

 .، كهللا غفور رحيمكالتوبة ،؛ كلكٌنهم يسارعوف إُف االستغفارالػمقاـ

                                                           
 .ُٕٕ( البقرة: ُ)
 .ُٗ( اٛناثية: ِ)
 .ِ( اٞنائدة: ّ)
 .ُٕٗ( البقرة: ْ)
 .ّْ( األنفاؿ: ٓ)
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﴿ًإف  ال ًذينى اتػ قىٍوا ًإذىا مىس هيٍم طىاًئفه ًمنى الش ٍيطىاًف تىذىك ريكا فىًإذىا قاؿ تعاُف: 
 . (ُ)ىيٍم ميٍبًصريكفى﴾

عليو، من اتٌباع فالتقول كصف أغليٌب، يستحٌقو من كانت التقول أغلب 
مؤمن إف ػاٟنول، كىي سبب من أسباب مغفرة الذنوب، كقبوؿ التوبة؛ فإٌف ال

أذنب، فاستغفر ربٌو، كاتب إليو، كاتٌقى، كأصلح، كأحسن، فإٌف هللا يتوب عليو، 
 كيغفر لو ذنوبو.

ا. ييٍصًلٍح لىكيٍم ﴿ايى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا اَّلل ى كىقيوليوا قػىٍوالن سىدً قاؿ تعاُف:  يدن
  .(ِ)أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىٍن ييًطًع اَّلل ى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا عىًظيمنا﴾

﴿لىٍيسى عىلىى ال ًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الص اًٜنىاًت جينىاحه ًفيمىا كقاؿ تعاُف: 
وا كىعىًمليوا الص اًٜنىاًت مثي  اتػ قىٍوا كىآمىنيوا مثي  اتػ قىٍوا كىأىٍحسىنيوا كىاَّلل ي طىًعميوا ًإذىا مىا اتػ قىٍوا كىآمىني 

ُب اٍلميٍحًسًنٌنى﴾  . (ّ)٪نًي
بٌن أٌمة اٞنٌتقٌن، كبٌن األمم السٌت  -كمن ىنا يكوف االختبلؼ اٜناصل 

 الباطل.اختبلفنا ١نمودنا؛ للفصل بٌن أىل اٜنٌق، كأىل  -اٞننسوبة إُف اإلسبلـ 
كلوال ذلك االختبلؼ، اللتبس اٜنٌق ابلباطل، كيف ذلك االلتباس ما فيو 

 من ضياع اٜنٌق، كانداثره.
فهو اختبلؼ  -كىم أٌمة اٞنٌتقٌن  -أٌما االختبلؼ بٌن أىل اٜنٌق أنفسهم 

، إذا أٌدل إُف التفرُ   ر. ؽ كالتعادم كالتنافي مذمـو
ي مسائل فرعٌية، ييعذىر ػيسًننا، ف االختبلؼ، بٌن )أىل الػحٌق( أٌما إذا كاف

                                                           
 .َُِ( األعراؼ: ُ)
 .ُٕ-َٕ( األحزاب: ِ)
 .ّٗ( اٞنائدة: ّ)
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 و.ػ، فبل إشكاؿ فيبينهم ،يػم كالتآخػراحي ػف كالتاكي ػاء التعػفيها، مع بق الػمختًلفوف
يٌتفق أفرادىا، يف اٞنسائل كٌلها،  -قديػمنا، كال حديثنا  -فليس ثػٌمة أٌمة 

كىي خًن أٌمة  -٫نتلفوف، أدْف اختبلؼ؛ حٌت أٌمة )الصحابة(  بػحيث ال
 مسائل الفرعٌية. ػم تسلم من االختبلؼ، يف بعض الػل -جت للناس خرً أي 

﴿ايى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اَّلل ى كىأىًطيعيوا الر سيوؿى كىأيكِف اأٍلىٍمًر قاؿ تعاُف: 
تي  ٍم تػيٍؤًمنيوفى اًبَّللً  كىاٍليػىٍوـً ًمٍنكيٍم فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريُدكهي ًإُفى اَّللً  كىالر سيوًؿ ًإٍف كينػٍ

﴾ يػٍره كىأىٍحسىني أتىًٍكيبلن   .(ُ)اآٍلًخًر ذىًلكى خى
 -من )أىل اٜنٌق(  -، فليس كٌل فرد أغليب   )أىل اٜنٌق( كصفه  فوصفي 

قًّا، يف كٌل رأم يستمسك بو؛ فإٌف أفراد ىذه اٛنماعة ٫نالف بعضهم يكوف ١نيً 
 يف درجات العلم كالفهم كاالٌطبلع كالتدبُر. بعضنا، يف بعض الفركع؛ الختبلفهم

، ما داـ أصحابو معذكرين؛ إاٌل إذا أٌدل إُف   كىذا االختبلؼ ليس ّنذمـو
ر؛ فإنٌو يف ىذه اٜناؿ، سيكوف بسبب البغي )اٟنول(، التفٌرؽ كالتعادم كالتنافي 

 كىو الذم فٌرؽ الذين من قبلنا.
نىا إًلىٍيكى  ﴿شىرىعى لىكيٍم ًمنى الدًٌينً قاؿ تعاُف:   يػٍ مىا كىص ى بًًو نيوحنا كىال ًذم أىٍكحى

بػيرى عىلىى  نىا ًبًو إًبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا الدًٌينى كىالى تػىتػىفىر قيوا ًفيًو كى كىمىا كىص يػٍ
. كىمىا اٍلميٍشرًًكٌنى مىا تىٍدعيوىيٍم إًلىٍيًو اَّلل ي ٩نىٍتىيب إًلىٍيًو مىٍن يىشىاءي كىيػىهٍ  ًدم ًإلىٍيًو مىٍن ييًنيبي

نػىهيٍم كىلىٍوالى كىًلمىةه سىبػىقىٍت ًمٍن رىبًٌكى ًإُفى  تػىفىر قيوا ًإال  ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ
نػىهيٍم كىًإف  ال ًذينى أيكرًثيوا اٍلًكتىابى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم لىًفي شىكٌو  ًمٍنوي  أىجىلو ميسىمًّى لىقيًضيى بػىيػٍ

﴾ ميرًيبو
(ِ) . 

                                                           
 .ٗٓ( النساء: ُ)
 .ُْ-ُّ( الشورل: ِ)
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م ال ألهنٌ ؛ قوام يتفرٌ ػكل ،قوا عن جهلم يتفرٌ ػفهم ل»قاؿ سٌيد قطب: 
قوا بعد ا تفرٌ هم كمعتقداهتم. إ٧نٌ لى سي الذم يربطهم، كيربط ري  ،يعرفوف األصل الواحد
سواء.  ،كألنفسهم ،ا للحقيقةكظلمن  ،اكحسدن  ،ا بينهمقوا بغين ما جاءىم العلم. تفرٌ 

قوا غًن مستندين إُف أتثًن األىواء اٛنائرة، كالشهوات الباغية. تفرٌ قوا ٓنت تفرٌ 
بعوا كاٞننهج القؤف. كلو أخلصوا لعقيدهتم، كاتٌ  ،سبب من العقيدة الصحيحة

 .  (ُ)«قواما تفرٌ  ،منهجهم
كبغي  ،كبغي الطمع ،حسدػبغي ال، فالبغي»: أيضنا قاؿ سٌيد قطبك 

على  ،يف االختبلؼ ضيٌ مي ػىو الذم قاد الناس إُف ال :كبغي اٟنول ،حرصػال
فما  كىذه حقيقة. ؽ كاللجاج كالعناد.ي التفرُ ػف ضيٌ مي ػكال ،ر كاٞننهجأصل التصوُ 

 ،الصادع يف ىذا الكتاب، القومٌ  ،الواضح ختلف اثناف على أصل اٜنقٌ ػي
أحد٨نا بغي  كيف نفس إاٌل  ،ما ٫نتلف اثناف على ىذا األصل نًن..مي ػؽ الشرً مي ػال

من التقاء  فبل بدٌ  ،مافػا حٌن يكوف ىناؾ إيا.. فأمٌ كىول، أك يف نفسيهما ٗنيعن 
 .  (ِ)«فاؽكاتٌ 

ًر  من ٗناعة أىل اٜنٌق؛ كإف  -يف اٜنقيقة  -ج أصحابو كاتٌباع اٟنول ٫ني
انتسبوا إليها يف الظاىر؛ لكٌن اٜنكم عليهم ابتٌباع اٟنول ليس ٣نكننا؛ ألٌف اٟنول 

 أمراض القلوب، كال يعلم ما يف القلوب، إاٌل عبٌلـ الغيوب.مرض من 
ؽ؛ ألٌف االٌتصاؼ ابلتقول، قبل أف ينهى عن التفرُ  كلذلك أمر هللا  

فمن ْنٌرد  ؛ؽابلتقول ينايف االٌتصاؼ ابلبغي، كالبغي ىو السبب األكرب يف التفرُ 
ا كٌل البعد عن التفرُ   ؽ.من البغي، كتزٌكد من التقول، كاف بعيدن

                                                           
 .ُّْٖ/ٓ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ُِٖ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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﴿ايى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا اَّلل ى حىق  تػيقىاتًًو كىالى ٕنىيوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم قاؿ تعاُف:  
يعنا كىالى تػىفىر قيوا  تيٍم ميٍسًلميوفى. كىاٍعتىًصميوا ًُنىٍبًل اَّللً  ٗنًى كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللً  عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ

تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى  ًتًو ًإٍخوىاانن كىكينػٍ اءن فىأىل فى بػىٌٍنى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى أىٍعدى
تًًو لىعىل كيٍم  ي اَّلل ي لىكيٍم آايى تػىٍهتىديكفى. كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيم ةه الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذىًلكى يػيبػىٌنًٌ

أيىٍمي ػخىيٍ ػى الٍ ػيىٍدعيوفى إًلى  مي ػػػًر كىأيكلىًئكى ىي ػػػٍوفى عىًن اٍلميٍنكى ػريكًؼ كىيػىنػٍهى ػػػريكفى اًبٍلمىعٍ ػػػًر كى
اٍلبػىيًٌنىاتي  تىكيونيوا كىال ًذينى تػىفىر قيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي  وفى. كىالى ػػاٍلميٍفًلحي 

كىأيكلىًئكى ٟنىيٍم عىذىابه عىًظيمه﴾
(ُ) . 

 (،ضيق االختبلؼ)خرجوا من ػٌتقٌن، لمي ػكلو أٌف كٌل الناس أصبحوا من ال 
 . (سعة االئتبلؼ)إُف 

 . (ِ)﴿كىمىٍن يػىت ًق اَّلل ى ٩نىٍعىٍل لىوي ٢نىٍرىجنا﴾قاؿ تعاُف: 
اٞنٌتقوف. فإذا سلكوىا، كىذه ٙنسة ٢نارج، لن يرضى بسلوكها كٌلها، إاٌل  

 :خرجوا من ضيق االختبلؼ، إُف سعة االئتبلؼ، فأصبحوا بنعمة هللا إخواانن 
 .االعتصاـ -1
 .االقتصار -2
 .االحتياط -3
 .االعتبار -4
 .االعتػراؼ -5

                                                           
 .َُٓ-َُِ( آؿ عمراف: ُ)
 .ِ( الطبلؽ: ِ)



278 

 مخرج ألاّول ـال

 لاعخصام
 

 .  (اإلسبلمٌية حقائقػال)، كىو حبل حبل هللا ػىو االعتصاـ ب
مٌتقوف اختبلفنا يف نسبة بعض األمور إُف اإلسبلـ، فعليهم ػفإذا كجد ال

االعتصاـ ابلصورة التأليفٌية االتٌفاقٌية، فإهٌنا أكرب مصداؽ للحقائق اإلسبلمٌية، 
 كىي صورة أتليفٌية اثبتة، ثبواتن قطعيًّا، كموافقة للصورة التنزيلٌية، موافقة قطعٌية.

ق(، كىو قطع ميلزًـ طلى مي ػإلسبلمٌي الكاٞنراد ابلقطع يف ىذا اٞنقاـ: )القطع ا 
لكٌل منتسب إُف )اإلسبلـ(، كإف كاف منافقنا يف الباطن؛ فمن تظاىر ابإلسبلـ؛ 

 ق(. طلى مي ػفإنٌو ميلزـى بقبوؿ نتائج )القطع اإلسبلمٌي ال
كمن أعرض عن االستمساؾ بنتائجو، كطعن يف كجوب قبوٟنا؛ فقد  

ًر  كشف عن ٢نالفة صر٪نة ألصوؿ )اإلسبلـ(، و، بنفسو، من ج هبا نفسى ٫ني
 استحقاؽ )االنتساب( إُف )اإلسبلـ(، حٌت لو كاف انتساابن ظاىرايًّ فقط. 

م يكن من اٞننتسبٌن إُف )اإلسبلـ(؛ فإنٌو ليس ّنيلزـى بقبوؿ نتائج ػأٌما من ل
ق(، إاٌل بعد اٌطبلعو على )األدلٌة القطعٌية(، الداٌلة على طلى مي ػ)القطع اإلسبلمٌي ال

ٌحة ىذا النوع اٝناٌص من القطع، كىي أدٌلة كثًنة، ككبًنة، ال يستطيع العاقل ص
 رىا، أك يطعن يف قطعٌيتها. ف أف يينكً نصً مي ػال

ة ػػػكاألمٌ  ،وػفالرسوؿ موافق ل ،ي الكتابػا فػػم لٌ ػك  فإفٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 
ع ػػا بب اتٌ وجً ن يي ػػػ مإاٌل  ،مؤمنٌنػي الػفليس ف ،جملةػث الػن حيػػم ،ة عليوػعجمً ػمي 

 ،وػو فيػػباعر ابتٌ ػػػفالقرآف أيم ، الرسوؿ وي ػن  ػػػما س ككذلك كلٌ  ،الكتاب
و فإنٌ  ،مسلموفػمع عليو الػما أج عوف على ذلك. ككذلك كلٌ جمً ػمي  مؤمنوفػكال
وف مسلموف يتلقٌ ػال ة؛ لكنً كالسنٌ  ،ي الكتابػما فا لً موافقن  ،ا حقًّ وف إاٌل ػػيك ال
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 ،ككحي آخر ،فينزؿ عليو كحي القرآف ،ا الرسوؿكأمٌ  ،عن الرسوؿ ،وكلٌ   ،دينهم
 .(ُ)...«ىو اٜنكمة

أمر سبحانو بطاعتو كطاعة رسولو كأكِف األمر »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
  ىذا على أفٌ  فدؿٌ  ،ه إُف هللا كالرسوؿأف نردٌ  - إف تنازعنا يف شيء - كأمر ،امنٌ 

ق كاٞنعل   ،كه إُف هللا كالرسوؿفعليهم أف يردٌ  ،ما تنازع اٞنؤمنوف فيو من شيء كلٌ 
م إذا َف يتنازعوا َف يكن ىذا ذلك على أهنٌ  فدؿٌ  ،ـ عند عدـ الشرطعدى يي  ،ابلشرط

م إذا َف يتنازعوا كانوا على ىدل كطاعة  ا يكوف ألهنٌ ككذلك إ٧نٌ  ؛ااألمر اثبتن 
طاعة هللا كالرسوؿ. من  ،ركا ّنا ىم فاعلوفمى ؤ فبل ٪نتاجوا حينئذ أف يي  ،كرسولو

 ،م ال ٩نتمعوف على ضبللةفإهنٌ  ،بل اجتمعوا ،م إذا َف يتنازعواذلك على أهنٌ  كدؿٌ 
إُف هللا  كُف بوجوب الردٌ لكانوا حينئذ أى  ،كلو كانوا قد ٩نتمعوف على ضبللة

ا  كالرسوؿ. فإذا  فقد يكوف أحد الفريقٌن مطيعن  ،منهم إذا تنازعوا ،كالرسوؿ
 ،لًنجع إُف ذلك فريق منهم ،إُف هللا كالرسوؿ يف ىذا اٜناؿ ابلردٌ كانوا مأمورين 
 ،كُفهم عنو بطريق األى خركجهم كلٌ  ردًٌ إذا قي  ركا بذلكفؤلف يؤمى  ،خرج عن ذلك
يعنا كىالى تػىفىر قيوا كىاذٍكيريكا  :فقد قاؿ ٟنم ،اكاألحرل أيضن  ﴿كىاٍعتىًصميوا ًُنىٍبًل اَّللً  ٗنًى
ًتًو ًإٍخوىاانن نًٍعمىتى اَّللً  عىلى  اءن فىأىل فى بػىٌٍنى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى تيٍم أىٍعدى ٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ

تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا﴾ كىكينػٍ
ؽ ا هناىم عن التفرُ فلمٌ  .(ِ)

 ،ا على ابطلم ال ٩نتمعوف على ابطل؛ إذ لو اجتمعو ذلك على أهنٌ  دؿٌ  ،امطلقن 
ى  ؛قهمن لتفرُ اٞنتضمٌ  باع اٜنقٌ لوجب اتٌ  فأصبحوا بنعمتو  ،ف بٌن قلوهبمو ألٌ أنٌ  كبٌن 

﴿ىيوى ال ًذم أىي دىؾى بًنىٍصرًًه كىاًبٍلميٍؤًمًنٌنى. كىأىل فى بػىٌٍنى قػيليوهًبًٍم لىٍو كما قاؿ:   ،إخواانن 

                                                           
 .َّ/٠ٕنموعة الفتاكل: ( ُ)
 .َُّ( آؿ عمراف: ِ)
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يعنا مىا أىل ٍفتى  نػىهيٍم﴾أىنٍػفىٍقتى مىا يف اأٍلىٍرًض ٗنًى بػىٌٍنى قػيليوهًبًٍم كىلىًكن  اَّلل ى أىل فى بػىيػٍ
(ُ) ،

ٕناـ  كاف ذلك من  ،على أمر من األمور ،غًن ٢نتلفة ،فةفإذا كانت قلوهبم متألٌ 
 ا على ابطل؛ ألفٌ فلم يكن ذلك اجتماعن  ،بو عليهم ا من  نعمة هللا عليهم؛ ك٣نٌ 

 . (ِ)«هللا تعاُف أعلم َنميع األمور
ح لى كمنو ما ىو مي  العلم، لبمن العلم ما ىو من صي : »كقاؿ الشاطيبٌ 

 حو؛ فهذه ثبلثة أقساـ.لى لبو كال مي لبو، كمنو ما ليس من صي من صي  ال ،العلم
د، كالذم عليو مدار الطلب، كإليو تنتهي ىو األصل كاٞنعتمى  ؿ:القسم األكٌ 

كالشريعة ، ا إُف أصل قطعيٌ ا، أك راجعن مقاصد الراسخٌن، كذلك ما كاف قطعيًّ 
لة على ىذا الوجو، كلذلك كانت ١نفوظة يف أصوٟنا ة منز  ديٌ اٞنباركة امٌ 

ا ألهنٌ  ؛(ّ)﴿ًإان  ٥نىٍني نػىز ٍلنىا الذًٌٍكرى كىًإان  لىوي ٜنىىاًفظيوفى﴾كفركعها؛ كما قاؿ تعاُف: 
ت، كىي: الضركرايٌ  ترجع إُف حفظ اٞنقاصد اليت هبا يكوف صبلح الدارين،

م ألطرافها، كىي أصوؿ كمتمًٌ  ،ل ٟناكالتحسينات، كما ىو مكمًٌ  ات،كاٜناجيٌ 
الفركع مستندة إليها؛  على اعتبارىا، كسائر الشريعة، كقد قاـ الربىاف القطعيٌ 

 .(ْ)«ا علم أصيل، راسخ األساس، اثبت األركاففبل إشكاؿ يف أهنٌ 
 كاالعتصاـ هبذه اٜنقائق اإلسبلمٌية القطعٌية ٪نٌقق ثبلث منافع: 

ق على ثبوهتا، ثبواتن قطعيًّا، اٜنقائق اإلسبلمٌية اٞنتٌػفى   التأصيل: -ادلنفعة األوىل
قوف، عند التحقيق، ىي األصوؿ اليت ٩نب أف ٪نتكم إليها اقًٌ  :قطلى مي ػابلقطع ال

                                                           
 .ّٔ-ِٔ( األنفاؿ: ُ)
 .ُٓ/ُٗ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ٗ( اٜنجر: ّ)
 .َُٖ-َُٕ/ُ( اٞنوافقات: ْ)
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فكٌل رأم أتليفٌي ٫نالف أصبلن من األصوؿ اإلسبلمٌية القطعٌية، ٢نالفة قطعٌية، 
، كإ  ف ٕنٌسك بو بعض اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ.ييعٌد رأاين ابطبلن

ها؛ ػقٌوة أخرل، ميعاًرضة ل ها أمُ ػكقٌوة )القطعٌيات اإلسبلمٌية( ال تعادل 
 مختلفٌن. ػكلذلك تكوف )القطعٌيات اإلسبلمٌية( ميزاانن دقيقنا، تيوزىف بو آراء ال

 :طرائق التحقيق
 كبًننا، على التأصيل، ىي:كللتحقيق ثبلث طرائق، تعتمد اعتمادنا   

يف ىذه الطريقة ننطلق من الرأم التأليفٌي صعودنا،  الطريقة الصاعدة: -1
فننظر يف نتائجو، فإذا أٌدل ىذا الرأم إُف نتيجة، ٔنالف أحد األصوؿ القطعٌية، 

 حكمنا عليو ابلبطبلف؛ ألٌف كٌل ما يؤٌدم إُف الباطل: ابطل قطعنا.
، فننظر يف يف ىذالطريقة النازلة:  -2 ه الطريقة ننطلق من الرأم التأليفٌي نزكالن

مقٌدماتو، فإذا استند ىذا الرأم إُف مقٌدمة، ٔنالف أحد األصوؿ القطعٌية، 
 حكمنا عليو ابلبطبلف؛ ألٌف كٌل ما يستند إُف الباطل: ابطل قطعنا.  

وؿ يف ىذه الطريقة نوازف بٌن الرأم التأليفٌي، كاألص الطريقة ادلواز نة: -3
اإلسبلمٌية القطعٌية؛ فإذا كاف ىذا الرأم ٫نالف أحد تلك األصوؿ القطعٌية، 

 ٫نالف اٜنٌق: ابطل قطعنا.   حكمنا عليو ابلبطبلف؛ ألٌف كٌل ما
قوف من كابلتحقيق القائم على األصوؿ االتٌفاقٌية القطعٌية، يستطيع اقًٌ  

الٌن، كاٞنتعٌصبٌن، ٣ٌنن ينتسبوف أٌمة اٞنٌتقٌن أف يكشفوا عن أابطيل اٞنعطٌلٌن، كاٞنغ
 إُف اإلسبلـ، كىم ٫نالفوف بعض أصولو القطعٌية، صراحة.

مػا ىػػػو  :فبعض مػػا يسػػتمسك بو الػمعطٌلوف، كالػمغالوف، كالػمتعٌصبوف 
أابطيل، ليس ٟنا من اٜنٌق أدْف نصيب؛ فإف زعم أصحاهبا أهٌنا حقائق، فهي  إاٌل 

 يست من قبيل اٜنقائق الصادقة.من قبيل اٜنقائق الباطلة، كل
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كالفرؽ بٌن اٜنقيقة الباطلة، كاٜنقيقة الصادقة: أٌف اٜنقيقة الباطلة ىي  
الفكرة اليت يزعم أصحاهبا أهٌنا حقيقة، كلكٌنها يف الواقع فكرة ابطلة؛ ِنبلؼ 
اٜنقيقة الصادقة، فإهٌنا مطابقة للواقع، كٌل اٞنطابقة، فهي حقيقة صادقة، كإف 

 الغافلوف، أك تغافل عنها اٞنتغافلوف؛ فزعموا أهٌنا خبلؼ اٜنٌق.غفل عنها 
م، كذلك كاٛنمع بٌن اٞنتناقضٌن يف تسمية )اٜنقيقة الباطلة( مراد بو التهكُ  

حاصل يف مقاـ الرٌد على اٞنٌدعي الكاذب، أك اٞنٌدعي الواىم؛ فييقاؿ لكٌل كاحد 
 منهما: إٌف فكرتك اليت تزعم أهٌنا حقيقة، ما ىي إاٌل فكرة ابطلة. 

فاٌدعاؤؾ ليس أكثر من تسمية لفظٌية، ال ٬نيكن أف تغًٌن اٜنقيقة الواقعٌية، 
، كإف استمسك بو ال  ناس كٌلهم أٗنعوف.فالباطل يبقى ابطبلن

ىو السبيل القؤف؛  -بطرائقو الثبلث، القائمة على التأصيل  -كالتحقيق  
 للفصل بٌن اٜنقيقة الصادقة، كاٜنقيقة الباطلة.

ق: اٜنقائق اإلسبلمٌية الثابتة ثبواتن قطعيًّا، ابلقطع اٞنطلى  التطبيق: -ادلنفعة الثانية
 لعىقىديٌة، كالعملٌية، كاٝنيليقٌية.ىي اٞنصدر األصفى للتطبيقات اإلسبلمٌية: ا

منسوبٌن ػمٌتقٌن ابلتطبيقات االتٌفاقٌية كبًنة جدًّا، ِنبلؼ سائر الػكعناية ال 
مصدر األٌكؿ، للتزٌكد من التقول، ػإُف اإلسبلـ؛ ألٌف التطبيقات االتٌفاقٌية ىي ال

 كالتقول تقـو على ركنٌن كبًنين:
اف اب كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو كىي اإل٬ن اإلميان ابألصول الكربى: -1

، ، كاإل٬ناف ّنا جاء بو من عند هللا اآلخر، كال سٌيما اإل٬ناف برسالة ١نٌمد 
 كاإل٬ناف بوجوب العمل ابألحكاـ الثابتة ثبواتن قطعيًّا، ابلقرآف، كالسٌنة.

كىو التطبيق العملٌي الصحيح اٞنوافق لؤلحكاـ الشرعٌية العمل الصاحل:  -2
 الثابتة، ثبواتن قطعيًّا، ابلقرآف، كالسٌنة.
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فاٞنٌتقوف ينتفعوف بكٌل حكم من األحكاـ اإلسبلمٌية القطعٌية؛ ليزدادكا  
  إ٬ناانن مع إ٬ناهنم، كيزدادكا إسبلمنا مع إسبلمهم؛ فيزدادكا تقول مع تقواىم.

تعٌصبٌن مٌتقٌن، من اٞنكٌذبٌن كاٞننافقٌن كاٞنعطٌلٌن كاٞنغالٌن كاٞنػغًن ال أٌما
  كاٞنفسدين، فليسوا كذلك. 

فاٞنكٌذبوف بعيدكف كٌل البعد، عن أصوؿ اإل٬ناف الكربل، كعن األعماؿ 
الصاٜنات؛ فيقتلوف، كيزنوف، كيسرقوف، كأيكلوف الراب، كيشربوف اٝنمر، كأيتوف 

 سائر ار مات، كال يفعلوف شيئنا من الطاعات.
أصوؿ اإل٬ناف الكربل، كلكٌنهم كاٞننافقوف أيضنا بعيدكف كٌل البعد، عن 

ا؛ فإف أمنوا من مراقبة  يتظاىركف ابلعمل الصاٌف؛ إٌما خوفنا، أك طمعنا، أك كيدن
 الناس، كخلوا إُف شياطينهم، ارتكبوا ار مات، كأطلقوا العناف ألىوائهم.

كاٞنعطٌلوف قد عطٌلوا بعض األحكاـ الشرعٌية الثابتة، ثبواتن قطعيًّا، فأابحوا 
ج اء، مع أٌف ٓنرٔف الزْف من أكضح الواضحات اإلسبلمٌية؛ كأابحوا الترُب البغ

كالتعٌرم مع أٌف كجوب سرت اٞنرأة اثبت ابألدٌلة القرآنٌية القطعٌية؛ كأابحوا أكل 
 الراب مع أٌف نصوص ٓنر٬نو يف القرآف الكرٔف كاضحة، كٌل الوضوح.

 -ة على الغلٌو كاٞنغاالة كاٞنغالوف ييعنىوف عناية كبًنة، بتطبيقاهتم القائم
 أكثر من عنايتهم ابلتطبيقات االتٌفاقٌية. -العىقىديٌة منها، كالعملٌية 

 ،ن عنايتهمػػػر مػػػػمتعٌصبوف ييعنىوف، آبرائهم التأليفٌية االختبلفٌية، أكثػكال
منتسب إُف اإلسبلـ ىو الدفاع عن ػابلتطبيقات االتٌفاقٌية، فكأٌف الواجب على ال

آرائو، كدعوة الناس إليها، كليس مهمًّا بعد ذلك أف يطٌبق ما ثبت من األحكاـ 
  الشرعٌية، ابلدليل القطعٌي!!! 

كالػمفسدكف قػػد أىػملوا )التطبيقات اإلسبلمٌية(، كٌل اإلىػماؿ، فارتكبوا 
 ٌن أىواءىم القذرة.اظورات، كىم يعلموف، أهٌنا ١نظورة ١نر مة، مٌتبع
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 :إٌف اٜنقائق اإلسبلمٌية االتٌفاقٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا التقريب: -ادلنفعة الثالثة
ىي أكرب كسيلة من كسائل التقريب بٌن اٞنٌتقٌن، كىي كالبيت الذم ٩نمع أفراد 
األسرة الواحدة. فمهما اختلف األفراد يف األمور الفرعٌية، فإٌف اجتماعهم يف 

 سيكوف أكرب كسيلة للتقريب بينهم. :بيتىذا ال
فاالجتماع يف أصوؿ اإل٬ناف الكربل، الثابتة ثبواتن قطعيًّا؛ كاالجتماع يف  

الكثًن من الفركع العملٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا، كإقامة الصبلة، كصياـ رمضاف، 
يع كاٞنواريث كإيتاء الزكاة، كأداء اٜنٌج كالعمرة، كاٛنهاد يف سبيل هللا، كأحكاـ الب

كالنكاح كالطبلؽ، كْنُنب ار مات من اٛنرائم كالفواحش كاٞنعاصي؛ كاالجتماع 
يف الكثًن من الفركع اٝنيليقٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا، كالتحٌلي ابلصدؽ كالعدؿ 

ة ػخيانػاءة كالػػػػم كاإلسػذب كالظلػػكاإلحساف كاألمانة كالتواضع، كالتخٌلي عن الك
 مٌتقوف، فتقٌرب بينهم.ػحباؿ قويٌة، يستمسك هبا ال :؛ كٌل ىذه األموركالتكرٌب 

م ما ركيزاتف تقـو عليهما اٛنماعة اٞنسلمة، كتؤدٌ إهنٌ »قاؿ سٌيد قطب: 
م تكن ىناؾ ٗناعة ػل ،العظيم. فإذا اهنارت كاحدة منهما هبما دكرىا الشاؽٌ 

.. التقول الن كالتقول أكٌ ركيزة اإل٬ناف  يو:م يكن ىنالك دكر ٟنا تؤدٌ ػمسلمة، كل
كال تفرت  ،هللا اٛنليل.. التقول الدائمة اليقظة اليت ال تغفل ويف ُنقٌ اليت تبلغ أف تي 

أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا  ﴿ايى   يبلغ الكتاب أجلو:حٌت  ،ٜنظة من ٜنظات العمر
بدكف  -كىي ىكذا  .قىتٌ لو أف يػي  حقٌ ػكما ي  ،قوا هللااتٌ . (ُ)اَّلل ى حىق  تػيقىاتًًو﴾

ما لٌ طيقها. ككي ككما يي  ،رىاكما يتصوٌ   ،يف بلوغها اتدع القلب ٠نتهدن  - حديدػت
ما لٌ فت لو آفاؽ، كجٌدت لو أشواؽ. ككي تكشٌ  ،أكغل القلب يف ىذا الطريق

ى مرتبة كراء ما ػا بلغ، كإلمٌ ػم ،ى مقاـ أرفعػإل ،ظ شوقواقرتب بتقواه من هللا، تيقٌ 

                                                           
 .َُِآؿ عمراف:  (ُ)
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فبل يناـ! ﴿كىالى ٕنىيوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم  ،مقاـ الذم يستيقظ فيو قلبوػال ع إُفكتطلٌ  ؛ارتقى
ميٍسًلميوفى﴾

 ٬نوت كو. فمن أراد أاٌل دًر مت يي  :ال يدرم إنساف ،كاٞنوت غيب. (ُ)
ٜنظة  ا، كأف يكوف يف كلٌ فسبيلو أف يكوف منذ اللحظة مسلمن  ،ا مسلمن إاٌل 

. ".االستسبلـ"شي ّنعناه الواسع: اإلسبلـ بعد التقول ي كري . كذً امسلمن 
إُف كتابو. كىو اٞنعىن الذم  اٞننهجو، كاحتكامن  اباعن االستسبلـ ، طاعة لو، كاتٌ 

ىذه ىي الركيزة  موضع منها، على ٥نو ما أسلفنا. يف كلٌ  ،هاره السورة كلٌ قرًٌ تي 
و نٌ إم دكرىا. إذ كتؤدٌ  ،ق كجودىاحقًٌ لتي  ؛كُف اليت تقـو عليها اٛنماعة اٞنسلمةاألي 

 ،. كال يكوف ىناؾ منهج اجاىليًّ  اعن ع ْنمُ ْنمُ  يكوف كلٌ  ،بدكف ىذه الركيزة
 ،ة. كال تكوف ىناؾ قيادة راشدةا تكوف ىناؾ مناىج جاىليٌ ة، إ٧نٌ ع عليو أمٌ تتجمٌ 

فهي ركيزة  ،ا الركيزة الثانيةفأمٌ  ة.ا تكوف القيادة للجاىليٌ ة، إ٧نٌ يف األرض للبشريٌ 
﴿كىاٍعتىًصميوا ًُنىٍبًل  ة يف هللا، على منهج هللا، لتحقيق منهج هللا:وٌ خي ة.. األي وٌ خي األي 

اءن فىأىل فى بػىٌٍنى قػيليوًبكي  تيٍم أىٍعدى يعنا كىالى تػىفىر قيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللً  عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ ٍم اَّللً  ٗنًى
ًتًو ًإٍخوىاانن كىكينػٍ  تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذىًلكى فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى

تًًو لىعىل كيٍم تػىٍهتىديكفى﴾ ي اَّلل ي لىكيٍم آايى يػيبػىٌنًٌ
 ،ة إذف تنبثق من التقولوٌ خي فهي أي . (ِ)

 ،كهنجو ،عهده :أم - أساسها االعتصاـ ُنبل هللا ،كُفمن الركيزة األي  ،كاإلسبلـ
ىدؼ آخر،  ر آخر، كال على أمٌ تصوُ  ع على أمٌ د ْنمُ ٠نرٌ  كليست، كدينو

يعنا ة الكثًنة! جاىليٌ ػمن حباؿ ال ،بواسطة حبل آخر كال ﴿كىاٍعتىًصميوا ًُنىٍبًل اَّللً  ٗنًى
على  ،هللا هبا نُ ػمتػي ،نعمة - مة ُنبل هللااٞنعتصً  -ة وٌ خي ىذه األي  ..كىالى تػىفىر قيوا﴾

. ادائمن  ،من عباده ،همبُ حً ػمن يي لً  ،يهبها هللا ،كىي نعمة كُف.اٛنماعة اٞنسلمة األي 

                                                           
 .َُِآؿ عمراف:  (ُ)
 .َُّآؿ عمراف:  (ِ)
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كما كاف  ،أعداءة ي اٛناىليٌ ػكيف كانوا ف  :رىمرىم ىذه النعمة. يذكًٌ كىو ىنا يذكًٌ 
ي ػف ،افاف العربيٌ حيٌ ػما الػ. كىمدينة أحده ػي الػف ،خزرجػمن األكس كال ،أعدل

ي ػكينفخوف ف ،حوؿ ىذه العداكةدكف وقً الذين كانوا يي  ،ما اليهودػجاكرىػيثرب. ي
 ،حى ػها الصالػجالى ػم جد يهودي ػت مٌ ػ. كمن ثاٗنيعن  ،ٌن أتكل ركابط اٜنيٌ حٌت  ،انرىا

من  ،ٌنبٌن قلوب اٜنيٌ  ،هللاي  فى  معو. فأل   فيو، كال تعيش إاٌل تعمل إاٌل  الذم ال
رة. جمع ىذه القلوب اٞنتنافػي ، اإلسبلـ كحدهابإلسبلـ.. كما كاف إاٌل  ،العرب

كما  .فيصبحوف بنعمة هللا إخواانن  ، حبل هللا الذم يعتصم بو اٛنميعكما كاف إاٌل 
ة، ة يف هللا، تصغر إُف جانبها األحقاد التار٫نيٌ وٌ خي  أي ن أف ٩نمع القلوب إاٌل كً ٬ني 

 ،ع الصفُ ة، كيتجمٌ كالراايت العنصريٌ  ،ةة، كاألطماع الشخصيٌ كالثارات القبليٌ 
اءن  اٞنتعاؿ..حت لواء هللا الكبًن ػت تيٍم أىٍعدى ﴿كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللً  عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ

ًتًو ًإٍخوىاانن﴾ يف  ،و عليهمرىم كذلك نعمتى كيذكًٌ . فىأىل فى بػىٌٍنى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى
اليت كانوا على كشك أف يقعوا فيها، إنقاذىم من النار  ،إنقاذىم من النار

وهبم، كابلتأليف بٌن قل ،كُفالركيزة األي  :حبل هللاػى االعتصاـ بػإل ،هبدايتهم
 .(ُ)«الركيزة الثانية :فأصبحوا بنعمة هللا إخواانن 

                                                           
 .ّْْ-ِْْ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 مخرج الثاويـال

 لاقخصار
 

ىو أف يقتصر اٞنٌتقوف، يف مقاـ اٞنباحث التأليفٌية االختبلفٌية، على 
اٞنباحث التأليفٌية، كجب  يكوف ذا ٖنار عملٌية؛ فإذا كجدكا اختبلفنا، يف بعض ما

 مجنٌية منها، قبل الدخوؿ فيها. ػق من الثمار الالتحقُ 
نظريٌة خالصة،  -من اٞنباحث االختبلفٌية  -فإذا كانت الثمار اجملنٌية  

ليس من كرائها أٌم ٖنرة عملٌية؛ فإٌف الواجب عليهم اإلعراض عن اٝنوض فيها؛ 
رة، اليت من شأهنا صوؿ إُف اٜنقيقة اٞنثمً ألٌف الغاية من البحث االختبليٌف ىي الو 

 أف تدعو اإلنساف إُف العمل الصاٌف.
، من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!!  فما الفائدة العملٌية اجملنٌية، مثبلن
كما الداعي إُف خوض اٞنفٌسرين، كغًنىم، يف االفرتاضات، كاالحتماالت، 

ٖنرة عملٌية؟! فلو كانت  ر أمٌ كاالستدالالت؛ كاٜناؿ أٌف معرفة العدد لن تيثمً 
 الكرٔف على عددىم، صراحة. القرآفي  ص  نى ػرة، لى ثمً تلك اٞنعرفة مي 

ال طائل كراءه.  - حوؿ عدد الفتية -جدؿ ػفهذا ال»قاؿ سٌيد قطب: 
ى ػإل كأمرىم موكوؿ أك سبعة، أك أكثر. ،أك ٙنسة ،ليستوم أف يكونوا ثبلثة وكإنٌ 

 ،وػكقوع عند ،حادثػمن ال ،تواالذين تثبٌ  ،نػكعند القليلي ،هللا، كعلمهم عند هللا
حوؿ عددىم.  ،لػػدؿ الطويػللج ،إذف ،أك من ركايتو الصحيحة. فبل ضركرة

رآف ػػػػو القػػػػك يوجٌ ػذلػل ر.ػكابلكثي ،لػاصلة ابلقليػرىم حػػي أمػرة فػػكالعب
عدـ استفتاء أحد من ى ػة، كإلي ىذه القضيٌ ػف ،جدؿػرؾ الػى تػإل ، وؿػػػالرس

 ،ةي صيانة الطاقة العقليٌ ػف ،ا مع منهج اإلسبلـين مشٌ ػت ؛همػي شأنػف ،متجادلٌنػال
ق. ػم كثيػو علػو بػس لػا ليػػم مي ػمسلػو الػػػ يقفي أاٌل ػكف، دػػفيػا يي ػػػر مػي غيػد فبد  أف تي 
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إُف علم هللا،  ،موكوؿػىو من الغيب ال - نػالذم طواه الزم -ادث ػػحػذا الػكى
  .(ُ)«هللا ؾ إُف علمرتى فليي 

 كإيراده ،السابقٌن عن الكرٔف القرآف حديث»كقاؿ صبلح اٝنالدٌم: 
 يف يتوٌسع فلم التحليلٌي، التفصيليٌ  اٞننهج يتبع يكن مػل :كأخبارىم لقصصهم
 عن يتحٌدث مػكل القٌصة، تفصيبلت أك أبطاؿ أك مكاف أك زماف عن اٜنديث

 كٓنليبلت، تكميبلت، إُف يستطرد مػكل فيها، فرعٌية أك جزئٌية، أك حادثة، كلٌ 
 يفعل مػل.. مشاىدىا كخلفٌيات أبطاٟنا، كحركات أحداثها، يف كتفصيبلت،

 التفصيبلت، -ىذه  قصصو من - يستهدؼ مػل ألنٌو ىذا؛ من شيئنا القرآف
 كالتصٌورات، القيم كتقرير اٜنقائق، عرض إُف ىدؼ إ٧ٌنا كالتحليبلت،
 من فيها ّنا كاالنتفاع الدالالت، إُف كالتوجيو كالدركس، العرب كاستخبلص

 عرضو اليت ابلكيفٌية القرآف، عرضو الذم اٞنقدار يف متحٌقق كىذا.. توجيهات
 إُف اٌْنهوا الذين -لو  كالدارسٌن القرآف يف ابلناظرين كُفاألى  ككاف ..هبا

 كأف السابقٌن، لقصص القرآٓفٌ  العرض عند يقفوا أف -كاألساطًن  اإلسرائيلٌيات
 على لواييقبً  كأف كٓنليلها، فيها، النظر يف كطريقتو، منهجو من يستفيدكا

 بشريٌة، مصادر إُف القرآف ٩ناكزكا كأاٌل  فيها، كالدركس التوجيهات، استخبلص
 أك فيو، مأيهبً  ما تبيٌن أك القرآف، أٗنل ما تفصيل منها يطلبوف جاىلة، عاجزة

  .(ِ)«أغفل عٌما اٜنديث
 مع التعامل يف اٞنفتاح ىذا ىدم كعلى»كقاؿ صبلح اٝنالدٌم أيضنا: 

 أف القرآف قارئ ندعو فإنٌنا السابقٌن، قصص عن حديثو كِناٌصة القرآف،

                                                           
 .ِِٓٔ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ّٗللتعامل مع القرآف: ( مفاتيح ِ)
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 مؤل كاليت عنها، كردت اليت كاألساطًن، كاٝنرافات، اإلسرائيلٌيات، كلٌ  يتجاكز
 أكواـ يف القرآف، أنوار من كثًننا بذلك فحجبوا كتاابهتم، كدارسوف مفٌسركف هبا
 ٩ناكز كأاٌل  كٌلها، اإلسرائيلٌيات عن القرآف ينزٌه أف للقارئ بدٌ  ال .الركاـ ذلك من

 يقبل كأاٌل  ذلك، ، يف هللا رسوؿ حديث من صحٌ  كما القرآف، نصوص
 بو، استدؿٌ  الذم دليلو يبٌٌن  مػل إذا قائلو، كاف مهما ذلك، بعد آخر، قوؿ أمٌ 

 كييلغي ط،سييسقً  فكم ذلك، القارئ فعل إذا ..عنو أخذ الذم كمصدره
 يف كيكوف أسطوريٌة؟ كحكاايت كتبنا، كييلغي سابقة؟ تفاسًن من صفحات،

 أجد ال ..القرآف أبنوار مهتدو  ألنٌو اٝنرافات، تيو يف ٫نبط أف عن كمأمن منأل
 تركت ما ألهٌنا القرآف، قصص يف لئلسرائيلٌيات، بنماذج التمثيل إُف يدعوٓف ما

. منها ثقيل ركاـ على سيقف السابقة التفاسًن يف قارئ كأمٌ  كاحدة، منها
 ، يف عيسى كالدة كعن البقرة، يف إسرائيل، بين بقرة عن قرأ إذا ىذا سيجد

 كعن يف اٞنائدة، النصارل، مائدة كعن النساء، سورة يف رفعو، كعن عمراف، آؿ
 كمع فرعوف ، مع موسى كعن األنعاـ، يف قومو، ، مع إبراىيم

 موقف القاعدة هبذه مرتبط ىو ك٣نٌا .ذلك كغًن.. األعراؼ يف إسرائيل، بين
 األشخاص، أٚناء من القرآف أهبمو ما كىي القرآف، ماتبهى مي  من القارئ

 ٥نٌدد كأف نبٌينها، أف علينا يستحيل اليت كىي .السابقٌن قصص يف كاألماكن،
 مطعوف فيها الكتاب أىل عن الركاايت كألفٌ  نشهدىا، مػل ألنٌنا األٚناء؛ تلك
 موقف .عليها كغلبتو إليها، التحريف كالكذب ؽلتطرُ  علميًّا، كمردكدة فيها،

 موطن يف مبيػ ننا موضع، يف مأيهبً  ما كجد فإذا القرآف، يف ينظر أف منها القارئ
 حديث من صحٌ  ما إُف توٌجو القرآف، يف مبيػ ننا، ٩نده مػل فإف أخذه، آخر،
 ىذين غًن يف يبحث أف ٩نوز كال.. أخذه ىناؾ، بيٌنًٌ  فإذا ، هللا رسوؿ

 كسع ما كليسعو هامو،ػإب على ذلك، بعد فليرتكو اليقينٌيٌن، مصدرينػال
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 قاؿ ذلك، يفعل مػل فإف ..منو موقفهم يف ، كأصحابو، هللا رسوؿ
 فيو، خًن ال فيما نفسو، كأشغل .علم عنده ليس من كاتٌبع علم، بدكف هللا، على

 نور عنو ٓنجب كحيجيب، موانع على كأقبل القرآٌٓف، النصٌ  جوٌ  عن كخرج
 يف الكراـ، ، كأصحابو هللا رسوؿ ىدم كٌلو ذلك يف كخالف.. القرآف
 من ..القرآف مع للتعامل الضركريٌة اٞنفاتيح ىذه كاستبعد ابلقرآف، الصلة
 ، آدـ منها أكل اليت الشجرة: بياهنا عن يبحث أف ٩نوز ال اليت ماتاٞنبهى 

 عصا كنوع ،إبراىيم  طيور كأصناؼ كأٚناء ، نوح سفينة كخشب
 ، يوسف بو بيع الذم كالثمن ككلبهم، الكهف أىل كأٚناء ، موسى
 خاكية كىي قرية، على مر   الذم كاسم ربٌو، يف إبراىيم حاج   الذم اٜناكم كاسم
 كغًن .. سليماف عند الكتاب، من علم عنده الذم كاسم عركشها، على
 .(ُ)«ذلك

 كاالقتصار على اٞنباحث ذات الثمار العملٌية ٪نٌقق ثبلث منافع: 
كُف؛ فبدالن من ّنعىن توفًن الوقت كاٛنهد، ٞنا ىو أى  التوفًن: -ادلنفعة األوىل

 رة، ٩نب عليهم أف ٫نٌصصواثمً مي ػمٌتقٌن، ابالختبلفات النظريٌة، غًن الػانشغاؿ ال
 . مبذكلة، كيستثمركا أكقاهتم؛ لطاعة هللا ػجهودىم ال

خًن من ألف ساعة،  - يف طاعة هللا  -إٌف ساعة يقضيها العبد 
 ر أٌم عمل صاٌف. يقضيها اإلنساف، يف اختبلفات نظريٌة خالصة، ال تيثمً 

ّنعىن تقليل اٞنسائل االختبلفٌية، اليت تستحٌق البحث،  التقليل: -ادلنفعة الثانية
فإذا كانت اٞنسائل االختبلفٌية، ابآلالؼ، فإٌف اٞنٌتقٌن سيصرفوف أنظارىم عن  
 كٌل مسألة نظريٌة خالصة، كبذلك تقٌل اٞنسائل االختبلفٌية، فتكوف ابلعشرات.  

                                                           
 .ٔٗ-ٓٗ( مفاتيح للتعامل مع القرآف: ُ)
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ذات الثمار العملٌية،  ،مسائلػابالقتصار على ال التقريب: -ادلنفعة الثالثة
صهم منها، ؽ بينهم، كبتخلُ فرًٌ  تي مٌتقوف من آالؼ اٞنسائل، اليتػسيتخٌلص ال
،  هم أقربى سيكوف بعضي  إُف بعض، من ذم قبل، فيكوف التقريب بينهم سهبلن

 بعد أف كاف صعبنا. 
مسألة ال ينبين عليها عمل؛ فاٝنوض فيها خوض  كلٌ »قاؿ الشاطيٌب: 

كعمل  ،، كأعين ابلعمل: عمل القلبعلى استحسانو دليل شرعيٌ  م يدؿٌ ػفيما ل
 . (ُ)«اجوارح، من حيث ىو مطلوب شرعن ػال

كقد كاف مالك بن أنس يكره الكبلـ فيما ليس »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
و كبياف عدـ االستحساف فيو من أكجي . ـن تقدٌ ٓنتو عمل، ك٪نكي كراىيتو عمٌ 

ّنا ال  ،في قو اٞنكل  وًٌ ا يعين من أمر التكليف الذم طي و شغل عمٌ نٌ إ :نها، مدةمتعدٌ 
ا يف اآلخرة؛ أمٌ  .ينبين على ذلك فائدة؛ ال يف الدنيا، كال يف اآلخرة اليعين، إذ 

علمو ّنا علم من ذلك  ا يف الدنيا؛ فإفٌ كأمٌ  .ي عنور بو أك هني مً ا أي سأؿ عمٌ و يي فإنٌ 
ة اٜناصلة منو يف اٜناؿ؛ فبل تفي ا اللذٌ كأمٌ  .كال ينقصو ،يزيده يف تدبًن رزقو ال

 فيو فائدة يف الدنيا؛ ض أفٌ رً ة حصوٟنا، كإف في بلذٌ  ،كتعب طلبها ،ة اكتساهبامشقٌ 
ىا ة كفائدة يعدٌ فمن شرط كوهنا فائدة شهادة الشرع ٟنا بذلك، ككم من لذٌ 

؛ كالزْف، كشرب  على الضدٌ إاٌل  ،أحكاـ الشرع كليست يف ،اإلنساف كذلك
 قطعي  فق هبا غرض عاجل، فإذاٝنمر، كسائر كجوه الفسق، كاٞنعاصي اليت يتعلٌ 

من فعل  - ين الثمرةيف الدارين، مع تعطيل ما ٩ني  ،مرةػين ثفيما ال ٩ني  - مافالز 
  .(ِ)«ينبغي ال ما

                                                           
 .ّْ/ُ( اٞنوافقات: ُ)
 .ّٓ/ُ( اٞنوافقات: ِ)
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ا ىو ما ينبين عليو  شرعن العلم اٞنعتربى  ا ثبت أفٌ مٌ ػل»كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
فما اقتضتو؛ فهو  .ةة الشرعيٌ ت عليو األدلٌ ا فيما دلٌ عمل؛ صار ذلك منحصرن 

الشأف  كىذا ظاىر؛ غًن أفٌ  .يف اٛنملة ،أف يعلمو فاٞنكل  ب من لً العلم الذم طي 
ة، فإذا ا٥نصرت؛ ا٥نصرت مدارؾ العلم ة الشرعيٌ ا ىو يف حصر األدلٌ إ٧نٌ 

 .(ُ)«الشرعيٌ 
الشرع قد جاء ببياف ما تصلح بو أحواؿ  كمنها أفٌ »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 

 نٌ ظى الوجوه كأكملها، فما خرج عن ذلك قد يي  مٌ ػالعبد يف الدنيا كاآلخرة على أت
ة اٞنشتغلٌن عامٌ  ة؛ فإفٌ و على خبلؼ ذلك، كىو مشاىد يف التجربة العاديٌ أنٌ 

ة تدخل عليهم فيها الفتنة كاٝنركج عن ق هبا ٖنرة تكليفيٌ ابلعلـو اليت ال تتعلٌ 
دابر م إُف التقاطع كالتكيثور بينهم اٝنبلؼ كالنزاع اٞنؤدٌ  الصراط اٞنستقيم،

م يكن أصل ػة، كلا، كإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنٌ قوا شيعن  تفرٌ ب، حٌت كالتعصٌ 
حيث تركوا االقتصار من العلم على ما يعين، كخرجوا  السبب،  هبذاإاٌل  ،ؽالتفرُ 

مع حصوؿ  -، كإعراض الشارع مػلً م كالعافتنة على اٞنتعلًٌ  إُف ما ال يعين؛ فذلك
 ،باع مثلو من العلم فتنةاتٌ  على أفٌ  ،ةاألدلٌ  عن اٛنواب من أكضح - السؤاؿ

  .(ِ)«يف غًن ٓنصيل ،تعطيل للزماف أك
السلف  أبفٌ  -أحد٨ناكالذم يوٌضحو أمراف: »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 

حتها ػاليت ليس ت ،ي ىذه األشياءػم ٫نوضوا فػالصاٌف من الصحابة كالتابعٌن ل
 . (ّ)...«اٞنطلوبم كانوا أعلم ّنعىن العلم عمل، مع أهنٌ 

                                                           
 .ُّٕ/ُ( اٞنوافقات: ُ)
 .ْٓ-ّٓ/ُ( اٞنوافقات: ِ)
 .ٓٓ/ُ( اٞنوافقات: ّ)
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ا يكوف من الشارع لو إ٧نٌ  فطلبي  ،علم شرعيٌ  كلٌ »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
فإف ظهر فيو  ، تعاُف، ال من جهة أخرل ،د بوحيث ىو كسيلة إُف التعبُ 

ؿ، كالدليل على ذلك اعتبار جهة أخرل؛ فبالتبع كالقصد الثآف، ال ابلقصد األكٌ 
؛ فليس يف فيد عمبلن ال يي  ،علم كلٌ   أفٌ  ،ألة قبلـ يف اٞنسما تقدٌ  -أحدىا أمور:

ة؛ لكاف على استحسانو، كلو كاف لو غاية أخرل شرعيٌ  يدؿٌ  الشرع ما
لوف من الصحابة ا؛ لبحث عنو األكٌ ا شرعن نن ا، كلو كاف مستحسى ا شرعن نن مستحسى 

ا جاء الشرع إ٧نٌ  فٌ إ -كالثآف غًن موجود، فما يلـز عنو كذلك. كذلك كالتابعٌن،
ة ما جاء من األدلٌ  -كالثالث،...  د، كىو اٞنقصود من بعثة األنبياءابلتعبُ 
... ع بوكغًن منتفى  ،ة؛ فالعلم عاريٌ ركح العلم ىو العمل، كإاٌل  ة على أفٌ الدالٌ 

العلم كسيلة من  ق أفٌ ٪نقٌ  ذلك صى، ككلٌ ة على ىذا اٞنعىن أكثر من أف ٓني كاألدلٌ 
ا ىو كسيلة إُف ، كإ٧نٌ حيث النظر الشرعيٌ من  ،ا لنفسوالوسائل، ليس مقصودن 

ىو  ا ىو اثبت للعلم من جهة ماما كرد يف فضل العلم؛ فإ٧نٌ  العمل، ككلٌ 
 . (ُ)..«ف ابلعمل بو.مكل  

ما ال ينبين عليو  فإذا ثبت ىذا؛ فالصواب أفٌ »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
 . (ِ)«غًن مطلوب يف الشرع :عمل

 ،ليس ّنطلوب :علم شرعيٌ  كلٌ   أفٌ  فاٜناصل»كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
 . (ّ)«ل بو إليو، كىو العملتوس  ػيي  من جهة ما إاٌل 

 مسائل النظريٌة اٝنالصة، اليت اختلفوا فيها: ػمن أبرز الك 

                                                           
 .ّٖ-ّٕ/ُ( اٞنوافقات: ُ)
 .ٔٔ/ُ( اٞنوافقات: ِ)
 .ٖٓ/ُ( اٞنوافقات: ّ)
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 مسألة )زايدة الصفات(:  -1
ىي مسألة عقديٌة نظريٌة خالصة، ليس من كرائها أٌم ٖنرة عملٌية، كىي 

حقيقة اٞنراد منها؛ كالعاٌمة  ال ٬نيكن أف يفقو العاٌمةي مسائل الدقيقة، اليت ػمن ال
 مهور اٞننسوبٌن إُف اإلسبلـ، يف كٌل زماف كمكاف. ػىم ج

، خوضى ػال بوا العاٌمةى جنًٌ ػي أف ي - مؤٌلفٌنػعلى ال -كمن أكجب الواجبات 
مسائل الدقيقة، اليت ػمستطاع، كال سٌيما الػمسائل االختبلفٌية، قدر الػي الػف
  !!!مؤٌلفٌن أنفسهمػفيها عقوؿ الحار ػت

 الصفات عن تنفكٌ  ال اٞنوصوفة الذات أفٌ  كالتحقيق»قاؿ ابن تيمٌية: 
،  حيٌ  كجود اٞنٌدعي فدعول. الصفات عن خالية ذات كجود ٬نيكن كال أصبلن
 كحياة، كعلم قدرة كدعول قدرة؛ كال علم كال حياة ببل بصًن، قدير عليم

 بنفسو قائم موجود شيء دعول بل قديرنا، عليمنا حيًّا هبا اٞنوصوؼ يكوف ال
 اٛنهمٌية كلكنٌ . العقل صريح يف ٣نتنع ٗنيع الصفات: عن عرمٌ  ،١ندىث أك قدٔف

 أان: يقوؿ ىمميناًظري  صار الصفات، عن دةمػجػر   ذااتن  أثبتوا لػٌمػا كغيػرىم؛ اٞنعتزلة
 جٌردػم على أقتصر ال أم: الذات؛ من أثبتموه ما على زائدة ،الصفات تأيثبً 

 بنفسها؛ اثبتة ذات اٝنارج يف أنٌو بذلك يعنً  مػكل. صفات ببل ذات إثبات
 كٟنذا الذات؛ عن متمٌيزة الذات، ىذه على زائدة ىي صفات، ذلك مع كال

 كالكرٌامٌية؛ اٞنعتزلة، يقولو كما الذات، غًن الصفات: يقوؿ من الناس من كاف
 اٞنوصوؼ، ىي ال الصفة: يقوؿ من كمنهم. تهاتيثبً  كالكرٌامٌية تنفيها، اٞنعتزلة مثٌ 

. كغًنه األشعرمٌ  اٜنسن كأيب من الصفاتٌية، طوائف يقولو كما غًنه؛ ىي كال
: نقوؿ كال اٞنوصوؼ؛ ىي الصفة نقوؿ ال: األئٌمة قالت كما يقوؿ من كمنهم

 إٗناؿ، فيو الغًن لفظ فإفٌ  غًنه؛ ىي كال ىو؛ ىي ال: نقوؿ ال ألانٌ  غًنه؛ ىي
 زماف أك بوجود قاربو كما اآلخر؛ أحد٨نا قارف ما أك للشيء، اٞنباين بو ييراد قد
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 كعلى .ابآلخر العلم عدـ مع أبحد٨نا العلم جاز ما :(ُ)ابلغًناف كيراد مكاف؛ أك
 الثآف، كعلى. غًنىا اٛنملة بعض كال اٞنوصوؼ، غًن الصفة فليست األٌكؿ،
 إطبلؽ من كاألئٌمة السلف فامتنع. غًنىا اٛنملة كبعض اٞنوصوؼ، غًن فالصفة

؛ أك نفينا الصفة على )الغًن( لفظ حيث  كالتلبيس؛ اإلٗناؿ من ذلك يف ٞنا إثبااتن
 بعلمو، يعارضونو فتارة هللا، غًن أك هللا، ىو القرآف: يقوؿ اٛنهميٌ  صار

كنو ال أك العلم؛ تييثبً  ٣ٌنن كاف إف غًنه؛ أك هللا، ىو هللا علم: فيقولوف . نفيو ٬ني
 من فيو ٞنا كاإلثبات؛ النفي: اإلطبلقٌن خطأ توفكييثبً  الشبهة، ٪نٌلوف كاترة

 اٞنوصوؼ، يباين ما ابلغًن أردت إف: لو فييقاؿ السائل، لييستفصى  بل التلبيس،
 على اٞنوصوؼ فهم ٬نيكن ما ابلغًن أردت كإف. غًنه فليست تباينو؛ ال فالصفة

 .(ِ)«االعتبار هبذا غًن، فهو ىو، يكن مػل كإف اإلٗناؿ؛ سبيل
 ال؟ أـ الذات، على زائدة صفاتو ىل: قيل كإذا»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 عليها، زائدة فالصفات الصفات، فاةي ني  هبا رٌ ييقً  اليت دة،اجملر   ابلذات أيريد إف: قيل
 إاٌل  موجودة، تكوف ال فتلك اٝنارج، اٞنوجودة يف الذات ابلذات أيريد كإف

 كإف ابلصفات، اٞنٌتصفة الذات على زائدة ليست كالصفات. البلزمة بصفاهتا
 .(ّ)«الصفات عن دىاْنرُ  ييقد ر اليت الذات على زائدة كانت

 أفٌ  على - كغًنه كأ٘ند - السٌنة أئٌمة نص   كقد»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 لكن عليو؛ زائدة كقدرتو هللا علم إفٌ : ييقاؿ فبل أٚنائو، سٌمىمي  يف داخلة صفاتو

زائدة  أهٌنا بو أيريد إذا كىذا. الذات على زائدة إهٌنا: قاؿ من اإلثبات أىل من

                                                           
 .ِْٓ/ِالصواب: )ابلغًنين(، انظر: منهاج السٌنة النبويٌة: ( كذا يف اٞنطبوع، ك ُ)
 .َُِ-َِٗ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ٗٓ/ٔ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
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 يف قٌصركا أكلئك فإفٌ  صحيح؛ فهو دة،اجملر   الذات من النفي أىل أثبتو ما على
. علمتموه" ما على زائدة، صفات لو "الربٌ  كقاؿ: عليهم، ىذا فزاد اإلثبات،

 متناقض؛ كبلـ فهو األمر، نفس يف اٞنوجودة، الذات على زائدة أهٌنا أراد كإف
 بل عليها؛ زائدة الصفات إفٌ  ييقاؿ: حٌت  دة،٠نر   ذات األمر نفس يف ليس ألنٌو

 كجود ٬نيكن كال الصفات، من ذااتن  تصًن بو ّنا إاٌل  الذات، كجود ٬نيكن ال
 دكف أحد٨نا، كجود فتخُيل الذات، من صفات تصًن بو ّنا إاٌل  الصفات،

 .(ُ)«ابطله  ٔنُيله  عليو: اآلخر زايدة مثٌ  اآلخر،
قادرين، على فهم  -من غًن اٞنؤلٌفٌن  -موف فإذا كاف اٞنؤٌلفوف، كاٞنتعلًٌ 

ريب يف  ىذه النصوص، كأمثاٟنا، مع اٜنكم عليها ابلصٌحة، أك ابلبطبلف؛ فبل
صوص، كما ٩نب أف ال ٬نيكن أف يفهموا ىذه الن -من العاٌمة  -دين أٌف اٞنقلًٌ 

ا ٞنن يثقوف هبم من اٞنؤٌلفٌن. تيفهىم، كال  ٬نيكن أف ٪نكموا عليها، إاٌل تقليدن
ىو  :ر عمبلن صاٜنناثمً ػففي مسألة )زايدة الصفات(: ٤ند أٌف الذم يي 

ٚنيع بصًن عليم؛ ألٌف اٞنؤمن سييوقن أٌف هللا يسمع كبلمو،  اإل٬ناف أبٌف هللا 
رات، كدافعنا إُف منكى ػحالو؛ فيكوف إ٬نانو رادعنا عن فعل الر فعالو، كيعلم كييبصً 

 خًنات. ػفعل ال
فبل يتوٌقف العمل الصاٌف، على اعتقاد اٞنؤمن أبٌف هللا ٚنيع بذاتو، 

سٌمى ٚنعنا؛ كال على اعتقاده أبٌف هللا بصًن ٚنيع بصفة زائدة على ذاتو، تي  أك
بصرنا؛ كال على اعتقاده أبٌف هللا سٌمى بذاتو، أك بصًن بصفة زائدة على ذاتو، تي 

 سٌمى علمنا!!! عليم بذاتو، أك عليم بصفة زائدة على ذاتو، تي 
ىو بياف كجو الصواب  -على ىذه اٞنسألة  -كليس الغرض من كبلمي 

                                                           
 .ُِّ/ٔ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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بياف رأيي اٝناٌص فيها؛ فما قيمة رأيي،  فيها، أك ترجيح رأم على رأم آخر، أك
 ؟!!!ثوفكقد اختلف فيها القدامى كادى 

ىو التنبيو على كوهنا من اٞنسائل  -عليها  -كإ٧ٌنا الغرض من كبلمي 
، مع كوهنا من اٞنسائل العويصة، اليت حارت النظريٌة اٝنالصة، اليت ال تيثمً  ر عمبلن

 فيها عقوؿ اٞنؤلٌفٌن.
فإذا كاف اٞنؤٌلفوف أنفسهم قد حاركا، يف كثًن من اٞنسائل الدقيقة، 

كىم أقدر من العاٌمة على معرفة األدٌلة،  -تبلؼ كاختلفوا فيها أشٌد االخ
فكيف ٥نمل العاٌمة، على ما يعجز أكثرىم عن فهمو،  -كاستنباط اآلراء منها 

 كاالٌطبلع على أدلٌتو، كاالستنباط منها؟!!!  
من  ،ا أنت إف أردت أف تنتزع ىذه اٜنسكةفأمٌ »ٌي: ػقاؿ أبو حامد الغزال

ده عماية كو غواية اٜنسود، كال تقيٌ ن ال ٓنٌر صدرؾ، كصدر من ىو يف حالك، ٣نٌ 
جها نظر، فكر، كىيٌ  (ُ)ٜنزازة إشكاؿ آاثرىا ؛شو إُف االستبصارالتقليد، بل تعطٌ 

الكفر ما  حدٌ  فإف زعم أفٌ  ؛كطالبو ُنٌد الكفر ،فخاطب نفسك كصاحبك
 ؛أك غًنىم ،أك مذىب اٜننبليٌ  ،أك مذىب اٞنعتزِفٌ  ،٫نالف مذىب األشعرمٌ 

ع مياف، فبل تضيٌ فهو أعمى من العي  ،بليد، قد قٌيده التقليد (ِ)و غًننٌ فاعلم أ
إبصبلحو الزماف، كانىيك حٌجة يف إفحامو، مقابلة دعواه بدعول خصومو، إذ 

 كلعلٌ  .كفصبلن  ،افرقن  - مخالفٌن لوػدين المقلًٌ ػكبٌن سائر ال ،بٌن نفسو -ال ٩ند 
 - خالفتوػم ، كيزعم أفٌ األشعرمٌ ى ػإل - مذاىبػمن سائر ال - ميلػصاحبو ي

ت لو أف ثبي ػن أين يى مً  :فاسألو ؛من الكفر اٛنليٌ  ،ره ػػػػفػك  - ردٍ ػكصى  ،درٍ كً  لٌ ػػي كػف

                                                           
 (.اثرىا( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )أُ)
 (.ػػرٌ ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )غً ِ)



298 

إذ خالفو يف صفة البقاء  ، قضى بكفر الباقبلٓفٌ حٌت  ،عليو (ُ)اكفقن  يكوف اٜنقٌ 
صار  مى ػكلً  ؟ا على الذاتزائدن  ،ا َّلٌل تعاُفو ليس ىو كصفن َّلٌل تعاُف، كزعم أنٌ 

 مى ػ؟ كلً ّنخالفتو الباقبلٓفٌ  من األشعرمٌ  ،ّنخالفتو األشعرمٌ  ،كُف ابلكفرأى  الباقبلٓفٌ 
ي ػألجل السبق ف ؛ي؟ أكاف ذلكػدكف الثان ،على أحد٨نا ،(ِ)احٌق كفقن ػصار ال

للسابق عليو! أـ  حقٌ ػفليكن ال ؛معتزلةػمن ال ،هغًني  الزماف؟ فقد سبق األشعرم  
 ،ر درجات الفضلميزاف كمكياؿ قد   يف الفضل كالعلم؟ فبأمٌ ألجل التفاكت 

 ،يٌ ػص للباقبلنػرخ   ده؟ فإفٍ ال أفضل يف الوجود من متبوعو كمقل    الح لو أفٍ حٌت 
 ،كالكرابيسيٌ  ،يٌ ػالفرؽ بٌن الباقبلن كما ره؟ػعلى غي رى ػػػجى حى  مى فلً  ،خالفتوػي مػف

خبلؼ  كغًنىم؟ كما مدرؾ التخصيص هبذه الرخصة؟ كإف زعم أفٌ  ،كالقبلنسيٌ 
بعض  (ّ)ةف بتكلفكما تعسٌ   ،ال ٓنقيق كراءه ،يرجع إُف لفظ يٌ ػالباقبلن
 يف أفٌ  -على دكاـ الوجود، كاٝنبلؼ  ،ا متوافقافما ٗنيعن ا أهنٌ زاعمن  ،بٌناٞنتعصٌ 

ب وجً ال يي  ،خبلؼ قريب - أك إُف كصف زائد عليو ،ذلك يرجع إُف الذات
كىو معرتؼ  ،ي نفيو الصفاتػف ،معتزِفٌ ػد القوؿ على الفما ابلو يشدٌ  ؛التشديد

ا كإ٧نٌ  ؟ناتقادر على ٗنيع اٞنمكً  ،يط َنميع اٞنعلومات١ني  ،مػاَّلٌل تعاُف عالً  أبفٌ 
أك بصفة زائدة، فما الفرؽ بٌن  ،كقادر ابلذات ،مػو عالً يف أنٌ  ٫نالف األشعرم  

يف  ،يف النظر،  من صفات اٜنقٌ  ،كأخطر ،لُ ػػأجطلب م كأمٌ  ؟خبلفٌنػال
الذات الواحدة تصدر  و يزعم أفٌ ألنٌ  ؛ر اٞنعتزِف  كفًٌ ا أي فإف قاؿ: إ٧نٌ  كإثباهتا؟ ،نفيها

ابٜنٌد كاٜنقيقة، كاٜنقائق  ،كىذه صفات ٢نتلفة ،منها فائدة العلم كالقدرة كاٜنياة

                                                           
 )كىٍقػػفنا(.( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: ُ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )كىٍقػػفنا(.ِ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )بتكُلفو(.ّ)
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و فما ابلي  ؛أك تقـو مقامها الذات الواحدة ،ف ابالٌٓنادوصى اٞنختلفة تستحيل أف تي 
 ،قائمة بذات اَّلٌل تعاُف ،الكبلـ صفة زائدة و: إفٌ قولى  ال يستبعد من األشعرمٌ 

 .كهني كخرب كاستخبار ا ىو توراة كإ٤نيل كزبور كقرآف، كىو أمره كمع كونو كاحدن 
 ،ذيبؽ إليو التصديق كالتككحٌد اٝنرب ما يتطرٌ  ،كيف ال  ،كىذه حقائق ٢نتلفة

ؽ إليها فكيف تكوف حقيقة كاحدة يتطرٌ  ؛ؽ ذلك إُف األمر كالنهيكال يتطرٌ 
 .على شيء كاحد ،فيجتمع النفي كاإلثبات ؛ؽكال يتطرٌ  ،التصديق كالتكذيب

و ليس من أك عجز عن كشف الغطاء فيو، فاعلم أنٌ  ،ط يف جواب ىذافإف ٔنبٌ 
و قاصر ألنٌ  ؛عنو تى سكى كيي  ،تى سكي د أف يى د، كشرط اٞنقلًٌ ا ىو مقلًٌ كإ٧نٌ  ،أىل النظر

 ،اا، كإمامن اتبعن  ال ،اعن ستتبً كاف مي   ، لوجاج، كلو كاف أىبلن عن سلوؾ طريق اٜنً 
كاٞنشتغل بو  ،فذلك منو فضوؿ ،ةحاجٌ مي ػي الػد فمقلًٌ ػفإف خاض ال .امأمومن  ال

ار ما ح العطٌ صلً كطالب لصبلح الفاسد. كىل يي  ،صار كضارب يف حديد ابرد
على كاحد  ،اكقفن  اٜنق   ن جعلى مى  أفٌ  علمتى  ،ك إف أنصفتى كلعلٌ  ؟!الدىرأفسد 
لو منزلة و نز  فؤلنٌ  ؛ا الكفرض أقرب. أمٌ ار بعينو، فهو إُف الكفر كالتناقي ظٌ من النُ 

 كال يلـز الكفر إاٌل  ، ّنوافقتوالذم ال يثبت اإل٬ناف إاٌل  ،من الزلل ،النيٌب اٞنعصـو
كأف ال ترل  ،ب النظروجً ار يي ظٌ كاحد من النُ  كلٌ   فهو أفٌ  ،ا التناقضّنخالفتو، كأمٌ 
ي ػي فػدنقلٌ  :فرؽ بٌن من يقوؿ ما رأيتو حٌجة، كأمٌ  ككلٌ  ، ما رأيتيف نظرؾ إاٌل 

 كىل ىذا إاٌل  ؛اي مذىيب كدليلي ٗنيعن ػدٓف فقلٌ  :د مذىيب، كبٌن من يقوؿ٠نر  
 .(ُ)«التناقض
 كإف لؤلٌمة، مغفور العلم دقيق يف اٝنطأ أفٌ  ريب كال»قاؿ ابن تيمٌية: ك 

 كاف كإذا. األٌمة فضبلء أكثر ٟنلك ذلك، كلوال العلمٌية؛ اٞنسائل يف ذلك كاف

                                                           
 .ِٔٓ-ِٓٓ( ٠نموعة رسائل اإلماـ الغزاٌِف: ُ)
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 يطلب َف كونو مع جهل؛ أبرض نشأ لكونو اٝنمر؛ ٓنرٔف جهل ٞنن هللا يغفر
 إذا كمكانو، زمانو يف أدركو ما ُنسب العلم، طلب يف اجملتهد فالفاضل العلم؛
 هللا يتقٌبل أبف أحقٌ  ىو -إمكانو  ُنسب -الرسوؿ  متابعة مقصوده كاف

 .(ُ)«أخطأ... ّنا يؤاخذه كال اجتهاداتو، على كييثيبو حسناتو،
 يٌتفق يكاد ال األصوؿ يف الدًٌؽٌ  مسائل فإفٌ »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 

 الصحابة، من السلف، بعضها يف تنازع مالى  كذلك، كاف لو إذ طائفة؛ عليها
 .(ِ)«كالتابعٌن...

غًن  ، من اإلدراؾفلعٌل ىناؾ ضرابن  ،فإذا علمت ىذا: »ابن خلدكفكقاؿ 
كاٜنصر  ،كخلق هللا أكرب من خلق الناس ،ثةألٌف إدراكاتنا ٢نلوقة ١ندى  ؛كاتنادرى مي 

إدراكك  مٍ كهللا من كرائهم ١نيط. فاهتًٌ  ،ا من ذلككالوجود أكسع نطاقن  ،٠نهوؿ
فهو  ،ما أمرؾ الشارع بو من اعتقادؾ كعملك عٍ اتبى ك  ،كاتك يف اٜنصردرى كمي 

كمن  ،ألنٌو من طور فوؽ إدراكك ؛ّنا ينفعك كأعلمي  ،على سعادتك أحرصي 
بل العقل  ،كليس ذلك بقادح يف العقل كمداركو .نطاؽ عقلك نطاؽ أكسع من

غًن أٌنك ال تطمع أف تزف بو  ال كذب فيها. ،ةفأحكامو يقينيٌ  ،ميزاف صحيح
 ؛ة كحقائق الصفات اإلٟنٌية ككٌل ما كراء طورهالتوحيد كاآلخرة كحقيقة النبوٌ أمور 

ف بو وزى يف ١ناؿ. كمثاؿ ذلك مثاؿ رجل رأل اٞنيزاف الذم يي  فإٌف ذلك طمعه 
على أٌف اٞنيزاف يف أحكامو  (ّ)كىذا ال يدرؾ ،فطمع أف يزف بو اٛنباؿ ،الذىب

حٌت يكوف لو أف  ،ل طورهكال يتعدٌ  ،لكٌن العقل قد يقف عنده ؛غًن صادؽ

                                                           
 .ِٗ/َِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٔ/ٔ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 ( يف اٞنطبوع: )ال يدرؾ(، كالصواب: )ال يدٌلك(، أك )ال يدٌؿ(.ّ)
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فإنٌو ذرٌة من ذرٌات الوجود اٜناصل منو. كتفٌطن يف ىذا  ؛يط ابَّلٌل كبصفاتو٪ني 
 ،كقصور فهمو ،يف أمثاؿ ىذه القضااي ،السمع كمن يقٌدـ العقل على ،الغلط

فلعٌل األسباب  ، ذلككإذ تبٌٌن  ، لك اٜنٌق من ذلكفقد تبٌٌن  ،كاضمحبلؿ رأيو
 ؛كةدرى خرجت عن أف تكوف مي  ،رتقاء نطاؽ إدراكنا ككجودانإذا ْناكزت يف اال

 . (ُ)«كينقطع ،ك٪نار ،فيضٌل العقل يف بيداء األكىاـ
كعدـ  ،مسألة زايدة الصفات اعلم أفٌ ك »كقاؿ جبلؿ الدين الدٌكآٌف: 

 .(ِ)...«ق هبا تكفًن أحد الطرفٌناليت يتعلٌ  ،ليست من األصوؿ :زايدهتا
 ،و موجودف نعلم أنٌ أبو علينا اإل٬ناف ىو وجً يي  مفالذ»كقاؿ ١نٌمد عبده: 

 كيف ،كجوده فرد يفنم ،قادر ،مريد ،مػعال ٌي،ح ٌم،أبد ،أزِفٌ  ،شبو الكائناتيي  ال
كما يتبع ذلك من الصفات  ،بصًن ،ٚنيع ،مو متكلٌ كأنٌ  ،صنع خلقو كيف ،صفاتو

 ،الذاتا كوف الصفات زائدة على أمٌ  .جاء الشرع إبطبلؽ أٚنائها عليو اليت
 ،ةالكتب السماكيٌ  من معآف ،غًن ما اشتمل عليو العلم ،ككوف الكبلـ صفة

ك٥نو ذلك من  ،راتغًن العلم ابٞنسموعات كاٞنبصى  ،ككوف السمع كالبصر
جوز ػا ال يفممٌ  ،مذاىبػقت فيها الكتفرٌ  ،اراختلف عليها النظٌ  كف اليتؤ الش

ء يكاالستدالؿ على ش ،يومكن لعقوؿ البشر أف تصل إلػي ي إذ ال ،خوض فيوػال
 ،استعماؿ اللغة ألفٌ  ؛ابلشرع كتغريره  ،العقل يف ضعفه  - ابأللفاظ الواردة -منو 

راعى فيو اللغة ال تي  فوضع ،حصر فيهاػكلئن ان ،حقيقةػال يػف ،ينحصر ال
 ،همفيها أمثلي  لٌ ضإف َف ي ،ا تلك مذاىب فلسفةكإ٧نٌ  ٌي،الوجودات بكنهها اٜنقيق

 ،ما تبلغو عقولنا عند ،الوقوؼ إاٌل  ،فما علينا .ى مقنعػإل فيها فريقه  فلم يهتدً 

                                                           
 .ِٖٓ/ُ( اتريخ ابن خلدكف: ُ)
 .ََّ( شرح الدٌكآٌف على العقائد العضديٌة: ِ)
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 . (ُ)«منان تقدٌ مٌ ػم ،ما جاء بو رسلوػكب ،من آمن بوػل ،كأف نسأؿ هللا أف يغفر
 ، كاالكتفاءمذىبٌنً ػال عن مسلمٌنػال أغىن كما»كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 

 ىذا مثاؿ .فيو فلسفة غًن من العقل، بو كقطع الشرع، بو كرد ما عند ،ابلوقوؼ
 ال يعزب خلق، ماػب ػمعالً  مٌن،ػالعالى  خالق تعاُف هللا أفٌ  عٌلماان كالشرع العقل أفٌ 

أف  ىػإل ىذا، مع ،بنا حاجة فأمٌ  السماء، يػف كال األرض، يػف ،ذرٌة عنو مثقاؿ
 أـ رىا،ػغي أـ هٌية،ػاإلل الذات نػعي ىو ىل هٌي:ػاإلل العلم ىذا عن نبحث

 ىذا فننسب هللا؛ علم كحقيقة هللا، ذات حقيقة عرفنا ىل، رىاػغي كال عينها، ال
 علماء هاػب ابتيلي ،فتنة هاػإنٌ  كذا؟ كبٌل، بينهما أبٌف النسبة حكمػكن تلك، ىػإل
 ىػإل ن،ػكالتابعي من الصحابة ح،ػالصال السلف طريقة ـزػػػل من إاٌل  مسلمٌن،ػال

 .(ِ)«األربعة األئٌمة عهد
فحسب،  ،ر عقيدةال ليقرًٌ  ،لقد جاء ىذا القرآف»سٌيد قطب: كقاؿ 

ا، عن ػجتمػئ مػػنشة، كيي ػػػػػػػأمٌ  يػٌ ربػليي  ؛ذلكػن كػػػفحسب. كلك ،ةػعػريػرع شػػشػلي كال
 ،اػػػو ىنػػمن صنعو.. كى ،قيٌ لي كخي  ،نشئهم على منهج عقليٌ كيي  ،األفراد كليكٌوف

 رفة.. كما داـ هللا سبحانوػمعػكمنهج الث، ػدكد البحػػكح ؤاؿ،ػػمهم أدب السيعلٌ 
 رؾ العبيدي ػر ابلغيب، فمن األدب أف يتػخبػؿ ىذه الشريعة، كيي الذم ينزٌ  ىو

وا لو كذلك كشف ىذا ػركػكأف يت ،هاػمالػأك إج ،تلك الشريعة تفصيلى  حكمتوػل
ي أرادىا ػالت ،حدكدػعند ال ،ي ىذه األمورػف ،كأف يقفوا ىم، رهػأك ست ،الغيب

جرم كراء ػبتنصيص النصوص، كال ،دكا على أنفسهمشدًٌ ال ليي  ؛خبًنػالعليم ال
 ،حاكلوف الكشفػي ،جركف كراء الغيبػي ال ،كالفركض. كذلك ،االحتماالت

                                                           
 .ّٓ-ِٓ( رسالة التوحيد: ُ)
 .ٖٕٔ/ٕ( ٠نٌلة اٞننار: ِ)
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هم، ػكاحتمال ،م بطاقة البشرػػػم ببالغيو. كهللا أعلػػػا ىػػكم ،م يكشف هللا منوػا لعمٌ 
كو طبيعتهم. دًر ٟنم من الغيب ما تي يشرع ٟنم يف حدكد طاقتهم، كيكشف  فهو

  ،ي تركها ىكذاػف ،ضًن على الناس كال ،لةهى أك ٠ني  ،لةمى كىناؾ أمور تركها هللا ٠ني 
د ػػػق - رآفػؿ القزُ ػرة تنػػكفت ،ةد النبوٌ ػي عهػف - السؤاؿ كلكنٌ  .كما أرادىا هللا

ى من كعل ،همعليهم كلٌ  فتسوء بعضهم، كتشقٌ  ؛نةجعل اإلجابة عنها متعيٌ ػي
 .(ُ)«جيء بعدىمػي

 مسألة )تفويض السلف(:  -2
ي )مسألة التفويض(، يف نصوص ػمنا كحديثنا، فػمؤٌلفوف، قديػاختلف ال

 الصفات، كاختلفوا يف حقيقة مذىب السلف، يف ىذه اٞنسألة. 
ى، ػمعنػتوف علم الثبً ػهم يي ػأنٌ  -ى السلف ػإل -مؤٌلفٌن من نسب ػفمن ال

 فقط. كيفٌوضوف علم الكيفٌية،
 عبٌلـ إُف الصفات يف األمر تفويض األسلم ليس: ييقاؿ مثٌ »ابز:  قاؿ ابن

 لساف كعلى الكرٔف، كتابو يف كأكضحها لعباده، بٌينها سبحانو ألنٌو الغيوب؛
 علم ال الكيفٌية، علم تفويض فالواجب كيفٌيتها، يبٌٌن  مػ، كل األمٌن رسولو

 عليو ٞنا ٢نالف، مبتدىع مذىب ىو بل السلف، مذىب التفويض كليس اٞنعآف.
 على السلف، أئٌمة من ، كغًنه أ٘ند اإلماـ أنكر كقد .الصاٌف السلف

 عباده خاطب سبحانو هللا أفٌ  مذىبهم مقتضى ألفٌ  كبٌدعوىم؛ التفويض، أىل
 كأىل ذلك، عن يتقٌدس  كهللا منو، مراده يعقلوف كال معناه، يفهموف ال ّنا

 كصفاتو، ّنقتضى أٚنائو كيصفونو بكبلمو، سبحانو مراده يعرفوف كاٛنماعة السٌنة
 كبلـ كمن سبحانو، كبلمو من علموا كقد.  بو يليق ال ما كلٌ  عن كينٌزىونو

                                                           
 .ٖٔٗ/ِ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 عن بو أخرب ما ٗنيع يف اٞنطلق، ابلكماؿ موصوؼ سبحانو أنٌو  رسولو
 .(ُ)«... رسولو عنو بو أخرب أك نفسو،

 طريقة إفٌ : قالوا من كذب أك ضبلؿ نعرؼ كهبذا»كقاؿ ابن عثيمٌن: 
 ؛السلف بطريقة جهل عن ذلك قالوا إف ،ضٌلوا ىؤالء التفويض؛ ىي السلف
 لغة على الوجهٌن، على كذبوا: نقوؿ أك عمد؛ عن ذلك قالوا إف ،ككذبوا

 أفٌ  شكٌ  ال حاؿ؛ كلٌ  كعلى .اٝنطإ ّنعىن اٜنجازٌيٌن عند الكذب ألفٌ  اٜنجاز؛
 مذىب ألفٌ  أخطأكا؛ أهٌنم التفويض؛ ىو السٌنة أىل مذىب إفٌ : يقولوف الذين
 .(ِ)«الكيفٌية كتفويض اٞنعىن، إثبات ىو السٌنة أىل

ى،  ػأنٌػهم يفٌوضوف علم الػمعن -إُف السلف  -كمن الػمؤٌلفٌن من نسب 
 كما يفٌوضوف علم الكيفٌية، أيضنا. 

 الصفات كآايت الصفات أحاديث يف العلم ألىل أفٌ  اعلم»قاؿ النوكٌم: 
 يف ييتكٌلم ال أنٌو كٌلهم: أك السلف، معظم مذىب كىو -أحد٨نا قولٌن:

 هللا َنبلؿ يليق معىن، ٟنا كنعتقد هبا، نؤمن أف علينا ٩نب يقولوف: بل معناىا،
 منز ه كأنٌو شيء، كمثلو ليس تعاُف هللا أفٌ  اٛناـز اعتقادان كعظمتو، مع تعاُف،

 كىذا اٞنخلوؽ. صفات سائر كعن جهة، يف كالتحُيز كاالنتقاؿ التجُسم عن
 أسلم. كىو قيهم،١نقًٌ  من ٗناعة كاختاره اٞنتكٌلمٌن، من ٗناعة مذىب ىو القوؿ

 ها،ػب ما يليق على ،ؿتيتأك   هاػأنٌ  متكٌلمٌن:ػال معظم مذىب كىو -الثآف كالقوؿ
 يكوف أبف أىلو، من كاف منلً  ،أتكيلها يسوغ ماػكإنٌ  مواقعها، حسب على

                                                           
 .ٓٓ/ّ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
 .ّٕ/ٖ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاٌف العثيمٌن: ِ)
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 .(ُ)«العلم... يػف ،رايضة ذا كالفركع، ،األصوؿ كقواعد العرب، بلساف عارفنا
 كإقامة ابتدعوه، ما على الردٌ  إُف اٜنقٌ  أىل فاحتاج»كقاؿ ابن ٗناعة: 

 كىم التأكيل، أىل -قسمٌن: أحد٨نا إُف كانقسموا تقٌولوه، ما على اٜنجج
مة من اٞنبتًدعة على للردٌ  ْنٌردكا الذين كاٞنشبًٌهة  اٞنعتزلة من ك٥نوىم كاٞنعطًٌلة، اجملسًٌ

 كدفع ،بنصرتو اٜنقٌ  أىل إليها، فقاـ كدعا بدعتو، منهم كل   أظهر لػٌما كاٝنوارج،
 يليق ما إُف كاألحاديث اتملة اآلايت تلك كرٌدكا بدعتو، إببطاؿ الدافع عنو

 اٜنقٌ  هللا لييحقٌ  كالنقل؛ العقل كأدٌلة العرب، بلساف اٞنعآف، من هللا َنبلؿ
 ابلقوؿ القائلوف -الثآف كدالالتو. كالقسم ُنججو الباطل كييبطل بكلماتو،
 مراد، غًن تعاُف هللا َنبلؿ يليق ال ما أبفٌ  القطع كىو السلف، بقوؿ اٞنعركؼ

اللفظ  كاف إذا تعاُف، هللا َنبلؿ البلئقة اٞنعآف من اٞنراد تعيٌن عن كالسكوت
 َنبلؿ يليق ال ما أبفٌ  قاطعاف تعاُف. فالصنفاف هللا َنبلؿ تليق ،(ِ)ٞنعآف ١نتمبلن 

 رٌجح اٜنٌق. كقد على منهما ككلٌ  مراد، غًن -ادىثٌن  صفات من - تعاُف هللا
 أىل التأكيل؛ قوؿى  منهم كقوـه  أسلم، ألنٌو السلف؛ قوؿى  األعبلـ األكابر من قوـه 

 تكييف، أك بتشبيو، كقاؿ السلف، قوؿ انتحل أعلم. كمن كهللا إليو، للحاجة
 كاذب فهو ادىثٌن، صفات من عنو، هللا يتعاُف ٣نٌا ظاىره، على اللفظ ٘نل أك
 ،ى خاطبناػهللا تعال كإذا ثبت أفٌ . كاعتدالو ،السلف قوؿ من برمء انتحالو، يف

ق متعلًٌ ػال يٌ ػاللفظ العرب إفٌ  :فنقوؿ ؛يليق َنبللو غًن مراد ما ال كأفٌ  ،بلغة العرب
حتمل ػأك ال ي ،ةحتمل معآف عدٌ ػا أف يإمٌ  ،ةأك الصفات العليٌ  ،سةابلذات اٞنقد  

 ،كالعلم،  جبللو تعاُفػيليق ب ،ا معىن كاحدن حتمل إاٌل ػم يػفإف ل .ا معىن كاحدن إاٌل 

                                                           
 .ُٗ/ّصحيح مسلم بشرح النوكٌم:  (ُ)
(ِ.)  ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )ٞنعافو
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 ،الكبلـ حلٌ ػفهذا م ،تليق َنبللو تعاُف ،كإف احتمل معآف ،ملو عليوػ حتعٌن  
 .(ُ)«ـكما تقد    ،كالتأكيل ،بٌن قوؿ السلف

السكوت عن  :حقيقة مذىب السلف فقد ابف ّنا ذكران أفٌ »مٌث قاؿ:  
اٞنراد  أفٌ  ال ؛من ذلك اللفظ اتمل ،من اٞنعآف البلئقة َنبللو ،مرادػتعيٌن ال

 عنو بلفظ ربًٌ بل عي  ،لغةن  ،عليو يدؿٌ  ،ع لو لفظه ضً كال كي  ،لعقى م كال تي فهى ال تي  معافو 
رآف ػػالق من أفٌ  ،اهػرنػػػما ذكاؿ لً ػػػذلك أمث ككلٌ . و معىنػػم لفهى أك ال يي  ،رهػغيم وىً يي 

أك مذىب التأكيل  ،مذكورػفمن اعتقد مذىب السلف ال .بياف كىدل :ةنٌ ػػكالس
أك ما ال  ،جبللو تعاُفػال يليق ب ،اكمن اعتقد ظاىرن . فهو على ىدل ،حقٌ ػال
 .(ِ)«عبتدً فمي  ،م معناه أصبلن فهى يي 

طعن كٌل فريق منهما، يف  -يف ىذه اٞنسألة  -كبسبب اختبلؼ الفريقٌن  
 -من أىل التفويض  -الفريق اٞنخالف؛ كلذلك اهٌتم أىلي اإلثبات ٢نالفيهم 

 . (ْ)ابلتمثيل -من أىل اإلثبات  -؛ كاهٌتم أىلي التفويض ٢نالفيهم (ّ)ابلتعطيل
كجو الصواب بياف  -على ىذه اٞنسألة  -كليس الغرض من كبلمي  

  .بياف رأيي اٝناٌص فيها فيها، أك ترجيح رأم فريق، على رأم فريق آخر، أك
 ثوف؟!!!حدى مي ػكقد اختلف فيها القدامى كال كترجيحي؛ فما قيمة رأيي،

كإ٧ٌنا الغرض من كبلمي ىو التنبيو، على كوف ىذه اٞنسألة من اٞنسائل 
 قد خالفوا اٜنٌق فيها.الدقيقة العويصة، ُنيث إٌف كثًننا من اٞنؤلٌفٌن 

                                                           
 .َُِ-ُُٖ( إيضاح الدليل يف قطع حجج أىل التعطيل: ُ)
 .ُِّ( إيضاح الدليل يف قطع حجج أىل التعطيل: ِ)
 .َٔٓ-َٓٓ( انظر: مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات: ّ)
 .ٖٗ-ٕٖفات: ( انظر: مذىب أىل التفويض يف نصوص الصْ)
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فإذا كاف بعض كبار اٞنؤٌلفٌن، قد غفلوا عن الصواب، يف ىذه اٞنسألة، 
معرفة الصواب؛ فكيف تكوف حاؿ العاٌمة، الذين ػم تكفهم قدراهتم العلمٌية؛ لػكل
 م يطٌلع أكثرىم على أدٌلة اٜنٌق، اليت اىتدل هبا الفريق الػميحٌق. ػل

للفريق الػميحػٌق، يف ىذه الػمسػألة؛ فإ٧ٌنا كاف كمن كاف مػن العاٌمة مٌتبعنا 
 اتٌباعو بسبب التقليد، ال بسبب البحث كالتدبٌر كاالستنباط.

أف يػجٌنبوا أنفسهم،  -على الػمؤٌلفٌن الػمٌتقٌن  -كمن ىنا كاف كاجبنا 
كيػجٌنبوا مقٌلديهم الػخوض، فػي الػمسائل االختبلفٌية العويصة، كال سٌيما تلك 

ر التفُرؽ كالتبلعن كالتدابر ر عمبلن موافقنا للشريعة، كإنٌػما تيثمً تيثمً التػي ال 
 كالتقاتل.
حتو ػت - مع ظهوره - الذم ذكرانه م أفٌ ػاعل»ٌي: ػامد الغزالػو حػاؿ أبػق

ى تكذيب ػإل كتنسبو ،خالفهاػر مفرقة تكفًٌ  كلٌ   فٌ أل ؛الغور حتو كلٌ ػبل ت ،غوره 
ي إثبات ػف ،ب الرسوؿى و كذٌ ا أنٌ زاعمن  ،األشعرمٌ ر يكفًٌ  ، فاٜننبليٌ  الرسوؿ

 ،وشبًٌ و مي ا أنٌ ره زاعمن يكفًٌ  كاألشعرمٌ  .كيف االستواء على العرش ،الفوؽ َّلٌل تعاُف
و  ا أنٌ زاعمن  ،ر اٞنعتزِفٌ يكفًٌ  كاألشعرمٌ  .و ليس كمثلو شيءيف أنٌ  ،ب الرسوؿى ككذ  
كالصفات  ،كيف إثبات العلم كالقدرة ،يف جواز رؤية اَّلٌل تعاُف ،ب الرسوؿى كذٌ 
 ،للقدماء (ُ)إثبات الصفات تكفًن ا أفٌ زاعمن  ،ر األشعرمٌ يكفًٌ  معتزِفٌ ػكال .لو

 أف تعرؼ حٌد إاٌل  ،نجيك من ىذه الورطةيي  كال .ي التوحيدػف ،كتكذيب للرسوؿ
 ،ؽرى ػػػذه الفً ػى وُ ػػلي غي ف لك ػفينكش ،وػكحقيقتهما في ،قػكالتصدي ،بػالتكذي

 .(ِ)«...ايف تكفًن بعضها بعضن  ،كإسرافها

                                                           
 ذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )تكثًن(.( كُ)
 .ِٕٓ-ِٔٓ( ٠نموعة رسائل اإلماـ الغزاٌِف: ِ)
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 عن البياف أتخًن ٩نوز ال أنٌو على األٌمة أٗنعت كقد»قاؿ ابن الوزير: ك 
 إُف حاجة فبل النبٌوة، عصر يف العقائد، من ييبٌن   مػل ما فكلٌ  اٜناجة، كقت

 ال؛ أك سبيل، معرفتو إُف كاف سواء ،(ُ)كاٛنداؿ كاٞنراد فيو، اٝنوض كال اعتقاده،
 اٞننهيٌ  ؽالتفرُ  إُف فيو، اٝنوض أٌدل مت كخصوصنا ال؛ أك حقًّا، كاف كسواء
 اٞننصوص إُف أٌدل كإف كجوبو، على يػينىصٌ  مػل ما إ٩ناب إ٩نابو يف فيكوف عنو،
: الفساد. قالت عٌن كىذا ٓنر٬نو، على  العقلٌيات، يف بياانن  يكفي العقل اٝنصـو
 مثلها يف يقع ال اليت اٛنلٌيات أردمت إف الشرع. قلت: من فيها البياف ٩نب فبل

تاج ال أك التنازع،  تفهيم إُف فيها البليد ٪نتاج ال أك معرفتها، إُف الدين يف ٪ني
 كمن تسليمو. يضرٌ  كال فميسل م، اٞنخطئ، على فيها إمث ال اليت الظنٌػٌية أك الذكٌي،
 الصٌحة معلومة طرقو فإفٌ  بعضو، كإف دؽٌ  اٜنساب، علم ىذا من األٌكؿ القسم

 علم من كثًن ككذلك فيو، الوفاؽ من دقٌتو ٕننع مػل كلذلك اٛنميع؛ عند
تاج ما كىو اآلخر، القسم أردمت كإف كالببلغة. كالبياف كاٞنعآف ،(ِ)الغربٌية  ليوإ ٪ني

 أٗنعٌن، كالعاٌمة اٝناٌصة من اٞنسلمٌن ٗنيع على مفركضنا كيكوف الدين، يف
 يسامىح؛ كال فيو، اٞنخطئ كأيمث الكثًن، كاالختبلؼ كالنزاع اٝنفاء مثلو يف كيقع
 لقولو الرسل بيانو كترتؾ العقبلء، عقوؿ إُف وكىليي  ىذا مثل أفٌ  لكم ميسل م فغًن

 ُنٌجة سبحانو يكتفً  فلم .(ّ)﴾رىسيوالن  نػىبػٍعىثى  حىت   ميعىذًًٌبٌنى  كين ا كىمىا﴿ تعاُف:
 كنفي - سبحانو - رفتوػػمع أفٌ  مع الرسالة؛ حٌجة إليها ضمٌ  حٌت  العقل،

 اػػػفيم ل،ػػػػسي الرُ  تػقال كلذلك العقلٌية؛ ارؼػػػمعػال حػػػأكض نػػم و:ػػػعن ركاءػػػالش

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )اٞنراء(.ُ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )العربٌية(.ِ)
 .ُٓ( اإلسراء: ّ)
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 مر   كقد .(ُ)﴾كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  رً ػػػفىاطً  ك  ػػػشى  اَّلل ً  يػػً أىف﴿ م:ػػػعنه هللا ىػحك
 السمع من معناىا يف كما اآلية ىذه كيف مختصر.ػال ىذا مقٌدمات يف ذلك بياف

 هللا شاء إف فيو، اٞنخطئ ييعذ ب مػل ،ٚنعنا تعاُف هللا يبٌينو مػل ما أفٌ  على حٌجة
شى لكن تعاُف،  االبتداع، على ييعذ ب أف هللا يبٌينو مػل فيما خاض من على ٫ني

 ًعٍلمه  ًبوً  لىكى  لىٍيسى  مىا تػىٍقفي  كىالى ﴿ قولو: يف ذلك ٓنرٔف كبياف ٓنر٬نو. هللا بٌٌن  كقد
ىىا ﴿ تعاُف كبقولو ،(ِ)﴾مىٍسئيوالن  عىٍنوي  كىافى  أيكلىًئكى  كيلُ  كىاٍلفيؤىادى  كىاٍلبىصىرى  الس ٍمعى  ًإف  

ءً  أىنٍػتيمٍ   كىاَّلل ي  ًعٍلمه  بًوً  لىكيمٍ  لىٍيسى  ًفيمىا ٓنيىاُجوفى  فىًلمى  ًعٍلمه  ًبوً  لىكيمٍ  ًفيمىا حىاجىٍجتيمٍ  ىىؤيالى
 .(ْ)«السبلمة هللا . فنسأؿ(ّ)﴾تػىٍعلىميوفى  الى  كىأىنٍػتيمٍ  يػىٍعلىمي 

 فبإرجاعهم كالتعُبديٌة، االعتقاديٌة األمور يف كأٌما»كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 
 عليو أٗنع ما كاعتبار نقص، كال زايدة، ببل الصاٌف، السلف عليو كاف ما إُف

مىل إليو، ييدعى الذم الدين ىو - األٌكؿ العصر يف - اٞنسلموف  مسلم كلُ  ك٪ني
 الدليل، صاحب فيو يعمل ٌماػم ،(ٓ)االجتهاديٌة مسائلػال من عداه: كما. عليو

 لو يظهر مػل من فيو مارمػي أك يعادم، أف غًن من حٌق،ػال أنٌو لو يظهر ماػب
 الذم العاٌميٌ  كأٌما اإلٗناع. مسائل يف لو، اٞنسلمٌن اٞنوافقٌن إخوانو من دليلو،

 عرض فإف خبلؼ،ػال أمر من ،شيء لو ييذكىر فبل االستدالؿ، على لو قدرة ال
ي يي  مػالعالً  كذلك عصره، علماء من كعلمو، ،بورعو يثق من فيو ىػاستفت أمر، لو  بٌنًٌ

                                                           
 . َُ( إبراىيم: ُ)
 .ّٔ( اإلسراء: ِ)
 .ٔٔ( آؿ عمراف: ّ)
 .َُٔ-َُٓاٜنٌق على اٝنلق: ( إيثار ْ)
 ( أم: كما عداه ىو من اٞنسائل االجتهاديٌة.ٓ)
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 مة،ػقوي سٌنة أك مة،ػكري آية من ،فيو عنده ما وػل يذكر أبف فيو، هللا حكم لو
 كعاٌمتهم، ،كالسلف ،الصحابة علماء كاف ىكذا ابالختصار. ،معىنػال لو كيبٌٌن 

 األمر، أكِف فاقدك كىم طريقتهم، على ،يستقيموا أف - ـوػػالي - للمسلمٌن ىػكأنٌ 
 على ،مسيطرين جعلهمػكت ة،ػػالعامٌ  ورىاػػػأم - إليهم - ةػػاألمٌ  ضفوًٌ تي  الذين

 .(ُ)«كأحكامها؟ ٌكامها،حي 
ٛنميع أفراد  الدين قد شرع فا تعاُف»كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا أيضنا: 

ي انفرد ابلغوص ػالت ،ةت الفكريٌ ة من دقائق النظرايٌ ة، كىذه الفلسفة الكبلميٌ األمٌ 
ؽ التفرُ  كاختلفوا؛ ألفٌ  ،قوا فيهافتفرٌ  ؛من أذكياء األمم ،عليها أفراد معدكدكف

ؽ عن التفرُ  ،هيوػي نػف ،نة، فعصوا هللا تعاُفمن لوازمها البيٌ  ،كاالختبلؼ
فوىا، كإذا  لًٌ ٗنيع اٞنؤمنٌن قد كي  إفٌ  :يف الدين، فكيف يقوؿ عاقل ،كاالختبلؼ
ها؟ كإذا كاف ة كلٌ فكم عدد اٞنؤمنٌن يف األمٌ  ،ف عليهاة اإل٬ناف تتوقٌ كانت صحٌ 

ككيف السبيل لدل   منهم؟ فكم عدد أىل اٜنقٌ  ،كما يقولوف  ،افيها كاحدن  اٜنقٌ 
 ،ة ما يراهد األعظم من األمٌ إُف تلقٌن السوا ،فيها لنفسو من احتكر اٜنقٌ  كلٌ 

 مي هٍ ل سواه؟ فإف كاف ىو أصل الدين الذم ال يقبل هللا غًنه، ففى قبى ُنيث ال يي 
 ،ةا ما كاف عليو السلف الصاٌف يف صدر األمٌ كأمٌ  ة.ر على أكثر األمٌ الدين متعذًٌ 
ة، كاف ٗنيع كىذه اٞنلٌ  ،كما كصف هللا كرسولو ىذا الدين  ،ا كيسًنن فكاف سهبلن 

يف   ،َنميع ما كصف بو نفسو ،ؿ يصفوف هللا تعاُفاٞنسلمٌن يف الصدر األكٌ 
أبحد من خلقو، كمن غًن ىذه  ،من غًن تشبيو لو ،كتابو، كعلى لساف رسولو

من سلطاف؛ كلذلك  تعاُف، كال أنزؿ هبا م يشرعها هللاػاليت ل ،ةالفلسفة الكبلميٌ 
ئة، كمن خاض فيو بعد عة سيٌ كه بدكعدٌ  ،ة السلف علم الكبلـاستنكر ٗنيع أئمٌ 

                                                           
 .ُِ/ّ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
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كإزالة الشبهات  ،ف عليو إبطاؿ البدعو يتوقٌ وا أنٌ م ظنٌ ذلك من أتباعهم؛ فؤلهنٌ 
ا، ا كافرتاقن فزادىم خبلفن  ؛ال لذاتو، كأرادكا بو إزالة اٝنبلؼ ،لة يف الديناٞنشكً 
  بو، ك٪نصرىا كلٌ ؼ إاٌل عرى العقائد الصحيحة ال تي   صار أكثرىم يزعم أفٌ حٌت 
 ابلرجوع يف الدين كال سبلمة للمسلمٌن يف دينهم كدنياىم إاٌل  .يف مذىبو فريق

 ،كالتجارب اض إُف ما كاف عليو السلف، كيف أمور الدنيا إُف ما أثبتو العلم
يف ىذا العصر، كأف ينبذكا ٗنيع األسباب كالكتب اليت كانت مثار اٝنبلؼ 

ا كال فهمو سببن  ،من علمائهمم ػؽ، كراء ظهورىم، كال ٩نعلوا قوؿ عالً كالتفرُ 
ة كسنٌ  ،ممن كتاب رهبٌ  - اما ليس قطعيًّ  كا كلٌ بل يعدٌ  ،ؽ بينهمم كالتفرٌ ادللتع

 ،ر بو من قاـ دليلو عندهعذى من االجتهاد الذم يي  - رسوٟنم، كاجتماع سلفهم
. فبهذا يزكؿ ضرر اختبلؼ اٞنذاىب ..ة على غًنهكمن كثق بو، كال يكوف حجٌ 

 -ة اإلسبلـ، فينالوا وٌ خي كأي  ،كالفركع، كيرتاجع اٛنميع إُف كحدة الدينيف األصوؿ 
 .(ُ)«ألجلو ؛ما شرع هللا ٟنم الدين -اآلخرة  مثٌ  ،من سعادة الدنيا

 ،خالص القلب ،جيل نعى ريد صي يي   كاف رسوؿ هللا»قاؿ سٌيد قطب: ك 
ر مؤثًٌ  مٌ من أ ،خالص التكوين ،خالص الشعور، رخالص التصوُ  ،خالص العقل

ذلك اٛنيل استقى  نو القرآف الكرٔف.، الذم يتضمٌ هيٌ ػمنهج اإللػغًن ال ،آخر
ما  مٌ ػمن ذلك النبع كحده. فكاف لو يف التاريخ ذلك الشأف الفريد.. ث ،إذف

الذم استقت منو األجياؿ  - ت يف النبعب  اختلطت الينابيع! صي  ؟الذم حدث
ات هم، كإسرائيليٌ ػراتكتصوٌ  ،ر الفرسػيكمنطقهم، كأساط ،فلسفة اإلغريق - التالية
كالثقافات.  ،حضاراتػمن ركاسب ال ،كالىوت النصارل، كغًن ذلك ،اليهود

 ،و بتفسًن القرآف الكرٔف، كعلم الكبلـ، كما اختلط ابلفقوكاختلط ىذا كلٌ 

                                                           
 .ُّّ-ُِّ/ٗ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
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بعد  ،األجياؿ سائري  - مشوبػعلى ذلك النبع ال -ج خر  ػأيضنا. كت ،كاألصوؿ
ا.ذلك اٛنيل، فلم يتكرٌ   .(ُ)«..ر ذلك اٛنيل أبدن

س، كأف درى أف يي  يصحٌ  - ديننا ػيف - كعلم الكبلـ»كقاؿ ١نٌمد الغزاٌِف:  
ا ا سليمن ة، كشرحن ا للعقائد اإلسبلميٌ دن ا ٠نر  عندما يكوف تصويرن  ،ع فيوس  وى تػى يػي 

من  ،ىذا العلم يف ا ما شاعثار عليها. أمٌ قد تي  ا للشبهات اليتلرباىينها، كردًّ 
ة، كتوليدات خلقها الفراغ، كٔنمينات أساسها فات عقليٌ ة، كتكلُ مباحث فلسفيٌ 

ة أئمٌ  ة منو. كقد شن  كتطهًن الثقافة اإلسبلميٌ  ،جب نبذهػحدس، فذاؾ ما يػال
هذه القضااي، ػب ،احتفاؤه ن حيثػػم ،مػذا العلػعلى ى ،واءػػػعػػملة شػالسلف ح

ر ظاىً كني  ،حملةػىذه ال ػيف ،حن نشارؾػكفرضها. كن ،عرضها يػكاسرتسالو ف
 . (ِ)«كعـز ،بصدؽ ،هاػرجالى 

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



313 

 مخرج الثالثـال

 لاحخياط
 

هللا، كاتٌقاء غضبو،  يف العمل؛ ابتغاء مرضاة ،مٌتقوفػىو أف ٪نتاط ال
يٌتكلوا على بعض اآلراء االختبلفٌية، بل عليهم أف ٫نتاركا العمل ّنا ىو  فبل

.أسلم، كأبعد عن   ٢نالفة الشرع، كلو كانت اٞنخالفة ١نتملة احتماالن
خرج االحتياط؛ ألٌف ػمكن أف يسلكوا مػي مٌتقوف ىم كحدىم من يػكال 

متعٌصبٌن كاٞنفسدين يستمسكوف ػمغالٌن كالػمعطٌلٌن كالػمنافقٌن كالػمكٌذبٌن كالػال
 ّنناىجهم، كآرائهم، كأفعاٟنم، كال يرضوف التخٌلي عنها.  

، كاتٌقاء غضبو؛ قوف، فليس ٟنم غاية، إاٌل ابتغاء مرضاة هللا متٌ ػأٌما ال 
كلذلك يسعوف إُف كٌل ما ٬نيكن أف يكوف كسيلة؛ لتحقيق ىاتٌن الغايتٌن، 

 فيحتاطوف ابلكٌف عن كٌل ما ٬نيكن أف يكوف ٢نالفنا للشريعة.
، فقاؿ فريق بتحر٬نو، كقاؿ فريق   فإذا اختلف اٞنؤٌلفوف يف )التدخٌن( مثبلن

؛ فإٌف اٞنٌتقٌن ال يٌتكلوف على التقليد، بل (ُ)كراىتو، كقاؿ فريق اثلث إبابحتوب
بهم ما ثبت ٓنر٬نو ٪نتاطوف، ما استطاعوا االحتياط، فيتجٌنبوف التدخٌن، كتجنُ 

ابالتٌفاؽ؛ خشية أف يكوف التحرٔف ىو اٜنكم الشرعٌي، يف اٜنقيقة، كيكوف من 
ا.   ، أك عمدن  قاؿ بغًن التحرٔف من اٞنؤٌلفٌن ٢نطئنا؛ جهبلن

 كاالحتياط ٪نٌقق ثبلث منافع: 
، فقد ٤نا من ارتكاب  النجاة: -ادلنفعة األوىل فمن ْنٌنب )التدخٌن(، مثبلن

، فإنٌو )اظور(،   -يف اٜنالتٌن  -سواء أكاف )التدخٌن( ١نر منا، أـ كاف غًن ١نرـ 

                                                           
 .َُٕ-َُُ/َُ( انظر: اٞنوسوعة الفقهٌية: ُ)



314 

ن، فإنٌو إذا كاف التدخٌن ١نر منا، فقد  . ِنبلؼ اٞندخًٌ قد ٤نا من فعل ارـ 
؛ كلكٌنو  ارتكب ١نظورنا بتدخينو. كجهلو بتحرٔف التدخٌن قد يكوف عذرنا مقبوالن

 نٌو قد ارتكب ١نظورنا. عذر ال يغًٌن اٜنقيقة الواقعة، كىي أ
قلب اتاط مطمئٌن إُف سبلمتو، من ارتكاب  االطمئنان: -ادلنفعة الثانية

، ِنبلؼ اٞنقلًٌد غًن اتاط؛ فإنٌو  اظور، سواء أكاف الفعل ١نر منا، أـ غًن ١نرـ 
بتقليده قد يرتكب اظور، فيبقى يف شٌك من أمره، حٌن يطٌلع على 

 يف اٞنسألة. االختبلفات اٜناصلة
، قد اختلف اٞنؤٌلفوف قد٬ننا كحديثنا، يف )استماع اٞنوسيقى(  ؛ (ُ)فمثبلن

فمن ْنٌنب االستماع، كاف قلبو مطمئنًّا، كٌل االطمئناف، إُف أنٌو قد سلم من 
؛ فإنٌو بتجنُ  ب االستماع ٢نالفة الشريعة، سواء أكاف االستماع ١نر منا، أـ غًن ١نرـ 

 فبل أحد يقوؿ: إٌف استماع اٞنوسيقى كاجب شرعنا! م يرتكب ١نظورنا؛ػل
ا، مهما    أٌما غًن اتاط، فإٌف قلبو مرتع للشكوؾ، ال ٬نيكن أف يطمئٌن أبدن

 كانت األدٌلة اليت يستدٌؿ هبا اٞنبيحوف على إابحة االستماع. 
، قد اختلف الناس فيو، فمنهم من  لً ثى ذلك كمى  لي ثى كمى   من أيعطي عسبلن

. ، كمنهم من يقوؿ: إنٌو خاؿو من السمـو  يقوؿ: إنٌو مسمـو
بو النجاة، من اٟنبلؾ محتاط سيتجٌنب شرب العسل، فيضمن بتجنُ ػفال 

 مسمومنا، كيضمن اطمئناف قلبو، بسبلمتو من اٟنبلؾ مسمومنا.
يكوف مسمومنا، يف الواقع، فيهلك ِنبلؼ غًن اتاط، فإٌف العسل قد  

، فإٌف شاربو ٠نازؼ، كقلبو غًن مطمئٌن،  شاربو؛ كحٌت إف كاف خالينا من السمـو
 إُف سبلمتو من اٟنبلؾ.

                                                           
 .ُٕٗ-ُٖٔ/ّٖ، كاٞنوسوعة الفقهٌية: ُٕٓ-ٗٓٓ/ٕى ابآلاثر: ( انظر: الٌ ُ)
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: لكٌن اإلنساف قد ييضطٌر إُف ذلك اضطرارنا، كمن ييضطٌر إُف فإن قيل 
ٔف، كقائل خيل، مع علمو ابختبلؼ اٞنؤٌلفٌن فيو، بٌن قائل ابلتحر ػحم الػأكل ل

 !(ُ)ابلكراىة، كقائل ابإلابحة
ورات، ػػػػمحظػح الػػػها تيبيػرة، فإنٌ ػػى عتبركرات، إذا كانت مي ػػػػػ: إٌف الضقلت 

ي ػٌر ذلك، فػػػػاح للمضطػػػػػبػى، يي ػكلاب أى ػػػػن بػػػػ؛ فم(اتػيٌ ػاقػاـ االتٌفػػػػمق)ي ػى فػػٌ حت
 .(االختبلفٌيات ابب)

مو ابلدليل القرآٌٓف ػحريػخنزير، الثابت تػحم الػلو أكل لمضطٌر ييباح ػفإٌف ال 
حم ػكُف ييباح للمضطٌر أكل لالقطعٌي، الذم ال ٫نتلف فيو اثناف؛ فمن ابب أى 

 مو.ػحريػاٝنيل، الذم اختيلف يف ت
مى اٍٝنًٍنزًيًر كىمىا أيًىل  قاؿ تعاُف:   ـى كىٜنٍى يػٍتىةى كىالد  ًبًو لًغىًٍنً  ﴿ًإ٧ن ىا حىر ـى عىلىٍيكيمي اٍلمى

غو كىالى عىادو فىبلى ًإمٍثى عىلىٍيًو ًإف  اَّلل ى غىفيوره رىًحيمه﴾   .(ِ)اَّللً  فىمىًن اٍضطير  غىيػٍرى ابى
خرج االحتياط، فإهٌنم سيتخٌلصوف ػمٌتقٌن مػبسلوؾ ال التقريب: -ادلنفعة الثالثة

يو من التقريب، مسائل ما فػؽ بينهم، كيف تقليل الفرًٌ من مسائل كثًنة، كانت تي 
 سٌيما أهٌنم ٪نتاطوف؛ ابتغاء مرضاة هللا، كاتٌقاء غضبو. كالتأليف بٌن قلوهبم، كال

 كاحد ثبلثة: العلم طبٌلب: (ّ)يقوؿ كاف كقد»قاؿ أبو طالب اٞنٌكٌي: 
 ابالحتياط، كأيخذ فيتورٌع، االختبلؼ، ليعرؼ يطلبو؛ كآخر بو، للعمل يطلبو؛
، فيجعلو اٜنراـ، فيتناكؿ التأكيل، ليعرؼ يطلبو؛ كآخر  ىبلؾ يكوف فهذا حبلالن
فهذا ىو  ،كاالحتياط للدين ،ٞنعرفة الورع ؛لعلمي اب طلى ا يي فإ٧نٌ ... يديو على اٜنقٌ 

                                                           
 .ُّٗ-ُّٖ/ٓ( انظر: اٞنوسوعة الفقهٌية: ُ)
 .ُّٕ( البقرة: ِ)
 ( القائل ىو سهل التسرتٌم.ّ)
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كصار  ،ا منوكاف اٛنهل خًنن   ،كلتأكيل اٟنول ،ب ٞنثل ىذالً طي  فإذا .العلم النافع
 .(ُ)«منو  الذم استعاذ الرسوؿ ،ىو الضار   ىذا العلمي 

 يكرىوف الفقهاء كاف ذلك كألجل»كقاؿ أبو طالب اٞنٌكٌي أيضنا: 
 أم: الفقهاء، اختبلؼ يعرؼ حٌت  ييفيت؛ أف للرجل ينبغي ال: كيقولوف التقليد،
 .(ِ)«ابليقٌن كاألقول للدين، األحوط -علمو  على - منها فيختار

داللة  - ابجتناب الشبهات - فتياه  يف (ّ)فٌ أفك»كقاؿ ابن بطٌاؿ: 
 ،محتمبلتػحوادث الػكال ،النوازؿ الفتول، كاالحتياط يف يف ،على اختيار القوؿ
كحرامها؛ الشتباه  ،هاػعلى حبلل ،مػال يقف العالً  اليت ،مػللتحليل كالتحري

 .(ْ)«أسباهبا
 أيخذ الفقهاء، فتاكل عليو اختلف كإف» :القشًنمٌ أبو القاسم كقاؿ 

 للمستضعىفٌن، الشريعة الُرخىص فػي فإفٌ  اٝنبلؼ، من اٝنركج كيقصد ابألحوط،
  .(ٓ)«كاألشغاؿ اٜنوائج، كأصحاب

 يف كيقٌرب برأيو، فيها ٩نتهد الفقيو كلكنٌ »كقاؿ أبو حامد الغزاٌِف: 
 ابألحوط، فيو أيخذ الشبهات. كاٞنتورٌع خطر فيو كيقتحم يراه، ّنا ،التحديدات

 األطراؼ بٌن - لةشكً ػمال متوٌسطةػال كالدرجات ييريبو. ال ما ػىإل ،ييريبو ما كيدع
 . (ٔ)«مػلػأع كهللا اط،ػاالحتي إاٌل  ،منها يينجي كال رة،ػكثي -جلٌية ػال متقابلةػال

                                                           
 .ّْٗ-ّّٗ/ُ( قوت القلوب: ُ)
 .ِْْ/ُ( قوت القلوب: ِ)
 ذا يف اٞنطبوع ابٟنمز.( كّ)
 .ُٔٗ/ٔ( شرح صحيح البخارٌم: ْ)
 .َِٔ/ِالرسالة القشًنيٌة: ( ٓ)
 .ِّٔ( إحياء علـو الدين: ٔ)
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 ،يف أسانيد أحاديث الرتغيب ،لوفكٟنذا كانوا يسهٌ »كقاؿ ابن تيمٌية: 
اعتقاد الوعيد  يف أسانيد أحاديث األحكاـ؛ ألفٌ  ،لوفال يسهٌ  ما ،كالرتىيب

 ،جاػكاف اإلنساف قد ن  ،افإف كاف ذلك الوعيد حقًّ  ،٪نمل النفوس على الرتؾ
 م يضرٌ ػل ،من ذلك الوعيد ،أخفٌ  بل عقوبة الفعل ،ام يكن الوعيد حقًّ ػكإف ل

و إف ألنٌ  ؛خطؤه يف اعتقاده زايدة العقوبة - إذا ترؾ ذلك الفعل - اإلنساف
م يعتقد يف تلك الزايدة ػككذلك إف ل ،ايضن طئ أفقد ٫ني  ،اعتقد نقص العقوبة

 ،فيقع فيو ،ف الفعل عندهفهذا اٝنطأ قد يهوٌ  ،طئفقد ٫ني  ،إثبااتن  كال ،انفين 
 ،أك يقـو بو سبب استحقاؽ ذلك ،إف كانت اثبتة ،العقوبة الزائدة فيستحقٌ 

كتقدير  ،تقدير اعتقاد الوعيد - على التقديرين ،ي االعتقادػخطأ فػال ف،فإذ
فيكوف  ،أقرب :الوعيد كالنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد ،سواء - عدمو

 على الدليل ،رى اٜناظً  العلماء الدليلى  ةي ح عامٌ هذا الدليل رجٌ ػكُف. كبىذا التقدير أى 
بناء  ،يف كثًن من األحكاـ ،من الفقهاء دليل االحتياط كسلك كثًنه  ،بيحمي ػال

  .(ُ)«على ىذا
ة نٌ ػػ سي م تتبٌٌن ػإذا ل ع،رى ػػػػشما يي ػإنٌ  ،االحتياط فإفٌ » كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:

 . (ِ)«كُفباعها أى فاتٌ  ،ةنت السنٌ فإذا تبيٌ  ، هللا رسوؿ
ة خالف السنٌ ػم يػا لػػم ،االحتياط حسن لكنٌ »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 .(ّ)«كاف خطأ  ،فإذا أفضى إُف ذلك ،معلومةػال
، كالتحرُ ػكاألخذ ابل ،االحتياط ة علىكالشريعة مبنيٌ »كقاؿ الشاطيٌب:  ز حـز

                                                           
 .ُْٓ-ُْْ/َِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ّّ/ِٔ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ٗٔ/ِٔ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)



318 

 . (ُ)«ى مفسدةػا إلا عسى أف يكوف طريقن مٌ ػم
أبف يقتضي  ،إُف االحتياط ،٨نا أقربى أف يكوف أحدي »كقاؿ الزركشٌي:  

اط ػػحتػي ات يػػػمر  ػمحػال ألفٌ  ؛رػػػحظػال يـ مقتضقد  ، فيي ةى ػػاإلابح ري ػػػػػ، كاآلخرى ػػحظػال
 .(ِ)«...ما أمكن ،هاػإلثبات

                                                           
 .ٖٓ/ّ( اٞنوافقات: ُ)
 .َُٕ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ِ)
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 مخرج الرابعـال

 لاعخبار
 

مٌتقوف ّنا كقع لغًنىم، من آاثر التفٌرؽ، قد٬ننا، كحديثنا، ػىو أف يعترب ال
 سٌيما حٌن يؤٌدم التفٌرؽ إُف االقتتاؿ.  كال

 كاالعتبار بتلك اآلاثر ٪نٌقق ثبلث منافع:
ب من اعترب بتلك اآلاثر، أٌدل بو االعتبار، إُف ْننُ  ب:التجن   -ادلنفعة األوىل
 ه.سيقع فيما كقع فيو غًني  -ببل ريب  -م يعترب، فإنٌو ػؽ، كمن لأسباب التفرُ 

أٌف )التفُرؽ( قد يصل  -من اٞنؤلٌفٌن كاٞنطٌبقٌن  -فحٌن يرل )الػمٌتقوف( 
السابقة، اليت ابٞنختلفٌن اٞنتفرٌقٌن، إُف حالة االقتتاؿ، كما حصل يف األمم 

تفرٌقت، من قبل؛ ككما حصل يف األمم الػمنسوبة، إُف )اإلسبلـ(، قد٬ننا، 
االقتتاؿ( سػػتدعوىم، إلػى تػجُنب )أسػػباب التفُرؽ(، كإلػى  كحديثنا؛ فإٌف )مػرارة
 التقريب(، كالعمل ّنقتضاىا. البحث عػن )أسباب

 اثر كفيل ابٜنٌض على التعاكف.إٌف االعتبار بتلك اآل ن:التعاوخ  -ادلنفعة الثانية
حٌن يركف غًنىم متفرٌقٌن، قد  -ي سفينة النجاة ػكىم ف -مٌتقوف ػفال

أعين  -هم ػحار االقتتاؿ؛ فإنٌ ػي بػقهم، فغرقوا فهم؛ بسبب تفرُ ني في حٌطمت سي ػت
ف على الرٌب كالتقول؛ لينجوا ر، كالتعاكي ح كالتعاذي ػسيسارعوف إُف التصالي  -مٌتقٌن ػال

 مهالك.  ػمن تلك ال ،همػنبتعاكي 
كفيل   -ؽ بتلك اآلاثر السٌيئة للتفرُ  -إٌف االعتبار  التقريب: -ادلنفعة الثالثة

بهم أسباب بتجنُ  -هم ػهم؛ فإنٌ ػمٌتقٌن، كالتأليف بٌن قلوبػابلتقريب بٌن ال
سيكونوف أقرب،  -هم على البحث، عن كسائل االئتبلؼ ػاالختبلؼ، كبتعاكن

 من ذم قبل.
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 للفنت ادلذىبّية: أمثلة
، اليت كقعت بٌن (الفنت اٞنذىبٌية)لكثًن من  كره ذً  (كتب التاريخ)كيف 

، أك صٌحت اإلسبلـ)اٞننسوبة إُف  (أبناء اٞنذاىب) (؛ فإف صٌحت تفصيبلن
؛ فإهٌنا من أكرب )الدكاعي( إُف )االئتبلؼػإج (، كمن أكرب )النواىي( امود ماالن

 (. اٞنذمـو عن )االختبلؼ
 أبرز النصوص التاريػخٌية الػمشتملة على ذكر تلك الفنت:كمن 

حنابلة، ػر الػػػم أمكفيها عظي » (، قاؿ ابن األثًن:قِّّ) سنةيف حوادث  -1
اػػة، كإف كجػػكالعامٌ  ،ٌوادمن دكر القي  ،وفػاركا يكبسػوكتهم، كصػػكقويت ش  ،دكا نبيذن

 ،عػػػي البيػرضوا فػاء، كاعتػػػة الغنػػركا آلػػا، ككسػػضربوى ،غٌنيةوه، كإف كجدكا مي ػػأراق
ن ػػوه عػػألػػػاف، فإذا رأكا ذلك، سػػكالصبي ،اءػػػػمع النس ،اؿػػكمشى الرج ؛راءػػكالش

ب ػػػاحػى صػإل ،وهػػلػمػوه، كحػػػػربػم، كإاٌل ضػػػرىػػو؟ فإف أخبػػػن ىػػو: مػػػعػػالذم م
 -خرشيٌن ػدر الػػب بػػػفرك ؛دادػػػبغ واػػػهدكا عليو ابلفاحشة؛ فأرىجػػرطة، كشػػػالش
داد، ػػػغػػي بػبػانػػي جػادل فػرة، كنػػػمادل اآلخػر جػػػػػاشػػع -ة ػو صاحب الشرطػػػكى
اف، ػػػنػػم اثػػػع منهػػجتمػي ة(: الػلػحنابػ)ال ارمٌ ػػهػربػد البػػحمٌ ػي مػاب أبػػػي أصحػف

هللا  مػػػاـ، إاٌل إذا جهر ببسػػػػػػمإي مذىبهم، كال يصٌلي منهم ػف ،ركفػػػيناظ كال
 ،ىمرُ ػػػػػم، كزاد شػػػد فيهػػػفً م يي ػػػاءين؛ فلػػػػح، كالعشػػػػي صبلة الصبػن الرحيم، فػػػمػالرح
هم ػب ر  ػػػػمساجد، ككانوا إذا مػمياف، الذين كاف أيككف الهم، كاستظهركا ابلعي كفتنتي 

وت، ػػمػاد يػػى يكػٌ م، حتػاف، فيضربونو بعصٌيهػػميو العي ػػركا بػػػػمذىب، أغػال افعيُ ػػش
 ،مػػػخهػٌ م، كيوبػػر عليهم فعلهػػػػنكً حنابلة، يي ػأ على الرى ػػػقما يي ػع الراضي، بػػػرج توقيػػػفخ

 .(ُ)«...كغًنه ،اد التشبيوػػػػابعتق

                                                           
 .ُُْ-ُُّ/ٕ( الكامل يف التاريخ: ُ)
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كقعت  ،يف آخر ربيع األٌكؿ: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قّّٖ) سنةيف حوادث  -2
 .(ُ)«بت الكرخكالشيعة، كهني  ،بٌن أىل السٌنة ،فتنة
كقعت فتنة  ،يف رمضاف: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قَّْ) سنةيف حوادث  -3

 .(ِ)«عظيمة ابلكرخ؛ بسبب اٞنذىب
اٌتصلت  ،يف ٗنادل األكُف: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قّْٖ) سنةيف حوادث  -4

 .(ّ)«تل بينهم خلقالفنت بٌن الشيعة كالسٌنة، كقي 
يـو اٝنميس لثبلث خلوف : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قّْٗ) سنةيف حوادث  -5

من شعباف، كقعت فتنة بٌن السٌنة كالشيعة، يف القنطرة اٛنديدة، كتعطٌلت 
اٛنمعة من الغد، يف ٗنيع اٞنساجد اٛنامعة يف اٛنانبٌن، سول مسجد برااث، فإٌف 

 .(ْ)«الصبلة ٌٕنت فيو
مل يف عاشوراء مثل ما عي : »اٛنوزمٌ (، قاؿ ابن قّّٓ) سنةيف حوادث  -6
مل يف السنة اٞناضية، من تعطيل األسواؽ، كإقامة النوح، فلٌما أضحى النهار عي 

ـٌ جعفر، كطريق مقابر قريش، بٌن السٌنة  ،يومئذ، كقعت فتنة عظيمة يف قطيعة أ
 .(ٓ)«كالشيعة، كهنب الناس بعضهم بعضنا، ككقعت بينهم جراحات

عاشر  ،كيف يـو األحد: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قّٖٗ) سنةيف حوادث  -7
جرت فتنة بٌن أىل الكرخ كالفقهاء، بقطيعة الربيع، ككاف السبب أٌف  ،رجب

                                                           
 .ٕٓ/ُْ( اٞننتظم: ُ)
 .ْٖ/ُْاٞننتظم:  (ِ)
 .ُُٖ/ُْ( اٞننتظم: ّ)
 .ُِٔ/ُْ( اٞننتظم: ْ)
 .ُٓٓ/ُْ( اٞننتظم: ٓ)
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هللا، ١نٌمد بن  عبد أاب (ُ)بعض اٟنامشٌيٌن، من أىل ابب البصرة، قصدكا
يف مسجده، بدرب رايح،  -ككاف فقيو الشيعة  -النعماف، اٞنعركؼ اببن اٞنعٌلم 

ضنا، امتعض منو أصحابو، فثاركا، كاستنفركا أىل الكرخ، كصاركا و تعرُ كتعٌرض ب
، فسٌبو٨نا، (ِ)د بن األكفآٌف، كأيب حامد األسفرايينٌ ١نمٌ  يػإُف دار القاضي أب

؛ كنشأت من ذلك فتنة عظيمة، كاتٌفق أنٌو أحضر (ّ)كطلبوا الفقهاء؛ ليواقعوا هبم
مع كىو ٫نالف اٞنصاحف، فجي كر أنٌو مصحف ابن مسعود، ، ذي (ْ)مصحفنا

رض األشراؼ كالقضاة كالفقهاء، يف يـو اٛنمعة، لليلة بقيت من رجب، كعي 
ل عً كالفقهاء، بتحريقو، ففي ، (ٓ)األسفرايينٌ اٞنصحف عليهم، فأشار أبو حامد 
تب إُف اٝنليفة أبٌف رجبلن من أىل جسر ذلك ُنضرهتم، فلٌما كاف يف شعباف، كي 

ٜنائر، ليلة النصف، كدعا على من أحرؽ اٞنصحف، النهركاف، حضر اٞنشهد اب
ذ، فرسم قتلو، فتكٌلم أىل الكرخ يف ىذا اٞنقتوؿ؛ ألنٌو خً كسٌبو، فتقٌدـ بطلبو، فأي 

من الشيعة، ككقع القتاؿ بينهم، كبٌن أىل ابب البصرة، كابب الشعًن كالقبٌلئٌن، 
القطن، حامد؛ فانتقل عنها، كقصد دار  كقصد أحداث الكرخ ابب دار أيب

، الذين ؿى وى خى ػكصاحوا: حاكم، اي منصور. فبلغ ذلك اٝنليفة، فأحفظو، كأنفذ ال
حرؽ على اببو؛ ٞنعاكنة أىل السٌنة، كساعدىم الغلماف، كضعف أىل الكرخ، كأي 

، مٌث اجتمع األشراؼ كالتٌجار إُف دار اٝنليفة، فسألوه (ٔ)ما يلي بنهر الدجاج
                                                           

 (.صدق، كالصواب: )(صدكاقيف اٞنطبوع: )كذا   (ُ)
 يف اٞنطبوع: )األسفرايين( بياء كاحدة، كالصواب: )األسفرايييٌن( بياءين.كذا   (ِ)
 وقعوا(.( كذا يف اٞنطبوع: )ليواقعوا(، كاٞنناسب للسياؽ: )ليي ّ)
(ْ.)  ( كذا يف اٞنطبوع: )أحضر مصحفنا(، كاٞنناسب للسياؽ: )أيحًضرى مصحفه
 يف اٞنطبوع: )األسفرايين( بياء كاحدة، كالصواب: )األسفرايييٌن( بياءين.كذا   (ٓ)
 ( كذا يف اٞنطبوع: )بنهر الدجاج(، كالصواب: )هنر الدجاج( ببل ابء.ٔ)
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عنهم. فبلغ اٝنرب إُف عميد اٛنيوش، فسار، العفو عٌما فعل السفهاء، فعفا 
اٞنعٌلم، فقيو الشيعة، أبف ٫نرج عن البلد،  ابن ،كدخل بغداد، فراسل أاب عبد هللا

كال يساكنو، ككٌكل بو، فخرج يف ليلة األحد، لسبع بقٌن من رمضاف، كتقٌدـ 
، كحي ابلقبض على من كانت لو يد يف الفتنة، فضي  ، كرجع رب قـو بس قـو

بن مزيد، يف  ٌصاص من اٛنلوس، فسأؿ عليُ نع القي د إُف داره، كمي حام أبو
ٌصاص عودىم إُف عادهتم من الكبلـ، بعد أف شرط ٌد، كرسم للقي اٞنعٌلم، فري  ابن

 .(ُ)«ض للفنتعليهم ترؾ التعرُ 
، » (، قاؿ ابن األثًن:قَْٕ) سنةيف حوادث  -8 يف ىذه السنة، يف ارـٌ
. ككاف سبب ذلك أٌف اٞنعٌز بن ابديس ركب (ِ)أفريقٌيةتلت الشيعة، َنميع ببلد قي 

كمشى، يف القًنكاف، كالناس يسٌلموف عليو، كيدعوف لو. فاجتاز َنماعة، فسأؿ 
عنهم، فقيل: ىؤالء رافضة، يسٌبوف أاب بكر كعمر، فقاؿ: رضي هللا عن 

 -بكر كعمر. فانصرفت العاٌمة من فورىا، إُف درب اٞنقلي، من القًنكاف  أيب
فقتلوا منهم، ككاف ذلك شهوة العسكر، كأتباعهم؛  -ىو ْنتمع بو الشيعة ك 

طمعنا يف النهب، كانبسطت أيدم العاٌمة يف الشيعة، كأغراىم عامل القًنكاف، 
كحٌرضهم، كسبب ذلك أنٌو كاف قد أصلح أمور البلد، فبلغو أٌف اٞنعٌز بن 

حرقوا ابلنار، كثًن، كأي تل من الشيعة خلق  ريد عزلو، فأراد فساده؛ فقي ابديس، يي 
تلوا يف ٗنيع أفريقٌية. كاجتمع ٗناعة منهم إُف قصر اٞننصور، بت دايرىم، كقي كهني 

قريب القًنكاف، فتحٌصنوا بو، فحصرىم العاٌمة، كضٌيقوا عليهم. فاشتٌد عليهم 
جأ من  ػتلوا عن آخرىم. كلهم، حٌت قي ػخرجوف، كالناس يقتلونػجوع، فأقبلوا يػال

                                                           
 .ٗٓ-ٖٓ/ُٓ( اٞننتظم: ُ)
 طبوع: )أفريقية( هبمزة فوقٌية، كالصواب: )إفريقٌية( هبمزة ٓنتٌية.( كذا يف اٞنِ)
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 :ى ابٞنغربسمٌ ككانت الشيعة تي . تلوا كٌلهمجامع، فقي ػى الػمهديٌة، إلػلكاف منهم اب
كأكثر الشعراء  .، ككاف من اٞنشرؽي عبد هللا الشيعيٌ ػنسبة إُف أب "،اٞنشارقة"

 .(ُ)«حزين كمن ابؾو  ،مسركر حو ًر ن فى فمً  ،ذكر ىذه اٜنادثة
 ىذا الشهر: يػكف: »جوزمٌ ػاؿ ابن الػ(، ققَْٕ) سنةي حوادث ػف -9

 ،كالزيديٌة ،حاٌؿ الشيعةػهبت مػبواسط، كني  ،كالسٌنة ،الفتنة، بٌن الشيعة اٌتصلت
 ،كالعلوٌيٌن، فقصدكا علٌي بن مزيد ،كىرب كجوه الشيعة ،بواسط، كاحرتقت

 .(ِ)«كاستنصركه
الفتنة بٌن الشيعة كالسٌنة : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قَْٖ) سنةيف حوادث  -11

، على موضعهم، كعمل أىل الكرخ ابابن  تفاقمت، كعمل أىل هنر القبٌلئٌن ابابن
تل الناس على ىذين البابٌن، كركب اٞنقداـ على الدقٌاقٌن، ٣نٌا يليهم، كقي 

ليدخل الكرخ، فمنعو أىلها كالعٌياركف الذين  ؛مقاتل، ككاف على الشرطة أبو
 .(ّ)«كقاتلوه، فأحرؽ الدكاكٌن كأطراؼ هنر الدجاج، كَف يتهٌيأ لو الدخوؿ ،فيها
خرجت طائفة من » (، قاؿ ابن عذارٌم:قَْٗ) سنةي حوادث ػف -11

ريدكف اٞنهديٌة؛ للركوب منها، إُف الشيعة، ٥نو مئيت فارس، بعياٟنم، كأطفاٟنم، يي 
قرية كامل، كابتوا هبا، شٌيعهم. فلٌما كصلوا إُف عثت معهم خيل، تي صقٌلٌية، كبي 

تنافر أىل اٞننازؿ عليهم، فقتلوىم، كفضحوا بعض شواٌب النساء، كمن كاف ٟنا 
 .(ْ)«منهٌن ٗناؿ، مثٌ قتلوىٌن...

                                                           
 .ُُْ/ٖ( الكامل يف التاريخ: ُ)
 .َُِ/ُٓ( اٞننتظم: ِ)
 .ُِٓ/ُٓ( اٞننتظم: ّ)
 .ِّٗ/ُ( البياف اٞنغرب: ْ)
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يف ليلة عاشوراء، أغلق : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قُِْ) سنةيف حوادث  -12
كُف األي  أىل الكرخ أسواقهم، كعٌلقوا اٞنسوح على دكاكينهم، رجوعنا إُف عادهتم

عد األتراؾ، ككاف السلطاف قد ا٥ندر عنهم، فحدثت يف ذلك، كسكوانن إُف بي 
كسل اٞنرتضى يف إنفاذ من ٪نٌط الفتنة، ككقع القتاؿ بينهم كبٌن أىل القبٌلئٌن، كري 

ـٌ، كاستمٌرت بعد ذلك، كقي التعاليق، فحي  تل من ٌط، كالفتنة قائمة بٌن العوا
منع ػمن ي - كالقبٌلئٌن ،بٌن الدقٌاقٌن -ٌتب كري  رٌبت عٌدة دكاكٌن،الفريقٌن، كخي 

 .(ُ)«القتاؿ
تقٌدـ يف ليلة عاشوراء، : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قُْْ) سنةيف حوادث  -13

يعٌلقوا اٞنسوح، على ما جرت بو عادهتم؛ خوفنا   ينوحوا، كالإُف أىل الكرخ أاٌل 
ما يزيد عن اٜنٌد من الفتنة، فوعدكا، كأخلفوا، كجرل بٌن أىل السٌنة كالشيعة 

 .(ِ)«من اٛنرح كالقتل، حٌت عرب األتراؾ، كضربوا اٝنيم
ر: ػي أٌكؿ صفػكف: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قّْْ) سنةيف حوادث  -14

ن السٌنة ػبي ،كالشيعة، ككاف االتٌفاؽ الذم حكيناه ،بٌن السٌنة ،جٌددت الفتنةػت
ديدة، كشرع عليو مي ي الصدكر، فمضت ػما فكالشيعة غًن مأموف االنتقاض؛ لً 

ي عمل ما بقي من ػاء ابب السٌماكٌن، كأىل القبٌلئٌن فػػي بنػف ،أىل الكرخ
هم، كعملوا أبراجنا، ككتبوا ابلذىب على ػالكرخ من بنيان بنائهم، كفرغ أىل

ر البشر"؛ فأنكر أىل السٌنة ذلك، كأاثركا ػد كعلٌي خيحمٌ ػوه: "مػػترك (ّ)آخر
د كعلٌي خًن البشر، فمن رضي، فقد حمٌ ػمكتوب: "مػٌر، كاٌدعوا أٌف الػػػالش

                                                           
 .َِْ/ُٓ( اٞننتظم: ُ)
 .ُّٗ/ُٓ( اٞننتظم: ِ)
ػػػٌر( ابٛنيم.ّ)  ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )آجي
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ى، فقد كفر"؛ فأنكر أىل الكرخ ىذه الزايدة، كاثرت الفتنة، ػشكر، كمن أب
مل ػمن ح ،ي الطرقات، كمنع أىل ابب الشعًنػف ،ى أخذ ثياب الناسػكآلت إل

عن  ،ماءػكركاضعو، كانضاؼ إُف ىذا انقطاع ال ،ى الكرخػإل ،ماء من دجلةػال
 - بذلك -إذا خفرت؛ فلحق الضعفاء  ،هنر عيسى، فبيعت الراكية بقًناط

معايش، كمضى بعض سفهاء أىل ػٌلقت األسواؽ، ككقفت المشٌقة عظيمة، كغي 
نصبوىا  ،ي حبابػوىا فالكرخ ابلليل، فأخذكا من دجلة الصراة عٌدة ركااي، كصبٌ 

ماريٌة، ػ، كعمدكا إُف س"لالسبي" :ها ماء الورد، كصاحواػي األسواؽ، كخلطوا بػف
حا أىل الكرخ ػى السٌماكٌن. مػي مشرعة ابب الشعًن، فأخذكىا، ك٘نلوىا إلػف

ة: ما نقنع ". كقاؿ أىل السنٌ " :ما كتبوه من "خًن البشر"، كجعلوا عوضو
مطالبة ػحاؿ إُف الػجاكزكا ىذا الػكت "؛كعليٌ  د١نمٌ " :الذم عليو ،إاٌل بقلع اآلجرٌ 

من صفر،  ،نػى خًن العمل". فلٌما كاف يـو األربعاء لسبع بقيإبسقاط "حٌي عل
خبلفة، كمؤلكا ػى دار الػركا إلػاجتمع من أىل السٌنة عدد، يفوت اإلحصاء، كعب

هم: ػل لػكاألبواب، كزاد اللغط، كقي ،رقوا الدىاليزػاب، كاختػػكالرح ،وارعػػالش
السٌماكٌن، فأحرقوا بوارم  سنبحث عن ىذا، كىجم أىل القبٌلئٌن على ابب 

من  ي كجهو، فبادر أىل الكرخ، كطفئت النار، كبٌيضوا ما اسودٌ ػكانت مسبلة ف
ي مسجد برااث؛ ألٌف ػجمعة، فػالباب، كقويت اٜنرب، ككثر القتل، كانقطعت ال

عرؼ كالقبلة منو، كأشفقوا من األصحار. كظهر عٌيار يي  ،منربػالشيعة نقلوا ال
ي ػف -تيب، كجرل منو درز٩ناف، كحضر الديواف، كاستي من أىل  ،ابلطقطقيٌ 

ما عظمت  - محاٌؿ، كقتلهم على االٌتصاؿػي الػمعاملة أىل الكرخ، كتتٌبعهم ف
ن، ػط ابب القبٌلئيػكقت الظهًنة، فهٌدمت حائ ،فيو البلول، كاجتمع أىل الكرخ

على ىذا  ،ن، كصلبهماػكرموا العذرة، على حائطو، كقطع الطقطقٌي رجلي
ى أىل ػإل ،هاػمن قبل، كقطع رؤكسهم، كرمى ب ،لباب، بعد أف قتل ثبلثةا
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مئة ػب ،ٌي، فطالب أىلوػى درب الزعفرانػاؿ: تغٌدكا برؤكس، كمضى إلػالكرخ، كق
م يفعلوا ابإلحراؽ، فبلطفوه، فانصرؼ، ككافاىم من ػألف دينار، كتوٌعدىم إف ل

ى مقابر قريش. كاستنفر ػلمل إمٌي، فحي ػتل منهم رجل ىاشالغد، فقاتلوه، فقي 
ور، ػػػن القبػػم ،ماعةػخرج جهب ما فيو، كأي ػقب مشهد ابب التنب، كني البلد، كني 

قل من اٞنكاف ٗناعة موتى، جذكعٌي، كني ػٌي، كالناشئ، كالػل العوفػػحرقوا، مثفأي 
حديثة، كاحرتؽ ػكال ،ي الرتب القد٬نةػرح النار فى، كطي ػتٌ ػي مقابر شػفنوا ففدي 

ن فيو، كيدفنوه ػػخرجوا من؛ ليي ػحيػكالقٌبتاف الساج، كحفركا أحد الضري ،حافػالضري
ر أ٘ند، فبادر النقيب كالناس، فمنعوىم، فلٌما عرؼ أىل الكرخ ما جرل، ػبقب

حنفٌيٌن، بقطيعة الربيع، فأخذكا ما كجدكا، كأحرقوا ػى خاف الفقهاء الػصاركا إل
مر ابلعبور، فقاؿ: قد د، كأي ١نمٌ  ودعي أبخاف، ككبسوا دكر الفقهاء، فاستي ػال

ر أىل ػػرت، فقويت يده، كأظهػمثلو، فإف عرب معي الوزير، عب جرً ػم يػجرل ما ل
على الدكاكٌن،  ،مسوحػزاء، كعٌلقوا الػػػللع ؛واؽػي األسػزف، كقعدكا فػػحػالكرخ ال

 .(ُ)«فقاؿ الوزير: إف كاخذان الكٌل، خرب البلد، فاألصلح التغاضي
عود الفنت بٌن السٌنة : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قْْٓ) سنةيف حوادث  -15

، "١نٌمد كعلٌي خًن البشر"ب عليو: تً كي  ض ماقً كالشيعة، كخرؽ السياسة... كني 
علن بنيسابور لعن رحت النار يف الكرخ ابلليل كالنهار... كيف ىذه السنة: أي كطي 
 .(ِ)«اٜنسن األشعرٌم... أيب

بٌن أىل  ني ػتى صلت الفً كاتٌ : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قْْٕ) سنةيف حوادث  -16
 ؛كركب صاحب الشرطة كاألتراؾ ،افن سرً  مي صاالن اتٌ  ،ىػحيػكسوؽ ي ،ابب الطاؽ

                                                           
 .ُّّ-ِّٗ/ُٓاٞننتظم:  (ُ)
 .َّْ/ُٓ( اٞننتظم: ِ)



328 

 ىعل ،كانتقل القتاؿ إُف ابب البصرة كأىل الكرخ ،فلم ينفع ذلك ،إلطفاء الفتنة
األشاعرة عن كقعت بٌن اٜننابلة كاألشاعرة فتنة عظيمة؛ حٌت أتٌخر ك القنطرتٌن. 

 .(ُ)«اٛنمعات؛ خوفنا من اٜننابلة
كقعت  ،يف ىذه السنة» (، قاؿ ابن األثًن:قْْٕ) سنةيف حوادث  -17

أبو علٌي بن  :كمقٌدـ اٜننابلة ؛ببغداد ،حنابلةػكال ،الفتنة بٌن الفقهاء الشافعٌية
ر ػجهػ، كأنكركا الري ػالغفي مُ ػجػال كتبعهم من العاٌمة .التميميٌ  الفرٌاء، كابن

الر٘نن الرحيم، كمنعوا من الرتجيع يف األذاف، كالقنوت يف الفجر،  هللا ببسم
م ينفصل حاؿ. كأتى اٜننابلة إُف مسجد، بباب ػككصلوا إُف ديواف اٝنليفة، كل

الشعًن، فنهوا إمامو عن اٛنهر ابلبسملة؛ فأخرج مصحفنا، كقاؿ: أزيلوىا من 
 .(ِ)«اٞنصحف، حٌت ال أتلوىا

يف شٌواؿ، كقعت الفتنة : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قْٗٔ) سنةيف حوادث  -18
بٌن اٜننابلة كاألشعريٌة، ككاف السبب أنٌو كرد إُف بغداد أبو نصر ابن القشًنٌم، 
كجلس يف النظامٌية، كأخذ يذـٌ اٜننابلة، كينسبهم إُف التجسيم، ككاف اٞنتعٌصب 

ًنازٌم إُف نصرة القشًنٌم، لو أبو سعد الصويٌف، كماؿ الشيخ أبو إسحاؽ الش
جعفر،  ككتب إُف النظاـ يشكو اٜننابلة، كيسألو اٞنعونة، كيسأؿ الشريف أاب

ككاف مقيمنا ابلرصافة، فبلغو أٌف القشًنٌم على نٌية الصبلة، يف جامع الرصافة، 
يـو اٛنمعة، فمضى إُف ابب اٞنراتب، فأقاـ أاٌيمنا... كاتٌفقوا على اٟنجـو على 

جعفر يف مسجده، كاإليقاع بو، فرٌتب الشريف ٗناعة أعٌدىم؛ لرٌد  الشريف أيب
خصومة، إف كقعت، فلٌما كصل أكلئك إُف ابب اٞنسجد، رماىم ىؤالء ابآلجٌر، 

                                                           
 .ّْٕ/ُٓ( اٞننتظم: ُ)
 .ِّٓ/ٖ( الكامل يف التاريخ: ِ)
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تل من أكلئك خٌياط، من فوقعت الفتنة، ككصل اآلجٌر إُف حاجب الباب، كقي 
اي منصور؛  ،ابَّللٌ  راٞنستنص :على ابب النويبٌ  ،سوؽ الثبلاثء، كصاح أصحاهبا

هتمة للديواف ّنعرفة اٜننابلة، كتشنيعنا عليو، كغضب أبو إسحاؽ الشًنازٌم، 
كمضى إُف ابب الطاؽ، كأخذ يف إعداد أىبة السفر، فأنفذ إليو اٝنليفة من رٌده 
عن رأيو، فبعث الفقهاء أاب بكر الشاشٌي كغًنه من النظاـ، يشرح لو اٜناؿ، 

خر الدكلة، ابالمتعاض ٣نٌا جرل، كالغضب فجاء كتاب النظاـ إُف الوزير ف
لتسٌلط اٜننابلة على الطائفة األخرل، كإٌٓف أرل حسم القوؿ فيما يتعٌلق 

 .(ُ)«ابٞندرسة اليت بنيتها، يف أشياء من ىذا اٛننس
ىذه  -ى بغداد ػكرد إل» (، قاؿ ابن األثًن:قْٕٓ) سنةيف حوادث  -19

اٞنغريٌب الواعظ، ككاف أشعرٌم اٞنذىب، الشريف أبو القاسم البكرٌم  -السنة 
ككاف قد قصد نظاـ اٞنلك، فأحٌبو، كماؿ إليو، كسًٌنه إُف بغداد، كأجرل عليو 
اٛنراية الوافرة، فوعظ ابٞندرسة النظامٌية، ككاف يذكر اٜننابلة، كيعيبهم، كيقوؿ: 

 ما كفر أ٘ند، كلكٌن ، "كهللا(ِ)﴿كىمىا كىفىرى سيلىٍيمىافي كىلىًكن  الش يىاًطٌنى كىفىريكا﴾
أصحابو كفركا"، مٌث إنٌو قصد يومنا دار قاضي القضاة، أيب عبد هللا الدامغآٌف، 
بنهر القبٌلئٌن، فجرل بٌن بعض أصحابو، كبٌن اٜننابلة مشاجرة، أٌدت إُف 

الفرٌاء، كأخذ كتبهم، كأخذ منها كتاب  الفتنة، ككثر ٗنعو، فكبس دكر بين
أ، بٌن يديو، كىو جالس على الكرسٌي؛ للوعظ، قرى يي  الصفات، أليب يعلى، فكاف

 . (ّ)«فيشٌنع بو عليهم، كجرل لو معهم خصومات كفنت

                                                           
 .ُِٖ-ُُٖ/ُٔ( اٞننتظم: ُ)
 .َُِ( البقرة: ِ)
 .ِْٖ/ٖ( الكامل يف التاريخ: ّ)
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يف شعباف بدأت الفنت : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قْٖٕ) سنةيف حوادث  -21
لعت األخشاب، بت قطعة من هنر الدجاج، كقي هني بٌن أىل الكرخ ك١ناٌؿ السٌنة، ك 
 .(ُ)«حنة خيمنا ىناؾ، حٌت انكٌف الشرٌ حٌت من اٞنساجد، كضرب الش

كقعت الفتنة  ،يف شٌواؿ: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قْٕٗ) سنةيف حوادث  -21
رحت بت قطعة من هنر الدجاج، كطي بٌن السٌنة كالشيعة، كتفاقم األمر، إُف أف هني 

نادل على هنوب الشيعة، إذا بيعت يف اٛنانب الشرقٌي: ىذا ماؿ النار، ككاف يي 
 .(ِ)«كو حبلؿالركافض، كشراؤه كٕنلُ 

كنقلت من خٌط : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قِْٖ) سنةيف حوادث  -22
تل كأىل الكرخ، فقي  ،بن عقيل، قاؿ: عظمت الفتنة اٛنارية بٌن السٌنةاالوفاء  أَب

مئة، كانقهر  فيها ٥نو مئيت قتيل، كدامت شهورنا، من سنة اثنتٌن كٖنانٌن كأربع
ـٌ يتبع بعضهم بعضنا، يف الطرقات، الشحنة، كآٌنش  السلطاف، كصار العوا

عور كالسفن، فيقتل القوٌم الضعيف، كأيخذ مالو، ككاف الشباب قد أحدثوا الشُ 
م، ك٘نلوا السبلح، كعملوا الدركع، كرموا عن القسٌي ابلنٌشاب كالنبل، مى كاٛني 

، على السطوح، كارتفعوا إُف رسوؿ هللا  ، كأزكاجى الكرخ الصحابةى  كسٌب أىلي 
من  - كالصلحاء ،من الفقهاء -م أجد من سٌكاف الكرخ ػ. كلسٌب النيٌب 

 .(ّ)«غضب، كال انزعج عن مساكنتهم
ي بغداد، ػكزادت الفنت ف: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قُِٓ) سنةيف حوادث  -23

جم معهم موا، كري ػجمسجد ابن جردة، فري ػي الفتوح، بػكتعٌرض أصحاب أب

                                                           
 .ُِْ/ُٔ( اٞننتظم: ُ)
 .ِٗٓ/ُٔ( اٞننتظم: ِ)
 .ِّٖ/ُٔ( اٞننتظم: ّ)
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الفتوح، ككاف إذا ركب يلبس اٜنديد، كمعو السيوؼ اجملٌذبة، ٓنفظو، مثٌ  أبو
ميت عليو اٞنيتات. كمع ىذا يقوؿ: "ليس ىذا جم، كري اجتاز بسوؽ الثبلاثء، فري 

الذم نتلوه كبلـ هللا، إ٧ٌنا ىو عبارة ك٠ناز، كالكبلـ اٜنقيقٌي قائم ابلنفس". فينفر 
فن فيو أبو اٜنسن ابن ا كاف اليـو الذم دي أىل السٌنة، كٌلما ٚنعوا ىذا، فلمٌ 
ٌلقت األسواؽ، ككاف اٜننابلة يصيحوف، على الفاعوس، انقلبت بغداد ٞنوتو، كغي 

ًنٌم، كال أشعرٌم"، كيصرخوف؛ بسبب شى قي  ٌي، حنبلٌي، الػعادهتم: "ىذا يـو سنٌ 
صدقة  قيم ببغداد، ككاف ابنيي  أاٌل أيب الفتوح، فمنعو اٞنسرتشد من اٛنلوس، كأمر 

 .(ُ)«٬نيل إُف مذىب أىل السٌنة، فنصرىم
كقعت  ،كيف ىذه السنة» (، قاؿ ابن كثًن:قٓٗٓ) سنةيف حوادث  -24

كذلك أنٌو كاف يتكٌلم، يف  ؛الغيٌن اٞنقدسيٌ  فتنة، بدمشق؛ بسبب اٜنافظ عبد
جامع األموٌم، فذكر يومنا شيئنا من العقائد، فاجتمع ػحنابلة، ابلػمقصورة ال
الدين بن الزكٌي، كضياء الدين اٝنطيب الدكلعٌي، ابلسلطاف  ١نييالقاضي 

قد لو ٠نلس، فيما يتعٌلق ّنسألة االستواء اٞنعظٌم، كاألمًن صاـر الدين بزغش، فعي 
ة الفقهاء، على العرش، كالنزكؿ، كاٜنرؼ، كالصوت، فوافق النجم اٜننبلٌي بقيٌ 

مع بقٌية الفقهاء عليو، كألزموه م يرجع عنو، كاجتػكاستمٌر اٜنافظ على ما يقولو، ل
إبلزامات شنيعة، َف يلتزمها، حٌت قاؿ لو األمًن بزغش: كٌل ىؤالء على الضبللة، 
كأنت كحدؾ على اٜنٌق؟! قاؿ: نعم. فغضب األمًن عند ذلك، كأمر بنفيو من 
البلد، فاستنظره ثبلثة أاٌيـ، فأنظره، كأرسل بزغش األسارل من القلعة، فكسركا 

خرجت افظ، كتعطٌلت صبلة الظهر، يومئذ، يف ١نراب اٜننابلة، كأي منرب اٜن
اٝنزائن، كالصناديق، اليت كانت ىناؾ، كجرت خبطة شديدة، نعوذ اب، من 

                                                           
 .ِْٓ/ُٕ( اٞننتظم: ُ)
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 ،اجمللس يـو االثنٌن الرابع كالعشرين ككاف عقدي . بطن الفنت، ما ظهر منها، كما
سار إُف الداير  ، مثٌ إُف بعلبكٌ  ة، فارٓنل اٜنافظ عبد الغينٌ من ذم اٜنجٌ 

 .(ُ)«ثوف، فحنوا عليو كأكرموهة، فآكاه ادًٌ اٞنصريٌ 
إٌف جرائم التكفًن كالقتل كاالغتصاب كالنهب كالتخريب كاإلحراؽ، اليت  

ارتكبها بعض القادة كاٛننود، كاٞنؤٌلفٌن كاٞنقٌلدين: ال ٬نيكن أف تصدر من أانس 
 )اإلسبلـ(. يٌتقوف هللا، حٌق تقاتو، كإف كانوا ينتسبوف إُف

كأعجب ما يف تلك اٛنرائم أٌف مرتكبيها يسٌوغوف ألنفسهم ارتكاهبا؛  
ٌقػة(؛ فهل كاف اغتصاب نساء الطوائف اٞنخالفة، بدعول نصرة )الطائفة الػميحً 

 ٌقػة(؟!!! قبل قتلهٌن من أصوؿ )الطائفة الػميحً 
 األخرل، تكٌفر أف ىذه الطوائف من ألحد ٪نلٌ  فبل»قاؿ ابن تيمٌية:  

 كانت إذا فكيف ١نق قة؛ بدعة فيها كانت كإف كماٟنا، دمها تستحلٌ  كال
 ىؤالء بدعة تكوف أغلظ، كقد ىؤالء بدعة تكوف كقد أيضنا؟ ٟنا مبتًدعة اٞنكفًٌرة
 دماء أفٌ  كاألصل. فيو ٫نتلفوف ما ُنقائق جيٌهاؿ ٗنيعنا أهٌنم كالغالب أغلظ،

 إاٌل  حلٌ ػت ال بعض، على بعضهم من حر مة،ػم كأعراضهم: كأمواٟنم، اٞنسلمٌن،
 .(ِ)«كرسولو هللا، إبذف

 مذىيّب:ـمن آاثر االقتتال ال
ؽ كاالقتتاؿ، بٌن اٞننتسبٌن إُف اإلسبلـ، قد٬ننا كحديثنا، إُف لقد أٌدل التفرُ  

إضعافهم؛ فاستقول أعداؤىم، كاحتٌلوا ببلدىم، كقتلوا رجاٟنم، كهنبوا أمواٟنم، 
 كدٌنسوا مساجدىم، كأذٌلوىم غاية اإلذالؿ، كأذاقوىم الويبلت.كسبوا نساءىم، 

                                                           
 .َٗٔ-ٖٗٔ/ُٔالبداية كالنهاية: ( ُ)
 .ُٕٕ-ُٕٔ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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أخذ الفرنج دمياط، ككاف  ،كفيها يف شعباف»قاؿ سبط ابن اٛنوزٌم: 
يف ٙنس مئة راجل، فهجموا على  بن اٛنرخيٌ ام قد جٌهز إليها الناىض اٞنعظ  

ادؽ، كمن كاف معو، كصٌفوا رؤكس القتلى على اٝنن تل ابن اٛنرخيٌ اٝننادؽ، فقي 
 ف أىل دمياط، كأكلوا اٞنيتات، كعجز الكامل عنككاف قد طٌموىا، كضعي 

نصرهتم، ككقع فيهم الوابء كالفناء، فراسلوا الفرنج على أف يسٌلموا إليهم البلد، 
اء، كحٌلفوىم على ذلك، فركبوا يف ك٫نرجوا منو أبىليهم كأمواٟنم، كاجتمع األقسٌ 

تح ٟنم أىل دمياط األبواب، فدخلوا، كرفعوا ، كفاٞنراكب، كزحفوا يف البحر كالربٌ 
أعبلمهم على السور، كغدركا أبىل دمياط، ككضعوا فيهم السيف قتبلن كأسرنا، 

، كأخذكا (ُ)يفجركف ابلنساء، كيفضحوف البنات ،جامعػي الػف ،كابتوا تلك الليلة
جامع  ػجزائر، كجعلوا الػها إُف الػكرؤكس القتلى، كبعثوا ب ،مصاحفػمنرب، كالػال

ككقع على اإلسبلـ كآبة عظيمة، كبكى الكاملي كاٞنعظ م بكاءن  ...كنيسة
ا، مثٌ  م يقوؿ ِف بعد ذلك: أتخرًت العساكر عن تلك اٞننزلة، فكاف اٞنعظ   شديدن

و هللا تعاُف أخربان أنٌ  ع دعاء أىل دمياط، فإفٌ مً لسي  ،عسمى لو كاف الدعاء اآلف يي 
هم قي سٍ ر فً ا كثي مٌ دمياط لى  ا أىلي كتابو، كإ٧نٌ   من ،ة مواضعيف عدٌ  ،يستجيب دعاءان

 .(ِ)«ن انتقم منهمسل ط هللا عليهم مى  ،ىموري جي كفي 
مئة مركب،  كفيها جاءت الفرنج يف ٥نو من ثبلث»كقاؿ ابن كثًن: 

ا  فقتلوا من أىلها خلقن  ،فدخلوىا فجأة ،من انحية دمياط ،قاصدين داير مصر

                                                           
( كذا يف اٞنطبوع: )كيفضحوف البنات(، كاٞنراد: )اغتصاب البنات العذارل(، انظر: ُ)

ىذا النٌص،  -عن سبط ابن اٛنوزٌم  - . كنقل ابن تغرم بردمّٖ/ٖتكملة اٞنعاجم العربٌية: 
 .ِّٖ/ٔكيفتٌضوف البنات(، انظر: النجـو الزاىرة: كعزاه إليو، مع فركؽ يسًنة، كفيو: )

 .ِّٖ/ِِ( مرآة الزماف: ِ)
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مئة  ستٌ  ا منكاٞننرب، كأسركا من النساء ٥نون  ،قوا اٞنسجد اٛنامعا، كحرٌ كثًنن 
من اٞنسلمات مئة كٙنسة كعشركف، كالباقيات من نساء القبط، كأخذكا  ،امرأة

 ،جهة يف كلٌ  ،الناس منهم رٌ ػػا، كفا جدًّ ا كثًنن مغاّف شيئن ػكال من األسلحة كاألمتعة
م يعرض ػة، كلرجعوا على ٘نيٌ  ن أسركه، مثٌ يس أكثر ٣نٌ فكاف من غرؽ يف ُنًنة تنٌ 

 .(ُ)«حهم رجعوا ببلدىم، لعنهم هللا كقبٌ حٌت  ،ٟنم أحد
كردت األخبار ّنا كقع من األمر الفظيع ّندينة فيو »كقاؿ ابن كثًن أيضنا: 

م كصلوا إليها يف يـو األربعاء كذلك أهنٌ  - لعنهم هللا - ة من الفرنجاإلسكندريٌ 
ا ا، كال حافظن ا، كال جيشن ٩ندكا هبا انئبن ـ، فلم الثآف كالعشرين من شهر هللا ارٌ 

 كثًنة  قوا أبواابن بعد ما حرٌ  ،بكرة النهار ،ا، فدخلوىا يـو اٛنمعةللبحر، كال انصرن 
كأيخذكف األمواؿ، كأيسركف  يقتلوف الرجاؿ، ،امنها، كعاثوا يف أىلها فسادن 

اٛنمعة،  الكبًن اٞنتعاؿ، كأقاموا هبا يـو النساء كاألطفاؿ، فاٜنكم  العليٌ 
ا كاف صبيحة يـو األربعاء قدـ كالسبت، كاألحد، كاالثنٌن، كالثبلاثء، فلمٌ 

ا ا كثًنن كقد أسركا خلقن  ،عنها - لعنهم هللا -، فأقلعت الفرنج الشاليش اٞنصرمٌ 
ا، كغًن ذلك ما ا، كهبارن ا، كحريرن يقاربوف األربعة آالؼ، كأخذكا من األمواؿ ذىبن 

ظهر يومئذ، كقد تفارط ، السلطاف كاألمًن الكبًن يلبغا ف، كقدـكال يوصى  دٌ ال ٪نيى 
من العويل  -مع لؤلسارل ها إُف الشوآف ابلبحر، فسي لت الغنائم كلٌ اٜناؿ، كٓنوٌ 

ع األكباد، ما قطٌ  - كالبكاء كالشكول كاٛنأر إُف هللا كاالستغاثة بو كابٞنسلمٌن
 .(ِ)«راجعوف  إليو  كإانٌ األٚناع، فإانٌ  كأصم   كذرفت لو العيوف،

فنزلوا إُف البلد، كىرب الناس  ،فاهنـز اٞنسلموف»قاؿ ابن تغرم بردم: ك 

                                                           
 .ّْٓ-ّّٓ/ُْ( البداية كالنهاية: ُ)
 .َٕٔ-َٕٓ/ُٖ( البداية كالنهاية: ِ)
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 ،اٜنـر مئة ألف يفكقتلوا  ،كاجتمعوا هبا، فهجموا عليهم ،إُف الصخرة كاألقصى
كسبوا النساء، كأخذكا من الصخرة  ،كسبوا مثلهم، كقتلوا الشيوخ كالعجائز

 كٌل قنديل ألف مثقاؿ، كمنها  يف ،اذىبن ، منها عشركف كاألقصى سبعٌن قنديبلن 
، كأخذكا يٌ مئة درىم ابلشام كٌل قنديل ثبلثة آالؼ كستٌ   يف ،ٙنسوف فٌضة

صى. ، كأخذكا من األمواؿ ما ال ٪ني يٌ  ابلشامزنتو أربعوف رطبلن  ،ا من فٌضةتٌنورن 
سنة سٌت عشرة  ، يفاب منذ افتتحو عمر بن اٝنطٌ  -ككاف بيت اٞنقدس 

كعسكر مصر  ،ىذا كٌلو. إُف ىذه السنة ،اٞنسلمٌن مم يزؿ أبيدػل - من اٟنجرة
صاحب أمر  م ٪نضر، غًن أٌف األفضل شاىنشاه بن أمًن اٛنيوش بدر اٛنماِفٌ ػل

من  ،اعشرين ألفن  خرج يف ،ٌما بلغو أٌف الفرنج ضايقوا بيت اٞنقدسلى  ،مصر
م يعلم ػكل ،فتحو ػييـو اثن ،السًن، فوصل إُف القدس يف د  كجى  ،عساكر مصر

ل تً بعد أف قي  ،كدخل عسقبلف ،كقاتلوه، فلم يثبت ٟنم ،فقصده الفرنج بذلك.
 مٌ ػكقطعوا أشجارىا، ث ،؛ فأحرؽ الفرنج ما حوؿ عسقبلفكثًنه   من أصحابو عدده 

مع الفرنج.  ،بعد أمور كقعت لو ،عاد األفضل إُف مصر مٌ ػعادكا إُف القدس. ث
 . (ُ)«قٌوة إاٌل ابكاستمٌر بيت اٞنقدس مع الفرنج، فبل 

ا علموا ُناؿ أىل مٌ ػمٌث إٌف الفرنج ل»كقاؿ ابن تغرم بردم أيضنا: 
عشر  ميـو االثنٌن حاد يف ،٘نلوا ٘نلة رجل كاحد ،كٓنٌققوا أمرىم ،طرابلس

كسبوا  ،كأسركا رجاٟنا ،كهنبوىا ،كىجموا على طرابلس، فأخذكىا ،ةاٜنجٌ  مذ
 ،رصى كال ٪ني  ،صىكذخائرىا؛ ككاف فيها ما ال ٪ني  ،كأخذكا أمواٟنا ،نساءىم

  .(ِ)«كاقتسموىا بينهم

                                                           
 .ُْٗ/ٓ( النجـو الزاىرة: ُ)
 .َُٖ/ٓ( النجـو الزاىرة: ِ)
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فيها جاءت مئة.  سنة إحدل كستٌ  يكى»كقاؿ ابن تغرم بردم أيضنا: 
 .يعلى العاص ،من ابب البلد ،كأخذكا النساء الغٌساالت ،بغتةن  ،ماةػالفرنج ح

كأبلى ببلء  ،كثبت ،كقاتلهم ،الدين يٌ منصور بن تقػملك الػكخرج إليهم ال
ما أبقوا من  ،ه، فوقف على الساقة، كلوال كقوفوعسكرى  . ككسر الفرنجي احسنن 

اػال  . (ُ)«مسلمٌن أحدن
 جخّيلوا 

اٞنرأة الػمسلمة، اليت ال يػحٌل لغًن الػمسلم أف يتزٌكجها، كال يػحٌل لؤلجنػيٌب 
 -خالتها  عٌمتها، أك ابنى  خاٟنا، أك ابنى  عٌمها، أك ابنى  كلو كاف ابنى  -الػمسلم 

  .ه من جسدىاأف ينظر إُف ما يػجب ستػري 
يػحٌل  ال يػحٌل لؤلجنيٌب الػمسلم أف يلمسها، كالالػمرأة الػمسلمة، التػي 

  أف ٫نلو هبا.  -كلو كاف أتقى األتقياء  -لؤلجنيٌب الػمسلم 
، الػمرأة الػمسلمة، التػي اختلف الفقهاء، فػي جواز الكشف، عن كجهها

 . (ِ)بػحضور األجنيٌب الػمسلم؛ كاختلفوا فػي جواز سػماع األجنيٌب الػمسلم لصوهتا
، أبيدم فيٌساؽ مسبٌيةن  لعوبةن ، تبيت أي (مصونةػرة الػجوىرة األثيػال)تلك 

 مسجد اٛنامع!!!!!!!ػي الػيتناكبوف على الفجور هبا، ف -لعنهم هللا  -جة ػالفرن
أف نتذٌكر تلك  -ؽ كاالقتتاؿ الشيطاف إُف التفرُ كٌلما دعاان   -فما أحراان  

 بكية: مي ػعة، الباكية الوجً مي ػالعبارة الفاجعة ال
 .(ويفضحون البىاث ،ًفجرون باليضاء ،في الجامع ،وباجوا جلك الليلت)

 فبل حوؿ كال قٌوة إاٌل اب العلٌي العظيم.

                                                           
 .ُٕٖ-ُٖٔ/ٔ( النجـو الزاىرة: ُ)
 .ٓٓ-ْٓ/ِ( انظر: اٞنوسوعة الفقهٌية: ِ)
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كأحدثوا  ،كاعتنقوا البدع ،لواكبدٌ  ،كاا غًنٌ مٌ ػالناس ل فإفٌ »قاؿ ابن ابز: 
حزب ّنا  كصار كلٌ  ،قوا يف دينهم، كالتبس عليهم أمرىمتفرٌ  ،مختلفةػالطرؽ ال

كضعف الدين،  ،وا فرصة االختبلؼكطمع فيهم األعداء، كاستغلٌ  ،لديهم فرحوف
 ة، كالبدعما أحدثتو من الطرؽ اٞنضلٌ ػطائفة ل ب كلٌ مقاصد، كتعصُ ػكاختبلؼ ال

من الضعف  ،إُف ما ىو معلـو اآلف ،آلت حاؿ اٞنسلمٌن حٌت  ،رةاٞننكى 
ا ىو كتداعي األمم عليهم، فالواجب على أىل اإلسبلـ ٗنيعن  ،كاالختبلؼ

كأحكامو العادلة، كأخذىا من  ،ك بتعاليمو السمحةالرجوع إُف دينهم كالتمسٌ 
، رة، كالتواصي بذلكمطه  ػة الصحيحة الكالسنٌ  ،ي: الكتاب العزيزػمنبعها الصاف

 ،ةاديٌ ػكاالقتص ،ةريعيٌ ػػمجاالت التشػميع الػي جػف ،حقيقوػف على تكالتكاتي 
خالف ػما ي حذر من كلٌ ػال حذر كلٌ ػكغًن ذلك، كال ،ةكاالجتماعيٌ  ،ةكالسياسيٌ 

مسلمٌن ػى الػأك التشكيك فيو، كبذلك ترجع إل ،ى التباسوػفضي إلأك يي  ،ذلك
 ،كينصرىم هللا على أعدائهم ،األثيلىم جدي ػمسلوبة، كيرجع إليهم مػهم الػتي عزٌ 
 .(ُ)«م يف األرضػهػن لمكٌ ػكي

                                                           
 .َْٖ/ُ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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 مخرج الخامطـال

 رافـلاعخ
 

؛ كأف ػىو أف يعرتؼ ال طئوف، اعتقادنا، أك عمبلن مٌتقوف أبخطائهم، حٌن ٫ني
؛ كأف يعرتؼ اٛناىل منهم  يعرتفوا ابٜنٌق الذم عليو ٢نالفوىم، اعتقادنا، أك عمبلن

ما، كال أتخذه العزٌة ابإلمث، فيأنف من االعرتاؼ؛ كأف  َنهلو، حٌن ٩نهل حقيقةن 
يعرتؼ أبٌف ٢نالفيو معذكركف، حٌن يستحٌقوف العذر، فبل يسارع إُف التكفًن 

 كالتفسيق كالتبديع.
 كاالعرتاؼ ٪نٌقق ثبلث منافع:

االعرتاؼ خبلؼ التعٌصب، فإذا كاف التعٌصب سببنا  اذلداية: -ادلنفعة األوىل
من أسباب التضليل؛ فإٌف االعرتاؼ سبب من أسباب اٟنداية؛ ألٌف من يعرتؼ 

حقيقة، اليت ػسيكوف ابعرتافو معيننا على بياف ال :٩نب االعرتاؼ بو بكٌل ما
 مختلفوف.ػ٫نتلف فيها ال

سببنا، يف ىداية من كاف  فإذا اعرتؼ اٞنؤٌلفوف أبخطائهم، كانت اعرتافاهتم 
أف يستمسك  -بعد ىذه االعرتافات  -يقٌلدىم، يف أخطائهم؛ فبل ٬نلك اٞنقلًٌد 

ابآلراء الباطلة، اليت كاف يقٌلد فيها اٞنؤٌلفٌن اٞنعرتفٌن؛ ألنٌو إف فعل ذلك، فقد  
رجو من ٗنلة ال  مٌتقٌن. ػكشف عن تعٌصب، ٫ني

ؿ النصيحة، كىو قبوؿ ال ٬نيكن أف ىو ّنعىن قبو  االنتصاح: -ادلنفعة الثانية
يصدر من متعٌصب، أينف من االعرتاؼ أبخطائو؛ ألٌف اٞنتعٌصب ال يرضى 

ا، أبف يظهر يف منزلة، دكف منزلة من ٫نالفو.   أبدن
أٌما إذا كاف من اٞنعرتفٌن، فإنٌو سيقبل نصيحة من يراه أىبلن لذلك؛ ألٌف 

 قطعنا.  ،االنتصاح أىوف عليو من االعرتاؼ
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د تقبل نصيحة أحدىم، مٌدعينا أٌنك قد سبقتو إُف معرفة تلك اٜنقيقة؛ فق
كلكٌنك حٌن تعرتؼ لو أبخطائك، فأنت تشهد على نفسك ابٛنهل النًٌسيٌب، 

 كاف أعلم منك ابٜنقيقة.   -الذم خالفك يف أخطائك  -كأٌف ٢نالفك 
ائل االعرتاؼ بصوره كٌلها كسيلة، من أكرب كس التقريب: -ادلنفعة الثالثة

مٌتقٌن؛ ألنٌو كسيلة للهداية كالبياف كاإلرشاد، إُف اٜنقائق اليت ػالتقريب، بٌن ال
اختيلف فيها، كىو كسيلة لبلنتصاح، كيف ذلك ما فيو من التقارب كالتعاكف 

 كالتآلف كالتآخي.
كمن شأف ىذه األمور أف تقٌرب بٌن اٞنٌتقٌن، كتؤٌلف بٌن قلوهبم،  

واانن متحاٌبٌن متعاكنٌن، يعذر بعضهم بعضنا، حٌن إخ - بنعمة هللا - فييصبحوا
يستحٌقوف العذر، كيعرتؼ بعضهم لبعض، ّنا يستحٌقو، من الثناء كاٞنوافقة 

 كالتأييد، كيقبل بعضهم نصيحة بعض، كإرشاده.
ا، ابٝنبلؼ يولىع من الناس من إفٌ : بعضهم كقاؿ»قاؿ اٝنطٌايٌب:   حٌت  أبدن

ا، يوافق أاٌل  األمور أفضل أفٌ  يرل إنٌو  على يواتيو كال رأم، على ٩نامعو كال أحدن
 ديننا يعتقده كال ينصره، كال اٜنٌق، ييبصر ال فإنٌو عادتو، ىذا كاف كمن ١نٌبة،

 لو إٌنك حٌت  مرضاهتا؛ يف كيسعى لنفسو، كينتقم لرأيو، يتعٌصب إ٧ٌنا كمذىبنا؛
 تعٌمد إليو، يدعوؾ الذم الرأم على أف توافقو كتوٌخيت ترتٌضاه أف ريمت

 يف عدتى  فإف األٌكؿ؛ قولو نقيض إُف ينتقل حٌت  بو، يرضى  مػكل فيو، ٝنبلفك
  .(ُ)«خبلفك فيو إُف عاد كفاقو، إُف ذلك

 جدؿ، بنوع اٜنٌق، عن صيرؼ إذا العاٌمٌي، كأٌما»كقاؿ أبو حامد الغزاٌِف: 
 تعٌصبهم، اشتدٌ  فإذا لؤلىواء؛ التعٌصب يشتدٌ  أف قبل ّنثلو، إليو رىدٌ ػػيي  أف ٬نيكن

                                                           
 .ُٔٔ( العزلة: ُ)
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 آفات من كىو النفوس، يف العقائد يرٌسخ سبب التعٌصب إذ منهم؛ اليأس كقع
 بعٌن اٞنخالفٌن، إُف كينظركف للحٌق، التعٌصب يف يبالغوف فإهٌنم السوء، علماء

 كتتوٌفر كاٞنعاملة، كاٞنقابلة ابٞنكافأة الدعول منهم فتنبعث كاالستحقار؛ االزدراء
 إليو، نيسبوا بػما التمٌسك، فػي غرضهم كيقول الباطل، نصرة طلب بواعثهم على

 معرض فػي ال - الػخلوة فػي كالنصح كالرحػمة، اللطف، جانب من جاءكا كلو
 إاٌل  يقـو ال الػجاه كاف لػٌما كلكن فيو، لنجحوا -كالتحقيػر  التعٌصب،

، كالشتم كاللعن، التعٌصب، مثل األتباع يستميل كال ابالستتباع،  أٌنذكا للخصـو
 - كفيو اٞنسلمٌن، عن كنضاالن  الدين، عن ذابًّ  كسػٌموه كآلتهم، عادهتم التعٌصب

 .(ُ)«البدعة فػي النفوس كرسوخ الػخلق، ىبلؾ -التحقيق  على
 اٞنوضوعة -اٞنناظرة  أفٌ  قٍ كٓنق   مٍ اعلى »كقاؿ أبو حامد الغزاٌِف أيضنا: 

 كقصد الناس، عند كالتشٌدؽ كالشرؼ، الفضل كإظهار كاإلفحاـ، الغلبة لقصد
 اٞنذمومة، األخبلؽ منبع ٗنيع ىي -الناس  كجوه كاستمالة كاٞنماراة، اٞنباىاة

 من الباطنة، الفواحش إُف إبليس. كنسبتها هللا، عدكٌ  عند امودة هللا، عند
 كنسبة كغًنىا، اٛناه كحبٌ  النفس كتزكية كاٞننافسة كاٜنسد كالعجب الًكرب
 أفٌ  كالسرقة. ككما كالقتل كالقذؼ الزْف من الظاىرة، الفواحش إُف اٝنمر شرب
 فدعاه عليو، فأقدـ الشرب، استصغر الفواحش، كسائر الشرب بٌن خيًنًٌ  الذم
 حبٌ  عليو غلب من فكذلك سكره؛ يف الفواحش بقٌية ارتكاب إُف ذلك

 إضمار إُف ذلك دعاه كاٞنباىاة، اٛناه كطلب اٞنناظرة، يف كالغلبة اإلفحاـ،
 .(ِ)«اٞنذمومة األخبلؽ ٗنيع فيو كىٌيج النفس، يف كٌلها، اٝنبائث

                                                           
 .ُٓ( إحياء علـو الدين: ُ)
 .ٔٓ( إحياء علـو الدين: ِ)
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 يرتؾ أبف التقليد، حجاب يرتفع كإ٧ٌنا»كقاؿ أبو حامد الغزاٌِف أيضنا: 
 هللا"، رسوؿ ١نٌمد هللا، إاٌل  إلو "ال قولو: ّنعىن يصٌدؽ كأف للمذاىب، التعٌصب
 هللا سول لػو، معبود كلٌ  يرفع أبف صدقو، ٓنقيق فػي كيػحرص إيػماف، تصديق

 لو حقيقة انكشف ذلك، فعل إذا حٌت  -اٟنول  لو معبود كأعظم - تعاُف
ا؛ تلٌقفو الذم اعتقاده، معىن يف األمر،  ذلك، كشف يطلب أف فينبغي تقليدن

 نفسو يف يبقى  كَف ٞنعتقده، التعٌصب عليو غلب فإف اجملادلة؛ من ال اجملاىدة، من
ا ذلك صار لغًنه، مٌتسع  .(ُ)«كحجاابن  لو، قيدن

من  ،كرسولو ،فإف كانوا ٠نتمعٌن على ما أمر هللا بو»كقاؿ ابن تيمٌية: 
كعليهم ما عليهم. كإف كانوا  ،ٟنم ما ٟنم ،فهم مؤمنوف ،كال نقصاف ،غًن زايدة

 ،كالباطل ابٜنقٌ  ،ب ٞنن دخل يف حزهبممثل التعصٌ  ،كنقصوا ،قد زادكا يف ذلك
فهذا من  ؛كالباطل سواء كاف على اٜنقٌ  ،م يدخل يف حزهبمػلن عمٌ  كاإلعراض

 ،ا ابٛنماعة كاالئتبلؼرى مى هللا كرسولو أى  فإفٌ  ؛كرسولو ،و هللا تعاُفالذم ذمٌ  ،ؽالتفرٌ 
ا عن يى هى كنػى  ،كالتقول ا ابلتعاكف على الربٌ رى مى كأى  ،ا عن التفرقة كاالختبلؼيى هى كنػى 

 .(ِ)«التعاكف على اإلمث كالعدكاف
 ،أك مالك ،ا أليب حنيفةعن بً كإذا كاف الرجل متٌ »ابن تيمٌية أيضنا: كقاؿ 

  ،بعوفاتٌ  ،مذىب غًنه أقول كرأل يف بعض اٞنسائل أفٌ  ،أك أ٘ند ،الشافعيٌ  أك
ببل نزاع؛ بل ىذا  ،م يقدح ذلك يف دينو كال عدالتوػكل ،كاف قد أحسن يف ذلك

  ، غًن النيبٌ  ،لواحد معٌٌن ب ن يتعصٌ ٣نٌ  ، إُف هللا كرسولو كأحبٌ  كُف ابٜنقٌ أى 
قوؿ ىذا  كيرل أفٌ  ،أك أيب حنيفة ،أ٘ند أك ،أك الشافعيٌ  ،ب ٞنالككمن يتعصٌ 

                                                           
 .ٗٓٗ-ٖٓٗ( إحياء علـو الدين: ُ)
 .ٓٓ/ُُ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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 .(ُ)«الذم خالفو ،دكف قوؿ اإلماـ ،باعوالذم ينبغي اتٌ  ، ىو الصواباٞنعٌن  
أك ٩نب  ،أك ينبغي ،و يسوغقاؿ: إنٌ بل غاية ما يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

ا أف كال عمرك. كأمٌ  ،من غًن تعيٌن زيد ،ال بعينو ،اد كاحدن أف يقلٌ  يٌ على العامٌ 
فهذا ال يقولو مسلم.  ،أك فبلف ،ة تقليد فبلفو ٩نب على العامٌ يقوؿ قائل: إنٌ 

و موافق فيما يظهر لو أنٌ  ،كاحد منهم د كلٌ يقلٌ  ،ا ٟنمبًّ ١ن ،ةا لؤلئمٌ موالين  كمن كاف
 :قاؿ ٞنثل ىذاكال يي  ، من غًنهبل ىذا أحسن حاالن  ؛فهو ١نسن يف ذلك ،ةللسنٌ 
 ،ب اٞنذمـو الذم ال يكوف مع اٞنؤمنٌنا اٞنذبذى . كإ٧نٌ على كجو الذـٌ  ،بمذبذى 

 .(ِ)«كأييت الكافرين بوجو ،بل أييت اٞنؤمنٌن بوجو ،ارمع الكفٌ  كال
 :يهاعل رى ػػتى ػالت   من أسباب تسليط هللا كببلد الشرؽ»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

  ْند اٞننتسب إُف الشافعيٌ حٌت  ،يف اٞنذاىب كغًنىا ،ؽ كالفنت بينهمكثرة التفرُ 
كاٞننتسب إُف  ، ٫نرج عن الدينحٌت  ،ب ٞنذىبو على مذىب أيب حنيفةيتعصٌ 

 ، ٫نرج عن الدينحٌت  ،كغًنه ب ٞنذىبو على مذىب الشافعيٌ حنيفة يتعصٌ  أيب
ىذا. كيف اٞنغرب ْند  أك ،مذىب ىذاب ٞنذىبو على كاٞننتسب إُف أ٘ند يتعصٌ 
ؽ ىذا من التفرٌ  ىذا. ككلٌ  أك ،ب ٞنذىبو على ىذااٞننتسب إُف مالك يتعصٌ 

بعٌن اٞنتٌ  - بٌن ابلباطلىؤالء اٞنتعصٌ  كاالختبلؼ الذم هنى هللا كرسولو عنو. ككلٌ 
وف مستحقٌ  - بغًن ىدل من هللا ،بعٌن ألىوائهماٞنتٌ  ،كما هتول األنفس ،الظنٌ 
االعتصاـ  تيا لبسطو؛ فإفٌ ال ٓنتمل ىذه الفي  ،كالعقاب. كىذا ابب كاسع للذـٌ 

 ؛ةع فيو من الفركع اٝنفيٌ كالفرع اٞنتنازى  ،من أصوؿ الدين ،ابٛنماعة كاالئتبلؼ
 بٌن ال يعرفوف من الكتابكٗنهور اٞنتعصٌ  .ُنفظ الفرع ،فكيف يقدح يف األصل

                                                           
 .َُٓ/ِِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُُٓ/ِِ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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أك  ،أك آراء فاسدة ،أبحاديث ضعيفةكوف بل يتمسٌ  ،هللا  ما شاءإاٌل  ،ةكالسنٌ 
كإف   ،كقد تكوف كذابن  ،اقد تكوف صدقن  ،حكاايت عن بعض العلماء كالشيوخ

عن قائل  ،ؽكوف بنقل غًن مصدٌ يتمسٌ  ؛افليس صاحبها معصومن  ،اكانت صدقن 
 .(ُ)...«عن القائل اٞنعصـو ،ؽكيدعوف النقل اٞنصدٌ  ،غًن معصـو

 -كجٌلها  دٌقها، -الدين كٌلها  مسائل عادتنا يف على»كقاؿ ابن القٌيم: 
 طائفة؛ على لطائفة، نتعٌصب كال ببعض، بعضها نضرب كال ّنوجبها، نقوؿ أف
 خبلؼ من معها، فيما ك٦نالفها اٜنٌق، من معها ما على طائفة كلٌ  نوافق بل

 .(ِ)«مقالة كال طائفة، ذلك من نستثين ال اٜنٌق،
 اإلسبلـ، على كييناح العربات، تيسكىب ىهنا: أقوؿ»كقاؿ الشوكآٌف:  
 ابلكفر، الرتامي من اٞنسلمٌن، غالب على الدين، يف التعٌصب جناه ّنا كأىلو،

العصبٌية  مراجل غلت ٌماػل بل لربىاف؛ كال هللا، من لبياف كال لقرآف، كال لسٌنة، ال
 إلزامات لٌقنهم اٞنسلمٌن، كلمة تفريق من الرجيم، الشيطاف كٕنٌكن الدين، يف

 ، فيا البقيعة، كالسراب اٟنواء، يف ،اٟنباء شبيو ىو ّنا لبعض، بعضهم
 ما اليت كالرزيٌة الدين، فواقر أعظم من ىي اليت الفاقرة، ىذه من كللمسلمٌن،

 .(ّ)«اٞنؤمنٌن سبيل ّنثلها ريزئ
نا أنٌ  - مقاـػي ىذا الػف -رة ػػػات العبػػن آيػػكم»كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 

 ،ي أزمنتهمػف ،ةبعتو األمٌ لو اتٌ  ،اكنورن  ،ىدل - يف كبلـ كثًن من علمائنا - دػػجػن
 ،بعد اٝنركج من مضيق اٝنبلؼ ،الستقامت على الطريقة، ككصلت إُف اٜنقيقة

                                                           
 .ُْٓ/ِِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ٖٖٓ/ِ( طريق اٟنجرتٌن: ِ)
 .ُٖٗ( السيل اٛنرٌار: ّ)
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كالسبب يف بقاء الغلب لسلطاف  .فاؽكاالتٌ  ،إُف ُنبوحة الوحدة ،كالشقاؽ
اليت  ،ٞنذاىبهم ،من العلماء ،ب أىل اٛناهاٛنهل، كتعصُ  وُ شي في  :اٝنبلؼ كالنزاع

 ؛كالسبلطٌن ٟنم ،موف، كأتييد األمراءكرى كيي  ،إليها ينتسبوف، كَناىها يعيشوف
 ،كالنفسيٌ  ،ة، كقطع طريق االستقبلؿ العقليٌ هم على إخضاع العامٌ ػب استعانةن 

 ،ا يهوكفمٌ ػم، ا ٟنممكينن ػت ٟنم على االستبداد، كأشدٌ  ىذا أعوفي  ألفٌ  ؛ةعلى األمٌ 
  اٜنقٌ  على أفٌ  ،كاجتماعها ،ةفاؽ كلمة علماء األمٌ إذ اتٌ  ؛كاإلفساد ،من الفساد

تبعهم  ،حدكاػإذا اتٌ  ،اٝنواصٌ  ألفٌ  ؛باعهم فيوابتٌ  ،ـ للحاكملزً مي  :بدليل كذا ،كذا
ـُ    .(ُ)«اـكٌ إلبطاؿ استبداد اٜني  ؛، كىذه ىي الوسيلة الفردةالعوا

 ،قنافتفرٌ  ؛ىذه النصوص نا كل  فٍ كقد خالى »: أيضنا قاؿ ١نٌمد رشيد رضاك 
 قة، كلٌ تفرًٌ خذان مذاىب مي ػبشبهة الدين، إذ اتٌ  ،انا بعضن بعضي  كشاؽ   ،كتنازعنا

و ا أنٌ ، زاعمن ألجلو ؛مسلمٌنػكيعادم سائر إخوانو ال ،مذىبب لً فريق يتعصٌ 
ا، يقاتل شيعيًّ  يٌنٌ ىذا سي  .مسلمٌنػبتفريق كلمة ال ،خذلوػر الدين، كىو يػػػينص

يقيس  ة، كىذا حنفيٌ ابٜننفيٌ  غرم التتارى يي  ا، كىذا شافعيٌ نازؿ إابضيًّ يي  كىذا شيعيٌ 
. فلى بع طريقة الس  كف من اتٌ ادٌ ف، ٪ني لى دة اٝنى قلًٌ ة، كىؤالء مي يٌ ة على الذمٌ الشافعيٌ 

بػ ريكا ﴿ ءىىيمي اأٍلىك ًلٌنى ػاٍلقىٍوؿى أىـٍ جىاءىىيٍم مىا لى أىفػىلىٍم يىد   ،ركا هبذامً أـ أي  ،(ِ)﴾ٍم أيىًٍت آابى
 ،ا؛ بل كاف التعادم كالتنازع ا٥نرافن ة اجملتهدين؟ كبٌل كمن األئمٌ  ،كرسولو ،من هللا

قوف ا ٝنطوات الشيطاف الرجيم، فكما خالف اٞنفرًٌ باعن عن الصراط اٞنستقيم، كاتٌ 
من ىذا النهي، إذ قاؿ:  ،و بوتبعى أخالفوا ما  ،يف ذلك األمر ،ماٞنتنازعوف رهب  

                                                           
 .ِٕٓ/ِ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
 .ٖٔاٞنؤمنوف:  (ِ)
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 ،هأم: ال تسًنكا سًنى  ...(ُ)﴾تػىت ًبعيوا خيطيوىاًت الش ٍيطىاًف إًن وي لىكيٍم عىديك  ميًبٌنه  كىالى ﴿
ل الشيطاف بي ا. كسي مطلقن  ،عؽ يف الدين، أك اٝنبلؼ كالتنازي يف التفرُ  ،ولى بػي بعوا سي كتتٌ 

عنو  رى ػبًٌ ػكاٝنًن كاٞنصلحة، كىي ما عي  أمر ٫نالف سبيل اٜنقٌ  ىي كلُ  :كخطواتو
ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا فىات ًبعيوهي كىالى تػىت ًبعيوا الُسبيلى ﴿يف قولو تعاُف:  ،لبي ابلسُ  كىأىف  ىىذى

ا اىا صراطن مٌ ػس ، كاحدةلو سبيبلن  فذكر تعاُف أفٌ  ؛(ِ)﴾فػىتػىفىر ؽى ًبكيٍم عىٍن سىًبيًلوً 
 ،دة متعدًٌ بلن بي اؾ سي ىن كاٝنًن كالسبلـ، كأفٌ  ا أقرب طريق إُف اٜنقٌ ا؛ ألهنٌ مستقيمن 

 لً عٍ ن جى مً  - ملً ؽ الشيطاف، كقد عي ري كىي طي  ،عن ذلك الصراط ،عوىابً ؽ متٌ يتفرٌ 
بعوف سبيل هللا الذين يتٌ  أفٌ  - ىي غًن صراط هللا ،لبي باع سي ا التٌ ؽ اتبعن التفرُ 

 .(ّ)﴾ًمنػٍهيٍم يف شىٍيءو ًإف  ال ًذينى فػىر قيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ًشيػىعنا لىٍستى ﴿ :قوفيتفرٌ  ال
التنازع قد  هم مت شعركا أبفٌ كلكنٌ  ؛عاٝنبلؼ كالتنازي  قد يطرأ عليهم سببي  ،نعم
كما   ،كمهماه إُف حي بردًٌ  ،فيو ،فزعوا إُف ٓنكيم هللا كرسولو ،يف أمرو  ،إليهم دب  

تيٍم تػيٍؤًمنيوفى فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريُدكهي ًإُفى اَّللً  ﴿أمرىم بقولو:  كىالر سيوًؿ ًإٍف كينػٍ
يػٍره كىأىٍحسىني أتىًٍكيبلن    .(ٓ)«...(ْ)﴾اًبَّللً  كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ذىًلكى خى

فهذه )اٞنخارج اٝنمسة(: ال يسلكها، إاٌل )اٞنٌتقوف(؛ كلذلك لن ينتفع هبا  
إذا ترؾ ما ىو مٌتقٌن(، إاٌل ػأٌم فرد، من أفراد )األمم السٌت(، اٞنخالفة ألٌمة )ال

 مٌتقٌن(. ػعليو، من )اال٥نراؼ(، عن اٜنٌق، كأصبح من ٗنلة )ال

                                                           
 .َِٖالبقرة:  (ُ)
 .ُّٓاألنعاـ:  (ِ)
 .ُٗٓاألنعاـ:  (ّ)
 .ٗٓالنساء:  (ْ)
 .ِٗٓ-ِٖٓ/ِ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ٓ)
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فعلى اٞنكٌذب أف يرتؾ تكذيبو، كعلى اٞننافق أف يرتؾ نفاقو، كعلى 
اٞنعٌطل أف يرتؾ تعطيلو، كعلى اٞنغاِف أف يرتؾ مغاالتو، كعلى اٞنتعٌصب أف يرتؾ 

 بل معىن للبحث عن اٞنخارج!!!بو، كعلى اٞنفسد أف يرتؾ إفساده؛ كإاٌل، فتعصُ 
م يكن من ػمخارج اٝنمسة، فمن لػفالتقول ىي اٞنفتاح الوحيد، ألبواب ال

اٞنٌتقٌن، فإنٌو ال ٬نتلك مفتاح اٝنركج. فإف خرج من بعض األبواب مقتحمنا؛ فإنٌو 
لن يستطيع اٝنركج من سائر األبواب؛ كلذلك سيبقى يف ضيق االختبلؼ، كلن 

 بلؼ، إاٌل إذا امتلك مفتاح التقول.٫نرج إُف سعة االئت
كمن أراد مشاىدة )سًنة اإلسبلـ(، ابلصورة البشريٌة اٜنٌية؛ لييدرؾ عظيم 

هول، إُف نور ػكال ،جهلػي النفوس، إبخراجها من ظلمات الػأتثًن )اإلسبلـ(، ف
ر من خالفهم، من اٞنكٌذبٌن، ػيى مٌتقٌن(، كسً ػقابل بٌن )سًنة الكاٟندل؛ فليي  ،العلم

مفسدين؛ فإٌف تلك اٞنقابلة ػمتعٌصبٌن، كالػمغالٌن، كالػمعطٌلٌن، كالػمنافقٌن، كالػلكا
 أصدؽ دليل على حاجة الناس أٗنعٌن إُف )اإلسبلـ(.

كىي الدليل  ،(الصورة التنزيلٌية)لفهم  الوحيد(؛ فتاحىي )اٞن فسًنة اٞنٌتقٌن
لوحيدة اٞنرضٌية، األقول على عظمة أتثًن )اإلسبلـ(، يف النفوس، كىي السًنة ا

  ، كىي اٜنبل األكثق للنجاة من سوء اٞنصًن.  هللا عند
حٌن(، صلً مي ػكإصبلح اٞننسوبٌن إُف )اإلسبلـ( ال يكوف إاٌل على أيدم )ال

حوف( منسوبوف إُف صلً ٌمة )مي ػى )الشريعة اإلسبلمٌية(. كليس ثػإبرجاع )الناس( إل
 مٌتقٌن. ػ)اإلسبلـ( غًن ال

ان اإلصبلح؛ ألٌف فاقد الشيء ال ييعطيو؛ كلن يكوف أحدي فالصبلح قبل 
حنا. كالتقول: ىي ميزاف الصبلح، كىي ميزاف ػحنا إاٌل بعد أف يكوف صالً صلً مي 

مٌتقٌن؛ فليس من الصاٜنٌن، كليس ػم يكن من الػاإلصبلح، يف اإلسبلـ؛ فمن ل
 حٌن. صلً مي ػمن ال
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 األجياؿ، من جيل يف الناس، فسد أف حدث كإذا» قاؿ سٌيد قطب:
 طريق من يتأٌتى كلكن األحكاـ؛ يف د،التشدُ  طريق من يتأٌتى ال إصبلحهم فإفٌ 

 .(ُ)«أركاحهم يف التقول، شعور كاستحياء كقلوهبم، تربيتهم، إصبلح
اليت يسلكها  ،ة العظمىحقيقيٌ ػالوسيلة ال إفٌ  مٌ ػث»كقاؿ ١نٌمد قطب: 

اب،  ،ىي ربط القلب البشرمٌ  :مهاػكتقوي ،ةحياة البشريٌ ػي إصبلح الػف ،األنبياء
يف كاقع  ،اكأبعدىا أثرن  ،الوسائل يف اإلصبلحك٫نشاه. كتلك أفضل  ،ع إليويتطلٌ 

يف  ،ـ عادةن ستخدى اليت تي  ،حياة. كذلك قبل اللجوء إُف الوسائل األخرل كٌلهاػال
 وألنٌ  ؛شديد الرسوخ ،اة. كمن أجل ذلك يكوف بناؤىم راسخن تنظيم اٜنياة البشريٌ 

يف داخل النفس. بينما ال ٕنلك النظم األخرل   ،يعتمد على عنصر أصيل عميق
 ،حػكاٞنصال ،منافعػغرم الناس ابل أف تي إاٌل  -اليت تقـو على مناىج البشر  -ها كلٌ 

د أف تنتهي مجر  ػب ،تنهار تلك النظم مٌ ػأك ترغمهم بقبضة السلطاف. كمن ث
تضعف قبضة السلطاف. بينما يبقى البناء الذم يبنيو  أك ،حػمصالػكال ،منافعػال

 .(ِ)«راسخ األركاف -على مدار التاريخ  -األنبياء 

                                                           
 .ُٗٔ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ِٖٓركائز اإل٬ناف:  (ِ)
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 الضلفّيت الواحبت

 

: ليست بػنػا حاجػة، إلػى االعتمػػػاد على )مػخػارج الػمٌتقيػن(؛ فإن قيــل 
أف نكوف على )الطريقة السلفٌية(،  -للخركج من ضيق االختبلؼ  -فيكفينا 

 قائمة على اتٌباع الكتاب كالسٌنة، بفهم )السلف الصالػح(.ال
: ثػٌمػة )اختبلفات منسػوبة(، إلػى )السلف الصالػح(، أنفسهم، فػي قلت

مسائل كثًنة؛ فإذا صٌحت نسبة االختبلؼ إليهم، يف تلك اٞنسائل، أك يف 
مكن بعضها؛ فإٌف كجوب اتٌباعهم سيكوف ١نصورنا، فيما اتٌفقوا عليو، كال يػي 

 اتٌباعهم فيما اختلفوا فيو؛ ألٌف الػمٌتبًػػع لبعضهم سيكوف ٢نالفنا آلخرين منهم.
يف  -القائلوف بعدالة )السلف الصاٌف(  -م ٫نتلف )اٞنؤٌلفوف القدامى( ػكل

كجوب اتٌباع )الطريقة السلفٌية(، يف )اٞنسائل االتٌفاقٌية(، كىي اٞنسائل اليت اتٌفق 
ٌن ىؤالء اٞنؤٌلفٌن أنفسهم قد اختلفوا يف تصحيح عليها )السلف الصاٌف(؛ لك

بعض ما يينسىب إُف )الكتاب(، من )قراءات(؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض 
يينسىب إُف )السٌنة(، من )ركاايت(؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض ما يينسىب إُف  ما

 )السلف الصاٌف(، من )أقواؿ(، يف فهم الكتاب، كفهم السٌنة.
ثًنة، التػي اتٌفق عليها )السلف الصالػح(؛ فإٌف األصل أٌما الػمسائل الك 

، (الشريعة اإلسبلمٌية)لة مى ػمن حى  (،اتٌفاؽ اٛنيل األٌكؿ)ىو  فػي اتٌفاقهم عليها
، من ٞنا اتٌفق الذين من بعدىم(، اتٌفاؽ الصحابة)لوال ف (.الصحابة)جيل  كىو

 .التابعٌن، كاتبعيهم، كسائر العلماء اجملتهدين، كتبلميذىم
ىو األساس، الذم  -اتٌفاقنا قطعيًّا  -كما اتٌفق عليو )السلف الصاٌف(  

قاـ عليو اتٌفاؽ كٌل من جاء بعدىم، من )الػمؤٌلفٌن القدامى(، الذين لػم ٫نتلفوا 
 أدْف اختبلؼ، يف )القطعٌيات اإلسبلمٌية(. 
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كلذلك كانت الطريقة )السلفٌية القطعٌية( ىي الطريقة )السلفٌية الواجبة(، 
 دكف ما سواىا من الطرائق االختبلفٌية، اٞننسوبة إُف السلف. 

فليس كٌل ما نيسب إُف السلف ييعٌد جزءنا من )السلفٌية الواجبة(؛ بل ٖنٌة 
ن بعيد، كما منسوابت كثًنة سقيمة، ال عبلقة للسلف هبا، ال من قريب، كال م

 ىي إاٌل أكاذيب كأكىاـ. 
ككذلك ليس كٌل ما صٌحت نسبتو إُف )بعض السلف( ييعٌد جزءنا من 
)السلفٌية الواجبة(؛ ألٌف العصمة ليست اثبتة، ألحد من السلف؛ كإ٧ٌنا ىي اثبتة 

معوف على الدليل الشرعٌي، ركايةن كدرايةن.  إلٗناعهم، حٌن ٩ني
بعض اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إُف )السلفٌية( جزءنا كُف، ليست أقواؿ كمن ابب أى 

طئوف.من )السلفٌية الواجبة(؛ فإٌف اٞنؤٌلفٌن بشره   ، ييصيبوف ك٫ني
إٌف )كجوب السلفٌية( يعتمد اعتمادنا اتمًّا، على صفة )القطعٌية(؛ فإذا 
ٓنٌققت )السلفٌية القطعٌية(، ٓنٌققت )السلفٌية الواجبة(، اليت ٩نب على كٌل 

سب إُف )اإلسبلـ(، أف يٌتخذىا منهجنا لفهم )اٜنقائق اإلسبلمٌية(، صادؽ، ينت
 كتطبيقها، كتعليمها، كالدعوة إليها.

أٌما سائر الطرائق اٞننسوبة إُف )السلفٌية(، فإهٌنا كٌلها ْنتمع يف أصوؿ 
)السلفٌية القطعٌية(؛ لكٌنها تفرتؽ يف آراء اختبلفٌية، كأدٌلة اختبلفٌية، كشخصٌيات 

ة؛ فتستمسك بتلك العناصر االختبلفٌية إُف درجة، ينسى فيها أصحاهبا اختبلفيٌ 
 اٞنختلفوف تلك األصوؿ القطعٌية، اليت ٩نتمعوف فيها.

ا ما صٌح عن السلف أهٌنم اختلفوا فيو اختبلؼ كأمٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 
م ٫نتلفوا فيو، كما أٌف تنازعهم يف بعض ػتناقض، فهذا قليل ابلنسبة إُف ما ل

حٌج كالفرائض ػكبعض مسائل الصبلة كالزكاة كالصياـ كال  -السٌنة مسائل 
؛  ال ٬ننع أف يكوف أصل ىذه السنن مأخوذنا عن النيبٌ  -كالطبلؽ ك٥نو ذلك 
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كٗنلها منقولة عنو ابلتواتر... فما ثبت عنو من السٌنة، فعلينا اتٌباعو، سواء قيل: 
كما أٌف ما اتٌفق عليو   ؛لقرآفإنٌو يف القرآف، كَف نفهمو ٥نن، أك قيل: ليس يف ا

السابقوف األٌكلوف، كالذين اتٌبعوىم إبحساف، فعلينا أف نٌتبعهم فيو، سواء قيل: 
م يبلغنا ذلك، أك قيل: إنٌو ٣نٌا استنبطوه ػكل ،ةإنٌو كاف منصوصنا يف السنٌ 

 .(ُ)«من الكتاب كالسٌنة ،ابجتهادىم ،كاستخرجوه
لسابقوف األٌكلوف، كالذين اتٌبعوىم كما أٌف ما اتٌفق عليو ا»فمن قولو: 

، نستنبط اٝنصائص الثبلث، اليت ٔنتٌص هبا «...إبحساف، فعلينا أف نٌتبعهم فيو
 )السلفٌية الواجبة(، كىي: الكٌلٌية، كالقطعٌية، كاإللزامٌية.

فمن لفػظ الفعػل )اتٌفػق(، نسػتنبط خصيصة )الكلٌػٌية(، أم: كػوف االتٌفاؽ  
 كٌلهم، ُنيث ال يوجد ٢نالفوف منهم.   حاصبلن من )السلف(،
، أك ٥نوىا من «...ٌن األٌكلٌنالسابقما اتٌفق عليو بعض »فهو لػم يقل: 
 .«...ما اتٌفق عليو السابقوف األٌكلوف»العبارات، بل قاؿ: 

 : ، «قرأت كتب الز٢نشرمٌ »كالفرؽ بينهما كبًن، كالفرؽ بٌن قولك، مثبلن
 .«قرأت بعض كتب الز٢نشرمٌ »كقولك: 

فمن اٛنملة األكُف ييفهىم معىن )الكٌلٌية(، أم: أٌنك قرأت كتب الز٢نشرٌم،  
 كٌلها؛ ِنبلؼ اٛنملة الثانية، فبل تدٌؿ على )الكٌلٌية(.

 ككجود )اٞنخالف الضعيف( ال يقدح يف )الكلٌٌية(، من جهتٌن:
ا، أك آحادنا معدكدين، ال ٬ني  -أ كن الضعف العددٌم، أبف يكوف اٞنخالف كاحدن

 فتهم قٌوة، تؤثٌر يف ىدـ )االتٌفاؽ السلفٌي(.يكوف ٞنخالى  أف
 -إُف بعضهم  -فة الضعف الثبويٌت، أبف تكوف الركاية، اليت نسبت اٞنخالى  -ب

                                                           
 .َُْ-َُّ/ٓ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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 غًن اثبتة، ثبواتن قطعيًّا؛ فبل يكوف ٟنا قٌوة، تؤثٌر يف ىدـ )االتٌفاؽ السلفٌي(.
لقطعٌية(، أم: كػػوف ( أيضنا، نسػتنبط خصيصة )اقػاتٌفكمػن لفػػظ الفعػل )

، أك «ما ريكم أهٌنم اتٌفقوا عليو»م يقل: ػاالتٌفاؽ قد صٌح كقوعو منهم؛ فهو ل
 . «ما اتٌفق عليو»٥نوىا من العبارات، بل قاؿ: 

 : ، «سأشرتم الكتاب الذم أٌلفو الز٢نشرمٌ »كالفرؽ كبًن بٌن قولك، مثبلن
 .«فوسأشرتم الكتاب الذم ييركل أٌف الز٢نشرٌم ألٌ »كقولك: 

ففي اٛنملة األكُف تكوف نسبة أتليف الكتاب إُف الز٢نشرٌم قطعٌية؛ 
 كلكٌنها يف اٛنملة الثانية تكوف غًن قطعٌية.

 .«فعلينا أف نٌتبعهم فيو»أٌما خصيصة )اإللزامٌية(، فتيفهىم من قولو: 
، ، كالذين اتٌبعوىم إبحسافٌن األٌكلٌنالسابقفاٜناصل ٣نٌا تقٌدـ أٌف اتٌفاؽ 

الثابت كقوعو، منهم، من دكف خبلؼ قوٌم، من بعضهم: ىو اتٌفاؽ ميلزًـ، 
٩نب علينا اتٌباعو، سواء أكاف ىذا االتٌفاؽ راجعنا إُف اٌطبلعهم، على نٌص 

 كأنبوٌم، لػم يبلغنا، أـ كاف راجعنا، إُف اجتهادىم، فػي االستنباط، من الكتاب، 
 السٌنة. االستنباط من 

لعرب؛ كلذلك كانوا خًن كاسطة، لنقل الوحي كمعظم الصحابة من ا
 اٞننز ؿ، إُف من جاء بعدىم، ركايةن، كدرايةن.

كَف يبلغنا  ،ةسواء قيل: إنٌو كاف منصوصنا يف السنٌ »كىذا ما عناه بقولو: 
 .«من الكتاب كالسٌنة ،ابجتهادىم ،ذلك، أك قيل: إنٌو ٣نٌا استنبطوه كاستخرجوه

ة(، كخصيصة )القطعػٌية( شػػػػػرطػاف أكيػػداف، ككاضػػح أٌف خصيصة )الكلٌػيٌ 
 -لػخصيصة )اإللزامٌية(؛ فإذا انتفى الشرطاف معنا، أك انتفى أحد٨نا، انتفت 

 خصيصة )اإللزامٌية(. -بذلك االنتفاء 
كاجبنا على  - منسوابت السلفٌية(ػي )الػف - كاف النظر الدقيق  ،كمن ىنا
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 جزء منها.ػا ليس بػ)السلفٌية الواجبة(، كمو جزء من ػا ىػ؛ للتمييز بٌن مالعلماء
هذا ػن، لػسبارين الدقيقيمً ػما الػى :ا )الكٌلٌية(، ك)القطعٌية(ػػرطػوف شػكيك

 النظر الدقيق الواجب األكيد.
ل، يف ىذا اٞنقاـ؛ ألٌف التساىي  -أبٌم حاؿ من األحواؿ  -كال ٩نوز 

تيوًجب علينا العناية األكيدة، القيمة الكربل اليت ٔنتٌص هبا )السلفٌية الواجبة( 
 ابلتمييز بٌن ما ىو جزء منها، كبٌن ما ليس َنزء منها.

عنػاية الصائغ األلػمعٌي الػحريص، ابلتمييز بٌن  ثىػلً ىذه العناية، كمى  ثىػلي كمى 
)اٛنوىرة القٌيمة النادرة(، كبٌن )اٞنصوغات اٞنزي فة(، أك )اٞنصوغات الرديئة(، أك 

 (. )اٞنصوغات الرخيصة
فالقيمة الكربل للجوىرة النادرة تدعوه إُف اٜنرص الشديد األكيد، على 

 ْنُنب التساىل، يف فحص اٞنصوغات؛ لكيبل يلتبس النادر ابلتافو.
أٌم اتٌفاؽ آخر  ضاىيها قيمةي كىكذا كاف التٌفاؽ السلف قيمة، ال تي 

 ٢نالف؛ كلذلك يكوف الػمتساىل يف ىذا األمر غالطنا، أك مغالطنا.
 أبرز الػمجاالت اليت تنتمي إليها )الػمنسوابت السلفٌية(:ك 

 :ّراءقراءات القخ مـجال  -1
ٖنٌة قراءات تينسىب إُف بعض السلف، من الصحابة، كالتابعٌن، كمن جاء  

 بعدىم، كىي ٢نالفة للقرآف الكرٔف، كتيسٌمى )القراءات الشاٌذة(، منها:
 ٌي بن كعب.ػقراءة منسوبة إُف أيبى  -أ

 قراءة منسوبة إُف عبد هللا بن مسعود. -ب
 قراءة منسوبة إُف أيب الدرداء. -ج
 قراءة منسوبة إُف علٌي بن أيب طالب. -د
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 قراءة منسوبة إُف سعد بن أيب كقٌاص. -ه
 قراءة منسوبة إُف عبد هللا بن عٌباس.  -و
 قراءة منسوبة إُف اٜنسن البصرٌم. -ز

 ن.يصً حى ػقراءة منسوبة إُف ابن مي  -ح
 السختيآٌف. قراءة منسوبة إُف أيٌوب -ط
 قراءة منسوبة إُف األعمش. -ي
 قراءة منسوبة إُف اليزيدٌم. -ك

فإذا كانت نسبة ىذه القراءات الشاٌذة إُف من نيسبت إليهم قطعٌية  
  .الثبوت؛ فإنٌػها مػخالفة للقرآف الكريػم، فػي بعض األلفاظ

شاٌذة مردكدة؛  -هبذه اٞنخالفات اٛنزئٌية  - ىذه القراءات كلذلك تكوف
 فبل تيعٌد جزءنا من )القرآف الكرٔف(.

أٌما ما اتٌفق السلف، على القراءة بو، اتٌفاقنا كلٌػيًّا قطعيًّا؛ فبل ريب يف كونو  
 من )القرآف الكرٔف(.

، ي كٌلٌية )االتٌفاؽ السلفٌي(ػفات الػجزئٌية( ال يقدح فخالى ككجود ىذه )الػمي  
؛ من فػي ابب )القراءة القرآنٌية(، اٞنواًفقة كل  اٞنوافىقة، للوحي اإلٟنٌي القرآٌٓف اٞننز ؿ

 .ٟنا الضعف الثبوتػيٌ خالىفات اٛنزئٌية، ك مي ػلتلك ال جهتٌن: الضعف العددمٌ 
 :مفّسرينـتفسًنات المـجال  -2

، دًّاجً  رةػسػلفٌية(، كثي تفسًنيٌة اشػتملت )كتػب التفسيػر( على )منسوابت 
 تنتمي إلػى )السلفٌية الواجبة(، كأبرزىا: ال
الػمنسوابت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، بٌن السلف أنفسهم، يف  -أ

 التفسًن؛ فتنتفي بذلك خصيصة )الكٌلٌية(.
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اٞننسوابت اليت تنسب بعضى التفسًنات، إُف بعض السلف، كليس ثػٌمة  -ب
جزءنا من االتٌفاقات التفسًنيٌة السلفٌية؛ دليل قطعٌي، على كوف ىذه التفسًنات 

 فتنتفي بذلك خصيصة )الكٌلٌية(.
اٞننسوابت التػي لػم تثبت، ثبواتن قطعيًّا، كال سػٌيما مػا ريكم أبسػانيػد ضعيفة؛  -ج

 فتنتفي بذلك خصيصة )القطعٌية(.
 :أسباب النيولمـجال رواايت  -3

باب النزكؿ(، اليت فقدت ٔنرج من )السلفٌية الواجبة( كُل ركاايت )أس 
 شرط )الكٌلٌية(، أك فقدت شرط )القطعٌية(، أك فقدت الشرطٌن معنا.

ي تعيٌن )سبب النزكؿ( ػفالركاايت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، ف 
 كن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. ٬ني  ال

ذات األسانيد الركاايت كال سٌيما  -م تثبت، ثبواتن قطعيًّا ػكالركاايت اليت ل 
 كن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.ال ٬ني  -الضعيفة 

كٔنرج من )السلفٌية الواجبة( أيضنا تلك الركاايت، اليت نسبت إُف بعض  
، ال يدٌؿ داللة قطعٌية، على أٌف اٞنراد بياف سبب النزكؿ؛ فقد يكوف  السلف قوالن

 ٌي.اٞنراد اٞننسوب: ىو بياف اٜنكم الشرع
 قد اآلية، لنزكؿ متعٌددة أسباب من اٞنفٌسركف يذكره كما»قاؿ الزركشٌي:  
 أفٌ  كالتابعٌن الصحابة عادة من عيرؼ كقد سٌيما ال الباب، ىذا من يكوف

 اآلية ىذه أفٌ  بذلك ييريد فإنٌو كذا؛ يػاآلية ف ىذه نزلت قاؿ: إذا ،أحدىم
 .(ُ)«نزكٟناي ػالسبب ف كاف ىذا أفٌ  ال اٜنكم، ىذا تتضٌمن

                                                           
 .ِّ-ُّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
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 :أقوال الناسخ وادلنسوخمـجال  -4
ككذلك ٔنرج من )السلفٌية الواجبة( كُل األقواؿ اٞننسوبة إُف السلف، اليت  

موضوع )الناسخ كاٞننسوخ(، إذا فقدت شرط الكٌلٌية، أك شرط ػٟنا عبلقة ب
 القطعٌية، أك الشرطٌن معنا.

تعيٌن )الناسخ كاٞننسوخ( فالركاايت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، يف 
 كن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. ٬ني  ال

ذات األسانيد الركاايت كال سٌيما  -م تثبت، ثبواتن قطعيًّا ػكالركاايت اليت ل 
 كن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.ال ٬ني  -الضعيفة 

نسبت إُف بعض كٔنرج من )السلفٌية الواجبة( أيضنا، تلك الركاايت اليت  
، ال يدٌؿ داللة قطعٌية، على أٌف اٞنراد بياف الناسخ كاٞننسوخ؛ فقد  السلف قوالن

 يكوف اٞنراد اٞننسوب: ىو التخصيص، أك ٥نو ذلك.
 كاٞننسوخ: ابلناسخ السلف عاٌمة كمراد قلت: كمراده،» قاؿ ابن القٌيم: 

 قكاٞنطلى  العاـٌ  داللة كرفع - اٞنتأٌخرين اصطبلح كىو - اترة َنملتو اٜنكم رفع
 د،قي  مي  على قطلى مي  ٘نل أك تقييد، أك بتخصيص، إٌما اترة، كالظاىر كغًنىا

 لتضُمن نسخنا؛ كالصفة كالشرط االستثناء، ليسٌموف إهٌنم حٌت  كتبيينو، كتفسًنه
 بياف ىو لساهنم: كيف عندىم، فالنسخ ؛اٞنراد كبياف الظاىر، داللة رفع ذلك

 ذلك من رأل كبلمهم، أتٌمل كمن عنو، خارج أبمر بل اللفظ، ذلك بغًن مرادػال
 على كبلمهم ٘نلي  أكجبها ،إشكاالت بو عنو كزاؿ حصى،ػي ي ال ما فيو

 .(ُ)«متأٌخرػال حادثػال االصطبلح

                                                           
 .ٔٔ/ِ( إعبلـ اٞنوٌقعٌن: ُ)
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 :رواايت ادلّكّي وادلدينّ مـجال  -5
ككذلك ٔنرج من )السلفٌية الواجبة( كُل األقواؿ اٞننسوبة إُف السلف، اليت  

ٟنا عبلقة ّنوضوع )اٞنٌكٌي كاٞندٌٓف(، إذا فقدت شرط الكٌلٌية، أك شرط القطعٌية، 
 أك الشرطٌن معنا.

م يعتربكا ػٌما لػل ،كالتابعوف من بعدىم ،ككذلك الصحابة»قاؿ الزركشٌي: 
م ػ٣نٌا ال يسوغ اٛنهل بو، ل ،أٌف من فرائض الدين تفصيل ٗنيع اٞنٌكٌي كاٞندٓفٌ 

إخبارىم بو، كمواصلة ذكره على أٚناعهم، كأخذىم ّنعرفتو. ر الدكاعي على تتوفٌ 
أك مدٌٓف،  ،ف يف بعض القرآف: ىل ىو مٌكيٌ تلى ساغ أف ٫ني  ،كإذا كاف كذلك

كاالجتهاد، كحينئذ فلم يلـز النقل  ،لوا يف القوؿ بذلك ضرابن من الرأمعمً كأف يي 
بعد اٟنجرة أف م ٩نب على من دخل يف اإلسبلـ ػعنهم ذكر اٞنٌكٌي كاٞندٌٓف، كل

مدنٌية. فيجوز أف يقف يف ذلك،  أك ،نزلت قبل إسبلمو: مٌكٌيةأي  ،يعرؼ كٌل آية
بطل ما تو٨ٌنوه من كجوب  ،أك يغلب على ظٌنو أحد األمرين؛ كإذا كاف كذلك
ككجوب ارتفاع اٝنبلؼ  ،همػنقل ىذا، أك شهرتو يف الناس؛ كلزـك العلم بو ل

 .(ُ)«فيو
 :األحاديثجال رواية ـم -6

 ٔنرج من )السلفٌية الواجبة( الكثًن من الركاايت اٜنديثٌية، كأبرزىا: 
 الركاايت ذات األسانيد الضعيفة، كال سٌيما ركاايت الضعفاء كاٞنتٌػهىمٌن. -أ

 الركاايت اليت اختلف العلماء، يف تصحيحها، كيف تضعيفها. -ب
، إُف النيٌب  -ج لبشريٌة، غًن ، بصفتو االركاايت اليت تينسىب فيها أقواؿه

 التبليغٌية.

                                                           
 .ُِٗ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
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 أقواؿه غًن نبويٌة. -إُف بعض )السلف(  -الركاايت اليت تينسب فيها  -د
 ة.الركاايت اليت تدٌؿ متوهنا، داللة قطعٌية، على ٢نالفة األدلٌة القطعٌية اٞنعتربى  -ه
 كن اٛنمع بينها.الركاايت اآلحاديٌة، اليت يعارض بعضيها بعضنا، كال ٬ني  -و
 :الع ق ديّةألحكام مـجال ا -7

ىم  -كال سٌيما جيل الصحابة  -ال ريب فػي أٌف )السلف الصالػح(  
، أبصوؿ اإل٬ناف، كفركعو؛ فإٌف مصدر عقائدىم أعلػم الناس بعد األنبياء 

 اإل٬نانٌية ىو الوحي اٞننز ؿ: )الوحي القرآٌٓف(، ك)الوحي النبوٌم(.
السقيمة(. ككاف اإل٬ناف ابلغيب، كقد سلموا من أتثًن )الفلسفات القد٬نة  

كن العلم بو، كاالقتصار على ما ييػثمر كالتسليم للوحي، كاالقتصار على ما ٬ني 
عمبلن صاٜننا: أبرز الصفات اليت اٌتصفوا هبا، أك اٌتصف هبا معظمهم؛ كلذلك  

 نقٌية صافية.  -غالبنا  -كانت عقائدىم 
لٌػيًّا قطعيًّا: ىو اٞنصدر األصفى فما اتٌفق عليو )السلف الصالػح(، اتٌفاقنا ك 

 لػمعرفة )األحكاـ العىقىديٌة اإلسبلمٌية(.
كىذا يعين كجوب اٌتصاؼ )الػمنسوب العىقىدٌم(، بصفة )الكٌلٌية(، كصفة  

)القطعٌية(؛ ليكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. فإذا فقدت )العقيدة اٞننسوبة( 
 فبل تيعٌد جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.إحدل ىاتٌن الصفتٌن، أك فقدهتما معنا، 

 كلذلك ٔنرج من )السلفٌية الواجبة( منسوابت عىقىديٌة كثًنة، أبرزىا: 
أف تكوف العقيدة منسوبة، إُف بعض الصحابة، أك بعض التابعٌن؛ كليست  -أ

 اثبتة عن السلف، كٌلهم، ثبواتن قطعيًّا.
ختبلؼ مؤثٌر(، بٌن )السلف(، أف ييفهىم من )الركاايت العىقىديٌة( كجود )ا -ب

 يف بعض العقائد، اٞننسوبة إليهم، أك اٞننسوبة إُف بعضهم.
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قائمة على  -أك اٞننسوبة إُف بعضهم  -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -ج
 أحاديث ضٌعفها العلماء، اتٌفاقنا.

قائمة على  -أك اٞننسوبة إُف بعضهم  -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -د
 حاديث، اختلف العلماء يف تصحيحها، أك يف تضعيفها.أ

قائمة على  -أك اٞننسوبة إُف بعضهم  -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -ه
 أحاديث صٌححها العلماء، اتٌفاقنا، لكٌنها غًن قطعٌية الثبوت.

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

داٌلة داللة  -أك اٞننسوبة إُف بعضهم  -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -ز
 ة.قطعٌية، على ٢نالفة األدٌلة القطعٌية اٞنعتربى 

 العملّية: مـجال األحكام -8
 ٔنرج من )السلفٌية الواجبة( الكثًن من )اٞننسوابت العملٌية(، كأبرزىا:

ا من الصحابة، أف يكوف الرأم منسوابن إُف بعض  -أ السلف، كأف يكوف كاحدن
ا من التابعٌن، أك آحادنا من الصحابة، أك آحادنا من التابعٌن؛ كليس  أك كاحدن

 رأاين اثبتنا، عن السلف، كٌلهم، ثبواتن قطعيًّا.
أف ييفهىم من )الركاايت( كجود )اختبلؼ مؤثٌر(، بٌن )السلف(، يف بعض  -ب

 أك اٞننسوبة إُف بعضهم.اآلراء العملٌية، اٞننسوبة إليهم، 
قائمنا  -أك اٞننسوب إُف بعضهم  -أف يكوف الرأم العملٌي اٞننسوب إليهم  -ج

 على أحاديث ضٌعفها العلماء، اتٌفاقنا.
قائمنا  -أك اٞننسوب إُف بعضهم  -أف يكوف الرأم العملٌي اٞننسوب إليهم  -د

 على أحاديث، اختلف العلماء، يف تصحيحها، أك يف تضعيفها.
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داالًّ  -أك اٞننسوب إُف بعضهم  -أف يكوف الرأم العملٌي اٞننسوب إليهم  -ه
 ة.داللة قطعٌية، على ٢نالفة األدٌلة القطعٌية اٞنعتربى 

ا:  كال بٌد من اإلشارة أخًننا، إُف أمرين مهٌمٌن، جدًّ
كٌل مػا ىو جػزء من )السػلفٌية الواجبة(: ىػػو حػػػٌق كاقػػع، ال ريب فيو،   -األّول

 موافق كٌل اٞنوافقة للصورة التنزيلٌية.
 أٌما ما لػيس َنزء من )السلفٌية الواجبة(، فهو قسماف: 

م يثبت اتٌفاؽ السلف عليو، ػما ىو حٌق، موافق للصورة التنزيلٌية، لكن ل -1
ثبواتن قطعيًّا. فمن اطٌلع على أدٌلة يراىا كافية للقطع، فالواجب عليو بياهنا 

 .؛ لينتفعوا هباللناس
ما ىو ابطل، ٢نالف للصورة التنزيلٌية، لكٌن بعض السلف ذىبوا إليو؛ ألهٌنم  -2

 ظٌنوا أنٌو من قبيل اٜنٌق.
ككثًن من ٠نتهدم السلف كاٝنلف قد قالوا كفعلوا ما »قاؿ ابن تيمٌية: 

ظٌنوىا صحيحة، كإٌما  ،م يعلموا أنٌو بدعة؛ إٌما ألحاديث ضعيفةػىو بدعة، كل
م ػد منها، كإٌما لرأم رأكه، كيف اٞنسألة نصوص لرى م يػي ػآلايت فهموا منها ما ل

 . (ُ)«تبلغهم
 مسػػائػل فإفٌ ا يسوغ فيو االجتهاد؛ لكن ىذا ٣نٌ »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 
 تنازع لىما كذلك، كػاف لو إذ طائفة؛ عليها يٌتفػػق يكػػاد ال األصػػوؿ فػي الػدًٌٌؽ،

 .(ِ)«كالتابعٌن... الصحػابة، مػن السػػلف، بعضها فػي
 رػكثي يػف منهم، رػكثي أخطأ السلف فإفٌ  كأيضنا،»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

                                                           
 .َُْ/ُٗ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٔ/ٔ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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مثلما أنكر بعض الصحابة  بذلك. التكفًن عدـ على كاتٌفقوا اٞنسائل، ىذه من
 .(ُ)«كأنكر بعضهم أف يكوف اٞنعراج يقظة ،ت يسمع نداء اٜنيٌ أف يكوف اٞنيٌ 

عن السلف، كغالبها من  ،كم يف ىذا آاثر كثًنةكقد ري »كقاؿ ابن كثًن: 
قد  ر فيها، كهللا أعلم ُناؿ كثًن منها، كمنها مانظى ليي  ؛لنقى اليت تي  ،اإلسرائيلٌيات

ما عن كٌل  ،ي القرآف غنيةػالذم أبيدينا، كف ،حقٌ ػمخالفتو الػع بكذبو؛ لقطى يي 
ها ال تكاد ٔنلو من تبديل كزايدة كنقصاف، كقد ػمن األخبار اٞنتقٌدمة؛ ألنٌ  ،عداه

 . (ِ)«ضع فيها أشياء كثًنةكي 
٢نالفة )السلفٌيات غًن الواجبة( يؤٌدم إُف )٢نالفات مذىبٌية(، غالبنا،  -الثاين

 ِنبلؼ ٢نالفة )السلفٌية الواجبة(؛ فإنٌو يؤٌدم إُف ٢نالفة )اٜنقائق اإلسبلمٌية(.
حقائق )السلفٌية الواجبة(؛ ػب ،ى االستمساؾػجب الدعوة إلػت ،كلذلك 

فٌن، من العلمانٌيٌن، كالعصرانٌيٌن، رًٌ ػحريفات اهة تعطيبلت اٞنعطًٌلٌن، كتمواجى ػل
 من الذين يينكركف )اٜنقائق اإلسبلمٌية( الكربل.  ،كالقرآنٌيٌن، كأمثاٟنم

أٌما فػي مقاـ )السلفٌيات غًن الواجبة(، فالواجب على العلماء الػمٌتقٌن  
أف يعتمدكا  -قبل التوُجو إُف ١ناكلة )االجتهاد( يف مسائلها  -الػمجتهدين 

 :خارج الػمٌتقٌن(؛ لتهيئة الوضع اٞنناسب لبلجتهاد الصحيحعلى )مػ
 حقائق اإلسبلمٌية. ػحبل الػب االعتصاـ -1
، ة الدخوؿالعامٌ  كتػجنيبذات الثمار العملٌية،  ،مسائلػعلى ال االقتصار -2

 خالصة. ػمسائل النظريٌة الػمسائل الدقيقة، كالػيف ال
  .غضبو؛ للخركج من اٝنبلؼ ؛ ابتغاء مرضاة هللا، كاتٌقاءاالحتياط -3

                                                           
 .ِّٔ/ُِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُٓٓ/ٗ ( تفسًن القرآف العظيم:ِ)
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 منا كحديثنا. ػمختلفٌن، قديػما جرل لغًنىم، من الػب االعتبار -4
 خالفيهم، حٌن ييصيبوف.ػخطئوف، كبصواب مػي أبخطائهم، حٌن ي االعرتاؼ -5

فإذا فعلوا ذلك، فعسى هللا أف يوٌفقهم إُف االجتهاد الصحيح السليم،  
 ة(.الربمء من ٢نالفة )اٜنقائق اإلسبلميٌ 

 أمثلة للسلفّيات غًن الواجبة:
 السلفٌيات غًن الواجبة قسماف: 

 األقواؿ اٞننسوبة إُف )السلف( كٌلهم، أك أكثرىم، نسبة غًن قطعٌية الثبوت. -أ
 األقواؿ اٞننسوبة إُف بعضهم، سواء أكانت قطعٌية الثبوت، أـ غًن قطعٌية. -ب

فػي كتب )الػمؤٌلفٌن القدامى(، ٩ند الكثًن من تلك  كمن ينظر بتدبُر 
 الػمنسوابت السلفٌية، غًن الواجبة، كأبرزىا: 

 أمثلة للمنسوابت الع ق ديّة غًن الواجبة: -أّواًل 
 صورة فػي مرٌتيػن، بعينيو، رب و، مػحٌمده  رأل»: قاؿ عٌباس، أنٌو نيسب إُف ابن -

 . (ُ)«أمرد شابٌ 
ـٌ  -  رأيت: يقوؿ ،هللا  رسوؿ سػمعت» أهٌنا قالت: الطفيل، نيسب إُف أ

 نعبلف رجليو يف ساقيو، أنصاؼ إُف الفردكس، من خضر يف الػمناـ، يف ربٌػي،
 .(ِ)«ذىب من فراش كجهو على ذىب، من
 ىل: يسألو عٌباس، بن هللا عبد بعث إُف» أنٌو عمر، نيسب إُف عبد هللا بن -

 رسولو، عليو فرد   رآه، قد نعم، أف: إليو فبعث كتعاُف؟ تبارؾ رب و، مػحٌمده  رأل
 من أربعة ٓنملو ذىب، من كرسيٌ  على رآه: فقاؿ: قاؿ رآه؟ كيف: فقاؿ

                                                           
 .ُّٔ( إبطاؿ التأكيبلت: ُ)
 .ُّٕ( إبطاؿ التأكيبلت: ِ)
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 ثور، صور يف كملك أسد، صورة يف كملك رجل، صورة يف ملك اٞنبلئكة:
 .(ُ)«ذىب من فراش دكنو خضراء، ركضة يف نسر، صورة يف كملك

 جاءٓف إذ يف اٞنسجد، جالس أان بينما»: قاؿ نٌن، أنٌوحي  بن بيدنيسب إُف عي  -
 ٚنعت: قتادة فقاؿ الناس، إلينا كاثب كٓنٌدث، إِف   كجلس النعماف، بن قتادة

 كاستلقى، عرشو، على استول ،خلقو من فرغ لىٌما هللا إفٌ : يقوؿ ،هللا  رسوؿ
 .(ِ)«لبشر تصلح ال إهٌنا: كقاؿ .األخرل على رجليو، إحدل ككضع

 الذراعٌن، نور من اٞنبلئكة هللا خلق»: أنٌو قاؿ عمرك، هللا بنعبد  نيسب إُف -
 . (ّ)«كالصدر

 فيهنٌ  ّنا السبع، السماكات  هللا يطوم»: قاؿ عٌباس، أنٌو نيسب إُف ابن -
 ييرل فبل بيمينو، ذلك كلٌ  يطوم اٝنبلئق، من فيهنٌ  ّنا كاألرضٌن، اٝنبلئق؛ من
 يف كٌلو ذلك فيكوف شيء، اٝننصر عند من ييرل كال شيء، اإلهباـ عند من

 .(ْ)«خردلة ّننزلة كٌفو
 هللا، يضحك: " هللا، رسوؿ قاؿ»: قاؿ نيسب إُف جابر بن عبد هللا، أنٌو -

 . (ٓ)«كأضراسو لػهواتو بدت حٌت  رُبكم،
 يف البطحاء، يف جالسنا كاف» أنٌو اٞنطٌلب، عبد بن نيسب إُف العٌباس -

: فقاؿ إليها، فنظركا سحابة، علتهم إذ فيهم... جالس  هللا كرسوؿ عصابة،

                                                           
 .ُّٖ-ُّٕ( إبطاؿ التأكيبلت: ُ)
 .َُٗ-ُٖٗ( إبطاؿ التأكيبلت: ِ)
 .ُِِ( إبطاؿ التأكيبلت: ّ)
 .ْْٔ-ْْٓ/ِ( العظمة: ْ)
 .ُِْ( إبطاؿ التأكيبلت: ٓ)
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:  هللا رسوؿ: فقاؿ السحاب، ىذا نعم،: قالوا ىذه؟ اسم ما تدركف ىل
 كم تدركف كىل: قاؿ مثٌ  كالعناف؟:  هللا رسوؿ فقاؿ كاٞنزف،: فقالوا كاٞنزف؟

 ما بعد فإفٌ : قاؿ ندرم. ما كهللا، ال،: قالوا كاألرض؟ السماء بٌن ما عدبي 
 اليت السماء إُف سنة، كسبعوف ثبلث كإٌما اثنتاف، كإٌما كاحدة، إٌما: بينهما
 السابعة السماء فوؽ: قاؿ مثٌ  كذلك، ٚنوات سبع عٌدىنٌ  حٌت  كذلك، فوقها
 أكعاؿ، ٖنانية ذلك فوؽ مثٌ  ٚناء، إُف ٚناء بٌن ما مثل كأسفلو، أعبله بٌن ُنر،

 بٌن العرش، ظهورىنٌ  فوؽ مثٌ  ٚناء، إُف ٚناء بٌن كما كركبهٌن، أظبلفهنٌ  بٌن ما
 .(ُ)«ذلك فوؽ كهللا ٚناء، إُف ٚناء بٌن ما مثل كأسفلو أعبله

: فقالت ، النيبٌ  إُف امرأة أتت»: قاؿ خليفة، أنٌو بن هللا نيسب إُف عبد -
؛ فعظ م اٛنٌنة، ييدًخلين أف هللاى  ادعي   السماكات كسع كرسٌيو إفٌ  :فقاؿ الرب 

 أصابعو كمدٌ  أصابع، أربع قدر إاٌل  منو يفضل فما عليو، ليقعد كإنٌو كاألرض،
 .(ِ)«ييثًقلو من ركبو إذا اٛنديد، الرحل كأطيط أطيطنا لو كإفٌ  األربع،

 مىقىامنا رىُبكى  يػىبػٍعىثىكى  أىفٍ  عىسىى﴿ نيسب إُف ٠ناىد، يف تفسًن قولو تعاُف: -
 . (ْ)«العرش على ييقًعده»أنٌو قاؿ:  ،(ّ)﴾١نىٍميودنا

 عزٌتو، يف اٛنٌبار، كفوقو العرش، ٘نلوا حٌن أهٌنم بلغنا كقد»قاؿ الدارمٌي:  -
 حوؿ، "ال ليقًٌنوا: حٌت  ركبهم، على كجثوا كاستكانوا، ٘نلو، عن ضعفوا كهبائو،

 بو استقلٌ  ما ذلك لوال .كإرادتو هللا، بقدرة بو فاستقٌلوا اب"؛ إاٌل  قٌوة، كال

                                                           
 .ِّٓ-ِّْ/ُ( التوحيد: ُ)
 .ُٖٓ( نقض اإلماـ أيب سعيد: ِ)
 .ٕٗاإلسراء: ( ّ)
 .ُِْ/ُ( السٌنة، اٝنبٌلؿ: ْ)
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 الستقر   شاء قد كلو .فيهنٌ  من كال كاألرض، السماكات كال اٜنىمىلة، كال العرش،
 عرش على فكيف ربوبٌيتو، كلطف بقدرتو، بو فاستقٌلت بعوضة، ظهر على

 . (ُ)«السبع؟ كاألرضٌن السبع، السماكات من أكرب عظيم
 تعليق: 
ٔنرج ىذه الػمنسوابت العىقىديٌة عن )السلفٌية الواجبة(؛ ألهٌنا فاقدة لشرط  

كشرط الكٌلٌية؛ كال ٫نالف يف ذلك إاٌل )غبلة اٜننابلة(، الذين أقاموا القطعٌية، 
 عقيدة )اإلقعاد على العرش( على أساس )أثػػر مػجاىد(!!!

 رد   نمى : قاؿ كاصل، بن أ٘ند بن ١نٌمد فسمعتي »قاؿ أبو بكر اٝنبٌلؿ:  
 .   (ِ)«جهميٌ  فهو ٠ناىد، حديث

 الواجبة:أمثلة للمنسوابت الفقهّية غًن  -اثنًيا
-  :  حبلالن  ككاف أجل، إُف النكاح كىو اٞنتعة، نكاح ٩نوز كال»قاؿ ابن حـز

 سخنا، ن ولورس لساف على تعاُف، هللا نسخها ، مثٌ  هللا رسوؿ عهد على
،  من ٗناعةه   هللا رسوؿ بعد ٓنليلها على ثبت كقد .القيامة يـو إُف اباتًّ

 بن كجابر الصٌديق، بكر أيب بنت : أٚناء الصحابة من ، منهم السلف
 حريث، بن كعمرك سفياف، أيب بن كمعاكية عٌباس، مسعود، كابن كابن هللا، عبد
 هللا، عبد بن جابر خلف. كركاه بن أيمٌية ابنا كمعبد كسلمة، اٝندرٌم، سعيد كأبو
 آخر قرب إُف كعمر، بكر، أيب ، كمٌدةهللا  رسوؿ مٌدة الصحابة، ٗنيع عن

 كعن .توُقف فيها عليٌ  كعن الزبًن، ابن عن إابحتها يف كاختيلف .عمر خبلفة
 كأابحها فقط، عدالف عليها يشهد لػم إذا أنكرىا إ٧ٌنا أنٌو اٝنطٌاب بن عمر

                                                           
 .ُّٕ( نقض اإلماـ أيب سعيد: ُ)
 .ُِْ/ُ( السٌنة، اٝنبٌلؿ: ِ)
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 فقهاء كسائر جبًن، بن كسعيد كعطاء، طاكس،: التابعٌن كمن .عدلٌن بشهادة
. "اإليصاؿ"بػ اٞنوسـو كتابنا يف اٞنذكورة، اآلاثر تقٌصينا كقد .هللا أعٌزىا مٌكة،
 عن: فيها كاختيلف .األنصارمٌ  عمرة أيب ابن كعن عمر، ابن عن ٓنر٬نها كصحٌ 
 من عقدىا، كفسخ بتحر٬نها، قاؿ ك٣ٌنن .الزبًن كابن عٌباس، كابن كعمر، علٌي،

 يصحٌ : رفى زي  سليماف. كقاؿ كأبو كالشافعٌي، كمالك، حنيفة، أبو: متأٌخرينػال
 كاٞنوىوبة، الشغار، ٓنرٔف صحٌ  لقد: حٌمدػم أبو قاؿ .الشرط كيبطل العقد،

 كنقتصر .ابلتناقض يبالوف ال كلكٌنهم اٞنتعة، من أبٌني  التحرٔف يف كىي فأابحوىا،
 عن الرزٌاؽ، عبد طريق من ركيناه ما كىو اثبت، خرب على ٓنر٬نها يف اٜنيٌجة من

 عن اٛنهيٌن، سربة بن الربيع عن العزيز، عبد بن عمر بن العزيز عبد عن معمر،
 معتػس فقاؿ: كفيو: حديث،ػال فذكر ، هللا رسوؿ مع خرجنا: قاؿ أبيو،

 أجل، إُف امرأة تزٌكج كاف "من: كيقوؿ ٫نطب، منربػال ، على هللا رسوؿ
 حر مها قد هللا فإفٌ  كيفارقها، شيئنا، أعطاىا ٣نٌا يسرتجع كال ٟنا، ٌٚنى ما فلييعًطها
 أمٌنا فقد القيامة، يـو إُف حيٌرًـ ما: ١نٌمد أبو قاؿ .القيامة" يـو إُف عليكم،
 فمن .مسٌمى أجل على إاٌل  يقع لػم العقد ألفٌ  ففاسد؛ ر،فى زي  قوؿ كأٌما .نسخو
ا، ألزمهما فإنٌو العقد، كأجاز الشرط، ىذا أبطل  التزماه كال قٌط، يتعاقداه لػم عقدن
 أجل: إُف اٞنعقود العقد أفٌ  -شٌك  ببل - يدرم سليم حسٌ  ذم كلٌ  ألفٌ  قٌط،
 تعاقداه، عقد إبطاؿ الباطل .. فمن.أجل غًن إُف ىو الذم العقد، غًن ىو

ا كإلزامهما  أمران الذم بو أيمران أف إاٌل  البٌتة، ٪نلٌ  ال كىذا يتعاقداه، لػم عقدن
 .(ُ)«دكنو، كاب تعاُف التوفيق أحد ال كاٜنٌج، كالصـو كالزكاة ابلصبلة

                                                           
 .َُّ-ُِٕ/ٗ( اٌلى ابآلاثر: ُ)
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 تعليق: 
ة سواء صٌحت نسبة القوؿ إبابحة الػمتعة، إُف بعض السلف، صحٌ  

قطعٌية، أـ لػم تصٌح؛ فإٌف القوؿ إبابحة اٞنتعة قوؿ خارج عن )السلفٌية الواجبة(؛ 
 فقد شرط )الكٌلٌية(، ببل خبلؼ.ألنٌو قد 

قد ذىبوا إُف القوؿ بتحرٔف  -ببل خبلؼ  -فجمهور )السلف الصاٌف( 
ّنعىن أهٌنم حٌرموىا من تلقاء أنفسهم، بل ّنعىن أهٌنم شهدكا  اٞنؤقٌتة، الىذه اٞنتعة 
قد حر مها؛ فيكونوف قد اطٌلعوا على األدلٌة الشرعٌية القطعٌية،   على أٌف هللا

 الداٌلة على ٓنر٬نها، مع فهمهم السليم للمراد الشرعٌي، من تلك األدلٌة.
متعة؛ فقد تكوف النسبة إليهم أٌما الذين نيًسب إليهم القوؿ إبابحة الػ

ابطلة، كليس ىذا ببعيد؛ فإهٌنا ركاايت آحاد، ال تيفيد أكثر من الظٌن، يف 
 أحسن أحواٟنا. 

غًنى مدركٌن للمراد  -الذين نسبوا إليهم ذلك القوؿ  -كقد يكوف الركاة 
 اٜنقيقٌي ألقواٟنم، إف صٌحت عنهم. 

على األدلٌة اٌرًمة؛  كقد يصٌح قوؿ بعضهم ابإلابحة؛ لعدـ االٌطبلع
 كليس ىذا ببعيد؛ فليسوا ّنعصومٌن من اٝنطإ، إاٌل إذا أٗنعوا.

 أمثلة للمنسوابت التفسًنيّة غًن الواجبة: -اثلثًا
 العلم أىل فإفٌ  بو، ك٨ٌنها ابٞنرأة، يوسف ىمٌ  من كاف ما فأٌما»قاؿ الطربٌم:  -

 ككيع، بن كسفياف كيريب، أبو حٌدثنا ما ذاكريه، كذلك أان ما ذلك يف قالوا
 عن سليماف، أيب بن عثماف عن عييينة، ابن ثنا: قالوا الرازٌم، موسى بن كسهل

 حىل  : قاؿ بلغ؟ ما يوسف ىمٌ  عن سيئل عٌباس، ابن عن ميليكة، أيب ابن
 كيريب. حٌدثنا يػألب حديثػال لفظ خاًتن.ػال جلسػم منها كجلس اًٟنٍميافى،
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 يزيد أيب بن هللا عيبيدي  ٚنع: قاؿ عييينة، ابن ثنا: قاال ككيع، كابن كيريب، أبو
 ٠نلس منها جلس: قاؿ ،(ُ)﴾هًبىا كىىىم   بًوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿ يف قولو: عٌباس ابنى 

 علٌي، بن كعمرك اٜنٌسآٌف، هللا عبد بن زايد اًٟنٍمياف. حٌدثنا كحىل   اٝناًتن،
: قاؿ يزيد، أيب بن هللا عيبيد عن عييينة، بن سفياف ثنا: قالوا ١نٌمد، بن كاٜنسن
 منها كجلس اًٟنٍمياف، حىل  : قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: سيئل عٌباس ابن ٚنعتي 
 عن عدٌم، أيب بن ١نٌمد ثنا: قاؿ هللا، عبد بن زايد اٝناًتن. حٌدثين ٠نلس

 يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: عٌباس ابن سألتي : قاؿ ميليكة، أيب ابن عن جيريج، ابن
 ٬ناف، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ ككيع، ابن رًجليها. حٌدثنا بٌن كجلس لو، استلقت: قاؿ
 استلقت: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىم   ًبوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿ميليكة:  أيب ابن عن جيريج، ابن عن
 عن سفياف، ثنا: قاؿ عقبة، بن قبيصة ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، ثيابىو. حٌدثين كحىل   لو،
 ما ،﴾هًبىا كىىىم   بًوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿عٌباس ابن عن ميليكة، أيب ابن عن جيريج، ابن

ا. حٌدثين أك ثيابىو، كحل   رًجليها، بٌن كجلس لو، استلقت: قاؿ بلغ؟  اٞنثىٌن، ثياهبى
 ميليكة، أيب ابن عن جيريج، ابن عن سعيد، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ إسحاؽ، ثنا: قاؿ
 قفاىا، على استلقت: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما عٌباس: ابن سألتي : قاؿ

 كحٌدثنا ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو ثيابىو. حٌدثنا لينزع رًجليها؛ بٌن كقعد
 سيئل: قاؿ ميليكة، أيب ابن عن عمر، بن انفع عن أيب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن
: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما ،﴾هًبىا كىىىم   ًبوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو عن عٌباس، ابن
 ثنا: االػق ككيع، كابن كيريب، أبو السراكيل. حٌدثنا يعين ًهٍمياف،ػال ل  ػػػحى 

 كىىىم   ًبوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو يف ٠ناىد، عن األعمش، ٚنعتي : قاؿ إدريس، ابن
 هللا عبد بن زايد لو. حٌدثين كاستلقت ثػين تو، حٌت  السراكيل، حىل  : قاؿ ،﴾هًبىا

                                                           
 .ِْيوسف:  (ُ)



368 

: قولو يف ٠ناىد، عن األعمش، ثنا: قاؿ سيعًن، بن مالك ثنا: قاؿ اٜنٌسآٌف،
 الػًميتػىنىًٌن. حٌدثنا على كقع حٌت  سراكيلو، حىل  : قاؿ ،﴾هًبىا كىىىم   بًوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿

 ٤نيح، أيب ابن عن معمر، عن ثور، بن ١نٌمد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن ١نٌمد
 من الرجل ٠نلس منها جلس: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىم   ًبوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿ ٠ناىد: عن

 بن القاسم ثين: قاؿ شبل، ثنا: قاؿ حيذيفة، أبو ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، امرأتو. حٌدثين
 ٨نٌو كأٌما لو، فاستلقت بو، ٨ٌنها أٌما: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىم   بًوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿بزٌة أيب
 يػثن: قاؿ حٌمد،ػم بن حسنػال ثيابو. حٌدثنا كنزع رًجليها، بٌن قعد فإنٌو هبا،

: قاؿ ميليكة، أيب بن هللا عبد أخربٓف: قاؿ جيريج، ابن عن ١نٌمد، بن حٌجاج
 بٌن كجلس لو، استلقت: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: عٌباس البن قلت

 اليماف، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ اًٜنٌمآٌف، ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، ثيابىو. حٌدثين ينزع رًجليها،
 حىل  : قاال كعكرمة، جيبًن، بن سعيد عن بذ٬نة، بن عليٌ  عن سفياف، عن

 ١نٌمد بن عمرك ثنا: قاؿ ككيع، ابن اٝناًتن. حٌدثنا ٠نلس منها كجلس السراكيل،
: ، قاؿ﴾هًبىا كىىىم   ًبوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿٠ناىد عن جابر، عن شريك، عن العنقزٌم،
 العزيز، عبد ثنا: قاؿ اٜنارث، حٌدثينالثُػٌنات.  بلغ حٌت  ثيابىو، كحل   استلقت،

 كىىىم   ًبوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿جيبًن:  بن سعيد عن حصٌن، أيب عن قيس، ثنا: قاؿ
 أخربان: قاؿ ٪نٍن، بن اٜنسن سراكيلو. حٌدثين ًتٌكةى  أطلقى : قاؿ ،﴾هًبىا
 نػػػع سليماف، يػأب بن افػػعثم عن عييينة، ابن رانػأخب: اؿػػق الرزٌاؽ، دػعب
: قاؿ بلغ؟ ما يوسف ىمٌ  عن سيئل عٌباس ابن شهدتي  :قاؿ ميليكة، أيب ابن
 ييوصىف ٩نوز أف ككيف: قائل قاؿ فإف اٝناًتن. ٠نلس منها كجلس اًٟنٍمياف، حىل  

 فقاؿ ذلك؛ يف اختلفوا العلم أىل إفٌ : قيل نيب ؟  كىو ىذا، ّنثل يوسف
 من ليكوف هبا؛ هللا ابتبله فإ٧ٌنا ِنطيئة، األنبياء من ابتيلي ٣ٌنن كاف: بعضهم

، على ، هللا  على يٌتكل كال منها، إشفاقنا طاعتو؛ يف فيجدٌ  ذكرىا، إذا كىجىلو
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 موضع ليعرًٌفهم بذلك؛ هللا ابتبلىم بل: آخركف كقاؿ. كر٘نتو هللا، عفو سعة
 بل: آخركف كقاؿ. اآلخرة يف عليو، عقوبتهم كتركو عنهم، بصفحو عليهم، نعمتو

 اإلايس كترؾ هللا، ر٘نة رجاء يف الذنوب، ألىل أئٌمة ليجعلهم بذلك؛ ابتبلىم
 القرآف كأتٌكلوا السلف، أقواؿ خالف ٣ٌنن آخركف كأٌما. اتبوا إذا عنهم، عفوه من

 اٞنرأة ٨ٌنت كلقد: معناه: بعضهم فقاؿ ٢نتلفة، أقواالن  ذلك يف قالوا فإهٌنم آبرائهم،
 من أرادتو ٣نٌا بو، ٟنٌمها ّنكركه؛ يناٟنا أك يضرهبا، أف يوسف هبا كىم   بيوسف،

 أذاىا، من بو ىم   عٌما ذلك ككف و ربٌو، برىاف يوسف رأل أفٌ  لوال مكركه،ػال
: قولو ذلك صٌحة على كالشاىد: قالوا نفسها. ًقبل من ارتدعت أهٌنا ال
 بو ىم   كاف ما ىو فالسوء: قالوا ،(ُ)﴾كىاٍلفىٍحشىاءى  الُسوءى  عىٍنوي  لًنىٍصًرؼى  كىذىًلكى ﴿
 بو، ٨ن ت كلقد: الكبلـ معىن: منهم آخركف كقاؿ. الفحشاء غًن كىو أذاىا، من

 أف لوال يوسف، هبا كىم  : فقيل يوسف، عن اٝنرب ابتيدئ مثٌ  عنها، اٝنرب فتناىى
 هللا كأفٌ  هبا، يػىهيم   لػم يوسف أف إُف الكبلـ معىن كج هوا كأهٌنم ربٌو، برىاف رأل
 فلم ربػٌػًػو، برىاف رأل كلكٌنو هبا، لىػهىم   ربػٌػًػو برىافى  رؤيتو لوال يوسف أفٌ  أخرب إ٧ٌنا
تػ بػىٍعتيمي  كىرىٍ٘نىتيوي  عىلىٍيكيمٍ  اَّلل ً  فىٍضلي  كىلىٍوالى : ﴿قيل كما هبا، يػىهيم    ًإال   الش ٍيطىافى  الى
 قبلها، "لوال" وابػػػج دًٌـػتق ال العرب أفٌ  نػالقولي ىذين دػػكييفس .(ِ)﴾قىًليبلن 

، لقد زيد، لوال: تريد كىي زيد، لوال قمتي  لقد: تقوؿ ال  مع ىذا قمتي
 آخركف كقاؿ أتكيليو. ييؤخىذ عنهم الذين القرآف، بتأكيل العلم أىل ٗنيعى  خبلفهما

 ٕنثيبلن  كاف ٨ٌنهما أفٌ  غًن ابٞنرأة، يوسف كىم   بيوسف، اٞنرأة ٨ن ت قد بل: منهم
 النفس، حديث يف حرج كال: قالوا إرادة؛ كال عزمنا ال كالرتؾ، الفعل بٌن منهما

                                                           
 .ِْ( يوسف: ُ)
 .ّٖالنساء:  (ِ)
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 رآه الذم الربىاف كأٌما. فعله  كال عزـه، معهما يكن لػم إذا القلب، ذكر يف كال
 فقاؿ فيو، ٢نتلفوف العلم أىل فإفٌ  اٝنطيئة، مواقعة أجلو من فرتؾ يوسف،
 حٌدثنا :ذلك قاؿ من ًذكري  اٝنطيئة. مواقعة عن ابلنهي نودم: بعضهم

 نػػع اف،ػسليم يػأب نػب افػػعثم نػع عييينة، ابن اػنػث: اؿػػػق ب،ػػكيري أبو
: نودم: قاؿ ،(ُ)﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿عٌباس ابن عن ميليكة، أيب ابن
: لو؟ قاؿ ريش فبل يطًن، فذىب ريشيو، كقع كالطًن فتكوف أتزٓف، يوسف، اي
 عٌباس، ابن عن ميليكة، أيب ابن عن سليماف، أيب بن عثماف عن عييينة، ابن ثنا

 قاؿ. أبيو كجو صورة ٕنثاؿ: قاؿ ربٌو، برىاف رأل حٌت  النداء، على ييعطً  مػل: قاؿ
 ذىب كالطًن فتكوف تزٓف، يوسف، اي: فقاؿ إصبعو، على عاضًّا: سفياف
 عن عدٌم، أيب بن ١نٌمد ثين: قاؿ اٜنٌسآٌف، هللا عبد بن زايد حٌدثين ريشو؟

 يعقوب، ابن اي: نودم: عٌباس ابن قاؿ: قاؿ ميليكة، أيب ابن عن جيريج، ابن
 فلم: قاؿ لو، ريش ال قعد أك ريشو، ذىب زْف، فإذا ريش، لو كالطائر تكن ال

 أنٌو كاحد، غًن كحٌدثين: جيريج ابن قاؿ. ىذا على يزد فلم النداء، على ييعطً 
كحٌدثنا  ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو حٌدثنا إصبعو. على عاضًّا أابه رأل
 قاؿ: قاؿ ميليكة، أيب ابن عن عمر، بن انفع عن أيب، ثنا: ككيع، قاؿ ابن
: لو فقيل يسمع، فلم نودم،: ، قاؿ﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿عٌباس ابن
 حٌدثنا لو؟ ريش فبل نيًتف، كالطًن فتكوف تزٓف، أف تيريد يعقوب، ابن اي

 ميليكة، أيب ابن عن اٜنضرمٌي، عمرك بن طلحة عن سلمة، ثنا: قاؿ ٘نيد، ابن
: نودم ٨ًنٍيانىو، يىػحيلٌ  فهو اٞنرأة، رًجلي بٌن جلس لىٌما يوسف، أفٌ  بلغين: قاؿ

 مثٌ . فأعرضى  ريشيو، تناثر زْف، إذا الطًن فإفٌ  تزًف، ال يعقوب، بن يوسف اي

                                                           
 .ِْ( يوسف: ُ)
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: قاؿ اٞنثىٌن، فقاـ. حٌدثين إصبعو، على عاضًّا يعقوب لو فتمٌثل. فأعرض نودم،
 عن ميليكة، أيب ابن عن جيريج، ابن عن سفياف، ثنا: قاؿ عقبة، بن قبيصة ثنا
 ريشو، ذىب زْف، إذا كالطًن، تكن ال يعقوب، ابن اي: نودم: قاؿ عٌباس، ابن

 ثنا: قاؿ ١نٌمد، بن اٜنسن ففيزٌع. حٌدثنا النداء، على ييعطً  فلم لو، ريش ال كبقي
: قاؿ ميليكة، أيب بن هللا عبد أخربٓف: قاؿ جيريج، ابن عن ١نٌمد، بن حٌجاج

 زْف، فإذا ريش، لو كالطائر تكوننٌ  ال يعقوب، ابن اي: نودم: عٌباس ابن قاؿ
 رأل حٌت  شيئنا، النداء على ييعطً  فلم لو. ريش ال قعد أك: قاؿ ريشو. ذىب
.  ففرًؽ، ربٌو، برىاف : قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربان: قاؿ ٪نٍن، بن اٜنسن حٌدثناففىػر 
 قاؿ: قاؿ ميليكة، أيب ابن عن سليماف، أيب بن عثماف عن عييينة، ابن أخربان

 فذىب ريشو، كقع كالطًن فتكوف أتزٓف، يعقوب، ابن اي: نودم: عٌباس ابن
 بن انفع أخربٓف: قاؿ كىب، ابن أخربان: قاؿ يونس، لو؟ حٌدثين ريش فبل يطًن،
 يف مكتوب أنت: فقيل يوسف، نودم: قاؿ قتادة، عن ٪نٍن، بن ٨نٌاـ عن يزيد،

 عن ٬ناف، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ ككيع، ابن السفهاء؟ حٌدثنا تعمل عمل األنبياء،
 فتكوف تزٓف، يعقوب، بن يوسف: نودم: قاؿ ميليكة، أيب ابن عن جريج، ابن

 عن فكف   يوسف رآه الذم الربىاف: آخركف كقاؿ لو؟ ريش فبل نيًتف، كالطًن
 :ذلك قاؿ من ًذكري  يتوع ده. يعقوب صورة أجلو: من اٝنطيئة؛ مواقعة
 أخربان: قاؿ العنقزٌم، ١نٌمد بن عمرك ثنا: قاؿ حٌمد،ػم بن حسنػال حٌدثنا

 لىٍوالى : ﴿قولو يف عٌباس، ابن عن جيبًن، بن سعيد عن حصٌن، أيب عن إسرائيل،
 على عاضًّا يعقوب، كجو -ٕنثاؿ  أك - صورة رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

 بن عمرك ثنا: قاؿ ككيع، ابن أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت إصبعو،
: عٌباس ابن عن جيبًن، بن سعيد عن حصٌن، أيب عن إسرائيل، عن العنقزٌم،

، لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿  فخرجت صدره، يف فضرب يعقوبي
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 عن ًمسعر، عن بشر، بن ١نٌمد ثنا: قاؿ ككيع، ابن أانملو. حٌدثنا من شهوتو
 ٕنثاؿ رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ جيبًن: بن سعيد عن حصٌن، أيب

 أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت كف و، كبسط ىكذا، بكٌفو قائبلن  أبيو، كجو
 عن سفياف عن أيب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن كحٌدثنا ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو
 لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿جيبًن بن سعيد عن حصٌن، أيب

 أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت صدره، فضرب أصابعو، على عاضًّا يعقوب،
 جيريج، ابن أخربٓف: قاؿ كىب، بن هللا عبد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن يونس

: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف عٌباس، ابن عن ميليكة، أيب ابن عن
. حٌدثنا يتوع ده، فيو، على أ٧نلتو كاضعنا يعقوب، صورة رأل  بن اٜنسن ففػػر 

، بن جرير ثنا: قاؿ عٌباد، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ ١نٌمد،  هللا عبد ٚنعت: قاؿ حاـز
: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىم   ًبوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو يف عٌباس، ابن عن ٪نٌدث ميليكة أيب بنا

، رأل حٌن  ٩ندىا، كاف اليت شهوتيو فنيزًعت: قاؿ البيت، سقف يف يعقوبى
 ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو اٞنرأة. حٌدثنا فتبعتو البيت، ابب إُف يسعى فخرج

 الػحسن، عن السدكسٌي، خالد بن قيػػرٌة عن أيب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن كحٌدثنا
 على عاضًّا يعقوبى  فرأل انفرج، البيت سقف أفٌ  - أعلم كهللا - زعموا: قاؿ

: قولو يف اٜنسن، عن يونس، عن عيلٌية، ابن ثنا: قاؿ يعقوب، أصابعو. حٌدثين
 إصبعو، على عاضًّا يعقوب، مثاؿػت رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿

 عن يونس، عن عيلٌية، ابن ثنا: قاؿ ككيع، ابن يوسف. حٌدثنا يوسف،: يقوؿ
 أخربان: قاؿ العنقزٌم، عمرك ثنا: قاؿ ١نٌمد، بن اٜنسن ٥نوه. حٌدثنا اٜنسن،
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿جيبًن بن سعيد عن حصٌن، أيب عن الثورٌم، سفياف

 أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت يعقوب، كجو ٕنثاؿ رأل: ، قاؿ﴾رىبًٌوً 
 سعيد عن بذ٬نة، بن عليٌ  عن سفياف، عن ٬ناف، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ ككيع، ابن
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 يف فدفع أصابعو، على عاضًّا يعقوب، كجو فيها صورة، رأل: قاؿ جيبًن، بنا
، عشر اثنا لو كيًلد يعقوب، كلد فكلٌ  أانملو، من شهوتو فخرجت صدره،  رجبلن

 عشر. حٌدثين أحد غًن لو يولد مػكل الشهوة، بتلك نقص فإنٌو يوسف، إاٌل 
 شهاب، ابن عن يزيد، بن يونس أخربٓف: قاؿ كىب، ابن أخربان: قاؿ يونس،

يد أفٌ  : رأل الذم الربىاف أفٌ  أخربه الر٘نن، عبد بن ٘ني  حٌدثنا يعقوب. يوسفي
 ثنا: قاؿ سيويد، بن أيٌوب ثنا: قاؿ اٞننذر، بن عيسى ثنا: قاؿ ١نٌمد، بن اٜنسن
يد عن الزىرٌم، عن األيلٌي، يزيد بن يونس  مثلو. حٌدثنا الر٘نن، عبد بن ٘ني

﴾. رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ ٠ناىد: عن منصور، عن جرير، ثنا: قاؿ ككيع، ابن
 عن عمرك، عن حٌكاـ، ثنا: قاؿ ٘نيد، ابن حٌدثنا يعقوب. لو مىثىلى : قاؿ

: قاؿ عاصم، أبو ثنا: قاؿ عمرك، بن ١نٌمد مثلو. حٌدثين ٠ناىد، عن منصور،
: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿٠ناىد عن ٤نيح، أيب ابن عن عيسى، ثنا

 عن اء،ػػكرق ثنا: قاؿ شبابة، ثنا: قاؿ حٌمد،ػم بن حسنػال يعقوب. حٌدثنا
 ثنا: قاؿ حذيفة، أبو ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، حٌدثين مثلو. ٠ناىد، عن ٤نيح، أيب ابن

 حذيفة، أبو ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، مثلو. حٌدثين ٠ناىد، عن ٤نيح، أيب ابن عن شبل،
 عن الثورٌم، أخربان: قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربان: قاؿ ٪نٍن، بن اٜنسن كحٌدثنا

 األعلى، عبد بن ١نٌمد يعقوب. حٌدثنا لو مىثىلى : قاؿ ٠ناىد، عن ٤نيح، أيب ابن
قاؿ:  أنٌو ٠ناىد، عن ٤نيح، أيب ابن عن معمر، عن ثور، بن ١نٌمد ثنا: قاؿ

 اٛنيدير. حٌدثنا يف يعقوب صورة رأل حٌت  امرأتو، من الرجل ٠نلس منها جلس
 رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف ٠ناىد، عن منصور، عن جرير، ثنا: قاؿ ٘نيد، ابن

. حٌدثين لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى   ثنا: قاؿ حذيفة، أبو ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، يعقوبي
 لو كالطًن تكوننٌ  ال يعقوب، ابن اي: نودم: قاؿ بزٌة، أيب بن القاسم عن شبل،
 فرأل رأسو، فرفع كقعد، للنداء، يىعًرض فلم ريش. لو ليس قعد زْف، فإذا ريش،
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؛ فقاـ إصبعو، على عاضًّا يعقوب، كجو  ًذكريه؛ تعاُف هللا، من استحياءن  مرعوابن
 يعقوب. حٌدثنا كجو ؛﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿ هللا قوؿ فذلك

 يعقوب لو مىثىلى : قاؿ عكرمة، عن عريٌب، بن النضر عن أيب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن
 عن عريٌب، بن نضر عن ككيع، ثنا: قاؿ كريب، أبو حٌدثنا أصابعو. على عاضًّا

 عن قيس، ثنا: قاؿ العزيز، عبد ثنا: قاؿ اٜنارث، حٌدثينمثلو.  عكرمة،
، لو مىثىلى : قاؿ جيبًن، بن سعيد عن حصٌن، أيب  صدره، يف فدفع يعقوبي

 بن عليٌ  عن سفياف، ثنا: قاؿ العزيز، عبد ثنا: أانملو. قاؿ من شهوتو فخرجت
 أحد لو كيًلد يوسف، إاٌل  ابننا، عشر اثنا منهم رجل لكلٌ  ييولىد كاف: قاؿ بذ٬نة،
 كىب، ابن: أخربان: قاؿ يونس، شهوتو. حٌدثين من خرج ما أجل من عشر؛

 شهوة من بلغ: يقوؿ جعفر، أيب بن هللا عبيد ٚنعتي : شيريح أبو قاؿ: قاؿ
 عن عيبيد، بن يعلى ثنا: قاؿ ككيع، ابن بنانو. حٌدثنا من خرجت أف يوسف
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو عن سًنين، بن ١نٌمد سألت: قاؿ اٝنراسآٌف، ١نٌمد

 بن يعقوب بن يوسف: يقوؿ أصابعو، على عاضًّا يعقوبي  لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً 
السفهاء؟!  عمل كتعمل األنبياء، اسم اٚنك هللا، خليل إبراىيم، بن إسحاؽ
 اٜنسن، عن يونس، عن زيريع، بن يزيد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن ١نٌمد حٌدثين

 إصبعو، على عاضًّا، يعقوبى  رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف
 عن ثور، بن ١نٌمد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن مػحٌمد يوسف. حٌدثنا: يقوؿ

 عمل تعمل يوسف، اي: فقاؿ يعقوب، صورة رأل: قتادة قاؿ: قاؿ معمر،
 يزيد، ثنا: قاؿ بشر، منو. حٌدثنا فاستحيا األنبياء؟! يف مكتوب كأنت الفيٌجار،

 ربٌو، آايت من آية رأل ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ قتادة: عن سعيد، ثنا: قاؿ
 فعصمو كٌلمو، حٌت  يعقوب، لو مىثىلى  أنٌو لنا ذيًكر معصيتو؛ عن هبا هللا حجزه

 عن قتادة، عن سعيد، ثنا: مفاصلو. قاؿ يف كانت شهوة، كل   كنزع هللا،
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 أصابعو. حٌدثين من إصبع على عاض   كىو يعقوب، لو مىثىلى  أنٌو اٜنسن،
 صاٌف، أيب عن أيب ساَف، بن إٚناعيل أخربان: قاؿ ىيشيم، ثنا: قاؿ يعقوب،

: يقوؿ إصبعو، على عاضًّا البيت، سقف يػف يعقوب، صورة رأل: قاؿ
 اٞنثىٌن، حٌدثين ﴾.رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يعين يوسف، اي يوسف، اي

 اٜنسن، عن كيونس، منصور، عن ىيشيم، أخربان: قاؿ عوف، بن عمرك ثنا: قاؿ
 سقف يف يعقوب، صورة رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف

 أخربان: قاؿ عوف، بن عمرك ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، حٌدثين إصبعو. على عاضًّا البيت،
 إصبعو، على عاضًّا: كقاؿ مثلو، صاٌف، أيب عن ساَف، بن إٚناعيل عن يم،ىيشى 

 حفص عن القيٌمٌي، يعقوب ثنا: قاؿ ٘نيد، ابن يوسف. حٌدثنا يوسف،: يقوؿ
يد، بنا  على عاضًّا يعقوب، صورة إُف يوسف نظر: قاؿ عطٌية، بن مشر عن ٘ني

، حيث فذاؾ يوسف. اي: يقوؿ إصبعو، : قاؿ اٞنثىٌن، فاندفع. حٌدثين كقاـ، كف 
 لىٍوالى : ﴿جبًن بن سعيد عن حصٌن، كأيب ساَف عن شريك، ثنا: قاؿ اًٜنٌمآٌف، ثنا
 أصابعو، على عاضًّا يعقوب، كجو فيها صورة، رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

 ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، أانملو. حٌدثين بٌن من شهوتو فخرجت صدره، يف فدفع
 رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿جيبًن بن سعيد عن حصٌن، أيب عن ًمسعر، ثنا: قاؿ نيعيم، أبو

 أانملو. حٌدثنا من الشهوة فخرجت أبيو، كجو ٕنثاؿ رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى 
 عن عوانة، أبو ثنا: قاؿ -عٌباد  يعين ابن - ٪نٍن ثنا: قاؿ ١نٌمد، بن اٜنسن

 صورة ٕنثاؿ: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿صاٌف أيب عن ساَف، بن إٚناعيل
ثنا عبد الرزٌاؽ، قاؿ: : قاؿ ٪نٍن، بن اٜنسن البيت. حٌدثنا سقف يف يعقوب،

 يعقوبى  رأل: قاؿ اٜنسن، عن عيبيد، بن يونس عن سليماف، بن جعفر أخربان
 حصٌن، أيب عن الثورٌم، أخربان: قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربان: يده. قاؿ على عاضًّا

 ضرب يعقوب: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف جيبًن، بن سعيد عن
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 الفرج، بن اٜنسٌن عن أانملو. حيدًٌثت من شهوتو فخرجت صدره، على بيده
 الضٌحاؾ، ٚنعتي : قاؿ سليماف، بن عبيد أخربان: قاؿ ميعاذ، أاب ٚنعتي : قاؿ

 لو مىثىلى  أنٌو يزعموف ربٌو؛ من آية ؛﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف يقوؿ
 أكعد ما يوسفي  رأل الذم الربىاف بل: آخركف كقاؿ فاستحيا منو. يعقوب،

 ثنا: قاؿ كريب، أبو حٌدثنا :ذلك قاؿ من ًذكري  أىلىو. الزْف ، على هللا
 يوسف رفع: قاؿ القيرظٌي، كعب بن ١نٌمد ٚنعتي : قاؿ مودكد، أيب عن ككيع،
 كىافى  إًن وي  الزًٌْفى  تػىٍقرىبيوا الى : ﴿البيت حائط يف كتابه  فإذا البيت، سقف إُف رأسو،

 عن مودكد، أيب عن أيب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن . حٌدثنا(ُ)﴾سىًبيبلن  كىسىاءى  فىاًحشىةن 
 فرأل ىم ، حٌن البيت، سقف إُف رأسو، يوسف رفع: قاؿ كعب، بن ١نٌمد

، : . قاؿ﴾سىًبيبلن  كىسىاءى  فىاًحشىةن  كىافى  ًإن وي  الزًٌْفى  تػىٍقرىبيوا الى : ﴿البيت حائط يف كتاابن
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ كعب: بن ١نٌمد عن معشر، أيب عن اٜنيباب، بن زيد ثنا
 أخربان: قاؿ يونس، الزْف. حٌدثنا تعظيم من القرآف يف رأل ما لوال: قاؿ ،﴾رىبًٌوً 
 القيرظٌي، ٚنعت: قاؿ صخر، أيب عن يزيد، بن انفع أخربٓف: قاؿ كىب، ابن

 عىلىٍيكيمٍ  كىًإف  : ﴿هللا كتاب من آايت ثبلث: يوسف رأل الذم الربىاف يف يقوؿ
 أىفىمىنٍ : ﴿كقولو اآلية، ،(ّ)﴾شىٍأفو  يف  تىكيوفي  كىمىا: ﴿كقولو اآلية، ،(ِ)﴾ٜنىىاًفًظٌنى 

 مثل يقوؿ ىبلؿ أاب ٚنعت: انفع . قاؿ(ْ)﴾كىسىبىتٍ  ّنىا نػىٍفسو  كيلًٌ  عىلىى قىائًمه  ىيوى 
: قاؿ ١نٌمد، بن اٜنسن . حٌدثنا﴾الٌزْفى  تػىٍقرىبيوا كىالى : ﴿رابعة آية كزاد القيرظٌي، قوؿ

                                                           
 .ِّاإلسراء:  (ُ)
 .َُاالنفطار:  (ِ)
 .ُٔيونس:  (ّ)
 .ّّالرعد:  (ْ)
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 لىٍوالى : ﴿القيرظيٌ  كعب بن ١نٌمد عن معشر، أبو أخربان: قاؿ ١نٌمد، بن عمرك ثنا
 رأل بل: آخركف كقاؿ الزْف. من عليو هللا حرـٌ ما: ، فقاؿ﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

: قاؿ أيب، ثين: قاؿ سعد، بن ١نٌمد حٌدثين :ذلك قاؿ من ًذكري  اٞنلك. ٕنثاؿ
 لىٍوالى  هًبىا كىىىم   بًوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿ عٌباس: ابن عن أبيو، عن أيب، ثين: قاؿ عٌمي، ثين
 ٘نيد، ابن اٞنلك. حٌدثنا ٕنثاؿ أيرم ربٌو، آايت: يقوؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

: يقوؿ بلغين فيما العلم أىل بعض كاف: قاؿ إسحاؽ، ابن عن سلمة، ثنا: قاؿ
، رأل الذم الربىاف  على عاضًّا يعقوب: كالفحشاء السوء عنو فصرؼ يوسفي
 سٌيده، إطفًن خياؿ ىو إ٧ٌنا: بعضهم كيقوؿ. ىارابن  انكشف رآه افلمٌ  أصبعو،

الباب.  لدل ألفياه، كاتٌبعتو منها، ىرب لىٌما أنٌو كذلك الباب، من دان حٌن
 ىمٌ  عن أخرب ثناؤه جلٌ  هللا إفٌ : ييقاؿ أف ابلصواب ذلك يف األقواؿ كأىكُف

 برىاف يوسف رأل أف لوال بصاحبو، منهما كاحد كلٌ  العزيز، كامرأة يوسف،
. الفاحشة من يوسف بو ىم   ما ركوب عن زجرتو هللا، آايت من آية ربٌو، كذلك

 كجائز اٞنلك، صورة تكوف أف كجائز يعقوب، صورة اآلية تلك تكوف أف كجائز
 حٌجة كال الزْف، على القرآف يف هللا ذكرىا اليت اآلايت يف الوعيد يكوف أف

 هللا، قالو ما ذلك يف ييقاؿ أف كالصواب. أمٌو  من ذلك، أبمًٌ  قاطعة، للعذر
 .(ُ)«عاًلمو إُف ذلك عدا ما كترؾ بو، كاإل٬ناف كتعاُف، تبارؾ

 تعليق:
حٌت إذا صرفنا النظر عن كضوح سقامة ىذه اٞنركاٌيت اٞننسوبة إُف بعض  

السلف؛ فإهٌنا تبقى )غًن كاجبة(؛ ألهٌنا قد فقدت صفة الكٌلٌية، كصفة القطعٌية، 
معنا؛ كلذلك ال ييدًخل ىذه اٞنركاٌيت يف )السلفٌية الواجبة( إاٌل جاىله، ٩نهل 

                                                           
 .ََُ-ِٖ/ُّجامع البياف:  (ُ)
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به يٌتبع  ؛ أك مستضعىفه ىواه، كإف خالف األدٌلة القطعٌيةسقامتها؛ أك متعصًٌ
 ٫ناؼ أىلى الباطل، فيوافقهم على أابطيلهم؛ ليسلم ىو كأىلو من أذاىم!!!

 هم ًٌن،ػال ىذين تفسًن يػف ،مفٌسركفػال طٌوؿ»قاؿ أبو حٌياف األندلسٌي: 
 أختاره: فيٌساؽ. كالذمال آلحاد نسبتو ٩نوز ال ما - ليوسف - بعضهم كنسب

 الربىاف، رؤية لوجود منفي ؛ وػى لػب البٌتة، ،هاػب م  ػػىى  منو يقع لػم  يوسف أفٌ 
، لقد: تقوؿ كما  )لوال( جواب إفٌ  :(ُ)تقوؿ كال هللا. عصمك أف لوال قارفتى

 أدكات صريح بل ذلك، امتناع على دليل يقـو ال كاف كإف عليها، متقدًٌـ
 ذلك إُف ذىب كقد عليها، أجوبتها تقدٔف جواز يف ٢نتلىف العاملة الشرط

 بل مربٌد؛ػال العٌباس كأبو األنصارٌم، زيد أبو البصرٌيٌن أعبلـ كمن الكوفٌيوف،
 مهورػج (ِ)تقوؿ كما عليو، قبلو ما لداللة ١نذكؼ؛ )لوال( جواب إفٌ : نقوؿ

 فأنت فعلت، إف فيقٌدركنو: فعلت، إف م،ػظالً  أنت: العرب قوؿ يػف البصرٌيٌن،
 تقدير على ميثبىت ىو بل الظلم، ثبوت على م"،ػظالً  "أنت: قولو يدؿٌ  كال م،ػظالً 

 فكاف ها"،ػب هم  ػل و،ربٌ  برىاف رأل أف "لوال التقدير: ىنا ككذلك الفعل، كجود
ا ، ميوًجدن ػمٌو  فانتفى الربىاف، رؤية كيجد لكٌنو الربىاف، رؤية انتفاء تقدير على لًػهى
ا، كاف هبا"، "كىلىػهىم   الكبلـ: كاف كلو الزٌجاج: قوؿ إُف التفات كال الػهىُم.  بعيدن

 )لوال(، جواب ىو﴾ هًبىا كىىىم  : ﴿قولو أفٌ  ييوًىم ألنٌو البلـ؟ سقوط مع فكيف
 نفس يكوف أف تقدير كعلى. جوابػال دليل ىو ماػكإنٌ  بذلك، نقل مػل ك٥نن

 كاف إذا - )لوال( جواب (ّ)أييت ما أف جوازػل ببلزمة؛ ليست فالبلـ جواب،ػال

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع: )تقوؿ(، ابلتاء، كالصواب: )نقوؿ(، ابلنوف.ُ)
 ( كذا يف اٞنطبوع: )تقوؿ( ابلتاء، كالصواب: )يقوؿ(، ابلياء، كإف جاز ابلتاء.ِ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )أف أييت(.ّ)
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 زيد كلوال ألكرمتك، زيد لوال: تقوؿ الـ، كبغًن ابلبلـ، -اٞناضي  بصيغة
 د.بعً يي  لػم الػجواب نفس ىو﴾ هًبىا كىىىم  : ﴿قولو أفٌ  إُف ذىب فمن. أكرمتك

: قولو يف تىػم   قد الكبلـ إفٌ : قاؿ من قوؿ إفٌ  عطٌية: ابن لقوؿ التفات كال
 أف لوال اٞنعىن: كإفٌ  ،﴾هًبىا كىىىم  ﴿ قولو: يف )لوال( جواب كإفٌ  ،﴾ًبوً  ٨نى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿

 لساف يرٌده قوؿه  كىذا ، قاؿ: يوسف يهيم   فلم هبا، هم  ػل الربىاف، رأل
 ذكر، كما فليس العرب"، لساف "يرٌده: قولو أٌما. انتهى السلف، كأقواؿ العرب،

تعاُف:  هللا قاؿ العرب، لساف يف بوجوده ،ذلك جواز ىػإل ذىب من استدؿٌ  كقد
 ،(ُ)﴾اٍلميٍؤًمًنٌنى  ًمنى  لًتىكيوفى  قػىٍلًبهىا عىلىى رىبىٍطنىا أىفٍ  لىٍوالى  ًبوً  لىتػيٍبًدم كىادىتٍ  ًإفٍ ﴿

 ما على جواب،ػال أنٌو على يتخرٌج أف إٌما ،﴾ًبوً  تػيٍبًدمػػلى  كىادىتٍ  ًإفٍ : ﴿فقولو
 دليل أنٌو من إليو، ذىبنا ما على يتخرٌج أف كإٌما القائل، ذلك إليو ذىب

 أقواؿ كأٌما. بو" تيبدم لكادت قلبها، على ربطنا أف "لوال كالتقدير: جواب،ػال
 أقواؿ هاػألنٌ  ذلك؛ من يءػش -منهم  أحد عن - يصحٌ  ال أنٌو فنعتقد السلف،
 مسلمٌن،ػال فيٌساؽ بعض يػف ،قادحة هاػكون مع بعضنا، بعضها يناقض متكاذبة،

 عليو يساعد ال السلف عن ريكم كالذم. ابلعصمة ،ٟنم مقطوعػال عن فضبلن 
 همػألنٌ  دليل، عليو يدؿٌ  كال حذكفنا،ػم )لوال( جواب قٌدركا همػألنٌ  العرب، كبلـي 

 ،محذكؼػال يكوف أف على إاٌل  ،العرب كبلـ يدؿٌ  كال. هبا" "لىػهىم   يقٌدركا: مػل
 الشيء حذىؼػيي  كال عليو، دليل الشرط قبل ما ألفٌ  الشرط؛ قبل ما معىن من
 ال ٣نٌا التفسًن، كتب يػف ما نقل عن ىذا، كتابىنا طه ران كقد. عليو دليل لغًن
 يػف اليت اآلايت كمساؽ العرب، لساف عليو دؿ   ما على كاقتصران ذكره، يليق
. يشٌن ما كلٌ  من  يوسف كبراءة العصمة، على يدؿٌ  ٌماػم السورة، ىذه

                                                           
 .َُ( القصص: ُ)
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 ،فليطالع ذلك ،ي ىذه اآليةػف ،رينمفسًٌ ػل عن القً كمن أراد أف يقف على ما ني 
 .(ُ)«ماػرىػة، كغي، كابن عطيٌ ي تفسًن الز٢نشرمٌ ػف

 العلماء ىؤالء إُف نسبتها رأيت اليت األقواؿ ىذه»كقاؿ الشنقيطٌي:  
 كىذا صحيح، بسند عنو، نيقل عٌمن نقلو، يثبت لػم قسم :قسمٌن إُف منقسمة

 منهم عنو ثبت كمن ذيًكر، من بعض عن ثبت كقسم .سقوطو يف إشكاؿ ال
 عن تلٌقاه إنٌػما أنٌو :لليقٌن الػمزاًحم الظٌن، على الغالب فالظاىر ذلك، من شيء

 . إليو كثًن كال قليل، منو ييرفىع كلػم فيو، للرأم ٠ناؿ ال ألنٌو اإلسرائيلٌيات؛
 بٌن جلس أبنٌو يوسف، هللا، نيبٌ  يف القوؿ على التجٌرؤ ينبغي ال أنٌو تعلم كهبذا
 أفٌ  مع الركاايت؛ ىذه مثل على اعتمادنا هبا، يزٓف أف ييريد أجنبٌية، كافرة رًجلىي

 لو خرجت اليت الكفٌ  كقٌصة الكذب، لوائح عليو تلوح ما الركاايت اٞنذكورة يف
 فيو - صٌحتو فرض على - ذلك ألفٌ  هبا؛ يباِف ال منهنٌ  ثبلث كيف مرٌات، أربع
ـٌ  زاجر أكرب  القرآف داللة قٌدمنا أانٌ  مع األنبياء! ِنيار ظٌنك فما الفيٌساؽ، لعوا
 :أمرين أحد تتعٌدل ال اٜنقيقة أفٌ  كأكضحنا متعٌددة، جهات من براءتو، على
، ،بػها ىم   منو يقع لػم يكوف أف إٌما  رؤية عدـ على ىػٌمو، تعليق على بناء أصبلن

، ابلتقول اٞنزمـو الطبيعيٌ  الػميل ىػٌمو يكوف أف كإٌما الربىاف، رأل كقد الربىاف،
 .(ِ)«كالعلم عند هللا تعاُف

ال ٬نيكن أف تػيعىٌد جزءنا من  فهذه الركاايت الباطلة السقيمة العقيمة األثيمة 
رين، فهو غاًلط، أك ميغاًلط؛  )السلفٌية الواجبة(، كمن قاؿ بصٌحتها من الػمفسًٌ

 من أكاذيب اليهود، كأمثاٟنم من )أعداء األنبياء(.  -ببل أدْف ريب  -ألهٌنا 

                                                           
 .ِٓٗ-ِْٗ/ٓ( تفسًن البحر ايط: ُ)
 .ُٖ-َٖ/ّ( أضواء البياف: ِ)
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ل الرجي  كجلس ٠نلسى  ،وسراكيلى  ل  و حى ل من أنٌ نقى ا ما يي كأمٌ »قاؿ ابن تيمٌية:  
م ػا لو ٣نٌ فكلٌ  ،كأمثاؿ ذلك ،ا على يدهعاضًّ  ،و رأل صورة يعقوبكأنٌ  ،مرأةػالمن 

 ،ا ىو مأخوذ عن اليهودفإ٧نٌ  ،م يكن كذلكػكما ل ؛كال رسولو ، هللا بوخرب ػي ي
ن ن نقلو مً مى  ككلٌ  .ا فيهمكقدحن  ،على األنبياء ،الذين ىم من أعظم الناس كذابن 

 .(ُ)«اا كاحدن حرفن  نا عن نبيٌ  ذلك أحده م ينقل من ػفعنهم نقلو؛ ل ،اٞنسلمٌن
فالعجب كٌل العجب، من )ابن تيمٌية(: كيف أثىن على تفسًن الطربٌم، 

 كقد امتؤل هبذه الركاايت السقيمة األثيمة، كأمثاٟنا، من اإلسرائيلٌيات الباطلة!!!
 تفسًن هافأصحُ  الناس، أيدم فػي التػي التفاسيػر، كأٌما»قاؿ ابن تيمٌية: 

 كليس الثابتة، ابألسانيد السلف، مقاالت يذكر فإنٌو الطربٌم؛ جرير بن حٌمدػم
 .(ْ)«...(ّ)كالكليبٌ  ،(ِ)قاتل بن بكًنمي ، كمتٌػهىمٌنػال عن ينقل كال بدعة، فيو

 ، بركاايتو!التاـٌ  من الوثوؽ ،حذير العاٌمةػت - على العلماء -فالواجب 
من الكتب  ،من ذلك موسوعات كيًجدىتٍ  مٌ ػث»قاؿ ١نٌمد حسٌن الذىيٌب:  

عن  ٌم،مرك ػمن التفسًن ال ،هاػما كقع ألصحاب كل    تٍ عى مى ػى التفسًن، ج ػيفة فمؤل  ػال
 أفٌ  ظػػػبلحى . كيي مٌ ر ػػػرير الطبػػن جػر ابػػيػسػفػتػهم، كػػابعيػكت ،وػابػػكأصح، ٌي ػالنب
 عوا يفتوسٌ  -نقلوا تفاسًنىم ابإلسناد  كإف -على شاكلتو  كمن ،جرير ابن

 .(ٓ)«بو امل ما ليس موثوقن ػكش ، استفاضكأكثركا منو، حٌت  ،النقل

                                                           
 .ُْٕ/َُ: الفتاكل ة٠نموع (ُ)
 كذا يف الػمطبوع، كلعٌل مراده: )مقاتل بن سليماف بن بشًن(.( ِ)
 لػم يػخلي )تفسًن الطربٌم(، من ركاايت )الكليٌب(، خيليوًّا اتمًّا!!! ( ّ)
 .َِٖ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ْ)
 .ُُّ/ُ( التفسًن كاٞنفٌسركف: ٓ)
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، اإلماـ اٞنشهور د بن جرير بن يزيد الطربمٌ ىو ١نمٌ »كقاؿ ابن عثيمٌن: 
كمرجع  ،رػػكتفسًنه: ىو أصل التفسًن ابألث ق.َُّي سنة ػي التفسًن، توفٌ ػف

ريد أف ٩نمع و يي ٫نلو من بعض اآلاثر الضعيفة، ككأنٌ  ابألثر، كالرين ٛنميع اٞنفسٌ 
يف تفسًن القرآف، كيدع للقارئ اٜنكم عليها  ،كم عن السلف من اآلاثرما ري 

دة من كجو، ع رجاؿ السند، كىي طريقة جيٌ ُنسب تتبُ  ،ة أك الضعفابلصحٌ 
 حٌت  ؛الواردةجمع اآلاثر ػها تػدة من جهة أنٌ فجيٌ  دة من كجو آخر.كليست جيٌ 

دة من كليست جيٌ  كيشهد بعضها لبعض. ،ا تكوف طرقها ضعيفةال تضيع، كرّنٌ 
هذا كىذا، لكن ػكأيخذ ب ،ابلسمٌن خلط الغث  ػما يػالقاصر ابلعلم ربٌ  جهة أفٌ 

ككبلـ العلماء  ،همػى أحوالػمن عرؼ طريقة السند، كراجع رجاؿ السند، كنظر إل
 .(ُ)«فيهم؛ علم ذلك

؛ (تفسًن الطربمٌ )ي على ػثنػال يلبث أف يي  - نفسو - (عثيمٌنابن )كلكٌن 
 .، كأمثالوخشرمٌ ػالزم ل عليو تفسًنى ردًّا على من فض  

 ركف الطلبةى حذًٌ ػي رين يمتأخًٌ ػبعض ال ي رأيتي ػٌ أن كالعجيبي »قاؿ ابن عثيمٌن: 
ات، كيقولوف: عليكم ابإلسرائيليٌ  - على زعمهم -ملوء ػو ممن تفسًنه؛ ألنٌ 

هم ػئوف؛ ألنٌ خطً ػو ذلك، كىؤالء مي ػبػا أشػكم ،خشرمٌ ػللزم ،اؼ(ر الكشٌ ػتفسي)ػػب
هم ػكإعجاب ،كاعتزازىم أبنفسهم ،عن السلف ،جهلهم بفضل التفسًن ابآلاثرػل

 .(ِ)«صاركا يقولوف ىذا ،آبرائهم

                                                           
 .ُِْ-َِْ/ٗفتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاٌف العثيمٌن: ( ٠نموع ُ)
 .ُِْ/ٗ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاٌف العثيمٌن: ِ)
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 رة الالدًيّيتـصي

 
البلدينٌية، حالة ػحٌولوا إُف الػقد ت - كٌل الناس  - سنتخٌيل أٌف الناس 

 بوبٌية.بدرجاهتا الثبلث: اإلٜناديٌة، كالبلأدريٌة، كالرُ 
لن يغًٌن اٜنقيقة الواقعة،  - يف ىذه الدرجات الثبلث -إٌف التفاكت 

لن يطٌبق  - مهما كانت درجتو يف اٜنالة البلدينٌية - كىي أٌف اإلنساف البلديينٌ 
 عات الناس.أحكاـ اٝنالق؛ ألنٌو يزعم أٌف ىذه األحكاـ من ٢نرتى 

أربعة  لً ثى اإلنساف الدييٌن، كاإلنساف البلدييٌن بدرجاتو الثبلث، كمى  لي ثى كمى 
يف دار عامرة ابلطعاـ كالشراب كالثياب،  - حٌن بلغوا - إخوة، كجدكا أنفسهم

 كبكٌل ما ٪نتاج إليو اإلنساف للعيش الكرٔف.
ا، كإف ل م نره من قبل، بىن ػأٌما األخ األكرب، فقد قاؿ ٟنم مرٌة: إٌف لنا كالدن
؛ ليي  خربان بذلك، كمعو لنا ىذه الدار، كمؤلىا ابٝنًنات، كقد أرسل إلينا رسوالن

كصااي، من كالدان، إف ٕنٌسكنا هبا، كٌنا يف خًن كعافية كأماف، كإف أعرضنا 
 عنها، خسران اٝنًن كٌلو.

 م نلدػفقاؿ األخ الثآف: أٌما أان، فأصٌدؽ أف يكوف لنا كالد، ألنٌنا ل
أف يكوف ىو من بىن لنا ىذه الدار، كأعٌد لنا ىذه أصٌدؽ أنفسنا، أبنفسنا، ك 

نا يلإم نفعل من ذلك شيئنا؛ كلكٌنين ال أصٌدؽ أنٌو أرسل ػاٝنًنات، فنحن قطعنا ل
، كأرسل معو كصااي، ٩نب أف نلتـز هب بل الرسوؿ كاذب، أك مكذكب  ا؛رسوالن

نا، كما نشتهي، ٥نكم أنفسنا، عليو، كاألحكاـ ليست من كالدان؛ ألنٌو ترك
 أبنفسنا، فبل ١نظورات، كال كاجبات. 

ا، كأنٌو ىو  كقاؿ األخ الثالث: أٌما أان، فبل أستطيع أف أقطع أبٌف لنا كالدن
من بىن لنا ىذه الدار، كأعٌد لنا ىذه اٝنًنات، كما ال أستطيع أف أنفي ذلك 
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حد٨نا، على اآلخر؛ نفينا قاطعنا، فاألمراف متساكايف عندم، كال مرٌجح أل
كلكٌنين أكافق أخي، كٌل اٞنوافقة؛ فالرسوؿ كاذب، أك مكذكب عليو، كالوصااي 

 مكذكبة، كليس من حٌق أحد أف يفرض علينا أحكامو. 
 - ال يشوبو أدْف شكٌ  - كقاؿ األخ الرابع: أٌما أان، فإٌنين أقطع، بيقٌن

عتاف، اخرتعهما الرسوؿ، أك من أٌف فكرة الوالد، كفكرة الوصااي فكراتف ٢نرتى 
أرسلو، كليس ببعيد أف يكوف أخوان األكرب ىو من اخرتعهما، كاٌدعى أنٌو رأل 

 ذلك الرسوؿ، كتلٌقى منو ىذه الوصااي. 
 :بدرجاهتم اٞنتفاكتة رين،اٞننكً  فاٞنتأٌمل يف ىذا اٞنثل ٩ند أٌف اإلخوة الثبلثة
الرسوؿ الذم جاء هبا، أك من قد أعرضوا عن العمل بتلك األحكاـ، كاهٌتموا 

 أرسلو، ابلكذب كاالخرتاع.
كىذا ىو شأف اإلنساف البلدييٌن، الذم أعرض عن تطبيق األحكاـ 

 الدينٌية؛ ألهٌنا بزعمو من اخرتاع الناس، فبل قيمة ٟنا.
صٌر، كٌل اإلصرار، على تقييد اإلنكار أبنٌو زعم، يزعمو اإلنساف ا أي كإ٧نٌ 

بلث؛ ألٌف ٖنٌة فرقنا كبًننا، بٌن ما يف ابطن اإلنساف، كما يف البلدييٌن، بدرجاتو الث
 ظاىره.

ر كجود اٝنالق إنكارنا قاطعنا، كلكن نكً فاإلنساف اإلٜنادٌم يزعم أنٌو يي 
 أحد يستطيع اإليقاف أبٌف ىذا الزعم حقيقة كاقعة.  ال

فقد يكوف موقننا بوجود اٝنالق، كلكٌنو يزعم إنكاره؛ ليتهٌرب من تبعات 
حنا لوجوده، أك شاكًّا يف كجوده، كلكٌنو قرار بوجوده؛ كقد يكوف مرجًٌ اإل
، فمرٌة يي ذبذى يستطيع أف يقطع؛ كقد يكوف مي  ال وقن بوجوده، كمرٌة تعرض لو ابن

 شبهات، فيشٌك. 
كاٜنقيقة الواقعة شاىدة على أٌف إنكار كجود اٝنالق، على كجو القطع 



385 

يدرم ما يقوؿ،  راف، أك ٠نازؼ، الكن أف يصدر، إاٌل من سكال ٬ني  :كاليقٌن
الداٌلة على  ،من األدلٌة القطعٌية ،م يطٌلع، يف حياتو، على أٌم دليلػغافل ل أك

 كجود اٝنالق، كال سٌيما دليل العناية، كدليل االخرتاع.
الطريق اليت نٌبو الكتاب العزيز عليها، كدعا الكٌل من »قاؿ ابن رشد: 

دت تنحصر يف جنسٌن: أحد٨نا طريق جً زيز، كي قرم الكتاب العابهبا، إذا استي 
 :ىذه سمًٌ الوقوؼ على العناية ابإلنساف كخلق ٗنيع اٞنوجودات من أجلها، كلني 

دليل العناية. كالطريقة الثانية ما يظهر من اخرتاع جواىر األشياء اٞنوجودات، 
دليل  :ىذه سمًٌ مثل اخرتاع اٜنياة يف اٛنماد كاإلدراكات اٜنٌسٌية كالعقل، كلني 

فتنبين على أصلٌن: أحد٨نا أٌف ٗنيع اٞنوجودات  ،كُفاالخرتاع. فأٌما الطريقة األي 
قة ىي ضركرة، قة لوجود اإلنساف؛ كاألصل الثآف أٌف ىذه اٞنوافى اليت ىهنا موافً 

قة كن أف تكوف ىذه اٞنوافى مريد؛ إذ ليس ٬ني  ،بل فاعل قاصد لذلكمن قً 
فيحصل اليقٌن بذلك ابعتبار  ،جود اإلنسافقة لو ابالتٌفاؽ. فأٌما كوهنا موافً 

قة األزمنة قة الليل كالنهار كالشمس كالقمر لوجود اإلنساف. ككذلك موافى موافى 
قة  ا موافى األربعة لو، كاٞنكاف الذم ىو فيو أيضنا، كىو األرض. ككذلك تظهر أيضن 

هنار مثل األمطار كاأل ،كثًن من اٜنيواف لو كالنبااتت كاٛنماد كجزئٌيات كثًنة
كالبحار، كابٛنملة األرض كاٞناء كالنار كاٟنواء. ككذلك أيضنا تظهر العناية يف 

قة ٜنياتو ككجوده. كابٛنملة كأعضاء اٜنيواف، أعين كوهنا موافً  ،أعضاء اإلنساف
داخلة يف ىذا اٛننس. كلذلك كجب  - أعين منافع اٞنوجودات - فمعرفة ذلك

فة التاٌمة أف يفحص عن منافع ٗنيع على من أراد أف يعرؼ هللا تعاُف اٞنعر 
فيدخل فيها كجود اٜنيواف كٌلو، ككجود النبات  ،اٞنوجودات. كأٌما داللة االخرتاع

ككجود السماكات. كىذه الطريقة تنبين على أصلٌن موجودين ابلقٌوة يف ٗنيع 
عة. كىذا معركؼ بنفسو يف اٜنيواف ر الناس: أحد٨نا أٌف ىذه اٞنوجودات ٢نرتى طى فً 
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ابن كىلىًو كال نبات، كما قاؿ تعاُف: ﴿ًإف  ال ًذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اَّللً  لىٍن ٫نىٍليقيوا ذيابى
مٌث ٓندث فيها اٜنياة، فنعلم  ،ا ٗناديٌة. فإاٌن نرل أجسامن (ُ)اٍجتىمىعيوا لىوي﴾ اآلية

ا للحياة كمنعً وجً قطعنا أٌف ىهنا مي  السماكات منا هبا، كىو هللا تبارؾ كتعاُف. كأٌما دن
رة لنا. بل حركاهتا اليت ال تفرت، أهٌنا مأمورة ابلعناية ّنا ىهنا، كمسخ  فنعلم، من قً 

فهو أٌف كٌل  ،ضركرة. كأٌما األصل الثآف ،بل غًنهع من قً ر اٞنأمور ٢نرتى كاٞنسخ  
عنا لو. كيف ع. فيصٌح من ىذين األصلٌن أٌف للموجود فاعبلن ٢نرتً ًر ػفلو ٢نت ،ع٢نرتى 

عات. كلذلك كاف كاجبنا على من أراد نس دالئل كثًنة على عدد اٞنخرتى ىذا اٛن
ليقف على االخرتاع اٜنقيقٌي يف  ؛معرفة هللا حٌق معرفتو أف يعرؼ جواىر األشياء

م يعرؼ حقيقة االخرتاع. ػل ،م يعرؼ حقيقة الشيءػٗنيع اٞنوجودات؛ ألٌف من ل
ريكا يف مىلىكيوًت الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا ٍم يػىٍنظي ػكإُف ىذا اإلشارة بقولو تعاُف: ﴿أىكىلى 

ع معىن اٜنكمة يف موجود، ن تتب  . ككذلك أيضنا مى (ِ)خىلىقى اَّلل ي ًمٍن شىٍيءو﴾
لق، كالغاية اٞنقصودة بو، كاف موجود، أعين معرفة السبب الذم من أجلو خي 

 .(ّ)«مٌ ػكقوفو على دليل العناية أت
 :لق صدفة؟ نشوء حياتنا ىذه كدكامهام خي ػالعالى ىل »قاؿ ١نٌمد الغزاٌِف: ك 

من القوانٌن الدقيقة، ٪نكم العقل ابستحالة كجودىا  ،يقوماف على ٗنلة ضخمة
لو  ،نةعلى مسافة معيٌ  ... مثٌ مثبلن  ،ىكذا جزافنا! فوضع األرض أماـ الشمس

الحرتقت أنواع األحياء من نبات ، قرهبا من الشمس ُنيث ازداد، نقصت
األرض، كىلك كذلك  كجوى  كالصقيعي  اٛنليدي  لعم   ،كلو بعدت اٞنسافة ؛كحيواف

                                                           
 .ّٕ( اٜنٌج: ُ)
 .ُٖٓ( األعراؼ: ِ)
 . ُُٓ-َُٓ( مناىج األدلٌة: ّ)
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جاء خبط  ،لتنعم ُنرارة مناسبة ؛إقامتها يف مكاهنا ذاؾ الزرع كالضرع.. أفتظنٌ 
كاٛنزر اليت ترتبط ابلقمر!! أفما كاف من اٞنمكن أف يقرتب  عشواء؟ كحركة اٞندٌ 

ي بو كجو اليابسة  يغطٌ  ،افيسحب أمواج ايطات سحبن  و أكثر،القمر من أمٌ 
شيء؟ من الذم أقاـ القمر على ىذا  كقد تبلشى كلٌ  ،ينحسر عنها ها، مثٌ كلٌ 

نا على سطح ىذه ال مصدر ىبلؾ؟ إنٌ  ،ليكوف مصدر ضوء ؛اٞندل ادكد
الكربوف" الناشئ اثٓف أكسيد كنطرد " ،لنحيا بو ؛األرض نستنشق "األككسجٌن"

 كما أكثرىم - اف ينبغي أف يستنفد األحياءمن احرتاؽ الطعاـ يف جسومنا. كك
اىذا العنصر الثمٌن يف اٟنواء، فهم ال ينقطعوف عن التنفٌ  - الذم  لكنٌ  ؛س أبدن

عطي بدلو كيي  ،الكربوف" اثٓف أكسيدالنبات األخضر أيخذ " يقع أفٌ 
 ،يبقى التوازف يف طبيعة الغبلؼ اٟنوائيٌ  ،"أكسجٌن"، كهبذه اٞنعاكضة الغريبة

الذم ٪نيا يف جوفو اللطيف اٜنيواف كالنبات ٗنيعنا!! أفتحسب ىذا التوافق 
طة بعشرات ح الطرؼ يف زىرة ٢نطٌ  أحياانن أسرٌ حدث من تلقاء نفسو؟! إٓفٌ 

الطالعة يف إحدل  ،من بٌن مئات األزىار ،ألتقطها أبصابع عابثة ،األلواف
ا ليست ألواف اف؟ إهنٌ قت ىذه األلو سٌ ريشة ني  أسأؿ نفسي: أبمٌ  اٜندائق.. مثٌ 

فة، كىنا األلواف اليت تبدك ىنا ١نف   نا مزيج رائق ساحر مالطيف كحدىا. إهنٌ 
الذم  ،طة. كأنظر إُف أسفل، إُف الرتاب األعفرطة، كىنا منق  لة، كىنا ٢نط  مظل  
ع أصباغها. و بيقٌن ليس راسم ىذه األلواف، كال موزٌ لع على ىذه األلواف؛ إنٌ اطٌ 

 ،اٞنرء يكوف غبيًّا جدًّا صدفة؟ إفٌ  ىي اليت أشرفت على ذلك؟ أمٌ ىل الصدفة 
ة ر األمور على ىذا النحو... كألواف الزىرة ىذه مبلحظة شكليٌ عندما يتصوٌ 

إنشاء اٜنياة يف  ة اٜنياة يف أدْف صورىا. إفٌ ابلنسبة إُف مبلحظة قصٌ  ،ساذجة
ر الفوضى قادرة على اٜنمق تصوُ  ب نظامنا ابلغ اإلحكاـ. كمنة يتطلٌ أصغر خليٌ 

أك  ،ق جهازىا اٟنضميٌ ل عن خيف جسم دكدة حقًنة؟ فضبلن  ،زمء"ق "جي لخ
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ما ابلك  اٟنائل الكياف. مثٌ  ،. فما ابلك ِنلق ىذا اإلنساف الرائع البنيافالعصيبٌ 
أف  - طنا أنيقناإذا رأيت ثوابن ٢نيٌ  - ب ميٌن طلى م الرحب؟؟ ٞناذا يي ػِنلق ذلكم العالى 

ثقب إبرة، اشتبكت من تلقاء  يف ،ا قد دخل من تلقاء نفسور خيطن أتصوٌ 
يف نسيج الثوب، أك أخذت تعلو كهتبط صانعة الصدر كالذيل كالوسط  ،نفسها

إحالة األمور على  إفٌ  إٍف. ،كاألكماـ كاألزرار، كالفتحات كالزركشة كااسن
اآللة  ، يرفضو أكلو األلباب.. لنفرض أفٌ اٞنصادفات ضرب من الدجل العلميٌ 

، "عمر"مكتوب عليها اسم ، جدت َنوارىا كرقةكي  ،الكاتبة يف أحد الدكاكين
خبًننا ابلكتابة طبع  ىو أفٌ  ،أقرهبما إُف البداىة :ماذا يعين ىذا...؟ أحد أمرين

 ،كتبلقت ،بتكترتٌ  ،عتحركؼ االسم ْنمٌ  االسم على الورقة. كاألمر الثآف أفٌ 
 ءة ما أييت: االبتداالفرض األخًن معناه من الناحية العلميٌ  جزافنا. إفٌ  ،ىكذا

 ٩نوز بنسبة ،دكف كعي ،بكتابة العٌن، أك سقوط حرفها كحده على الورقة
ة. كسقوط حريف العٌن كاٞنيم كىو عدد حركؼ اٟنجاء العربيٌ  ،(ِٖإُف ) (ُ)

 بعوامل الصدفة ،كنزكؿ اٜنركؼ الثبلثة ،(ِٖ × ِٖ( إُف )٩ُنوز بنسبة )
 إُف( ُ)بنسبة  :أم ،(ِٖ × ِٖ × ِٖ) إُف (ُ) اضة ٩نوز بنسبة

كيؤثر عليو  ،ن يرتؾ الفرض الوحيد اٞنعقوؿ٣نٌ  ،كليس أغَب فكرنا(. ُِِٓٗ)
ة... بٌن اثنتٌن كعشرين ألف مرٌ  ،ة مرٌ إاٌل  ،ر كقوعوتصوٌ يي  ال ،فرضنا آخر

ر من تصوُ  ،أقرب إُف الذىن "،عمر"على القرطاس كلمة  ٔنطٌ  كالصدؼ حٌن
 يف الصحارم ،ة رمليف ايطات الغامرة، أك حبٌ  ،ٔنلق قطرة ماء ،الصدؼ ىذه

ل من أحكاـ رسً ٞنا يي  العلم برمء من مزاعم اإلٜناد، كمضادٌ  الشاسعة.. إفٌ 
  .(ُ)«بلهاء

                                                           
 . ُٖ-ُٔ( عقيدة اٞنسلم: ُ)
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دث ٪نا أف ث نفسو، كإمٌ دً ا أف ٪ني ىذا الكوف إمٌ  ألفٌ »كقاؿ ابن عثيمٌن: 
 ث نفسو مستحيل؛ ألفٌ دً فكونو ٪ني  ؛ كىو هللا ،القثو خدً ا أف ٪ني صدفة، كإمٌ 

كن ٬ني  كال .افكيف يكوف خالقن  ،و قبل كجوده معدـكالشيء ال ٫نلق نفسو؛ ألنٌ 
كجوده على ىذا  ث، كألفٌ دً لو من ١ني  حادث ال بدٌ  كلٌ   ألفٌ  ؛د صدفةوجى أف يي 

 ،باهتابٌن األسباب كمسب   ،كاالرتباط اٞنلتحم ،كالتناسق اٞنتآلف ،النظاـ البديع
إذ  أف يكوف كجوده صدفة، اتًّ ا اب٬ننع منعن  ،كبٌن الكائنات بعضها مع بعض

ا حاؿ يكوف منتظمن  فكيف ،اٞنوجود صدفة ليس على نظاـ يف أصل كجوده
د وجى كال تي  ،د ىذه اٞنخلوقات نفسها بنفسهاوجً كن أف تي م ٬ني ػره؟ كإذا لبقائو كتطوُ 

  .(ُ)«العاٞنٌن د، كىو هللا ربٌ ٟنا موجً   أف يكوفتعٌٌن  ،صدفة
م ػمنا كبًننا، ينتسب إُف أىل اإلٜناد، كيقوؿ بقوٟنم، كلػفإذا كجدت عال

فاعلم أنٌو إٌما أف  ؛يكن سكراف، كال غافبلن عن دليل العناية، كدليل االخرتاع
؛ كلكٌنو ليس ذلك اٛننوف اٞنألوؼ اٞنعركؼ، ، كإٌما أف يكوف ٠ننوانن  يكوف كاذابن

 .، كأخطرمنو بل ىو جنوف أعظم ؛ر صاحبوعذى الذم يي 
فاجملنوف اإلٜنادٌم قادر على إعماؿ عقلو؛ للنظر يف أدٌلة )كجود اٝنالق(، 
لكٌنو أيَب اإلفادة من عقلو، يف ذلك؛ فيكوف كمن يينكر كجود الشمس، بعد 

 أف ييغمض عينيو، مثٌ أيَب فتحهما، حٌت ال يرل الشمس الطالعة الساطعة!!!
كلذلك ييعرض اجملنوف اإلٜنادٌم، كٌل اإلعراض، عن آالؼ األدلٌة القطعٌية 
الداٌلة على )كجود اٝنالق(، متظاىرنا أبنٌو يعتمد على عقلو، يف رفض تلك 

 منا غًنه أبنٌو ال يرل تلك األدٌلة كافية لبلعتقاد بوجود اٝنالق.ػاألدٌلة، موىً 
كالسبب األكرب إلعراضو عن تلك األدٌلة ىو )الًكرٍب(، كىو أخطر صور 

                                                           
 . ِٗ/ِٔ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاٌف العثيمٌن: ُ)
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اٟنول؛ فإنٌو ٬ننع صاحبو من اإلقرار ابٜنٌق، حٌت حٌن يكوف اٜنٌق كاضحنا، كٌل 
الوضوح، ال خبلؼ فيو، بٌن العقبلء؛ فيكوف إبعراضو من اٞنتناقضٌن؛ ألنٌو 

 الف ىواه!!!   ل عقلو فيما يوافق ىواه، كيعٌطل عقلو فيما ٫نييعمً 
تً  يف  ٩نيىاًدليوفى  ال ًذينى  ًإف  ﴿قاؿ تعاُف:  ىيمٍ  سيٍلطىافو  ًبغىًٍنً  اَّلل ً  آايى  يف  ًإفٍ  أىاتى

 ٝنىىٍلقي  اٍلبىًصًني. الس ًميعي  ىيوى  إًن وي  اًبَّلل ً  فىاٍستىًعذٍ  بًبىالًًغيوً  ىيمٍ  مىا ًكبػٍره  ًإال   صيديكرًًىمٍ 
 .(ُ)﴾يػىٍعلىميوفى  الى  الن اسً  أىٍكثػىرى  كىلىًكن   الن اسً  خىٍلقً  ًمنٍ  ٍكبػىري أى  كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً 

أَب، كاستكرب، كعصى  حٌن اللعٌن أٌكؿ اٞنتناقضٌن؛ إبليسكقد كاف 
!!! كىذا ىو اٛننوف الذم الذم عصاه ،أقسم بعزٌة خالقو خالقو العظيم، مثٌ 

 !!!اختيارنا، حٌن يٌتبع ىواهييعذىر صاحبو؛ ألنٌو جنوف ٫نتاره اجملنوف  ال
ًئكىةً  رىُبكى  قىاؿى  ًإذٍ ﴿قاؿ تعاُف:   سىو يٍػتيوي  فىًإذىا ًطٌنو. ًمنٍ  بىشىرنا خىاًلقه  ًإٌٓفً  لًٍلمىبلى

ًئكىةي  فىسىجىدى  سىاًجًدينى. لىوي  فػىقىعيوا ريكًحي ًمنٍ  ًفيوً  كىنػىفىٍختي   ًإال   أىٍٗنىعيوفى. كيُلهيمٍ  اٍلمىبلى
 ًلمىا تىٍسجيدى  أىفٍ  مىنػىعىكى  مىا ايى إًبًٍليسي  قىاؿى  اٍلكىاًفرًينى. ًمنى  كىكىافى  اٍستىٍكبػىرى  إًبًٍليسى 

.ػاٍلعىالًي ًمنى  كيٍنتى  أىـٍ  أىٍستىٍكبػىٍرتى  بًيىدىم   خىلىٍقتي  يػٍره  أىانى  قىاؿى  نى لىٍقتىن ًمٍنوي  خى  نٍ ػػمً  يػً خى
رو  لىٍقتىوي  انى اًمنػٍ  فىاٍخريجٍ  اؿى ػقى  نو.ػًطي ًمنٍ  كىخى  ىػًإلى  يػً لىٍعنىت عىلىٍيكى  كىًإف   رىًجيمه. فىًإن كى  هى

 ىػإًلى  اٍلميٍنظىرًينى. ًمنى  فىًإن كى  قىاؿى  يػيبػٍعىثيوفى. يػىٍوـً  ىػإًلى  يػً فىأىٍنًظٍرن رىبًٌ  قىاؿى  الدًٌيًن. ٍوـً ػيى 
. تً ػاٍلوىقٍ  يػىٍوـً  ٍعليوـً يٍغوًيػىنػ هي  كى ػز تً ػفىًبعً  اؿى ػػقى  اٍلمى .ػيػً عػى مػأىجٍ  مٍ ػألى  مي ػػًمنػٍهي  ادىؾى ػبى ػعً  ًإال   نى

 .(ِ)﴾اٍلميٍخلىًصٌنى 
الرافض ٞنا يعلم؛ ألٌف ىواه على  ،م؛ لكٌنو اٞنعاندػأجل، إنٌو جنوف العالً 

ا من  .خبلؼ ما يعلم  .اٞنستكربين اجملانٌن أكابرككاف فرعوف كاحدن

                                                           
 .ٕٓ-ٔٓ( غافر: ُ)
 .ّٖ-ُٕ( ص: ِ)
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ي  ايى أىيُػهىا ًفٍرعىٍوفي  كىقىاؿى ﴿قاؿ تعاُف:   غىًٍنًم إًلىوو  ًمنٍ  لىكيمٍ  عىًلٍمتي  مىا اٍلمىؤلى
 كىًإٌٓفً  ميوسىى ًإلىوً  ًإُفى  أىط ًلعي  لىعىلًٌي صىٍرحنا ِف  فىاٍجعىلٍ  الطًٌٌنً  عىلىى ايى ىىامىافي  ِف  فىأىٍكًقدٍ 
ىظيُنوي  نىا نػ هيمٍ أى  كىظىُنوا اٜنٍىقًٌ  ًبغىًٍنً  اأٍلىٍرضً  يف  كىجينيوديهي  ىيوى  كىاٍستىٍكبػىرى  اٍلكىاًذًبٌنى. ًمنى  ألى  إًلىيػٍ

هي  يػيٍرجىعيوفى. الى  ىيمٍ  كىجينيودىهي  فىأىخىٍذانى  عىاًقبىةي  كىافى  كىٍيفى  فىاٍنظيرٍ  اٍليىمًٌ  يف  فػىنػىبىٍذانى
 . (ُ)﴾الظ اًلًمٌنى 
صاب بو إاٌل أكابر اجملرمٌن، الذين يعلموف أٌف كجود جنوف اإلٜناد ال يي ف

يف الوجود؛ كلكٌن اإلقرار هبذه اٜنقيقة يعين التغيًن،  ،اٝنالق ىو اٜنقيقة الكربل
فيحاكلوف بكٌل كسائلهم القذرة ٓنويل  ؛الذم أيبوف اٝنضوع لو، كٌل اإلابء

 الناس كٌلهم، إُف دين جديد، ىو دين اإلٜناد.
كاجملنوف اإلٜنادٌم يعٌطل عقلو، كٌل التعطيل، حٌن يسألو اٞنؤمنوف عن 

 األسباب(، اليت لوال اجتماعها، بتقدير حكيم، )اٝنالق(، الذم خلق )مبليٌن
 كميزاف قؤف، ٞنا ظهر ذلك )اجملنوف اإلٜنادٌم(، بصورتو اإلنسانٌية اٞنعركفة!!!

يقوؿ:  -أيٌها اجملنوف  -إٌف العلم التجرييٌب اٜنديث، الذم تتقٌبل معطياتو 
ل قب -جنيننا يف بطن أٌمك؛ كلكٌنك  -يف كقت من األكقات  -إٌنك كنتى 

 كنت خلٌيتٌن منفصلتٌن متباعدتٌن، ٨نا:  -ذلك الوقت 
 حيمن يف جسد أبيك، خرج مع مبليٌن اٜنيامن، كدخل يف جسد أٌمك. -أ

 حيامن أبيك؛ فأخصبها.   بويضة يف جسد أٌمك، دخل فيها أحدي  -ب
صىبة كاحدة؛ مٌث نى   ابالنقساـ؛  البويضةي  تً ػمى فكنتى يف بطن أٌمك بويضة ٢ني

يف بطن أٌمك؛ مٌث خرجتى بعد ٥نو تسعة أشهر، من بطن أٌمك  فكنتى جنيننا
ا رضيعنا؛ مثٌ كربتى شيئنا ا من ٠نانٌن اإلٜناد!!! ،كليدن  فشيئنا، حٌت صرتى كاحدن

                                                           
 .َْ-ّٖ( القصص: ُ)
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فهل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
 ٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي ييوجىد حيمن أبيك؟!!!

لم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف كىل تع 
 ٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تيوجىد بويضة أٌمك؟!!!

كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
 ٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي يكوف حيمن أبيك، بصفات كراثٌية خاٌصة؟!!!

يئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف كىل تعلم ش 
 ٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تكوف بويضة أٌمك، بصفات كراثٌية خاٌصة؟!!!

كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
 أبيك يف جسد أٌمك؟!!! ٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تدخل حيامني 

كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
 ٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي يسبق اٜنيمني اٞنخًصبي سائرى اٜنيامن؟!!!

كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
 رى البويضات؟!!!٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تسبق البويضةي اٞنخصىبةي سائ

كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
صب حيمني أبيك بويضةى أٌمك؟!!!  ٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي ٫ني

كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
 خصىبة، كتنمو؟!!!٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تنقسم البويضة اٞن

كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
 ٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي تتحٌوؿ البويضة اٞنخصىبة، إُف جنٌن؟!!!

كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
 نٌن، يف بطن أٌمو؟!!!٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي يعيش ذلك اٛن
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كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
 ٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي ٫نرج ذلك اٛننٌن، من بطن أٌمو؟!!!

كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
 اٞنولود، خارج بطن أٌمو؟!!!٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي يعيش ذلك 

كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
 ٩نب أف تكوف موجودة؛ لكي ينمو ذلك اٞنولود، حٌت يبلغ مرحلة الشباب؟!!!

كىل تعلم شيئنا عن األسباب اٞناٌديٌة، كاألسباب غًن اٞناٌديٌة، اليت كاف  
؛ لكي تيبصر، كتسمع، كتلمس، كتتذٌكؽ، كتشٌم، ٩نب أف تكوف موجودة

 ، كتتنٌفس، كأتكل، كتشرب، كتبلع، كهتضم، كتلبس، كٔنلع، كتناـ، كتقـو
كتقعد، كتقف، كْنلس، كٕنشي، كهتركؿ، كتركض، كتقفز، كتسبح، كتلعب، 
كتتكٌلم، كتضحك، كتبكي، كتصرخ، كتفٌكر، كتعمل، كٓنمل، كتصنع، كتزرع، 

ي، كأتخذ، كتيعطي، كتطرؽ، كتضرب، كتكتب، كتقرأ، كْنمع، كٕنيسك، كترم
 كٓنفظ، كتتذٌكر، كْنامع، كتغتسل، كتبوؿ، كتتغٌوط؟!!!

 فإف كنتى ال تدرم، فتلك ميصيبةه،     كإف كنتى تدرم، فالػميصيبةي أعظىمي 
أف تينكر كجود )اٝنالق العظيم(، الذم  -أيٌها اجملنوف  -أليس عجيبنا  

وجودؾ؛ كيف الوقت نفسو تيقٌر بوجودؾ الناقص، الذم أكجد األسباب البلزمة ل
 ما كاف لو أف يكوف، لو انعدـ سبب كاحد، من تلك األسباب؟!!!  

ٍنسىافي  يػىرى  أىكىلىػمٍ ﴿قاؿ تعاُف:  لىٍقنىاهي  أىان   اإٍلً  خىًصيمه  ىيوى  فىًإذىا نيٍطفىةو  ًمنٍ  خى
ٍلقىوي  كىنىًسيى  مىثىبلن  لىنىا كىضىرىبى  ميًبٌنه. ـى  ٪نيٍيً  مىنٍ  قىاؿى  خى  ٪نيًٍييهىا قيلٍ  رىًميمه. كىًىيى  اٍلًعظىا
 الش جىرً  ًمنى  لىكيمٍ  جىعىلى  عىًليمه. ال ًذم خىٍلقو  ًبكيلًٌ  كىىيوى  مىر ةو  أىك ؿى  أىٍنشىأىىىا ال ًذم

رنا اأٍلىٍخضىرً   كىاأٍلىٍرضى  الس مىاكىاتً  خىلىقى  ال ًذم أىكىلىٍيسى  تيوًقديكفى. ًمٍنوي  أىنٍػتيمٍ  فىًإذىا انى
ؽي  كىىيوى  بػىلىى ًمثٍػلىهيمٍ  ٫نىٍليقى  أىفٍ  عىلىى ًبقىاًدرو  ئنا أىرىادى  ًإذىا أىٍمريهي  ًإ٧ن ىا اٍلعىًليمي. اٝنٍىبل   أىفٍ  شىيػٍ
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 كىإًلىٍيوً  شىٍيءو  كيلًٌ  مىلىكيوتي  بًيىًدهً  ال ًذم فىسيٍبحىافى  فػىيىكيوفي. كينٍ  لىوي  يػىقيوؿى 
 . (ُ)﴾تػيٍرجىعيوفى 

مصنوعات الطبيعٌية(، ػي )الػعن النظر ف ،تعطيبلن لعقلك أف تصرفوأليس 
 الداٌلة داللة قطعٌية، على )كجود اٝنالق(؟!!!

 خضار،ػ، كالػحبوب، كالكالوقود هواء، كالػماء، كالػمعادف،ػي صنع الػانظر ف
ملح، ػكالزيػت، كالدىن، كال ر،ػػحريػن، كالػب، كالقطػخشػكالار، ػكاألزىػار، كالثم

 .(ِ)كالػجلد، كالصوؼ، كالوبر، كالشعركالبيػض، كاللحم،  كاللبػن،كالعسل، 
 انظر يف ىذه )اٞنصنوعات الطبيعٌية(، مثٌ اسأؿ نفسك:

 ىل )اٞنصنوعات الطبيعٌية( كاجبة الوجود، ال ٓنتاج إُف صانع؟
 من الذم صنع )اٞنصنوعات الطبيعٌية(؟ 

 ها؟ىل صنعت )اٞنصنوعات الطبيعٌية( أنفسها أبنفس
 ىل )اٞنصادفة العمياء( ىي اليت صنعت )اٞنصنوعات الطبيعٌية(؟

 ىل يستطيع )اإلنساف اٜنديث( أف يصنع )اٞنصنوعات الطبيعٌية(؟
إٌف )اإلنساف اٜنديث( ييدرؾ يقيننا أٌف صنع ىذه )اٞنصنوعات الطبيعٌية(: 

اٞنصنوعات؛ ال يكوف إاٌل بعد صنع )العناصر الكيميائٌية(، اليت ترتٌكب منها ىذه 
كبعد صنع )القوانٌن الفيزايئٌية(، اليت ٓنكم حركة العناصر كاٞنرك بات؛ كبعد صنع 
)الطاقة الكونٌية(، اليت ٓنٌرؾ العناصر كاٞنرك بات؛ كبعد صنع )اٝنرائط الرتكيبٌية(، 

 اليت تشٌكل خصائص )اٞنصنوعات الطبيعٌية(.
ا بٌن )صنع اٝنالق(، ك)صنع اإل  نساف(!!!فالفرؽ كبًن جدًّ

                                                           
 .ّٖ-ٕٕ( يس: ُ)
 . ِّٕ-ّّّ( انظر: قٌصة اإل٬ناف: ِ)
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فاٝنالق ىو الذم صنع العناصر الكيميائٌية، كىو الذم صنع القوانٌن 
 الفيزايئٌية، كىو الذم صنع الطاقة الكونٌية، كىو الذم صنع اٝنرائط الرتكيبٌية.

فإذا استطاع )اإلنساف اٜنديث( صنع بعض )اٞنصنوعات(؛ فإنٌو سيعتمد 
اصر كيميائٌية، كقوانٌن فيزايئٌية، اعتمادنا اتمًّا على كٌل ما صنعو اٝنالق، من عن

 كطاقة كونٌية، كخرائط تركيبٌية؛ فأين صنع اٞنخلوؽ من صنع اٝنالق؟!!! 
 كإذا نظران يف صنع اٞنخلوؽ كجدانه على صورتٌن ابرزتٌن:

، ابالعتماد على خلٌية من  -1 الصورة االستنساخٌية، كاستنساخ نعجة مثبلن
 ؽ من صنع اٝنالق؟!!!خبلاي نعجة ٢نلوقة. فأين صنع اٞنخلو 

الصورة التقليديٌة، كصناعة السٌيارة، كصناعة الطٌيارة، كصناعة الغٌواصة،  -2
 كسائر الصناعات القد٬نة كاٜنديثة، كمنها صناعة ما يسٌمونو: )اإلنساف اآلٌِف(.

كإذا نظران يف صنع )اإلنساف اآلٌِف(، كجدان أٌكالن أٌف )اإلنساف اٜنديث(  
الكيميائٌية، كال القوانٌن الفيزايئٌية، كال الطاقة الكونٌية، بل  م يصنع العناصر ػل

حديث( ىو اٝنريطة ػكٌلها موجودة من قبل؛ كإ٧ٌنا الذم صنعو )اإلنساف ال
الرتكيبٌية، فقط، مع اعتماده اعتمادنا كبًننا على )اٝنريطة الرتكيبٌية اآلدمٌية(. كىذا 

 حيويٌة(، أك )تقليد الطبيعة(.ػالحاكاة مي ػسٌمى: )المثاؿ من أبرز أمثلة ما يي 
ككجدان اثنينا الفركؽ الكثًنة كالكبًنة، بٌن )اإلنساف اآلٌِف(، الذم صنعو  

 )اإلنساف اٜنديث(؛ ك)اإلنساف اآلدمٌي(، الذم صنعو )اٝنالق العظيم(؟!!!
يف تناقضاتك الشيطانٌية العجيبة؛ فأنت تيقٌر  -مجنوف ػأيٌها ال -فانظر  

)اإلنساف اآلٌِف(، كتصفو ابلعلم كالقدرة؛ كلكٌنك تينكر كجود بوجود صانع 
 صانع )اإلنساف اآلدمٌي(، كتنسب صنعو إُف اٞنصادفة العمياء؟!!!

كأنت تيقٌر بوجود صانع )اٞنصباح الصغًن(، الذم يينًن الغرفة؛ كلكٌنك  
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 )الشمس(، اليت)اٞنصباح الكبًن(، أك )السراج الوٌىاج(، كىي  تينكر كجود صانع
 تينًن األرض كٌلها؟!!!

كأنت تيقٌر بوجود صانع )آلة التصوير(، اليت تلتقط الصور؛ كلكٌنك تينكر  
 كجود صانع )العٌن البصريٌة(، اليت ىي أعجب آالت التقاط الصور؟!!!

كأنت تيقٌر بوجود صانع )اللوحة الفنٌػٌية الػمٌيتة(، اليت اشتملت على صورة  
ابألصباغ، على الورؽ، أك على القماش؛ كلكٌنك شجرة، مرسومة ابأللواف، أك 

ود ػػػػة داللة قطعٌية، على كجػرة الػحٌية(، الدالٌ ػجػع )الشػانػود صػػػػر كجػػػكػنػتي 
 صانعها؟!!!

كأنت تيقٌر بوجود صانع )التمثاؿ الػمٌيت(، اٞنصنوع على صورة إنساف،  
كٌنك تينكر كجود من الصخر، أك اٝنزؼ، أك اٝنشب، أك اٞنعدف، أك الشمع؛ كل

 صانع )اإلنساف الػحٌي(، الداٌؿ داللة قطعٌية، على كجود صانعو؟!!!
مٌيتة(، كالسٌيارات أبنواعها، ػرٌيٌة الػمراكب البػكأنت تيقٌر بوجود صانع )ال 

حٌية(، أعين ػمراكب الربٌيٌة الػكالدرٌاجات أبنواعها؛ كلكٌنك تينكر كجود صانع )ال
 ، كاإلبل؟!!!حمًنػخيل، كالبغاؿ، كالػال

مٌيتة(، كىي السفن، ػمائٌية الػمراكب الػكأنت تيقٌر بوجود صانع )ال 
مائٌية(، كاألٚناؾ ػكالقوارب، كالغٌواصات؛ كلكٌنك تينكر كجود صانع )األحياء ال

 كاٜنيتاف؟!!!
صاب بو إاٌل أكابر اجملرمٌن، الذين يعلموف أٌف كجود جنوف اإلٜناد ال يي ف

  ل ىذه اٜنقيقة، كٌل اإلابء؟!!!تقبُ أيبوف كلكٌنهم  ،الكربلاٝنالق ىو اٜنقيقة 
حاد، فإٌف معظمهم كاذبوف، مراكغوف، إذا ػمنتسبٌن إُف اإللػائر الػػأٌما س

ىربوا إُف  الدالٌة على )كجود اٝنالق(، ابألدٌلة القطعٌية، ،كاجههم ٢نالفوىم
؛ فإذا خلوا (بوبٌيةالرُ )إُف ، فإذا تكاثرت عليهم أدٌلة اٞنخالفٌن، ىربوا (البلأدريٌة)
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ركا، كاستأسدكا، كاستنسركا، كعادكا إُف إعبلف اإلٜناد، ابلغافلٌن، كاٞنراىقٌن، تنمٌ 
 كالدعوة إليو، كالطعن يف ٢نالفيهم.

 أىًشح ةن فيهم: ﴿ الذين قاؿ هللا  ،أكلئك لً ثى ن مى ػػم ،بػػػم قريهي لي ثػى كمى 
 يػيٍغشىى كىال ًذم أىٍعيػينػيهيمٍ  تىديكري  إًلىٍيكى  يػىٍنظيريكفى  رىأىيٍػتػىهيمٍ  الٍػخىٍوؼي  جىاءى  فىًإذىا عىلىٍيكيمٍ 

ادو  أبًىٍلًسنىةو  سىلىقيوكيمٍ  الٍػخىٍوؼي  ذىىىبى  فىًإذىا اٍلمىٍوتً  ًمنى  عىلىٍيوً  يػٍػرً  عىلىى أىًشح ةن  ًحدى  الٍػخى
 . (ُ)﴾يىًسيػرنا اَّلل ً  عىلىى ًلكى ذى  كىكىافى  أىٍعمىالىػهيمٍ  اَّلل ي  فىأىٍحبىطى  يػيٍؤًمنيوا لىػمٍ  أيكلىًئكى 

قد ٓنٌولوا  - كٌل الناس  - كلنا أف نتخٌيل ما الذم ٪ندث، لو أٌف الناس
 إُف اٜنالة البلدينٌية؟!

كن أف نتخٌيلو أف يتحٌوؿ الناس إُف اٜنالة اٜنيوانٌية، فالقوٌم أىوف ما ٬ني 
أيكل الضعيف، كما أيكل الذئب الشاة، كاألقوايء يتنافسوف على اٞنزيد من 

 الفرائس، كما تتنافس السباع على الفريسة. 
كلكٌن اٜنقيقة أٌف الناس سيتحٌولوف إُف حالة دكف اٜنيوانٌية، كما قاؿ 

ٍنًس ٟنىيٍم قػيليوبه الى يػىٍفقىهيوفى هًبىا كىٟنىيٍم تعاُف: ﴿كىلىقىٍد ذى  رىٍأانى ًٛنىهىن مى كىًثًننا ًمنى اٛنًٍنًٌ كىاإٍلً
أىٍعٌنيه الى يػيٍبًصريكفى هًبىا كىٟنىيٍم آذىافه الى يىٍسمىعيوفى هًبىا أيكلىًئكى كىاأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىُل 

 . (ِ)أيكلىًئكى ىيمي اٍلغىاًفليوفى﴾
اُف: ﴿أىـٍ ٓنىٍسىبي أىف  أىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ًإٍف ىيٍم ًإال   كقاؿ تع

﴾  . (ّ)كىاأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىُل سىًبيبلن
فحٌن يتحٌوؿ الناس إُف اٜنالة البلدينٌية، ستنعدـ من اٜنياة تلك القيم 

                                                           
 .ُٗ( األحزاب: ُ)
 .ُٕٗ( األعراؼ: ِ)
 .ْْ( الفرقاف: ّ)
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ألدايف ارٌفة، كاليهوديٌة، الدينٌية العليا، اليت ال يكاد ٫نلو منها أٌم دين، حٌت ا
 - كحٌت اٟنندكسٌية، كىو دين كثيٌن، كالبوذيٌة، كىو دين كضعيٌ  - كاٞنسيحٌية

تتضٌمن بعض القيم الدينٌية العليا، اليت تنفع يف ٔنفيف حٌدة الفساد البشرٌم،  
 كما ينفع الدكاء يف ٔنفيف حٌدة اآلالـ.

 ،كالسبلـ ،رػخيػكال ،حقٌ ػالانعداـ  :قطعنا يعين (القيم الدينٌية العليا)كانعداـ 
 ،حامي ػكالتس ،فػكالتبلطي  ،فػكالتعاطي  ،مػراحي ػكالت ،مػالي ػكالتس ،يػكالتآخ ،فكالتعاكي 

 ،بلصػػػكاإلخ ،ورعػػػػػػػكال ،ولػػػػقػػكالت ،رٌ ػػػػػػبً ػػكال ،ةػػانػػػكاألم ،دؿػػػػػكالع ،دؽػػصػكال
 كالزىد، كالقناعة، ة،ػكالنزاى ،ةػفٌ كالعً  ،ـرػػكالك ،عكالتواضي  ،ارػثػكاإلي ،افػسػكاإلح

 ر الفضائل. ػائػكس
كسيكوف الناس يف اٜنالة البلدينٌية متساكين يف انعداـ ىذه القيم؛ كلكٌنهم 
سيظٌلوف متفاكتٌن يف الغىن كالفقر، كيف اٛنماؿ كالقبح، كيف القٌوة كالضعف، كيف 

الذكورة كاألنوثة، كيف الطفولة كاٞنراىقة مرض، كيف القٌلة كالكثرة، كيف ػالصٌحة كال
 كالشباب كالشيخوخة.

فإٌف  ؛كانوا أسوأ حاالن من اٜنشرات  ،م تكن ٖنٌة قوانٌن ٓنكمهمػل ذافإ
  .، كالنمل، كالنحلاللحشرات قوانٌن ٓنكمه

 كانت ٟنم قوانٌن، فثٌمة أسئلة ٓنتاج إُف أجوبة:  ذاكإ
 من الذم كضع تلك القوانٌن؟  -أ

 حٌن كضعها؟  ،لياالعي  ها القيمى عي ىل راعى كاضً  -ب
 اٝناٌصة؟ منافعى ػكال ها األىواءى عي ىل راعى كاضً  -ج
 ض؟هم عليها، فبل معرتً كلُ   الناسي  قى ىل توافى  -د
 ها؟ػمعارضٌن لػمن ال ،هاػما موقف الراضٌن ب -ه
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ال ريب يف أٌف كاضع القوانٌن سيكوف من طبقة األقوايء األغنياء،  
يف أنٌو لن يراعي القيم العليا، بل سًناعي األىواء كاٞننافع اٝناٌصة لو  ريب كال

كن كقوعو، كلكٌن الويل، كٌل الويل ق عليها ال ٬ني ريب يف أٌف التوافي  كألقرانو، كال
 فٌن.من طبقة الضعفاء اٞنستضعى  ،للمعارضٌن؛ ألهٌنم ببل ريب

ألقوايء يف استعباد كىكذا سيتفاْف الضعفاء يف خدمة األقوايء، كسيتلٌذذ ا 
الضعفاء، كلن يرتكوا كسيلة من كسائل االستعباد، إاٌل كتوٌسلوا هبا؛ لتكثًن 

  .ع ابٞنلٌذات، كتقوية السلطاتاألمواؿ، كالتمتُ 
 ىػل كاالضطهاد كاالغتصاب كالزنػل كالتعذيب كالتنكيػر بذلك القتػفيكث

 !!!الدعارةرات كأفبلـ خدًٌ مػخمور كالػكاللواط كالسحاؽ كالراب كالغٌش كالسرقة كال
إهٌنا حياة دكنٌية قذرة، تسمو عليها اٜنياة اٜنيوانٌية؛ حٌت يف أقذر صورىا  

هذه ػجد الباحث مثاالن لػحيواف، كأقساىا، كأبشعها، لن يػم الػمعركفة يف عالى ػال
     !!حياة الدكنٌية القذرة!ػال

اَّللً  الُصُم اٍلبيٍكمي ال ًذينى الى يػىٍعًقليوفى. كىلىٍو قاؿ تعاُف: ﴿ًإف  شىر  الد كىابًٌ ًعٍندى  
ىٍٚنىعىهيٍم كىلىٍو أىٍٚنىعىهيٍم لىتػىوىل ٍوا كىىيٍم ميٍعًرضيوفى﴾ يػٍرنا ألى عىًلمى اَّلل ي ًفيًهٍم خى

(ُ) . 
إٌف ىذه اٜنياة الدكنٌية القذرة تؤٌكد اٜناجة الكبًنة إُف ىداية اٝنالق؛ فإٌف  

د من نقطة ولى دة، يف أنٌو يي مشاىى ػائر اٞنخلوقات اٞنعركفة الاإلنساف ٫نالف س
من  ،ما أكدعو هللا فيومكن أف يرقى إُف أعلى الدرجات؛ لً ػي الصفر؛ كلكٌنو ي

 كعقلٌية. ،قدرات بدنٌية
درؾ ذلك إذا نظرت إُف الفرؽ الكبًن بٌن طفل اإلنساف، كفرخ كلك أف تي  

، فاألٌكؿ يي  يف بدنو، ضعيفنا يف عقلو، فقدراتو بدرجة د ضعيفنا ولى الدجاجة، مثبلن

                                                           
 .ِّ-ِِ( األنفاؿ: ُ)
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الصفر، كالثآف ال يلبث بعد خركجو من البيضة، إاٌل كقتنا قصًننا، مٌث يتصٌرؼ يف 
 م بكٌل ما ٪نتاج إليو. ػؼ العالً حياتو تصرُ 

ا، بعد أف ٫نرج من البيضة، كليس  كحٌت حٌن يعيش فرخ الدجاجة كحيدن
ؼ اٞنناسب، ككأنٌو على علم بكٌل ؼ التصرُ بقربو أحد من بين جنسو؛ فإنٌو يتصرٌ 

 !!ما يتعٌلق بنظاـ حياتو!
من بين  ،كن أف يستغين عن رعاية من يرعاهأٌما اإلنساف، فإنٌو ال ٬ني 

جنسو، كىو يف حياتو يتدرٌج يف القدرات البدنٌية كالعقلٌية، حٌت يصل إُف 
 دة.مشاىى ػمعركفة الػمخلوقات الػمن ال ،كن أف يصل إليها من سواهدرجات ال ٬ني 

كما أ٤نزه يف عصران،  ،درؾ ذلك أف تنظر فيما أنتجو اإلنسافكيكفي لتي 
مٌية، كحواسيب ١نمولة، كىواتف ١نمولة، من أقمار صناعٌية، كشبكات عالى 

 !!ة!يٌ كجوٌ  ،كُنريٌة ،ةكأسلحة مدٌمرة، ككسائل نقل عمبلقة: برٌيٌ 
كال القركد،  ،إليو األسودكن أف تصل إٌف ىذا الرقٌي العلمٌي الذم ال ٬ني 

نتج ما ٬نؤله؛ كن لئلنساف أف يي كلو بعد مبليٌن القركف، يقابلو خواء دييٌن، ال ٬ني 
كلو حاكؿ إنتاجو، النتكس إُف تلك اٜنياة الدكنٌية القذرة؛ ألنٌو ٪نتاج إُف نظاـ 

 إٟنٌي، لتنظيم حياتو، كما احتاجت إليو سائر اٞنخلوقات.
عطي االختيار؛ فلو أف يقبل النظاـ اإلٟنٌي، فيناؿ كالفرؽ أٌف اإلنساف قد أي 

عرض عنو، فيناؿ عقاب اإلعراض؛ ألنٌو ٢نلوؽ قد ثواب القبوؿ؛ كلو أف يي 
 اختٌصو خالقو ِنصائص بدنٌية كعقلٌية؛ ليكوف خليفة يف األرض.

كليس النظاـ اإلٟنٌي إاٌل نظاـ اإلسبلـ، كىو نظاـ كاحد، كلكٌن صوره  
ت هللا كثًنة، كلكٌل ٢نلوؽ صورة خاٌصة مناسبة؛ كلذلك كثًنة؛ ألٌف ٢نلوقا

حة؛ ألٌف تسبيح كٌل ٢نلوؽ منها على يفقو اإلنساف تسبيح اٞنخلوقات اٞنسبًٌ  ال
ـٌ الذم ٩نمع الصور كٌلها كاحد.  صورة خاٌصة، كاٞنعىن العا
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اٞنريض  لً ثى عرض عنها، كمى نكر ىداية اٝنالق، أك يي اإلنساف الذم يي  لى ثى إٌف مى 
قٌر بعلم الطبيب عرض عنها، فبدالن من أف يي نكر ىداية الطبيب، أك يي الذم يي 

قٌر مضطرًّا، كلكٌنو ال يعمل إبرشاده، مثٌ نكر ذلك كٌلو، أك يي كقدرتو كنصحو، يي 
  !!يبحث لنفسو عن دكاء ألمراضو!
نكر قٌر ىذ اٞنريض بوجود الطبيب، كبٌن أف يي كلذلك ال فرؽ بٌن أف يي 

ألٌف النتيجة كاحدة، كىي إعراض اٞنريض عن إرشاد الطبيب، كُنثو عن  كجوده؛
ا على معرفتو البائسة!بديل، يي   !!نتجو بنفسو، معتمدن

نكر كجود اٝنالق، كلكٌنو الذم يزعم أنٌو ال يي  ،بويبٌ اإلنساف الرُ  لى ثى إٌف مى 
ا اشرتل لولده األثًن عنده سٌيارة  لً ثى نكر ىدايتو، كمى يزعم أنٌو يي  من يزعم أٌف كالدن

حديثة، تسٌر الناظرين، مٌث أ٨نل إرشاده طريقة قيادهتا، كىو يعلم يقيننا أٌف كلده 
كنو أف يستنبطها، كيعلم أف ليس ٖنٌة من يستطيع يعرؼ طريقة قيادهتا، كال ٬ني  ال

ف يف منتصف الطريق، كن أف يتوقٌ إرشاده يف ذلك، غًنه، كيعلم أٌف كلده ال ٬ني 
ي الطريق ػف ،هكالدي  وي كى رى ٌم تػى ػارة؛ ليصل إُف غايتو؛ ثبل ال بٌد من أف يقود السيٌ 

!ػمصًن الػيواجو ال ،ممزدحً ػال  !!محتـو
ال ريب يف أٌف ىذا الزاعم يسعى بزعمو ىذا، إُف الطعن يف ذلك الوالد، 

لو كلولده، فالعطٌية  نعم على كلده، بتلك السٌيارة، لكاف خًننام يي ػالذم لو ل
سٌمى نعمة، إذا أٌدت إُف ضٌد ما ىي لو يف األصل، بل ىي نقمة، كن أف تي ٬ني  ال
 تصدر إاٌل من عدٌك، أك من عابث، أك من غافل. ال

نىا الى تػيٍرجىعيوفى. فػىتػىعىاُفى  لىٍقنىاكيٍم عىبػىثنا كىأىن كيٍم إًلىيػٍ تيٍم أى٧ن ىا خى قاؿ تعاُف: ﴿أىفىحىًسبػٍ
 .(ُ)اٍلمىًلكي اٜنٍىُق الى إًلىوى ًإال  ىيوى رىُب اٍلعىٍرًش اٍلكىرًًٔف﴾اَّلل ي 

                                                           
 . ُُٔ-ُُٓ( اٞنؤمنوف: ُ)
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بويٌب أىوف من اإلنساف من يظٌن أٌف اإلنساف الرُ  كلذلك ليس صواابن ظنُ 
بويٌب قد نسب إُف اٝنالق ما ال يليق بو، من عداكة ٢نلوقاتو، اإلٜنادٌم؛ ألٌف الرُ 

 !!عنهم، تعاُف هللا عٌما يقولوف علوًّا كبًننا!كالعبث هبم، كإ٨ناٟنم، كالغفلة 
كىم طائفة من ، وفؿ الدىريٌ الصنف األكٌ »قاؿ أبو حامد الغزاٌِف: 

م يزؿ ػم لػالعالى  م القادر، كزعموا أفٌ ػر، العالً دبًٌ مي ػالصانع ال جحدكا ،األقدمٌن
من حيواف من النطفة، كالنطفة ػم يزؿ الػبنفسو، ببل صانع، كل ،كذلك اموجودن 

 كالصنف الثآف . كىؤالء ىم الزاندقة.احيواف، كذلك كاف، ككذلك يكوف أبدن ػال
 ،حيوافػكعن عجائب ال ،م الطبيعةػعن عالى  ،كىم قـو أكثركا ُنثهم، وفالطبيعيٌ 

. فرأكا فيها من عجائب يف علم تشريح أعضاء اٜنيواف ،ٝنوضكالنبات، كأكثركا ا
إُف االعرتاؼ بفاطر حكيم،  ،كا معورٌ صنع هللا تعاُف، كبدائع حكمتو، ما اضطي 

ع ػافػػػمن ائبى ػػ، كعجحى ػػع التشريػػطالً كال يي  .اػكمقاصدى ،ورػػػػع على غاايت األملً طٌ مي 
لبنية  ،يػبكماؿ تدبًن البان ،ك٪نصل لو ىذا العلم الضركرمٌ  إاٌل  ،عه ػػػطالً اء مي ػػاألعض

 ،ن الطبيعةػع ،حثهمػرة بػػىؤالء لكث  أفٌ إاٌل  .ما بنية اإلنسافسيٌ  حيواف، الػال
 وا أفٌ يف قواـ قول اٜنيواف بو، فظنٌ  ،مزاج أتثًن عظيمػر عندىم العتداؿ الػػػظه
 ،ها تبطل ببطبلف مزاجوػا، كأنٌ أيضن  ،مزاجوػة العاقلة من اإلنساف اتبعة لالقوٌ 

، كما زعموا، فذىبوا ػل إعادة العقى فبل يي  ،تإذا انعدم نعدـ، مثٌ تف  إُف أفٌ معدـك
حشر ػكال كالنار، ،ةجنٌ ػفجحدكا اآلخرة، كأنكركا ال ،كال تعود ،موتػالنفس ت

للمعصية  عندىم للطاعة ثواب، كال حساب، فلم يبقى ػكالنشر، كالقيامة، كال
 هماؾ األنعاـ.ػنا - يف الشهوات -همكوا ػللجاـ، كانعنهم ا حلٌ ػعقاب، فان
 .(ُ)«...زاندقة اكىؤالء أيضن 

                                                           
 .ٕٕ-ٕٔٞننقذ من الضبلؿ: ( اُ)



413 

 كىو أفٌ  - بويٌب خصوصنا، كالبلدييٌن عمومنايتمٌسك بو الرُ  كالدليل الذم
ليس ُنٌجة مقنعة؛ ألٌنك إذا أيقنت  - تعارض األدايف دليل على اختبلقها

وقن ابألصل الثآف، كىو ، فبل بٌد أٌنك ستي (كجود اٝنالق)ابألصل األٌكؿ، كىو 
ؾ لؤلصل األٌكؿ؛ ؛ كإاٌل فإٌف إنكارؾ لؤلصل الثآف، يعين إنكار (ىداية اٝنالق)

ف كن أف يوصى ال ٬ني  :ألٌف اٝنالق العظيم العليم اٜنكيم اٝنبًن القدير الكبًن
 !!بصفات النقص البشرٌم، من غفلة، كإ٨ناؿ، كعبث، كلعب!

ًعبػػى مػهي ػػنى ػػيٍ ػػا بى ػػػػػاءى كىاأٍلىٍرضى كىمى ػػػمى ػػػنىا الس  ػقٍ ػلى ػا خى ػػػػى: ﴿كىمى ػػالػعػاؿ تػػػػػق ٍو ػػػنى. لى ػيػػػً ا الى
ت  ػػػهٍ ػذى لى ػػػنػىت خً  ا أىفٍ ػػػأىرىٍدنى  ًذؼي ػقٍ ػػٍل نى ػػػػنى. بى ػػيػلً ػاعً ػن ا فى ػػا ًإٍف كي ػدين  ػٍن لى ػػػػػاهي مً ػػٍذنى ػخى ػونا الى
ا ػػػػم  ػلي مً ػػػػٍ وىيػػمي الٍ ػػػػػػكي ػػقه كىلى ػػػػػػً وى زىاىػػػػػًإذىا ىي ػػػػوي فى ػػػػغي ػػػٍدمى ػػػيى ػػػػًل فى ػػػاطً ػػبى ػػالٍ  ىػػلى ػػقًٌ عى ػػػػػػحى ػاًبلٍ 
 . (ُ)وفى﴾ػػػػػػػفي ػػصً ػتى 

فإذا أيقنت ابألصل الثآف، كجب عليك البحث عن الدين الصحيح، 
وقن بو عقوؿ العقبلء، الذين سلموا من آاثر اٛنهل كاٟنول كاٝنوؼ، الذم تي 

 متعارضة.كليس الصواب أبف هترب من البحث؛ ألٌنك رأيت األدايف 
ىل ستهرب من البحث عن الدكاء الشايف، الذم يشفيك من مرضك 
اٝنطًن، بعد أف أنبأؾ الطبيب ّنرضك، إذا كجدت أٌف الصيادلة قد اختلفوا يف 

   !!الدكاء؟!
كن أف يكوف سببنا لنجاتك، ال أراؾ إاٌل ستجتهد يف البحث، عٌما ٬ني 

مٌن؛ فإذا كجدتو كاطمأننت كستبحث أٌكالن عن الصيدالٌٓف اٝنبًن الناصح األ
 نقذ نفسك.ريب يف أٌنك ستأخذ منو الدكاء؛ لتي  إليو، فبل

فما أحراؾ أف ْنتهد مثل ىذا االجتهاد؛ إلنقاذ نفسك من شركرىا، كقد 

                                                           
 .ُٖ-ُٔ( األنبياء: ُ)
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 إف أردتى  -علم اليقٌن أٌف اٝنالق موجود، كأٌف ىدايتو موجودة، كأنٌو  علمتى 
 ! فسيهديك إُف الصراط اٞنستقيم - أنت االىتداء

ـً كىمىٍن ييرًٍد  قاؿ تعاُف: ﴿فىمىٍن ييرًًد اَّلل ي أىٍف يػىٍهًديىوي يىٍشرىٍح صىٍدرىهي ًلئٍلًٍسبلى
أىن  ػييًضل وي يى  أىفٍ  ًلكى يى ػػً مىا يىص ع دي فػٍجعىٍل صىٍدرىهي ضىيًٌقنا حىرىجنا كى ٍجعىلي اَّلل ي ػي الس مىاًء كىذى

 . (ُ)فى﴾الٌرًٍجسى عىلىى ال ًذينى الى يػيٍؤًمنيو 
ًن ػػًو اَّلل ي مى ػً نه. يػىٍهًدم بػابه ميًبيػػوره كىًكتى ػنى اَّللً  ني ػػٍم مً ػػاءىكي ػٍد جى ػػقاؿ تعاُف: ﴿قى ك 

ـً كىيي  ى ػى الُنوًر إبًًٍذنًًو كىيػىٍهًديًهٍم إًلى ػليمىاًت إًلى ػٍخرًجيهيٍم ًمنى الظُ ػاتػ بىعى ًرٍضوىانىوي سيبيلى الس بلى
ميٍستىًقيمو﴾ًصرىاطو 

(ِ) . 

                                                           
 .ُِٓ( األنعاـ: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( اٞنائدة: ِ)
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تـصي ًّ  رة اليهود

 
ريب يف  قد ٓنٌولوا إُف اليهوديٌة، فبل - كٌل الناس  - كلو ٔنٌيلنا أٌف الناس

فة أٌف الفارؽ كبًن بٌن اٜنياة البلدينٌية، كاٜنياة اليهوديٌة؛ فإٌف اليهوديٌة صورة ١نر  
، كىذا يعين أهٌنا قد اشتملت على  عن اإلسبلـ، الذم دعا إليو موسى

سبلمٌية، كلكن مع ٓنريفات كاختبلقات، أدخلها بعض اإلقائق بعض اٜن
 سٌيما من اٞننسوبٌن القدامى إُف اليهوديٌة. اٞنفرتين، كال

يف نفوس من  ،كمن شأف ىذه التحريفات أف تنشر بعض األمراض القذرة
خداع ػكالنفاؽ كالنميمة كال حقدػحسد كالػيعتقد بصٌحة نسبتها إُف الشرع، كال

 كالغٌش كالبغضاء كقسوة القلب.
 بعض صفات النقص البشرٌم، أبرزىا: لقد نسبوا إُف هللا 

ًلًو ال ًذم عىًملى. ػػػكىفػىرىغى هللاي يف اٍليػىٍوـً الس ابً » راحة من العمل:ـاالست - ًع ًمٍن عىمى
رىؾى هللاي اٍليػىٍوـى الس ابً ًمٍن ًع ػػػالس ابً فىاٍستػىرىاحى يف اٍليػىٍوـً  ًلًو ال ًذم عىًملى. كىابى يًع عىمى عى ػػػٗنًى

ًلًو ال ًذم عىًملى هللاي خىالًقنا يًع عىمى  . (ُ)«كىقىد سىوي، أًلىن وي ًفيًو اٍستػىرىاحى ًمٍن ٗنًى
أتىى » ف:حين والتأس  ـال - ٍنسىافى يف اأٍلىٍرًض، كى س فى يف فىحىزًفى الر ُب أىن وي عىًملى اإٍلً

ٍنسىافى مىعى ػقػىٍلًبًو. فػىقىاؿى الر ُب: أىمٍ  لىٍقتيوي، اإٍلً ٍنسىافى ال ًذم خى حيو عىٍن كىٍجًو اأٍلىٍرًض اإٍلً
تو كىطيييوًر الس مىاًء، أًلىٌٓفً حىزًٍنتي أىٌٓفً عىًمٍلتػيهيمٍ ػبى  ابى ائًمى كىدىاب   .(ِ)«هى

خيٍبثو لًيػىٍقتػيلىهيٍم يف اٍٛنًبىاًؿ، ػاٍلًمٍصرًيُوفى قىائًًلٌنى: أىٍخرىجىهيٍم بً ًلمىاذىا يػىتىكىل مي » الندم: -
. ػٍرًجٍع عىٍن حي اكىيػيٍفًنيػىهيٍم عىٍن كىٍجًو اأٍلىٍرًض؟  ـٍ عىلىى الش رًٌ ًبشىٍعًبكى ، كىاٍندى ميوًٌ غىضىًبكى

                                                           
 .ّ-ِ، اآليتاف ِ( الكتاب اٞنقٌدس، ترٗنة فاف دايك، سفر التكوين، الفصل ُ)
 .ٕ-ٔ، اآليتاف ٔ( سفر التكوين، الفصل ِ)
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هيٍم: ػٍم بًنػىٍفًسكى كىقػيٍلتى لى ػهي حىلىٍفتى لى  ذٍكيٍر إًبٍػرىاًىيمى كىًإٍسحىاؽى كىًإٍسرىائًيلى عىًبيدىؾى ال ًذينى ا
ًذًه اأٍلىٍرًض ال يًت تىكىل ٍمتي ػأيكىثًٌ  ري نىٍسلىكيٍم كىنيجيوـً الس مىاًء، كىأيٍعًطي نىٍسلىكيٍم كيل  ىى

ـى الر ُب عىلىى الش رًٌ ال ًذم قىاؿى إًن وي يػىفٍ  عىليوي عىنػٍهىا فػىيىٍمًلكيونػىهىا ًإُفى اأٍلىبىًد. فػىنىًد
 .(ُ)«ًبشىٍعًبوً 

ٍم يػىعيٍد صىميوئًيلي ًلريٍؤيىًة شىاكيؿى ًإُفى يػىٍوـً مىٍوتًًو، أًلىف  صىميوئًيلى انىحى عىلىى ػكىلى »
. كى  ـى أًلىن وي مىل كى شىاكيؿى عىلىى ًإٍسرىائًيلى  لر بُ اشىاكيؿى  .(ِ)«نىًد

، كىجىب ارو ميعىيًٌطو ًمنى   لر بُ ا ٍستػىيػٍقىظى افى » النوم واالستيقاظ: - نىائًمو . خىٍمرً ػلٍ اكى
اءىهي ًإُفى   .(ّ)«. جىعىلىهيٍم عىارنا أىبىًدايًّ ٍلوىرىاءً افىضىرىبى أىٍعدى

صىارى ًإُفى  ل ًذما لر بًٌ اقػىٍوؿي » :والـح فاء والعخر يوالنَّحيب النـَّو ح والو ل و لة  -
ـى  ٍلميورىٍشيًتًٌ اًميخىا  ـً ييواثى  لس اًمرىةً ارىآهي عىلىى  ل ًذماكىآحىازى كىحىزىًقي ا ميليوًؾ يػىهيوذىا،  يف أىاي 

يعيكيٍم. أىٍصًغي أىيػ تػيهىا  لُشعيوبي اكىأيكريشىًليمى: اٍٚنىعيوا أىيُػهىا  كىًمٍلؤيىىا. كىٍليىكيًن  أٍلىٍرضي اٗنًى
ا عىلىٍيكيمي،  لر بُ ا لس يًٌدي ا ٫نىٍريجي ًمٍن  لر بُ اًمٍن ىىٍيكىًل قيٍدًسًو. فىًإن وي ىيوىذىا  لس يًٌدي اشىاًىدن

ٓنىٍتىوي، كىتػىٍنشىُق  ًجبىاؿي ػلٍ افػىتىذيكبي  أٍلىٍرًض،ا وىاًمخً ٍمًشي عىلىى شى ػمىكىانًًو كىيػىٍنزًؿي كىيى 
في ا ـى  لش ٍمعً اكى   ٍلًوٍدايى ا ا ًمٍن أىٍجًل ًإمثًٍ  يف ميٍنحىدىرو. كيلُ  ٍلميٍنصىبًٌ ا ٍلمىاءً ا. كى لن ارً اقيد  ىىذى

، كىًمٍن أىٍجًل خىًطي ًة بػىٍيًت ًإٍسرىائًيلى. مىا ىيوى ذىٍنبي يػى  ؟يػىٍعقيوبى أىلىٍيسى ىيوى  ٍعقيوبى
خىرًبىةن  لس اًمرىةى اكىمىا ًىيى ميٍرتػىفىعىاتي يػىهيوذىا؟ أىلىٍيسىٍت ًىيى أيكريشىًليمى؟ فىأىٍجعىلي  لس اًمرىةى؟ا

، كىأيٍلًقي ًحجىارىتى  رًٌي ًة،ػٍلبى ايف  ا ًإُفى ػمىغىاًرسى لًٍلكيريكـً كىأىٍكًشفي أيسيسىهىا.  ٍلوىاًدم،اهى
يعي ٕنىى  يعي أىٍصنىاًمهىا أىٍجعىليهىا  لن اًر،ٓنيىط مي، كىكيُل أىٍعقىارًىىا ٓنيٍرىؽي ابً  ٍلمىٍنحيوتىةً ا اثًيًلهىاكىٗنًى كىٗنًى

                                                           
 .ُْ-ُِ، اآلايت ِّ( سفر اٝنركج، الفصل ُ)
 .ّٓ، اآلية ُٓ( سفر صموئيل األٌكؿ، الفصل ِ)
 .ٔٔ-ٓٔ، اآلايت ٖٕ( سفر اٞنزامًن، الفصل ّ)
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، أًلىن   تػىعيودي. ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى أىنيوحي  لز انًيىةً اكىًإُفى عيٍقًر  ،ٗنىىعىتػٍهىا يىةً لز انً اهىا ًمٍن عيٍقًر ػخىرىاابن
. أىٍصنىعي نى  انن اًفينا كىعيٍرايى . أىٍمًشي حى بػىنىاًت آكىل، كىنػىٍوحنا كىرًعىاًؿ ػكىأيكىٍلًوؿي ـً اًحيبنا كى . لنػ عىا

فىاًء،امىةي ػهىا عىًديػأًلىف  ًجرىاحىاتً  ًب  هىا قىدٍ ػأًلىن   لشًٌ أىتىٍت ًإُفى يػىهيوذىا، كىصىلىٍت ًإُفى ابى
 . (ُ)«أيكريشىًليمى  ُفى شىٍعيب إً 

هي، كىصىارىعىوي إًٍنسىافه حىت  طيليوًع » : مصارعة يعقوب - فػىبىًقيى يػىٍعقيوبي كىٍحدى
ًذ حيُق فىخً خىلىعى ػًذًه، فىانٍ ًدري عىلىٍيًو، ضىرىبى حيق  فىخً اٍلفىٍجًر. كىلىم ا رىأىل أىن وي الى يػىقٍ 

: الى  . فػىقىاؿى : أىٍطًلٍقيًن، أًلىن وي قىٍد طىلىعى اٍلفىٍجري يػىٍعقيوبى يف ميصىارىعىًتًو مىعىوي. كىقىاؿى
: الى ييٍدعىى ػٍم تػيبىارًٍكيًن. فػىقىاؿى لىوي: مىا اسٍ ػأيٍطًلقيكى ًإٍف لى  . فػىقىاؿى : يػىٍعقيوبي ؟ فػىقىاؿى ميكى

 ،بىٍل ًإٍسرىائًيلى، أًلىن كى جىاىىٍدتى مىعى هللًا كىالن اسً  ،ميكى ًفيمىا بػىٍعدي يػىٍعقيوبى ػاسٍ 
: أىٍخبً  . كىسىأىؿى يػىٍعقيوبي كىقىاؿى : ًلمىاذىا تىٍسأىؿي عىًن اٚنًٍي؟ ػٍرنً ػكىقىدىٍرتى . فػىقىاؿى ي اًبٚنًٍكى

. فىدىعىا يػىٍعقيوبي اٍسمى اٍلمىكىافً  رىكىوي ىينىاؾى : أًلىٌٓفً نى  ،فىًنيًئيلى  :كىابى ظىٍرتي هللاى كىٍجهنا قىاًئبلن
 .(ِ)«يىٍت نػىٍفًسيػجًٌ ػًلوىٍجوو، كىني 

ـً اٍلكىًثًنىًة أىف  مىًلكى ًمٍصرى » ميثاق بعد نسيانو:ـر التذك   - كىحىدىثى يف تًٍلكى اأٍلىاي 
. كىتػىنػىه دى بػىنيو ًإٍسرىائًيلى ًمنى اٍلعيبيوًدي ًة كىصىرىخيوا، فىصىًعدى صيرىاخيهيٍم ًإُفى  هللًا ًمٍن مىاتى

أىٍجًل اٍلعيبيوًدي ًة. فىسىًمعى هللاي أىنًينػىهيٍم، فػىتىذىك رى هللاي ًميثىاقىوي مىعى إًبٍػرىاًىيمى كىًإٍسحىاؽى 
. كىنىظىرى هللاي بىيًن ًإٍسرىائًيلى   . (ّ)«كىعىًلمى هللاي  ،كىيػىٍعقيوبى

 زىا:بعض الرذائل، أبر  - كأبناء األنبياء، كبناهتم - كنسبوا إُف األنبياء
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خىرىجيوا  ل ًذينى اكىكىافى بػىنيو نيوحو » خمر:ـالتعّري، وشرب ال  نسبوا إىل نوح -
ًء  ٍلفيٍلكً اًمنى  نػٍعىافى. ىىؤيالى ـه ىيوى أىبيو كى . كىحىا فىثى ثىةي اسىامنا كىحىامنا كىايى ىيٍم بػىنيو  لث بلى

ًء تىشىع بىٍت كيُل  . كىًمٍن ىىؤيالى أى . أٍلىٍرضً انيوحو حنا كىغىرىسى كىٍرمنا. كىابٍػتىدى نيوحه يىكيوفي فىبل 
ـه أىبيو ،فىسىًكرى  ،كىشىًربى ًمنى اٝنٍىٍمرً  ا نػٍعىافى عىٍورىةى  كىتػىعىر ل دىاًخلى ًخبىائًًو. فىأىٍبصىرى حى كى

فىثي الٌرًدىاءى كىكىضىعىاهي عىلىى أىٍكتىاًفًهمى  ـه كىايى ا أىبًيًو، كىأىٍخبػىرى أىخىوىٍيًو خىارًجنا. فىأىخىذى سىا
تػىرىا عىٍورىةى أىبًيًهمىا كىكىٍجهىا٨نيىا ًإُفى اٍلوىرىاًء. فػىلىٍم يػيٍبًصرىا عىٍورىةى  ،كىمىشىيىا ًإُفى اٍلوىرىاًء، كىسى

: ػأىبًيًهمىا. فػىلىم ا اٍستػىيػٍقىظى نيوحه ًمٍن خى  ٍمرًًه، عىًلمى مىا فػىعىلى ًبًو ابٍػنيوي الص ًغًني، فػىقىاؿى
نػٍعىافي! عىٍبدى  . كىٍليىكيٍن  مىٍلعيوفه كى : ميبىارىؾه الر ُب إًلىوي سىاـو اٍلعىًبيًد يىكيوفي إًلٍخوىتًًو. كىقىاؿى

ا لى  نػٍعىافي عىٍبدن نػٍعىافي ػفػىيىٍسكينى فً  ،هيٍم. لًيػىٍفتىًح هللاي لًيىافىثى ػكى ، كىٍليىكيٍن كى ي مىسىاًكًن سىاـو
ا لى   . (ُ)«هيمٍ ػعىٍبدن

كىحىدىثى جيوعه يف اأٍلىٍرًض، » الكذب والدايثة:  نسبوا إىل إبراىيم -
ا.  ، أًلىف  اٛنٍيوعى يف اأٍلىٍرًض كىافى شىًديدن ـي ًإُفى ًمٍصرى لًيػىتػىغىر بى ىينىاؾى فىا٥ٍنىدىرى أىبٍػرىا
كىحىدىثى لىم ا قػىريبى أىٍف يىٍدخيلى ًمٍصرى أىن وي قىاؿى ًلسىارىامى اٍمرىأىتًًو: ًإٌٓفً قىٍد عىًلٍمتي أىن ًك 

ًذًه اٍمرىأىتيوي. ػحىسىنىةي اٍلمىٍنظىًر. فػىيىكيوفي ًإذىا رىآًؾ اٍلًمٍصرًيُوفى أىن   اٍمرىأىةه  هيٍم يػىقيوليوفى: ىى
يػٍره ًبسىبىًبًك كىٓنىٍيىا نػىٍفًسي  فػىيػىٍقتػيليونىيًن كىيىٍستػىبػٍقيونىًك. قيوِف إًن ًك أيٍخيًت، لًيىكيوفى ِف خى

ـي ًإُفى ًمصٍ ًمٍن أىٍجًلًك. فىحىدىثى لىم ا دىخىلى أىبػٍ  ٍرأىةى أىنػ هىا رى أىف  اٍلًمٍصرًيًٌٌنى رىأىكي رىا ا اٍلمى
ٍرأىةي ًإُفى  ا. كىرىآىىا ريؤىسىاءي ًفٍرعىٍوفى كىمىدىحيوىىا لىدىل ًفٍرعىٍوفى، فىأيًخذىًت اٍلمى حىسىنىةه ًجدًّ

يػٍرنا ًبسىبىًبهىا، كىصىارى لىوي غى  ـى خى ًنه كىعىًبيده بػىٍيًت ًفٍرعىٍوفى، فىصىنىعى ًإُفى أىبٍػرىا نىمه كىبػىقىره كى٘نًى
تو عىًظيمىةن ًبسىبىًب سىارىامى  . فىضىرىبى الر ُب ًفٍرعىٍوفى كىبػىيػٍتىوي ضىرىابى كىًإمىاءه كىأيتينه كىًٗنىاؿه

ا ال ًذم صىنػىٍعتى يب؟ ًلمىاذىا لى  : مىا ىىذى ـى كىقىاؿى ـى. فىدىعىا ًفٍرعىٍوفي أىبٍػرىا ٓف ٍم ٔنيٍربًٍ ػاٍمرىأىًة أىبٍػرىا
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ٍذتػيهىا ِف لًتىكيوفى زىٍكجىيًت؟ كىاآٍلفى  : ًىيى أيٍخيًت، حىت  أىخى ؟ ًلمىاذىا قػيٍلتى أىنػ هىا اٍمرىأىتيكى
! خيٍذىىا كىاٍذىىٍب! فىأىٍكصىى عىلىٍيًو ًفٍرعىٍوفي رًجىاالن فىشىيػ عيوهي كىاٍمرىأىتىوي كىكيل  مىا   ىيوىذىا اٍمرىأىتيكى

 .(ُ)«كىافى لىوي 
،  ٛنٍىنيوًب،اإًبٍػرىاًىيمي ًمٍن ىينىاؾى ًإُفى أىٍرًض  نٍػتػىقىلى اكى » كىسىكىنى بػىٌٍنى قىاًدشى كىشيورى

. كىقىاؿى إًبٍػرىاًىيمي عىٍن سىارىةى  : ًىيى أيٍخيًت. فىأىٍرسىلى أىبًيمىاًلكي ٍمرىأىتًوً اكىتػىغىر بى يف جىرىارى
كىقىاؿى لىوي: ىىا أىٍنتى  لل ٍيلً اأىبًيمىاًلكى يف حيٍلًم ًإُفى  هللاي مىًلكي جىرىارى كىأىخىذى سىارىةى. فىجىاءى 

ٍرأىةً امىيًٌته ًمٍن أىٍجًل  . كىلىًكٍن لى  ل يًت ا ٍلمى ٍذتػىهىا، فىًإنػ هىا ميتػىزىكًٌجىةه بًبػىٍعلو ٍم يىكيٍن أىبًيمىاًلكي ػأىخى
: ايى سىيًٌدي، أىأيم ةن  قٍػتػىرىبى اقىًد  ر ةن إًلىيػٍهىا، فػىقىاؿى ٍم يػىقيٍل ىيوى ِف: إًنػ هىا أيٍخيًت، ػ؟ أىلى تػىٍقتيلي  ابى

ا.  مىًة قػىٍليب كىنػىقىاكىًة يىدىم  فػىعىٍلتي ىىذى كىًىيى أىٍيضنا نػىٍفسيهىا قىالىٍت: ىيوى أىًخي؟ ًبسىبلى
مىًة قػىٍلًبكى فػى ٜنٍيٍلمً ايف  هللاي فػىقىاؿى لىوي  ا. كىأىانى  عىٍلتى : أىانى أىٍيضنا عىًلٍمتي أىن كى ًبسىبلى  ىىذى

 ٍمرىأىةى اريد   آٍلفى امىُسهىا. فى ػٍم أىدىٍعكى تى ػأىٍيضنا أىٍمسىٍكتيكى عىٍن أىٍف ٔنيًٍطئى ًإِفى ، ًلذىًلكى لى 
يى أًلىٍجًلكى ػفىًإن وي نىبً  لر جيًل،ا

أىن كى  ٍعلىمٍ افػىتىٍحيىا. كىًإٍف كيٍنتى لىٍستى تػىريُدىىا، فى  ،ي ، فػىييصىلًٌ
، أىٍنتى كى  .مىٍواتن ٕنىيوتي يعى عىًبيًدًه،  ٍلغىدً افػىبىك رى أىبًيمىاًلكي يف  كيُل مىٍن لىكى كىدىعىا ٗنًى
ا  ـً اكىتىكىل مى ًبكيلًٌ ىىذى ا. مثي  دىعىا أىبًيمىاًلكي  لٌرًجىاؿي ايف مىسىاًمًعًهٍم، فىخىاؼى  ٍلكىبلى ًجدًّ

جىلىٍبتى عىلىي  كىعىلىى  حىت   ،تي إًلىٍيكى إًبٍػرىاًىيمى كىقىاؿى لىوي: مىاذىا فػىعىٍلتى بًنىا؟ كىّنىاذىا أىٍخطىأٍ 
بٍػرىاًىيمى:  ٍلىكىيًت خىًطي ةن عىًظيمىةن؟ أىٍعمىاالن الى تػيٍعمىلي عىًمٍلتى يب. كىقىاؿى أىبًيمىاًلكي إًلً ٣نى

ا  : لىٍيسى يف ىىذىا  لش ٍيءى؟امىاذىا رىأىٍيتى حىت  عىًمٍلتى ىىذى فػىقىاؿى إًبٍػرىاًىيمي: ًإٌٓفً قػيٍلتي
 بٍػنىةي اأىٍيضنا ًىيى أيٍخيًت  ٜنٍىًقيقىةً . كىابً ٍمرىأىيت افػىيػىٍقتػيليونىيًن أًلىٍجًل  ٍلبػىت ةى،ا هللاً خىٍوؼي  ٍلمىٍوًضعً ا

ىىيًن  بٍػنىةى اأىيب، غىيػٍرى أىنػ هىا لىٍيسىًت  ًمٍن  هللاي أيمًٌي، فىصىارىٍت ِف زىٍكجىةن. كىحىدىثى لىم ا أىاتى
ا مىٍعريكفيًك ػلى  ٍلتي بػىٍيًت أىيب أىٌٓفً قػي  تىٍصنىًعٌنى ًإِفى : يف كيلًٌ مىكىافو أنىٍيت إًلىٍيًو  ل ًذماهىا: ىىذى
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: ىيوى أىًخي. بٍػرىاًىيمى،  قيوِف عىينًٌ ا كىًإمىاءن كىأىٍعطىاىىا إًلً فىأىخىذى أىبًيمىاًلكي غىنىمنا كىبػىقىرنا كىعىًبيدن
.  . كىقىاؿى ٍمرىأىتىوي اكىرىد  إًلىٍيًو سىارىةى  : ىيوىذىا أىٍرًضي قيد امىكى يف مىا حىسينى  ٍسكينٍ اأىبًيمىاًلكي

. كىقىاؿى ًلسىارىةى: ًإٌٓفً قى ػفً  نػىٍيكى . ىىا ىيوى لىًك ٍلًفض ةً اأىٍعطىٍيتي أىخىاًؾ أىٍلفنا ًمنى  دٍ ي عىيػٍ
ًؾ كىًعٍندى كيلًٌ كىاًحدو، فىأيٍنًصٍفًت. فىصىل ى إًبٍػرىاًىيمي  ًغطىاءي عىٌٍنو ًمٍن ًجهىًة كيلًٌ مىا ًعٍندى

كىافى قىٍد أىٍغلىقى كيل    لر ب  ا ف  كىجىوىارًيىوي فػىوىلىٍدفى. أًلى  ٍمرىأىتىوي اأىبًيمىاًلكى كى  هللاي فىشىفىى  ،هللاً ًإُفى 
 .(ُ)«إًبٍػرىاًىيمى  ٍمرىأىةً اًبسىبىًب سىارىةى  ؛رىًحمو لًبػىٍيًت أىبًيمىاًلكى 

ـى » الكذب والدايثة:  نسبوا إىل إسحاق - . ػي جى ػًإٍسحىاؽي فً  فىأىقىا رىارى
: اٍمرىأىيت ػػىػلأى ػكىسى  : ًىيى أيٍخيًت. أًلىن وي خىاؼى أىٍف يػىقيوؿى  ؛وي أىٍىلي اٍلمىكىاًف عىًن اٍمرىأىتًًو، فػىقىاؿى

. كىحىدىثى أًلىنػ هىا كىانىٍت حىسىنىةى اٍلمىٍنظىرً  ؛لىعىل  أىٍىلى اٍلمىكىاًف: يػىٍقتػيليونىيًن ًمٍن أىٍجًل رًفٍػقىةى 
ـي ىينىاؾى أى  ، ف  أىبًيمىاًلكى مىًلكى اٍلًفلى ًإٍذ طىالىٍت لىوي اأٍلىاي  ٍسًطيًنيًٌٌنى أىٍشرىؼى ًمنى اٍلكيو ًة كىنىظىرى

ًعبي رًفٍػقىةى اٍمرىأىتىوي. فىدىعىا أىبًيمىاًلكي ًإٍسحىاؽى  : ًإ٧ن ىا ًىيى  ،كىًإذىا ًإٍسحىاؽي ييبلى كىقىاؿى
: لىعىلًٌي أىميوتي  : أًلىٌٓفً قػيٍلتي : ًىيى أيٍخيًت؟ فػىقىاؿى لىوي ًإٍسحىاؽي ! فىكىٍيفى قػيٍلتى اٍمرىأىتيكى
ٍضطىجىعى أىحىدي  ا ال ًذم صىنػىٍعتى بًنىا؟ لىٍوالى قىًليله الى : مىا ىىذى ًبسىبىًبهىا. فػىقىاؿى أىبًيمىاًلكي

:  ،الش ٍعًب مىعى اٍمرىأىًتكى  يعى الش ٍعًب قىاًئبلن نىا ذىنٍػبنا. فىأىٍكصىى أىبًيمىاًلكي ٗنًى فىجىلىٍبتى عىلىيػٍ
ا الر جيلى أىًك اٍمرىأىتىوي مىٍواتن يى ػال ًذم يى   .(ِ)«ميوتي ػمىُس ىىذى

ـٍ ِف آًلكيلى ًمٍن صىٍيًد اٍبيًن » شرب اخلمر:  نسبوا إىل إسحاق - : قىدًٌ فػىقىاؿى
ـى لىوي فىأىكىلى، كىأىٍحضىرى لىوي ٙنىٍرنا فىشىًربى حىت  تػيبىارًكىكى نػى   .(ّ)«ٍفًسي. فػىقىد 

: ايى » الكذب واالحتيال: نسبوا إىل يعقوب  - أىيب.  فىدىخىلى ًإُفى أىبًيًو كىقىاؿى
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. قىٍد  ا. مىٍن أىٍنتى ايى اٍبيًن؟ فػىقىاؿى يػىٍعقيوبي أًلىبًيًو: أىانى ًعيسيو ًبٍكريؾى : ىىأىنىذى فػىعىٍلتي  فػىقىاؿى
. فػىقىاؿى ًإٍسحىاؽي  كىمىا كىل ٍمتىيًن. قيًم اٍجًلٍس كىكيٍل ًمٍن صىٍيًدم ًلكىٍي تػيبىارًكىيًن نػىٍفسيكى
: ًإف  الر ب  ًإٟنىىكى قىٍد يىس رى ِف.  ا ال ًذم أىٍسرىٍعتى لًتىًجدى ايى اٍبيًن؟ فػىقىاؿى اًلبًٍنًو: مىا ىىذى

: تػىقى  ؟ فػىقىاؿى ًإٍسحىاؽي لًيػىٍعقيوبى ـٍ أًلىجيس كى ايى اٍبيًن. أىأىٍنتى ىيوى اٍبيًن ًعيسيو أىـٍ الى د 
ـى يػىٍعقيوبي ًإُفى ًإٍسحىاؽى أىبًيًو، فىجىس وي  ، كىلىًكن   ،فػىتػىقىد  : الص ٍوتي صىٍوتي يػىٍعقيوبى كىقىاؿى

ا ًعيسيو. كىلى  ٍيًن يىدى انػىتىا ميٍشًعرىتػىٌٍنً ػاٍليىدى ٍيًو كى  كىيىدىٍم ًعيسيو أىًخيًو، ٍم يػىٍعرًٍفوي أًلىف  يىدى
: أىانى ىيوى  : ىىٍل أىٍنتى ىيوى اٍبيًن ًعيسيو؟ فػىقىاؿى  .(ُ)«فػىبىارىكىوي. كىقىاؿى

يعلم،  أسكراته، وىو ال هماـأنّ و مضاجعة ابنتيو،  نسبوا إىل لوط  -
مىعىوي، أًلىن وي خىاؼى كىصىًعدى ليوطه ًمٍن صيوغىرى كىسىكىنى يف اٛنٍىبىًل، كىابٍػنػىتىاهي » فحبلتا منو:

. فىسىكىنى يف اٍلمىغىارىًة ىيوى كىابٍػنػىتىاهي. كىقىالىًت اٍلًبٍكري لًلص ًغًنىًة:  أىٍف يىٍسكينى يف صيوغىرى
أىبيوانى قىٍد شىاخى، كىلىٍيسى يف اأٍلىٍرًض رىجيله لًيىٍدخيلى عىلىيػٍنىا كىعىادىًة كيلًٌ اأٍلىٍرًض. ىىليم  

انى ٙنىٍ  ٨نيىا ٙنىٍرنا يف  ،رنانىٍسًقي أىابى . فىسىقىتىا أىابى كىنىٍضطىًجعي مىعىوي، فػىنيٍحًيي ًمٍن أىبًينىا نىٍسبلن
لىًة، كىدىخىلىًت اٍلًبٍكري كىاٍضطىجىعىٍت مىعى أىبًيهىا، كىلى  اػتًٍلكى الل يػٍ كىالى  ،ٍم يػىٍعلىٍم اًبٍضًطجىاًعهى

قىالىٍت لًلص ًغًنىًة: ًإٌٓفً قىًد اٍضطىجىٍعتي اٍلبىارًحىةى ًبًقيىاًمهىا. كىحىدىثى يف اٍلغىًد أىف  اٍلًبٍكرى 
لىةى أىٍيضنا اٍضطىًجًعي مىعىوي، فػىنيٍحًييى ًمٍن أىبًينىا  ،فىاٍدخيًلي ،مىعى أىيب. نىٍسًقيًو ٙنىٍرنا الل يػٍ

لىًة أىٍيضنا، كىقىامىًت الص ًغًنى  ٨نيىا ٙنىٍرنا يف تًٍلكى الل يػٍ . فىسىقىتىا أىابى كىاٍضطىجىعىٍت  ،ةي نىٍسبلن
اػمىعىوي، كىلى  ًبلىًت ابٍػنػىتىا ليوطو  كىالى  ،ٍم يػىٍعلىٍم اًبٍضًطجىاًعهى ًمٍن أىبًيًهمىا.  ،ًبًقيىاًمهىا، فىحى

ًت اٍلًبٍكري ابٍػننا . كىالص ًغًنىةي  :كىدىعىًت اٍٚنىوي  ،فػىوىلىدى ، كىىيوى أىبيو اٍلميوآبًيًٌٌنى ًإُفى اٍليػىٍوـً ميوآبى
 .(ِ)«ًإُفى اٍليػىٍوـً  ،ًبٍن عىمًٌي، كىىيوى أىبيو بىيًن عىُموفى  :كىدىعىًت اٍٚنىوي  ،ابٍػننا أىٍيضنا كىلىدىتً 
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كىلىم ا رىأىل » صنع العجل؛ ليعبده بنو إسرائيل: نسبوا إىل ىارون  -
كىقىاليوا  ،الش ٍعبي أىف  ميوسىى أىٍبطىأى يف النُػزيكًؿ ًمنى اٛنٍىبىًل، اٍجتىمىعى الش ٍعبي عىلىى ىىاريكفى 

ا ميوسىى الر جيلى ال ًذم أىٍصعىدىانى ًمٍن  ،لىوي: قيًم اٍصنىٍع لىنىا آًٟنىةن  تىًسًني أىمىامىنىا، أًلىف  ىىذى
، الى نػىٍعلىمي مىاذىا أىصىابىوي. فػىقىاؿى ٟنىيٍم ىىاريكفي: اٍنزًعيوا أىقٍػرىاطى الذ ىىًب ال يًت يف  أىٍرًض ًمٍصرى

تيوٓف هًبىا. فػىنػىزىعى كيُل الش ٍعًب أىقٍػرىاطى الذ ىىًب ال يًت أٍ كى  ،ًنيكيٍم كىبػىنىاًتكيمٍ آذىاًف ًنسىاًئكيٍم كىبى 
ٍزًميًل، كىصىنػىعىوي  ،يف آذىاهًنًمٍ  كىأىتػىٍوا هًبىا ًإُفى ىىاريكفى. فىأىخىذى ذىًلكى ًمٍن أىٍيًديًهٍم كىصىو رىهي اًبإٍلً

ًذًه آًٟنى  . ًعٍجبلن مىٍسبيوكنا. فػىقىاليوا: ىى تيكى ايى ًإٍسرىائًيلي ال يًت أىٍصعىدىٍتكى ًمٍن أىٍرًض ًمٍصرى
. فػىبىك ريكا  ا ًعيده لًلر بًٌ : غىدن دىل ىىاريكفي كىقىاؿى فػىلىم ا نىظىرى ىىاريكفي بػىىنى مىٍذُنىنا أىمىامىوي، كىانى

مىةو. كىجىلىسى  ًئحى سىبلى الش ٍعبي ًلؤٍلىٍكًل كىالُشٍرًب  يف اٍلغىًد كىأىٍصعىديكا ١نيٍرىقىاتو كىقىد ميوا ذىابى
 ال ًذم شىٍعبيكى  فىسىدى  قىدٍ  أًلىن وي . اٍنزًؿٍ  اٍذىىبً : ًلميوسىى الر بُ  . فػىقىاؿى مثي  قىاميوا لًل ًعبً 

تػيهيمٍ  ال ًذم الط رًيقً  عىنً  سىرًيعنا زىاغيوا. ًمٍصرى  أىٍرضً  ًمنٍ  أىٍصعىٍدتىوي   ٟنىيمٍ  صىنػىعيوا. ًبوً  أىٍكصىيػٍ
 ال يًت  ًإٍسرىائًيلي  ايى  آًٟنىتيكى  ىىًذهً : كىقىاليوا لىوي  كىذىُنىيوا لىوي  كىسىجىديكا مىٍسبيوكنا، ًعٍجبلن 

ا رىأىٍيتي : ًلميوسىى الر بُ  كىقىاؿى . ًمٍصرى  أىٍرضً  ًمنٍ  أىٍصعىدىٍتكى   ىيوى  كىًإذىا الش ٍعبى  ىىذى
ىؾى  كىأيٍفًنيػىهيٍم، عىلىٍيًهمٍ  غىضىيب  مىىلًيىحٍ  اتٍػريٍكيًن  فىاآٍلفى . الر قػىبىةً  صيٍلبي  شىٍعبه   شىٍعبنا فىأيصىًنًٌ
ـى  ميوسىى فػىتىضىر عى . عىًظيمنا ًًو، الر بًٌ  أىمىا  عىلىى غىضىبيكى  ٪نىٍمىى رىبُ  ايى  ًلمىاذىا: كىقىاؿى  ًإٟنى
ةو؟ كىيىدو  عىًظيمىةو  ًبقيو ةو  ًمٍصرى  أىٍرضً  ًمنٍ  أىٍخرىٍجتىوي  ال ًذم شىٍعًبكى   يػىتىكىل مي  ًلمىاذىا شىًديدى

 اأٍلىٍرًض؟ كىٍجوً  عىنٍ  كىيػيٍفًنيػىهيمٍ  اٍٛنًبىاًؿ، يف  لًيػىٍقتػيلىهيمٍ  ًِنيٍبثو  أىٍخرىجىهيمٍ : قىائًًلٌنى  اٍلًمٍصرًيُوفى 
، ٘نييوًٌ  عىنٍ  اٍرًجعٍ  ـٍ  غىضىًبكى  كىًإٍسحىاؽى  إًبٍػرىاًىيمى  اذٍكيرٍ . ًبشىٍعًبكى  الش رًٌ  عىلىى كىاٍندى

 كىنيجيوـً  نىٍسلىكيمٍ  أيكىثًٌري : ٟنىيمٍ  كىقػيٍلتى  بًنػىٍفًسكى  ٟنىيمٍ  حىلىٍفتى  ال ًذينى  عىًبيدىؾى  كىًإٍسرىائًيلى 
 ًإُفى  فػىيىٍمًلكيونػىهىا عىنػٍهىا تىكىل ٍمتي  ال يًت  اأٍلىٍرضً  ىىًذهً  كيل   نىٍسلىكيمٍ  كىأيٍعًطي الس مىاًء،

ـى . اأٍلىبىدً   كىنػىزىؿى  ميوسىى فىاٍنصىرىؼى  .ًبشىٍعًبوً  يػىٍفعىليوي  إًن وي  قىاؿى  ال ًذم الش رًٌ  عىلىى الر بُ  فػىنىًد
فً  لىٍوحىافً : يىًدهً  يف  الش هىادىةً  كىلىٍوحىا اٛنٍىبىلً  ًمنى  انًبػىٍيًهمىا عىلىى مىٍكتيوابى  كىًمنٍ  ىينىا ًمنٍ . جى
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 عىلىى مىنػٍقيوشىةه  هللاً  ًكتىابىةي  كىاٍلًكتىابىةي  هللًا، صىنػٍعىةي  ٨نيىا كىالل ٍوحىافً . مىٍكتيوبػىٌٍنً  كىاانى  ىينىا
عى . الل ٍوحىٌٍنً   يف  ًقتىاؿو  صىٍوتي : ًلميوسىى فػىقىاؿى  ،ىيتىاًفوً  يف  الش ٍعبً  صىٍوتى  يىشيوعي  كىٚنًى
 صىٍوتى  بىلٍ  اٍلكىٍسرىًة، ًصيىاحً  صىٍوتى  كىالى  الُنٍصرىةً  ًصيىاحً  صىٍوتى  لىٍيسى : فػىقىاؿى . اٍلمىحىل ةً 

مىا كىكىافى . سىاًمعه  أىانى  اءو ًغنى  ، اٍلًعٍجلى  أىٍبصىرى  أىن وي  اٍلمىحىل ةً  ًإُفى  اقٍػتػىرىبى  ًعٍندى  كىالر ٍقصى
ٍيوً  ًمنٍ  الل ٍوحىٌٍنً  كىطىرىحى  ميوسىى، غىضىبي  فىحىًميى   مثي  . اٛنٍىبىلً  أىٍسفىلً  يف  كىكىس رى٨نيىا يىدى

ًعمنا، صىارى  حىت   كىطىحىنىوي  اًبلن اًر، كىأىٍحرىقىوي  صىنػىعيوا ال ًذم اٍلًعٍجلى  أىخىذى   عىلىى كىذىر اهي  انى
ا ًبكى  صىنىعى  مىاذىا: ًٟنىاريكفى  ميوسىى كىقىاؿى  .ًإٍسرىائًيلى  بىيًن  كىسىقىى اٍلمىاًء، كىٍجوً   ىىذى

. سىيًًٌدم غىضىبي  ٪نىٍمى  الى : ىىاريكفي  فػىقىاؿى  عىًظيمىةن؟ خىًطي ةن  عىلىٍيوً  جىلىٍبتى  حىت   ،الش ٍعبي 
 ىىذىا أًلىف   أىمىامىنىا، تىًسًني  آًٟنىةن  لىنىا اٍصنىعٍ : ِفى  فػىقىاليوا. شىروٌ  يف  أىن وي  الش ٍعبى  تػىٍعًرؼي  أىٍنتى 

، أىٍرضً  ًمنٍ  أىٍصعىدىانى  ال ًذم الر جيلى  ميوسىى : هيمٍ ػلى  فػىقيٍلتي . أىصىابىوي  مىاذىا نػىٍعلىمي  الى  ًمٍصرى
ا فىخىرىجى  ،الن ارً  يػفً  فىطىرىٍحتيوي . يػً كىيػيٍعًطن ،فػىٍليػىٍنزًٍعوي  ،ذىىىبه  لىوي  مىنٍ   .(ُ)«اٍلًعٍجلي  ىىذى
بيوتي » :الرقص داود نسبوا إىل  - مىًدينىةى دىاكيدى،  لر بًٌ اكىلىم ا دىخىلى اتى

ـى  ٍلمىًلكى اكىرىأىًت  ٍلكيو ةً اأىٍشرىفىٍت ًميكىاؿي بًٍنتي شىاكيؿى ًمنى  دىاكيدى يىٍطفيري كىيػىٍرقيصي أىمىا
،ا بيوتى  ٍحتػىقىرىٍتوي افى  لر بًٌ يف كىسىًط  كىانًوً كىأىٍكقػىفيوهي يف مى  لر بًٌ ايف قػىٍلًبهىا. فىأىٍدخىليوا اتى
ـى  ل يًت ا ٝنٍىٍيمىةً ا ًئحى سىبلى  لر بًٌ انىصىبػىهىا لىوي دىاكيدي. كىأىٍصعىدى دىاكيدي ١نيٍرىقىاتو أىمىا مىةو. كىذىابى

ًئًح  ٍلميٍحرىقىاتً ادىاكيدي ًمٍن ًإٍصعىاًد  نٍػتػىهىىاكىلىم ا  مىةً اكىذىابى رىؾى  لس بلى رىبًٌ  ٍسمً ابً  لش ٍعبى اابى
يًع ٛنٍينيودً ا عىلىى كيلًٌ ٗنيٍهيوًر ًإٍسرىائًيلى رًجىاالن كىًنسىاءن، عىلىى   لش ٍعًب،ا. كىقىسىمى عىلىى ٗنًى

. مثي  ذىىىبى كيُل كيلًٌ كىاًحدو رىًغيفى خيٍبزو  كيُل كىاًحدو   لش ٍعبً اكىكىٍأسى ٙنىٍرو كىقػيٍرصى زىبًيبو
دىاكيدى،  ٍسًتٍقبىاؿً ًميكىاؿي بًٍنتي شىاكيؿى اًل  فىخىرىجىتٍ بػىيػٍتىوي.  ؾى ًإُفى بػىٍيًتًو، كىرىجىعى دىاكيدي لًيػيبىارً 

ً ًإمىاًء  ٍليػىٍوـى احىٍيثي تىكىش فى  ٍليػىٍوـى،اكىقىالىٍت: مىا كىافى أىٍكرىـى مىًلكى ًإٍسرىائًيلى  يف أىٍعٌني
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: إًن  لُسفىهىاءً اعىًبيًدًه كىمىا يػىتىكىش في أىحىدي  اػ. فػىقىاؿى دىاكيدي ًلًميكىاؿى ـى  مى  ل ًذما لر بًٌ اأىمىا
 بًٌ لر  اعىلىى شىٍعًب  ،ي رىئًيسناػلًييًقيمىنً  ؛بػىٍيًتوً  كىديكفى كيلًٌ  ،ديكفى أىبًيكً  ،يػً ٍختىارىنا

ـى  يف عىيػٍينىٍ  ،كىأىكيوفي كىًضيعنا ،ديكفى ذىًلكى  ،ي أىتىصىاغىري ػً . كىإًنٌ لر بًٌ اًإٍسرىائًيلى، فػىلىًعٍبتي أىمىا
مىاءً ا دى نػىٍفًسي، كىأىم ا ًعنٍ  مىج دي. كىَفٍى يىكيٍن ًلًميكىاؿى بًٍنًت شىاكيؿى ػفىأىتى  ،ذىكىٍرتً  ل يًت ا ،إٍلً
 . (ُ)«اهى ػً كىلىده ًإُفى يػىٍوـً مىٍوت

ابمرأة أوراّي احلّثّي، وحبلت منو، وختّلص من  أنّو زىن نسبوا إىل داود  -
كىكىافى يف » زوجها، جبعلو يف وجو احلرب الشديدة، وتركو وحده؛ ليموت:

ًلًك، فػىرىأىل ًمٍن  ـى عىٍن سىرًيرًًه كىٕنىىش ى عىلىى سىٍطًح بػىٍيًت اٍلمى كىٍقًت اٍلمىسىاًء أىف  دىاكيدى قىا
يلىةى اٍلمىٍنظىًر ًجدًّا. فىأىٍرسىلى دىاكيدي  ٍرأىةي ٗنًى عىلىى الس ٍطًح اٍمرىأىةن تىٍستىًحُم. كىكىانىًت اٍلمى
ـى اٍمرىأىةى أيكراي   ٍرأىًة، فػىقىاؿى كىاًحده: أىلىٍيسىٍت ىىًذًه بػىٍثشىبىعى بًٍنتى أىلًيعىا كىسىأىؿى عىًن اٍلمى

؟ فىأىٍرسىلى دىاكيدي ريسي  كىًىيى ميطىه رىةه  ،بلن كىأىخىذىىىا، فىدىخىلىٍت إًلىٍيًو، فىاٍضطىجىعى مىعىهىااٍٜنًثًٌيًٌ
ٍرأىةي، فىأىٍرسىلىٍت كىأىٍخبػىرىٍت دىاكيدى  ًبلىًت اٍلمى ًمٍن طىٍمًثهىا. مثي  رىجىعىٍت ًإُفى بػىٍيًتهىا. كىحى

: أىرٍ  . فىأىٍرسىلى كىقىالىٍت: ًإٌٓفً حيبػٍلىى. فىأىٍرسىلى دىاكيدي ًإُفى ييوآبى يػىقيوؿي ًسٍل ًإِفى  أيكراي  اٍٜنًثًٌي 
مىًة  مىًة ييوآبى كىسىبلى ييوآبي أيكراي  ًإُفى دىاكيدى. فىأىتىى أيكراي  إًلىٍيًو، فىسىأىؿى دىاكيدي عىٍن سىبلى

: اٍنزًٍؿ ًإُفى بػىٍيًتكى كىاٍغًسٍل رً ػجىاًح الٍ ػالش ٍعًب كىنى  . حىٍرًب. كىقىاؿى دىاكيدي أًليكراي  ٍجلىٍيكى
ـى أيكراي   فىخىرىجى أيكراي  ًمٍن بػىٍيًت اٍلمىًلًك، كىخىرىجىٍت كىرىاءىهي ًحص ةه ًمٍن ًعٍنًد اٍلمىًلًك. كىانى

ًب بػىٍيًت اٍلمىًلكً  يًع عىًبيًد سىيًًٌدًه، كىلى  ،عىلىى ابى ٍم يػىٍنزًٍؿ ًإُفى بػىٍيًتًو. فأىٍخبػىريكا دىاكيدى ػمىعى ٗنًى
: أىمىا ًجٍئتى ًمنى الس فىًر؟ فىًلمىاذىا  ٍنزًٍؿ أيكراي  ًإُفى بػىٍيًتًو.ٍم يػى ػقىائًًلٌنى: لى  فػىقىاؿى دىاكيدي أًليكراي 

اكيدى: ًإف  الت ابيوتى كىًإٍسرىائًيلى كىيػىهيوذىا سىاًكنيوفى يف ػلى  ؟ فػىقىاؿى أيكراي  ًلدى ٍم تػىٍنزًٍؿ ًإُفى بػىٍيًتكى
، كىسىيًًٌدم ييوآبي كىعى  زًليوفى عىلىى كىٍجًو الص ٍحرىاًء، كىأىانى آيت ًإُفى اٍٝنًيىاـً ًبيدي سىيًًٌدم انى

                                                           
 .ِّ-ُٔ، اآلايت ٔسفر صموئيل الثآف، الفصل  (ُ)
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، الى أىفٍػعىلي ىىذىا  بػىٍييًت آًلكيلى كىأىٍشرىبى كىأىٍضطىًجعى مىعى اٍمرىأىيت؟ كىحىيىاًتكى كىحىيىاًة نػىٍفًسكى
: أىًقٍم ىينىا اٍليػىٍوـى أىٍيضنا، كىغى  . فػىقىاؿى دىاكيدي أًليكراي  ـى أيكراي  يف اأٍلىٍمرى . فىأىقىا ا أيٍطًلقيكى دن

هي. كىدىعىاهي دىاكيدي فىأىكىلى أىمىامىوي كىشىًربى كىأىٍسكىرىهي. كىخىرىجى ًعٍندى  أيكريشىًليمى ذىًلكى اٍليػىٍوـى كىغىدى
ًعًو مىعى عىًبيًد سىيًًٌدًه، كىًإُفى بػىٍيًتًو لى   الص بىاًح  ٍم يػىٍنزًٍؿ. كىيف ػاٍلمىسىاًء لًيىٍضطىًجعى يف مىٍضجى

 : . كىكىتىبى يف اٍلمىٍكتيوًب يػىقيوؿي كىتىبى دىاكيدي مىٍكتيوابن ًإُفى ييوآبى كىأىٍرسىلىوي بًيىًد أيكراي 
ًة، كىاٍرًجعيوا ًمٍن كىرىائًوً ػاٍجعىليوا أيكراي  يف كىٍجًو الٍ  . كىكىافى  ،حىٍرًب الش ًديدى فػىييٍضرىبى كى٬نىيوتى

ٍلمىًدينىةى أىن وي جىعىلى أيكراي  يف اٍلمىٍوًضًع ال ًذم عىًلمى أىف  رًجىاؿى اٍلبىٍأًس يف ١نيىاصىرىًة ييوآبى ا
، فىسىقىطى بػىٍعضي الش ٍعًب ًمٍن عىًبيًد دىاكيدى،  ًدينىًة كىحىارىبيوا ييوآبى ًفيًو. فىخىرىجى رًجىاؿي اٍلمى

. كىأىٍكصىى ٜنٍىٍربً اأىٍخبػىرى دىاكيدى ًَنىًميًع أيميوًر فىأىٍرسىلى ييوآبي كى . كىمىاتى أيكراي  اٍٜنًثًٌُي أىٍيضنا
مىا تػىٍفرىغي ًمنى  لر سيوؿى ا : ًعٍندى ـً اقىاًئبلن يًع أيميوًر  ٍلمىًلكً امىعى  ٍلكىبلى فىًإًف  ٜنٍىٍرًب،اعىٍن ٗنًى
: ًلمىاذىا دىنػىٍومتيٍ مً  ٍلمىًلًك،اغىضىبي  ٍشتػىعىلى ا لًٍلًقتىاًؿ؟ أىمىا عىًلٍمتيٍم  ٍلمىًدينىةً ا نى كىقىاؿى لىكى

؟ أىَفٍى تػىٍرًمًو  لُسوًر؟اأىنػ هيٍم يػىٍرميوفى ًمٍن عىلىى   ٍمرىأىةه امىٍن قػىتىلى أىبًيمىاًلكى ٍبنى يػىريبُوشىثى
؟ ًلمىاذىا دىنػىٍومتيٍ ًمنى  لُسورً اًبًقٍطعىًة رىحنى ًمٍن عىلىى  : قيلٍ فػى  لُسوًر؟افىمىاتى يف اتىابىصى

كىدىخىلى كىأىٍخبػىرى دىاكيدى ًبكيلًٌ مىا  لر سيوؿي اأىٍيضنا. فىذىىىبى  ٍٜنًثًٌيُ اٍبديؾى أيكراي  قىٍد مىاتى عى 
. كىقىاؿى  نىا  لر سيوؿي اأىٍرسىلىوي ًفيًو ييوآبي اكيدى: قىٍد ْنىىبػ رى عىلىيػٍ نىا ًإُفى  ٍلقىٍوـي اًلدى كىخىرىجيوا إًلىيػٍ

 لُسوًر،اعىًبيدىؾى ًمٍن عىلىى  لُرمىاةي ا. فػىرىمىى ٍلبىابً اخىًل فىكين ا عىلىٍيًهٍم ًإُفى مىدٍ  ٜنٍىٍقلً ا
ًلًك،اًمٍن عىًبيًد  ٍلبػىٍعضي افىمىاتى  أىٍيضنا. فػىقىاؿى دىاكيدي  ٍٜنًثًٌيُ اكىمىاتى عىٍبديؾى أيكراي   ٍلمى

ا  نػىٍيكى ىىذى : الى يىسيٍؤ يف عىيػٍ ا تػىقيوؿي لًييوآبى ،الًلر سيوًؿ: ىىكىذى أيىٍكيلي  لس ٍيفى اف  أًلى  أٍلىٍمري
ا . شىدًٌٍد ًقتىالىكى عىلىى  ىىذى عىًت  ٍلمىًدينىةً اكىذىاؾى أيكراي   ٍمرىأىةي اكىأىٍخرًبٍػهىا. كىشىدًٌٍدهي. فػىلىم ا ٚنًى

بىٍت بػىٍعلىهىا. كىلىم ا مىضىًت  أىٍرسىلى دىاكيدي كىضىم هىا  ٍلمىنىاحىةي اأىن وي قىٍد مىاتى أيكراي  رىجيليهىا، نىدى
فػىقىبيحى يف  ،دىاكيدي  لىوي فػىعى  ل ًذما أٍلىٍمري ا. كىأىم ا بٍػننااكىكىلىدىٍت لىوي  ٍمرىأىةن اًإُفى بػىٍيًتًو، كىصىارىٍت لىوي 

فى  الر بُ  فىأىٍرسىلى  .لر بًٌ اعىيػٍينًى  اثى فً رىجي  كىافى : لىوي  كىقىاؿى  إًلىٍيوً  فىجىاءى . دىاكيدى  ًإُفى  انى  يف  بلى
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ةو، مىًدينىةو  ا كىًثًنىةه  كىبػىقىره  غىنىمه  لًٍلغىيًنًٌ  كىكىافى . فىًقًنه  كىاآٍلخىري  غىيًن   ًمنػٍهيمىا كىاًحده  كىاًحدى . ًجدًّ
ىىا اقٍػتػىنىاىىا قىدً  صىًغًنىةه  كىاًحدىةه  نػىٍعجىةه  ًإالى  شىٍيءه  لىوي  يىكينٍ  فػىلىمٍ  اٍلفىًقًني  كىأىم ا بػي  كىرىاب   رىتٍ كىكى
يعنا بىًنيوً  كىمىعى  مىعىوي  ًتوً  ًمنٍ  أتىٍكيلي . ٗنًى ـي  كىٍأًسوً  ًمنٍ  كىتىٍشرىبي  ليٍقمى  ًحٍضًنًو، يف  كىتػىنىا

ابٍػنىةو  لىوي  كىكىانىتٍ  ، الر جيلً  ًإُفى  ضىٍيفه  فىجىاءى . كى  كىًمنٍ  غىنىًموً  ًمنٍ  أيىٍخيذى  أىفٍ  فػىعىفىا اٍلغىيًنًٌ
يًٌئى  بػىقىرًهً   لًلر جيلً  كىىىي أى  اٍلفىًقًنً  الر جيلً  نػىٍعجىةى  فىأىخىذى  إًلىٍيًو، جىاءى  مال ذً  لًلض ٍيفً  لًيػيهى

ا، الر جيلً  عىلىى دىاكيدى  غىضىبي  فىحىًميى . إًلىٍيوً  جىاءى  ال ًذم فى  كىقىاؿى  ًجدًّ  ىيوى  حىي  : لًنىااثى
، اٍلفىاًعلي  الر جيلي  يػيٍقتىلي  إًن وي  الر ُب، ا فػىعىلى  أًلىن وي  ؛أىٍضعىاؼو  أىٍربػىعىةى  النػ ٍعجىةى  كىيػىريدُ  ذىًلكى  ىىذى
في  فػىقىاؿى . ييٍشًفقٍ  مٍ ػلى  كىأًلىن وي  ،اأٍلىٍمرى  اثى اكيدى  انى ا! الر جيلي  ىيوى  أىٍنتى : ًلدى  إًلىوي  الر بُ  قىاؿى  ىىكىذى

، يىدً  ًمنٍ  كىأىنٍػقىٍذتيكى  ،ًإٍسرىائًيلى  عىلىى مىًلكنا مىسىٍحتيكى  أىانى : ًإٍسرىائًيلى   كىأىٍعطىيػٍتيكى  شىاكيؿى
، يف  سىيًًٌدؾى  كىًنسىاءى  ،سىيًًٌدؾى  بػىٍيتى   كىًإفٍ . كىيػىهيوذىا ًإٍسرىائًيلى  بػىٍيتى  كىأىٍعطىيػٍتيكى  ًحٍضًنكى
، ذىًلكى  كىافى  ا لىكى  أىزًيدي  كيٍنتي  قىًليبلن ا كىذى ـى  اٍحتػىقىٍرتى  ًلمىاذىا. كىكىذى  لًتػىٍعمىلى  الر بًٌ  كىبلى
نػىٍيًو؟عى  يف  الش ر   هي  اٍمرىأىةن، لىكى  اٍمرىأىتىوي  كىأىخىٍذتى  اًبلس ٍيًف، اٍٜنًثًٌي   أيكراي   قػىتػىٍلتى  قىدٍ  يػٍ  كىًإاي 

 أًلىن كى  اأٍلىبىًد، ًإُفى  بػىيػٍتىكى  الس ٍيفي  يػيفىارًؽي  الى  كىاآٍلفى . عىُموفى  بىيًن  ًبسىٍيفً  قػىتػىٍلتى 
ا. اٍمرىأىةن  لىكى  لًتىكيوفى  اٍٜنًثًٌيًٌ  أيكراي   اٍمرىأىةى  كىأىخىٍذتى  اٍحتػىقىٍرتىيًن  ا: الر بُ  قىاؿى  ىىكىذى  ىىأىنىذى

، ًمنٍ  الش ر   عىلىٍيكى  أيًقيمي  ـى  ًنسىاءىؾى  كىآخيذي  بػىٍيًتكى نػىٍيكى  أىمىا ، كىأيٍعًطيًهن   عىيػٍ  لًقىرًيًبكى
رًٌ  فػىعىٍلتى  أىٍنتى  أًلىن كى . الش ٍمسً  ىىًذهً  عىٌٍنً  يف  ًنسىاًئكى  مىعى  فػىيىٍضطىًجعي   كىأىانى  اًبلسًٌ

ا أىفٍػعىلي  ـى  اأٍلىٍمرى  ىىذى ا يعً  قيد  ـى  ًإٍسرىائًيلى  ٗنًى ا فى  دىاكيدي  فػىقىاؿى . الش ٍمسً  كىقيد   قىدٍ : لًنىااثى
في  فػىقىاؿى . الر بًٌ  ًإُفى  أىٍخطىٍأتي  اثى اكيدى  انى ًطيػ تىكى  عىٍنكى  نػىقىلى  قىدٍ  أىٍيضنا الر بُ : ًلدى  الى . خى

ا جىعىٍلتى  قىدٍ  أىن كى  أىٍجلً  ًمنٍ  أىن وي  غىيػٍرى . وتي ٕنىي  اءى  اأٍلىٍمرً  هًبىذى  يىٍشمىتيوفى، الر بًٌ  أىٍعدى
في  كىذىىىبى . ٬نىيوتي  لىكى  اٍلمىٍوليودي  فىااًلٍبني  اثى  ال ًذم اٍلوىلىدى  الر بُ  كىضىرىبى . بػىٍيًتوً  ًإُفى  انى
ٍتوي  اكيدى  أيكراي   اٍمرىأىةي  كىلىدى ، أىٍجلً  ًمنٍ  هللاى  دىاكيدي  فىسىأىؿى . فػىثىًقلى  ًلدى ـى  الص يبًٌ  دىاكيدي  كىصىا

تى  كىدىخىلى  صىٍومنا، ـى . اأٍلىٍرضً  عىلىى ميٍضطىًجعنا كىابى  عىنً  لًييًقيميوهي  عىلىٍيوً  بػىٍيًتوً  شيييوخي  فػىقىا
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، اٍلوىلىدى  أىف   عً ػػالس ابً  اٍليػىٍوـً  يف  كىكىافى . خيبػٍزنا مىعىهيمٍ  أيىٍكيلٍ  مٍ ػكىلى  يىشىٍأ، فػىلىمٍ  اأٍلىٍرضً   مىاتى
 اٍلوىلىدي  كىافى  لىم ا ىيوىذىا: قىاليوا أًلىنػ هيمٍ  مىاتى  قىدٍ  اٍلوىلىدى  أبًىف   ٫نيٍربيكهي  أىفٍ  دىاكيدى  عىًبيدي  فىخىاؼى 

! أىشىر   يػىٍعمىلي  لىدي؟اٍلوى  مىاتى  قىدٍ : لىوي  نػىقيوؿي  فىكىٍيفى . ًلصىٍوتًنىا يىٍسمىعٍ  فػىلىمٍ  ،كىل ٍمنىاهي  حىيًّا
هي  دىاكيدي  كىرىأىل : لًعىًبيًدهً  دىاكيدي  فػىقىاؿى . مىاتى  قىدٍ  اٍلوىلىدى  أىف   دىاكيدي  فػىفىًطنى  يػىتػىنىاجىٍوفى، عىًبيدى
ـى . مىاتى : فػىقىاليوا اٍلوىلىدي؟ مىاتى  ىىلٍ   كىبىد ؿى  كىاد ىىنى  كىاٍغتىسىلى  اأٍلىٍرضً  عىنً  دىاكيدي  فػىقىا
، الر بًٌ  بػىٍيتى  كىدىخىلى  ثًيىابىوي  . فىأىكىلى  خيبػٍزنا لىوي  فػىوىضىعيوا كىطىلىبى  بػىٍيًتوً  ًإُفى  جىاءى  مثي   كىسىجىدى
ا مىا: عىًبيديهي  لىوي  فػىقىاؿى  ؟ ال ًذم اأٍلىٍمري  ىىذى  صيٍمتى  حىيًّا اٍلوىلىدي  كىافى  لىم ا فػىعىٍلتى

،  حىيًّا اٍلوىلىدي  كىافى  لىم ا: فػىقىاؿى . خيبػٍزنا كىأىكىٍلتى  قيٍمتى  اٍلوىلىدي  مىاتى  كىلىم ا كىبىكىٍيتى
 قىدٍ  كىاآٍلفى . اٍلوىلىدي  كى٪نىٍيىا الر بُ  يػىٍر٘نىييًن  اػى ريّن   يػىٍعلىمي؟ مىنٍ : قػيٍلتي  أًلىٌٓفً  كىبىكىٍيتي  صيٍمتي 
،  يػىٍرًجعي  فىبلى  ىيوى  كىأىم ا ،ٍيوً إًلى  ذىاًىبه  أىانى  بػىٍعدي؟ أىريد هي  أىفٍ  أىٍقًدري  ىىلٍ  أىصيوـي؟ فىًلمىاذىا مىاتى

فىدىعىا  بٍػننا،امىعىهىا فػىوىلىدىًت  ٍضطىجىعى اكىدىخىلى إًلىيػٍهىا كى  ٍمرىأىتىوي،اكىعىز ل دىاكيدي بػىٍثشىبىعى . ًإِفى  
فى  لر بُ ا، كى "سيلىٍيمىافى " :ٍٚنىوي ا اثى ًمٍن  "يىًديًداي  " :ٍٚنىوي اكىدىعىا  ،لن يبًٌ اأىحىب وي، كىأىٍرسىلى بًيىًد انى

 .(ُ)«لر بًٌ اأىٍجًل 
كىأىحىب  اٍلمىًلكي » ّما شاخ:ـأنّو عبد األواثن ل نسبوا إىل سليمان  -

سيلىٍيمىافي ًنسىاءن غىرًيبىةن كىًثًنىةن مىعى بًٍنًت ًفٍرعىٍوفى: ميوآبًي اتو كىعىُمونًي اتو كىأىديكًمي اتو 
. ًمنى ػكىًصيديكنًي اتو كىًحثًٌ  ًم ال ًذينى قىاؿى عىنػٍهيمي الر ُب لًبىيًن ًإٍسرىائًيلى: ػػػػاأٍليمى  ي اتو

ًيليوفى قػيليوبىكيٍم كىرىاءى آًٟنىًتًهٍم.  ،تىٍدخيليوفى إًلىٍيًهمٍ  الى  كىىيٍم الى يىٍدخيليوفى إًلىٍيكيٍم، أًلىنػ هيٍم ٬ني
ًء اًبٍلمىحىب ًة. كىكىانىٍت لىوي  اًت،  فىاٍلتىصىقى سيلىٍيمىافي هًبىؤيالى سىٍبعي ًمئىةو ًمنى النًٌسىاًء الس يًٌدى

، فىأىمىالىٍت ًنسىاؤيهي قػىٍلبىوي. كىكىافى يف زىمىاًف شىٍيخيوخىًة سيلىٍيمىافى  ثي ًمئىةو ًمنى الس رىارًمًٌ كىثىبلى
ًًو كىقىٍلًب ٍم يىكيٍن قػىٍلبيوي كىاًمبلن مىعى ػأىف  ًنسىاءىهي أىمىٍلنى قػىٍلبىوي كىرىاءى آًٟنىةو أيٍخرىل، كىلى  الر بًٌ ًإٟنى
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يديكنً  يًٌٌنى، كىمىٍلكيوـى رًٍجًس ػدىاكيدى أىبًيًو. فىذىىىبى سيلىٍيمىافي كىرىاءى عىٍشتيورىثى ًإٟنىىًة الصًٌ
، كىلى ػاٍلعىُمونً  اكيدى أىبًيػيًٌٌنى. كىعىًملى سيلىٍيمىافي الش ر  يف عىيػٍينًى الر بًٌ بىًع الر ب  ٕنىىامنا كىدى ًو. ٍم يػىتػٍ

جىاهى ػجىبىًل ال ًذم تي ػًحينىًئذو بػىىنى سيلىٍيمىافي ميٍرتػىفىعىةن ًلكىميوشى رًٍجًس اٍلميوآبًيًٌٌنى عىلىى الٍ 
ا فػىعى ػػعىمُ  يػً ًس بىنػأيكريشىًليمى، كىًلميولىكى رًجٍ  ائًًو اٍلغىرًيبىاًت ػػجىًميًع ًنسى ػً لى لػػوفى. كىىىكىذى

ًتًهن . فػىغىًضبى الر ُب عىلىى سيلىٍيمىافى ػٍحنى آًللً ػكىيىٍذبى ي كين  ييوًقٍدفى ػػً الل وىات أًلىف  قػىٍلبىوي  ؛هى
ا اأٍلىمٍ ػػً اهي فػػًن، كىأىٍكصى ػوي مىر تػىيٍ ػػال ًذم تػىرىاءىل لى  ،مىاؿى عىًن الر بًٌ إًلىًو ًإٍسرىائًيلى   ال  أى  ،رً ػػي ىىذى

 ًمنٍ : ًلسيلىٍيمىافى  الر بُ  . فػىقىاؿى أىٍكصىى ًبًو الر بُ  اػمى  ٍحفىظٍ ػهىةن أيٍخرىل، فػىلىٍم يى ػعى آلً ػػيػىت بً 
، ذىًلكى  أىف   أىٍجلً   أيمىٌزًؽي  فىًإٌٓفً  هًبىا، أىٍكصىيػٍتيكى  ال يًت  كىفػىرىاًئًضيى  عىٍهًدم ٓنىٍفىظٍ  مٍ ػكىلى  ًعٍندىؾى

ٍزًيقنا عىٍنكى  اٍلمىٍملىكىةى  ، يف  ذىًلكى  أىفٍػعىلي  الى  ًإٌٓفً  ًإال  . لًعىٍبًدؾى  كىأيٍعًطيهىا ،ٕنى ًمكى  ًمنٍ  أىاي 
، دىاكيدى  أىٍجلً   اٍلمىٍملىكىةى  ًمٍنكى  أيمىٌزًؽي  الى  أىٌٓفً  عىلىى. أيمىزًٌقػيهىا ابًٍنكى  يىدً  ًمنٍ  بىلٍ  أىبًيكى

ا ًسٍبطنا أيٍعًطي بىلٍ  كيل هىا، ، كىاًحدن  ال يًت  أيكريشىًليمى  كىأًلىٍجلً  عىٍبًدم، دىاكيدى  أًلىٍجلً  اًلبًٍنكى
 .(ُ)«اػى اٍختػىٍرهتي 

ا فػىتىحى أىيُوبي فىاهي كىسىب  يػىٍومىوي، كىأىخىذى » :الـجيع أيّوب نسبوا إىل  - بػىٍعدى ىىذى
: لىيػٍتىوي ىىلىكى  : قىٍد  ل ًذما لل ٍيلي اكيًلٍدتي ًفيًو، كى  ل ًذما ٍليػىٍوـي اأىيُوبي يػىتىكىل مي فػىقىاؿى قىاؿى

. لًيىكيٍن ذىًلكى  ً ًبًو  ٍليػىٍوـي احيًبلى ًبرىجيلو منا. الى يػىٍعنتى ، كىالى ييٍشرًٍؽ عىلىٍيًو هللاي ظىبلى  ًمٍن فػىٍوؽي
. لًيىٍمًلٍكوي ػنى  ـي اهىاره . لًتػىٍرعىٍبوي كىاًسفىاتي ٍلمىٍوتً اكىًظُل  لظ بلى . لًيىحيل  عىلىٍيًو سىحىابه
ـً  لُدجىى،افػىٍلييٍمًسٍكوي  لل ٍيلي ا . أىم ا ذىًلكى لنػ هىارً ا يىٍدخيلىن   كىالى  لس نىًة،اكىالى يػىٍفرىٍح بػىٌٍنى أىاي 

ًد  . لًيػىٍلعىٍنوي  لل ٍيلي ا. ىيوىذىا ذىًلكى لُشهيورً ايف عىدى لًيىكيٍن عىاًقرنا، الى ييٍسمىٍع ًفيًو ىيتىاؼه
ًعنيو  يقىاًظ  ٍلميٍستىًعُدكفى ا ٍليػىٍوـً االى تىًظًر نًٌٌنً لتًٌ اإًلً كىالى  لُنورى ا. لًتيٍظًلٍم ٤نييوـي ًعشىائًًو. لًيػىنػٍ
 لش قىاكىةى اٍم يىٍسرتيً ػٍم يػيٍغًلٍق أىبٍػوىابى بىٍطًن أيمًٌي، كىلى ػأًلىن وي لى  لُصٍبًح،ايػىرى ىيديبى  كىالى يىكيٍن، 
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مىا خىرىٍجتي مً  لر ًحًم؟اٍم أىميٍت ًمنى ػمى لى ػعىٍن عىيػٍينى . لً  أيٍسًلًم ٍم ػمى لى ػلً  ٍلبىٍطًن،انى ًعٍندى
،اًلمىاذىا أىعىانػىٍتيًن  لُركحى؟ا  آٍلفى احىت  أىٍرضىعى؟ أًلىٌٓفً قىٍد كيٍنتي  لُثًدمُ امى ػكىلً  لرُكىبي

 ل ًذينى ا أٍلىٍرًض،اٍمتي ميٍسرتىً٪ننا مىعى ميليوؾو كىميًشًًنم ػً ميٍضطىًجعنا سىاًكننا. ًحينىًئذو كيٍنتي ن
 ، بػيييوتػىهيٍم ًفض ةن، أىٍك   ٍلمىالًًئٌنى ابػىنػىٍوا أىٍىرىامنا أًلىنٍػفيًسًهٍم، أىٍك مىعى ريؤىسىاءى ٟنىيٍم ذىىىبه

عىًن  ٍلمينىاًفقيوفى اٍم يػىرىٍكا نيورنا. ىينىاؾى يىكيُف ػكىًسٍقطو مىٍطميورو فػىلىٍم أىكيٍن، كىأىًجن ةو لى 
ًيحي  لش ٍغًب،ا يعنا، الى يىٍسمىعيوفى صىٍوتى  أٍلىٍسرىلا. عىبيوفى ٍلميتػٍ اكىىينىاؾى يىٍسرتى ًئُنوفى ٗنًى يىٍطمى
رً ا ، كى  ٍلكىًبًني اكىمىا   لص ًغًني ا. ٍلميسىخًٌ مى يػيٍعطىى ًلشىًقيٌو ػحير  ًمٍن سىيًًٌدًه. لً  ٍلعىٍبدي اىينىاؾى

، كىحىيىاةه ًلميٌرًم  ، كى٪نىٍفً  كىلىٍيسى  ٍلمىٍوتى ايػىنػٍتىًظريكفى  ل ًذينى ا لنػ ٍفًس؟انيوره ريكفى عىلىٍيًو ىيوى
تىًهجيوا،  ٍلمىٍسريكرًينى ا ٍلكينيوًز،اأىٍكثػىرى ًمنى  ديكفى قػىبػٍرنا!  ٍلفىرًًحٌنى اًإُفى أىٍف يػىبػٍ مىا ٩نًى ًعٍندى

حىٍولىوي. أًلىن وي ًمٍثلى خيٍبزًم أيىٍيت أىنًييًن،  هللاي ًلرىجيلو قىٍد خىًفيى عىلىٍيًو طىرًيقيوي، كىقىٍد سىي جى 
فىزًٍعتي ًمٍنوي جىاءى  ل ًذمافىأىاتىٓف، كى  ٍرتػىعىٍبتي ا ٍرتًعىاابن ا تػىٍنسىًكبي زىفٍػرىيت، أًلىٌٓفً  ٍلًميىاهً اكىًمٍثلى 

. لى   .(ُ)«زي لُرجٍ اأىٍسرتىًٍح، كىقىٍد جىاءى ٍم ػكىلى ٍم أىٍسكيٍن ػٍم أىٍطمىًئن  كىلى ػعىلىي 
نسبوا إىل رأوبٌن بن يعقوب أنّو اضطجع مع بلهة سّريّة أبيو، وأّن  -

كىحىدىثى ًإٍذ كىافى ًإٍسرىائًيلي سىاًكننا يف تًٍلكى اأٍلىٍرًض، أىف  » مسع بذلك:  يعقوب
عى ًإٍسرىائًيلي  ،كىاٍضطىجىعى  ،رىأيكبػىٌٍنى ذىىىبى  كىكىافى بػىنيو يػىٍعقيوبى . مىعى بًٍلهىةى سيرًٌي ًة أىبًيًو، كىٚنًى

: بػىنيو لى ػػعىشى  يٍ ػثٍػنى ا ئىةى: رىأيكبىيػرى ، كىشػري يػىٍعقي ػػًبكٍ  ،ني ػٍ يػٍ ًكم ،وفي ػٍمعي ػً وبى  ،وذىاػكىيػىهي  ،كىالى
يىاًمٌني. كى  ،رىاًحيلى: ييوسيفي  بٍػنىااكىزىبيوليوفي. كى  ،كىيىس اكىري  جىارًيىًة رىاًحيلى:  ،بًٍلهىةى  بٍػنىااكىبػىنػٍ

ًء بػىنيو يػىٍعقيوبى  ،جىارًيىًة لىيػٍئىةى: جىادي  ،زًٍلفىةى  بٍػنىااتىاِف. كى كىنػىفٍ  ،دىافي   ل ًذينى ا ،كىأىًشًني. ىىؤيالى
ـى  ،كيًلديكا لىوي  اًف أىرىا  .(ِ)«يف فىد 
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نسبوا إىل يهوذا بن يعقوب أنّو زىن بثامار كّنتو، وحبلت منو، وولدت  -
. كىكىافى ًعًنه ًبٍكري يػىهيوذىا ًشرًٌيرنا يف كىأىخىذى يػىهيوذىا زىٍكجىةن لًًعًنو » توأًما: مىاري ًبٍكرًًه اٍٚنيهىا اثى

فى: اٍدخيٍل عىلىى اٍمرىأىًة أىًخيكى كىتػىزىك ٍج  ، فىأىمىاتىوي الر ُب. فػىقىاؿى يػىهيوذىا أًليكانى عىيػٍينًى الر بًٌ
في أىف  الن ٍسلى الى  . فػىعىًلمى أيكانى  يىكيوفي لىوي، فىكىافى ًإٍذ دىخىلى عىلىى هًبىا، كىأىًقٍم نىٍسبلن أًلىًخيكى

اٍمرىأىًة أىًخيًو أىن وي أىٍفسىدى عىلىى اأٍلىٍرًض، ًلكىٍيبلى يػيٍعًطيى نىٍسبلن أًلىًخيًو. فػىقىبيحى يف عىيػٍينًى 
 بػىٍيًت يف  الر بًٌ مىا فػىعىلىوي، فىأىمىاتىوي أىٍيضنا. فػىقىاؿى يػىهيوذىا لًثىامىارى كىن ًتًو: اقٍػعيًدم أىٍرمىلىةن 

: لىعىل وي ٬نىيوتي ىيوى أىٍيضنا كىأىخىوىٍيًو. فىمىضىٍت أىبًيًك حىت  يىٍكبػي  رى ًشيلىةي اٍبيًن. أًلىن وي قىاؿى
مىاري كىقػىعىدىٍت يف بػىٍيًت أىبًيهىا. كىلىم ا طىاؿى الز مىافي مىاتىًت ابٍػنىةي شيوعو اٍمرىأىةي يػىهيوذىا. مثي   اثى

ًمُي. ػً فىصىًعدى ًإُفى جيز اًز غىنىًمًو ًإُفى ت تػىعىز ل يػىهيوذىا ٍمنىةى، ىيوى كىًحًنىةي صىاًحبيوي اٍلعىُدالى
مىاري كىًقيلى ٟنىىا: ىيوىذىا ٘نىيوًؾ صىاًعده ًإُفى ت ٍمنىةى لًيىجيز  غىنىمىوي. فىخىلىعىٍت عىنػٍهىا ػً فىأيٍخربىٍت اثى

نىأًفى ال يًت عىلىى ثًيىابى تػىرىُمًلهىا، كىتػىغىط ٍت بًبػيٍرقيعو كى  تػىلىف فىٍت، كىجىلىسىٍت يف مىٍدخىًل عىيػٍ
بػي ٍمنىةى، أًلىنػ هى ػً طىرًيًق ت ٍم تػيٍعطى لىوي زىٍكجىةن. فػىنىظىرىىىا يػىهيوذىا ػرى كىًىيى لى ا رىأىٍت أىف  ًشيلىةى قىٍد كى

انىٍت قىٍد غىط ٍت كىٍجهىهىا. فىمىاؿى  :  كىحىًسبػىهىا زىانًيىةن، أًلىنػ هىا كى إًلىيػٍهىا عىلىى الط رًيًق كىقىاؿى
نػ تيوي.ػىىايت أىٍدخيٍل عىلىٍيًك. أًلىن وي لى  فػىقىالىٍت: مىاذىا تػيٍعًطييًن ًلكىٍي تىٍدخيلى  ٍم يػىٍعلىٍم أىنػ هىا كى

: ًإٌٓفً أيٍرًسلي جىٍدمى ًمٍعزىل ًمنى اٍلغىنىًم. فػىقىالىٍت: ىىٍل تػيٍعًطييًن رىٍىننا حىت   ؟ فػىقىاؿى  عىلىي 
: مىا الر ٍىني ال ًذم أيٍعًطيًك؟ فػىقىالىٍت: خىاتى  ميكى كىًعصىابػىتيكى كىعىصىاؾى ػتػيٍرًسلىوي؟ فػىقىاؿى

ًبلىٍت ًمٍنوي. مثي  قىامىٍت كىمىضىٍت كىخىلىعىٍت  . فىأىٍعطىاىىا كىدىخىلى عىلىيػٍهىا، فىحى ال يًت يف يىًدؾى
ًلهىا. فىأىٍرسىلى يػىهيوذىا جىٍدمى اٍلًمٍعزىل بًيىًد صىاًحًبًو عىنػٍهىا بػيٍرقػيعىهىا كىلىًبسىٍت ثًيىابى تػىرىمُ 

: أىٍينى  ٍدىىا. فىسىأىؿى أىٍىلى مىكىاهًنىا قىاًئبلن ٍرأىًة، فػىلىٍم ٩نًى ًميًٌ لًيىٍأخيذى الر ٍىنى ًمٍن يىًد اٍلمى اٍلعىُدالى
نىأًفى عىلىى الط رًيًق؟ فػىقىاليو  ٍم تىكيٍن ىىهينىا زىانًيىةه. فػىرىجىعى ًإُفى ػا: لى الز انًيىةي ال يًت كىانىٍت يف عىيػٍ

: لى  ٍم تىكيٍن ىىهينىا زىانًيىةه. فػىقىاؿى ػٍم أىًجٍدىىا. كىأىٍىلي اٍلمىكىاًف أىٍيضنا قىاليوا: لى ػيػىهيوذىا كىقىاؿى
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ا اٛنٍى  ٍم ػٍدمى كىأىٍنتى لى يػىهيوذىا: لًتىٍأخيٍذ لًنػىٍفًسهىا، لًئىبل  نىًصًنى ًإىىانىةن. ًإٌٓفً قىٍد أىٍرسىٍلتي ىىذى
 ، نػ تيكى مىاري كى ثىًة أىٍشهيرو، أيٍخرًبى يػىهيوذىا كىًقيلى لىوي: قىٍد زىنىٍت اثى ٍدىىا. كىلىم ا كىافى ٥نىٍوي ثىبلى ْنًى

. أىم ا ًىيى فػىلىم ا كىىىا ًىيى حيبػٍلىى أىٍيضنا ًمنى الزًٌْفى  . فػىقىاؿى يػىهيوذىا: أىٍخرًجيوىىا فػىتيٍحرىؽى
ًذًه لىوي أىانى حيبػٍلىى! كى أيٍخرًجىٍت  يهىا قىائًلىةن: ًمنى الر جيًل ال ًذم ىى قىالىٍت: أىٍرسىلىٍت ًإُفى ٘نًى

، ػحىقًٌٍق ًلمىًن اٝنٍىاتى  : ًىيى أىبػىُر ًمينًٌ ًذًه. فػىتىحىق قىهىا يػىهيوذىا كىقىاؿى مي كىاٍلًعصىابىةي كىاٍلعىصىا ىى
دىهًتىا ًإذىا يف ٍم أيٍعًطهىا ًلًشيلىةى اٍبيًن. ػأًلىٌٓفً لى  ا أىٍيضنا. كىيف كىٍقًت كالى فػىلىٍم يػىعيٍد يػىٍعرًفػيهى

 .(ُ)«بىٍطًنهىا تػىٍوأىمىافً 
كىجىرىل بػىٍعدى » نسبوا إىل أمنون بن داود أنّو اغتصب أختو اثمار نفسها: -

، فى  مىاري يلىةه اٍٚنيهىا اثى بػ هىا أىٍمنيوفي ٍبني ذىًلكى أىن وي كىافى أًلىٍبشىاليوـى ٍبًن دىاكيدى أيٍخته ٗنًى أىحى
مىارى أيٍخًتًو أًلىنػ هىا كىانىٍت عىٍذرىاءى، كىعىسيرى يف  دىاكيدى. كىأيٍحًصرى أىٍمنيوفي لًلُسٍقًم ًمٍن أىٍجًل اثى
دىابي ٍبني مًشٍعىى  ئنا. كىكىافى أًلىٍمنيوفى صىاًحبه اٍٚنيوي ييوانى عىيػٍينىٍ أىٍمنيوفى أىٍف يػىٍفعىلى ٟنىىا شىيػٍ

ًلًك أىًخي دى  ا. فػىقىاؿى لىوي: ًلمىاذىا ايى اٍبنى اٍلمى دىابي رىجيبلن حىًكيمنا ًجدًّ اكيدى. كىكىافى ييوانى
؟ أىمىا ٔنيٍربيٓف؟ فػىقىاؿى لىوي أىٍمنيوفي: ًإٌٓفً أيًحُب  ا ًمٍن صىبىاحو ًإُفى صىبىاحو أىٍنتى ضىًعيفه ىىكىذى

دى  مىارى أيٍختى أىٍبشىاليوـى أىًخي. فػىقىاؿى ييوانى : اٍضطىًجٍع عىلىى سىرًيرًؾى كىٕنىىارىٍض. كىًإذىا اثى ابي
مىارى أيٍخيًت فػىتىٍأيتى كىتيٍطًعمىيًن خيبػٍزنا، كىتػىٍعمىلى أىمىاًمي  جىاءى أىبيوؾى لًيػىرىاؾى فػىقيٍل لىوي: دىٍع اثى

، فىجىاءى اٍلمىلً  ـى أًلىرىل فىآكيلى ًمٍن يىًدىىا. فىاٍضطىجىعى أىٍمنيوفي كىٕنىىارىضى كي لًيػىرىاهي. الط عىا
تػىٌٍنً فىآكيلى ًمٍن  مىارى أيٍخيًت فػىتىٍأيتى كىتىٍصنىعى أىمىاًمي كىٍعكى فػىقىاؿى أىٍمنيوفي لًٍلمىًلًك: دىٍع اثى
: اٍذىىيب ًإُفى بػىٍيًت أىٍمنيوفى أىًخيًك  مىارى ًإُفى اٍلبػىٍيًت قىاًئبلن يىًدىىا. فىأىٍرسىلى دىاكيدي ًإُفى اثى

مىاري ًإُفى بػىٍيًت أىٍمنيوفى أىًخيهىا كىىيوى ميٍضطىًجعه. كىاٍعمىًلي لىوي طىعىامن  ا. فىذىىىبىٍت اثى
، كىأىخىذىًت  بػىزىًت اٍلكىٍعكى ًت اٍلعىًجٌنى كىعىجىنىٍت كىعىًملىٍت كىٍعكنا أىمىامىوي كىخى كىأىخىذى
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ةى كىسىكىبىٍت أىمىامىوي، فىأىَبى أىٍف أيىٍكيلى. كىقىاؿى أىٍمنيوفي: أىٍخرًجيوا .   اٍلًمٍقبلى كيل  ًإٍنسىافو عىينًٌ
: ايت ي اًبلط عىاـً ًإُفى اٍلًمٍخدىًع فىآكيلى ػػً فىخىرىجى كيُل إًٍنسىافو عىٍنوي. مثي  قىاؿى أىٍمنيوفي لًثىامىارى

مىاري اٍلكىٍعكى ال ًذم عىًملىٍتوي كىأىتىٍت ًبًو أىٍمنيوفى أىخىاىىا ًإُفى  ًمٍن يىًدًؾ. فىأىخىذىٍت اثى
ااٍلًمٍخدىًع. كىقى   ،ًي اٍضطىًجًعي مىًعيػهىا: تػىعىالى ػكىقىاؿى لى  ،د مىٍت لىوي لًيىٍأكيلى، فىأىٍمسىكىهى

ا يف ًإٍسرىائًيلى.  ايى  أيٍخيًت. فػىقىالىٍت لىوي: الى ايى أىًخي، الى تيًذل يًن أًلىن وي الى يػيٍفعىلي ىىكىذى
ًذًه اٍلقىبىاحىةى. أىم ا أىانى  الى  فىأىٍينى أىٍذىىبي ًبعىارًم؟ كىأىم ا أىٍنتى فػىتىكيوفي كىوىاًحدو  ،تػىٍعمىٍل ىى

. فػىلىٍم يىشىٍأ أىٍف ػًمنى الُسفىهىاًء يف ًإٍسرىائًيلى! كىاآٍلفى كىلًًٌم اٍلمىًلكى أًلىن وي الى يى  ٍمنػىعييًن ًمٍنكى
م  أىبٍػغىضىهىا أىٍمنيوفي ًبٍغضىةن ػا. ثي يىٍسمىعى ًلصىٍوهًتىا، بىٍل ٕنىىك نى ًمنػٍهىا كىقػىهىرىىىا كىاٍضطىجىعى مىعىهى 

ىىا كىانىٍت أىشىد  ًمنى اٍلمىحىب ًة ال يًت  ا، حىت  ًإف  اٍلًبٍغضىةى ال يًت أىبٍػغىضىهىا ًإاي  ةن ًجدًّ شىًديدى
ىىا. كىقىاؿى ٟنىىا أىٍمنيوفي: قيوًمي اٍنطىًلًقي. فػىقىالىٍت لىوي: الى  بػ هىا ًإاي  ا أىحى ! ىىذى الش ُر  سىبىبى

مى ىيوى أىٍعظىمي ًمنى اآٍلخىًر ال ًذم عىًمٍلتىوي يب. فػىلىٍم يىشىٍأ أىٍف يىٍسمىعى ٟنىىا، بىٍل  ًبطىٍرًدؾى ًإاي 
: اٍطريٍد ىىًذًه عىينًٌ خىارًجنا مىوي ال ًذم كىافى ٫نىًٍدميوي كىقىاؿى كىأىٍقًفًل اٍلبىابى كىرىاءىىىا.  ،دىعىا غيبلى

ارىل كين  يػىٍلبىٍسنى جيب اتو ًمٍثلى كىكىافى عىلىيػٍهىا ثػى  ًلًك اٍلعىذى ٍوبه ميلىو فه، أًلىف  بػىنىاًت اٍلمى
مىاري رىمىادنا  ،ىىًذًه. فىأىٍخرىجىهىا خىاًدميوي ًإُفى اٝنٍىارًجً  كىأىقٍػفىلى اٍلبىابى كىرىاءىىىا. فىجىعىلىٍت اثى

م عىلىيػٍهىا، كىكىضىعىٍت يىدىىىا عىلىى رىٍأًسهىا عىلىى رىٍأًسهىا، كىمىز قىًت الثػ ٍوبى اٍلميلىو فى ال ذً 
كىكىانىٍت تىٍذىىبي صىارًخىةن. فػىقىاؿى ٟنىىا أىٍبشىاليوـي أىخيوىىا: ىىٍل كىافى أىٍمنيوفي أىخيوًؾ مىعىًك؟ 

ا اأٍلىٍمًر. . الى تىضىًعي قػىٍلبىًك عىلىى ىىذى فىأىقىامىٍت  فىاآٍلفى ايى أيٍخيًت اٍسكييًت. أىخيوًؾ ىيوى
عى اٍلمىًلكي دىاكيدي ًَنىًميًع ىىًذًه اثى  مىاري ميٍستػىٍوًحشىةن يف بػىٍيًت أىٍبشىاليوـى أىًخيهىا. كىلىم ا ٚنًى

ا. كىلى  لًٌٍم أىٍبشىاليوـي أىٍمنيوفى ًبشىرٌو كىالى ًِنىًٍنو، أًلىف  أىٍبشىاليوـى أىبٍػغىضى ػاأٍليميوًر اٍغتىاظى ًجدًّ ٍم ييكى
مىارى أيٍختىوي أىٍمنيوفى ًمٍن أىٍجًل أىن    .(ُ)«وي أىذىؿ  اثى
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اغى ل، فػى ا جىرى مىًلكي ًبكيلًٌ مى اكيدي الٍ عى دى ٚنىً كى »كيف نسخة اثنية:   ًكٍن لى  ،ًضبى ًجدًّ
 .(ُ)«ري ًبكٍ الٍ  نيوي وى ابػٍ هي ، فػى ُبوي افى ٪نيً كى   ن وي وفى، أًلى ني مٍ ًنًو أى ي ةى ابٍ ذً ٍأ أى يىشى  مٍ ػلى 

عى دى كى »كيف نسخة اثلثة:   ظنا اظى غىيٍ اٍغتى ، فى ورً مي اأٍلي  هً ذً يًع ىى مىًلكي ًَنىمً الٍ اكيدي ٚنًى
ا، كى شىدً  ُبوي كى   ، أًلىن وي ًنوً وفى ابٍ زًٍف نػىٍفسى أىٍمني ٪نيٍ  مٍ ػلى  ًكن وي لى يدن  .(ِ)«ريهي ًبكٍ  أًلىن وي  افى ٪نًي
 نسبوا إىل أبشالوم بن داود أنّو دخل إىل سرارّي أبيو، أمام بين إسرائيل: -
أىٍبشىاليوـي أًلىًخيتيوفىلى: أىٍعطيوا مىشيورىةن، مىاذىا نػىٍفعىلي؟ فػىقىاؿى أىًخيتيوفىلي أًلىٍبشىاليوـى: كىقىاؿى »

اٍدخيٍل ًإُفى سىرىارًمًٌ أىبًيكى الل وىايت تػىرىكىهين  ًٜنًٍفًظ اٍلبػىٍيًت، فػىيىٍسمىعى كيُل ًإٍسرىائًيلى أىن كى 
، فػى  . فػىنىصىبيوا قىٍد ًصٍرتى مىٍكريكىنا ًمٍن أىبًيكى يًع ال ًذينى مىعىكى تػىتىشىد دى أىٍيًدم ٗنًى

يًع  ـى ٗنًى أًلىٍبشىاليوـى اٝنٍىٍيمىةى عىلىى الس ٍطًح، كىدىخىلى أىٍبشىاليوـي ًإُفى سىرىارًمًٌ أىبًيًو أىمىا
ـً كىمىٍن يىٍسأىؿي ًإٍسرىائًيلى. كىكىانىٍت مىشيورىةي أىًخيتيوفىلى ال يًت كىافى ييًشًني هًبىا يف تًٍلكى اأٍلى  اي 

يعنا ا كيُل مىشيورىًة أىًخيتيوفىلى عىلىى دىاكيدى كىعىلىى أىٍبشىاليوـى ٗنًى ـً هللًا. ىىكىذى  .(ّ)«ًبكىبلى
 على ألفاظ الفحش كالفجور:  أيضنا، كاشتمل العهد القدٔف، 

ـى، عىرًٌٍؼ أيكريشىًليمى ًبرىجىاسىاهًتىا،  ٍبنى اقىائًلىةن: ايى  لر بًٌ اكىكىانىٍت ًإِفى  كىًلمىةي » آدى
ا قىاؿى  نػٍعىافى. أىبيوًؾ  لر بُ ا لس يًٌدي اكىقيٍل: ىىكىذى أًليكريشىًليمى: ٢نىٍرىجيًك كىمىٍوًلديًؾ ًمٍن أىٍرًض كى

ديًؾ يػىٍوـى كيًلٍدًت فػىلىٍم تػيٍقطىٍع سير تيًك، كىلى  ٍم تػيٍغسىًلي ػأىميورًم  كىأيُمًك ًحثًٌي ةه. أىم ا ًميبلى
ًٍليحنا، كىلى ػلًلتػ نىُظًف، كىلى  ٍلمىاءً ابً  ٍم تىٍشفيٍق عىلىٍيًك عىٌٍنه ػٍم تػيقىم ًطي تػىٍقًميطنا. لى ػٍم ٕنيىل ًحي ٕنى

ةن ًمٍن ىىًذهً  ًبكىرىاىىًة  ٜنٍىٍقلً اعىلىى كىٍجًو  طيرًٍحتً ًلرتىًؽ  لىًك، بىٍل  ؛لًتىٍصنىعى لىًك كىاًحدى
ًمًك، فػىقيٍلتي لىًك: ًبدىًمًك  ًلٍدًت.نػىٍفًسًك يػىٍوـى كي  فىمىرىٍرتي ًبًك كىرىأىيٍػتيًك مىديكسىةن ًبدى
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ًمًك ًعيًشي. جىعىٍلتيًك رىبٍػوىةن  نػىبىاًت الٍ   ،ًعيًشي، قػيٍلتي لىًك: ًبدى حىٍقًل، فػىرىبػىٍوًت ػكى
ًف. نى  بػيٍرًت، كىبػىلىٍغًت زًينىةى اأٍلىٍزايى ًؾ، كىنػىبىتى شىٍعريؾً ػكىكى نىةن  ،هىدى ثىٍدايى كىقىٍد كيٍنًت عيٍرايى

. فػىبىسىٍطتي ذىيًٍلي عىلىٍيكً   ،كىعىارًيىةن. فىمىرىٍرتي ًبًك كىرىأىيٍػتيًك، كىًإذىا زىمىنيًك زىمىني اٜنٍيبًٌ
كىسىتػىٍرتي عىٍورىتىًك، كىحىلىٍفتي لىًك، كىدىخىٍلتي مىعىًك يف عىٍهدو، يػىقيوؿي الس يًٌدي الر ُب، 

تيًك اًبٍلمىاًء، كىغىسىٍلتي عىٍنًك ًدمىاءىًؾ، كىمىسىٍحتيًك اًبلز ٍيًت، ي. فىحىم مٍ ػػً فىًصٍرًت ل
ل يػٍتيًك  كىأىٍلبىٍستيًك ميطىر زىةن، كىنػىعىٍلتيًك اًبلُتخىًس، كىأىز ٍرتيًك اًبٍلكىت اًف، كىكىسىٍوتيًك بػىزًّا، كىحى

ٍيًك كىطىٍوقنا يف عيني  ، فػىوىضىٍعتي أىٍسوًرىةن يف يىدى ًقًك. كىكىضىٍعتي ًخزىامىةن يف أىٍنًفًك اًبٜنٍيًليًٌ
كىأىقٍػرىاطنا يف أيذينػىٍيًك كىاتىجى ٗنىىاؿو عىلىى رىٍأًسًك. فػىتىحىل ٍيًت اًبلذ ىىًب كىاٍلًفض ًة، كىلًبىاسيًك 

ا ، كىٗنىيٍلًت ًجدًّ ٍلًت الس ًميذى كىاٍلعىسىلى كىالز ٍيتى . كىأىكى ا،  اٍلكىت افي كىاٍلبػىُز كىاٍلميطىر زي ًجدًّ
فىصىليٍحًت ًلمىٍملىكىةو. كىخىرىجى لىًك اٍسمه يف اأٍليمىًم ًٛنىمىاًلًك، أًلىن وي كىافى كىاًمبلن بًبػىهىاًئي 
ال ًذم جىعىٍلتيوي عىلىٍيًك، يػىقيوؿي الس يًٌدي الر ُب. فىات كىٍلًت عىلىى ٗنىىاًلًك، كىزىنػىٍيًت عىلىى 

ًؾ عىلىى   كيلًٌ عىاًبرو فىكىافى لىوي. كىأىخىٍذًت ًمٍن ثًيىاًبًك كىصىنػىٍعًت اٚنًًٍك، كىسىكىٍبًت زانى
كىأىخىٍذًت أىٍمًتعىةى  ٍم يىكيٍن.ػٍم أيىًٍت كىلى ػلًنػىٍفًسًك ميٍرتػىفىعىاتو ميوىش اةو، كىزىنػىٍيًت عىلىيػٍهىا. أىٍمره لى 

نػىٍفًسًك صيوىرى ذيكيورو كىزىنػىٍيًت زًينىًتًك ًمٍن ذىىىيب كىًمٍن ًفض يًت ال يًت أىٍعطىيػٍتيًك، كىصىنػىٍعًت لً 
هًبىا. كىأىخىٍذًت ثًيىابىًك اٍلميطىر زىةى كىغىط ٍيًتهىا هًبىا، كىكىضىٍعًت أىمىامىهىا زىٍييًت كىِنىيورًم. كىخيٍبزًم 

اًئحىةى ال ًذم أىٍعطىيػٍتيًك، الس ًميذى كىالز ٍيتى كىاٍلعىسىلى ال ًذم أىٍطعىٍمتيًك، كىضىٍعًتهىا أىمىامىهىا رى 
ا كىافى، يػىقيوؿي الس يًٌدي الر ُب. أىخىٍذًت بىًنيًك كىبػىنىاًتًك ال ًذينى كىلىٍدهًتًٍم ِف،  سيريكرو. كىىىكىذى

ًؾ أىن ًك ذىُنىًٍت بىيًن  كىجىعىٍلًتًهٍم ٩نىيوزيكفى يف ػكىذىُنىًٍتًهٍم لى  هىا طىعىامنا. أىىيوى قىًليله ًمٍن زانى
ًؾ لى هىا؟ كىيف ػالن اًر لى  نىةن ػ كيلًٌ رىجىاسىاًتًك كىزانى ـى ًصبىاًؾ، ًإٍذ كيٍنًت عيٍرايى ٍم تىٍذكيرًم أىاي 
ًمًك. كىكىافى بػىٍعدى كيلًٌ شىٌرًًؾ. كىٍيله، كىٍيله لىًك! يػىقيوؿي  ،كىعىارًيىةن  كىكيٍنًت مىديكسىةن ًبدى

 . الس يًٌدي الر ُب، أىن ًك بػىنػىٍيًت لًنػىٍفًسًك قػيب ةن كىصىنػىٍعًت لًنػىٍفًسًك ميٍرتػىفىعىةن يف كيلًٌ شىارًعو
ٍسًت ٗنىىالىًك، كىفػىر ٍجًت رًٍجلىٍيًك ًلكيلًٌ عىاًبرو يف رىٍأًس كيلًٌ طىرًيقو بػىنػىٍيًت ميٍرتػىفىعىتىًك كىرىج  
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ًؾ  ًظ الل ٍحًم، كىزًٍدًت يف زانى ًؾ. كىزىنػىٍيًت مىعى ًجًنىاًنًك بىيًن ًمٍصرى اٍلًغبلى كىأىٍكثػىٍرًت زانى
ا قىٍد مىدىٍدتي يىًدم عىلىٍيًك، كىمىنػىٍعتي عىٍنًك فىرًيضىتىًك، كىأىٍسلىمٍ  غىاظىيًت. فػىهىأىنىذى تيًك إًلً

ـً  ٍسًطيًنيًٌٌنى، الل وىايت ٫نىٍجىٍلنى ًمٍن طىرًيًقًك الر ًذيلىًة. كىزىنػىٍيًت ميٍبًغضىاًتًك، بػىنىاًت اٍلًفلى  ًلمىرىا
ًؾ يف  ثػ ٍرًت زانى ، ًإٍذ كيٍنًت َفٍى تىٍشبىًعي فػىزىنػىٍيًت هًبًٍم، كىَفٍى تىٍشبىًعي أىٍيضنا. كىكى مىعى بىيًن أىُشورى

نػٍعىافى  انً  أىٍرًض كى ٍلدى ا أىٍيضنا َفٍى تىٍشبىًعي.ػًإُفى أىٍرًض اٍلكى مىا أىٍمرىضى قػىٍلبىًك،  يًٌٌنى، كىهًبىذى
ا ًفٍعلى اٍمرىأىةو زىانًيىةو سىًليطىةو، بًًبنىاًئًك قػيبػ تىًك يف  يػىقيوؿي الس يًٌدي الر ُب، ًإٍذ فػىعىٍلًت كيل  ىىذى

، كىصيٍنًعًك ميٍرتػىفىعىتى  . كىلى رىٍأًس كيلًٌ طىرًيقو ٍم تىكيوٓف كىزىانًيىةو، بىٍل ١نيٍتػىقىرةن ػًك يف كيلًٌ شىارًعو
اأٍليٍجرىةى. أىيػ تػيهىا الز ٍكجىةي اٍلفىاًسقىةي، أتىٍخيذي أىٍجنىًبيًٌٌنى مىكىافى زىٍكًجهىا. ًلكيلًٌ الز كىآف يػيٍعطيوفى 

بًٌيًك ىىدى  ٍيًتًهٍم لًيىٍأتيوًؾ ًمٍن كيلًٌ ىىًدي ةن، أىم ا أىٍنًت فػىقىٍد أىٍعطىٍيًت كيل  ١نًي ًؾ، كىرىشى اايى
ًؾ، ًإٍذ لى  جىاًنبو لًلزًٌْفى  ٍم يػيٍزفى كىرىاءىًؾ، ػًبًك. كىصىارى ًفيًك عىٍكسي عىادىًة النًٌسىاًء يف زانى

ةي بىٍل أىٍنًت تػيٍعًطٌنى أيٍجرىةن كىالى أيٍجرىةى تػيٍعطىى لىًك، فىًصٍرًت اًبٍلعىٍكًس. فىًلذىًلكى ايى زىانًيى 
ا قىاؿى الس يًٌدي الر ُب: ًمٍن أىٍجًل أىن وي قىٍد أيٍنًفقى ٥نيىاسيًك  : ىىكىذى ـى الر بًٌ اٍٚنىًعي كىبلى
ًؾ ّنيًحبًٌيًك كىًبكيلًٌ أىٍصنىاـً رىجىاسىاًتًك، كىًلًدمىاًء بىًنيًك ال ًذينى  كىاٍنكىشىفىٍت عىٍورىتيًك ًبزانى

ٍلًتًهٍم ٟنىىا، ًلذىًلكى ىىأىنى  ٍذًت ٟنىيٍم، كىكيل  ال ًذينى بىذى بًٌيًك ال ًذينى لىذى يعى ١نًي ا أىٍٗنىعي ٗنًى ذى
أىٍحبػىٍبًتًهٍم مىعى كيلًٌ ال ًذينى أىبٍػغىٍضًتًهٍم، فىأىٍٗنىعيهيٍم عىلىٍيًك ًمٍن حىٍوًلًك، كىأىٍكًشفي عىٍورىتىًك 

، ٟنىيٍم لًيػىٍنظيريكا كيل  عىٍورىًتًك. كىأىٍحكيمي عىلىٍيًك أىٍحكىا ـى اٍلفىاًسقىاًت الس اًفكىاًت الد ـً
ـى الس ٍخًط كىاٍلغىيػٍرىًة. كىأيسىلًٌميًك لًيىًدًىٍم فػىيػىٍهًدميوفى قػيبػ تىًك كىيػيهىدًٌميوفى  كىأىٍجعىليًك دى

نى  أيىٍخيذيكفى أىدىكىاًت زًينىًتًك، كىيػىتػٍريكيونىًك عيٍرايى ةن ميٍرتػىفىعىاًتًك، كىيػىٍنزًعيوفى عىٍنًك ثًيىابىًك، كى
كىيػىٍقطىعيونىًك ًبسيييوًفًهٍم،  ٜنًٍجىارىةً كىييٍصًعديكفى عىلىٍيًك ٗنىىاعىةن، كىيػىٍرٗنييونىًك ابً  .كىعىارًيىةن 

ـى عيييوًف ًنسىاءو كىًثًنىةو. كىأىكيُفًك  لن اًر،كى٪نيٍرًقيوفى بػيييوتىًك ابً  ا كى٩نيٍريكفى عىلىٍيًك أىٍحكىامنا قيد 
،اعىًن  بػىٍعدي. كىأيًحُل غىضىيب ًبًك فػىتػىٍنصىًرؼي غىيػٍرىيت عىٍنًك،  ٍجرىةن تػيٍعًطٌنى أي  كىأىٍيضنا الى  لٌزانى

ٍطًتيًن ػفىأىٍسكيني كىالى أىٍغضىبي بػىٍعدي. ًمٍن أىٍجًل أىن ًك لى  ـى ًصبىاًؾ، بىٍل أىٍسخى ٍم تىٍذكيرًم أىاي 
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ا أىٍيضنا أىٍجًلبي طىرًيقىًك عىلىى رىأٍ  ًذًه، فػىهىأىنىذى فىبلى  لر ُب،ا لس يًٌدي ا قيوؿي ًسًك، يػى يف كيلًٌ ىى
ًذًه   .(ُ)«فػىٍوؽى رىجىاسىاًتًك كيلًٌهىا لر ًذيلىةى اتػىٍفعىًلٌنى ىى

 كاشتمل العهد القدٔف، على تصويرات إابحٌية خليعة فاجرة: 
ًف ابٍػنػىتىا أيـوٌ » ـى، كىافى اٍمرىأىاتى : ايى اٍبنى آدى ـي الر بًٌ قىاًئبلن ةو،  كىكىافى ًإِفى  كىبلى كىاًحدى

. فً ػكىزىنػىتىا بً  مىا زىنػىتىا. ىينىاؾى ديٍغًدغىٍت ثيًديُػهيمىا، كىىينىاؾى تػىزىٍغزىغىٍت تػىرىاًئبي ػي ًصبىاىي ػًمٍصرى
انػىتىا ِف، كىكىلىدىاتى بىًنٌنى  عيٍذرىهًتًمىا. كىاٍٚنيهيمىا: أيىيولىةي اٍلكىًبًنىةي، كىأيىيولًيبىةي أيٍختػيهىا. كىكى

. كىاٍٚنى  ا٨نيىا: الس اًمرىةي أيىيولىةي، كىأيكريشىًليمي أيىيولًيبىةي. كىزىنىٍت أيىيولىةي ًمٍن ٓنىٍيًت كىبػىنىاتو
ةن كىًشحىننا، كيُلهيٍم شيب افي  ًبًسٌنى اأٍلىٍٚنىا٤ٍنيوٓف  كيالى بًٌيهىا، أىُشورى اأٍلىٍبطىاؿى البل  كىعىًشقىٍت ١نًي

فػىعىٍت ٟنىيٍم عيٍقرىىىا ًلميٍختىارًم بىيًن أىُشورى كيلًًٌهٍم، شىٍهوىةو، فػيٍرسىافه رىاًكبيوفى اٝنٍىٍيلى.  فىدى
ىىا ًمٍن ًمٍصرى أىٍيضنا،  كىتػىنىج سىٍت ًبكيلًٌ مىٍن عىًشقىتػٍهيٍم ًبكيلًٌ أىٍصنىاًمًهٍم. كىَفٍى تػىتػٍريٍؾ زانى

ىيٍم. ًلذىًلكى أًلىنػ هيٍم ضىاجىعيوىىا يف ًصبىاىىا، كىزىٍغزىغيوا تػىرىاًئبى ًعٍذرىهًتىا كىسىكىبي  وا عىلىيػٍهىا زانى
سىل ٍمتػيهىا لًيىًد عيش اًقهىا، لًيىًد بىيًن أىُشورى ال ًذينى عىًشقىتػٍهيٍم. ىيٍم كىشىفيوا عىٍورىتػىهىا. أىخىذيكا 

منا. بىًنيهىا كىبػىنىاهًتىا، كىذىُنىيوىىا اًبلس ٍيًف، فىصىارىٍت ًعبػٍرىةن لًلنًٌسىاًء. كىأىٍجرىٍكا عىلىيػٍهىا حيكٍ 
ىىا أىٍكثػىرى  فػىلىم ا رىأىٍت أيٍختػيهىا أيىيولًيبىةي ذىًلكى أىٍفسىدىٍت يف ًعٍشًقهىا أىٍكثػىرى ًمنػٍهىا، كىيف زانى

،  ًمٍن ًزْفى  ًبًسٌنى أىٍفخىرى لًبىاسو حىنى اأٍلىٍبطىاؿى البل  ةى كىالشًٌ أيٍخًتهىا. عىًشقىٍت بىيًن أىُشورى اٍلويالى
ٍيلى كيُلهيٍم شيب افي شىٍهوىةو. فػىرىأىٍيتي أىنػ هىا قىٍد تػىنىج سىٍت، كىًلًكٍلتػىٍيًهمىا فػيٍرسىاانن رىاًكًبٌنى اٝنٍى 

ىىا. كىلىم ا نىظىرىٍت ًإُفى رًجىاؿو ميصىو رًينى عىلىى اٜنٍىاًئًط، صيوىري  طىرًيقه كىاًحدىةه. كىزىادىٍت زانى
انًيًٌٌنى ميصىو رىةو ّنيٍغرىةو، مينىط ًقٌنى  ٍلدى ّنىنىاًطقى عىلىى أىٍحقىائًًهٍم، عىمىائًميهيٍم مىٍسديكلىةه عىلىى  اٍلكى

انًيًٌٌنى أىٍرضي  ٍلدى ًبلى اٍلكى ريؤيكًسًهٍم. كيُلهيٍم يف اٍلمىٍنظىًر ريؤىسىاءي مىرٍكىبىاتو ًشٍبوي بىيًن ابى
ىيٍم، كىأىٍرسىلىٍت إًلى  نػىيػٍهىا ًإاي  ًدًىٍم، عىًشقىتػٍهيٍم ًعٍندى لىٍمًح عىيػٍ ٍيًهٍم ريسيبلن ًإُفى أىٍرًض ًميبلى

                                                           
 . ّْ-ُ، اآلايت ُٔ( سفر حزقياؿ، الفصل ُ)
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ىيٍم، فػىتػىنىج سىٍت هًبًٍم،  ًبلى يف مىٍضجىًع اٜنٍيبًٌ كى٤نى سيوىىا ًبزانى ىىا بػىنيو ابى انًيًٌٌنى. فىأىاتى ٍلدى اٍلكى
ىىا كىكىشىفىٍت عىٍورىتػىهىا، فىجىفىتػٍهىا نػىٍفًسي، كىمىا جىفىٍت  كجىفىتػٍهيٍم نػىٍفسيهىا. كىكىشىفىٍت زانى

. نػىٍفًسي أي  ـى ًصبىاىىا ال يًت ًفيهىا زىنىٍت أبًىٍرًض ًمٍصرى ىىا ًبذًٍكرًىىا أىاي  ٍختػىهىا. كىأىٍكثػىرىٍت زانى
ميهيٍم كىلىٍحًم اٜنٍىًمًًن كىمىًنيُػهيٍم كىمىيًنًٌ اٝنٍىٍيًل. كىافٍػتػىقىٍدًت  كىعىًشقىٍت مىٍعشيوًقيًهًم ال ًذينى ٜنٍى

يًٌٌنى تػىرىائًبىًك أًلىٍجًل ثىٍدًم ًصبىاًؾ. أًلىٍجًل ذىًلكى ايى رىًذيلىةى ًصبىاًؾ ًبزىٍغزىغىًة اٍلًمٍصرً 
ا أيىىيًٌجي عىلىٍيًك عيش اقىًك ال ًذينى جىفىتػٍهيٍم  ا قىاؿى الس يًٌدي الر ُب: ىىأىنىذى أيىيولًيبىةي، ىىكىذى

ًبلى كىكيل  اٍلكىٍلدى  انًيًٌٌنى، فػىقيودى كىشيوعى نػىٍفسيًك، كىآيت هًبًٍم عىلىٍيًك ًمٍن كيلًٌ ًجهىةو: بىيًن ابى
ةه كىًشحىنه كيُلهيٍم ريؤىسىاءي مىرٍكىبىاتو  ، شيب افي شىٍهوىةو، كيالى كىقيوعى، كىمىعىهيٍم كيُل بىيًن أىُشورى
 ، تو كىشيهىرىاءي. كيُلهيٍم رىاًكبيوفى اٝنٍىٍيلى. فػىيىٍأتيوفى عىلىٍيًك أبًىٍسًلحىةو مىرٍكىبىاتو كىعىجىبلى

شيعيوبو ييًقيميوفى عىلىٍيًك التُػٍرسى كىاٍلًمجىن  كىاٝنٍيوذىةى ًمٍن حىٍوًلًك، كىأيسىلًٌمي ٟنىيمي كىًَنىمىاعىًة 
اًمًهٍم.ػالٍ  فػىيػيعىاًمليونىًك  ،ي عىلىٍيكً ػً كىأىٍجعىلي غىيػٍرىت حيٍكمى فػىيىٍحكيميوفى عىلىٍيًك أبًىٍحكى

اًبلس خىًط. يػىٍقطىعيوفى أىنٍػفىًك كىأيذينػىٍيًك، كىبىًقيػ تيًك تىٍسقيطي اًبلس ٍيًف. أيىٍخيذيكفى بىًنيًك 
أيىٍخيذيكفى أىدىكىاًت زًينىًتًك.  كىبػىنىاًتًك، كىتػيؤٍكىلي بىًقيػ تيًك اًبلن اًر. كىيػىٍنزًعيوفى عىٍنًك ثًيىابىًك، كى

نػىٍيًك إًلىٍيًهمٍ  ،تىًك عىٍنكً كىأيبىطًٌلي رىًذيلى  ، فىبلى تػىٍرفىًعٌنى عىيػٍ ًؾ ًمٍن أىٍرًض ًمٍصرى كىالى  ،كىزانى
ا أيسىلًٌميًك لًيىًد ال ًذينى  ا قىاؿى الس يًٌدي الر ُب: ىىأىنىذى تىٍذكيرًينى ًمٍصرى بػىٍعدي. أًلىن وي ىىكىذى

أيىٍخيذيكفى كيل  أىبٍػغىٍضًتًهٍم، لًيىًد ال ًذينى جىفىتػٍهيٍم نػىٍفسيًك. فػى  يػيعىاًمليونىًك اًبٍلبػيٍغضىاًء كى
ًؾ. أىفٍػعىلي  ًؾ كىرىًذيلىتيًك كىزانى نىةن كىعىارًيىةن، فػىتػىٍنكىًشفي عىٍورىةي زانى تػىعىًبًك، كىيػىتػٍريكيونىًك عيٍرايى

ا أًلىن ًك زىنػىٍيًت كىرىاءى اأٍليمىًم، أًلىن ًك تػىنىج ٍسًت أبًىٍصنىاًمًهٍم. يف   طىرًيًق أيٍخًتًك ًبًك ىىذى
ا قىاؿى الس يًٌدي الر ُب: إًن ًك تىٍشرىًبٌنى كىٍأسى أيٍخًتًك  سىلىٍكًت فىأىٍدفىعي كىٍأسىهىا لًيىًدًؾ. ىىكىذى
  ، ٍتىًلًئٌنى سيٍكرنا كىحيٍزانن اٍلعىًميقىةى اٍلكىًبًنىةى. تىكيوًنٌنى لًلض ًحًك كىًلبًلٍسًتٍهزىاًء. تىسىعي كىًثًننا. ٕنى

ينػىهىا كىتػىٍقضىًمٌنى كىٍأسى  ٍتىصًٌ الت حىًُنً كىاٝنٍىرىاًب، كىٍأسى أيٍخًتًك الس اًمرىًة. فػىتىٍشرىبًينػىهىا كىٕنى
ا قىاؿى  ، يػىقيوؿي الس يًٌدي الر ُب. ًلذىًلكى ىىكىذى شيقىفىهىا كىْنىٍتػىثًٌٌنى ثىٍديػىٍيًك، أًلىٌٓفً تىكىل ٍمتي
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نىًسيًتيًن كىطىرىٍحًتيًن كىرىاءى ظىٍهرًًؾ، فػىتىٍحًمًلي أىٍيضنا  الس يًٌدي الر ُب: ًمٍن أىٍجًل أىن كً 
ًؾ. ـى، أىٓنىٍكيمي عىلىى أيىيولىةى كىأيىيولًيبىةى؟ بىٍل  رىًذيلىتىًك كىزانى كىقىاؿى الر ُب ِف: ايى اٍبنى آدى

ـه  ، كىزىنػىتىا أبًىٍصنىاًمًهمىا كىأىٍيضنا أىٍخرب٨نيىا ًبرىجىاسىاهًتًمىا، أًلىنػ هيمىا قىٍد زىنػىتىا كىيف أىٍيًديًهمىا دى
ا: ٤نى سىتىا  ىيٍم ِف الن ارى أىٍكبلن ٟنىىا. كىفػىعىلىتىا أىٍيضنا يب ىىذى أىجىازىاتى بىًنيًهمىا ال ًذينى كىلىدىاتى

ا ، أىتػىتىا يف مىٍقًدًسي يف ذىًلكى اٍليػىٍوـً كىدىن سىتىا سيبيويت. كىلىم ا ذىُنىىتىا بىًنيًهمىا أًلىٍصنىاًمًهمى
ٍلتيمىا  ا فػىعىلىتىا يف كىٍسًط بػىٍييًت. بىٍل أىٍرسى سىاهي. فػىهيوىذىا ىىكىذى ذىًلكى اٍليػىٍوـً ًإُفى مىٍقًدًسي لًتػينىجًٌ

كا. ىيمي ال ًذينى ءي ًإُفى رًجىاؿو آًتٌنى ًمٍن بىًعيدو. ال ًذينى أيٍرًسلى إًلىٍيًهٍم رىسيوؿه فػىهيوىذىا جىا
، كىجىلىٍسًت عىلىى سىرًيرو أًلىٍجًلًهًم اٍستىحٍ  نػىٍيًك كىٓنىىل ٍيًت اًبٜنٍيًليًٌ مىٍمًت كىكىح ٍلًت عىيػٍ

ةه مينىض ضىةه، كىكىضىٍعًت عىلىيػٍهىا ِنىيورًم كىزىٍييًت. كىصىٍوتي ٗنيٍهيورو  فىاًخرو أىمىامىوي مىاًئدى
كىارىل ًمنى اٍلبػىرًٌي ًة، ال ًذينى جىعىليوا ميتػىرىفًًٌهٌنى مىعىهىا، مىعى أيانىسو ًمٍن رىعىاًع اٝنٍىٍلًق. أييتى ًبسى 

جى ٗنىىاؿو عىلىى ريؤيكًسًهمىا. فػىقيٍلتي عىًن اٍلبىالًيىًة يف الزًٌْفى  : اآٍلفى أىٍسوًرىةن عىلىى أىٍيًديًهمىا كىاتى
. فىدىخىليوا عىلىيػٍهىا كىمىا ييٍدخىلي عىلىى اٍمرىأىةو زىانًيىةو.  يػىٍزنيوفى ًزْفن  ا دىخىليوا مىعىهىا كىًىيى ىىكىذى

دًٌيقيوفى ىيٍم ٪نىٍكيميوفى  . كىالٌرًجىاؿي الصًٌ ٍرأىتػىٌٍنً الز انًيػىتػىٌٍنً عىلىى أيىيولىةى كىعىلىى أيىيولًيبىةى اٍلمى
ـه. أًلىن وي  ، أًلىنػ هيمىا زىانًيػىتىاًف كىيف أىٍيًديًهمىا دى عىلىٍيًهمىا حيٍكمى زىانًيىةو كىحيٍكمى سىف اكىًة الد ـً

ا قىاؿى الس يًٌدي الر ُب: ًإٌٓفً أيٍصًعدي عىلىٍيًهمىا ٗنىىاعىةن كىأيسىلًٌميهيمىا لًٍلجىٍوًر كىالنػ ٍهًب.ىىكى   ذى
كىتػىٍرٗنييهيمىا اٛنٍىمىاعىةي اًبٜنًٍجىارىًة، كىيػيقىطًٌعيونػىهيمىا ًبسيييوًفًهٍم، كىيىٍذُنىيوفى أىبٍػنىاءى٨نيىا كىبػىنىاهًتًمىا، 

 ،ًميعي النًٌسىاءً ػهيمىا اًبلن اًر. فىأيبىطًٌلي الر ًذيلىةى ًمنى اأٍلىٍرًض، فػىتػىتىأىد بي جى كى٪نيٍرًقيوفى بػيييوتػى 
ًف خى ػا، فػىتىٍحمً ػا رىًذيلىتىكيمى ػريُدكفى عىلىٍيكيمى ػػا. كىيى ػلى رىًذيلىًتكيمى ػػػػػنى ًمثٍ ػػػيػىٍفعىلٍ  كىالى  ا ػػى ايػطى ػبلى

 . (ُ)« الس يًٌدي الر بُ أىٍصنىاًمكيمىا، كىتػىٍعلىمىاًف أىٌٓفً أىانى 
على شعر غزؿ ماجن، يف  - فوؽ ذلك كٌلو -كاشتمل العهد القدٔف 
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 : (ُ)(نشيد األنشاد)سفر كامل، ىو 
ًت فىًمًو، أًلىف  حيب كى أىطٍيىبي : ًلسيلىٍيمىافى  ل ًذما أٍلىٍنشىادً انىًشيدي » لًيػيقىبًٌٍليًن ًبقيٍببلى

بػ ٍتكى  ٍٚنيكى ا. لط يًٌبىةً ا. ًلرىاًئحىًة أىٍدىىاًنكى ٝنٍىٍمرً اًمنى  ، ًلذىًلكى أىحى ارىلاديٍىنه ميٍهرىاؽه . ٍلعىذى
. أىٍدخىلىيًن  الًًو. نػىبػٍ  ٍلمىًلكي ااٍجذيٍبيًن كىرىاءىؾى فػىنىٍجرًمى . نىٍذكيري  تىًهجي ًإُفى ًحجى كىنػىٍفرىحي ًبكى

يلىةه ايى بػىنىاًت أيكريشىًليمى،  ٪نيً  ٜنٍىقًٌ . ابً ٝنٍىٍمرً احيب كى أىٍكثػىرى ًمنى  . أىانى سىٍودىاءي كىٗنًى ُبونىكى
، كىشيقىًق سيلىٍيمىافى. الى تػىٍنظيٍرفى ًإِفى  ًلكىٍوٓف سىٍودىاءى، أًلىف   ارى قىٍد  لش ٍمسى اكىًخيىاـً ًقيدى

طيورىةى  فػىلىٍم أىٍنطيٍرهي.  ًميأىم ا كىرٍ . ٍلكيريكـً الىو حىٍتيًن. بػىنيو أيمًٌي غىًضبيوا عىلىي . جىعىليوٓف انى
ُبوي نػىٍفًسي، أىٍينى تػىٍرعىى، أىٍينى تػيٍرًبضي ًعٍندى  . ًلمىاذىا أىانى أىكيوفي  لظ ًهًنىةً اأىٍخربٍٓف ايى مىٍن ٓنًي

؟  ٍخريًجيافى  لنًٌسىاًء،ابػىٌٍنى  ٛنٍىًميلىةي اًإٍف َفٍى تػىٍعًريف أىيػ تػيهىا  كىميقىنػ عىةو ًعٍندى قيٍطعىاًف أىٍصحىاًبكى
ًر  اءىًؾ ًعٍندى مىسىاًكًن  ٍرعىيٍ اكى  ٍلغىنىًم،اعىلىى آاثى ًبيبىيًت  .لُرعىاةً اًجدى لىقىٍد شىبػ ٍهتيًك ايى حى

ًئدى! نىٍصنىعي لىًك  ، كىعينػيقىًك بًقىبلى ٍيًك ًبسيميوطو ًبفىرىسو يف مىرٍكىبىاًت ًفٍرعىٍوفى. مىا أىٍٗنىلى خىد 
ًسلى ًمٍن ذىىىبو مىعى ٗنيى  ـى سىبلى رًًدييًن  ٍلمىًلكي اافو ًمٍن ًفض ةو. مىا دىا يف ٠نىًٍلًسًو أىفىاحى انى

. طىاقىةي فىاًغيىةو حىًبييب ِف يف كيريكـً  ٍلميرًٌ ارىاًئحىتىوي. صير ةي  حىًبييب ِف. بػىٌٍنى ثىٍديىي  يىًبيتي
ًبيبىيًت، ىىا أىٍنًت ٗنىً  يلىةه ايى حى . ىىا أىٍنًت ٗنًى نىاًؾ ٘نىىامىتىاًف.عىٌٍنً جىٍدمو ىىا أىٍنتى  يلىةه. عىيػٍ

. أىانى  ، كىرىكىاًفديانى سىٍركه . جىوىائًزي بػىٍيًتنىا أىٍرزه ، كىسىرًيريانى أىٍخضىري يله ايى حىًبييب كىحيٍلوه ٗنًى
ًبيبىيًت بػىٌٍنى   لش ٍوؾً ابػىٌٍنى  لس ٍوسىنىةً ا. كى أٍلىٍكًديىةً انػىٍرًجسي شىاريكفى، سىٍوسىنىةي   كىذىًلكى حى

 ٍشتػىهىٍيتي ا. ٓنىٍتى ًظلًًٌو ٍلبىًنٌنى اكىذىًلكى حىًبييب بػىٌٍنى   ٍلوىٍعرً ابػىٌٍنى شىجىًر  لتُػف احً اكى  .ٍلبػىنىاتً ا
، كىٖنىىرىتيوي حيٍلوىةه ًٜنىٍلًقي. أىٍدخىلىيًن ًإُفى بػىٍيًت  كىعىلىميوي فػىٍوًقي ١نىىب ةه.  ٝنٍىٍمًر،اأىٍف أىٍجًلسى

فىًإٌٓفً مىرًيضىةه حيبًّا. مًشىاليوي ٓنىٍتى رىٍأًسي  لتُػف اًح،. أىٍنًعشيوٓف ابً لز بًيبً اأىٍسًنديكٓف أبًىقٍػرىاًص 
لًٌفيكين  ايى بػىنىاًت أيكريشىًليمى ابً  ًينيوي تػيعىانًقييًن. أيحى ًئًل  لظًٌبىاءً كى٬نى أبًىايى أىال  تػييػىقًٌٍظنى  ٜنٍيقيوًؿ،اكى
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قىاًفزنا  ٍٛنًبىاًؿ،اءى. صىٍوتي حىًبييب. ىيوىذىا آتو طىاًفرنا عىلىى حىت  يىشىا ٜنٍىًبيبى اكىالى تػينػىبًٌٍهنى 
ؿً اعىلىى  ًئلً اأىٍك ًبغيٍفًر  لظ يٍبً . حىًبييب ىيوى شىًبيوه ابً لتًٌبلى اًئًطنىا، أٍلىايى . ىيوىذىا كىاًقفه كىرىاءى حى

كىقىاؿى ِف: قيوًمي  ،حىًبييب . أىجىابى لش بىابًيكً ايػيوىٍصًوصي ًمنى  ٍلكيوىل،ايػىتىطىل عي ًمنى 
يلىيًت كىتػىعىاِفىٍ. أًلىف   ايى  ٗنًى ًبيبىيًت، ايى تىاءى احى .  ٍلمىطىرى اقىٍد مىضىى، كى  لشًٌ  لُزىيوري امىر  كىزىاؿى

عى يف أىٍرًضنىا.  ٍليىمىامىةً اكىصىٍوتي  ٍلقىٍضًب،ا. بػىلىغى أىكىافي أٍلىٍرضً اظىهىرىٍت يف   لتًٌينىةي اٚنًي
يلىيًت  ٍلكيريكـً اًفج هىا، كىقػيعىاؿي  أىٍخرىجىتٍ  ًبيبىيًت، ايى ٗنًى تػىهىا. قيوًمي ايى حى تيًفيحي رىاًئحى

ًعييًن  ٍلمىعىاًقًل،ايف ًسرٍتً  لص ٍخًر،اكىتػىعىاِفىٍ. ايى ٘نىىامىيًت يف ١نىىاًجًئ  أىرًييًن كىٍجهىًك، أىٚنًٍ
يله  يفه صىٍوتىًك، أًلىف  صىٍوتىًك لىطً  ،اخيذيكا لىنىا  .كىكىٍجهىًك ٗنًى  لثػ عىاًلبى ا لثػ عىاًلبى

غىارى ا ةى ا لصًٌ ،ا ٍلميٍفًسدى بػىٌٍنى  لر اًعياحىًبييب ِف كىأىانى لىوي.  أًلىف  كيريكمىنىا قىٍد أىقٍػعىلىٍت. ٍلكيريكـً
ًزـى  لنػ هىاري ا. ًإُفى أىٍف يىًفيحى لس ٍوسىنً ا ،اكىتػىنػٍهى ؿي ًبييب  ٍرًجعٍ ا لظًٌبلى أىٍك  لظ يٍبى ا كىأىٍشًبٍو ايى حى

ًئلً اغيٍفرى  ُبوي نػىٍفًسي.  لل ٍيلً ا. يف ٍلميشىع بىةً ا ٍٛنًبىاؿً اعىلىى  أٍلىايى عىلىى ًفرىاًشي طىلىٍبتي مىٍن ٓنًي
ًدينىًة،اطىلىبػٍتيوي فىمىا كىجىٍدتيوي. ًإٌٓفً أىقيوـي كىأىطيوؼي يف   لش وىارًًع،اكىيف  أٍلىٍسوىاؽً ايف  ٍلمى

ُبوي نػىٍفًسي. طىلىبػٍتيوي فىمىا كىجىٍدتيوي. كىجىدىٓف  ًدينىًة،ايف  لط اًئفي ا ٜنٍىرىسي اأىٍطليبي مىٍن ٓنًي  ٍلمى
ُبوي  ُبوي نػىٍفًسي؟ فىمىا جىاكىٍزتػيهيٍم ًإال  قىًليبلن حىت  كىجىٍدتي مىٍن ٓنًي : أىرىأىيٍػتيٍم مىٍن ٓنًي فػىقيٍلتي

ًبلىٍت يب.  نػىٍفًسي، فىأىٍمسىٍكتيوي كىَفىٍ  ٍلتيوي بػىٍيتى أيمًٌي كىحيٍجرىةى مىٍن حى أىٍرًخًو، حىت  أىٍدخى
لًٌفيكين  ايى بػىنىاًت أيكريشىًليمى ابً  ًئًل  لظًٌبىاءً أيحى أبًىايى  ٜنٍىًبيبى اأىال  تػييػىقًٌٍظنى كىالى تػينػىبًٌٍهنى  ٜنٍىٍقًل،اكى

، ميعىط رىةن ابً   ةً ٍلبػىرًٌي  اًمنى  لط الًعىةي احىت  يىشىاءى. مىٍن ىىًذًه  ةو ًمٍن ديخىافو  لُلبىافً اكى  ٍلميرًٌ كىأىٍعًمدى
ىيوىذىا ٔنىٍتي سيلىٍيمىافى حىٍولىوي ًسُتوفى جىب ارنا ًمٍن جىبىاًبرىًة ًإٍسرىائًيلى.   لت اًجًر؟اكىًبكيلًٌ أىًذر ًة 

ًذًه ًمٍن ىىٍوًؿ ى فىخً سىيػٍفيوي عىلى  . كيُل رىجيلو ٜنٍىٍربى اكيُلهيٍم قىاًبضيوفى سيييوفنا كىميتػىعىلًٌميوفى 
تىوي ًفض ةن، ا. لل ٍيلً ا نىافى. عىًملى أىٍعًمدى ٍلمىًلكي سيلىٍيمىافي عىًملى لًنػىٍفًسًو ٔنىٍتنا ًمٍن خىشىًب ليبػٍ

، كىكىسىطىوي مىٍرصيوفنا ١نىىب ةن ًمٍن بػىنىاًت أيكريشىًليمى.  هي أيٍرجيواانن هي ذىىىبنا، كىمىٍقعىدى اٍخريٍجنى كىرىكىاًفدى
ٍتوي ًبًو أيُموي يف يػىٍوـً  ل ًذما لت اجً سيلىٍيمىافى ابً  ٍلمىًلكى ا ٍنظيٍرفى اايى بػىنىاًت ًصٍهيػىٍوفى، كى  تػىو جى
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نىاًؾ  يلىةه! عىيػٍ ًبيبىيًت، ىىا أىٍنًت ٗنًى يلىةه ايى حى عيٍرًسًو، كىيف يػىٍوـً فػىرىًح قػىٍلًبًو. ىىا أىٍنًت ٗنًى
نػىقىاًبًك. شىٍعريًؾ كىقىًطيًع ًمٍعزو رىاًبضو عىلىى جىبىًل ًجٍلعىادى. أىٍسنىانيًك   ٘نىىامىتىاًف ًمٍن ٓنىٍتً 

ميٍتًئمه، كىلىٍيسى ًفيًهن  عىًقيمه.  ةو كيُل كىاًحدى   لل وىايت ا ٍلغىٍسًل،اًمنى  لص اًدرىةً ا ٛنٍىزىائًزً اكىقىًطيًع 
ًفٍلقىًة ريم انىةو ٓنىٍتى نػىقىاًبًك.  ٍلًقٍرًمًز،اشىفىتىاًؾ كىًسٍلكىةو ًمنى  . خىُدًؾ كى كىفىميًك حيٍلوه

بػيرًٍج دىاكيدى  ٍبيًنًٌ اعينػيقيًك كى ٛنٍىبىاًبرىًة. اًلؤٍلىٍسًلحىًة. أىٍلفي ٠ًنىنٌو عيلًٌقى عىلىٍيًو، كيُلهىا أىتٍػرىاسي  ٍلمى
يىةو، تػىٍوأىمىٌٍنً يػىٍرعىيىاًف بػىٌٍنى  ًؾ كىًخٍشفىيتىٍ ظىبػٍ ًزـى  لنػ هىاري ا. ًإُفى أىٍف يىًفيحى س ٍوسىنً لاثىٍدايى كىتػىنػٍهى

،ا ؿي ًبيبىيًت لىٍيسى ًفيًك لُلبىافً اكىًإُفى تىلًٌ  ٍلميرًٌ اأىٍذىىبي ًإُفى جىبىًل  لظًٌبلى يله ايى حى . كيُلًك ٗنًى
، مىًعي ًمٍن ليبػٍنىافى!  .يػٍبىةه عى  رىٍأًس أىمىانىةى، ًمٍن  ٍنظيرًماىىليمًٌي مىًعي ًمٍن ليبػٍنىافى ايى عىريكسي

. قىٍد سىبػىٍيًت قػىٍليب لُنميورً اًمٍن ًجبىاًؿ  أٍليسيوًد،اًمٍن رىٍأًس شىًنًنى كىحىٍرميوفى، ًمٍن خيديكًر 
ةو ًمٍن عينيًقًك.  ٍحدىل. قىٍد سىبػىٍيًت قػىٍليب إبًً ٍلعىريكسي اايى أيٍخيًت  دىةو كىاًحدى نػىٍيًك، ًبقىبلى عىيػٍ

! كىكىٍم رىاًئحىةي ٝنٍىٍمرً ا! كىٍم ١نىىبػ تيًك أىٍطيىبي ًمنى ٍلعىريكسي ايًت مىا أىٍحسىنى حيب ًك ايى أيخٍ 
ا. ٓنىٍ أٍلىٍطيىابً اأىٍدىىاًنًك أىٍطيىبي ًمٍن كيلًٌ   تى ! شىفىتىاًؾ ايى عىريكسي تػىٍقطيرىاًف شىٍهدن

ًة ليبػٍنىافى. أيٍخيًت  جىن ةه ميٍغلىقىةه،  ريكسي ٍلعى اًلسىاًنًك عىسىله كىلىنبىه، كىرىاًئحىةي ثًيىاًبًك كىرىاًئحى
عىٌٍنه ميٍقفىلىةه، يػىنػٍبيوعه ٢نىٍتيوـه. أىٍغرىاسيًك ًفٍردىٍكسي ريم افو مىعى أىٍٖنىارو نىًفيسىةو، فىاًغيىةو 

رًًدينو  رًًدينو. انى . قىصىًب  كىانى . مير  كىعيوده مىعى  لُلبىافً اكىًقٍرفىةو، مىعى كيلًٌ عيوًد  لذ رًيرىةً اكىكيرٍكيمو
. اٍستػىٍيًقًظي أٍلىٍطيىابً اأىنٍػفىًس  كيلًٌ  ، بًئػٍري ًميىاهو حىي ةو، كىسيييوؿه ًمٍن ليبػٍنىافى . يػىنػٍبيوعي جىن اتو

! ىىيبًٌ عىلىى جىن يًت فػىتػىٍقطيرى أىٍطيىابػيهىا. لًيىٍأًت ٛنٍىنيوبً اكىتػىعىاِفىٍ ايى رًيحى  لش مىاًؿ،اايى رًيحى 
أيىٍكيٍل  . قىطىٍفتي ٍلعىريكسي ا. قىٍد دىخىٍلتي جىن يًت ايى أيٍخيًت لن ًفيسى اٖنىىرىهي حىًبييب ًإُفى جىن ًتًو كى

أىيُػهىا  كيليواميٌرًم مىعى ًطييب. أىكىٍلتي شىٍهًدم مىعى عىسىًلي. شىرًٍبتي ٙنىٍرًم مىعى لىبىيًن.  
ئًمىةه كىقػىٍليب ميٍستػىٍيًقظه. صىٍوتي أٍلىًحب اءي اأىيُػهىا  ٍسكىريكااكى  ٍشرىبيواا. أٍلىٍصحىابي ا . أىانى انى

٘نىىامىيًت، ايى كىاًملىيًت! أًلىف  رىٍأًسي  ًبيبىيًت، ايى حىًبييب قىارًعنا: افٍػتىًحي ِف ايى أيٍخيًت، ايى حى
ى ا ،اًمنى  ٍمتىؤلى ؟ قىٍد . قىٍد خىلىٍعتي ثػىٍويب، فىكىٍيفى أىٍلبىسيوي لل ٍيلً اكىقيصىًصي ًمٍن نيدىل  لط لًٌ



432 

هي ًمنى  ًبييب مىد  يىدى خيهيمىا؟ حى ، فىكىٍيفى أيكىسًٌ فىأىن ٍت عىلىٍيًو  ٍلكىو ًة،اغىسىٍلتي رًٍجلىي 
امى تػىٍقطيرىاًف ميرًّا، كىأىصىاًبًعي مير  قىاًطره   عىلىىأىٍحشىاًئي. قيٍمتي أًلىفٍػتىحى ًٜنىًبييب كىيىدى

مىا . فػىتىٍحتي ًٜنىًبييب، لى ٍلقيٍفلً امىٍقبىًض  . نػىٍفًسي خىرىجىٍت ًعٍندى ًكن  حىًبييب ٓنىىو ؿى كىعىبػىرى
. طىلىبػٍتيوي فىمىا كىجىٍدتيوي. دىعىٍوتيوي فىمىا أىجىابىيًن. كىجىدىٓف  . ٍلمىًدينىةً ايف  لط اًئفي ا ٜنٍىرىسي اأىٍدبػىرى

. أيحى  أٍلىٍسوىارً ا حىفىظىةي ضىرىبيوٓف. جىرىحيوٓف.  لًٌفيكين  ايى بػىنىاًت أيكريشىًليمى رىفػىعيوا ًإزىارًم عىينًٌ
ا  ًبيبيًك ًمٍن حىًبيبو أىيػ تػيهى ًإٍف كىجىٍدتين  حىًبييب أىٍف ٔنيٍربٍنىوي أبًىٌٓفً مىرًيضىةه حيبًّا. مىا حى

ا!لنًٌسىاءً ابػىٌٍنى  ٛنٍىًميلىةي ا ًبيبيًك ًمٍن حىًبيبو حىت  ٓنيىلًًٌفينىا ىىكىذى حىًبييب أىبٍػيىضي  ! مىا حى
. قيصىصيوي ميٍستػىٍرًسلىةه حىاًلكىةه كى كىأى  . ميٍعلىمه بػىٌٍنى رىبٍػوىةو. رىٍأسيوي ذىىىبه إًٍبرًيزه . ٍلغيرىابً اٍ٘نىري

نىاهي كى  اـً اعىيػٍ ً،مىٍغسيولىتىاًف ابً  ٍلًميىاًه،اعىلىى ٠نىىارًم  ٜنٍىمى جىاًلسىتىاًف يف كىقٍػبػىٍيًهمىا.  لل نبى
ًحٌنى ذىًكي ةو. شىفىتىاهي سيٍوسىنه تػىٍقطيرىاًف ميرًّا مىائًعنا. كىأىٍتبلى  لطًٌيبً اكىخىًميلىًة   اهي خىد   ـً رىايى

، ميرىص عىتىاًف ابً  ٍلقىتىاًف ًمٍن ذىىىبو اهي حى  ٍليىاقيوتً . بىٍطنيوي عىاجه أىبٍػيىضي ميغىل فه ابً لز بػىٍرجىدً يىدى
، ميؤىس سىتىاًف عىلىى قىاًعدى  ا. سىاقىاهي عىميودى أٍلىٍزرىؽً ا ليبػٍنىافى. ريخىاـو تػىٌٍنً ًمٍن إًٍبرًيزو. طىٍلعىتيوي كى

ًليًلي، ايى بػىنىاًت أٍلىٍرزً افػىتن كى  ا خى ا حىًبييب، كىىىذى . ىىذى كىةه كىكيُلوي ميٍشتػىهىيىاته ٍلقيوي حىبلى . حى
ًبيبيًك أىيػ تػيهىا  ًبيبيًك فػىنىٍطليبىوي أىٍينى تػىوىج وى حى  لنًٌسىاًء؟ابػىٌٍنى  ٛنٍىًميلىةي اأيكريشىًليمى. أىٍينى ذىىىبى حى

كى٩نىٍمىعى  ٛنٍىن اًت،الًيػىٍرعىى يف  لطًٌيًب،امىعىًك؟ حىًبييب نػىزىؿى ًإُفى جىن ًتًو، ًإُفى ٙنىىاًئًل 
ًبيبىيًت  لس ٍوسىنً ابػىٌٍنى  لر اًعيا. أىانى ًٜنىًبييب كىحىًبييب ِف. لس ٍوسىنى ا يلىةه ايى حى . أىٍنًت ٗنًى

نػىٍيًك فىًإنػ هيمىا قىٍد  كىرتٍصىةى، حىسىنىةه كىأيكريشىًليمى، ميٍرًىبىةه كىجىٍيشو أبًىٍلًويىةو. حىوًٌِف عىينًٌ عىيػٍ
 ًدرةو يف ًجٍلعىادى. أىٍسنىانيًك كىقىًطيًع نًعىاجو صىا لر اًبضً ا ٍلمىٍعزً اغىلىبػىتىآف. شىٍعريًؾ كىقىًطيًع 

ةو ميٍتًئمه كىلىٍيسى ًفيهىا عىًقيمه. كىًفٍلقىًة ريم انىةو خىُدًؾ ٓنىٍتى   لل وىايت ا ٍلغىٍسًل،اًمنى  كيُل كىاًحدى
ةه ًىيى ٘نىىامىيًت   نػىقىاًبًك. ىين  ًسُتوفى مىًلكىةن كىٖنىىانيوفى سيرًٌي ةن كىعىذىارىل ًببلى عىدىدو. كىاًحدى

ةي اكىاًملىيًت.  . رىأىتٍػهىا أًلي  ٍلوىًحيدى هًتىا ًىيى . عىًقيلىةي كىاًلدى فىطىو بٍػنػىهىا.  ٍلبػىنىاتي امًٌهىا ًىيى
ٍحنػىهىا. مىٍن ًىيى  لس رىارًمُ اكى  ٍلمىًلكىاتي ا يلىةه كى  لص بىاًح،اًمٍثلى  ٍلميٍشرًفىةي افىمىدى  ٍلقىمىًر،اٗنًى



433 

أًلىٍنظيرى ًإُفى خيضىًر  ٛنٍىٍوزً اُفى جىن ًة ميٍرًىبىةه كىجىٍيشو أبًىٍلوًيىةو؟ نػىزىٍلتي إً  لش ٍمًس،اطىاًىرىةه كى 
: ىىٍل أىقٍػعىلى  ٍلوىاًدم،ا ٍرـي؟اكىأًلىٍنظيرى فػىلىٍم أىٍشعيٍر ًإال  كىقىٍد جىعىلىٍتيًن  لُرم افي؟اىىٍل نػىو رى  ٍلكى

. اٍرًجًعي،  .  ٍرًجًعيانػىٍفًسي بػىٌٍنى مىرٍكىبىاًت قػىٍوـً شىرًيفو  ًجًعيرٍ ا ٍرًجًعي،اايى شيولىمًٌيثي
،  مىاذىافػىنػىٍنظيرى ًإلىٍيًك.  رىٍقًص صىف ٌٍنً؟ مىا أىٍٗنىلى رًٍجلىٍيًك  ًمٍثلى تػىرىٍكفى يف شيولىمًٌيثى

ٍيًك ًمٍثلي ! دىكىائًري فىخً ٍلكىًرٔفً اايى بًٍنتى  لنػ ٍعلىٌٍنً ابً  ،اذى . سير تيًك   ٜنٍىًليًٌ صىنػٍعىًة يىدىٍم صىن اعو
. لس ٍوسىنً كىٍأسه ميدىك رىةه، الى يػيٍعوًزيىىا شىرىابه ٣نىٍزيكجه. بىٍطنيًك صيبػٍرىةي ًحٍنطىةو ميسىي جىةه ابً 

ؾً ثى  نىاًؾ كى   ٍدايى . عىيػٍ بػيرٍجو ًمٍن عىاجو يف  ٍلربىؾً اكىخىٍشفىتػىٌٍنً، تػىٍوأىمىٍي ظىبػٍيىةو. عينػيقيًك كى
نىافى حىٍشبيو  بػيرًٍج ليبػٍ ًب بىثًٌ رىبًٌيمى. أىنٍػفيًك كى . رىٍأسيًك  لن اًظرً افى ًعٍندى ابى ْنيىاهى ًدمىٍشقى

. مىًلكه قىٍد أيًسرى ابً  ٍلكىٍرمىًل،اعىلىٍيًك ًمٍثلي  . مىا أىٍٗنىلىًك ٝنٍيصىلً كىشىٍعري رىٍأًسًك كىأيٍرجيوىافو
ًؾ أىيػ تػيهىا  ًؾ  لن ٍخلىًة،! قىامىتيًك ىىًذًه شىًبيهىةه ابً اتً لل ذ  ابً  ٜنٍىًبيبىةي اكىمىا أىٍحبلى كىثىٍدايى

: ًإٌٓفً أىٍصعىدي ًإُفى ٍلعىنىاًقيدً ابً  ًؾ كىعىنىاًقيًد ًقهىاكىأيٍمًسكي ًبعيذيك  لن ٍخلىةً ا. قػيٍلتي . كىتىكيوفي ثىٍدايى
،ا ٍرـً  ٍلميرىٍقرًقىةي ا لس ائًغىةي ا ًٜنىًبييب  .ٝنٍىٍمرً اكىحىنىكيًك كىأىٍجوىًد  لتُػف اًح،اكىرىاًئحىةي أىٍنًفًك كى  ٍلكى
حىًبييب لًنىٍخريٍج ًإُفى ٍشًتيىاقيوي ا. أىانى ًٜنىًبييب، كىًإِفى  لن ائًًمٌنى اعىلىى ًشفىاًه  لس اًئحىةي ا . تػىعىاؿى ايى
،ا. لًنػيبىكًٌرىف  ًإُفى ٍلقيرىلاكىٍلنىًبٍت يف  ٜنٍىٍقًل،ا : ىىٍل  ٍلكيريكـً ٍرـي؟ا أىٍزىىرى لًنػىٍنظيرى ىىٍل تػىفىت حى  ٍلكى
؟ا .  لُرم افي؟اىىٍل نػىو رى  ٍلقيعىاؿي لُلف احي يػىفيوحي رىاًئحىةن، كىًعٍندى أىبٍػوىابًنىا  اىينىاًلكى أيٍعًطيكى حييبًٌ

حىًبييب. لىيػٍتىكى كىأىخو ِف  لنػ فىاًئسً اكيُل  ٍرتػيهىا لىكى ايى ةو كىقىًد٬نىةو، ذىخى  لر اًضعً اًمٍن جىًديدى
كىأيقػىبًٌلىكى كىالى ٫نيٍزيكنىيًن. كىأىقيوديؾى كىأىٍدخيلي ًبكى بػىٍيتى  ٝنٍىارًجً اٍديىٍي أيمًٌي، فىأىًجدىؾى يف ثى 

ًؼ ريم آف. مًشىاليوي ٓنىٍ  ٍلمىٍمزيكجىةً ا ٝنٍىٍمرً اأيمًٌي، كىًىيى تػيعىلًٌمييًن، فىأىٍسًقيكى ًمنى   تى ًمٍن سيبلى
لًٌفيكين  ايى بػىنىاًت أيكريشىًليمى أىال  تػييػىقًٌٍظنى كىالى تػينػىبًٌٍهنى  ًينيوي تػيعىانًقييًن. أيحى  ٜنٍىًبيبى ارىٍأًسي، كى٬نى

ًبيًبهىا؟  ٍلبػىرًٌي ةً اًمنى  لط الًعىةي احىت  يىشىاءى. مىٍن ىىًذًه  ةن عىلىى حى شىجىرىًة  ٓنىٍتى ميٍستىًندى
،  لتُػف احً ا . اٍجعىٍليًن  شىو قٍػتيكى ، ىينىاؾى خىطىبىٍت لىكى كىاًلدىتيكى ىينىاؾى خىطىبىٍت لىكى أيُمكى

. أًلىف   ، كىخىامتًو عىلىى سىاًعًدؾى  ٍلغىيػٍرىةي ا. ٍلمىٍوتً اقىوًي ةه كى  ٍلمىحىب ةى اكىخىامتًو عىلىى قػىٍلًبكى
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ًيبػيهىا. ٍٟنىاًكيىةً اقىاًسيىةه كى  ًر لىظىى  ٟنى اهه كىًثًنىةه الى تىٍستىًطيعي أىٍف تيٍطًفئى . ًميى لر بًٌ اٟنىًيبي انى
ٍنسىافي االى تػىٍغميريىىا. ًإٍف أىٍعطىى  لُسييوؿي اكى  ٍلمىحىب ةى،ا  ٍلمىحىب ًة،اكيل  ثػىٍركىًة بػىٍيًتًو بىدىؿى   إٍلً

ًف. فىمىاذىا نىٍصنىعي أًليٍختً ٍحًتقىارناآنيٍتػىقىري  نىا يف يػىٍوـو . لىنىا أيٍخته صىًغًنىةه لىٍيسى ٟنىىا ثىٍدايى
ابن فػىنىٍحصيريىىا أبًىٍلوىاًح  ؟ ًإٍف تىكيٍن سيورنا فػىنػىٍبيًن عىلىيػٍهىا بػيرٍجى ًفض ةو. كىًإٍف تىكيٍن ابى ٔنيٍطىبي
مىةن. كىافى  نػىٍيًو كىوىاًجدىةو سىبلى بػيٍرجىٌٍنً. ًحينىًئذو كيٍنتي يف عىيػٍ مى كى أىٍرزو. أىانى سيوره كىثىٍدايى

ٍرـه  ٍرـى ايف بػىٍعلى ىىاميوفى. دىفىعى ًلسيلىٍيمىافى كى ًإُفى نػىوىاًطًنى، كيُل كىاًحدو يػيؤىدًٌم عىٍن ٖنىىرًًه  ٍلكى
لىكى ايى سيلىٍيمىافي، كىًمئػىتىاًف  أٍلىٍلفي اِف ىيوى أىمىاًمي.  ل ًذما. كىٍرًمي ٍلًفض ةً اأىٍلفنا ًمنى 
ا لث مىرً الًنػىوىاًطًًن  يىٍسمىعيوفى صىٍوتىًك،  أٍلىٍصحىابي ا اًت،ٛنٍىن  ايف  ٛنٍىاًلسىةي ا. أىيػ تػيهى

ًعييًن. اٍىريٍب ايى حىًبييب، كىكيٍن كى  ًئلً اأىٍك كىغيٍفًر  لظ يٍبً افىأىٚنًٍ  «. أٍلىٍطيىابً اعىلىى ًجبىاًؿ  أٍلىايى
 كاشتمل )العهد القديػم(، على الكثًن من اٝنرافات كاألكاذيب، منها:

ًت  ٜنٍىي ةي اكىكىانىًت » الـحّية الـملعونة: - يػىوىاانى يًع حى  لر بُ اعىًملىهىا  ل يًت ا ٍلبػىرًٌي ةً اأىٍحيىلى ٗنًى
لىوي،ا ٍرأىًة: أىحىقًّا قىاؿى  إٍلً ٍرأىةي افػىقىالىًت  ٛنٍىن ًة؟االى أتىٍكيبلى ًمٍن كيلًٌ شىجىًر  هللاي فػىقىالىٍت لًٍلمى  ٍلمى

: هللاي فػىقىاؿى  ٛنٍىن ةً ايف كىسىًط  ل يًت ا لش جىرىةً اكىأىم ا ٖنىىري أنىٍكيلي،  ٛنٍىن ةً الًٍلحىي ًة: ًمٍن ٖنىىًر شىجىًر 
. فػىقىالىًت  ! بىًل  ٜنٍىي ةي االى أتىٍكيبلى ًمٍنوي كىالى ٕنىىس اهي لًئىبل  ٕنىيواتى ٍرأىًة: لىٍن ٕنىيواتى عىاَفه أىن وي  هللاي لًٍلمى

ًف ًمنٍ  ًف كى تػىنػٍفىًتحي أىٍعيػينيكيمى  وي يػىٍوـى أتىٍكيبلى . فػىرىأىًت لش ر  اكى  ٝنٍىيػٍرى اعىارًفػىٌٍنً  ً اا كىتىكيوانى
ٍرأىةي ا جىةه لًٍلعيييوًف، كىأىف   لش جىرىةى اأىف   ٍلمى ةه ًلؤٍلىٍكًل، كىأىنػ هىا هبًى يًٌدى شىًهي ةه لًلن ظىًر.  لش جىرىةى اجى

 نٍػفىتىحىتٍ اضنا مىعىهىا فىأىكىلى. فى كىأىٍعطىٍت رىجيلىهىا أىيٍ  ٍت،فىأىخىذىٍت ًمٍن ٖنىىرًىىا كىأىكىلى 
عىا  . كىٚنًى ًف. فىخىاطىا أىٍكرىاؽى ًتٌنو كىصىنػىعىا أًلىنٍػفيًسًهمىا مىآزًرى انى أىٍعيػينػيهيمىا كىعىًلمىا أىنػ هيمىا عيٍرايى

لىوً ا لر بًٌ اصىٍوتى  ـي كى  ٍختػىبىأى افى  لنػ هىاًر،اًعٍندى ىيبيوًب رًيًح  ٛنٍىن ةً امىاًشينا يف  إٍلً ًمٍن  ٍمرىأىتيوي اآدى
لىوً ا لر بًٌ اكىٍجًو  لىوي ا لر بُ ا. فػىنىادىل ٛنٍىن ةً ايف كىسىًط شىجىًر  إٍلً ـى كىقىاؿى لىوي: أىٍينى  إٍلً آدى

ٍعتي صىٍوتىكى يف  : ٚنًى ؟ فػىقىاؿى فه فى  ٛنٍىن ةً اأىٍنتى ، أًلىٌٓفً عيٍرايى : ٍختػىبىٍأتي افىخىًشيتي . فػىقىاؿى
فه؟ ىىٍل أىكىٍلتى ًمنى  مىٍن أىٍعلىمىكى  أىٍكصىيػٍتيكى أىٍف الى أتىٍكيلى  ل يًت ا لش جىرىةً اأىن كى عيٍرايى



435 

ـي:  ٍرأىةي اًمنػٍهىا؟ فػىقىاؿى آدى .  لش جىرىةً اجىعىٍلتػىهىا مىًعي ًىيى أىٍعطىٍتيًن ًمنى  ل يًت ا ٍلمى فىأىكىٍلتي
لىوي ا لر بُ افػىقىاؿى  ا  إٍلً ٍرأىًة: مىا ىىذى ٍرأىةي افػىعىٍلًت؟ فػىقىالىًت  ل ًذمالًٍلمى غىر ٍتيًن  ٜنٍىي ةي ا: ٍلمى

. فػىقىاؿى  لىوي ا لر بُ افىأىكىٍلتي يًع  عىٍلتً لًٍلحىي ًة: أًلىن ًك فػى  إٍلً ا، مىٍلعيونىةه أىٍنًت ًمٍن ٗنًى ىىذى
يًع كيحيوًش  ٍلبػىهىائًمً ا ـً . عىلىى بىطًٍنًك تىٍسعىٌٍنى كىتػيرىاابن أتىٍ ٍلبػىرًٌي ةً اكىًمٍن ٗنًى كيًلٌنى كيل  أىاي 

اكىةن بػىيػٍنىًك كىبػىٌٍنى  ٍرأىًة،احىيىاًتًك. كىأىضىعي عىدى كىبػىٌٍنى نىٍسًلًك كىنىٍسًلهىا. ىيوى يىٍسحىقي  ٍلمى
ٍرأىًة: تىٍكًثًننا أيكىثًٌري أىتٍػعىابى حىبىًلًك، ابً   ٍلوىجىعً رىٍأسىًك، كىأىٍنًت تىٍسحىًقٌنى عىًقبىوي. كىقىاؿى لًٍلمى

دنا. كىًإُفى رىجيًلًك يىكيوفي  تىًلًدينى  ـى: أًلىن كى  ٍشًتيىاقيكً اأىٍكالى كىىيوى يىسيودي عىلىٍيًك. كىقىاؿى آًلدى
: الى أتىٍكيٍل ًمنػٍهىا،  ل يًت ا لش جىرىةً اكىأىكىٍلتى ًمنى  ٍمرىأىًتكى الًقىٍوًؿ  ٍعتى ٚنىً  أىٍكصىيػٍتيكى قىاًئبلن

. ابً  أٍلىٍرضي امىٍلعيونىةه  . كىشىوٍكنا كىحىسىكنا  لتػ عىبً ًبسىبىًبكى ـً حىيىاًتكى أتىٍكيلي ًمنػٍهىا كيل  أىاي 
أتىٍكيلي عيٍشبى  ، كى . ًبعىرىًؽ كىٍجًهكى أتىٍكيلي خيبػٍزنا حىت  تػىعيودى ًإُفى ٜنٍىٍقلً اتػيٍنًبتي لىكى

، كىًإُفى تػيرىابو تػىعيودي. كىدى  ل يًت ا أٍلىٍرضً ا ـي أيًخٍذتى ًمنػٍهىا. أًلىن كى تػيرىابه  ٍمرىأىتًوً ا ٍسمى اعىا آدى
. كىصىنىعى  لىوي ا لر بُ احىو اءى أًلىنػ هىا أيـُ كيلًٌ حىيٌو ـى كى  إٍلً أىٍقًمصىةن ًمٍن ًجٍلدو  ٍمرىأىتًوً اآًلدى

لىوي ا لر بُ اكىأىٍلبىسىهيمىا. كىقىاؿى  ٍنسىافي ا: ىيوىذىا إٍلً  ٝنٍىيػٍرى اقىٍد صىارى كىوىاًحدو ًمن ا عىارًفنا  إٍلً
أيىٍخيذي ًمٍن شىجىرىًة  آٍلفى ا. كى لش ر  اكى  هي كى أيىٍكيلي كى٪نىٍيىا ًإُفى  ٜنٍىيىاةً الىعىل وي ٬نىيُد يىدى أىٍيضنا كى
لىوي ا لر بُ ا. فىأىٍخرىجىوي أٍلىبىدً ا أيًخذى ًمنػٍهىا. فىطىرىدى  ل يًت ا أٍلىٍرضى اًمٍن جىن ًة عىٍدفو لًيػىٍعمىلى  إٍلً
،ا ٍنسىافى ـى شى  إٍلً كىٟنىًيبى سىٍيفو ميتػىقىلًٌبو ًٜنًرىاسىًة طىرًيًق  ٍلكىريكبًيمى،اٍرًقي  جىن ًة عىٍدفو كىأىقىا

 . (ُ)«ٜنٍىيىاةً اشىجىرىًة 
ا ًلسىاانن  كيُلهىا اأٍلىٍرضي  كىكىانىتً » برج اببل: - ةن  كىليغىةن  كىاًحدن  يف  كىحىدىثى . كىاًحدى

 بػىٍعضيهيمٍ  كىقىاؿى . ىينىاؾى  كىسىكىنيوا ًشنػٍعىارى  أىٍرضً  يف  بػيٍقعىةن  كىجىديكا أىنػ هيمٍ  شىٍرقنا اٍرًٓنىاٟنًًمٍ 
ننا نىٍصنىعي  ىىليم  : لًبػىٍعضو   ٟنىيمي  كىكىافى  اٜنٍىجىًر، مىكىافى  اللًٌنٍبي  ٟنىيمي  فىكىافى . شىيًّا كىنىٍشوًيوً  لًبػٍ
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. اًبلس مىاءً  رىٍأسيوي  كىبػيٍرجنا مىًدينىةن  أًلىنٍػفيًسنىا نػىنٍبً  ىىليم  : كىقىاليوا. الطًٌٌنً  مىكىافى  اٜنٍيمىري 
 لًيػىٍنظيرى  الر بُ  فػىنػىزىؿى . اأٍلىٍرضً  كيلًٌ  كىٍجوً  عىلىى نػىتػىبىد دى  لًئىبل   اٍٚننا أًلىنٍػفيًسنىا كىنىٍصنىعي 
ٍينً  كىاٍلبػيرٍجى  اٍلمىًدينىةى  ـى  بػىنيو كىافى  الل ذى  كىاًحده  به شىعٍ  ىيوىذىا: الر بُ  كىقىاؿى . يػىبػٍنيونػىهيمىا آدى
ا ًٛنىًميًعًهٍم، كىاًحده  كىًلسىافه  اؤيىيمٍ  كىىىذى ٍتىًنعي  الى  كىاآٍلفى . اًبٍلعىمىلً  ابًٍتدى  مىا كيلُ  عىلىٍيًهمٍ  ٬نى
انػىهيمٍ  ىينىاؾى  كىنػيبػىٍلًبلٍ  نػىٍنزًؿٍ  ىىليم  . يػىٍعمىليوهي  أىفٍ  يػىنػٍويكفى   ًلسىافى  بػىٍعضيهيمٍ  يىٍسمىعى  الى  حىت   ًلسى
 بػينػٍيىافً  عىنٍ  فىكىُفوا اأٍلىٍرًض، كيلًٌ  كىٍجوً  عىلىى ىينىاؾى  ًمنٍ  الر بُ  فػىبىد دىىيمي . بػىٍعضو 

ًدينىًة، ًبلى؛ اٍٚنيهىا ديًعيى  ًلذىًلكى  اٍلمى  كىًمنٍ . اأٍلىٍرضً  كيلًٌ  ًلسىافى  بػىٍلبىلى  ىينىاؾى  الر ب   أًلىف   ابى
 .(ُ)«ٍرضً اأٍلى  كيلًٌ  كىٍجوً  عىلىى الر بُ  بىد دىىيمي  ىينىاؾى 

ئىةى  بٍػنىةي اكىخىرىجىٍت ًدينىةي » :دينة وشكيم - تٍػهىا لًيػىٍعقيوبى لًتػىٍنظيرى بػىنىاًت  ل يًت الىيػٍ كىلىدى
مىعىهىا  ٍضطىجىعى اكىأىخىذىىىا كى  أٍلىٍرًض،ارىئًيًس  ٜنًٍوًٌمًٌ ا٘نىيورى  ٍبني افػىرىآىىا شىًكيمي  أٍلىٍرًض،ا

،يػىٍعقي  بٍػنىةً اكىأىذىٟن ىا. كىتػىعىل قىٍت نػىٍفسيوي ًبًدينىةى  طىفى  ٍلفىتىاةى اكىأىحىب   وبى . فىكىل مى ٍلفىتاةى اكىالى
ًذًه  : خيٍذ ِف ىى هي قىاًئبلن عى يػىٍعقيوبي أىن وي ٤نى سى ًدينىةى  لص ًبي ةى اشىًكيمي ٘نىيورى أىابى زىٍكجىةن. كىٚنًى

يػىٍعقيوبي حىت  جىاءيكا.  فىسىكىتى  ٜنٍىٍقًل،اأىم ا بػىنيوهي فىكىانيوا مىعى مىوىاًشيًو يف . كى بٍػنػىتىوي ا
 ٜنٍىٍقلً افىخىرىجى ٘نىيوري أىبيو شىًكيمى ًإُفى يػىٍعقيوبى لًيػىتىكىل مى مىعىوي. كىأىتىى بػىنيو يػىٍعقيوبى ًمنى 

عيوا. كىغىًضبى  ا أًلى  ٍغتىاظيوااكى  لٌرًجىاؿي اًحٌنى ٚنًى ن وي صىنىعى قػىبىاحىةن يف ًإٍسرىائًيلى ًجدًّ
ا الى  بٍػنىةً اّنيضىاجىعىًة  ، كىىىكىذى : شىًكيمي  يػىٍعقيوبى  ٍبيًن اييٍصنىعي. كىتىكىل مى ٘نىيوري مىعىهيمى قىاًئبلن

ىىا زىٍكجىةن بٍػنىًتكيمٍ قىٍد تػىعىل قىٍت نػىٍفسيوي ابً  . تػيٍعطيونػىنىا بػىنىاًتكيٍم،  . أىٍعطيوهي ًإاي  كىصىاًىريكانى
أتىٍخيذيكفى لىكيٍم بػىنىاتًنىا. كىتىٍسكينيوفى مىعىنىا، كىتىكيوفي  امىكيمي.  أٍلىٍرضي اكى ريكااكى  ٍسكينيوااقيد   ْنً 

 أىٍعييًنكيٍم. ًفيهىا كىٕنىىل كيوا هًبىا. مثي  قىاؿى شىًكيمي أًلىبًيهىا كىإًلٍخوىهًتىا: دىعيوٓف أىًجٍد نًٍعمىةن يف 
كىمىا تػىقيوليوفى ِف.   يى تػىقيوليوفى ِف أيٍعًطي. كىثًٌريكا عىلىي  ًجدًّا مىٍهرنا كىعىًطي ةن، فىأيٍعطً  ل ًذمافى 
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هي ػفىأىجىابى بػىنيو يػىٍعقيوبى شىًكيمى كىحى  زىٍكجىةن. ٍلفىتىاةى اكىأىٍعطيوٓف   ،مىٍكرو ػً ب ،ميورى أىابى
هيمىا: الى نىٍستىًطيعي أىٍف نػىٍفعىلى ػج سى ًدينىةى أيٍختػىهيٍم، فػىقىاليوا لى ػفى قىٍد نى أًلىن وي كىا ؛كىتىكىل ميوا

ا  ا نيواتًيكيمٍ ػً اره لىنىا. غىيػٍرى أىنػ نىا بػػأًلىن وي عى  ؛أىٍف نػيٍعًطيى أيٍختػىنىا ًلرىجيلو أىٍغلىفى  ،أٍلىٍمرى اىىذى  ،هىذى
ٍتًنكيٍم كيل  ػبً  ،ٍم ًمثٍػلىنىاػػًإٍف ًصٍرتي  أنىٍخي  ،رو. نػيٍعًطيكيٍم بػىنىاتًنىاػػذىكى  خى ذي لىنىا بػىنىاًتكيٍم، كىنىٍسكيني ػكى
ا. كىًإٍف لى ػكىنىًصي ،مىعىكيمٍ   ،بٍػنػىتػىنىاا خيذي ٍختىًتنيوا، أنىٍ ػٍم تىٍسمىعيوا لىنىا، أىٍف تى ػري شىٍعبنا كىاًحدن

ميهيمٍ  ٍمًضي.ػكىنى  نى ػً ف ،فىحىسينى كىبلى . كىلى ػٍي شىًكيمى ٍبًن حى ػعىيػٍنى ي ػكىفً  ،ميورى ػٍي حى ػي عىيػٍ ٍم ػميورى
ـي ايػىتىأىخ ًر  . كىكىافى أىٍكرىـى جى  بٍػنىةً أًلىن وي كىافى مىٍسريكرنا ابً  ؛أٍلىٍمرى اأىٍف يػىٍفعىلى  ٍلغيبلى ًميًع ػيػىٍعقيوبى

مىا مىا أىٍىلى مىًدينىًتهً مىا، كىكىل  اًب مىًدينىًتهً ػى بى ػإًلى  ،بٍػنيوي ا مي ػًكيػوري كىشى ػػػمي ػبػىٍيًت أىبًيًو. فىأىتىى حى 
ًء  كىيػىت ًجريكا ًفيهىا. كىىيوىذىا  ،أٍلىٍرضً اميسىاًلميوفى لىنىا. فػىٍليىٍسكينيوا يف  ٍلقىٍوـي اقىائًلىٌٍنً: ىىؤيالى

يػٍرى كىنػيٍعًطيًهٍم بػىنىاتًنىا. غى  ،زىٍكجىاتو  ًهمٍ ػً تأىمىامىهيٍم. أنىٍخيذي لىنىا بػىنىا لط رىفػىٌٍنً اكىاًسعىةي  أٍلىٍرضي ا
ا فػىقىٍط ييواتًينىا ػً أىن وي ب ا: ب ؛مىعىنىا لس كىنً اعىلىى  ،ٍلقىٍوـي اهىذى ٍتًننىا كيل  ػً لًنىًصًنى شىٍعبنا كىاًحدن خى
لىنىا؟  ائًًمًهمٍ كىكيُل بػىهى  ،كىميٍقتػىنىاىيمٍ  ،ٍختيونيوفى. أىالى تىكيوفي مىوىاًشيًهمٍ ػكىمىا ىيٍم مى   ،ذىكىرو 

 ،خىارًًجٌنى ػلٍ اًميعي ػجى  بًٍنوً احىميورى كىشىًكيمى ػً فػىيىٍسكينيوفى مىعىنىا. فىسىًمعى ل ،نيواتًيًهٍم فػىقىطٍ 
ًب  ًدينىًة،اًمٍن ابى ًب  خىارًًجٌنى ػلٍ اكيُل ذىكىرو. كيُل   نى ػى ٍختىتاكى  ٍلمى ًدينىةً اًمٍن ابى فىحىدىثى  .ٍلمى

ًعي ًإذٍ  ،لث اًلثً ا ٍليػىٍوـً اي ػفً  ، شً  يٍ ػبٍػنى ا أىف   ،نى ػكىانيوا ميتػىوىجًٌ ًكمى ػيػىٍعقيوبى أىخىوىٍم  ،ٍمعيوفى كىالى
ا كيُل كىاًحدو سىيػٍفىوي  كىقػىتىبلى كيل  ذىكىرو. كىقػىتىبلى  ،أبًىٍمنو  ٍلمىًدينىةً اكىأىتػىيىا عىلىى  ،ًدينىةى، أىخىذى

ا ًدينىةى  لس ٍيًف،احىدًٌ ػبً  ،بٍػنىوي اميورى كىشىًكيمى ػحى  م  ػخىرىجىا. ثي كى  ،ًمٍن بػىٍيًت شىًكيمى  ،كىأىخىذى
لىىاأىتىى بػىنيو يػىٍعقيوبى عىلىى   ،ج سيوا أيٍختػىهيٍم. غىنىمىهيمٍ ػهيٍم نى ػأًلىن   ٍلمىًدينىةى،اهىبيوا ػكىنى  ،ٍلقىتػٍ

 ،أىخىذيكهي. كىسىبػىٍوا ،حىٍقلً ػلٍ ا يػكىمىا فً  ،ٍلمىًدينىةً اي ػكىكيُل مىا فً  ،رىىيمٍ ػًميػكىحى  ،كىبػىقىرىىيمٍ 
فػىقىاؿى . ٍلبػيييوتً اي ػكىكيل  مىا فً  ،ًهٍم، كىًنسىاءىىيمٍ ػكىكيل  أىٍطفىالً  ،ًهمٍ ػً ثػىٍركىتهىبيوا كيل  ػكىنى 

مى ًعٍندى سيك اًف يػىٍعقيوبي ًلشً  ًكم: كىد ٍرٕنيىآف بًتىٍكرًيًهكيمىا ًإاي   أٍلىٍرضً اٍمعيوفى كىالى
نػٍعىانًيًٌٌنى ا ٍجتىًمعيوفى عىلىي  كىيىٍضرًبيونىيًن، فىأىبًيدي أىانى كىأىانى نػىفىره قىًليله. فػىيى  ٍلًفرًزًيًٌٌنى،اكى  ٍلكى
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: أىنىًظًنى زىانًيىةو يػىٍفعىلي أبًيٍخًتنىا؟  .(ُ)«كىبػىٍييًت. فػىقىاالى
نًًو كى » أاتن بلعام: - ـي صىبىاحنا كىشىد  عىلىى أىاتى ـى بػىٍلعىا . ٍنطىلىقى افػىقىا  مىعى ريؤىسىاًء ميوآبى

ؾي  هللاً فىحىًميى غىضىبي  لًيػيقىاًكمىوي كىىيوى  لط رًيقً ايف  لر بًٌ اأًلىن وي ميٍنطىًلقه، كىكىقىفى مىبلى
مىاهي مىعىوي. فىأىٍبصىرىًت  نًًو كىغيبلى في ارىاًكبه عىلىى أىاتى ؾى  أٍلىاتى  لط رًيقً اكىاًقفنا يف  لر بًٌ امىبلى

في ا مىالىتً كىسىيػٍفيوي مىٍسليوؿه يف يىًدًه، فى  . فىضىرىبى ٜنٍىٍقلً اكىمىشىٍت يف  ط رًيقً لاعىًن  أٍلىاتى
ـي  فى ابػىٍلعىا ؾي لط رًيقً الًيػىريد ىىا ًإُفى  أٍلىاتى ، لىوي  لر بًٌ ا. مثي  كىقىفى مىبلى يف خىٍندىؽو لًٍلكيريكـً

. فػىلىم ا أىٍبصىرىًت  في احىاًئطه ًمٍن ىينىا كىحىاًئطه ًمٍن ىينىاؾى ؾى  أٍلىاتى زى٘نىىًت  لر بًٌ امىبلى
،ا ـى ابً  ٜنٍىاًئطى ؾي  ٍجتىازى افىضىرىبػىهىا أىٍيضنا. مثي   ٜنٍىاًئًط،كىضىغىطىٍت رًٍجلى بػىٍلعىا  لر بًٌ امىبلى

. فػىلىم ا  ًيننا أىٍك مًشىاالن أىٍيضنا كىكىقىفى يف مىكىافو ضىيًٌقو حىٍيثي لىٍيسى سىًبيله لًلُنكيوًب ٬نى
في ا تً أىٍبصىرى  ؾى  أٍلىاتى ،امىبلى ـى كىضىرىبى رىبىضى  لر بًٌ ـى. فىحىًميى غىضىبي بػىٍلعىا ٍت ٓنىٍتى بػىٍلعىا

فى ا ًف،افىمى  لر بُ ا. فػىفىتىحى ٍلقىًضيبً ابً  أٍلىاتى ـى: مىاذىا صىنػىٍعتي ًبكى حىت   أٍلىاتى فػىقىالىٍت لًبػىٍلعىا
؟ فػىقى  آٍلفى اضىرىبٍػتىيًن  ثى دىفػىعىاتو ًف: أًلىن ًك  اؿى ثىبلى ـي ًلؤٍلىاتى يب. لىٍو كىافى يف  ٍزدىرىٍيتً ابػىٍلعىا

في اقىٍد قػىتػىٍلتيًك. فػىقىالىًت  آٍلفى ايىًدم سىٍيفه لىكيٍنتي  نىكى  أٍلىاتى ـى: أىلىٍستي أىانى أىاتى  ل يًت الًبػىٍلعىا
ا  ؟ارىًكٍبتى عىلىيػٍهىا ميٍنذي كيجيوًدؾى ًإُفى ىىذى ا؟  و ٍدتي ىىٍل تػىعى  ٍليػىٍوـً أىٍف أىفٍػعىلى ًبكى ىىكىذى

: . مثي  كىشىفى  فػىقىاؿى ؾى  لر بُ االى ـى، فىأىٍبصىرى مىبلى  لط رًيقً اكىاًقفنا يف  لر بًٌ اعىٍن عىيػٍينىٍ بػىٍلعىا
ؾي  ا عىلىى كىٍجًهًو. فػىقىاؿى لىوي مىبلى : ًلمىاذىا لر بًٌ اكىسىيػٍفيوي مىٍسليوؿه يف يىًدًه، فىخىر  سىاًجدن

نىكى  ؟  آٍلفى اضىرىٍبتى أىاتى ثى دىفػىعىاتو ا قىٍد خىرىٍجتي لًٍلميقىاكىمىًة أًلىف  ثىبلى  لط رًيقى اىىأىنىذى
في اكىٍرطىةه أىمىاًمي، فىأىٍبصىرىٍتيًن  ٍل  آٍلفى اكىمىالىٍت ًمٍن قيد اًمي  أٍلىاتى . كىلىٍو َفٍى ٕنًى ثى دىفػىعىاتو ثىبلى

اًمي لىكيٍنتي  تػيهىااقىٍد قػىتػىٍلتيكى كى  آٍلفى اًمٍن قيد  ًؾ بػىٍلعى  . فػىقىاؿى ٍستػىبػٍقىيػٍ ـي ًلمىبلى : لر بًٌ اا
. ًإٌٓفً َفٍى أىٍعلىٍم أىن كى كىاًقفه تًٍلقىاًئي يف  نػىٍيكى  آٍلفى ا. كى لط رًيقً اأىٍخطىٍأتي ًإٍف قػىبيحى يف عىيػٍ

                                                           
 .ُّ-ُ، اآلايت ّْ( سفر التكوين، الفصل ُ)
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ؾي  ـى:  لر بًٌ افىًإٌٓفً أىٍرًجعي. فػىقىاؿى مىبلى ل مي ابً  لٌرًجىاًؿ،امىعى  ٍذىىبٍ الًبػىٍلعىا ـً كىًإ٧ن ىا تػىتىكى  ٍلكىبلى
ؽى  ٍنطىلىقى اأيكىلًٌميكى بًًو فػىقىٍط. فى  ًذمل  ا الى ـي مىعى ريؤىسىاًء ابى  . (ُ)«بػىٍلعىا

فىبلى  ٍبنه،اًإذىا سىكىنى ًإٍخوىةه مىعنا كىمىاتى كىاًحده ًمنػٍهيٍم كىلىٍيسى لىوي » خملوع النعل: -
. أىخيو زىٍكًجهىا يىٍدخيلي عىلىيػٍهىا كىيػىت ًخذيىىا  ٍلمىٍيتً ا ٍمرىأىةي اتىًصًر  ًإُفى خىارًجو ًلرىجيلو أىٍجنىيبٌو

أىًخيًو  ٍسمً تىًلديهي يػىقيوـي ابً  ل ًذما ٍلًبٍكري ا. كى لز ٍكجً الًنػىٍفًسًو زىٍكجىةن، كىيػىقيوـي ٟنىىا ًبوىاًجًب أىًخي 
أىًخيًو،  ٍمرىأىةى اأىٍف أيىٍخيذى  لر جيلي ا. كىًإٍف َفٍى يػىٍرضى ًمٍن ًإٍسرىائًيلى  ٍٚنيوي الًئىبل  ٬نيٍحىى  ٍلمىٍيًت،ا

: قىٍد أىَبى أىخيو زىٍكًجي أىٍف ييًقيمى  لُشييوخً اًإُفى  ٍلبىابً اأىًخيًو ًإُفى  ٍمرىأىةي اتىٍصعىدي  كىتػىقيوؿي
. فػىيىٍدعيوهي شيييوخي ٍكجً لز  ايف ًإٍسرىائًيلى. َفٍى يىشىٍأ أىٍف يػىقيوـى ِف ًبوىاًجًب أىًخي  ٍٚننااأًلىًخيًو 

ـي  ذىىىا. تػىتػىقىد  : الى أىٍرضىى أىٍف أىٔنً  أىًخيًو  ٍمرىأىةي امىًدينىًتًو كىيػىتىكىل ميوفى مىعىوي. فىًإٍف أىصىر  كىقىاؿى
 ً ـى أىٍعٌني  حي صىرًٌ كىٔنىٍلىعي نػىٍعلىوي ًمٍن رًٍجًلًو، كىتػىٍبصيقي يف كىٍجًهًو، كىتي  لُشييوًخ،اإًلىٍيًو أىمىا

ا يػيٍفعىلي ابً  : ىىكىذى يف ًإٍسرىائًيلى  ٍٚنيوي االى يػىٍبيًن بػىٍيتى أىًخيًو. فػىييٍدعىى  ل ًذما لر جيلً كىتػىقيوؿي
 . (ِ)«لنػ ٍعلً ابػىٍيتى ٢نىٍليوًع 

ًست   ٍسًطيًنيًٌٌنى ٍلًفلى اكىكىافى بػىٍعدىهي مشىٍجىري ٍبني عىنىاةى، فىضىرىبى ًمنى »بطولة مشجر:  -
 .(ّ)«. كىىيوى أىٍيضنا خىل صى ًإٍسرىائًيلى ٍلبػىقىرً اًمئىًة رىجيلو ّنًٍنسىاًس 

 بػىنىاتً  ًمنٍ  ٕنٍػنىةى  يف  اٍمرىأىةن  كىرىأىل ٕنٍػنىةى، ًإُفى  مشىٍشيوفي  كىنػىزىؿى » مششون ودليلة: -
هي  كىأىٍخبػىرى  فىصىًعدى . ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى   بػىنىاتً  ًمنٍ  ٕنٍنىةى  يف  اٍمرىأىةن  رىأىٍيتي  قىدٍ : كىقىاؿى  كىأيم وي  أىابى
،اٍلًفلى  اىىا فىاآٍلفى  ٍسًطيًنيًٌٌنى  ًإٍخوىًتكى  بػىنىاتً  يف  أىلىٍيسى : كىأيُموي  أىبيوهي  لىوي  فػىقىاؿى . اٍمرىأىةن  ِفى  خيذى
 اٍلغيٍلًف؟ ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  ًمنى  اٍمرىأىةن  لًتىٍأخيذى  ذىاًىبه  أىن كى  حىت   اٍمرىأىةه  شىٍعيب  كيلًٌ  كىيف 

                                                           
 .ّٓ-ُِ، اآلايت ِِ( سفر العدد، الفصل ُ)
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ىىا: أًلىبًيوً  مشىٍشيوفي  فػىقىاؿى   أىف   كىأيُموي  أىبيوهي  يػىٍعلىمٍ  كىَفىٍ . عىيػٍينى   يف  حىسينىتٍ  أًلىنػ هىا ِف  خيذٍ  ًإاي 
، ًمنى  ذىًلكى   اٍلوىٍقتً  ذىًلكى  كىفًػي. ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  عىلىى ًعل ةن  يىٍطليبي  كىافى  أًلىن وي  الر بًٌ
 ٕنٍنىةى، ًإُفى  كىأيُموي  كىأىبيوهي  مشىٍشيوفي  فػىنػىزىؿى . ًإٍسرىائًيلى  عىلىى ميتىسىلًًٌطٌنى  ٍسًطيًنُيوفى اٍلًفلى  كىافى 
، ريكحي  عىلىٍيوً  فىحىل  . لًًلقىائًوً  يػيزى٠نًٍري  أىسىدو  ًبًشٍبلً  كىًإذىا. ٕنٍنىةى  كيريكـً  ًإُفى  كىأىتػىٍوا  فىشىق وي  الر بًٌ

هي  ٫نيٍربٍ  كىَفىٍ . شىٍيءه  يىًدهً  يف  كىلىٍيسى  ًم،اٛنٍىدٍ  كىشىقًٌ  ٍرأىةى  كىكىل مى  فػىنػىزىؿى . فػىعىلى  ّنىا كىأيم وي  أىابى  اٍلمى
ـو  بػىٍعدى  رىجىعى  كىلىم ا. مشىٍشيوفى  عىيػٍينىٍ  يف  فىحىسينىتٍ   يػىرىل ًلكىيٍ  مىاؿى  أيىٍخيذىىىا، ًلكىيٍ  أىاي 

 عىلىى ًمٍنوي  فىاٍشتىارى . عىسىلو  مىعى  اأٍلىسىدً  جىٍوؼً  يف  الن ٍحلً  ًمنى  دىبٍػره  كىًإذىا اأٍلىسىًد، رًم ةى 
أيىٍكيلي، ٬نىًٍشي كىكىافى  كىف ٍيًو، وً  أىبًيوً  ًإُفى  كىذىىىبى  كى ، كىأىٍعطىا٨نيىا كىأيمًٌ  أىن وي  ٫نيٍرب٨نيىا كىَفىٍ  فىأىكىبلى

ٍرأىًة، ًإُفى  أىبيوهي  كىنػىزىؿى  .اٍلعىسىلى  اٍشتىارى  اأٍلىسىدً  جىٍوؼً  ًمنٍ   مشىٍشيوفي  ىينىاؾى  فػىعىًملى  اٍلمى
ا أًلىن وي  كىلًيمىةن، ثًي أىٍحضىريكا ،رىأيكهي  فػىلىم ا. اٍلًفتػٍيىافي  يػىٍفعىلي  كىافى  ىىكىذى  ًمنى  ،نى ػثىبلى

يحىاًجيػىن كيمٍ : مشىٍشيوفي  ٟنىيمٍ  فػىقىاؿى . مىعىوي  فىكىانيوا اأٍلىٍصحىاًب، لىٍلتي  فىًإذىا أيٍحًجي ةن، ألى  ميوىياحى
ـً  سىبػٍعىةً  يف  ِف  ةً  أىاي  ًثٌنى  أيٍعًطيكيمٍ  كىأىصىبػٍتيميوىىا، اٍلوىلًيمى ًثٌنى  قىًميصنا ثىبلى . ثًيىابو  حيل ةى  كىثىبلى

ًثٌنى  أىنٍػتيمٍ  تػيٍعطيوٓف  لًػي، تىػحيُلوىىا أىفٍ  تػىٍقًدريكا َفىٍ  كىًإفٍ  ًثٌنى  قىًميصنا ثىبلى . ثًيىابو  حيل ةى  كىثىبلى
 كىًمنى  أيٍكله، خىرىجى  اآٍلًكلً  ًمنى : ٟنىيمٍ  فػىقىاؿى . فػىنىٍسمىعىهىا أيٍحًجيػ تىكى  حىاجً : لىوي  فػىقىاليوا
كىةه  خىرىجىتٍ  اٛنٍىايف  ثىةً  يف  األيٍحًجي ةى  ٪نىيُلوا أىفٍ  يىٍستىًطيعيوا فػىلىمٍ . حىبلى ـو  ثىبلى  يف  كىكىافى . أىاي 
 األيٍحًجي ةى، لىنىا ييٍظًهرى  ًلكىيٍ  رىجيلىكً  ٕنىىل ًقي: مشىٍشيوفى  ةً اًلٍمرىأى  قىاليوا أىنػ هيمٍ  الس اًبعً  اٍليػىٍوـً 
؟ أىـٍ  دىعىٍوٕنييوانى  أىلًتىٍسًلبيوانى . بًنىارو  أىبًيكً  كىبػىٍيتى  ٥نيٍرًقىكً  لًئىبل    مشىٍشيوفى  اٍمرىأىةي  فػىبىكىتً  الى
ٍيوً  ُبيًن  كىالى  كىرًٍىتىيًن  ًإ٧ن ىا: كىقىالىتٍ  لىدى مى  أيٍحًجي ةن  شىٍعيب  بىيًن  حىاجىٍيتى  قىدٍ . ٓنًي  مٍ ػلى  كىًإاي 
ؾً  فػىهىلٍ  أيٍخرب٨نيىا، َفىٍ  كىأيمًٌي أىيب  ىيوىذىا: ٟنىىا فػىقىاؿى . ٔنيٍربٍ  ٍيوً  فػىبىكىتٍ . أيٍخربي؟ ًإاي   لىدى

ـً  الس بػٍعىةى  ا أىن وي  الس اًبعً  اٍليػىٍوـً  يف  كىكىافى . اٍلوىلًيمىةي  ٟنىيمي  كىانىتٍ  ًفيهىا ال يًت  اأٍلىاي   أىٍخبػىرىىى
 اٍليػىٍوـً  يف  اٍلمىًدينىةً  رًجىاؿي  لىوي  فػىقىاؿى . شىٍعًبهىا لًبىيًن  األيٍحًجي ةى  فىأىٍظهىرىتً  ضىايػىقىٍتوي، أًلىنػ هىا

 ًمنى  أىٍجفىى كىمىا اٍلعىسىًل، ًمنى  أىٍحلىى شىٍيءو  أىمُ : الش ٍمسً  غيريكبً  قػىٍبلى  الس اًبعً 
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 عىلىٍيوً  كىحىل  . أيٍحًجي يًت  كىجىٍدمتيٍ  لىمىا ًعٍجلىيًت، عىلىى ٓنىٍريثيوا لىػمٍ  لىوٍ : ٟنىيمٍ  اؿى فػىقى  اأٍلىسىًد؟
ًثٌنى  ًمنػٍهيمٍ  كىقػىتىلى  أىٍشقىليوفى  ًإُفى  فػىنػىزىؿى  الر بًٌ  ريكحي  ، ثىبلى  كىأىٍعطىى سىلىبػىهيمٍ  كىأىخىذى  رىجيبلن

يى . األيٍحًجي ةً  ًلميٍظًهرًم اٜنٍيلىلى   اٍمرىأىةي  فىصىارىتً . أىبًيوً  بػىٍيتً  ًإُفى  كىصىًعدى  غىضىبيوي  كى٘نًى
ـً  يف  ميد ةو  بػىٍعدى  كىكىافى . ييصىاًحبيوي  كىافى  ال ًذم ًلصىاًحًبوً  مشىٍشيوفى   أىف   اٍٜنًٍنطىًة، حىصىادً  أىاي 
 كىلىًكن  . حيٍجرىهًتىا ًإُفى  اٍمرىأىيت  ًإُفى  أىٍدخيلي : كىقىاؿى . ًمٍعزنل ًَنىٍدمً  اٍمرىأىتىوي  افٍػتػىقىدى  مشىٍشيوفى 

ىىا ٍعوي  َفىٍ  أىابى ا قىدٍ  إًن كى  قػيٍلتي  ًإٌٓفً : أىبيوىىا كىقىاؿى . يىٍدخيلى  أىفٍ  يىدى تػيهىا كىرًٍىتػىهى  فىأىٍعطىيػٍ
 فػىقىاؿى . عىنػٍهىا ًعوىضنا لىكى  فػىٍلتىكينٍ  ًمنػٍهىا؟ أىٍحسىنى  الص ًغًنىةي  أيٍختػيهىا أىلىٍيسىتٍ . ًلصىاًحًبكى 

 كىذىىىبى . شىرًّا هًبًمٍ  عىًمٍلتي  ًإذىا ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  ًمنى  اآٍلفى  بىرًمءه  ًإٌٓفً : مشىٍشيوفي  ٟنىيمٍ 
ثى  كىأىٍمسىكى  مشىٍشيوفي  ، ًإُفى  ذىنػىبنا كىجىعىلى  مىشىاًعلى  كىأىخىذى  آكىل، اٍبنً  ًمئىةً  ثىبلى  ذىنىبو
رنا اٍلمىشىاًعلى  أىٍضرىـى  مثي   اٍلوىسىًط، يف  ذىنػىبػىٌٍنً  كيلًٌ  بػىٌٍنى  مىٍشعىبلن  كىكىضىعى   بػىٌٍنى  كىأىٍطلىقىهىا انى
،اٍلًفلى  زيريكعً  : ٍسًطيًنُيوفى اٍلًفلى  فػىقىاؿى . الز يٍػتيوفً  كىكيريكـى  كىالز رٍعى  اأٍلىٍكدىاسى  فىأىٍحرىؽى  ٍسًطيًنيًٌٌنى
ا؟ فػىعىلى  مىنٍ  ، ًصٍهري  مشىٍشيوفي : فػىقىاليوا ىىذى . ًلصىاًحًبوً  كىأىٍعطىاىىا رىأىتىوي امٍ  أىخىذى  أًلىن وي  التًٌٍميًنًٌ

ىىا كىأىٍحرىقيوىىا ٍسًطيًنُيوفى اٍلًفلى  فىصىًعدى  ا فػىعىٍلتيمٍ  كىلىوٍ : مشىٍشيوفي  ٟنىيمٍ  فػىقىاؿى . اًبلن ارً  كىأىابى  ىىذى
 نػىزىؿى  مثي  . عىًظيمنا ضىٍرابن  ذو فىخً  عىلىى سىاقنا كىضىرىبػىهيمٍ . أىكيفُ  كىبػىٍعدي  ًمٍنكيٍم، أىنٍػتىًقمي  فىًإٌٓفً 
ـى   يف  كىتػىفىر قيوا يػىهيوذىا يف  كىنػىزىليوا ٍسًطيًنُيوفى اٍلًفلى  كىصىًعدى  .ًعيطىمى  صىٍخرىةً  شىقًٌ  يف  كىأىقىا
يو   مشىٍشيوفى  نيوًثقى  ًلكىيٍ  صىًعٍدانى : فػىقىاليوا عىلىيػٍنىا؟ صىًعٍدمتيٍ  ًلمىاذىا: يػىهيوذىا رًجىاؿي  فػىقىاؿى . ٜنٍى

ثىةي  فػىنػىزىؿى . بًنىا فػىعىلى  كىمىا ًبوً  لًنػىٍفعىلى  ؼً  ثىبلى  صىٍخرىةً  شىقًٌ  ًإُفى  يػىهيوذىا ًمنٍ  رىجيلو  آالى
نىا؟ ميتىسىلًٌطيوفى  ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  أىف   عىًلٍمتى  أىمىا: ًلشىٍمشيوفى  كىقىاليوا ًعيطىمى،  فىمىاذىا عىلىيػٍ
ا يب  فػىعىليوا كىمىا: ٟنىيمٍ  فػىقىاؿى  بًنىا؟ فػىعىٍلتى   ًلكىيٍ  نػىزىٍلنىا: لىوي  فػىقىاليوا. هًبًمٍ  تي فػىعىلٍ  ىىكىذى
 أىنٍػتيمٍ  أىن كيمٍ  ِف  اٍحًلفيوا: مشىٍشيوفي  ٟنىيمٍ  فػىقىاؿى . ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  يىدً  ًإُفى  كىنيسىلًٌمىكى  نيوثًقىكى 

 كىقػىٍتبلن  يىًدًىٍم، ًإُفى  كىنيسىلًٌميكى  نيوثًقيكى  كىلىًكنػ نىا. كىبل  : قىائًًلٌنى  فىكىل ميوهي . عىلىي   تػىقىعيوفى  الى 
لىٌٍنً  فىأىٍكثػىقيوهي . نػىٍقتػيليكى  الى  ٍينً  ًُنىبػٍ ، ًإُفى  جىاءى  كىلىم ا. الص ٍخرىةً  ًمنى  كىأىٍصعىديكهي  جىًديدى يو  ٜنٍى
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، ريكحي  عىلىٍيوً  فىحىل  . لًًلقىائًوً  ٍسًطيًنُيوفى اٍلًفلى  صىاحى  فً  فىكىافى  الر بًٌ افً  اٜنٍىٍببلى  عىلىى الل ذى
ؽي  فىا٥ٍنىل   اًبلن اًر، أيٍحرًؽى  كىكىت افو  اعىٍيوً ًذرى  ٍيوً  عىنٍ  اٍلًواثى يى  كىكىجىدى . يىدى ، ً٘نىارو  ٜنٍى  طىرايًّ

هي  فىمىد   هي  يىدى  كيومىةن  ً٘نىارو  بًلىٍحيً : مشىٍشيوفي  فػىقىاؿى . رىجيلو  أىٍلفى  ًبوً  كىضىرىبى  كىأىخىذى
ـً  ًمػنى  فػىرىغى  كىلىم ا. رىجيلو  أىٍلفى  قػىتػىٍلتي  ًحػمىارو  بًلىٍحيً . كيومىتػىٌٍنً   ًمػنٍ  الل ٍحيً  رىمىى اٍلكىبلى

" "رىمىتى  اٍلمىكىافى: ذىًلكى  كىدىعىا يىًدًه، يو ا عىًطشى  مثي   .ٜنٍى  إًن كى : كىقىاؿى  الر ب   فىدىعىا ًجدًّ
ا عىٍبًدؾى  بًيىدً  جىعىٍلتى  قىدٍ  صى  ىىذى  كىأىٍسقيطي  اٍلعىطىشً  ًمنى  أىميوتي  كىاآٍلفى  اٍلعىًظيمى، اٝنٍىبلى
، يف  ال يًت  اٍلًكف ةى  هللاي  فىشىق  . اٍلغيٍلفً  بًيىدً  يو  كىرىجىعىتٍ  فىشىًربى  مىاءه، ًمنػٍهىا فىخىرىجى  ٜنٍى

يو  يف  ال يًت  ىىُقورًم" "عىٌٍنى  اٍٚنىوي: دىعىا ًلذىًلكى . فىانٍػتػىعىشى  ريكحيوي  ا ًإُفى  ٜنٍى . اٍليػىٍوـً  ىىذى
ٍسرىائًيلى  كىقىضىى ـً  يف  إًلً  غىز ةى، ًإُفى  مشىٍشيوفي  ذىىىبى  مثي  . سىنىةن  ًعٍشرًينى  ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  أىاي 
. ىينىا ًإُفى  مشىٍشيوفي  أىتىى قىدٍ : لًٍلغىزًٌيًٌٌنى  فىًقيلى . إًلىيػٍهىا فىدىخىلى  زىانًيىةن  اٍمرىأىةن  ىينىاؾى  كىرىأىل

بً  ًعٍندى  كيل وي  الل ٍيلى  لىوي  كىكىمىنيوا ًبوً  فىأىحىاطيوا أيكا. اٍلمىًدينىةً  ابى : قىائًًلٌنى  كيل وي  الل ٍيلى  فػىهىدى
ـى  مثي   الل ٍيًل، ًنٍصفً  ًإُفى  مشىٍشيوفي  فىاٍضطىجىعى . نػىٍقتػيليوي  الص بىاحً  ضىٍوءً  ًعٍندى   ًنٍصفً  يف  قىا
بً  ًمٍصرىاعىيٍ  كىأىخىذى  الل ٍيلً  تػىٌٍنً  اٍلمىًدينىةً  ابى  كىكىضىعىهىا اٍلعىارًضىًة، مىعى  كىقػىلىعىهيمىا كىاٍلقىائًمى
ًتفىٍيوً  عىلىى بػٍريكفى  ميقىاًبلى  ال ًذم اٛنٍىبىلً  رىٍأسً  ًإُفى  هًبىا كىصىًعدى  كى  أىن وي  ذىًلكى  بػىٍعدى  كىكىافى  .حى

 كىقىاليوا يًنيًٌٌنى ٍسطً اٍلًفلى  أىٍقطىابي  إًلىيػٍهىا فىصىًعدى . دىلًيلىةي  اٍٚنيهىا سيورىؽى  كىاًدم يف  اٍمرىأىةن  أىحىب  
لًًو، نيوثًقىوي  ًلكىيٍ  ًمٍنوي  نػىتىمىك ني  كىّنىاذىا اٍلعىًظيمىةي، قػيو تيوي  ّنىاذىا كىاٍنظيرًم ٕنىىل ًقيوً : ٟنىىا ٍذالى  إًلً

 ّنىاذىا أىٍخربٍٓف : ًلشىٍمشيوفى  دىلًيلىةي  فػىقىالىتٍ . ًفض ةو  شىاًقلً  كىًمئىةى  أىٍلفنا كىاًحدو  كيلُ  فػىنػيٍعًطيىكً 
؟ تيوثىقي  كىّنىاذىا اٍلعىًظيمىةي؟ قػيو تيكى  ًلكى ٍذالى بػٍعىةً  أىٍكثػىقيوٓف  ًإذىا: مشىٍشيوفي  ٟنىىا فػىقىاؿى  إًلً  ًبسى
رو  ، َفىٍ  طىرًي ةو  أىٍكاتى ف   أىٍقطىابي  ٟنىىا فىأىٍصعىدى . الن اسً  ًمنى  كىوىاًحدو  كىأىًصًني  أىٍضعيفي  ْنًى
رو  سىبػٍعىةى  ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  ، َفىٍ  طىرًي ةو  أىٍكاتى ف  ًبثه  كىاٍلكىًمٌني  هًبىا، فىأىٍكثػىقىٍتوي  ْنًى  يف  ًعٍندىىىا الى

رى  فػىقىطىعى . مشىٍشيوفي  ايى  عىلىٍيكى  ٍسًطيًنُيوفى اٍلًفلى : لىوي  فػىقىالىتٍ . اٜنٍيٍجرىةً   يػيٍقطىعي  كىمىا اأٍلىٍكاتى
، شىم   ًإذىا اٍلمىشىاقىةً  فىًتيلي   قىدٍ  ىىا: ًلشىٍمشيوفى  دىلًيلىةي  فػىقىالىتٍ . قػيو تيوي  تػيٍعلىمٍ  كىَفىٍ  الن ارى
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تػىٍلتىيًن   ًُنًبىاؿو  أىٍكثػىقيوٓف  ًإذىا: ٟنىىا فػىقىاؿى  تيوثىقي؟ ّنىاذىا اآٍلفى  فىأىٍخربٍٓفى  اًبٍلكىًذًب، كىكىل ٍمتىيًن  خى
ةو   ًحبىاالن  دىلًيلىةي  فىأىخىذىتٍ . الن اسً  ًمنى  كىوىاًحدو  كىأىًصًني  أىٍضعيفي  تيٍستػىٍعمىٍل، َفىٍ  جىًديدى
ةن  ًبثه  كىاٍلكىًمٌني  مشىٍشيوفي، ايى  عىلىٍيكى  ٍسًطيًنُيوفى اٍلًفلى : لىوي  كىقىالىتٍ  هًبىا، كىأىٍكثػىقىٍتوي  جىًديدى  الى

 اآٍلفى  حىت  : ًلشىٍمشيوفى  دىلًيلىةي  فػىقىالىتٍ . كىخىٍيطو  ًذرىاعىٍيوً  عىنٍ  فػىقىطىعىهىا. اٜنٍيٍجرىةً  يف 
تػىٍلتىيًن   سىٍبعى  ضىفىٍرتً  ًإذىا: ٟنىىا فػىقىاؿى . تيوثىقي؟ ّنىاذىا فىأىٍخربٍٓف  اًبٍلكىًذًب، كىكىل ٍمتىيًن  خى
 ،عىلىٍيكى  ٍسًطيًنُيوفى اٍلًفلى : لىوي  كىقىالىتٍ . اًبٍلوىتىدً  فىمىك نػىتػٍهىا الس دىل. مىعى  رىٍأًسي خيصىلً 

 تػىقيوؿي  كىٍيفى : لىوي  فػىقىالىتٍ . كىالس دىل الن ًسيجً  كىتىدى  كىقػىلىعى  نػىٍوًموً  ًمنٍ  فىانٍػتػىبىوى . مشىٍشيوفي  ايى 
ثى  ىيوىذىا مىًعي؟ لىٍيسى  كىقػىٍلبيكى  أيًحُبًك، تػىٍلتىيًن  قىدٍ  مىر اتو  ثىبلى  قػيو تيكى  ّنىاذىا ٔنيٍربٍٓف  مٍ ػكىلى  خى
ًمهىا تيضىاًيقيوي  كىانىتٍ  كىلىم ا. اٍلعىًظيمىةي   ًإُفى  نػىٍفسيوي  ضىاقىتٍ  عىلىٍيًو، كىأىٜنى تٍ  يػىٍوـو  كيل   ًبكىبلى
 ًمنٍ  هللاً  نىًذيري  أًلىٌٓفً  رىٍأًسي ميوسىى يػىٍعلي  َفىٍ : ٟنىىا كىقىاؿى  قػىٍلًبًو، كيل   ٟنىىا فىكىشىفى  اٍلمىٍوًت،

 رىأىتٍ  كىلىم ا. الن اسً  كىأىحىدً  كىأىًصًني  كىأىٍضعيفي  قػيو يت  تػيفىارًقييًن  حيًلٍقتي  فىًإفٍ  أيمًٌي، بىٍطنً 
: كىقىالىتً  ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  أىٍقطىابى  فىدىعىتٍ  أىٍرسىلىتٍ  ًبقىٍلًبًو، مىا ًبكيلًٌ  أىٍخبػىرىىىا قىدٍ  أىن وي  دىلًيلىةي 

 أىٍقطىابي  إًلىيػٍهىا فىصىًعدى . قػىٍلًبوً  كيل   ِف  كىشىفى  قىدٍ  فىًإن وي  اٍلمىر ةى  ىىًذهً  اٍصعىديكا
مىٍتوي . بًيىًدًىمٍ  اٍلًفض ةى  كىأىٍصعىديكا ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى   كىحىلىقىتٍ  رىجيبلن  كىدىعىتٍ  ريٍكبػىتػىيػٍهىا عىلىى كىأىانى

أىتٍ  رىٍأًسًو، خيصىلً  سىٍبعى  لًًو، كىابٍػتىدى  عىلىٍيكى  ٍسًطيًنُيوفى اٍلًفلى : كىقىالىتً . قػيو تيوي  كىفىارىقػىٍتوي  إبًًٍذالى
 أىف   يػىٍعلىمٍ  كىَفىٍ . كىأىنٍػتىًفضي  مىر ةو  كيلًٌ  حىسىبى  أىٍخريجي : كىقىاؿى  وً نػىٍومً  ًمنٍ  فىانٍػتػىبىوى . مشىٍشيوفي  ايى 

نػىٍيًو، كىقػىلىعيوا ٍسًطيًنُيوفى اٍلًفلى  فىأىخىذىهي . فىارىقىوي  قىدٍ  الر ب    كىأىٍكثػىقيوهي  غىز ةى  ًإُفى  ًبوً  كىنػىزىليوا عىيػٍ
ًسلً  ٍجنً  بػىٍيتً  يف  يىٍطحىني  كىكىافى . ٥نيىاسو  ًبسىبلى أى . السًٌ  أىفٍ  بػىٍعدى  يػىنػٍبيتي  رىٍأًسوً  شىٍعري  كىابٍػتىدى

اجيوفى  عىًظيمىةن  ذىبًيحىةن  لًيىٍذُنىيوا فىاٍجتىمىعيوا ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  أىٍقطىابي  كىأىم ا .حيًلقى  ًًهمٍ  ًلدى  ًإٟنى
 ٠نى ديكا الش ٍعبي  رىآهي  كىلىم ا .عىديك انى  مشىٍشيوفى  لًيىًدانى  إًلىػهينىا دىفىعى  قىدٍ : كىقىاليوا كىيػىٍفرىحيوا،

ثػ رى  أىٍرضىنىا خىر بى  ال ًذم عىديك انى  لًيىًدانى  ًإٟنىينىا دىفىعى  قىدٍ : قىاليوا أًلىنػ هيمٍ  ًإٟنىىهيٍم، انى  كىكى . قػىٍتبلى
 ًمنٍ  مشىٍشيوفى  فىدىعىٍوا. لىنىا لًيػىٍلعىبى  مشىٍشيوفى  اٍدعيوا: قىاليوا أىنػ هيمٍ  قػيليوبػيهيمٍ  طىابىتٍ  لىم ا كىكىافى 
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ٍجًن، بػىٍيتً  ةً  بػىٌٍنى  كىأىٍكقػىفيوهي . أىمىامىهيمٍ  فػىلىًعبى  السًٌ ـً  مشىٍشيوفي  فػىقىاؿى . اأٍلىٍعًمدى  لًٍلغيبلى
ةى  أىٍلًمسً  دىٍعيًن : بًيىًدهً  اٍلمىاًسكً  . عىلىيػٍهىا أًلىٍستىًندى  عىلىيػٍهىا قىائًمه  اٍلبػىٍيتي  ال يًت  اأٍلىٍعًمدى

ٍليوءنا ٍيتي اٍلبػى  كىكىافى  يعي  ىينىاؾى  كىكىافى  كىًنسىاءن، رًجىاالن  ٣نى ،اٍلًفلى  أىٍقطىابً  ٗنًى  كىعىلىى ٍسًطيًنيًٌٌنى
ثىةً  ٥نىٍوي  الس ٍطحً  ؼً  ثىبلى  الر ب   مشىٍشيوفي  فىدىعىا. مشىٍشيوفى  لًٍعبى  يػىٍنظيريكفى  كىاٍمرىأىةو  رىجيلو  آالى

، سىيًًٌدم، ايى : كىقىاؿى   نػىٍقمىةن  فىأىنٍػتىًقمى  فػىقىٍط، اٍلمىر ةى  ىىًذهً  هللاي  ايى  كىشىدًٌٍدٓف  اذٍكيٍرٓف  الر ب 
ةن  طىٌٍنً  اٍلعىميودىٍينً  عىلىى مشىٍشيوفي  كىقػىبىضى . ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  ًمنى  عىيػٍينى   عىنٍ  كىاًحدى  اٍلميتػىوىسًٌ
ٍينً  . بًيىسىارًهً  كىاآٍلخىرً  بًيىًميًنوً  اٍلوىاًحدً  عىلىٍيًهمىا كىاٍستػىنىدى  عىلىٍيًهمىا، قىاًئمنا اٍلبػىٍيتي  كىافى  الل ذى
 ،اٍلبػىٍيتي  فىسىقىطى  ،ًبقيو ةو  حىىنى ػكىانٍ . ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  مىعى  نػىٍفًسي لًتىميتٍ : مشىٍشيوفي  كىقىاؿى 
 يف  أىمىاتػىهيمٍ  ال ًذينى  - اٍلمىٍوتىى فىكىافى  ًفيًو، ال ًذم الش ٍعبً  كيلًٌ  كىعىلىى ،اأٍلىٍقطىابً  عىلىى
 ،أىبًيوً  بػىٍيتً  كىكيلُ  ،ًإٍخوىتيوي  فػىنػىزىؿى . حىيىاتًوً  يػفً  ،أىمىاتػىهيمٍ  ال ًذينى  ًمنى  أىٍكثػىرى  - مىٍوتًوً 
، صيٍرعىةى  بػىٌٍنى  كىدىفػىنيوهي  ،ًبوً  كىصىًعديكا ،مىليوهي ػكىحى   قىضىى كىىيوى . أىبًيوً  مىنيوحى  قػىرٍبً  يف  كىأىٍشتىأيكؿى

ٍسرىائًيلى   .(ُ)«سىنىةن  ًعٍشرًينى  إًلً
ٍسرىائًيلى. كىكىافى »ابنا صموئيل:  - كىكىافى لىم ا شىاخى صىميوئًيلي أىن وي جىعىلى بىًنيًو قيضىاةن إًلً
. كىلى  ٍسمي اييوئًيلى، كى  ٍلًبٍكرً ا بًٍنوً ا ٍسمي ا نًيًو أىبًي ا. كىاانى قىاًضيػىٌٍنً يف بًٍئًر سىٍبعو ٍم يىٍسليًك ػاثى
ا رىٍشوىةن كىعىو جىا  ٍلمىٍكسىًب،ايف طىرًيًقًو، بىٍل مىاالى كىرىاءى  بٍػنىاهي ا   ٍجتىمىعى ا. فى ٍلقىضىاءى اكىأىخىذى

كىقىاليوا لىوي: ىيوىذىا أىٍنتى قىٍد  ،لر امىةً اكيُل شيييوًخ ًإٍسرىائًيلى كىجىاءيكا ًإُفى صىميوئًيلى ًإُفى 
، كى  لىنىا كىسىائًًر  ٍقًضيلىنىا مىًلكنا يػى  ٍجعىلٍ ا آٍلفى ا. فى َفٍى يىًسًنىا يف طىرًيًقكى  بٍػنىاؾى اًشٍختى

يف عىيػٍينىٍ صىميوئًيلى ًإٍذ قىاليوا: أىٍعًطنىا مىًلكنا يػىٍقًضي لىنىا.  أٍلىٍمري ا. فىسىاءى لُشعيوبً ا
كيلًٌ   يف  لش ٍعبً اًلصىٍوًت  ٍٚنىعٍ اًلصىميوئًيلى:  لر بُ ا. فػىقىاؿى لر بًٌ اكىصىل ى صىميوئًيلي ًإُفى 

 ، مى رىفىضيوا حىت  الى أىٍمًلكى عىلىٍيًهٍم.  أًلىنػ هيمٍ مىا يػىقيوليوفى لىكى َفٍى يػىٍرفيضيوؾى أىٍنتى بىٍل ًإاي 
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ا  ل يًت احىسىبى كيلًٌ أىٍعمىاٟنًًًم   ٍليػىٍوـً اعىًمليوا ًمٍن يػىٍوـً أىٍصعىٍدتػيهيٍم ًمٍن ًمٍصرى ًإُفى ىىذى
ا ىيٍم عىامً كىتػىرىكيوٓف كىعىبىديكا آًٟنىةن  ًلصىٍوهًتًٍم.  ٍٚنىعٍ ا آٍلفى اًبكى أىٍيضنا. فى  ليوفى أيٍخرىل، ىىكىذى

ًٍلكي عىلىٍيًهٍم. فىكىل مى صىميوئًيلي  ل ًذما ٍلمىًلكً اكىلىًكٍن أىٍشًهدىف  عىلىٍيًهٍم كىأىٍخربٍىيٍم ًبقىضىاًء  ٬نى
ـً  ل ًذينى ا لش ٍعبى ا ،ا طىلىبيوا ًمٍنوي مىًلكنا ًَنىًميًع كىبلى ا يىكيوفي قىضىاءي  لر بًٌ : ىىذى كىقىاؿى
ًٍلكي عىلىٍيكيٍم: أيىٍخيذي بىًنيكيٍم كى٩نىٍعىليهيٍم لًنػىٍفًسًو، ًلمىرىاًكًبًو كىفػيٍرسىانًًو،  ل ًذما ٍلمىًلكً ا ٬نى

ـى مىرىاًكًبًو. كى٩نىٍعىلي لًنػىٍفًسًو ريؤىسىاءى أيليوؼو كىريؤىسىاءى ٙنىىاًسٌنى، فػىيىٍحريثيوفى  فى فػىيػىرٍكيضيو  أىمىا
أيىٍخيذي بػىنىاًتكيٍم  ٍرًبًو كىأىدىكىاًت مىرىاًكًبًو. كى حىرىاثػىتىوي كى٪نىٍصيديكفى حىصىادىهي، كىيػىٍعمىليوفى عيد ةى حى

أيىٍخيذي حيقيولىكيٍم كىكيريكمىكيٍم كىزىيٍػتيونىكيٍم، أىٍجوىدىىىا  .ازىاتو عىط ارىاتو كىطىب اخىاتو كىخىب   كى
أيىٍخيذي  ري زيريكعىكيٍم كىكيريكمىكيٍم، كىيػيٍعًطي ًٝنًٍصيىانًًو كىعىًبيًدًه. كى كىيػيٍعًطيهىا لًعىًبيًدًه. كىيػيعىشًٌ

ري غىنىمىكيٍم كىيىٍستػى  ًنىكيمٍ كى٘نىً  ٜنًٍسىافى اعىًبيدىكيٍم كىجىوىارًيىكيٍم كىشيب انىكيمي  ٍعًمليهيٍم ًلشيٍغًلًو. كىيػيعىشًٌ
ا. فػىتىٍصريخيوفى يف ذىًلكى   ل ًذماًمٍن كىٍجًو مىًلًككيمي  ٍليػىٍوـً اكىأىنٍػتيٍم تىكيونيوفى لىوي عىًبيدن

ٍف أى  لش ٍعبي ا. فىأىَبى ٍليػىٍوـً ايف ذىًلكى  لر بُ اأًلىنٍػفيًسكيٍم، فىبلى يىٍستىًجيبي لىكيمي  ٍختػىٍرٕنييوهي ا
، فػىنىكيوفي ٥نىٍني أىٍيضنا  نىا مىًلكه يىٍسمىعيوا ًلصىٍوًت صىميوئًيلى، كىقىاليوا: الى بىٍل يىكيوفي عىلىيػٍ

كىيػىٍقًضي لىنىا مىًلكينىا كى٫نىٍريجي أىمىامىنىا كى٪نيىاًربي حيريكبػىنىا. فىسىًمعى  لُشعيوًب،اًمٍثلى سىائًًر 
ـً   يلي صىميوئً   ٍٚنىعٍ اًلصىميوئًيلى:  لر بُ ا. فػىقىاؿى لر بًٌ امى بًًو يف أيذيٓفًى كىتىكىل   لش ٍعبً اكيل  كىبلى

كيُل كىاًحدو   ٍذىىبيوااًلصىٍوهًتًٍم كىمىلًٌٍك عىلىٍيًهٍم مىًلكنا. فػىقىاؿى صىميوئًيلي ًلرًجىاًؿ ًإٍسرىائًيلى: 
 . (ُ)«ًإُفى مىًدينىًتوً 

اكيدى  شىاكيؿي  كىقىاؿى »مهر ميكال:  - ىىا أيٍعًطيكى  مىيػٍرىبي  اٍلكىًبًنىةي  بٍػنىيًت ا ىيوىذىا: ًلدى  ًإاي 
 يىًدم تىكينٍ  الى : قىاؿى  شىاكيؿى  فىًإف  . الر بًٌ  حيريكبى  كىحىاًربٍ  أبىٍسو  ذىا ِف  كينٍ  ًإ٧ن ىا. اٍمرىأىةن 

، مىنٍ : ًلشىاكيؿى  دىاكيدي  فػىقىاؿى . ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  يىدي  عىلىٍيوً  لًتىكينٍ  بىلٍ  عىلىٍيًو،  ًىيى  كىمىا أىانى
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 ًإٍعطىاءً  كىٍقتً  يف  كىكىافى . اٍلمىًلًك؟ ًصٍهرى  أىكيوفى  حىت   ًإٍسرىائًيلى  يف  أىيب  كىعىًشًنىةي  حىيىايت 
اكيدى  شىاكيؿى  ابٍػنىةً  مىيػٍرىبى   ابٍػنىةي  كىًميكىاؿي . اٍمرىأىةن  اٍلمىحيوِفًٌ  لًعىٍدرًيًئيلى  أيٍعًطيىتٍ  أىنػ هىا ًلدى
، فىأىٍخبػىريكا دىاكيدى، أىحىب تٍ  شىاكيؿى  نػىٍيوً  يف  اأٍلىٍمري  فىحىسينى  شىاكيؿى : شىاكيؿي  كىقىاؿى . عىيػٍ
ىىا أيٍعًطيوً  اكيدى  شىاكيؿي  كىقىاؿى . عىلىٍيوً  ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  يىدي  كىتىكيوفي  شىرىكنا لىوي  فػىتىكيوفي  ًإاي   ًلدى
نًيىةن   قىدٍ  ىيوىذىا: قىائًًلٌنى  ًسرًّا دىاكيدى  مىعى  تىكىل ميوا: هي عىًبيدى  شىاكيؿي  كىأىمىرى . اٍليػىٍوـى  تيصىاًىريٓف : اثى
، ًبكى  سير   يعي  اٍلمىًلكي  عىًبيدي  فػىتىكىل مى . اٍلمىًلكى  صىاًىرً  فىاآٍلفى . أىحىُبوؾى  قىدٍ  عىًبيًدهً  كىٗنًى

ا دىاكيدى  أيذيٓفىٍ  يف  شىاكيؿى  ـً  هًبىذى  أىٍعييًنكيمٍ  يف  ميٍستىخىف   ىيوى  ىىلٍ : دىاكيدي  فػىقىاؿى . اٍلكىبلى
ا ّنًٍثلً : قىائًًلٌنى  عىًبيديهي  شىاكيؿى  فىأىٍخبػىرى  كىحىًقًنه؟ ًمٍسًكٌنه  رىجيله  كىأىانى  اٍلمىًلكً  ميصىاىىرىةي   ىىذى
ـً  ا: شىاكيؿي  فػىقىاؿى . دىاكيدي  تىكىل مى  اٍلكىبلى اكيدى  تػىقيوليوفى  ىىكىذى  اٍلمىًلكً  مىسىر ةي  لىٍيسىتٍ : ًلدى

اءً  ًمنٍ  ًلبًلنًٍتقىاـً  ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  ًمنى  غيٍلفىةو  ّنًئىةً  بىلٍ  اًبٍلمىٍهًر،  شىاكيؿي  كىكىافى . اٍلمىًلكً  أىٍعدى
ا دىاكيدى  عىًبيديهي  فىأىٍخبػىرى . ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  بًيىدً  دىاكيدى  ييوًقعى  أىفٍ  يػىتػىفىك ري  ، هًبىذى ـً  فىحىسينى  اٍلكىبلى
ـي  ـي  تىٍكميلً  كىَفىٍ . اٍلمىًلكى  ييصىاًىرى  أىفٍ  دىاكيدى  عىيػٍينىٍ  يف  اٍلكىبلى ـى  حىت   اأٍلىاي   كىذىىىبى  دىاكيدي  قىا

، ًمئػىيتىٍ  ٍسًطيًنيًٌٌنى اٍلًفلى  ًمنى  كىقػىتىلى  كىرًجىاليوي  ىيوى   فىأىٍكمىليوىىا ًبغيلىًفًهمٍ  دىاكيدي  كىأىتىى رىجيلو
 كىعىًلمى  شىاكيؿي  فػىرىأىل. اٍمرىأىةن  ابٍػنػىتىوي  ًميكىاؿى  شىاكيؿي  فىأىٍعطىاهي . اٍلمىًلكً  ًلميصىاىىرىةً  لًٍلمىًلكً 

ُبوي  كىانىتٍ  شىاكيؿى  ابٍػنىةي  كىًميكىاؿي . دىاكيدى  مىعى  الر ب   أىف    دىاكيدى  ٫نىىاؼي  شىاكيؿي  كىعىادى . ٓنًي
اكيدى  عىديكًّا شىاكيؿي  كىصىارى  بػىٍعدي، ـً  كيل   ًلدى  .(ُ)«اأٍلىاي 

ٍعًتيًن، فىأىٍطلىٍقًت عىديكًٌم حىت  فػىقىاؿى » تعّري شاول: - : ًلمىاذىا خىدى شىاكيؿي ًلًميكىاؿى
: ىيوى قىاؿى ِف  ،٤نىىا فػىهىرىبى دىاكيدي  أىٍطًلًقييًن، ًلمىاذىا أىقٍػتػيليًك؟: فػىقىالىٍت ًميكىاؿي ًلشىاكيؿى

. كىذىىىبى ىيوى كىأىٍخبػىرىهي ًبكيلًٌ مىا عىًملى  لر امىةً اكى٤نىىا كىجىاءى ًإُفى صىميوئًيلى يف  ًبًو شىاكيؿي
ييوتى يف  . فىأيٍخربى شىاكيؿي كىًقيلى لىوي: ىيوىذىا دىاكيدي يف انى ييوتى كىصىميوئًيلي كىأىقىامىا يف انى
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،  أٍلىنًٍبيىاءً اشىاكيؿي ريسيبلن أًلىٍخًذ دىاكيدى. كىلىم ا رىأىٍكا ٗنىىاعىةى  ٍرسىلى . فىأى لر امىةً ا يػىتػىنػىب أيكفى
عىلىى ريسيًل شىاكيؿى فػىتػىنػىب أيكا ىيٍم أىٍيضنا.  هللاً يلى كىاًقفنا رىئًيسنا عىلىٍيًهٍم، كىافى ريكحي كىصىميوئً 

، فىأىٍرسىلى ريسيبلن آخى  فػىتػىنػىب أيكا ىيٍم أىٍيضنا. مثي  عىادى شىاكيؿي فىأىٍرسىلى  رًينى،كىأىٍخبػىريكا شىاكيؿى
لًثىةن، فػىتػىنػىب أيكا ىيٍم أىٍيضنا  ٍلعىًظيمىةً ا ٍلًبٍئرً اكىجىاءى ًإُفى  لر امىةً ا. فىذىىىبى ىيوى أىٍيضنا ًإُفى ريسيبلن اثى

: أىٍينى صىميوئًيلي كىدىا ل يًت ا ييوتى يف  كيدي؟ًعٍندى ًسيخيو كىسىأىؿى كىقىاؿى فىًقيلى: ىىا ٨نيىا يف انى
ييوتى يف لر امىةً ا فىكىافى  ،هللاً عىلىٍيًو أىٍيضنا ريكحي  فىكىافى  لر امىًة،ا. فىذىىىبى ًإُفى ىينىاؾى ًإُفى انى

ييوتى يف  كىتػىنػىب أى ىيوى  ابىوي . فىخىلىعى ىيوى أىٍيضنا ثًيى لر امىةً ايىٍذىىبي كىيػىتػىنػىب أي حىت  جىاءى ًإُفى انى
ـى صىميوئًيلى، كى  انن ذىًلكى  ٍنطىرىحى اأىٍيضنا أىمىا لً لل ٍيلً اكيل وي كىكيل    لنػ هىارى اعيٍرايى كى يػىقيوليوفى: . ًلذى

 .(ُ)«أٍلىنًٍبيىاًء؟اأىشىاكيؿي أىٍيضنا بػىٌٍنى 
اكيدى: ييشىٍيبى بىش بىثي  ل ًذينى ا أٍلىٍبطىاؿً اىىًذًه أىٍٚنىاءي » أبطال داود: -  لت ٍحكىميوٓفُ اًلدى

ثىةً ارىئًيسي  هي أىلًعىازىاري ٍبني لث بلى ةن. كىبػىٍعدى . ىيوى ىىز  ري١ٍنىوي عىلىى ٖنىىاًف ًمئىةو قػىتػىلىهيٍم دىفٍػعىةن كىاًحدى
ثىةً اديكديك ٍبًن أىخيوًخي، أىحىدي  كىانيوا مىعى دىاكيدى ًحينىمىا عىيػ ريكا   ل ًذينى ا أٍلىٍبطىاؿً ا لث بلى

ـى ىينىا ٍجتىمىعيواا ل ًذينى ا ٍسًطيًنيًٌٌنى ٍلًفلى ا ؾى لًٍلحىٍرًب كىصىًعدى رًجىاؿي ًإٍسرىائًيلى. أىم ا ىيوى فىأىقىا
 لر بُ الس ٍيًف، كىصىنىعى حىت  كىل ٍت يىديهي، كىلىًصقىٍت يىديهي ابً  ٍسًطيًنيًٌٌنى ٍلًفلى اكىضىرىبى 

صنا عىًظيمنا يف ذىًلكى  ،اخىبلى كىبػىٍعدىهي مشى ةي ٍبني  كىرىاءىهي لًلنػ ٍهًب فػىقىٍط. لش ٍعبي اكىرىجىعى  ٍليػىٍوـً
ٍليوءىةن  ٍسًطيًنُيوفى ٍلًفلى ا ٍجتىمىعى ا. فى ٍٟنىرىارًمُ اأىًجي  جىٍيشنا، كىكىانىٍت ىينىاؾى ًقٍطعىةي حىٍقلو ٣نى

كىأىنٍػقىذىىىا،  ٍلًقٍطعىةً ا. فػىوىقىفى يف كىسىًط ٍسًطيًنيًٌٌنى ٍلًفلى اًمٍن أىمىاـً  لش ٍعبي افػىهىرىبى  سنا،عىدى 
،ًفلى لٍ اكىضىرىبى  صنا عىًظيمنا. كىنػىزىؿى  لر بُ افىصىنىعى  ٍسًطيًنيًٌٌنى ثىةي اخىبلى ًثٌنى اًمنى  لث بلى  لث بلى

ـى، كىجىٍيشي  ُفى إً  ٜنٍىصىادً ارىئًيسنا كىأىتػىٍوا يف  زًؿه يف  ٍسًطيًنيًٌٌنى ٍلًفلى ادىاكيدى ًإُفى مىغىارىًة عىديال  انى
ًحينىًئذو يف  ٍسًطيًنيًٌٌنى ٍلًفلى اكىحىفىظىةي  ٜنًٍٍصًن،اًحينىًئذو يف . كىكىافى دىاكيدي لر فىائًيًٌٌنى اكىاًدم 
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: مىٍن يىٍسقً  . فػىتىأىك هى دىاكيدي كىقىاؿى مو مو  ييًن بػىٍيًت ٜنٍى  ٍلبىاًب؟اًعٍندى  ل يًت امىاءن ًمٍن بًٍئًر بػىٍيًت ٜنٍى
ثىةي ا أٍلىٍبطىاؿي افىشىق   مو  ٍستػىقىٍوااكى  ٍسًطيًنيًٌٌنى ٍلًفلى ا١نىىل ةى  لث بلى ًعٍندى  ل يًت امىاءن ًمٍن بًٍئًر بػىٍيًت ٜنٍى

:  كى٘نىىليوهي كىأىتػىٍوا ًبًو ًإُفى دىاكيدى، فػىلىٍم يىشىأٍ  ٍلبىاًب،ا ، كىقىاؿى أىٍف يىٍشرىبىوي، بىٍل سىكىبىوي لًلر بًٌ
ـي  ا دى ! ىىذى رىُب أىٍف أىفٍػعىلى ذىًلكى ا أبًىنٍػفيًسًهٍم. فػىلىٍم خىاطىريك  ل ًذينى ا لٌرًجىاؿً احىاشىا ِف ايى

ا مىا فػىعىلىوي  ثىةي ايىشىٍأ أىٍف يىٍشرىبىوي. ىىذى صىريكيىةى  ٍبني اكىأىبًيشىامي أىخيو ييوآبى  .أٍلىٍبطىاؿي ا لث بلى
ًث ًمئىةو قػىتػىلىهيٍم، فىكىافى لىوي  ا ىىز  ري١ٍنىوي عىلىى ثىبلى ثىةو. ىىذى ثىةً ابػىٌٍنى  ٍسمه اىيوى رىئًيسي ثىبلى . لث بلى

ـٍ عىلىى  ثىةً اأىَفٍى ييٍكرى ثىةً ا فىكىافى ٟنىيٍم رىئًيسنا، ًإال  أىن وي َفٍى يىًصٍل ًإُفى  لث بلى . أٍليكىؿً ا لث بلى
دىاعى،  ىيو ٍبني يػىهيوايى ، كىًثًني  ٍبني اكىبػىنىاايى  ل ًذماًمٍن قػىٍبًصًئيلى، ىيوى  أٍلىفٍػعىاًؿ،اًذم أبىٍسو

، كىىيوى  . لثػ ٍلجً انػىزىؿى كىضىرىبى أىسىدنا يف كىسىًط جيبٌو يػىٍوـى  ل ًذماضىرىبى أىسىدىٍم ميوآبى
ريٍمحه، فػىنػىزىؿى إًلىٍيًو ًبعىصنا  ٍلًمٍصرًمًٌ اًمٍصرايًّ ذىا مىٍنظىرو، كىكىافى بًيىًد  كىىيوى ضىرىبى رىجيبلن 

ا مىا فػىعىلى  ٍلًمٍصرًمًٌ اًمٍن يىًد  لُرٍمحى اكىخىطىفى  دىاعى، كىقػىتػىلىوي ًبري١نًًٍو. ىىذى ىيو ٍبني يػىهيوايى وي بػىنىاايى
ثىةً ابػىٌٍنى  ٍسمه افىكىافى لىوي  ًثٌنى،اكىأيٍكًرـى عىلىى  أٍلىٍبطىاًؿ،ا لث بلى ًإالى أىن وي َفٍى يىًصٍل ًإُفى  لث بلى

ثىةً ا  .(ُ)«. فىجىعىلىوي دىاكيدي ًمٍن أىٍصحىاًب ًسرًٌهً لث بلى
ـى يف  ٍلمىًلكي اكىشىاخى » :مّيةـلشوناأبيشج  - ـً ادىاكيدي. تػىقىد  ثًٌريكنىوي أٍلىاي  . كىكىانيوا ييدى
عىلىى فػىتىاةو عىٍذرىاءى،  ٍلمىًلكً افػىلىٍم يىٍدفىٍأ. فػىقىاؿى لىوي عىًبيديهي: لًيػيفىتًٌشيوا ًلسىيًًٌدانى  لثًٌيىابً ابً 

ـى  ًنكى فػىيىٍدفىأى سىيًٌديانى يف ًحضٍ  كىٍلتىٍضطىًجعٍ كىٍلتىكيٍن لىوي حىاًضنىةن  ٍلمىًلكً افػىٍلتىًقٍف أىمىا
يًع ٔنييوـً ًإٍسرىائًيلى، فػىوىجىديكا أىبًيشىجى ٍلمىًلكي ا يلىةو يف ٗنًى ًي ةى،ا. فػىفىت شيوا عىلىى فػىتىاةو ٗنًى  لُشو٧نى

ا، فىكىانىٍت  ٍلفىتىاةي ا. كىكىانىًت ٍلمىًلكً افىجىاءيكا هًبىا ًإُفى  يلىةن ًجدًّ . ٍلمىًلكً ا حىاًضنىةى ٗنًى
اػلى  ٍلمىًلكى اٍت ٔنىًٍدميوي، كىلىًكن  كىكىانى   .(ِ)«ٍم يػىٍعرًفٍػهى

                                                           
 .ِّ-ٖ، اآلايت ِّ( سفر صموئيل الثآف، الفصل ُ)
 .ْ-ُ، اآلايت ُسفر اٞنلوؾ األٌكؿ، الفصل ( ِ)
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: أىمىا قػيٍلتي لىكى إًن وي الى يػىتػىنػىب أي » روح الكذ ب: - فػىقىاؿى مىًلكي ًإٍسرىائًيلى لًيػىهيوشىافىاطى
يػٍرنا بىٍل شىرًّا؟ ـى  ًإذىفٍ  فىاٍٚنىعٍ : كىقىاؿى  عىلىي  خى  عىلىى جىاًلسنا الر ب   رىأىٍيتي  قىدٍ : الر بًٌ  كىبلى

ٍيوً  كيقيوؼه  الس مىاءً  جيٍندً  كىكيلُ  كيٍرًسيًًٌو، ًيًنوً  عىنٍ  لىدى  مىنٍ : الر بُ  فػىقىاؿى . يىسىارًهً  كىعىنٍ  ٬نى
ا فػىقىاؿى  ًجٍلعىادى؟ رىاميوتى  يف  كىيىٍسقيطى  فػىيىٍصعىدى  أىٍخآبى  يػيٍغًوم ا، ىىذى  ذىاؾى  كىقىاؿى  ىىكىذى
ا ـى  كىكىقىفى  الُركحي  خىرىجى  مثي  . ىىكىذى  ّنىاذىا؟: الر بُ  لىوي  كىقىاؿى . أيٍغوًيوً  أىانى : كىقىاؿى  الر بًٌ  أىمىا
 تػيٍغوًيوً  إًن كى : فػىقىاؿى . أىنًٍبيىائًوً  ًميعً ػى ج أىفٍػوىاهً  يف  ،كىًذبو  ريكحى  كىأىكيوفي  ،أىٍخريجي : فػىقىاؿى 

، ا كىافٍػعىلٍ  فىاٍخريجٍ  كىتػىٍقتىًدري  أىفٍػوىاهً  يف  كىًذبو  ريكحى  الر بُ  جىعىلى  دٍ قى  ىيوىذىا كىاآٍلفى . ىىكىذى
يعً  ًء، أىنًٍبيىاًئكى  ٗنًى  .(ُ)«ًبشىروٌ  عىلىٍيكى  تىكىل مى  كىالر بُ  ىىؤيالى

 ٍمرىأىةه اكىيف ذىاًت يػىٍوـو عىبػىرى أىلًيشىعي ًإُفى شيوّفىى. كىكىانىٍت ىينىاؾى » إحياء الصيّب: -
ًيلي ًإُفى ىينىاؾى لًيىٍأكيلى خيبػٍزنا.  ٍتوي لًيىٍأكيلى خيبػٍزنا. كىكىافى كيل مىا عىبػىرى ٬نى عىًظيمىةه، فىأىٍمسىكى

نىا دىائًمنا. فػىٍلنػىٍعمىٍل  ل ًذما قىد سه مي  ،هللاً فػىقىالىٍت ًلرىجيًلهىا: قىٍد عىًلٍمتي أىن وي رىجيلي  ٬نىيُر عىلىيػٍ
صىًغًنىةن كىنىضىٍع لىوي ىينىاؾى سىرًيرنا كىًخوىاانن كىكيٍرًسيًّا كىمىنىارىةن، حىت  ًإذىا  طً ٜنٍىائً اعيلًٌي ةن عىلىى 

ًيلي إًلىيػٍهىا. كىيف ذىاًت يػىٍوـو جىاءى ًإُفى ىينىاؾى  نىا ٬نى  ٍضطىجىعى اكى  ٍلعيلًٌي ةً اكىمىاؿى ًإُفى  جىاءى إًلىيػٍ
ًمًو:  ًي ةى اًه ىىذً  دٍعي اًفيهىا. فػىقىاؿى ًٛنًيٍحزًم غيبلى . فىدىعىاىىا، فػىوىقػىفىٍت أىمىامىوي. فػىقىاؿى لُشو٧نى

ا  نٍػزىعىٍجتً الىوي: قيٍل ٟنىىا: ىيوىذىا قىًد  لىًك؟ ىىٍل  نىعي فىمىاذىا ييصٍ  ٍنزًعىاًج،اًل اًبسىبىًبنىا كيل  ىىذى
ًإ٧ن ىا أىانى سىاًكنىةه يف فػىقىالىٍت:  ٛنٍىٍيًش؟اأىٍك ًإُفى رىئًيًس  ٍلمىًلكً الىًك مىا يػيتىكىل مي ًبًو ًإُفى 

: فىمىاذىا ييٍصنىعي ٟنىىا؟ فػىقىاؿى ًجيٍحزًم: إًن وي لىٍيسى ٟنىىا  كىرىجيليهىا  ٍبنه،اكىٍسًط شىٍعيب. مثي  قىاؿى
: اخى قىٍد شى  ا ٍلبىابً ا. فىدىعىاىىا، فػىوىقػىفىٍت يف ٍدعيهىاا. فػىقىاؿى : يف ىىذى ٥نىٍوى  ٍلًميعىادً ا. فػىقىاؿى
. الى تىٍكًذٍب عىلىى هللاً . فػىقىالىٍت: الى ايى سىيًًٌدم رىجيلى بٍػنناآنىٍتىًضًنٌنى  ٜنٍىيىاةً ازىمىاًف 

ًبلىًت  . فىحى ٍرأىةي اجىارًيىًتكى كىمىا قىاؿى   ٜنٍىيىاًة،ا٥نىٍوى زىمىاًف  ٍلًميعىادً ايف ذىًلكى  بٍػنناا لىدىتً كىكى  ٍلمى
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،ايػىٍوـو خىرىجى ًإُفى أىبًيًو ًإُفى  . كىيف ذىاتً ٍلوىلىدي اٟنىىا أىلًيشىعي. كىكىربى  كىقىاؿى أًلىبًيًو:  ٜنٍىص اًدينى
 : ـً ٍلوي ارىٍأًسي، رىٍأًسي. فػىقىاؿى لًٍلغيبلى ًو، فىجىلىسى  ًإُفى  ٘نًٍ ًو. فىحىمىلىوي كىأىتىى ًبًو ًإُفى أيمًٌ أيمًٌ

. فىصىًعدىٍت كىأىٍضجىعىٍتوي عى  لظٍُهرً اعىلىى ريٍكبػىتػىيػٍهىا ًإُفى   ،هللاً لىى سىرًيًر رىجيًل كىمىاتى
ا ًمنى  دىٍت رىجيلىهىا كىقىالىٍت: أىٍرًسٍل ِف كىاًحدن  ٍلًغٍلمىافً اكىأىٍغلىقىٍت عىلىٍيًو كىخىرىجىٍت. كىانى

: ًلمىاذىا تىٍذىىًبٌنى إًلىٍيًو  ،هللاً فىأىٍجرًمى ًإُفى رىجيًل  ،أٍليتينً اكىًإٍحدىل   ٍليػىٍوـى؟اكىأىٍرًجعى. فػىقىاؿى
ـه. كىشىد ٍت عىلىى  ،شىٍهرو رىٍأسي  الى  . فػىقىالىٍت: سىبلى ًف،اكىالى سىٍبته ًمهىا:  أٍلىاتى كىقىالىٍت لًغيبلى

. كى  لرُكيوبً اكىالى تػىتػىعىو ٍؽ أًلىٍجًلي يف  رٍ سيٍق كىسً  حىت  جىاءىٍت  ٍنطىلىقىتٍ اًإٍف َفٍى أىقيٍل لىكى
بىًل  هللاً ًإُفى رىجيًل  ًمٍن بىًعيدو قىاؿى ًٛنًيٍحزًم  هللاً آىىا رىجيلي . فػىلىم ا رى ٍلكىٍرمىلً اًإُفى جى

ًمًو: ىيوىذىا تًٍلكى  ًي ةي اغيبلى ـه  آٍلفى ا كيضً ٍر ا. لُشو٧نى ـه لىًك؟ أىسىبلى لًًلقىائًهىا كىقيٍل ٟنىىا: أىسىبلى
ـه. فػىلىم ا جىاءىٍت ًإُفى رىجيًل  ـه لًٍلوىلىًد؟ فػىقىالىٍت: سىبلى  ٛنٍىبىلً اًإُفى  هللاً ًلزىٍكًجًك؟ أىسىبلى

ـى ًجيٍحزًم لًيىٍدفػىعىهىا، فػىقىاؿى رىجيلي  : دىٍعهىا أًلىف  نػىٍفسىهىا هللاً أىٍمسىكىٍت رًٍجلىٍيًو. فػىتػىقىد 
ًمٍن سىيًًٌدم؟  بٍػننااعىينًٌ كىَفٍى ٫نيٍربٍٓف. فػىقىالىٍت: ىىٍل طىلىٍبتي  أٍلىٍمرى اكىتىمى   لر بُ امير ةه ًفيهىا كى 

ٍعيًن؟ فػىقىاؿى ًٛنًيٍحزًم: أىَفٍى أىقيٍل الى ٔنىٍ   ٍنطىًلٍق،اٍشديٍد حىقىوىٍيكى كىخيٍذ عيك ازًم بًيىًدؾى كى ادى
ٍبوي. كىضىٍع عيك ازًم عىلىى  رىكىكى أىحىده فىبلى ْنًي ا فىبلى تػيبىارًٍكوي، كىًإٍف ابى كىًإذىا صىادىٍفتى أىحىدن

، إًن نً  ر ُب،ػلا وى ػي  ىي ػ: حى يًٌ ػلص بً ا. فػىقىالىٍت أيـُ يًٌ ػلص بً اكىٍجًو  ي ػكىحىي ةه ًىيى نػىٍفسيكى
ـى كىتىبً  الى  . فػىقىا عىلىى كىٍجًو  ٍلعيك ازى ا. كىجىازى ًجيٍحزًم قيد امىهيمىا كىكىضىعى عىهىاأىتٍػريكيكى
،ا تىًبًو  لص يبًٌ : َفٍى يػىنػٍ . فػىرىجىعى لًًلقىائًًو كىأىٍخبػىرىهي قىاًئبلن . لص يبُ افػىلىٍم يىكيٍن صىٍوته كىالى ميٍصغو

مىٍيته كىميٍضطىجعه عىلىى سىرًيرًًه. فىدىخىلى كىأىٍغلىقى  لص يبًٌ كىًإذىا ابً  ٍلبػىٍيتى اكىدىخىلى أىلًيشىعي 
 لص يبًٌ افػىٍوؽى  ٍضطىجىعى ا. مثي  صىًعدى كى لر بًٌ اعىلىى نػىٍفسىٍيًهمىا ًكلىٍيًهمىا، كىصىل ى ًإُفى  ٍلبىابى ا

ٍيًو، كى  ٍيًو عىلىى يىدى نػىٍيًو، كىيىدى نػىٍيًو عىلىى عىيػٍ عىلىٍيًو فىسىخينى  ٕنىىد دى كىكىضىعى فىمىوي عىلىى فىًمًو، كىعىيػٍ
، كىصىًعدى كىٕنىىد دى  ٍلبػىٍيتً ا. مثي  عىادى كىٕنىىش ى يف ٍلوىلىدً اجىسىدي  رىةن ًإُفى ىينىاؾى رىةن ًإُفى ىينىا كىاتى اتى

، مثي  فػىتىحى  لص يبُ ا عىلىٍيًو فػىعىطىسى  نػىٍيًو. فىدىعىا ًجيٍحزًم كى  لص يبُ اسىٍبعى مىر اتو دٍعي ا: قىاؿى عىيػٍ
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ًذًه  ًي ةى اىى :  لُشو٧نى ًليافىدىعىاىىا. كىلىم ا دىخىلىٍت إًلىٍيًو قىاؿى . فىأىتىٍت كىسىقىطىٍت بٍػنىكً ا ٘نًٍ
    . (ُ)«كىخىرىجىتٍ  بٍػنػىهىاا٘نىىلىًت مثي   أٍلىٍرًض،اعىلىى رًٍجلىٍيًو كىسىجىدىٍت ًإُفى 

فى ًإُفى أىٍشديكدى، ًحٌنى أىٍرسىلىوي سىٍرجيوفي مىًلكي » تعّري إشعياء: - يًء تػىٍراتى يف سىنىًة ٠نًى
عىٍن يىًد ًإشىٍعيىاءى ٍبًن  لر بُ اتىكىل مى  ٍلوىٍقتً ايف ذىًلكى  فىحىارىبى أىٍشديكدى كىأىخىذىىىا، ،أىُشورى 

: آميوصى قىائً  .  ٍخلىعٍ اعىٍن حىٍقوىٍيكى كى  ٍلًمٍسحى اٍذىىٍب كىحيل  ابلن اءىؾى عىٍن رًٍجلىٍيكى ًحذى
اًفينا. فػىقىاؿى  ا كىمىشىى ميعىرًّل كىحى ميعىرًّل  شىٍعيىاءي : كىمىا مىشىى عىٍبًدم إً لر بُ افػىفىعىلى ىىكىذى

ا يىسيوؽي مىًلكي  ، ىىكىذى ثى ًسًنٌنو، آيىةن كىأيٍعجيوبىةن عىلىى ًمٍصرى كىعىلىى كيوشى اًفينا ثىبلى كىحى
،  ،أىُشورى سىيٍبى ًمٍصرى  ءى كيوشى ي ػً كىمىٍكشيوف ،كىحيفىاةن  ،عيرىاةن  لُشييوخى،اكى  ٍلًفتػٍيىافى اكىجىبلى

. فػىيػى  ؛أٍلىٍستىاهً ا عيوفى ًخٍزاين ًلًمٍصرى ًمٍن أىٍجًل ًمٍن أىٍجًل كيوشى رىجىائًًهٍم، كى  ؛ٍخجىليوفى ػكىيى  ،ٍراتى
ا . ًمٍصرى فىٍخرًًىمٍ  ا مىٍلجىأيانى ٍليػىٍوـً ايف ذىًلكى  ،لس اًحلً اكىيػىقيوؿي سىاًكني ىىذى : ىيوىذىا ىىكىذى

، فىكىٍيفى نىسٍ  ؛ىىرىبٍػنىا إًلىٍيًو لًٍلمىعيونىةً  ل ًذما  .(ِ)«لىمي ٥نىٍني؟لًنػىٍنجيو ًمٍن مىًلًك أىُشورى
 كىديٍخننا كىعىدىسنا كىفيوالن  كىشىًعًننا قىٍمحنا لًنػىٍفًسكى  أىٍنتى  كىخيذٍ » الكعك والـخخر ء: -

ـً  كىعىدىدً  خيبػٍزنا لًنػىٍفًسكى  كىاٍصنػىٍعهىا كىاًحدو، ًكعىاءو  يف  كىضىٍعهىا كىكىٍرسىن ةى   تػىت ًكئي  ال يًت  اأٍلىاي 
ثى . جىٍنًبكى  عىلىى ًفيهىا  أتىٍكيليوي  ال ًذم كىطىعىاميكى . أتىٍكيليوي  يػىٍومنا كىًتٍسًعٌنى  يػىٍوـو  ًمئىةً  ثىبلى

 اٍلمىاءى  كىتىٍشرىبي . أتىٍكيليوي  كىٍقتو  ًإُفى  كىٍقتو  ًمنٍ . شىاًقبلن  ًعٍشرًينى  يػىٍوـو  كيل  . اًبٍلوىٍزفً  يىكيوفي 
ٍيًل، أتىٍكيلي . تىٍشرىبيوي  كىٍقتو  ًإُفى  كىٍقتو  ًمنٍ  اٟنًًٌٍن، سيٍدسى  اًبٍلكى . الش ًعًنً  ًمنى  كىٍعكنا كى

ٍنسىافً  ًمنى  ٫نىٍريجي  ال ًذم اٝنٍيٍرءً  عىلىى ـى  ٔنىًٍبزيهي  اإٍلً ا: الر بُ  كىقىاؿى . عيييوهًنًمٍ  أىمىا  أيىٍكيلي  ىىكىذى
 سىيًٌدي  ايى  آًه،: فػىقيٍلتي . إًلىٍيًهمٍ  أىٍطريديىيمٍ  ال ًذينى  اأٍليمىمً  بػىٌٍنى  الن ًجسى  خيبػٍزىىيمي  ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو

 فىرًيسىةن، أىكٍ  ،ًميتىةن  آكيلٍ  مٍ ػلى  ،اآٍلفى  ًإُفى  ًصبىامى  كىًمنٍ . تػىتػىنىج سٍ  مٍ ػلى  نػىٍفًسي ىىا الر ُب،

                                                           
 .ّٕ-ٖ، اآلايت ْ( سفر اٞنلوؾ الثآف، الفصل ُ)
 .ٔ-ُ، اآلايت َِ( سفر إشعياء، الفصل ِ)
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 بىدىؿى  اٍلبػىقىرً  ًخٍثيى  لىكى  جىعىٍلتي  قىدٍ . ٍنظيرٍ ا: ِف  فػىقىاؿى . ًجسه ػنى  ٍحمه ػلى  فىًمي دىخىلى  كىالى 
ٍنسىاًف، خيٍرءً  ـى، اٍبنى  ايى : لًػي كىقىاؿى . عىلىٍيوً  خيبػٍزىؾى  فػىتىٍصنىعي  اإٍلً ا آدى ري  ىىأىنىذى ـى  أيكىسًٌ  ًقوىا
، اًبٍلوىٍزفً  اٝنٍيبػٍزى  فػىيىٍأكيليوفى  أيكريشىًليمى، يف  اٝنٍيٍبزً  ٍيلً  اٍلمىاءى  كىيىٍشرىبيوفى  كىاًبٍلغىمًٌ  كىاًبٜنٍىيػٍرىًة، اًبٍلكى
يػ ريكا كىاٍلمىاءي، اٝنٍيبػٍزي  يػيٍعوًزىىيمي  ًلكىيٍ    .(ُ)«إبًًٖنًًٍهمٍ  كىيػىٍفنػىٍوا كىأىخيوهي  الر جيلي  كىيػىتىحى

فلك أف تتخٌيل أخبلؽ اإلنساف، الذم يعتقد بشرعٌية كٌل ما كرد يف ىذا  
  !!الكتاب، كيطلب اٟنداية منو؟!

عدىا كنتانتها، كبي كقذارتػها،  كسيخفها، كلك أف تتخٌيل سقامة عقائده،
 ،كاألابطيل ،كاألكىاـ ،(، الػميبػر أة من األىواءالػمينز ؿ هيٌ ػاإلل )حقائق الوحيعن 

 كاألساطًن؟!!! ،خرافاتػكال ،كاألكاذيب
فىًبمىا نػىٍقًضًهٍم ًميثىاقػىهيٍم لىعىن اىيٍم كىجىعىٍلنىا قػيليوبػىهيٍم قىاًسيىةن ٪نيىرًٌفيوفى ﴿قاؿ تعاُف: 

ًلمى عىٍن مىوىاًضًعًو كىنىسيو  ا حىظًّا ٣ن ا ذيكًٌريكا ًبًو كىالى تػىزىاؿي تىط ًلعي عىلىى خىائًنىةو ًمنػٍهيٍم ًإال  اٍلكى
ُب اٍلميٍحًسًنٌنى     .(ِ)﴾قىًليبلن ًمنػٍهيٍم فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍصفىٍح ًإف  اَّلل ى ٪نًي

الكتاب النازؿ  نعتقد أفٌ  - ٌنمسلمػال - حنػكن»حٌمد الغزاٌِف: ػقاؿ م
 ،مٌ أتليف بشر  يفه ،ةحاليٌ ػا التوراة الأمٌ  .من ىذا اللغو ءمبر  :على موسى

ف بو، وصى أف يي  يما ال ينبغػب ،كصف هللا -ؿاألكٌ  سيطرت عليو أمور ثبلثة:
. اا كبًنن ا يقولوف علوًّ عمٌ  ،، سبحانو كتعاُفة على ذاتوة معتلٌ كإسقاط صورة ذىنيٌ 

حياة، كغاية ػكسًن الإم، ك ػحور العالػم همػككأنٌ  ،إسرائيل إبراز بين -الثآف
 يػعوا فنازى جوز أف يي ػال ي ،كالقيادة ،مختار للسيادةػالشعب ال مي الوجود.. فهي 

حاؽ أشنع ػر األمم األخرل، كإرخاص حقوقها، كإلػحقيػت -الثالث ذلك.

                                                           
 .ُٕ-ٗ، اآلايت ْحزقياؿ، الفصل ( سفر ُ)
 .ُّ( اٞنائدة: ِ)



453 

 يمن الوح ،ل ىذه األمور بقاايكقد تتخلٌ  ها.ػكقادت ،كأبنبيائها ،هاػاألكصاؼ ب
األسفار الشائعة اآلف تغلب عليها  أة، بيد أفٌ ر  ػبمي ػالصادؽ، كالتوجيهات ال

 .(ُ)«الحظناىا اليت ،الصبغة
القارئ  لو أفٌ ك النصوص اٞنذكورة،  تقبيحي ػف ،رناػػرٗنة أثػفإف قيل: إٌف للت

قد ييفهىم منها ما ال  قرآفنصوص الكما أٌف   ؛استقبحهاما ة، لى ريٌ ػٍ بقرأىا ابللغة العً 
 ييراد، إذا تيرًٗنىٍت إُف لغة أخرل، غًن العربٌية.

 : كلكٌنو ، (العهد القديػم، يف بعض نصوص )صٌح ىذا االفرتاضي قدقلتي
 ال ٬نكن أف يصٌح يف نصوصو كٌلها.

، كما نسبوه إُف رأكبٌن كيهوذا كأمنوف فما نسبوه إُف لوط كداكد  
، كابنيتى لوط:  فواحش ميستنكىرة، يتورٌع كثًن من الفيٌساؽ، عن ارتكاهبا، كأبشالـو

 فحٌت فػي )العهد القديػم( ْند استبشاعنا، كاستنكارنا، ٟنذه الفواحش الكربل:
عىٍورىةى أىبًيكى كىعىٍورىةى أيمًٌكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هىا أيُمكى الى تىٍكًشٍف عىٍورىتػىهىا. عىٍورىةى » -
،  ٍمرىأىةً ا . عىٍورىةى أيٍخًتكى بًٍنًت أىبًيكى أىٍك بًٍنًت أيمًٌكى أىبًيكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هىا عىٍورىةي أىبًيكى
،ا بٍػنىةً اخىارًجنا، الى تىٍكًشٍف عىٍورىتػىهىا. عىٍورىةى  ٍلمىٍوليودىةً اأىًك  ٍلبػىٍيتً ايف  ٍلمىٍوليودىةً ا أىًك  بًٍنكى
. عىٍورىةى بًٍنًت بًٍنًتكى الى تىٍكًشٍف عىٍورى  بٍػنىةً ا ًمٍن  ٍلمىٍوليودىةً اأىبًيكى  ٍمرىأىةً اتػىهىا. ًإنػ هىا عىٍورىتيكى

ا. إًنػ هىا أيٍختيكى  . عىٍورىةى أيٍخًت أىبًيكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هىا قىرًيبىةي أىبًيكى الى تىٍكًشٍف عىٍورىتػىهى
ا قىرًيبىةي  . عىٍورىةى أيٍخًت أيمًٌكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هى . عىٍورىةى أىًخي أىبًيكى الى  أىبًيكى أيمًٌكى

. عىٍورىةى كىن ًتكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هىا  ٍمرىأىتًوً اتىٍكًشٍف. ًإُفى   ٍمرىأىةي االى تػىٍقرتىًٍب. إًنػ هىا عىم تيكى
. ٍمرىأىةً ا. الى تىٍكًشٍف عىٍورىتػىهىا. عىٍورىةى بًٍنكى ا  أىًخيكى الى تىٍكًشٍف. إًنػ هىا عىٍورىةي أىًخيكى

ا لًتىٍكًشفى  بٍػنىةى اأىًك  بًٍنهىا،ا بٍػنىةى اكىبًٍنًتهىا الى تىٍكًشٍف. كىالى أتىٍخيًذ  ٍمرىأىةو اعىٍورىةى  بًٍنًتهى

                                                           
 .ِّ( قذائف اٜنٌق: ُ)
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رًٌ لًتىٍكًشفى  ٍمرىأىةن ا. إًنػ هيمىا قىرًيبػىتىاىىا. إًن وي رىًذيلىةه. كىالى أتىٍخيًذ ٍورىتػىهىاعى  عىلىى أيٍخًتهىا لًلضًٌ
 .(ُ)«عىٍورىتػىهىا مىعىهىا يف حىيىاهًتىا

نًًٌس » - ٍتىًلئى  أٍلىٍرضي ابًتػىٍعرًيًضهىا لًلزًٌْفى لًئىبل  تػىٍزٓفى  بٍػنػىتىكى االى تيدى  .(ِ)«رىًذيلىةن  أٍلىٍرضي اكىٕنى
ًف  أىبًيًو، فػىقىٍد كى  ٍمرىأىةً ارىجيله مىعى  ٍضطىجىعى اكىًإذىا » - شىفى عىٍورىةى أىبًيًو. إًنػ هيمىا يػيٍقتىبلى

٨نيىا. دىميهيمىا عىلىٍيًهمىا. كىًإذىا  ٨نيىا.  ٍضطىجىعى اًكبلى ًف ًكبلى رىجيله مىعى كىن ًتًو، فىًإنػ هيمىا يػيٍقتىبلى
 .(ّ)«ًهمىاقىٍد فػىعىبلى فىاًحشىةن. دىميهيمىا عىلىيٍ 

ًو، كىرىأىل عىٍورىتػىهىا كىرىأىٍت ًىيى عىٍورىتىوي، كىًإذىا أىخىذى رىجيله أيٍختىوي بًٍنتى » - أىبًيًو أىٍك بًٍنتى أيمًٌ
ً بىيًن شىٍعًبًهمىا. قىٍد كىشىفى عىٍورىةى أيٍخًتًو. ٪نىًٍملي  ـى أىٍعٌني . يػيٍقطىعىاًف أىمىا فىذىًلكى عىاره

 .(ْ)«ذىنٍػبىوي 
ًة بػىعٍ  ،ٍمرىأىةو اًإذىا كيًجدى رىجيله ميٍضطىًجعنا مىعى » - ، يػيٍقتىلي زىٍكجى  لر جيلي ا: ثٍػنىافً اًل الو
ٍرأىًة،امىعى  ٍلميٍضطىًجعي ا ٍرأىةي اكى  ٍلمى  .(ٓ)«ًمٍن ًإٍسرىائًيلى  لش ر  ا. فػىتػىٍنزًعي ٍلمى

، (القصص الػميستنكىرة)تلك  تٍ ة السقيمة: ىي التػي اختلقى فهل التػرٗن 
، توككنٌ  يهوذاك  ،لوط كابنتيو، كداكد كامرأة أكراٌي، كرأكبٌن كسرٌيٌة أبيو :الػمنسوبة إُف

 كأمنوف كأختو، كأبشالـو كسرارٌم أبيو؟!!! 
اٝنمر،  ربى شي  وح كإسحاؽػػى نػإل تٍ كىل التػرٗنة السقيمة: ىي التػي نسبى 

  األكاثف؟!!! العجل، كإُف سليماف عبادةى  نعى إُف ىاركف صي  تٍ كنسبى 

                                                           
 .ُٖ-ٕ، اآلايت ُٖ( سفر البلكٌيٌن، الفصل ُ)
 .ِٗ ة، اآليُٗ( سفر البلكٌيٌن، الفصل ِ)
 .ُِ-ُُ، اآلايت َِ( سفر البلكٌيٌن، الفصل ّ)
 .ُٕ ة، اآليَِالبلكٌيٌن، الفصل  سفر( ْ)
 .ِِ، اآلية ِِسفر التثنية، الفصل  (ٓ)
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 لً ثى كمى   ، يف اشتمالو على حٌق قليل، كابطل كثًن،)العهد القديػم(إٌف مىثىلى 
  :وفي مع فيو مؤلًٌ ػج ،(كبًن  )كشكوؿ

  .ٌيةايت القرآناآل القليل من -ُ
  .القراءات الشاٌذة كثًن منال -ِ
  .األحاديث الصحيحةالقليل من  -ّ
 .كثًن من األحاديث اٞنوضوعةال -ْ
 .الصحيحة اتالتفسًن القليل من  -ٓ
 .السقيمة اتكثًن من التفسًن ال -ٔ
 .الصحيحة تالعىقىدايٌ القليل من  -ٕ
 .السقيمةالعىقىداٌيت كثًن من ال -ٖ
 .الصحيحة اتالفقهيٌ القليل من  -ٗ

 .السقيمةالفقهٌيات ر من ػكثيال -َُ
 .الصحيحة اتخيليقيٌ ػالالقليل من  -ُُ
 .السقيمةالػخيليقٌيات ر من ػكثيال -ُِ
 .الصحيحة اتخيٌ ػالتاريالقليل من  -ُّ
 .السقيمةالتاريػخٌيات ر من ػكثيال -ُْ
 .اإليػمانٌية شعاراألالقليل من  -ُٓ
 .الشيطانٌيةشعار األالكثًن من  -ُٔ

س(، قد  كلذلك ال يصٌح أف ييسٌمى ىذا )الكشكوؿ(: )الكشكوؿ الػمي  
يف كيتيب  تػجتمعال  األابطيلك الػحقائق ألٌف حقائق؛ ػكإف اشتمل على بعض ال
 غُض النظر،كن ، فبل ٬ني بشرمٌ يف كتاب  تفإذا اجتمع )الوحي اإللػهٌي الػمنز ؿ(؛

 !!!؟يوعلحٌت إف كانت قليلةن، فكيف كىي الغالبة  عن األابطيل اليت فيو،
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كمن يطالع )العهد القديػم(، يػجد فيو الكثًن من األمور، اليت ال عبلقة  
 ال من قريب، كال من بعيد. كإليك بعض األمثلة:منز ؿ، ػٟنا ابلوحي اإللػهٌي ال

ًة  لر بُ اكىكىل مى » -  لث آف ا لش ٍهرً ايف أىك ًؿ  ٍجًتمىاًع،اًل اميوسىى يف بػىرًٌي ًة ًسينىاءى، يف خىٍيمى
: أىٍحصيوا كيل  ٗنىىاعىًة بىيًن  لث انًيىةً ا لس نىةً ايف   ًإٍسرىائًيلى ًٝنيريكًجًهٍم ًمٍن أىٍرًض ًمٍصرى قىاًئبلن

ئًًهٍم،ًبعىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت  ًد  آابى ًعٍشرًينى سىنىةن  ٍبنً اكيل  ذىكىرو ًبرىٍأًسًو، ًمًن   أٍلىٍٚنىاًء،اًبعىدى
ا، كيل  خىارًجو لًٍلحىٍرًب يف ًإٍسرىائًيلى. ٓنىٍسيبػيهيٍم أىٍنتى كىىىاريكفي حىسىبى  فىصىاًعدن

، رىجيله ىيوى رى أىٍجنىاًدًىٍم. كىيىكيوفي مىعىكيمى  ئًًو. كىىىًذًه  ٍأسه ا رىجيله ًلكيلًٌ ًسٍبطو لًبػىٍيًت آابى
. ًلًشٍمعيوفى  ل ًذينى ا لٌرًجىاؿً اأىٍٚنىاءي  يٍػئيورى يىًقفيوفى مىعىكيمىا: ًلرىأيكبػىٌٍنى أىلًيصيوري ٍبني شىدى

. لًيىس اكىرى نػىثػىنىائًيلي ٍبني  ينىادىابى شىليوًميًئيلي ٍبني صيورًيشىد ام. لًيػىهيوذىا ٥نىٍشيوفي ٍبني عىمًٌ
: أًلىفٍػرى  بٍػينىٍ . ًلزىبيوليوفى أىلًيآبي ٍبني ًحيليوفى. اًل صيوغىرى  يهيودى، ييوسيفى أًفى أىلًيشىمىعي ٍبني عىمًٌ

افى أىًخيعىزىري ٍبني  يىاًمٌنى أىبًيدىفي ٍبني ًجٍدعيوٓف. ًلدى . لًبػىنػٍ كىًلمىنىس ى ٗنىًٍليًئيلي ٍبني فىدىٍىصيورى
فىٍجًعيًئيلي ٍبني عيٍكرىفى. ًٛنىادى أىلًيىاسىاؼي ٍبني دىعيوئًيلى. لًنػىٍفتىاِف  عىمًٌيشىد ام. أًلىًشًنى 

ًء ىيٍم مىشىاًىًني أىخً  ئًًهٍم. ريؤيكسي  ٛنٍىمىاعىًة،اًنىعي ٍبني ًعينىنى. ىىؤيالى ريؤىسىاءي أىٍسبىاًط آابى
ءً  تػىعىيػ نيوا أبًىٍٚنىائًًهٍم، كىٗنىىعىا   ل ًذينى ا لٌرًجىاؿى ا أيليوًؼ ًإٍسرىائًيلى. فىأىخىذى ميوسىى كىىىاريكفي ىىؤيالى

ًد  نٍػتىسىبيواافى  لث آف،ا رً لش هٍ ايف أىك ًؿ  ٛنٍىمىاعىةً اكيل   ئًًهٍم ًبعىدى ًإُفى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى
ا ًبريؤيكًسًهٍم، كىمى  ٍبنً اًمًن  أٍلىٍٚنىاًء،ا ميوسىى. فػىعىد ىيٍم  لر بُ اأىمىرى  اًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن

يلى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم يف بػىرًٌي ًة ًسينىاءى. فىكىافى بػىنيو رىأيكبػىٌٍنى ًبٍكًر ًإٍسرىائً 
ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ا،   ٍبنً اًبريؤيكًسًهٍم، كيُل ذىكىرو ًمًن  أٍلىٍٚنىاءً اكىبػيييوًت آابى ًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن

فنا ًلًسٍبًط رىأيكبػىٌٍنى ًست ةن كىأىٍربىًعٌنى أىلٍ  ًمنػٍهيمٍ  ٍلمىٍعديكديكفى اكيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب، كىافى 
ئًًهًم،  كىٙنىٍسى ًمئىةو.  ٍلمىٍعديكديكفى ابػىنيو مًشٍعيوفى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى
ًد  ا، كيُل خىارًجو  ٍبنً اًبريؤيكًسًهٍم، كيُل ذىكىرو ًمًن  أٍلىٍٚنىاءً اًمنػٍهيٍم ًبعىدى ًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
ثي ًمئىةو. مًشٍعيوفى نػٍهيٍم ًلًسٍبًط مً  ٍلمىٍعديكديكفى الًٍلحىٍرًب،   ًتٍسعىةه كىٙنىٍسيوفى أىٍلفنا كىثىبلى
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ًد  بػىنيو ئًًهٍم، ًبعىدى  ٍبنً اًمًن  أٍلىٍٚنىاءً اجىادى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى
ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  ًلًسٍبًط جىادى ٙنىٍسىةه  ًمنػٍهيمٍ  ٍلمىٍعديكديكفى اًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن

بػىنيو يػىهيوذىا، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت  .سيوفى كىأىٍربػىعيوفى أىٍلفنا كىًسُت ًمئىةو كىٙنىٍ 
ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  ٍبنً اًمًن  أٍلىٍٚنىاءً اآابى ًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن

،  ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط يػىهيوذىا أىٍربػىعىةه كىسىبػٍعيوفى أىٍلفنا كىًسُت ًمئىةو. ٍلمىٍعديكديكفى ا بػىنيو يىس اكىرى
ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ًعٍشرًينى سىنىةن  ٍبنً اًمًن  أٍلىٍٚنىاءً اتػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى

ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  نػٍهيٍم ًلًسٍبًط يىس اكىرى أىٍربػىعىةه كىٙنىٍسيوفى مً  ٍلمىٍعديكديكفى افىصىاًعدن
ًد  أىٍلفنا كىأىٍربىعي ًمئىةو. ئًًهٍم، ًبعىدى بػىنيو زىبيوليوفى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى

ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  ٍبنً اًمًن  أٍلىٍٚنىاءً ا ًمنػٍهيٍم  ٍلمىٍعديكديكفى اًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
: بػىنيو أىفٍػرىأًفى، تػىوىالًيديىيٍم  .ئىةو ًلًسٍبًط زىبيوليوفى سىبػٍعىةه كىٙنىٍسيوفى أىٍلفنا كىأىٍربىعي مً  بػىنيو ييوسيفى
ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ا،   ٍبنً اًمًن  أٍلىٍٚنىاءً احىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى ًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن

 ًمئىةو. سي ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط أىفٍػرىأًفى أىٍربػىعيوفى أىٍلفنا كىٙنىٍ  ٍلمىٍعديكديكفى ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍربً 
ًد  بػىنيو ئًًهٍم، ًبعىدى  ٍبنً اًمًن  أٍلىٍٚنىاءً امىنىس ى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى

ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،   ثٍػنىافً اًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط مىنىس ى  كديكفى ٍلمىٍعدي اًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
ثيوفى أىٍلفنا كىًمئػىتىاًف. ئًًهٍم،  كىثىبلى يىاًمٌنى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى بػىنيو بػىنػٍ

ًد  ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  ٍبنً اًمًن  أٍلىٍٚنىاءً اًبعىدى  كفى ٍلمىٍعديكدي اًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
ثيوفى أىٍلفنا كىأىٍربى  يىاًمٌنى ٙنىٍسىةه كىثىبلى بػىنيو دىافى، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى  ًمئىةو. عي ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط بػىنػٍ

ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ا، كيُل خىارًجو  ٍبنً اًمًن  أٍلىٍٚنىاءً اعىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى ًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
بػىنيو أىًشًنى،  كىًسُتوفى أىٍلفنا كىسىٍبعي ًمئىةو. ثٍػنىافً اًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط دىافى  فى ٍلمىٍعديكديك الًٍلحىٍرًب، 

ًد  ئًًهٍم، ًبعىدى ًعٍشرًينى سىنىةن  ٍبنً اًمًن  أٍلىٍٚنىاءً اتػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى
ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  ًمنػٍهيٍم ًلًسٍبًط أىًشًنى كىاًحده كأىٍربػىعيوفى أىٍلفنا  ٍلمىٍعديكديكفى افىصىاًعدن

ًد  كىٙنىٍسي ًمئىةو. ئًًهٍم، ًبعىدى  أٍلىٍٚنىاءً ابػىنيو نػىٍفتىاِف، تػىوىالًيديىيٍم حىسىبى عىشىائًرًًىٍم كىبػيييوًت آابى
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ا، كيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب،  ٍبنً اًمًن  هيٍم ًلًسٍبًط ًمنػٍ  ٍلمىٍعديكديكفى اًعٍشرًينى سىنىةن فىصىاًعدن
ثىةه كىٙنىٍسيوفى أىٍلفنا كىأىٍربىعي  ًء ىيمي  .ًمئىةو نػىٍفتىاِف ثىبلى عىد ىيٍم ميوسىى  ل ًذينى ا ٍلمىٍعديكديكفى اىىؤيالى

يعي  ثٍػنىااكىىىاريكفي كىريؤىسىاءي ًإٍسرىائًيلى،  ئًًو. فىكىافى ٗنًى ، رىجيله كىاًحده لًبػىٍيًت آابى عىشىرى رىجيبلن
ئًًهٍم ًمًن  نى ٍلمىٍعديكًديا ا،   ينى ًعٍشرً  ٍبنً اًمٍن بىيًن ًإٍسرىائًيلى حىسىبى بػيييوًت آابى سىنىةن فىصىاًعدن

يعي  ثىةى  ٍلمىٍعديكًدينى اكيُل خىارًجو لًٍلحىٍرًب يف ًإٍسرىائًيلى. كىافى ٗنًى ًست  ًمئىًة أىٍلفو كىثىبلى
ؼو كىٙنىٍسى ًمئىةو كىٙنىًٍسٌنى. كىأىم ا  ًكيُوفى اآالى ئًًهٍم فػىلىٍم يػيعىُدكا  لبل  حىسىبى ًسٍبًط آابى

نػىهيٍم، ًإٍذ كىل مى  ًكم فىبلى ٓنىٍسيبيوي كىالى تػىعيد هي بػىٌٍنى  لر بُ ابػىيػٍ : أىم ا ًسٍبطي الى ميوسىى قىاًئبلن
ًكيًٌٌنى اًإٍسرىائًيلى. بىٍل كىكًًٌل  بىيًن  يًع أىٍمًتعى  لش هىادىةً اعىلىى مىٍسكىًن  لبل  ًتًو كىعىلىى  كىعىلىى ٗنًى

 ٍلمىٍسكىنً اكىكيل  أىٍمًتعىًتًو، كىىيٍم ٫نىًٍدميونىوي، كىحىٍوؿى  ٍلمىٍسكىنى اكيلًٌ مىا لىوي. ىيٍم ٪نىًٍمليوفى 
ًكيُوفى ايػينػىزًٌليوي  ٍلمىٍسكىنً ا ٍرًٓنىاؿً ايػىٍنزًليوفى. فىًعٍندى  ييًقيميوي  ٍلمىٍسكىنً اكىًعٍندى نػيزيكًؿ  لبل 

ًكيُوفى ا بػىنيو ًإٍسرىائًيلى كيل  يف ١نىىل ًتًو كىكيل   ؿي يػىٍقرتىًبي يػيٍقتىلي. كىيػىٍنزً  ل ًذما أٍلىٍجنىيبُ ا. كى لبل 
ًكيُوفى اًعٍندى رىايىًتًو أبًىٍجنىاًدًىٍم. كىأىم ا  ًلكىٍي الى يىكيوفى  لش هىادىةً افػىيػىٍنزًليوفى حىٍوؿى مىٍسكىًن  لبل 

ًكيُوفى ارىائًيلى، فػىيىٍحفىظي سىخىطه عىلىى ٗنىىاعىًة بىيًن ًإسٍ  . لش هىادىةً ا ٍسكىنً شىعىائًرى مى  لبل 
 .(ُ)«ميوسىى كىذىًلكى فػىعىليوا لر بُ اًإٍسرىائًيلى حىسىبى كيلًٌ مىا أىمىرى  فػىفىعىلى بػىنيو

يعى أىٍمًتعىتً  ٍلمىٍسكىًن،اكىيػىٍوـى فػىرىغى ميوسىى ًمٍن ًإقىامىًة » - ًو، كىمىسىحىوي كىقىد سىوي كىٗنًى
يعى أىٍمًتعىًتًو كىمىسىحىهىا كىقىد سىهىا، قػىر بى ريؤىسىاءي ًإٍسرىائًيلى، ريؤيكسي بػيييوًت  ٍلمىٍذبىحى اكى  كىٗنًى

ئًًهٍم، ىيٍم ريؤىسىاءي  ـى ٍلمىٍعديكًدينى اكىقػىفيوا عىلىى  ل ًذينى ا أٍلىٍسبىاطً اآابى . أىتػىٍوا ًبقىرىابًيًنًهٍم أىمىا
تو لر بًٌ ا عىشىرى ثػىٍورنا. ًلكيلًٌ رىئًيسىٌٍنً عىجىلىةه، كىًلكيلًٌ  ثٍػينىٍ اميغىط اةن، كى  : ًست  عىجىبلى

ـى  ، كىقىد ميوىىا أىمىا : خيٍذىىا ًمنػٍهيٍم  لر بُ ا. فىكىل مى ٍلمىٍسكىنً اكىاًحدو ثػىٍوره ميوسىى قىاًئبلن
ًكيًٌ  ٍجًتمىاًع،اًل افػىتىكيوفى لًعىمىًل ًخٍدمىًة خىٍيمىًة  ٌنى، ًلكيلًٌ كىاًحدو حىسىبى كىأىٍعًطهىا ًلبل 

                                                           
 .ْٓ-ُ، اآلايت ُسفر العدد، الفصل  (ُ)
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تً اًخٍدمىًتًو. فىأىخىذى ميوسىى  ًكيًٌٌنى:  لثًًٌنىافى اكى  ٍلعىجىبلى تً اًمنى  ثٍػنػىتىافً اكىأىٍعطىاىىا ًلبل   ٍلعىجىبلى
تً اأىٍعطىاىىا لًبىيًن جىٍرشيوفى حىسىبى ًخٍدمىًتًهٍم، كىأىٍربىعه ًمنى  لثًًٌنىافً اًمنى  ٍربػىعىةه كىأى   ٍلعىجىبلى
أىٍعطىاىىا لًبىيًن مىرىارًم حىسىبى ًخٍدمىًتًهٍم بًيىًد إًيثىامىارى ٍبًن ىىاريكفى  لثًًٌنىافً اانًيىةه ًمنى كىٖنىى 
كىانىٍت عىلىٍيًهٍم، عىلىى   ٍلقيٍدسً ايػيٍعًطًهٍم، أًلىف  ًخٍدمىةى  فػىلىمٍ . كىأىم ا بػىنيو قػىهىاتى ٍلكىاًىنً ا
ـى  ٍلمىٍذبىحً الًتىٍدًشًٌن  لُرؤىسىاءي ابى كىقػىر   كىانيوا ٪نىًٍمليوفى.  أٍلىٍكتىاؼً ا يػىٍوـى مىٍسًحًو. كىقىد 
ـى  لُرؤىسىاءي ا ًلميوسىى: رىئًيسنا رىئًيسنا يف كيلًٌ يػىٍوـو  لر بُ ا. فػىقىاؿى ٍلمىٍذبىحً اقػىرىابًينػىهيٍم أىمىا

٥نىٍشيوفي ٍبني  أٍلىك ؿً ا ٍليػىٍوـً انىوي يف قػىر بى قػيٍرابى  ل ًذماكى  .ٍلمىٍذبىحً ايػيقىرًٌبيوفى قػىرىابًينػىهيٍم لًتىٍدًشًٌن 
ثيوفى  نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىبلى ، ًمٍن ًسٍبًط يػىهيوذىا. كىقػيٍرابى ينىادىابى عىمًٌ

ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقبلن عىلىى  ، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدى ًكٍلتىا٨نيىا   ٍلقيٍدًس،ا شىاًقلً شىاًقبلن
ٍليوءه  ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٣نى ٍليوءىاتى ٣نى

 كىتػىٍيسه بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو،  ٍبني اِنىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده 
ًة  عىزً ٍلمى اكىاًحده ًمنى  بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًلذى ثػىٍورىاًف كىٙنىٍسىةي ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي  لس بلى

. ينىادىابى في ٥نىٍشيوفى ٍبًن عىمًٌ ا قػيٍرابى  لث آف ا ٍليػىٍوـً اكىيف  تػيييوسو كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى
ا ًمٍن ًفض ةو كىٍزنيوي قػىر بى نػىثػىنىائًيلي ٍبني صيوغىرى رىئًيسي يىس ا  نىوي طىبػىقنا كىاًحدن . قػىر بى قػيٍرابى كىرى

ةن ًمٍن ًفض ةو سىٍبًعٌنى شىاًقبلن عىلىى شىاًقًل  ، كىًمٍنضىحىةن كىاًحدى ثيوفى شىاًقبلن ًمئىةه كىثىبلى
ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحننا  ٍلتىا٨نيىاكً   ٍلقيٍدًس،ا ٍليوءىاتى ا عىشىرىةى شىوىاًقلى ٣نى كىاًحدن

ا  ٍليوًّا ِنىيورنا، كىثػىٍورنا كىاًحدن ا حىٍولًيًّا  ٍبنى اًمٍن ذىىىبو ٣نى ا كىخىريكفنا كىاًحدن بػىقىرو كىكىٍبشنا كىاًحدن
اًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسنا  ًة  ٍلمىٍعزً اًمنى  كىاًحدن بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًلذى سىةى  ثػىٍورىاًف كىٙنىٍ  لس بلى

. في نػىثػىنىائًيلى ٍبًن صيوغىرى ا قػيٍرابى كىيف  ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي تػيييوسو كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى
نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو  لث اًلثً ا ٍليػىٍوـً ا رىئًيسي بىيًن زىبيوليوفى أىلًيآبي ٍبني ًحيليوفى. قػيٍرابى

ثيوفى شىا ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقبلن عىلىى شىاًقًل كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىبلى ًقبلن كىًمٍنضىحىةه كىاًحدى
فً ًكٍلتىا٨نيىا ٣نىٍ   ٍلقيٍدًس،ا دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى  ليوءىاتى
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ٍليوءه ِنىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  كىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  بػىقىرو كى  ٍبني اًمٍن ذىىىبو ٣نى
ٍعزً اًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  ًة  بًيحىةً ًلذى  ٍلمى بًيحى مىةً اخىًطي ةو، كىًلذى ثػىٍورىاًف كىٙنىٍسىةي   لس بلى

في أىلًيآبى ٍبًن ًحيليو  ا قػيٍرابى كىيف  فى.ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي تػيييوسو كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى
نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو  لر اًبعً ا ٍليػىٍوـً ا . قػيٍرابى يٍػئيورى رىئًيسي بىيًن رىأيكبػىٌٍنى أىلًيصيوري ٍبني شىدى

، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدىةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقبلن عىلىى شىاًقًل  ثيوفى شىاًقبلن كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىبلى
ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى  اًكٍلتىا٨نيى   ٍلقيٍدًس،ا ٍليوءىاتى ٣نى

ٍليوءه ِنىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف   ٍبني اًمٍن ذىىىبو ٣نى
ٍعزً اًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  بًي ٍلمى ًة ًلذى بًيحى مىةً احىًة خىًطي ةو، كىًلذى ثػىٍورىاًف كىٙنىٍسىةي   لس بلى

. يٍػئيورى في أىلًيصيورى ٍبًن شىدى ا قػيٍرابى كىيف  ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي تػيييوسو كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى
نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن  ٝنٍىاًمسً ا ٍليػىٍوـً ا رىئًيسي بىيًن مًشٍعيوفى شىليوًميًئيلي ٍبني صيورًيشىد ام. قػيٍرابى

ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقبلن عىلىى  ، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدى ثيوفى شىاًقبلن ًفض ةو كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىبلى
ًف دىًقيقنا مى  ا٨نيىاًكٍلتى   ٍلقيٍدًس،اشىاًقًل  ٍليوءىاتى ٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي ٣نى

ٍليوءه ِنىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده  ٍبني اشىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٣نى
بًيحى  ٍلمىٍعزً احىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًة ًلذى ثػىٍورىاًف  لس بلى

في شىليوًميًئيلى ٍبًن  ا قػيٍرابى كىٙنىٍسىةي ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي تػيييوسو كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى
نيوي  لس اًدسً ا ٍليػىٍوـً اكىيف  صيورًيشىد ام. رىئًيسي بىيًن جىادى أىلًيىاسىاؼي ٍبني دىعيوئًيلى. قػيٍرابى

ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى طىبىقه كىاًحده ًمٍن فً  ، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدى ثيوفى شىاًقبلن ض ةو كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىبلى
فً ًكٍلتىا٨نيىا ٣نىٍ   ٍلقيٍدًس،اشىاًقبلن عىلىى شىاًقًل  دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه  ليوءىاتى

ٍليوءه ِنىي  بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده  ٍبني اورنا، كىثػىٍوره كىاًحده كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٣نى
بًيحىةً لً  ٍلمىٍعزً اكىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  بًيحىًة  ذى خىًطي ةو، كىًلذى

مىةً ا في ثػىٍورىاًف كىٙنىٍسىةي ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي تػيييوسو كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي   لس بلى ا قػيٍرابى ةو. ىىذى
يهيودى.  لس اًبعً ا ٍليػىٍوـً اكىيف  أىلًيىاسىاؼى ٍبًن دىعيوئًيلى. رىئًيسي بىيًن أىفٍػرىأًفى أىلًيشىمىعي ٍبني عىمًٌ
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، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدىةه ًمٍن ًفض ةو  ثيوفى شىاًقبلن نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىبلى قػيٍرابى
ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو،  اًكٍلتىا٨نيى   ٍلقيٍدًس،اشىاًقبلن عىلىى شىاًقًل  سىبػٍعيوفى  ٍليوءىاتى ٣نى

ٍليوءه ِنىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  بػىقىرو كىكىٍبشه  ٍبني اكىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٣نى
بًيحىًة خىًطي ةو،  ٍلمىٍعزً ارىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميحٍ  ًلذى

ًة  بًيحى مىةً اكىًلذى ا  لس بلى ثػىٍورىاًف كىٙنىٍسىةي ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي تػيييوسو كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى
في أىلًيشىمىعى ٍبًن عىمًٌيهيودى. مىنىس ى ٗنىًٍليًئيلي ٍبني  رىئًيسي بىيًن  لث اًمنً ا ٍليػىٍوـً اكىيف  قػيٍرابى

، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدىةه  ثيوفى شىاًقبلن نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىبلى . قػيٍرابى فىدىٍىصيورى
ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو  اًكٍلتىا٨نيى   ٍلقيٍدًس،اًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقبلن عىلىى شىاًقًل  ٍليوءىاتى  ٣نى

ٍليوءه ِنىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  بػىقىرو  ٍبني الًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٣نى
بًيحىًة  ٍلمىٍعزً اكىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  ًلذى

ًة  بًيحى مىةً اخىًطي ةو، كىًلذى ٍورىاًف كىٙنىٍسىةي ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي تػيييوسو كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو ثػى  لس بلى
. في ٗنىًٍليًئيلى ٍبًن فىدىٍىصيورى ا قػيٍرابى يىاًمٌنى  لت اًسعً ا ٍليػىٍوـً اكىيف  حىٍولًي ةو. ىىذى رىئًيسي بىيًن بػىنػٍ

 ، ثيوفى شىاًقبلن نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىبلى أىبًيدىفي ٍبني ًجٍدعيوٓف. قػيٍرابى
ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقبلن عىلىى شىاًقًل  ًف  اًكٍلتىا٨نيى   ٍلقيٍدًس،اكىًمٍنضىحىةه كىاًحدى ٍليوءىاتى ٣نى

ٍليوءه ِنىيورنا، دىًقيقنا مىٍلتي  واتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٣نى
بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  ٍبني اكىثػىٍوره كىاًحده 

ٍعزً ا ًة  ٍلمى بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًلذى ثػىٍورىاًف كىٙنىٍسىةي ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي تػيييوسو  لس بلى
في أىبًيدىفى ٍبًن ًجٍدعيوٓف. ا قػيٍرابى رىئًيسي  ٍلعىاًشرً ا ٍليػىٍوـً اكىيف  كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى

نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو كى  ثيوفى بىيًن دىافى أىًخيعىزىري ٍبني عىمًٌيشىد ام. قػيٍرابى ٍزنيوي ًمئىةه كىثىبلى
ةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقبلن عىلىى شىاًقًل  ، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدى ًكٍلتىا٨نيىا   ٍلقيٍدًس،اشىاًقبلن

ٍليوءه  ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ًمٍن ذىىىبو ٣نى ٍليوءىاتى ٣نى
بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف  ًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه  ٍبني اكىثػىٍوره كىاًحده ِنىيورنا، 
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ًة  ٍلمىٍعزً اكىاًحده ًمنى  بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًلذى ثػىٍورىاًف كىٙنىٍسىةي ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي  لس بلى
ا في أىًخيعىزىرى ٍبًن عىمًٌيشىد ام. تػيييوسو كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى  ٍليػىٍوـً اكىيف  قػيٍرابى

نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو  ٜنىاًدما عىشىرى رىئًيسي بىيًن أىًشًنى فىٍجًعيًئيلي ٍبني عيٍكرىفى. قػيٍرابى
، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدىةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقبلن  ثيوفى شىاًقبلن  عىلىى شىاًقًل كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىبلى

ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقًدمىةو، كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى  اًكٍلتىا٨نيى   ٍلقيٍدًس،ا ٍليوءىاتى ٣نى
ٍليوءه ِنىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف   ٍبني اًمٍن ذىىىبو ٣نى

ًة  ٍلمىٍعزً اكىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى ًلميٍحرىقىةو،  بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو، كىًلذى مىةً اًلذى ثػىٍورىاًف كىٙنىٍسىةي   لس بلى
. في فىٍجًعيًئيلى ٍبًن عيٍكرىفى ا قػيٍرابى كىيف  ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي تػيييوسو كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى

نيوي طىبىقه كىاًحده ًمٍن ًفض ةو الث آف عىشىرى رىئًيسي بىيًن نػىفٍ  ٍليػىٍوـً ا تىاِف أىًخًنىعي ٍبني ًعينىنى. قػيٍرابى
، كىًمٍنضىحىةه كىاًحدىةه ًمٍن ًفض ةو سىبػٍعيوفى شىاًقبلن عىلىى شىاًقًل  ثيوفى شىاًقبلن كىٍزنيوي ًمئىةه كىثىبلى

ًف دىًقيقنا مىٍلتيواتن ًبزىٍيتو لًتػىٍقدً  اًكٍلتىا٨نيى   ٍلقيٍدًس،ا ٍليوءىاتى مىةو كىصىٍحنه كىاًحده عىشىرىةي شىوىاًقلى ٣نى
ٍليوءه ِنىيورنا، كىثػىٍوره كىاًحده  بػىقىرو كىكىٍبشه كىاًحده كىخىريكؼه كىاًحده حىٍوِف   ٍبني اًمٍن ذىىىبو ٣نى

ٍعزً اًلميٍحرىقىةو، كىتػىٍيسه كىاًحده ًمنى  ًة  ٍلمى بًيحى بًيحىًة خىًطي ةو. كىًلذى مىةً اًلذى ٙنىٍسىةي  ثػىٍورىاًف كى  لس بلى
في أىًخًنىعى ٍبًن ًعينىنى. ا قػيٍرابى ا  ًكبىاشو كىٙنىٍسىةي تػيييوسو كىٙنىٍسىةي ًخرىاؼو حىٍولًي ةو. ىىذى ىىذى

، كىمىنىاًضحي  ثٍػنىاايػىٍوـى مىٍسًحًو ًمٍن ريؤىسىاًء ًإٍسرىائًيلى. أىٍطبىاؽي ًفض ةو  ٍلمىٍذبىحً اتىٍدًشٌني  عىشىرى
ثيوفى شىاًقلى ًفض ةو،  ثٍػنىااحيوفي ذىىىبو عىشرىةى، كىصي  ثٍػنػىتىااًفض ةو  ، كيُل طىبىقو ًمئىةه كىثىبلى عىشىرى

يعي ًفض ًة وفى كىكيُل ًمٍنضىحىةو سىبػٍعي  . ٍلقيٍدسً اأىٍلفىاًف كىأىٍربىعي ًمئىةو عىلىى شىاًقًل  آٍلنًيىةً ا. ٗنًى
ٍليوءىةه ِنىيورنا، كيُل صىٍحنو عىشىرىةه عىلىى شىاًقًل  ثٍػنىاا لذ ىىبً اكىصيحيوفي  . ٍلقيٍدسً اعىشىرى ٣نى

يعي ذىىىًب  . كيُل  لُصحيوفً اٗنًى عىشىرى ثػىٍورنا،  ثٍػنىاالًٍلميٍحرىقىًة  لثًًٌنىافً اًمئىةه كىًعٍشريكفى شىاًقبلن
، كى  ثٍػنىاا ٍلًكبىاشي اكى   ٍلمىٍعزً امىعى تػىٍقًدمىًتهىا، كىتػيييوسي  عىشىرى  ثٍػنىاا ٜنٍىٍولًي ةي ا ٝنًٍرىاؼي اعىشىرى
ًة  ثٍػنىاا بًيحى بًيحىًة  لثًًٌنىافً ا. كىكيُل ٝنٍىًطي ةً اعىشىرى ًلذى مىةً اًلذى كىًعٍشريكفى ثػىٍورنا،  ةه أىٍربػىعى  لس بلى
ا تىٍدًشٌني  ٜنٍىٍولًي ةي ا ٝنًٍرىاؼي اًسُتوفى، كى  لتُػييوسي اًسُتوفى، كى  ٍلًكبىاشي اكى   ٍلمىٍذبىحً ا ًسُتوفى. ىىذى
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ًة  بػىٍعدى مىٍسًحًو. لًيػىتىكىل مى مىعىوي، كىافى يىٍسمىعي  ٍجًتمىاعً اًل افػىلىم ا دىخىلى ميوسىى ًإُفى خىٍيمى
بيوًت  ل ًذما ٍلًغطىاءً اييكىلًٌميوي ًمٍن عىلىى  لص ٍوتى ا  ٍلكىريكبػىٌٍنً،اًمٍن بػىٌٍنً  لش هىادىةً اعىلىى اتى

 .(ُ)«فىكىل مىوي 
ـي، » - ، نيوحي، آدى مىكي رًدي، أىٍخنيوخي، مىتيوشىاٌفىي، الى ، ًقينىافي، مىٍهلىٍلًئيلي، ايى ، أىنيوشي ًشيتي

ؿي كىمىاًشكي  كىافي كىتيوابى : جيومىري كىمىاجيوجي كىمىادىامي كىايى فىثى . بػىنيو ايى فىثي ـي، ايى ـي، حىا سىا
ٍرمىةي  : أىٍشكىنىازي كىرًيفىاثي كىتيوجى . كىبػىنيو جيومىرى كىافى: أىلًيشىةي كىتػىٍرًشيشىةي كىًتًنىاسي . كىبػىنيو ايى

: سىبىا  كىًكتًٌيمي كىديكدىانًيمي. نػٍعىافي. كىبػىنيو كيوشى ـى: كيوشي كىًمٍصرىأًفي كىفيوطي كىكى بػىنيو حىا
تىا كىرىعىمىا كىسىبػٍتىكىا. كىبػىنيو رىعىمىا: شىبىا كىدىدىافي. كىكيوشي كىلىدى ٧نٍريكدى   ل ًذماكىحىوًيلىةي كىسىبػٍ

أى ا : ليوًدٔفى كىعىنىاًميمى كىٟنىىابًيمى كىنػىٍفتيوًحيمى لىدى . كىًمٍصرىأًفي كى أٍلىٍرضً ايىكيوفي جىب ارنا يف  بٍػتىدى
: ًصيديكفى  ل ًذينى اكىفػىتػٍريكًسيمى كىكىٍسليوًحيمى،  نػٍعىافي كىلىدى ٍفتيورٔفي. كىكى خىرىجى ًمنػٍهيٍم ًفًلٍشًتيمي كىكى

ييًن  اكى  ٍلعىٍرًقي  اكى  ٜنًٍوًٌم  اكى  ٛنًٍٍرجىاًشي  اكى  أٍلىميورًم  اكى  بيوًسي  ٍليػى اًبٍكرىهي، كىًحثًّا كى   أٍلىٍركىاًدم  اكى  لسًٌ
اًثي  اكى  لص م ارًم  اكى  ـي كىعيوصي ٜنٍىمى ـي كىأىُشوري كىأىٍرفىٍكشىادي كىليودي كىأىرىا ـى: ًعيبلى . بػىنيو سىا

. كىلًعىاًبرى كيًلدى  . كىأىٍرفىٍكشىادي كىلىدى شىاٌفىى، كىشىاٌفىي كىلىدى عىاًبرى اثػىري كىمىاًشكي  بٍػنىافً اكىحيوؿي كىجى
ًمًو قيًسمىًت  ٍلوىاًحدً ا ٍسمي ا أىًخيًو يػىٍقطىافي. كىيػىٍقطىافي  ٍسمي ا. كى ضي أٍلىرٍ افىاًفىي، أًلىف  يف أىاي 

ـى كىأيكزىاؿى كىًدقٍػلىةى كىًعيبىاؿى كىأىبًيمىاًيلى  رىحى كىىىديكرىا : أىٍلميودىادى كىشىالىفى كىحىضىٍرمىٍوتى كىايى كىلىدى
ـي، أىٍرفىٍكشىادي  ًء بػىنيو يػىٍقطىافى. سىا . كيُل ىىؤيالى بى ، شىاٌفىي، كىشىبىا كىأيكًفًنى كىحىوًيلىةى كىييوابى

ـي، كىىيوى إًٍبراًىيمي. رىحي، أىبٍػرىا ، اتى ، فىاًفىي، رىعيو، سىريكجي، انىحيوري بٍػنىا إًبٍػرىاًىيمى: ا عىاًبري
اري كىأىدىبًٍئيلي  ًإٍسحىاؽي كىًإٍٚنىاًعيلي. ، كىًقيدى ىىًذًه مىوىالًيديىيٍم. ًبٍكري ًإٍٚنىاًعيلى: نػىبىاييوتي

ـي كىًمٍشمىاعي كىديكمىةي  ًء ىيٍم  كىًمٍبسىا ًفيشي كىًقٍدمىةي. ىىؤيالى كىمىس ا كىحىدىدي كىتػىٍيمىاءي كىيىطيوري كىانى
افى  بػىنيو ًإٍٚنىاًعيلى. كىأىم ا بػىنيو قىطيورىةى سيرًٌي ًة إًٍبراًىيمى، فىًإنػ هىا كىلىدىٍت: زًٍمرىافى كىيػىٍقشىافى كىمىدى
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فى كىًيٍشبىاؽى كىشيوحىا. كى  فى: عىيػٍفىةي كىًعٍفري يػىٍقشىافى:  بٍػنىااكىًمٍدايى شىبىا كىدىدىافي. كىبػىنيو ًمٍدايى
اعي كىأىٍلدىعىةي. فىكي  . كى  لُ كىحىنيوؾي كىأىبًيدى ًء بػىنيو قىطيورىةى. كىكىلىدى إًبٍػرىاًىيمي ًإٍسحىاؽى  بٍػنىااىىؤيالى
: ًعيسيو كىًإٍسرىائًيلي. ـي كىقيورىحي. بػىنيو ًعيسيو: أىلًيفىازي كىرىعيوئًيلي كىيػىعيوشي كىيػىعٍ  ًإٍسحىاؽى بلى

ـي كىًقنىازي كىٕنٍنىاعي كىعىمىالًيقي. بػىنيو رىعيوئًيلى:  ٍعثىا : تػىٍيمىافي كىأيكمىاري كىصىًفي كىجى بػىنيو أىلًيفىازى
ؿي كىًصبػٍعيوفي كىعىىنى كىًديشيوفي  ٥نىىثي كىزىارىحي كىمشى ةي كىًمز ةي. كىبػىنيو سىًعًنى: ليوطىافي كىشيوابى

:  بٍػنىاا. كى كىإًيصىري كىًديشىافي  ؿى ـي. كىأيٍختي ليوطىافى ٕنٍنىاعي. بػىنيو شيوابى ليوطىافى: حيورًم كىىيومىا
ـي. كى  . ا ي ةي ًصبػٍعيوفى: أى  بٍػنىااعىٍليىافي كىمىنىاحىةي كىًعيبىاؿي كىشىًفي كىأيكانى ٍبني عىىنى ًديشيوفي، كىعىىنى

: بًٍلهىافي كىزىٍعوىافي كىيػىٍعقىافي. كىبػىنيو ًديشيوفى: ٘نىٍرىافي كىأىٍشبىافي كىيًثٍػرىافي كىكىرىا في. بػىنيو إًيصىرى
ًء ىيمي  ًديشىافى: عيوصي كىأىرىافي. بٍػنىااكى  لىمىا  ل ًذينى ا ٍلميليوؾي اىىؤيالى مىلىكيوا يف أىٍرًض أىديكـى قػىبػٍ

. كى  ًلعي ٍبني بػىعيورى ابىةي. كى  ٍسمي امىلىكى مىًلكه لًبىيًن ًإٍسرىائًيلى: ابى ًلعي فىمىلىكى مىًدينىًتًو ًدنٍػهى مىاتى ابى
بي ٍبني زىارىحى ًمٍن بيٍصرىةى. كىمىاتى يي  بي مىكىانىوي ييوابى ـي ًمٍن أىٍرًض  وابى فىمىلىكى مىكىانىوي حيوشىا

دى لتػ ٍيمىآفًٌ ا ـي فىمىلىكى مىكىانىوي ىىدىدي ٍبني بىدى ًد   ل ًذما. كىمىاتى حيوشىا فى يف ًببلى كىس رى ًمٍدايى
، كى  . كىمىاتى ىىدىدي فىمىلىكى مىكىانىوي ًٚنٍلىةي ًمٍن مىٍسرًيقى مى  ٍسمي اميوآبى . كىمىاتى ةى ًدينىًتًو عىوًيتي

. كىمىاتى شىاكيؿي فىمىلىكى مىكىانىوي بػىٍعلي لنػ ٍهرً اًٚنٍلىةي فىمىلىكى مىكىانىوي شىاكيؿي ًمٍن رىحيوبيوًت 
فى فىمىلىكى مىكىا . كىمىاتى بػىٍعلي حىاانى فى ٍبني عىٍكبيورى مىًدينىًتًو فىاًعي،  ٍسمي انىوي ىىدىدي، كى حىاانى

. كىمىاتى ىىدىدي. فىكىانىٍت أيمىرىاءي  طىٍبًئيلي مىًهي ٍمرىأىتًوً ا ٍسمي اكى  بًٍنتي مىٍطرًدى بًٍنًت مىاًء ذىىىبو
، أىًمًني أيىيولًيبىامىةى، أىًمًني أىيٍػلىةى، أىًمًني ًفينيوفى،  أىديكـى: أىًمًني ٕنٍنىاعى، أىًمًني عىٍلوىةى، أىًمًني يىًتيتى

، أىمً  ، أىًمًني تػىٍيمىافى ، أىمً  ًني أىًمًني ًقنىازى ًء أيمىرىاءي ًمٍبصىارى ـى. ىىؤيالى ًني ٠نىًٍديًئيلى، أىًمًني ًعًنىا
 .(ُ)«أىديكـى 

ًكم كىيػىهيوذىا، يىس اكىري كىزىبيوليوفي، دىافي، » - ًء بػىنيو ًإٍسرىائًيلى: رىأيكبػىٌٍني، مشىٍعيوفي، الى ىىؤيالى
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يىاًمٌني، نػىٍفتىاِف، جىادي كىأىًشًني. لىةي. كيًلدى بػىنيو يػىهيوذىا: عىيػٍري كى  ييوسيفي كىبػىنػٍ في كىشىيػٍ أيكانى
ثىةي ا نػٍعىانًي ةً اًمٍن بًٍنًت شيوعى  لث بلى  لر بًٌ ا. كىكىافى عىيػٍري ًبٍكري يػىهيوذىا ًشرًٌيرنا يف عىيػٍينًى ٍلكى

نػ تيوي كىلىدىٍت لىوي فىارىصى كىزىارىحى. كيُل بىيًن يػىهيوذى  مىاري كى : ٙنىٍسىةه. ا افىأىمىاتىوي. كىاثى بٍػنىا فىارىصى
. كىبػىنيو زىارىحى: زًٍمرًم كىأىيٍػثىافي كىىىٍيمىافي كىكىٍلكيوؿي كىدىارىعي. حى   ٛنٍىًميعي اٍصريكفي كىحىاميوؿي

ـً اخىافى يف  ل ًذماكىٍرًمي عىخىاري ميكىدًٌري ًإٍسرىائًيلى   ٍبني اٙنىٍسىةه. كى  :  ٍبني ا. كى ٜنٍىرىا أىيٍػثىافى
مي.كيًلديك  ل ًذينى ا. كىبػىنيو حىٍصريكفى عىزىٍرايى  ـي كىكىليوابى ـي كىلىدى  ا لىوي: يػىٍر٘نىًٍئيلي كىرىا كىرىا

 ، ينىادىابي كىلىدى ٥نىٍشيوفى رىئًيسى بىيًن يػىهيوذىا، كى٥نىٍشيوفي كىلىدى سىٍلميوى ، كىعىمًٌ ينىادىابى عىمًٌ
، كىبيوعىزي كىلىدى عيوبًيدى، كىعيوبًيدي كىلىدى يىس ى، كىيىس ى كىلىدى  : ًبٍكرىهي كىسىٍلميو كىلىدى بيوعىزى

، كىأىبًينىادى  ،اكىمًشٍعىى  لث آف،ا ابى أىلًيآبى ،اكىرىد امى  لر اًبعى،اكىنػىٍثًنًئيلى  لث اًلثى كىأيكصىمى  ٝنٍىاًمسى
،ا . كىأيٍختىاىيٍم صىريكيىةي كىأىبًيجىاًيلي. كىبػىنيو صىريكيىةى: أىٍبشىامي لس اًبعى اكىدىاكيدى  لس اًدسى

ثىةه. كىأىبًيجىاكىييوآبي كىعىسىائًيلي،  ٍٚنىاًعيًليُ اكىلىدىٍت عىمىاسىا، كىأىبيو عىمىاسىا يػىثٍػري  ًيلي ثىبلى  .إٍلً
شىري  ٍمرىأىتًوً اكىكىالىبي ٍبني حىٍصريكفى كىلىدى ًمٍن عىزيكبىةى  ًء بػىنيوىىا: ايى . كىىىؤيالى كىًمٍن يىرًيعيوثى

بي كىأىٍرديكفي. كىمىاتىٍت عىزيكبىةي فى  . كىالى   ٔن ىذى اكىشيوابى بي لًنػىٍفًسًو أىفٍػرىاتى فػىوىلىدىٍت لىوي حيورى
كىحيوري كىلىدى أيكرًمى، كىأيكرًم كىلىدى بىصىٍلًئيلى. كىبػىٍعدي دىخىلى حىٍصريكفي عىلىى بًٍنًت مىاًكًنى أىيب 

ًئًنى  ٍبني اكىىيوى  ٔن ىذىىىااًجٍلعىادى كى  . كىسىجيوبي كىلىدى ايى ، ًستًٌٌنى سىنىةن فػىوىلىدىٍت لىوي سىجيوبى
ثه كىًعٍشريكفى مىًدينىةن يف أىٍرًض ًجٍلعىادى. كى  ًئًنى  أىخىذى كىكىافى لىوي ثىبلى ـى حىُوكثى ايى جىشيورى كىأىرىا

ًء بػىنيو مىاًكًنى أىيب ًجٍلعىادى. كىبػىٍعدى كىفىاًة  ًمنػٍهيٍم مىعى قػىنىاةى كىقػيرىاىىا، ًستًٌٌنى مىًدينىةن. كيُل ىىؤيالى
كىكىافى  تػىقيوعى. ابى حىٍصريكفى أىٍشحيورى أى  ٍمرىأىةي افٍػرىاتىةى، كىلىدىٍت لىوي أىبًي اهي حىٍصريكفى يف كىالىًب أى 

ـى، مثي  بيونىةى كىأىٍكرىفى كىأىٍكصىمى كىأىًخي ا. كىكىانىًت  ٍلًبٍكري ابػىنيو يػىٍر٘نىًٍئيلى ًبٍكًر حىٍصريكفى:   ٍمرىأىةه ارىا
ـى ًبٍكًر يػىٍر٘نىًٍئيلى: مىعىصي  عىطىارىةي. ٍٚنيهىااأيٍخرىل لًيػىٍر٘نىًٍئيلى  ـى. كىكىافى بػىنيو رىا ًىيى أيـُ أيكانى

ٌني كى  . كىكىافى  ٬نًى دىاعى. كى  بٍػنىااكىعىاقػىري ـى: مشى امى كىايى . كى  بٍػنىااأيكانى دىابى كىأىبًيشيورى  ٍسمي امشى امى: انى
. كى أىبًيشيورى أىبًيحىاًيلي، كىكىلىدىٍت لىوي أىٍحبىافى كىميولً  ٍمرىأىةً ا : سىلىدي كىأىف أًفي.  بٍػنىاايدى دىابى انى
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ًشيشىافى  ٍبني ايىٍشًعي ًشيشىافي، كى  ٍبني اأىف أًفى يىٍشًعي، كى  ٍبني ابىًنٌنى. كى  كىمىاتى سىلىدي ًببلى 
مي. كى  في. كىمىاتى يػىثػىري ًببلى بىًنٌنى. كى  بٍػنىااأىٍحبلى اثى دىاعى أىًخي مشى امى: يػىثػىري كىييوانى  بٍػنىااايى

ًء ىيٍم بػىنيو يػىٍر٘نىٍ ييوانى  فى: فىالىتي كىزىازىا. ىىؤيالى . ًئيلى اثى . كىَفٍى يىكيٍن ًلًشيشىافى بػىنيوفى بىٍل بػىنىاته
 ٍمرىأىةن،الًيػىٍرحىعى عىٍبًدًه  بٍػنػىتىوي ايػىٍرحىعي، فىأىٍعطىى ًشيشىافي  ٍٚنيوي اكىكىافى ًلًشيشىافى عىٍبده ًمٍصرًم  

في كىلىدى زىاابى  اثى فى، كىانى اثى ؿي  دى،فػىوىلىدىٍت لىوي عىت امى. كىعىت امي كىلىدى انى ، كىأىٍفبلى ؿى دي كىلىدى أىٍفبلى كىزىاابى
، كىحىالىصي  ، كىعىزىٍرايى كىلىدى حىالىصى ىيو كىلىدى عىزىٍرايى ، كىايى ىيوى كىلىدى عيوبًيدى، كىعيوبًيدي كىلىدى ايى

كىلىدى يػىقىٍميىةى،  وـي ٍلعىاسىةي كىلىدى ًسسىمىامى، كىًسسىمىامي كىلىدى شىُلوـى، كىشىلُ كىلىدى إًٍلعىاسىةى، كىإً 
.  كىيػىقىٍميىةي كىلىدى أىلًيشىمىعى. كىبػىنيو كىالىبى أىًخي يػىٍر٘نىًٍئيلى: ًميشىاعي ًبٍكريهي. ىيوى أىبيو زًيفى

بػٍريكفى: قيورىحي  بػٍريكفى. كىبػىنيو حى كىتػىُفوحي كىرىاقىمي كىشىامىعي. كىشىامىعي كىلىدى  كىبػىنيو مىرًيشىةى أىيب حى
ـى. كىرىاقىمي كىلىدى مشى امى. كى  .  ٍبني ارىاقىمى أىابى يػىريقٍػعىا مشى امى مىعيوفي، كىمىعيوفي أىبيو بػىٍيًت صيورى

. . كىحىارىافي كىلىدى جىازًيزى  كىًعيفىةي سيرًٌي ةي كىالىبى كىلىدىٍت: حىارىافى كىميوصىا كىجىازًيزى
. كىأىم ا مىٍعكىةي سيرًٌ  كىبػىنيو ـي كىًجيشىافي كىفػىلىطي كىًعيفىةي كىشىاعىفي   ي ةي يػىٍهدىامى: رىجىمي كىييواثى

كىالىبى فػىوىلىدىٍت: شىبػىرى كىتػىٍرحىنىةى. كىكىلىدىٍت شىاعىفي أىابى مىٍدمىن ةى، كىشىوىا أىابى مىٍكًبينىا كىأىابى 
بػىعىا. كىبًٍنتي كىالىبى عىٍكسىةي. ؿي  جى ًء ىيٍم بػىنيو كىالىبى ٍبًن حيورى ًبٍكًر أىفٍػرىاتىةى. شيوابى ىىؤيالى

ؿى  . كىكىافى ًلشيوابى ، كىحىارًيفي أىبيو بػىٍيًت جىاًديرى مو أىبيو قػىٍريىًة يػىعىارٔفى كىسىٍلمىا أىبيو بػىٍيًت ٜنٍى
. كىعىشىائً   ٍليػىٍثرًمُ اري قػىٍريىًة يػىعىارٔفى: أىيب قػىٍريىًة يػىعىارٔفى بػىنيوفى: ىىريكىاهي كىحىًصي ٨نى نيوحيوتى

ًء خىرىجى ٍلمىٍشرىاًعيُ اكى  لش مىايتُ اكى  ٍلفيويتُ اكى  . بػىنيو سىٍلمىا: أٍلىٍشتىأيكِفُ اكى  لص ٍرًعيُ ا. ًمٍن ىىؤيالى
مو كى  شىائًري . كىعى لص ٍرًعيًٌ ا ٍلمىنيوًحيًٌ اكىعىٍطريكتي بػىٍيًت ييوآبى كىحىًصي  لن طيوفىايتُ ابػىٍيتي ٜنٍى

تػىبىةً ا : تػىٍرعىاتًيمي كىمشىٍعىاتًيمي كىسيوكىاتًيمي. ىيمي  ٍلكى ًمٍن  ٝنٍىارًجيوفى ا ٍلًقيًنُيوفى اسيك اًف يػىٍعًبيصى
 .(ُ)«٘نى ةى أىيب بػىٍيًت رىكىابى 
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حىٍيثي تػىرىاءىل  ٍلميراي  ايف أيكريشىًليمى، يف جىبىًل  لر بًٌ اكىشىرىعى سيلىٍيمىافي يف بًنىاًء بػىٍيًت » -
فى  ًر أيٍرانى اكيدى أىبًيًو، حىٍيثي ىىي أى دىاكيدي مىكىاانن يف بػىٍيدى يف  ٍلًبنىاءً ا. كىشىرىعى يف ٍليػىبيوًسيًٌ اًلدى

: هللاً ًلميٍلًكًو. كىىىًذًه أىس سىهىا سيلىٍيمىافي لًًبنىاًء بػىٍيًت  لر اًبعىةً ا لس نىةً ا يف  لث آف ا لش ٍهرً ااثىٓف 
 لٌرًكاؽي اًعٍشريكفى ًذرىاعنا. كى  ٍلعىٍرضي اًسُتوفى ًذرىاعنا، كى  أٍلىك ؿً ا ٍلًقيىاسً اعىلىى  لذًٌرىاعً ابً  لطُوؿي ا
ـى  ل ًذما ا ًمئىةه كىًعٍشريكفى،  ٍرتًفىاعيوي اًعٍشريكفى ًذرىاعنا، كى  ٍلبػىٍيتً احىسىبى عىٍرًض  لطُوؿً اقيد 

الً  . كى كىغىش اهي ًمٍن دىاًخلو ًبذىىىبو خى غىش اهي ًِنىشىًب سىٍركو، غىش اهي  ٍلعىًظيمي ا ٍلبػىٍيتي اصو
ًسلى. كىرىص عى  يبلن كىسىبلى ، كىجىعىلى عىلىٍيًو ٦نًى  ٬نىةو ًُنًجىارىةو كىرً  ٍلبػىٍيتى اًبذىىىبو خىاًلصو

يطىانىوي : أىٍخشىابىوي كىأىٍعتىابىوي كىحً ٍلبػىٍيتى اذىىىبي فػىرىكىأًفى. كىغىش ى  لذ ىىبي الًٍلجىمىاًؿ. كى 
، كىنػىقىشى كىريكبًيمى عىلىى  اًس،اكىعىًملى بػىٍيتى قيٍدًس  .ٍٜنًيطىافً اكىمىصىارًيعىوي ًبذىىىبو  أٍلىٍقدى

ًعٍشريكفى ًذرىاعنا، كىعىٍرضيوي ًعٍشريكفى ًذرىاعنا، كىغىش اهي  ٍلبػىٍيتً اطيوليوي حىسىبى عىٍرًض 
،  ٍلمىسىاًمًنً اًبذىىىبو جىيًٌدو ًستًٌ ًمئىًة كىٍزنىةو. كىكىافى كىٍزفي  ٙنىًٍسٌنى شىاًقبلن ًمٍن ذىىىبو

ِف  اكىغىش ى  . ٍلعىبلى يىاغىًة،اةى كىريكبػىٌٍنً صىنىاعى   أٍلىٍقدىاسً اكىعىًملى يف بػىٍيًت قيٍدًس  ًبذىىىبو  لصًٌ
. كىأىٍجًنحىةي  ٙنىٍسي  ٍلوىاًحدي ا ٛنٍىنىاحي اطيوٟنيىا ًعٍشريكفى ًذرىاعنا،  ٍلكىريكبػىٌٍنً اكىغىش ا٨نيىا ًبذىىىبو

. آٍلخىرً ا ٍلكىريكبً اٙنىٍسي أىٍذريعو ٬نىىُس جىنىاحى  آٍلخىري ا ٛنٍىنىاحي اكى  ٍلبػىٍيًت،اأىٍذريعو ٬نىىُس حىاًئطى 
ٙنىٍسي  آٍلخىري ا ٛنٍىنىاحي اكى  ٍلبػىٍيًت،اٙنىٍسي أىٍذريعو ٬نىىُس حىاًئطى  آٍلخىرً ا بً ٍلكىريك اكىجىنىاحي 

ٍيًن آٍلخىرً ا ٍلكىريكبً اأىٍذريعو يػىت ًصلي ًَنىنىاًح   ٍشريكفى مينػٍبىًسطىةه عً  ٍلكىريكبػىٌٍنً ا. كىأىٍجًنحىةي ىىذى
. ًذرىاعنا، كى٨نيىا كىاًقفىاًف عىلىى أىٍرجيًلًهمىا كىكىٍجهيهيمىا ًمٍن  ٜنًٍجىابى اكىعىًملى  ًإُفى دىاًخلو

ـى  ، كىجىعىلى عىلىٍيًو كىريكبًيمى. كىعىًملى أىمىا  ٍلبػىٍيتً اأىٍٚنىا٤ٍنيوٓفوٌ كىأيٍرجيوافو كىًقٍرًمزو كىكىت افو
ثيوفى ًذرىاعنا، كى  افً ا لت اجىافً اعىميودىٍيًن، طيوٟنييمىا ٙنىٍسه كىثىبلى  عىلىى رىٍأسىٍيًهمىا ٙنىٍسي  لل ذى

ًسلى كىمىا يف  . كىعىًملى سىبلى كىعىًملى  ٍلعىميودىٍيًن،اكىجىعىلىهىا عىلىى رىٍأسىًي  ٍلًمٍحرىابً اأىٍذريعو
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ًسلً اًمئىةى ريم انىةو كىجىعىلىهىا يف  ـى  ٍلعىميودىٍينً ا. كىأىٍكقىفى لس بلى ا عىًن  ٍٟنىٍيكىًل،اأىمىا كىاًحدن
ا عىًن  ٍليىًمٌنً ا ًكٌنى  :أٍلى٬ٍنىنً ا ٍسمى ا اكىدىعى  ٍليىسىاًر،اكىكىاًحدن  .(ُ)«بيوعىزى  :أٍلىٍيسىرً ا ٍسمى اكى  ،ايى

ًء ىيٍم بػىنيو » - ،اًمٍن سىيٍبً  لص اًعديكفى ا ٍلكيورىةً اكىىىؤيالى سىبىاىيٍم  ل ًذينى ا ٍلمىٍسًبيًٌٌنى
ًبلى، كىرىجىعيوا ًإُفى أيكريشىًليمى كىيػىهي  ًبلى ًإُفى ابى وذىا، كيُل كىاًحدو ًإُفى نػىبيوخىٍذانىص ري مىًلكي ابى

بً  ل ًذينى امىًدينىًتًو.  ، ميٍردىخىامي،  لى،جىاءيكا مىعى زىرياب  ايى ، رىٍعبلى يىشيوعي، ٥نىىٍميىا، سىرىاايى
، ًبٍغوىامي، رىحيوـي، بػىٍعنىةى. عىدىدي رًجىاًؿ شىٍعًب ًإٍسرىائًيلى: بػىنيو فػىٍرعيوشى  بًٍلشىافي، ًمٍسفىاري

ثي ًمئىةو كى  ثٍػنىافً اأىٍلفىاًف كىًمئىةه كى  . بػىنيو آرىحى بػٍعيوفى كىسى  ثٍػنىافً اكىسىبػٍعيوفى. بػىنيو شىفىٍطيىا ثىبلى
سىٍبعي ًمئىةو كىٙنىٍسىةه كىسىبػٍعيوفى. بػىنيو فىحىثى ميوآبى ًمٍن بىيًن يىشيوعى كىييوآبى أىٍلفىاًف كىٖنىىافي 

ـى أىٍلفه كىًمئػىتىاًف كىأى  ثٍػنىااًمئىةو كى  . بػىنيو ًعيبلى ٍربػىعىةه كىٙنىٍسيوفى. بػىنيو زىُتو ًتٍسعي ًمئىةو عىشىرى
ٓف ًسُت ًمئىةو كى  كىأىٍربػىعيوفى.  ثٍػنىافً اكىٙنىٍسىةه كىأىٍربػىعيوفى. بػىنيو زىك امى سىٍبعي ًمئىةو كىًسُتوفى. بػىنيو ابى

ثىةه كىًعٍشريكفى. بػىنيو عىٍرجىدى أىٍلفه كىًمئػىتىاًف  مى ًسُت ًمئىةو كىثىبلى ابى كىًعٍشريكفى.  ثٍػنىافً اكى بػىنيو ابى
ـى سً  ًمئىةو كىًست ةه كىًسُتوفى. بػىنيو ًبٍغوىامى أىٍلفىاًف كىًست ةه كىٙنىٍسيوفى.  تُ بػىنيو أىديكنًيقىا

عىاًدينى أىٍربىعي ًمئىةو كىأىٍربػىعىةه كىٙنىٍسيوفى. بػىنيو آًطًنى ًمٍن ٪نىىزىًقي ا ٖنىىانًيىةه كىًتٍسعيوفى.  بػىنيو
ثىةه كىًعٍشري بًيصىامى  بػىنيو ثي ًمئىةو كىثىبلى . بػىنيو حىشيوـى  ثٍػنىاا. بػىنيو ييورىةى ًمئىةه كى كفى ثىبلى عىشىرى

ثىةه  مو ًمئىةه كىثىبلى . بػىنيو ًجب ارى ٙنىٍسىةه كىًتٍسعيوفى. بػىنيو بػىٍيًت ٜنٍى ثىةه كىًعٍشريكفى ًمئػىتىاًف كىثىبلى
ًمئىةه كىٖنىىانًيىةه كىًعٍشريكفى.  جىاؿي عىنىاثيوثى كىًعٍشريكفى. رًجىاؿي نىطيوفىةى ًست ةه كىٙنىٍسيوفى. رً 

ثىةه  ثٍػنىافً اعىٍزميوتى  بػىنيو كىأىٍربػىعيوفى. بػىنيو قػىٍريىًة عىارٔفى كىًفًنىةى كىبىًئًنيكتى سىٍبعي ًمئىةو كىثىبلى
 ثٍػنىافً اكى  ًمئىةه اسى كىجىبىعى ًسُت ًمئىةو كىكىاًحده كىًعٍشريكفى. رًجىاؿي ٢ًنٍمى  لر امىةً اكىأىٍربػىعيوفى. بػىنيو 

ثىةه كىًعٍشريكفى. بػىنيو نػىبيو   ثٍػنىافً اكىًعٍشريكفى. رًجىاؿي بػىٍيًت إًيلى كىعىامى ًمئػىتىاًف كىثىبلى
ـى  أىٍلفه كىًمئػىتىاًف كىأىٍربػىعىةه  آٍلخىرً اكىٙنىٍسيوفى. بػىنيو مىٍغًبيشى ًمئىةه كىًست ةه كىٙنىٍسيوفى. بػىنيو ًعيبلى
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ثي ًمئىةو كىًعٍشريكفى. بػىنيو ليودى بػىنيو حىاًديدى كىأيكنيو سىٍبعي ًمئىةو كىٙنىٍسيوفى. بػىنيو حى  ارٔفى ثىبلى
ؼو  ثىةي آالى ثي ًمئىةو كىٙنىٍسىةه كىأىٍربػىعيوفى. بػىنيو سىنىاءىةى ثىبلى كىٙنىٍسىةه كىًعٍشريكفى. بػىنيو أىر٪نىا ثىبلى

ثيوفى. ثىةه : فػىبػىنيو يى ٍلكىهىنىةي اأىم ا  كىًسُت ًمئىةو كىثىبلى ٍدًعيىا ًمٍن بػىٍيًت يىشيوعى ًتٍسعي ًمئىةو كىثىبلى
كىٙنىٍسيوفى. بػىنيو فىٍشحيورى أىٍلفه كىًمئػىتىاًف كىسىبػٍعىةه  ثٍػنىافً اكىسىبػٍعيوفى. بػىنيو ًإمًًٌنى أىٍلفه كى 

. ًكيُوفى اأىم ا  كىأىٍربػىعيوفى. بػىنيو حىارٔفى أىٍلفه كىسىبػٍعىةى عىشىرى قىٍدًميًئيلى ًمٍن : فػىبػىنيو يىشيوعى كى لبل 
 بػىنيو آسىاؼى ًمئىةه كىٖنىىانًيىةه كىًعٍشريكفى. ٍلميغىُنوفى ابىيًن ىيوديكايى أىٍربػىعىةه كىسىبػٍعيوفى. 

، بػىنيو حىًطيطىا، ٍلبػىو اًبٌنى ا بػىنيو : بػىنيو شىُلوـى، بػىنيو آًطًنى، بػىنيو طىٍلميوفى، بػىنيو عىُقوبى
مى،  بػىنيو .ًمئىةه كى  ٛنٍىًميعي اشيوابى ثيوفى : بػىنيو ًصيحىا، بػىنيو حىسيوفىا، لن ًثيًنيمي ا ًتٍسعىةه كىثىبلى
، بػىنيو ًسيعىهىا، بػىنيو فىاديكفى، بػىنيو لىبىانىةى، بػىنيو حىجىابىةى،  بػىنيو ، بػىنيو ًقًنيكسى طىبىاعيوتى
فى، بػىنيو جىًديلى، بػىنيو  بػىنيو مى، بػىنيو حىاانى ، بػىنيو مشىيبلى ، بػىنيو حىاجىابى ، عىُقوبى حىجىرى

ـى، بػىنيو عيز ا، بػىنيو فىاًسيحى، بػىنيو بًيسىامى،  نيوبػى  ، بػىنيو رىًصٌنى، بػىنيو نػىقيودىا، بػىنيو جىز ا رىآايى
 ، ، بػىنيو حىقيوفىا، بػىنيو حىٍرحيورى بػىنيو أىٍسنىةى، بػىنيو مىعيونًيمى، بػىنيو نػىفيوًسيمى، بػىنيو بػىٍقبيوؽى

ا، بػى  بػىنيو يدى ، بػىنيو ١نًى مىحى،  نيوبىٍصليوتى ، بػىنيو ًسيسىرىا، بػىنيو اثى حىٍرشىا، بػىنيو بػىٍرقيوسى
،  نىًصيحى، بػىنيو حىًطيفىا. بػىنيو بػىنيو عىًبيًد سيلىٍيمىافى: بػىنيو سىٍوطىامى، بػىنيو ىىُسوفػىرىثى
فػىريكدىا، بػىنيو يػىٍعلىةى، بػىنيو دىٍرقيوفى، بػىنيو جىدًٌيلى، بػىنيو شىفىٍطيىا، بػىنيو حىطًٌيلى،  بػىنيو
يعي  لظًٌبىاًء،افيوخىرىًة  بػىنيو ثي ًمئىةو كى  ٍيمىافى كىبىيًن عىًبيًد سيلى  لن ًثيًنيمً ابػىنيو آًمي. ٗنًى  ثٍػنىافً اثىبلى

ًء ىيمي  كىًتٍسعيوفى. ، أىد افي، ًإمًًٌني،  ل ًذينى اكىىىؤيالى صىًعديكا ًمٍن تىلًٌ ًمٍلحو كىتىلًٌ حىٍرشىا، كىريكبي
، كىَفٍى يىٍستىًطيعيوا أىٍف يػيبػىيًٌ  ايى ئًًهٍم كىنىٍسلىهيٍم ىىٍل ىيٍم ًمٍن ًإٍسرىائًيلى: بػىنيو دىالى نيوا بػيييوتى آابى

، ٍلكىهىنىةً اكىٙنىٍسيوفى. كىًمٍن بىيًن  ثٍػنىافً اًمئىةو كى  تُ بػىنيو طيوبًي ا، بػىنيو نػىقيودىا، سً  : بػىنيو حىبىاايى
مى  ، بػىنيو بػىٍرزال  مى مً  ٍمرىأىةن اأىٍخذى  ل ًذمابػىنيو ىىُقوصى كىتىسىم ى  ٍٛنًٍلعىاًدمًٌ اٍن بػىنىاًت بػىٍرزال 

ًء فػىت شيوا عىلىى ًكتىابىًة أىٍنسىاهبًً ٚنًًٍهمٍ ابً  . كىقىاؿى ٍلكىهىنيوتً افػىلىٍم تيوجىٍد، فػىريًذليوا ًمنى  مٍ . ىىؤيالى
ٍشىااثى اٟنىيمي  يمً اًلؤٍليكرًًٔف كى  حىت  يػىقيوـى كىاًىنه  أٍلىٍقدىاسً اأىٍف الى أيىٍكيليوا ًمٍن قيٍدًس  لرتًٌ .  لُتمًٌ
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ثي ًمئىةو كىسً  ثٍػنىافً امىعنا  ٛنٍيٍمهيورً اكيُل  فىٍضبلن عىٍن عىًبيًدًىٍم  ُتوفى،كىأىٍربػىعيوفى أىٍلفنا كىثىبلى
ًثٌنى، كىٟنىيٍم ًمنى  ثى ًمئىةو كىسىبػٍعىةن كىثىبلى ؼو كىثىبلى ًء كىانيوا سىبػٍعىةى آالى  ٍلميغىنًٌٌنى اكىًإمىائًًهٍم فػىهىؤيالى

ثيوفى. ًبغىاٟنييٍم ًمئػىتى  ٍلميغىنًٌيىاتً اكى  ليهيٍم سىٍبعي ًمئىةو كىًست ةه كىثىبلى يػٍ كىٙنىٍسىةه  افً ًمئػىتىاًف. خى
ثيوفى. ؼو كىسىٍبعي ًمئىةو  كىأىٍربػىعيوفى. ًٗنىاٟنييٍم أىٍربىعي ًمئىةو كىٙنىٍسىةه كىثىبلى ًنيىيٍم ًست ةي آالى ٘نًى

ءً اًمٍن ريؤيكًس  ٍلبػىٍعضي اكى  كىًعٍشريكفى. يًئًهٍم ًإُفى بػىٍيًت  آٍلابى يف  ل ًذما لر بًٌ اًعٍندى ٠نًى
قىامىًتًو يف مىكىانًًو. أىٍعطىٍوا حىسىبى طىاقىًتًهٍم ًٝنًزىانىًة  لر بًٌ اأيكريشىًليمى تػىبػىر عيوا لًبػىٍيًت  إًلً

ا كىًستًٌٌنى أىٍلفى ًدٍرىىمو ًمنى  ٍلعىمىلً ا ًؼ مىننا ًمنى كىٙنىٍ  لذ ىىًب،ا كىاًحدن كىًمئىةى  ٍلًفض ًة،اسىةى آالى
ـى  ًكيُوفى اكى  ٍلكىهىنىةي اقىًميصو لًٍلكىهىنىًة. فىأىقىا  ٍلبػىو ابيوفى اكى  ٍلميغىُنوفى اكى  لش ٍعبً اكىبػىٍعضي  لبل 

 .(ُ)«يف ميديهًنًٍم كىكيُل ًإٍسرىائًيلى يف ميديهًنًمٍ  لن ًثيًنيمي اكى 
بسبلسل النسب، كأسػماء األكالد،  (،الػمنز ؿ الوحي اإللػهيٌ )فما عبلقة  

، كطوؿ القرابٌنك  ،ثًنافالك  بلت،جى العى  عدد، ك األفرادكأسػماء الزكجات، كعدد 
ي، كأعداد عبيدىم، ػماء العائدين من السبػ، كعرضو، كأس(قدس األقداس)بيت 

 ك٘نًنىم؟!!!هم، ػالكًٗن  ،همػهم، كخيلهم، كبغالػياتيهم، كمغنٌ كإمائهم، كمغنٌ 
  ، كمن ىنا نيدرًؾ يقيننا أٌف ما ييسٌمونو: )العهد القديػم( ليس إاٌل كشكوالن

كقػػػد اشتمػػل على )حػػٌق قليػل(، منػثػػػور  ؛اشرتؾ يف أتليفو الكثًنكف، طىواؿ قركف
 بيػن )أابطيل كثيػرة(، مػػػن األكاذيب، كاألساطًن، كالػخرافات، كالتفاىات!!!

ا ًمٍن ػوىٍيله لًل ًذينى يىٍكتػيبيوفى اٍلًكتىابى أبًىٍيًديًهٍم ثي فػى ﴿قاؿ تعاُف:   م  يػىقيوليوفى ىىذى
تػىبىٍت أىٍيًديًهٍم كىكىٍيله لى ػٍم مً ػي هػمىننا قىًليبلن فػىوىٍيله لى ػًعٍنًد اَّللً  لًيىٍشتػىريكا ًبًو ثى  م ا ػٍم مً ػي هػم ا كى

  .(ِ)﴾يىٍكًسبيوفى 

                                                           
 .َٕ-ُ، اآلايت ِسفر عزرا، الفصل  (ُ)
 .ٕٗالبقرة:  (ِ)
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 شبهت ؤلاصرائيلّياث

 

(، كتستنكركف العهد القديػمكيف تطعنوف يف أكثر قصص ): إن قيلف
نسبتها إُف )الوحي(، كقد اشتملت كتب اٞنؤلٌفٌن اٞننتسبٌن إُف )اإلسبلـ(، على 

 ؟!تب التفسًن، ككتب اٜنديث، ككتب التاريخأمثاٟنا، كال سٌيما ك
بعض اٞننتسبٌن إُف )اإلسبلـ(، على ما يسٌميو تب : اشتملت كقلت

 (. اإلسرائيلٌيات) العلماء:
، كإف ركاىا بعض اٞننسوبٌن (اإلسبلـ) كن نسبتها إُف٬ني  كاايت الر  كىي

كعب األحبار، ككىب بن منٌبو، كأمثاٟنما،   :؛ فإٌف مصدرىا(اإلسبلـ)إُف 
 ؛ من آايت القرآف الكرٔف، كال من أقواؿ الرسوؿ :كليست تلك الركاايت

  !!؟!(اإلسبلـ)ب إُف نسى لكي تي 
 ... : القاضي أبو بكر قاؿ ابن العريبٌ »القرطيٌب: أبو عبد هللا قاؿ 

إاٌل ما ذكرانه، فمن الذم يوصل السامع  ،م يصٌح عنو فيو قرآف كال سٌنةػكإذ ل
إُف أيٌوب خربه، أـ على أٌم لساف ٚنعو؟ كاإلسرائيلٌيات مرفوضة عند العلماء 

عن ٚناعها أذنيك، فإهٌنا ال  ؾ، كاصممٍ عن سطورىا بصرى  ضٍ على البتات؛ فأعرً 
، كال تزيد فؤادؾ إاٌل خباالن تي    .(ُ)«عطي فكرؾ إاٌل خياالن

د يف وجى كىذا ذكره ابن قتيبة يف اٞنعارؼ، كىو كمثلو يي »كقاؿ ابن تيمٌية: 
كىذا ك٥نوه منقوؿ عٌمن ينقل  .ك٥نوه ،كتاريخ ابن جرير الطربمٌ   ،التواريخ

أحاديث األنبياء اٞنتقٌدمٌن، مثل كىب بن  ك٥نوىا من ،األحاديث اإلسرائيلٌية
ككعب األحبار، كمالك بن دينار، ك١نٌمد بن إسحاؽ، كغًنىم. كقد  ،منٌبو

                                                           
 .ُِٓ/ُٖ( اٛنامع ألحكاـ القرآف: ُ)
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ال ٩نوز أف  - عن األنبياء اٞنتقٌدمٌن - ما ينقلو ىؤالء مع اٞنسلموف على أفٌ ػأج
ل عمدة يف دين اٞنسلمٌن، إاٌل إذا ثبت ذلك بنقل متواتر، أك أف يكوف عى ٩ني 

 . (ُ)«الن عن خامت اٞنرسلٌنمنقو 
إاٌل ما أذف الشارع  ،كلسنا نذكر من اإلسرائيلٌيات»كقاؿ ابن كثًن: 

، كىو القسم الذم  كسٌنة رسولو ،خالف كتاب هللاػٌما ال يػنقلو، م يف
كرد  ،مبهى مي ػر عندان، أك تسمية لمختصى ػل ٌما فيو بسطه ػب، مكذ  يي  كال ،ؽصد  يي  ال

فنذكره على سبيل التحٌلي بو، ال على  ؛فائدة يف تعيينو لنا ال بو شرعنا، ٣نٌا
على كتاب  ،كاالستناد ،ما االعتمادػكاالعتماد عليو. كإنٌ  ،سبيل االحتياج إليو

أك حسن، كما كاف فيو ضعف  ،ما صٌح نقلو ، هللا ة رسوؿكسنٌ  ،هللا
 . (ِ)«نبٌينو

 ة، َف أرى إسرائيليٌ كقد كردت يف ىذا آاثر كثًنة »كقاؿ ابن كثًن أيضنا: 
منها ما ىو موضوع من كضع زاندقتهم، كمنها  تطويل الكتاب بذكرىا؛ ألفٌ 

 ا، ك٥نن يف غنية عنها، ك اٜنمد. كفيما قص  قد ٪نتمل أف يكوف صحيحن  ما
 ،وجنا هللامن بقٌية الكتب قبلو، كَف ٪ني  ،هللا تعاُف علينا يف كتابو غنية عٌما سواه

 . (ّ)«رسولو إليهم كال
عن السلف، كغالبها  ،كم يف ىذا آاثر كثًنةكقد ري »كقاؿ ابن كثًن أيضنا: 

ر فيها، كهللا أعلم ُناؿ كثًن منها، كمنها نظى ليي  ؛لنقى اليت تي  ،من اإلسرائيلٌيات
الذم أبيدينا، كيف القرآف غنية عن كٌل ما  ع بكذبو؛ ٞنخالفتو اٜنقٌ قطى قد يي  ما

                                                           
 .ّٓ/ُِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ٕ/ُ( البداية كالنهاية: ِ)
 .ّْٖ/ٖ( تفسًن القرآف العظيم: ّ)
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ا ال تكاد ٔنلو من تبديل كزايدة كنقصاف، كقد عداه من األخبار اٞنتقٌدمة؛ ألهنٌ 
 . (ُ)«ضع فيها أشياء كثًنةكي 

كالذم نسلكو يف ىذا التفسًن اإلعراض عن كثًن »كقاؿ ابن كثًن أيضنا: 
من األحاديث اإلسرائيلٌية؛ ٞنا فيها من تضييع الزماف، كٞنا اشتمل عليو كثًن 

عندىم بٌن صحيحها كسقيمها،  م ال تفرقة ج عليهم، فإهنٌ من الكذب اٞنرك   ،منها
 . (ِ)«ٌفاظ اٞنتقنوف من ىذه األٌمةره األئٌمة اٜني كما حرٌ 

كالتفسًن كاٜنديث، كبل٨نا أتثٌر إُف حٌد  »كقاؿ ١نٌمد حسٌن الذىيٌب: 
كبًن، بثقافات أىل الكتاب، على ما فيها من أابطيل كأكاذيب، ككاف 

ة بشغف ظاىر، كتناقلها بعض سٌيء، حيث تقٌبلها العامٌ  لئلسرائيلٌيات فيها أثر
ل يصل أحياانن إُف حٌد التسليم هبا، على ما فيها من سخف اٝناٌصة يف تساىي 

فسد على كثًن من اٞنسلمٌن عقائدىم، ، ككذب صريح، األمر الذم كاد يي بٌنًٌ 
 . (ّ)«ك٩نعل اإلسبلـ يف نظر أعدائو دين خرافة كتٌرىات

الذم أشران لو من قبل: ىو اٞنصدر الثآف »كقاؿ صبلح اٝنالدٌم:  
م ترد يف القرآف كاٜنديث ػالركاايت كاألقواؿ كاألخبار اٞنتعٌلقة ابلسابقٌن، كاليت ل

مسٌماة ػالصحيح، كإ٧ٌنا أيخذت من كتب السابقٌن، كأقواؿ أىل الكتاب، كىي ال
ىو  :عند العلماء ابإلسرائيلٌيات. إٌف اٞنذكور يف اإلسرائيلٌيات عن قصص القرآف

ات غًن موثوقة، كال يقينٌية؛ ألهٌنا مستمٌدة من بين إسرائيل، كبنو إسرائيل معلوم
غًن مؤٕننٌن على توراهتم، كال على دينهم، فكيف يؤٕننوف على أخبار كركاايت 

                                                           
 .ُٓٓ/ٗ( تفسًن القرآف العظيم: ُ)
 .ُُْ/ٗ( تفسًن القرآف العظيم: ِ)
 .ُٖاإلسرائيلٌيات يف التفسًن كاٜنديث: ( ّ)
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التاريخ؟ إٌف الذم يتجرٌأ على ٓنريف الكتاب السماكٌم )التوراة( يهوف عليو 
األخبار اٞنذكورة يف اإلسرائيلٌيات، ٓنريف أخبار التاريخ!! كّنا أٌف ىذه ىي صفة 

موردنا من موارده،  فبل ٩نوز أف ٤نعلها مصدرنا من مصادر القصص القرآٌٓف، كال
كال أف نستمٌد منها معلومات، أك تفاصيل أحداث ذلك القصص، كال ٩نوز أف 
نفٌسر كبلـ هللا، الصادؽ الصحيح، يف القرآف، اٞنتعٌلق بذلك القصص، هبذه 

 .(ُ)«فة!!محر  ػالركاايت اإلسرائيلٌية، اٞنكذكبة الاٞنعلومات، ك 
ا »كقاؿ صبلح اٝنالدٌم أيضنا:  لكن نرل أٌف اٛنملة تقٌدـ لنا توجيهن

م نكن مع السابقٌن، كىم يعيشوف أحداث قصصهم، فمن ػاتر٫نيًّا، كىو أنٌنا ل
هم م يكونوا لدل من سبقػفوف لأين نعرؼ ىذه التفاصيل، كاليهود الكاتبوف ارًٌ 

من األقواـ، فكيف يفرتضوف أحداثهم ككقائعهم؟ نقوؿ لكٌل من أكرد تفاصيل 
ألحداث القصص القرآٌٓف، غًن مذكورة يف اآلايت، كاألحاديث الصحيحة: من 

م تكن لديهم، كىم يعيشوهنا؟ فمن أين ػأدراؾ هبذا؟ ككيف عرفتها؟ كأنت ل
اإلسرائيلٌيات؟ ىل   ةي بى تػى أخذهتا؟ إف أخذهتا من اإلسرائيلٌيات، فمن أين أخذىا كى 

ٍيًهمٍ  كيٍنتى  كىمىا﴿كانوا لديهم، كىم يعيشوهنا؟ إٌف قولو تعاُف:  : دعوة (ِ)﴾لىدى
لكٌل ابحث، كدارس للقصص القرآٌٓف، أف يقف عند اٞنصادر اليقينٌية 

 .(ّ)«الصحيحة، يف ذلك، كىي اآلايت، كاألحاديث الصحيحة
اآلية تطالبنا ابلتثٌبت من أنباء إذا كانت »كقاؿ صبلح اٝنالدٌم أيضنا: 

نٌن، فكيف ابألنباء مى ػموف كغًن مؤتكأخبار الفاسقٌن، من اٞنسلمٌن، ألهٌنم متٌػهى 

                                                           
 .ّْ( القصص القرآٌٓف: ُ)
 .ْْ( آؿ عمراف: ِ)
 .ْٔ-ْٓ( القصص القرآٌٓف: ّ)
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كاألخبار اليت يقٌدمها لنا أىل الكتاب، كِناٌصة اليهود، كىم كافركف ٠نركحوف، 
 كليسوا علمٌيٌن كال موضوعٌيٌن؟ ٩نب أف نكوف أماـ أنبائهم أكثر حذرنا كتثبٌػتنا

 .(ُ)«كٕنحيصنا
مصطلح إسبلمٌي، أطلقو  :كاإلسرائيلٌيات»كقاؿ صبلح اٝنالدٌم أيضنا: 

 ،معلوماتػكاٌدثٌن، على تلك ال ،كاٞنفٌسرين ،العلماء اٞنسلموف، من اٞنؤٌرخٌن
مصادر ػر الػن، من غيػابقيػي أيخذت عن السػكاألقواؿ، الت ،ارػكاألخب ،كالركاايت

كابلذات تلك اٞنأخوذة عن أىل الكتاب، كبشكل أخٌص اإلسبلمٌية اٞنوثوقة، 
عن بنػي إسػرائيل، أك اليهػود! كليس كٌل تلك األقواؿ كالركاايت مأخوذة عن 

إسرائيل، فقد يكوف مصدرىا نصرانيًّا، أك ركمانيًّا، أك فارسيًّا، اٞنهٌم أهٌنا غًن  بين
ًن، من األخبار دة. كقد أيطلق على كٌل ذلك الركاـ الكبموثوقة، كال معتمى 

كاألقواؿ: إسرائيلٌيات. كٚنٌيت هبذا االسم من ابب تغليب اٞنصادر اإلسرائيلٌية، 
على غًنىا من اٞنصادر، كألٌف الركاايت اإلسرائيلٌية أكثر من غًنىا من الركاايت، 
كألٌف اليهود ىم أحرص أصناؼ الكٌفار على حرب اٞنسلمٌن كإغوائهم، كعلى 

ٓنريف معلوماهتم كتصٌوراهتم!! ككٌل ىذه اإلسرائيلٌيات صٌدىم عن دينهم، كعلى 
غًن الثابتة تتحٌدث عن أخبار كأحداث ككقائع، جرت للسابقٌن من األقواـ 
كاألمم، كحدثت مع السابقٌن من األنبياء كاٞنرسلٌن، كتيضيف ىذه اإلسرائيلٌيات 

ا سكت عنه ،إضافات تفصيلٌية ألحداث القصص القرآٌٓف، كتفٌصل يف مشاىد
مات اٞنتعٌلقة أبٚناء، أك أماكن كاٜنديث الصحيح، كتيبٌٌن بعض اٞنبهى  ،القرآف

القصص القرآٌٓف. كىذه اإلسرائيلٌيات موجودة يف العهد القدٔف، الذم يؤمن بو 
اليهود، كيف العهد اٛنديد، الذم يؤمن بو النصارل، كيف بعض الكتب اليت 

                                                           
 .ُٓ( القصص القرآٌٓف: ُ)
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 نقلها عنهم اٞنؤٌرخوف كاإلخباريٌوف، يتداكٟنا اليهود كالنصارل، فيما بينهم، كاليت
 . (ُ)«فيما بعد

كقد اطٌلع بعض أىل العلم من اٞنسلمٌن، »كقاؿ صبلح اٝنالدٌم أيضنا: 
بعد عهد الصحابة، على تلك اإلسرائيلٌيات، كأيعجبوا ّنا تقٌدمو من تفصيبلت، 
كمعلومات، عن كقائع اتريخ اٞناضٌن، كقصص السابقٌن، فسٌجلوىا يف 

م، كتوار٫نهم، كمؤٌلفاهتم، ككتاابهتم، ككضعوىا َنانب اآلايت القرآنٌية، تفاسًنى
كاألحاديث النبويٌة، كاعتربكا ذلك كٌلو أتر٫ننا للماضي، كبياانن لقصص األنبياء. 
كدٌكنوا كتبهم على ىذا األساس، كخلطوا اٜنٌق ابلباطل، كمزجوا الثابت بغًن 

اٞنؤٌرخٌن كاٞنفٌسرين، كأخذكا كٌل ما  الثابت، كأقبل اٞنسلموف على كتاابت ىؤالء
فيها من ركاايت كأخبار كمعلومات، تتعٌلق بقصص األنبياء، أك غًنىم، كَف ٬نٌيزكا 
صحيحها من سقيمها، كحٌقها من ابطلها! إنٌنا مع اٌققٌن من العلماء الذين 

ع م أيخذكا هبا، كاكتفوا يف إثبات أحداث ككقائػتوٌقفوا يف اإلسرائيلٌيات، كل
م ػالقصص القرآٌٓف، ّنا كرد يف القرآف الصريح، كاٜنديث النبوٌم الصحيح، كل

 .(ِ)«يذىبوا إُف أٌم مصدر آخر
مٌثل ػاليت ت (،الصورة اإلسبلمٌية األصيلة)فالصورة التنزيلٌية ىي كحدىا 

  ؿ(.منز  ػهٌي الػ(، كمصدرىا الوحيد الفريد ىو )الوحي اإللاإلسبلـ)
 الذم، فبل قيمة ٟنا، كائننا من كاف (الصور التأليفٌية)أٌما ما خالفها من 

كلذلك ال قيمة ٟنذه اإلسرائيلٌيات السقيمة، . اأنتجها، أك نقلها، أك اعتمد عليه
 كٌل الوجوب.  عنها كاجبه  يف تفسًن )القرآف الكرٔف(؛ كاإلعراضي 

                                                           
 .ِٓ-ُٓ( القصص القرآٌٓف: ُ)
 .ّٓ-ِٓ( القصص القرآٌٓف: ِ)
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 :قّصة يوسف
كى أىٍحسىنى تبدأ بقولو تعاُف: ﴿٥نىٍني نػىقيُص عىلىيٍ   قٌصة يوسف فمثبلن 

ا اٍلقيٍرآفى كىًإٍف كيٍنتى ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلٌنى﴾ نىا ًإلىٍيكى ىىذى يػٍ  . (ُ)اٍلقىصىًص ّنىا أىٍكحى
م سورة يوسف بقولو تعاُف: ﴿لىقىٍد كىافى يف قىصىًصًهٍم ًعبػٍرىةه أًليكِف تى كٔني  

ًديثنا يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن  ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلًٌ شىٍيءو اأٍلىٍلبىاًب مىا كىافى حى تىٍصًديقى ال ًذم بػىٌٍنى يىدى
كىىيدنل كىرىٍ٘نىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى﴾

(ِ) . 
ضوف، عن عرً فالعجب، كٌل العجب، من اٞنؤٌلفٌن القدامى، الذين يي  

أحسن القصص، الربمء، كٌل الرباءة، من االفرتاء، مٌث يعكفوف على ركاايت 
رات، ينقلوهنا عن بعض أئٌمة الكذب، ابلفظائع كاٞننكى مكذكبة مفرتاة، ٣نلوءة 

 !!!عن بعض اٞنخدكعٌن، الذين ينقلوف عن أئٌمة الكذب أك
،  براءة يوسف - قطعنا - تثبً القرآف، لوجدان ما يي رجعنا إُف كلو  

 ت استعصامو، كاستعفافو. ثبً بة الفاحشة، كما يي من مقارى 
وى يف بػىٍيًتهىا عىٍن نػىٍفًسًو كىغىل قىًت اأٍلىبٍػوىابى كىقىالىٍت قاؿ تعاُف: ﴿كىرىاكىدىٍتوي ال يًت ىي  

ىىٍيتى لىكى قىاؿى مىعىاذى اَّللً  إًن وي رىيبًٌ أىٍحسىنى مىثٍػوىامى إًن وي الى يػيٍفًلحي الظ اًلميوفى. كىلىقىٍد 
ًلكى لًنى  ٍصًرؼى عىٍنوي الُسوءى كىاٍلفىٍحشىاءى ٨نى ٍت ًبًو كىىىم  هًبىا لىٍوالى أىٍف رىأىل بػيٍرىىافى رىبًًٌو كىذى

إًن وي ًمٍن ًعبىاًدانى اٍلميٍخلىًصٌنى. كىاٍستػىبػىقىا اٍلبىابى كىقىد ٍت قىًميصىوي ًمٍن ديبيرو كىأىٍلفىيىا سىيًٌدىىىا 
لًيمه. لىدىل اٍلبىاًب قىالىٍت مىا جىزىاءي مىٍن أىرىادى أبًىٍىًلكى سيوءنا ًإال  أىٍف ييٍسجىنى أىٍك عىذىابه أى 

قىاؿى ًىيى رىاكىدىٍتيًن عىٍن نػىٍفًسي كىشىًهدى شىاًىده ًمٍن أىٍىًلهىا ًإٍف كىافى قىًميصيوي قيد  ًمٍن قػيبيلو 
بىٍت كىىيوى ًمنى  قىٍت كىىيوى ًمنى اٍلكىاًذًبٌنى. كىًإٍف كىافى قىًميصيوي قيد  ًمٍن ديبيرو فىكىذى فىصىدى

                                                           
 .ّ( يوسف: ُ)
 .ُُُ( يوسف: ِ)
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قيد  ًمٍن ديبيرو قىاؿى إًن وي ًمٍن كىٍيدًكين  ًإف  كىٍيدىكين  عىًظيمه.  الص اًدًقٌنى. فػىلىم ا رىأىل قىًميصىوي 
نًٍبًك إًن ًك كيٍنًت ًمنى اٝنٍىاًطًئٌنى. كىقىاؿى ًنٍسوىةه  ا كىاٍستػىٍغًفرًم ًلذى ييوسيفي أىٍعًرٍض عىٍن ىىذى

ًدينىًة اٍمرىأىتي اٍلعىزًيًز تػيرىاًكدي فػىتىاىىا عىٍن نػىٍفًسًو قى  ٍد شىغىفىهىا حيبًّا ًإان  لىنػىرىاىىا يف يف اٍلمى
عىٍت ّنىٍكرًًىن  أىٍرسىلىٍت إًلىٍيًهن  كىأىٍعتىدىٍت ٟنىين  ميت كىأن كىآتىٍت كيل   ؿو ميًبٌنو. فػىلىم ا ٚنًى ضىبلى

ةو ًمنػٍهين  ًسكًٌيننا كىقىالىًت اٍخريٍج عىلىٍيًهن  فػىلىم ا رىأىيٍػنىوي أىٍكبػىٍرنىوي كىقى  ط ٍعنى أىٍيًديػىهين  كىاًحدى
ًلكين  ال ًذم ليٍمتػين يًن  ا ًإال  مىلىكه كىرٔفه. قىالىٍت فىذى ا بىشىرنا ًإٍف ىىذى كىقػيٍلنى حىاشى َّللًً  مىا ىىذى

 ٍم يػىٍفعىٍل مىا آميريهي لىييٍسجىنىن  كىلىيىكيوانن ػًفيًو كىلىقىٍد رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو فىاٍستػىٍعصىمى كىلىًئٍن لى 
ٍجني أىحىُب ًإِفى  ٣ن ا يىٍدعيونىيًن إًلىٍيًو كىًإال  تىٍصًرٍؼ عىينًٌ   ًمنى الص اًغرًينى. قىاؿى رىبًٌ السًٌ
كىٍيدىىين  أىٍصبي إًلىٍيًهن  كىأىكيٍن ًمنى اٛنٍىاًىًلٌنى. فىاٍستىجىابى لىوي رىبُوي فىصىرىؼى عىٍنوي كىٍيدىىين  

ًت لىيىٍسجينػين وي حىت  إًن وي ىيوى الس ًميعي اٍلعى  ا ٟنىيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا رىأىكيا اآٍلايى ًليمي. مثي  بىدى
 . (ُ)ًحٌنو﴾
كقاؿ تعاُف: ﴿كىقىاؿى اٍلمىًلكي ائٍػتيوٓف ًبًو فػىلىم ا جىاءىهي الر سيوؿي قىاؿى اٍرًجٍع ًإُفى  

يت قىط ٍعنى أىيٍ  ؿي النًٌٍسوىًة البل  ٍيًدًىن  عىًليمه. قىاؿى مىا رىبًٌكى فىاٍسأىٍلوي مىا ابى ًديػىهين  ًإف  رىيبًٌ ًبكى
خىٍطبيكين  ًإٍذ رىاكىٍدتين  ييوسيفى عىٍن نػىٍفًسًو قػيٍلنى حىاشى َّللًً  مىا عىًلٍمنىا عىلىٍيًو ًمٍن سيوءو 

وي لىًمنى قىالىًت اٍمرىأىتي اٍلعىزًيًز اآٍلفى حىٍصحىصى اٜنٍىُق أىانى رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو كىإًن  
 . (ِ)الص اًدًقٌنى﴾

من  ، كشهد على براءتو شاىده  على براءة يوسف لقد شهد هللا  
أىلها، كشهد على براءتو العزيز، كشهدت على براءتو النسوة، كشهدت امرأة 

  .نفسها، على براءتو ،العزيز

                                                           
 .ّٓ-ِّ( يوسف: ُ)
 .ُٓ-َٓ( يوسف: ِ)
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يزىيًٌنىن  ٟنىيٍم يف كشهد إبليس على براءتو، حٌن: ﴿قىاؿى رىبًٌ ّنىا أىٍغوىيٍػتىيًن  ألى
يٍغوًيػىنػ هيٍم أىٍٗنىًعٌنى. ًإال  ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصٌنى﴾  ؛ فاستثىن إبليسي (ُ)اأٍلىٍرًض كىألى

كاحد منهم، قاؿ تعاُف:   من اإلغواء، كيوسف ،صٌنهللا اٞنخلى  عبادى 
 .(ِ)ٍن ًعبىاًدانى اٍلميٍخلىًصٌنى﴾﴿كىذىًلكى لًنىٍصًرؼى عىٍنوي الُسوءى كىاٍلفىٍحشىاءى إًن وي مً 

من  ،كاحد  ، لوجدان أٌف يوسف(العهد القديػم)ي ػكلو نظران ف 
كىحىدىثى بػىٍعدى ىىًذًه »فٌن، فقد جاء فيو: محرًٌ ػاألنبياء، الذم سلموا من مطاعن ال

نػىيػٍهىا ًإُفى ييوسيفى كىقىالىًت:  اٍضطىًجٍع مىًعي. فىأىَبى اأٍليميوًر أىف  اٍمرىأىةى سىيًًٌدًه رىفػىعىٍت عىيػٍ
كىقىاؿى اًلٍمرىأىًة سىيًًٌدًه: ىيوى ذىا سىيًًٌدم الى يػىٍعًرؼي مىًعي مىا يف اٍلبػىٍيًت، كىكيُل مىا لىوي قىٍد 
ئنا غىيػٍرىًؾ،  . كىَفٍى ٬نيًٍسٍك عىينًٌ شىيػٍ ا اٍلبػىٍيًت أىٍعظىمى ًمينًٌ دىفػىعىوي ًإُفى يىًدم. لىٍيسى ىيوى يف ىىذى

ا الش ر  اٍلعىًظيمى كىأيٍخًطئي ًإُفى هللًا؟ كىكىافى ًإٍذ كىل مىٍت أًلىن ًك  اٍمرىأىتيوي. فىكىٍيفى أىٍصنىعي ىىذى
ٍم يىٍسمىٍع ٟنىىا أىٍف يىٍضطىًجعى ًَنىانًًبهىا لًيىكيوفى مىعىهىا. مثي  حىدىثى ػييوسيفى يػىٍومنا فػىيػىٍومنا أىن وي لى 

ا اٍلوىٍقًت أىن وي دىخىلى  ًمٍن أىٍىًل اٍلبػىٍيًت  اٍلبػىٍيتى لًيػىٍعمىلى عىمىلىوي، كىَفٍى يىكيٍن إًٍنسىافه  ٥نىٍوى ىىذى
ٍتوي بًثػىٍوًبًو قىائًلىةن: اٍضطىًجٍع مىًعي! فػىتػىرىؾى ثػىٍوبىوي يف يىًدىىا  ىينىاؾى يف اٍلبػىٍيًت. فىأىٍمسىكى

. كىكىافى لىم ا رىأىٍت أىن وي تػىرىؾى  ، كىىىرىبى كىخىرىجى ًإُفى خىارًجو ثػىٍوبىوي يف يىًدىىا كىىىرىبى ًإُفى خىارًجو
نىا ًبرىجيلو ًعبػٍرىآفوٌ  دىٍت أىٍىلى بػىٍيًتهىا، كىكىل مىتهيٍم قىائًلةن: اٍنظيريكا! قىٍد جىاءى إًلىيػٍ أىنػ هىا انى

. كىكىافى لىم ا ٚنىً  اًعبػىنىا! دىخىلى ًإِفى  لًيىٍضطىًجعى مىًعي، فىصىرىٍختي ًبصىٍوتو عىًظيمو عى أىٌٓفً لًييدى
. فػىوىضىعىٍت  ، أىن وي تػىرىؾى ثػىٍوبىوي ًَنىاًنيب كىىىرىبى كىخىرىجى ًإُفى خىارًجو رىفػىٍعتي صىٍويت كىصىرىٍختي
ـً قىائًلىةن: دىخىلى ًإِفى   ا اٍلكىبلى  ثػىٍوبىوي ًَنىانًًبهىا حىت  جىاءى سىيًٌديهي ًإُفى بػىٍيًتًو. فىكىل مىٍتوي ّنًٍثًل ىىذى

،  اٍلعىٍبدي  اًعبىيًن. كىكىافى لىم ا رىفػىٍعتي صىٍويت كىصىرىٍختي نىا لًييدى اٍلًعبػٍرىآفُ ال ًذم ًجٍئتى ًبًو إًلىيػٍ

                                                           
 .َْ-ّٗاٜنجر: ( ُ)
 .ِْ( يوسف: ِ)
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ـى اٍمرىأىتًًو ال ًذم   عى سىيًٌديهي كىبلى . فىكىافى لىم ا ٚنًى أىن وي تػىرىؾى ثػىٍوبىوي ًَنىاًنيب كىىىرىبى ًإُفى خىارًجو
ٍتوي ًبًو قىائًلىةن: ًُنى  . فىأىخىذى كىل مى يى ، أىف  غىضىبىوي ٘نًى ـً صىنىعى يب عىٍبديؾى ا اٍلكىبلى سىًب ىىذى

ٍجًن، اٍلمىكىاًف ال ًذم كىافى أىٍسرىل اٍلمىًلًك  ييوسيفى سىيًٌديهي كىكىضىعىوي يف بػىٍيًت السًٌ
ٍجنً   .(ُ)«١نىٍبيوًسٌنى ًفيًو. كىكىافى ىينىاؾى يف بػىٍيًت السًٌ

، كيف (القرآف الكرٔف)، يف  براءة يوسف - كٌل الوضوح  - فواضحة 
 .من اختبلفات قليلة، يف ىذه القٌصة ،، مع ما بٌن الكتابٌن(العهد القديػم)

أف يعتمدكا على  - مفٌسرين القدامىػلبعض ال - فبل أدرم كيف ساغ
(، العهد القديػم)ي ػها ما يصٌدقها، حٌت فػ، ليس ل(راةػركاايت مكذكبة مفت)

 !!؟!ابلتحريفاتالػمملوء 
أٌف بعض أكلئك اٞنفٌسرين القدامى يدافعوف عن تلك  :كاألدىى من ذلك 

الركاايت، أكثر من دفاعهم عن آايت القرآف الكرٔف، بل إهٌنم قد أعرضوا عن 
داللة اآلايت، كٌل اإلعراض، كعمدكا إُف تلك الركاايت، فأٌنذكىا حٌجة على 

 !!كيف عقوٟنم؟!ما يٌدعوف، فبل أدرم ماذا أقوؿ فيهم، 
كالطربٌم كالثعليٌب كالواحدٌم أبرز أكلئك اٞنخدكعٌن اٞنستمسكٌن بتلك  

الركاايت، كقد رككا الكثًن من تلك الركاايت السقيمة األثيمة، اليت نسبت إُف 
؛ فأعرضوا عن ما يناقض كبلـ هللا  - من مقاربة الفاحشة -  يوسف

 كاايت( السقيمة!!!)دين اآلايت( الكر٬نة، كاتٌبعوا )دين الر 
عن  ،ااف بريئن ػك ف ػيوس أفٌ  :يػكالقوؿ الثان»الفخر الرازٌم:  قاؿ 

 ،مٌنكاٞنتكلًٌ  ،رينمن اٞنفسًٌ  ،قٌنوؿ اقًٌ ػػػكىذا ق ،ـر  ػحمي ػال مٌ هى ػكال ،ل الباطلػالعم
 ،رات الكبائرنكى من مي  الزْف أفٌ  :ىػكلة األي جٌ حي ػفال.. .كعنو نذبٌ  ،و نقوؿػكب

                                                           
 .َِ-ٕ، اآلايت ّٗ( سفر التكوين، الفصل ُ)
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مقابلة  اكأيضن  ،رات الذنوبا من منكى أيضن  - ي معرض األمانةػف -خيانة ػكال
 اأيضن  - كالعار الشديد ،ةبة للفضيحة التامٌ اٞنوجً  -ابإلساءة  ،اإلحساف العظيم

 كبقي مكفي   ،جر إنسافى يف حً ػإذا تربٌ  ،الصيبٌ  اكأيضن  .رات الذنوبمن منكى 
فإقداـ  ؛توقوٌ  ؿككما ،إُف زماف شبابو ،ؿ صباهمن أكٌ  ،مصوف العرض ،مؤنةػال

من  - معظًٌ مي ػم النعً مي ػى ذلك الػإل - على إيصاؿ أقبح أنواع اإلساءة ىذا الصيبٌ 
ي نسبوىا إُف ػالت - معصيةػىذه ال إفٌ  :فنقوؿ ،إذا ثبت ىذا. رات األعماؿمنكى 

ىذه  ثلي كمً  .جهات األربعػجميع ىذه الػكانت موصوفة ب -  يوسف
 ،خًن كأبعدىم عن كلٌ  ،ى أفسق خلق هللا تعاُفػإل ،بتسً لو ني معصية ػال

د ػمؤي  ػال،  وؿػػػى الرسػإل ،اػػادىػػوز إسنػػػػػػػجػف يػػفكي ؛وػػػف منػكػنػتػالس
ٌهاؿ الذين نسبوا إُف ىؤالء اٛني : كعند ىذا نقوؿ... القاىرة الباىرة ،معجزاتػابل

ىذه الفضيحة، إف كانوا من أتباع دين هللا تعاُف، فليقبلوا شهادة   يوسف
على طهارتو، كإف كانوا من أتباع إبليس كجنوده، فليقبلوا شهادة  ،هللا تعاُف

ٌنا يف أٌكؿ األمر تبلمذة إبليس، إُف أف كلعٌلهم يقولوف: كي  ؛على طهارتو ،إبليس
 اٝنوارزمٌي: ٔنٌرجنا عليو، فزدان عليو يف السفاىة، كما قاؿ 

    فارتقى ،ند إبليسمن جي  امرأن  ككنتي 
 ندممن جي  حٌت صار إبليسي  ،ي الدىري ػب

     هبعدى  ني حسً أي  كنتي   ،فلو مات قبلي
 دمػػػػػا بعػهػي نػػحسً ػس يي ػيػل ،قو ػػػػػسػً ف قى ػػػػػػرائػػػط
 .(ُ)«ٌهاؿبرمء عٌما يقولو ىؤالء اٛني   فثبت هبذه الدالئل أٌف يوسف

فكيف تٌتفق كٌل ىذه الشهادات الناصعة »١نٌمد أبو شهبة: كقاؿ 

                                                           
 .َُِ-ُُٖ/ُٖ( التفسًن الكبًن: ُ)
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رة؟!! كقد ذكر الكثًن من ىذه الركاايت ابن جرير الصادقة، كتلك الركاايت اٞنزك  
الطربٌم، كالثعليٌب، كالبغوٌم، كابن كثًن، كالسيوطٌي، كقد مٌر هبا ابن كثًن بعد أف 

ناقد البصًن!! كمن العجيب نقلها حاكينا، من غًن أف ينٌبو إُف زيفها، كىو ال
حقًّا أٌف اإلماـ ابن جرير على جبللة قدره ٪ناكؿ أف يضٌعف يف تفسًنه مذىب 

الذين ينفوف ىذا الزكر كالبهتاف، كيفٌسركف اآلايت على حسب  ،اٝنلف
كالسٌنة الصحيحة الثابتة،  ،تقتضيو اللغة، كقواعد الشرع، كما جاء يف القرآف ما

ىي قوؿ ٗنيع أىل  - منها آنفنا (ُ)اليت سقت لك زركنا -مركاٌيت ػاله كيعترب ىذ
ذ عنهم!!! ككذلك اتبعو على مقالتو تلك الثعليٌب الذين يؤخى  ،العلم بتأكيل القرآف

كالبغوٌم يف تفسًنيهما!! كىذا اٞنركاٌيت الغثٌة اٞنكذكبة اليت أيابىا النظم الكرٔف، 
ىي اليت اعتربىا الطربٌم كمن  : ك٩نـز العقل كالنقل ابستحالتها على األنبياء

ورد على نفسو اٞنركاٌيت، فيي  هتبعو أقواؿ السلف!! بل يسًن يف خٌط اعتبار ىذ
كىو   ،ف يوسف ّنثل ىذافيقوؿ: فإف قاؿ قائل: ككيف ٩نوز أف يوصى  ،سؤاالن 

. كأعجب من ذلك ..نيٌب؟! مٌث أجاب ّنا ال طائل ٓنتو، كال يليق ّنقاـ األنبياء
قاؿ اٞنفٌسركف اٞنوثوؽ بعلمهم، "ما ذىب إليو الواحدٌم يف: "البسيط" قاؿ: 

 ، يوسفي  اٞنرجوع إُف ركايتهم، اآلخذكف للتأكيل، عٌمن شاىدكا التنزيل: ىم  
هبذه اٞنرأة ٨نًّا صحيحنا، كجلس منها ٠نلس الرجل من اٞنرأة، فلٌما رأل الربىاف 

. كىي غفلة شديدة من ىؤالء األئٌمة ال (ِ)"منومن ربٌو زالت كٌل شهوة 
ر من القوؿ، كأهٌنم خلطوا يف جٍ نرضاىا، كلوال أٌٓف أنزٌه لسآف كقلمي عن اٟني 

ٌق ِف ىذا، لكيٌن أسأؿ مؤٌلفاهتم عمبلن صاٜننا كآخر سيٌػئنا، لقسوت عليهم، كحي 

                                                           
 كذا يف اٞنطبوع، كلعٌل مراده: )زكرنا(.( ُ)
 .ِٕ/ُِانظر: التفسًن البسيط: ( ِ)
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ء اٞنفٌسركف: هللا ِف كٟنم العفو كاٞنغفرة. كىذه األقواؿ اليت أسرؼ يف ذكرىا ىؤال
أرادكا هبا  (ُ)إٌما إسرائيلٌيات كخرافات كضعها زاندقة أىل الكتاب القدماء، الذم

النيل من األنبياء كاٞنرسلٌن، مٌث ٘نلها معهم أىل الكتاب الذين أسلموا كتلٌقاىا 
عنهم بعض الصحابة، كالتابعٌن، ُنسن نٌية، أك اعتمادنا على ظهور كذهبا 

مدسوسة على ىؤالء األئٌمة، دٌسها عليهم أعداء  كزيفها. كإٌما أف تكوف
ريدكف من إفساد األدايف، كي تركج ٓنت ىذا الستار، كبذلك يصلوف إُف ما يي 

العقائد، كتعكًن صفو الثقافة اإلسبلمٌية األصيلة الصحيحة، كىذا ما أميل 
 . (ِ)«إليو

 :األثيمةالسقيمة العقيمة من أمثاؿ ىذه الركاايت  ،كركاية ،فألف ركاية 
دكف  -( الصورة التنزيلٌية)، كىي أٌف (اٜنقيقة الثابتة القاطعة) غًنًٌ ٬نكن أف تي  ال
، من ككٌل ما خالفها ؛(الصورة اإلسبلمٌية األصيلة)ىي  -من الصور  سواىا ما

 ابطل، ال ريب يف بطبلنو، كاإلسبلـ برمء منو، كٌل الرباءة. كاآلراء: ،األقواؿ
ركف: أخطاء كخطااي! القرآف الكرٔف أصدؽ ٞنفسٌ ا»قاؿ ١نٌمد الغزاٌِف: 

 ،اكلماتو حرفن   اليقٌن ٪نفٌ  على ظهر األرض من مواريث السماء! إفٌ  يبق ما
ًإان  ٥نىٍني نػىز ٍلنىا ﴿ :ُنفظو، فهو منذ نزؿ إُف اليـو مصوف يٌ الوعد اإلٟن ا، كمتٌ حرفن 

القرآف ابألثر أف يتجاكبوا  مر مفسٌ ككاف ٩نب على . (ّ)﴾الذًٌٍكرى كىًإان  لىوي ٜنىىاًفظيوفى 
ما فيو ريبة، كأف يلتزموا ّنا كضعو  بوا تفاسًنىم كلٌ اٜنقيقة، كأف ٩ننٌ  مع ىذه

و. إذا ىذه الشركط جديرة ابالحرتاـ كلٌ  ة كالقبوؿ، فإفٌ لوف من شركط الصحٌ األكٌ 

                                                           
 ( يف اٞنطبوع: )الذم(، كالصواب: )الذين(.ُ)
 .ِِٓ-ِِّالتفسًن: ( اإلسرائيلٌيات كاٞنوضوعات يف كتب ِ)
 .ٗ( اٜنجر: ّ)
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كرفضناه، فإذا كاف اٞنخالف  ،اخالف الثقة من ىو أكثق منو عددان حديثو شاذًّ 
 يف فلماذا يكثر !ر أك مرتكؾنكى فحديثو مي  ،كركل ما ال يعرفو الثقات ،اعيفن ض

السخف  يركل حكاايت ىر؟ بل كيف تي كاٞنرتكؾ كاٞننكى  الشاذٌ  مٌ التفسًن األثر 
ىا أق اٞنسلموف على إنكارىا كاستبعادىا، كمع ذلك تبقى مكتوبة يقر طبً بعينو، يي 

 .(ُ)«فيضطربوف ٟنا؟ ،ضعاؼ العقوؿ
إُف  ،منسوبٌنػمؤٌلفٌن الػي مؤٌلفات الػف ،مبثوثةػال (اإلسرائيلٌيات) لى ثى إٌف مى  

اٜناسدين،  ، ٪نشرىا بعضي (ضةرى صابة ابألى مي )ب مأركضة تي كي   لً ثى ، كمى (اإلسبلـ)
م ػضة، حٌت تستفحل؛ فإف لرى مة، فتتكاثر األى ب نفيسة، يف مكتبة قيًٌ تي بٌن كي 

ضة من تلك اآلفة، فإٌف األرى  ،بهمتي كي ب النفيسة، إُف تنقية  تي يسارع أصحاب الكي 
.ستجعلها ري   فااتن

ب تي الكي تلك أٌف  :حاسدكفػأف يٌدعي أكلئك ال :حٌق كالعدؿػفهل من ال 
م تنتقل ػفيها، ل ضة أصيلةه رى من أٌكؿ تدكينها، كأٌف األى  ،النفيسة كانت مأركضةن 

 !!ب أخرل؟!تي من كي  ،إليها

                                                           
 .ُِٔ( تراثنا الفكرٌم: ُ)
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 ًـشبهت الصحيحي

 
 -: إٌف أحاديث الصحيحٌن: صحيح البخارٌم، كصحيح مسلم فإن قيل 

صحيحة، كٌلها؛ كقد اشتمل الصحيحاف على  -عند اٞننتسبٌن إُف اإلسبلـ 
 بعض اإلسرائيلٌيات؛ فتكوف تلك اإلسرائيلٌيات صحيحة عندىم. 

 : إٌف ىذه الشبهة تتضٌمن مقٌدمتٌن، كنتيجة:قلت
 )الصٌحة الكٌلٌية ألحاديث الصحيحٌن عند اٞننتسبٌن كٌلهم(.  -الـمقّدمة األوىل
 )اشتماؿ الصحيحٌن على بعض اإلسرائيلٌيات(. -الـمقّدمة الثانية

 )صٌحة تلك اإلسرائيلٌيات(. -النتيجة
تصٌح، إاٌل إذا صٌحت مقٌدماهتا، فبل بٌد من إثبات صٌحة  كالنتائج ال

 ة اٞنٌدعاة. ىاتٌن اٞنقٌدمتٌن معنا؛ لكي تصٌح النتيج
أٌما إذا صٌحت األكُف، كَف تصٌح الثانية، أك صٌحت الثانية، كَف تصٌح 

 األكُف؛ فالنتيجة ابطلة، ببل ريب.
متاف إف كانت اٞنقدٌ  ،كىكذا األمر يف قياس الشموؿ»قاؿ ابن تيمٌية: 

 .(ُ)«مات فالنتيجة تتبع أضعف اٞنقدٌ كإاٌل  ،كانت النتيجة معلومة  ،معلومتٌن
 :وىلالـمقّدمة األخ م ـتقوي

 إلثبات بطبلف اٞنقٌدمة األكُف، ال بٌد من بياف سٌتة أمور مهٌمة:
 التصحيح التصنيفّي ال يستليم التصحيح الكّلّي: -أّواًل 

ن تصنيفهما ىذين الكتابٌن، مً  -فليس مراد الشيخٌن: البخارٌم، كمسلم 
ٌلٌي، أم: الداللة على التصحيح الك - ةن كصف كٌل كاحد منهما ابلصحٌ كمً 

                                                           
 .ُْ/ٗ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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، (الصحيحٌن أحاديث)من  ،كصف كٌل حديث :من ذلك ،مقصودػليس ال
 ابلصٌحة.

بعض اٞنتوف  -من ىذين الكتابٌن  -كيدلٌنا على ذلك أٌف يف كٌل كاحد 
دليل  -يف الكتاب الواحد  -اٞنتخالفة، اليت ال ٬نيكن اٛنمع بينها، فإيرادىا معنا 

 لصٌحة الكٌلٌية. على أٌف اٞنصٌنف َف يقصد الداللة على ا
ليبٌٌن  ؛كالبخارٌم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب»قاؿ ابن تيمٌية: 

 إذا كقع من بعض الركاة غلطه  ،غلط ىذا الراكم، كما جرت عادتو ّنثل ذلك
م هبا الصواب، كما علمت كقع فيو على اليت يي  ،يف لفظ، ذكر ألفاظ سائر الركاة

 . (ُ)« فيو الصوابإاٌل كقد بٌٌن  ،غلطه 
كإف افرتضنا افرتاضنا أٌف الشيخٌن قد قصدا اٜنكم ابلصٌحة الكٌلٌية، على 

الذين ذىبوا إلػى القوؿ بتصحيح  -الػمؤٌلفٌن القدامىأحاديث الصحيحٌن، فإٌف 
لػم يكونوا يقصدكف، بتصحيحهم لػهما: القوؿ ابلصٌحة  -ىذين الكتابيػن 

 الكٌلٌية ألحاديثهما. 
 ،أبو عبد هللا ،البخارمٌ  :ف الصحيحمن صنٌ ؿ أكٌ »قاؿ ابن الصبلح:  

 ،اجمسلم بن اٜنجٌ  ،موالىم، كتبله أبو اٜنسٌن ،اٛنعفيٌ  ،بن إٚناعيل د١نمٌ 
كاستفاد  ،و أخذ عن البخارمٌ كمسلم مع أنٌ  من أنفسهم. ،القشًنمٌ  ،النيسابورمٌ 

 .(ِ)«الكتب بعد كتاب هللا العزيز يشاركو يف أكثر شيوخو. ككتااب٨نا أصحٌ  ،منو
يقوؿ ابألصٌحٌية،  فهذه العبارة ال تيفيد الكٌلٌية، بل تدٌؿ على أٌف صاحبها
أم: أصٌح من  .ّنعىن أٌف الصحيحٌن أكثر صٌحة، من سائر الكتب اٜنديثٌية

                                                           
 .  َُِ-َُُ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
 .ْٖ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ِ)
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أيب داكد، كسنن الرتمذٌم، كسنن  مسند أ٘ند، كسنن ابن ماجو، كسنن
كسنن آٌف، كصحيح ابن خز٬نة، كصحيح ابن حٌباف، كمعاجم الطرب النسائٌي، 

الدارقطيٌن، كمستدرؾ اٜناكم، كسنن البيهقٌي، كغًنىا من كتب اٜنديث؛ لكٌن 
 ىذه األصٌحٌية ال ٕننع من اشتماٟنما، على أحاديث غًن صحيحة.

 كدعول اٜنكم بتصحيح ٗنيع ما أكرده البخارمٌ »قاؿ بدر الدين العييٌن: 
 .(ُ)«قاطع ة ٓنتاج إُف دليليٌ دعول الكلٌ  هة، ألفٌ فيو غًن موج  

كيؤٌكد ىذه اٜنقيقة أٌف ابن الصبلح نفسو قاؿ يف موضع الحق، من  
 ،صليف كتابيهما ابإلسناد اٞنتٌ  ، كمسلم ما أسنده البخارمٌ »كتابو نفسو: 

ذؼ من كىو الذم حي  ،قا اٞنعل  ببل إشكاؿ. كأمٌ  ،توفذلك الذم حكما بصحٌ 
كىو  ،كتاب البخارمٌ   كأغلب ما كقع ذلك يف - أك أكثر ،إسناده كاحد إمبتد

 .(ِ)«ففي بعضو نظر -ا مسلم قليل جدًّ  يف كتاب
م عليها بعض تكلٌ  ،سول أحرؼ يسًنة»كقاؿ يف موضع الحق أيضنا: 

عند أىل ىذا  ،كغًنه، كىي معركفة ،كالدارقطينٌ   ،اظمن اٜنفٌ  ،أىل النقد
 .(ّ)«الشأف

 ذلك، من عليهما أيخذ فما ىذا، عرفت إذا»كقاؿ يف كتاب آخر: 
تلٌقيو  على اإلٗناع لعدـ ذكرانه؛ ٣نٌا مستثىن فهو اٜنٌفاظ، من معتمىد فيو كقدح

 .(ْ)«...قليلة مواضع يف إاٌل  ذلك كما ابلقبوؿ،

                                                           
 .ُِْ/ُٔ( عمدة القارم: ُ)
 .ّٗ-ِٗ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ِ)
 .ٕٗ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ّ)
 .ٖٔصيانة صحيح مسلم: ( ْ)
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من سائر   ،أٌف ىذين الكتابٌن أصحٌ  -بوضوح  - فابن الصبلح يرل 
ابستثناء  و، مع اعرتاف، عندهاكتب اٜنديث؛ لكوف أغلب ما فيهما صحيحن 

 ما: ػن، ىػأحاديث الصحيحي نن، مػصنفي
  .مسنىدةػر الػاألحاديث غي -1
 منتقىدة. ػاألحاديث ال -2

فأٌما األحاديث غًن اٞنسنىدة، فهي األحاديث اٞنعل قة، مع كجود اختبلؼ 
 . (ُ)بٌن اٞنؤٌلفٌن يف تصحيح بعضها

د بن ف يف ٗنع الصحيح: ١نمٌ ؿ من صنٌ أكٌ »قاؿ زين الدين العراقٌي: 
عند اٛنمهور، كىو الصحيح.  ،من كتاب مسلم ككتابو أصحٌ  ،ارمٌ إٚناعيل البخ
 .(ِ)«دكف التعليق كالرتاجم ،و الصواب. كاٞنراد ما أسنده: إنٌ كقاؿ النوكمٌ 

 سهل؛ ابٞنعل ق يتعٌلق عٌما اٛنواب أفٌ  إاٌل »كقاؿ ابن حجر العسقبلٌٓف: 
 يتعٌرض مػل كٟنذا ّنسنىد؛ ليس كاٞنعل ق للمسنىدات، ىو إ٧ٌنا الكتابٌن موضوع ألفٌ 

يف  توصىل َف اليت اٞنعل قة، األحاديث إُف الصحيحٌن، على تتٌبعو فيما الدارقطينٌ 
 استئناسنا ذيكرت كإ٧ٌنا الكتاب، موضوع من ليست أبهٌنا (ّ)للعمو آخر؛ موضع

 .(ْ)«أعلم كهللا كاستشهادنا،
اٞنؤٌلفٌن القدامى، كأٌما األحاديث اٞننتقىدة، فهي أحاديث انتقدىا بعض 

ا كمتننا. كقد أشار كثًن من اٞنؤلٌفٌن إُف ىذه االنتقادات. ا، أك متننا، أك سندن  سندن

                                                           
 .ِٖ-ِٕ، كالتقريب كالتيسًن: ْٗ-ّٗ( انظر: معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
 .ُُّ/ُ( شرح التبصرة: ِ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )لعلمو(.ّ)
 .ّْٔ( ىدم السارم: ْ)
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ا م أهنٌ على ف يف الصحيح أحاديث يي نٌ كٟنذا كاف فيما صي »قاؿ ابن تيمٌية: 
 .(ُ)«و حقٌ م أنٌ على ا يي كإف كاف ٗنهور متوف الصحيحٌن ٣نٌ  ،غلطه 

م ػالدابغ، كل كري ذً  :يف صحيح البخارمٌ  كليس»قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 
ي ػف ،لمػره ابن عيينة، كركاه مسػػو، كلكن ذكػعن ،يذكره عاٌمة أصحاب الزىرمٌ 

 . (ِ)«كأشار إُف غلط ابن عيينة فيو ،ي ذلكػف ،صحيحو، كقد طعن اإلماـ أ٘ند
سٌمى صحيحنا ما يصٌححو بعض ك٣نٌا قد يي »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 

كآخركف ٫نالفوهنم يف تصحيحو، فيقولوف: ىو ضعيف، ليس  علماء اٜنديث،
بصحيح، مثل ألفاظ ركاىا مسلم يف صحيحو، كانزعو يف صٌحتها غًنه من أىل 

 .(ّ)«بدليل... ـ بصدقو، إاٌل زى العلم، إٌما مثلو، أك دكنو، أك فوقو، فهذا ال ٩ني 
 يوف اٜنديث أئٌمة يقٌلد َف التصحيح ككذلك»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 اٜنديث أئٌمة عند قبلهما كاف صٌححاه ما ٗنهور بل كمسلمنا، البخارمٌ 
 ىذا أئٌمة نظر قد بعد٨نا، ككذلك عصر٨نا، يف ككذلك ابلقبوؿ، متلٌقى صحيحنا

 ٥نو يسًنة، مواضع إاٌل  صٌححاه، ما تصحيح على ككافقو٨نا يف كتابيهما، الفنٌ 
كىذه  اٜنٌفاظ، من طائفة عليهما انتقدىا مسلم، يف غالبها حديثنا، عشرين

 قٌررت كطائفة فيها، ٟنما طائفة انتصر كقد مسلم، يف غالبها اٞنواضع اٞننتقىدة
 مثل ريب، ببل منتقىدة، مواضع فيها فإفٌ  التفصيل؛ كالصحيح .اٞننتًقدة قوؿ

 صبلة كحديث ،(ْ)السبت" يـو الربيٌة هللا "خلق كحديث حبيبة، أـٌ  حديث

                                                           
 .ُٕٗ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ٗٓ/ُِ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ُّ/ُٖ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
 كذا يف اٞنطبوع: )الربيٌة(، كيف مطبوع صحيح مسلم: )الرتبة(.  (ْ)
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 البخارٌم، يف فيها، انتقاد ال مواضع كفيها .كأكثر ركوعات، بثبلث الكسوؼ
 كيركم إاٌل  انتقاد، فيو لفظنا يركم يكاد كال االنتقاد، عن الكتابٌن أبعد فإنٌو

 ما كتابو كيف إاٌل  منتقىد، لفظ كتابو يف فما منتقىد، أنٌو يبٌٌن  الذم اآلخر اللفظ
 إاٌل  فيها عليو يػىريجٍ  فلم درىم، آالؼ سبعة نقد من اٛنملة كيف .منتقىد أنٌو يبٌٌن 

ة، ىذا فهي كمع يسًنة، دراىم  يف إماـ فهذا ١نضة، مغشوشة ليست مغًن 
 انتقدىا أحاديثهما أفٌ  كاٞنقصود .ككسر حديث آالؼ سبعة كالكتاابف. صنعتو
صي ال خبلئق، كركاىا كبعدىم، قبلهم اٛنهابذة، األئٌمة  فلم هللا، إاٌل  عددىم ٪ني
 .(ُ)«بتصحيح كال بركاية، ال ينفردا،

 كليس، اليسًن ىو حديثهما من فيو اٞنختلىف أفٌ  اعلم»كقاؿ ابن الوزير: 
 مػل أنٌو فيو ما غاية بل، إٗناعٌية كال قطعٌية، بطريق مردكد ىو ما ذلك اليسًن يف

 يف توٌقف من على كال، بو عمل من على ييعرتض ال كأنٌو، اإلٗناع عليو ينعقد
 يف اختيلف فقد، يستلزمو كال ،الضعف على يدؿٌ  االختبلؼ كليس، صٌحتو

 الركافض طوائف من ككٌفرهتم -الصحابة  أفضل ىم الذين -اٝنلفاء الراشدين 
، اٝنلفاء  دكف ىو من كاالختبلؼ التكفًن من كسلم، كاٝنوارج كالنواصب

 رجاؿ من للثقات بضائر االختبلؼ ذكر ٠نٌرد فليس، الصحابة صغار من
 يف ال اإلٗناع، يف اٜنٌجة كإ٧ٌنا، حديثهم بضعف ميشًعر كال، الصحيحٌن

 على انعقد كإ٧ٌنا، فيهما شيء ضعف على ينعقد مػل كاإلٗناع، اٝنبلؼ
 فيو كقع فإنٌو، الصحيح من فيهما ما ىػإل لو نسبة ال ما إاٌل  صٌحتهما،

 دؿٌ  لو إذ، الصٌحة على كال الضعف، على ُنٌجة ليس ىو الذم االختبلؼ،
 إذ الصٌحة؛ على يدؿٌ  أف من كُفأى  الضعف على يدؿٌ  أبف يكن مػل شيء، على

                                                           
 .ُِٔ-ُِٓ/ٕ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
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، ميثًبت ألنٌو ى؛ػكلأى  ابلصٌحة القائل يكوف بل، لػقائ بو قاؿ قد منهما كلٌ 
، -التضعيف  بػبػػس نػػٌ يبي مػل إذا - للحديث مضعًٌفػكال  ىػكلأى  مثًبتػكال انؼو
 .(ُ)«يػالناف نػػم

 ،ا رجحانو من حيث عدـ الشذكذكأمٌ »ٌي: ػقاؿ ابن حجر العسقبلنك 
ا ٣نٌ  ،اعددن  أقلٌ  - من األحاديث - د على البخارمٌ قً ما انتي  فؤلفٌ  ،كاإلعبلؿ

 .(ِ)«د على مسلمقً انتي 
دت عليهما قً األحاديث اليت انتي  فإفٌ »قاؿ ابن حجر العسقبلٌٓف أيضنا: ك 

يف فصل  ،بلن كما سيأيت ذكر ذلك مفص    ،كعشرة أحاديث ،بلغت مئيت حديث
 ؛ّنسلم ختصٌ ػكابقي ذلك ي ،مانٌنػمن ث أبقلٌ  ،منها البخارمٌ  اختصٌ  ،دفرى مي 

 .(ّ)«را كثي مٌ ػاالنتقاد فيو أرجح م ما قلٌ  أفٌ  شكٌ  كال
و ليست من لتم ىذا كذاؾ، علمتم أنٌ فإذا أتمٌ »كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 

حديث ركاه  أف يؤمن اٞنسلم بكلٌ  - اإلسبلـ كال من أركاف - أصوؿ اإل٬ناف
كال يف  ،ة اإلسبلـيف صحٌ  يشرتط أحده  مػمهما يكن موضوعو، بل ل ،البخارمٌ 

كعلمتم  .ما فيو كاإلقرار بكلٌ  ،البخارمٌ  بلع على صحيحة االطٌ التفصيليٌ  معرفتو
 إاٌل  ،ىذه األحاديث بعد العلم بو نكر حديثنا منكن أف يي اٞنسلم ال ٬ني  أيضنا أفٌ 

ا ،متننا ،توعلى عدـ صحٌ  ،بدليل يقـو عنده فالعلماء الذين أنكركا ؛ أك سندن
قد يكوف ، ة قامت عندىم أبدلٌ إاٌل  ،نكركىام يي ػة بعض تلك األحاديث، لصحٌ 

                                                           
 .ُٗٓ-ُٖٓ/ُ( الركض الباسم: ُ)
 .ٕٓ( نزىة النظر: ِ)
 .ُْ( ىدم السارم: ّ)
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 .(ُ)«ي دين اإلسبلـػف ،أحدىم طاعننا عدٌ كبعضها خطأ، كال يي  ،بعضها صواابن 
صحيح  : إفٌ نقوؿ ُنقٌ  ،ومع ىذا كلٌ »كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا أيضنا: 

ىو كركاتو من  ،ليس معصومنا وكلكنٌ  ؛بعد كتاب هللا ،كتاب  أصحٌ  البخارمٌ 
دة قلًٌ ما أسهل التكفًن على مي  مراتب يف شيء من ركايتو كافرنا! ، كليس كلٌ إاٝنط

 .(ِ)«رين، كحسبنا هللا كنعم الوكيلظواىر أقواؿ اٞنتأخٌ 
فكم حديث صٌححو اٜنٌفاظ، كىو ابطل، ابلنظر »كقاؿ أ٘ند الغمارٌم: 

إُف معناه، كمعارضتو للقرآف، أك السٌنة الصحيحة، أك ٢نالفة الواقع كالتاريخ؛ 
كذلك لدخوؿ الوىم كالغلط فيو على اٞنعركؼ ابلعدالة، بل قد يتعٌمد الكذب، 

إٌف فإٌف الشهرة ابلعدالة ال تيفيد القطع يف الواقع، كمنها أحاديث الصحيحٌن. ف
فيها ما ىو مقطوع ببطبلنو، فبل تغرٌت بذلك، كال تتهٌيب اٜنكم عليو ابلوضع، 
ٞنا يذكركنو من اإلٗناع على صٌحة ما فيهما، فإهٌنا دعول فارغة، ال تثبت عند 
البحث كالتمحيص، فإٌف اإلٗناع على صٌحة ٗنيع أحاديث الصحيحٌن غًن 

معىن ىذا أٌف أحاديثهما معقوؿ، كال كاقع. كلتقرير ذلك موضع آخر، كليس 
ضعيفة أك ابطلة أك ييوجىد فيها ذلك بكثرة، كغًن٨نا من اٞنصٌنفات يف اٜنديث، 
بل اٞنراد أنٌو ييوجىد فيهما أحاديث غًن صحيحة؛ ٞنخالفتها للواقع، كإف كاف 
سندىا صحيحنا على شرطهما. كقد ييوجىد من بينها ما ىو على خبلؼ 

 . (ّ)« ١نٌلوشرطهما أيضنا، كما ىو مبسوط يف
 ،من عشرات األمثلة ،مثاؿ ىذا الشذكذ يف ىذا اٜنديث»كقاؿ األلبآٌف: 

                                                           
 .َُٓ-َُْ/ِٗ( ٠نٌلة اٞننار: ُ)
 .ُٓ/ِٗ( ٠نٌلة اٞننار: ِ)
 .ُّٖ-ُّٕاٛنامع الصغًن:  ( اٞنغًن على األحاديث اٞنوضوعة يفّ)
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، ككذا البخارمٌ  حيحصبوف ليتعصٌ  نالذي ،على جهل بعض الناشئٌن اليت تدؿٌ 
صحيح! كيقابل  ما فيهما كلٌ   ا أعمى، كيقطعوف أبفٌ بن تعصٌ  ،حيح مسلملص

كف من أحاديثهما فًندٌ  ، كزانن قيموف للصحيحٌنالذين ال يي  ،ابىؤالء بعض الكتٌ 
 .(ُ)«ما ال يوافق عقوٟنم كأىواءىم
 -حكمة يف شيء ػكليس من ال -فليس من العلم »كقاؿ األلبآٌف أيضنا: 

موجودة يف السنن ػال - ى نقد الصحيحٌن، كأدع األحاديثػأف أتوٌجو أان، إل
البحث  ي أثناءػغًن معركؼ صحيحها، من ضعيفها. لكن ف - األربعة، كغًنىا

ا، ػمػدىػي أحػن، أك فػي الصحيحيػف ،اديثػي بعض األحػٌر معػػمػت ،العلميٌ 
ٌما ػي ريب مػي أٌف ىناؾ بعض األحاديث الضعيفة. لكن من كاف فػفينكشف ل

، فليعد إُف فتح البارم، فسيجد ىناؾ أشياء  (ِ)أحكم أان على بعض األحاديث
ا، ينتقدىا اٜنافظ أ٘ند بن سٌمى حجر العسقبلٌٓف، الذم يي  كثًنة، ككثًنة جدًّ

ُنٌق: أمًن اٞنؤمنٌن يف اٜنديث، كالذم أعتقد أان كأظٌن أٌف كٌل من كاف مشاركنا 
م تلد النساء بعده مثلو. ىذا اإلماـ أ٘ند بن ػيف ىذا العلم يوافقين على أنٌو ل

حجر العسقبلٌٓف يبٌٌن يف أثناء شرحو أخطاء كثًنة، يف أحاديث البخارٌم، بوجو 
، بل كما جاء يف بعض السنن، كيف (ّ)ي أحاديث مسلم فقطػكاف ليس فما  

 (ْ)بعض اٞنسانيد. مٌث نقدم اٞنوجود يف أحاديث صحيح البخارٌم، اترة تكوف
ا ل جزء من ػللحديث كٌلو.. أم: ييقاؿ: ىذا حديث ضعيف، كاترة يكوف نقدن

                                                           
 .ّٗ/ٔ( سلسلة األحاديث الصحيحة: ُ)
 ( العبارة ركيكة، كمراده: )من كاف يف ريب من حكمي على بعض األحاديث(.ِ)
 ( العبارة ركيكة، كمراده غًن كاضح منها؛ كلعٌل سبب ذلك أخطاء طباعٌية.ّ)
 ( يف اٞنطبوع: )تكوف(، كالصواب: )يكوف(.ْ)
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 .(ُ)«ر صحيحػزء منو غيػػح، لكن يكوف جػحديث صحيػحديث.. أصل ال
يكفي القارئ  - كحده منو -قلت: كىذا القوؿ »كقاؿ األلبآٌف أيضنا: 

 ،نػمتقٌدميػاء الػػػػعلى العلم ،وػرائػمتعالػم، كافتػل ىذا الػجهػع بػػيقن أف اللبيب
 - ى اليـوػإل - هم ما زالواػمذكور، فإنٌ ػمتأٌخرين، يف اٌدعائو اإلٗناع الػكال منهم،

ٌما يبدك لو أنٌو موضع لبلنتقاد، ػينتقد أحدىم بعض أحاديث الصحيحٌن، م
 .(ِ)«ي ذلك، أـ أصابػعن كونو أخطأ ف ،النظر بغضٌ 
 متيّن:ـالتصحيح السندّي ال يستليم التصحيح ال -اثنًيا

على اٌتصاؿ السػػند، بنقػػل  -عند أىل اٜنديث  -تقـو صٌحة الػحديث  
إلػى منتهاه، مػع السبلمة من الشذكذ، كالسبلمة مػن العدؿ، الضابط، عن مثلو، 

 .  (ّ)العٌلة
كىذاف األخًناف: الشذكذ، كالعٌلة، ٬نيكن أف يكوان يف السند، ك٬نيكن أف 

 يكوان يف اٞننت، أيضنا.
كلذلك ٬نيكن أف ٪نكم اٌدث بصٌحة السند؛ ألنٌو يراه مٌتصبلن بنقل  

العدؿ الضابط، عن مثلو، إُف منتهاه، مع سبلمة السند من الشذكذ، كالعٌلة؛ 
٪نكم على اٜنديث ابلصٌحة، إاٌل بعد أف يتأٌكد من سبلمة اٞننت،  كلكٌنو ال

 منهما، أم: من الشذكذ، كالعٌلة.
ن، كىذه قاعدة معركفة ػمتػسند ال تستلـز صٌحة الصٌحة الكلذلك قالوا: 

مع ػجد من يينكرىا؛ كلذلك أيضنا جػحديث، ال تكاد تػعند أىل ال ،مشهورة

                                                           
 .ِٔٓاأللبآٌف: ( فتاكل الشيخ ُ)
 .ْٓ( آداب الزفاؼ: ِ)
 .ٕٗ( انظر: معرفة أنواع علـو اٜنديث: ّ)
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 . (ُ)ن ابلنكارةػمتػبٌن كصف السند ابلصٌحة، ككصف ال ،مؤٌلفٌنػبعض ال
أك حسن  ،ىذا حديث صحيح اإلسناد"قوٟنم: »قاؿ ابن الصبلح: 

و قد ؛ ألنٌ "أك حديث حسن ،ىذا حديث صحيح"دكف قوٟنم:  "،اإلسناد
  .(ِ)«بلن ا أك معل  ؛ لكونو شاذًّ كال يصحٌ  "،ىذا حديث صحيح اإلسناد"قاؿ: يي 

، دكف "أك صحيحو ،حديث حسن اإلسناد"كقوٟنم: »كقاؿ النوكٌم:  
دكف  ،أك ٪نسن اإلسناد ،و قد يصحٌ ؛ ألنٌ "أك حسن ،حديث صحيح" :قوٟنم
  .(ّ)«ةأك علٌ  ،لشذكذ ؛اٞننت

 ،نادػػػعلى اإلس ،نػسحي ػأك ال ،ةم ابلصحٌ ػػػػحكػاؿ: كالػػػػق»ر: ػن كثيػاؿ ابػكق 
  .(ْ)«بلن ل  ػػعى ػأك مي  ،ااذًّ ػػػػوف شػػػػػكػد يػػػػػػن، إذ قػػتػمػعلى ال ،م بذلكػكػحػو الػػػـز منػػيل ال

كىذه القاعدة عاٌمة يف أحاديث الصحيحٌن، كيف غًن٨نا، فتصحيح متوف  
 الصحيحٌن متوٌقف على إثبات سبلمتها، من الشذكذ، كمن العٌلة.

مع اٜنكم على اٞننت  ،االسند قد يكوف صحيحن  الثآف أفٌ »قاؿ الزركشٌي:  
 خلفى  يتي صلٌ " :قاؿ ،أخرجو مسلم يف صحيحو عن أنس كمثالو ما ،ابلضعف

 رىبًٌ ﴿اٜنٍىٍمدي َّللً ً ػفكانوا يستفتحوف الصبلة ب ،كعمر ،كأيب بكر،  النيبٌ 
اٍلعىالىًمٌنى﴾

كال يف  ،ؿ قراءةيف أكٌ  ،﴿ًبٍسًم اَّللً  الر ٍ٘نىًن الر ًحيًم﴾ال يذكركف  ،(ٓ)

                                                           
ميزاف: ػ، كلساف الُّّٗ/ٓو: ػنن ابن ماجػرح سػػػػ، كشِٔٓ/ٓداد: ػػخ بغػر: اتريػ( انظُ)
 .ُٖٔ/ٗ، كُِٗ/ٓ
 .َُٗ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ِ)
الصبلح:  ، كالنكت على مقٌدمة ابنّٕ، كانظر: اٞننهل الركٌم: ِٗ( التقريب كالتيسًن: ّ)
ُ/ّٔٗ . 
 .َُِ-ُُٗ( اختصار علـو اٜنديث: ْ)
 .ِ( الفآنة: ٓ)
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 .(ُ)...«ة فيولوجود العلٌ  ؛كمتنو ضعيف ،فهذا اٜنديث سنده صحيح ".آخرىا
فإذا انضاؼ إُف ذلك كٌلو اختبلؼ اٞنؤٌلفٌن، يف صٌحة كثًن من أسانيد  

القوؿ بصٌحة تلك األسانيد ليس أكثر من قوؿ  الصحيحٌن، أدركنا أفٌ 
 اجتهادٌم، اختبليٌف، كليس حكمنا قطعيًّا، يف كٌل حديث، من أحاديثهما.

كالدارقطيٌن كاحد من أبرز أىل اٜنديث الذين انتقدكا كثًننا من أحاديث  
 الصحيحٌن، كال سٌيما من جهة السند.

شتمل عليها كتاب ا ،ابتداء ذكر أحاديث معلولة» قاؿ الدارقطيٌن: 
 .(ِ)«كالصواب منها ،نت عللهابيٌ  ،أك أحد٨نا ،كمسلم البخارمٌ 
 رػػػأكث عػػم ٌي،ػالدارقطن من - دراؾػتػاالس ذاػكى»بلح: ػػن الصػاؿ ابػكق

 اٜنديث متوفػل خرًجػمي  غًن أسانيد٨نا، يف قدحه  - الشيخٌن على ،استدراكاتو
 .(ّ)«الصٌحة حٌيز من

م ػل النقد أئٌمةكغًنه من  الدارقطينٌ  على أفٌ »العسقبلٌٓف: كقاؿ ابن حجر  
 .(ْ)«ضوا لذلك يف اإلسنادكما تعرٌ   ،من الكتابٌن ذلك ضوا الستيفاءيتعرٌ 

كقد تكٌلم بعض أئٌمة اٛنرح كالتعديل، يف كثًن من ركاة الصحيحٌن، من  
 .(ٓ)حيث العدالة، كمن حيث الضبط

دكف  ،ابإلخراج ٟنم رد البخارمٌ الذين انف أحدىا أفٌ »قاؿ السيوطٌي: 

                                                           
 .ُُٖ-ُُٕ/ُ( النكت على مقٌدمة ابن الصبلح: ُ)
 .َُِ( اإللزامات كالتتٌبع: ِ)
 .ُٕٕ( صيانة صحيح مسلم: ّ)
 .ّٔٔ( ىدم السارم: ْ)
 .ْٖٖ-َّْ( انظر: ىدم السارم: ٓ)
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ٖنانوف  :م فيهم ابلضعف منهماٞنتكل   ،مئة كبضعة كثبلثوف رجبلن  أربع :مسلم
 ،مئة كعشركف ستٌ  :دكف البخارمٌ  ،كالذين انفرد مسلم ابإلخراج ٟنم ،رجبلن 
 . (ُ)«وفمئة كستٌ  :م فيهم ابلضعف منهماٞنتكل  

فإٌف ىذا التصحيح،  فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحٌن كٌلها،
  .يستلـز تصحيح متوف الصحيحٌن كٌلها ال

اٜنديث أنفسهم، يف تصحيح أسانيد   فكيف، كقد علمنا اختبلؼ أىل
 ؟!!!كثًن من أحاديث الصحيحٌن

 معنوّي ال يستليم التصحيح اللفظّي:ـالتصحيح ال -اثلثًا
 يتأٌلف اٞننت من عنصرين رئيسٌن:  

كىو العنصر اٞننطوؽ، كاٞنسموع، كاٞنكتوب، كاٞنقركء، كىو  العنصر اللفظّي: -أ
  عبارة عن ألفاظ قليلة، أك كثًنة، منظومة بصورة من صور النظم اللغوٌم.

  ي األدكات اللغويٌة،ػف فابلتخالي  -لفظيًّا  -متوف ػف بٌن الكيكوف التخالي 
، ٌية()األصوؿ االشتقاق كيف جذكر األلفاظ كحركؼ العطف، كالنفي، كغًنىا؛

، )عبلمات اإلعراب( ، كيف إعراب األلفاظ)الصيغ الصرفٌية( كيف أبنية األلفاظ
 ، كيف زايدة األلفاظ، أك يف نقصاهنا. ر(ػ)التقدٔف كالتأخي كيف ترتيب األلفاظ

كىو العنصر اٞنقصود من اٞننت، أم: ىو مراد اٞنتكٌلم،  العنصر ادلعنوّي: -ب
 عنده، كقد ال ييدركو، فيكوف ٠نهوالن عنده. كقد ييدركو اٞنخاطب، فيكوف مفهومنا

كللمعىن صور كثًنة، منها: اٞنعىن اإلٗناٌِف، كاٞنعىن التفصيلٌي. فأٌما اٞنعىن  
ـٌ للمنت، كأٌما اٞنعىن التفصيلٌي، فهو اٞنعىن الدقيق الزائد،  اإلٗناٌِف، فهو اٞنعىن العا

 على اٞنعىن اإلٗناٌِف.

                                                           
 .ِْ/ُالراكم: ( تدريب ُ)
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تتخالف قطعنا، يف اٛنانب  -نب اللفظٌي ي اٛناػف -متخالفة ػكاٞنتوف ال 
 معنوٌم؛ لكٌن التخالف بينها يكوف على صورتٌن:ػال
 حٌن يكوف اٞنعىن اإلٗناٌِف لكٌل منت ٢نالفنا لغًنه. التخالف التاّم، -1
ا. التخالف الناقص، -2  حٌن يكوف اٞنعىن اإلٗناٌِف للمتوف اٞنتخالفة كاحدن

حيح اللفظٌي، فقد يصٌحح اٞنؤٌلف فالتصحيح اٞنعنوٌم ال يستلـز التص 
منت اٜنديث، لكٌنو ال يستطيع أف يصٌحح كٌل الصيغ اللفظٌية، اليت ريكم هبا 
ىذا اٞننت، ألٌف ىذه الصيغ اللفظٌية متخالفة؛ كلذلك يكتفي ابلتصحيح 

 اٞنعنوٌم، أم: يكتفي بتصحيح اٞنعىن اإلٗناٌِف للمتوف اٞنتخالفة.
، فإنٌو لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة فإذا اجتهد للتصحيح اللفظيٌ  

 منع من ذلك. ػي -متخالفة ػمتوف الػبٌن ال - فلفظٌية كاحدة، ألٌف التخالي 
كالكثًن من أحاديث الصحيحٌن، قد ريكيت فيهما، أبكثر من صيغة  

خالفها من الصيغ  لفظٌية، فتصحيح صيغة معٌينة منها يلـز منو قطعنا تضعيف ما
ا.اللفظٌية، كإف كاف   اٞنعىن اإلٗناٌِف كاحدن

ا ّنا من ػإذا كاف عال ،يف اٛنميع ،جواز ذلك كاألصحٌ »قاؿ ابن الصبلح: 
ذلك ىو الذم تشهد بو  غو؛ ألفٌ لالذم ب ،ل معىن اللفظو أدٌ ا أبنٌ كصفناه، قاطعن 

يف أمر  ،اا ما كانوا ينقلوف معىن كاحدن ككثًنن  ،لٌنكالسلف األكٌ  ،أحواؿ الصحابة
دكف  ،ٟنم كاف على اٞنعىنعو  مي   ألفٌ إاٌل  ،تلفة، كما ذلكأبلفاظ ٢ن ،كاحد
 .(ُ)«اللفظ

 ،مػفإف كاف الراكم غًن عال ،ا ركايتو اٜنديث ابٞنعىنكأمٌ »كقاؿ ابن كثًن: 
هذه ػب ،اٜنديث ةجوز لو ركايػو ال تفبل خبلؼ أنٌ  ،معىنػيل الما ٪ني ػكال عارؼ ب

                                                           
 .ِّّ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
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 ،مرتادؼػكمدلوالهتا، كابل ،ابأللفاظا ا بذلك، بصًنن من ػكاف عال  إفا كأمٌ  الصفة.
كعليو  ،اكخلفن  ،اسلفن  ،مهور الناسػز ذلك جفقد جوٌ  ؛حو ذلكػكن ،من األلفاظ

الواقعة تكوف  كغًنىا، فإفٌ  ،ي األحاديث الصحاحػف ،مشاىدػكما ىو ال العمل،
ا كاف ىذا قد مٌ ػكل دة، من كجوه ٢نتلفة متباينة.جيء أبلفاظ متعدٌ ػكاحدة، كت

طائفة من  - معىنػمن الركاية ابل - األحاديث، منعى  يف تغيًن بعض ،وقعيي 
آكد التشديد. ككاف  ،دكا يف ذلكٌن، كشدٌ األصوليٌ ك  ،كالفقهاء ،ثٌنمحدٌ ػال

 . (ُ)«فق ذلكم يتٌ ػينبغي أف يكوف ىذا ىو الواقع، كلكن ل
كم د ري ػػػث قػػر األحاديػػػأكث ي أفٌ ػف كٌ ػػػال ش»قاؿ ١نٌمد رشيد رضا: ك 

عليو اختبلؼ ركاة  فق عليو العلماء، كيدؿٌ كاتٌ  ،كما ىو معلـو ،ىػابٞنعن
 .(ِ)«ر منهامختصى ػى الػٌ حت ،ي ألفاظ اٜنديث الواحدػف ،الصحاح

 ،فقد ركاه مسلم :«إ٧ٌنا األعماؿ ابلنٌيات»كمن أمثلة ذلك حديث: 
مىا اًلٍمرًئو مىا نػىوىل، فىمىٍن  ػكىإًن  مىا اأٍلىٍعمىاؿي اًبلنًٌي ًة، ػإًن  » بصيغة لفظٌية كاحدة، ىي:

كىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي  .ى هللًا كىرىسيولًوػى هللًا كىرىسيولًًو، فىًهٍجرىتيوي ًإلى ػكىانىٍت ًىٍجرىتيوي إًلى 
نٍػيىا ييًصيبػيهىا أىًك اٍمرىأىةو يػىتػىزىك جيهىا، فىًهٍجرىتيوي ًإُفى مىا ىىاجىرى إًلىٍيوً   .(ّ)«ًلدي

 :بعٌدة صيغ لفظٌية متقاربة، مع كجود فركؽ لفظٌية يسًنة، ارمٌ البخكركاه 
 ًإُفى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا اٍمرًئو  ًلكيلًٌ  كىًإ٧ن ىا اًبلنًٌي اًت، اأٍلىٍعمىاؿي  ًإ٧ن ىا» -أ

 .(ْ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي  يػىٍنًكحيهىا، اٍمرىأىةو  ًإُفى  أىكٍ  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا

                                                           
 .ِّْ( اختصار علـو اٜنديث: ُ)
 .َٔٓ/ٗ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ِ)
 .ُٓٓ/َُٕٗ، رقم ُُٔٓ-ُُٓٓ/ّ: سلمصحيح مانظر: ( ّ)
 .ُ، رقم ّ/ُ( صحيح البخارٌم: ْ)
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 اَّلل ً  ًإُفى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا اٍمرًئو  كىًلكيلًٌ  اًبلنًٌي ًة، اأٍلىٍعمىاؿي » -ب
نٍػيىا ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو،  اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، ًلدي

 .(ُ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي  يػىتػىزىك جيهىا،
 كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإُفى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا كىاًلٍمرًئو  اًبلنًٌي ًة، اأٍلىٍعمىاؿي » -ج

نٍػيىا ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  كىرىسيوًلًو، اَّلل ً  ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي   يػىتػىزىك جيهىا، اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، ًلدي
 .(ِ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي 

 يػىتػىزىك جيهىا، اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإُفى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  اًبلنًٌي ًة، اأٍلىٍعمىاؿي » -د
 اَّلل ً  ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإُفى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  إًلىٍيًو، ىىاجىرى  مىا ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي 
 .(ّ)«كىرىسيولًوً 

 ،اَّلل ً  ىػإًلى  ًىٍجرىتيوي  تٍ ػانى ػكى  نٍ ػفىمى  وىل،ػػنى  اػػػمى  اًلٍمرًئو  اػمى ػكىإًن   اًبلنًٌي ًة، لي ػػاٍلعىمى » -ه
 أىكً  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإُفى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  ، كىمىنٍ  كىرىسيولًوً  اَّلل ً  ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو،

 .(ْ)«إًلىٍيوً  رى ػىىاجى  امى  ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي  يػىٍنًكحيهىا، اٍمرىأىةو 
 اَّلل ً  ًإُفى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا اًلٍمرًئو  كىًإ٧ن ىا اًبلنًٌي ًة، اأٍلىٍعمىاؿي  ًإ٧ن ىا» -و

 اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإُفى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو،
 .(ٓ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي  يػىتػىزىك جيهىا،

، أىيُػهىا ايى » -ز  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا اًلٍمرًئو  كىًإ٧ن ىا اًبلنًٌي ًة، اأٍلىٍعمىاؿي  ًإ٧ن ىا الن اسي

                                                           
 .ْٓ، رقم َّ/ُ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .ِِّٗ، رقم ْٖٗ/ِ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ّٖٓٔ، رقم ُُْٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
 .ّْٖٕ، رقم ُُٓٗ/ٓ( صحيح البخارٌم: ْ)
 .ُُّٔ، رقم ِِْٔ-ُِْٔ/ٔ( صحيح البخارٌم: ٓ)
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 ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإُفى  ىىاجىرى  كىمىنٍ  كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإُفى  ًىٍجرىتيوي 
 .(ُ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإُفى  فىًهٍجرىتيوي  يػىتػىزىك جيهىا، اٍمرىأىةو  أىكً 

بصٌحة كالغرض من سرد ىذه الركاايت اللفظٌية التنبيو على أٌف من ٪نكم  
مكن أف ػٌي للمنت، كال يي ػمالػمعىن اإلجػىذا اٜنديث، فإنٌو إ٧ٌنا ٪نكم بصٌحة ال

 ٪نكم ابلصٌحة اللفظٌية التاٌمة لكٌل ركاية من ركاايتو. 
، إذا صٌح صدكر الركاية األكُف، أبلفاظها، كنظمها، صٌحة اتٌمة،  فمثبلن

 -ا، ٢نالفة جزئٌية اٞنخالفة ٟنا لفظيًّ  -فهذا دليل على أٌف الركاايت األخرل 
  .٬نيكن أف ٪نكم ٟنا ابلصٌحة اللفظٌية التاٌمة ال

حفظنا اتمًّا،  اللفظٌية، من الناحٌية ،حفوظةن ػليست م متوف )الصحيحيػن(ف
 كما يف حفظ اآلايت القرآنٌية.  ال اختبلؼ فيو،

أك لفظة، أك كلمة،  -أٌف كٌل حرؼ  :كليس معىن ذلك»ٌي: ػاؿ األلبانػق
، أك مه ػػػػػمكن أف يكوف فيو كىػي ي القرآف، ال يػمنزلة ما فػىو ب -الصحيحٌن ي ػف

فلسنا نعتقد العصمة لكتاب،  ،ي شيء من ذلك، من بعض الركاة، كبٌل ػخطأ، ف
، فقد قاؿ اإلماـ الشافعيٌ  ى هللا أف يتٌم ػكغًنه: "أب ،بعد كتاب هللا تعاُف، أصبلن

ٌمن درسوا ػم، مػلػمن أىل الع ،دػػػأح مكن أف يٌدعي ذلكػي ي إاٌل كتابو"، كال
دكد القواعد العلمٌية ػػي حػب، كفذ التعصُ ػػػبػر، مع نػػكتدبُ  ،مة تفهُ ػػػالكتابٌن، دراس

عن اإلسبلـ، كقواعد  ،واء الشخصٌية، أك الثقافة األجنبٌيةػػحديثة، ال األىػال
 .(ِ)«علمائو...

                                                           
 .ّٓٓٔ، رقم ُِٓٓ/ٔ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .ِّ( شرح العقيدة الطحاكيٌة، مقٌدمة اٌدث األلبآٌف: ِ)
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 : الصحيحٌنخ س  اختالف نخ 
بعٌدة  بل كصبل لكلٌو منهما، بنسخة كاحدة،، الصحيحافا إلين لػم يصل

 تقدٔف كأ، لفظيٌ  نقص كدة لفظٌية، أزاينيسىخ، تػختلف فػي مواضع كثًنة، ب
 يف األحريؼ، أك يف الضبط. ،أك تغيًن لفظيٌ ، لفظيٌ  أتخًنأك  لفظٌي،
 :اختبلؼ اٞنتوف يف نيسىخ )صحيح البخارٌم(كمن أمثلة  

اٞنعركؼ  :بن اٛنوزمٌ اقاؿ  "،كفيو خرب" :قولو» العسقبلٌٓف: بن حجرقاؿ ا -
 .م ككلمةلكك  ،ٗنع خربة :دةموح   ،ككسر الراء بعدىا ،مةفيو فتح اٝناء اٞنعجى 

لو كفتح كسر أكٌ   :اأيضن  يٌ ػابكحكى اٝنطٌ  .بط يف سنن أيب داكدككذا ضي  :قلتي 
 ،لةبفتح اٜناء اٞنهمى  "،ثرٍ حى " :كللكشميهينٌ  .كعنب كعنبة،  ٗنع خربة :اثنيو

مة ركاية عبد الوارث ابٞنعجى   أبو داكد أفٌ كقد بٌن   .ثةمثل   ،بعدىا كسكوف الراء
 ،فعلى ىذا ؛ثةلة كاٞنثل  ابٞنهمى  ،احعن أيب التيٌ  ،اد بن سلمةكركاية ٘نٌ  ،دةكاٞنوح  

 .(ُ)«ا أخرجو من ركاية عبد الوارثإ٧نٌ  البخارمٌ  ألفٌ  ؛كىمه  فركاية الكشميهينٌ 
يف ٗنيع  ،كذا عند البخارمٌ   "،ةنقيٌ " :قولو» العسقبلٌٓف: بن حجرقاؿ ا -

لكن كقع عند  ،كىي صفة ذكؼ ،من النقاء ،ابلنوف ،الركاايت اليت رأيناىا
كغٌن  ،ثة مفتوحةّنثل   "بةغً ثى " :كيف حاشية أصل أيب ذرٌ  ،ميدمٌ كاٜني  ،ايبٌ اٝنطٌ 
ع ىي مستنقى  :ايبٌ قاؿ اٝنطٌ  .مفتوحة ،دة خفيفةبعدىا موح   ،مكسورة ،مةمعجى 
كإحالة  ،ىذا غلط يف الركاية :قاؿ القاضي عياض .يف اٛنباؿ كالصخور ،اٞناء

ا كما ذكره يصلح كصفن  ،اليت تنبت ،كُفىذا كصف الطائفة األي  ألفٌ  ؛للمعىن
 من ٗنيع الطرؽ إاٌل  كما ضبطناه يف البخارمٌ  :قاؿ .سك اٞناءاليت ٕني  ،للثانية

كىو مثل قولو يف  ،ةكتشديد الياء التحتانيٌ  ،ككسر القاؼ ،بفتح النوف "ةيٌ قً نى "

                                                           
 .ِٔٓ/ُفتح البارم:  (ُ)



513 

 ،من اٞنسانيد ،عليو ميع ما كقفتي ػي جػكىو ف :قلتي  ".بةطائفة طيٌ " :مسلم
 .(ُ)«...كما عند مسلم  ،جاتكاٞنستخرى 

من  ،دةككسر اٞنوح   ،بفتح القاؼ "لتبً قى " :قولو» العسقبلٌٓف: بن حجرقاؿ ا -
ة ابلتحتانيٌ  "لتقيٌ " :ككقع عند األصيليٌ  ،ي معظم الركاايتػكذا ف  ،القبوؿ
 .(ِ)«كما سنذكره بعد  ،كىو تصحيف ،دةاٞنشدٌ 

بفتح  ،كذا لؤلكثر  "،بٌن أضلع منهما" :قولو» العسقبلٌٓف: بن حجرقاؿ ا -
البلـ كفتح  كم بضمٌ كري  .فجمع ضلع ،البلـ كضمٌ  ،مةلو كسكوف اٞنعجى أكٌ 

بٌن أصلح " :كحده ككقع يف ركاية اٜنمومٌ  ،ةوٌ كىي القي  ،من الضبلعة ،(ّ)العٌن
كقد  ،د شيخ البخارمٌ اؿ ٞنسدٌ بن بطٌ اكنسبو  ،لتٌنابلصاد كاٜناء اٞنهمى  "منهما

 ،بن سنجراكموسى بن إٚناعيل عند  ،خالفو إبراىيم بن ٘نزة عند الطحاكمٌ 
 :فقالوا ،فيو بخارمٌ شيخ ال ،هم عن يوسفيعين كلٌ  ،بن أيب شيبةااف عند كعفٌ 

كُف من انفراد اظ أى فٌ كاجتماع ثبلثة من اٜني  :قاؿ .مة كالعٌنابلضاد اٞنعجى  "أضلع"
فبل يليق اٛنـز  ،الًفػىػػرىبػٍرمٌ اٝنبلؼ على الركاة عن  كقد ظهر أفٌ  .انتهى ،كاحد

 .(ْ)«ا نطق بو ىكذادن مسدٌ  أبفٌ 
 ،دةكسكوف اٞنوح   ،بفتح اٟنمزة "،يلً بٍ أى " :كقولو» العسقبلٌٓف: بن حجرقاؿ ا -

 أمره  :كالقاؼ ،مةمعجى ػابل "يقً لً خٍ أى " :ككذا قولو ،ابإلببلء أمره  :ككسر البلـ
بطوؿ البقاء  ،ريد الدعاءكتي  ،ق ذلكطلً كالعرب تي  .ىػمعنػك٨نا ب ،ابإلخبلؽ

                                                           
 . ُٕٔ/ُفتح البارم:  (ُ)
 . ُٕٔ/ُفتح البارم:  (ِ)
 كذا يف اٞنطبوع.( ّ)
 . ِْٖ/ٔفتح البارم:  (ْ)
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ككقع يف ...  يبلى الثوب ك٫نلقحٌت  ،ا تطوؿ حياهتاأهنٌ  :أم ،ب بذلكللمخاطى 
ي ػمن الت كىي أكجوي  ،ابلفاء "كأخلفي" :الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن  ،مركزمٌ ػي زيد الػركاية أب
لكن جاز  ،إذ اإلببلء كاإلخبلؽ ّنعىن ،كُف تستلـز التأكيداألي  ألفٌ  ؛ابلقاؼ

أخلفت  ،ها إذا أبلتوػكىو أنٌ  ،افيد معىن زائدن كالثانية تي  ،العطف لتغاير اللفظٌن
 .(ُ)«...غًنه

ف يف ضبط لً اختي  "أفضل اٛنهاد لكنٌ " :قولو» العسقبلٌٓف: بن حجرقاؿ ا -
كىو الذم ٕنيل  :قاؿ القابسيٌ  ،خطاب للنسوة :الكاؼ فاألكثر بضمٌ  "،لكن"

بلفظ  ،كزايدة ألف قبلها ،بكسر الكاؼ "نٌ لكً " :كيف ركاية اٜنمومٌ  ،إليو نفسي
 .(ِ)«االستدراؾ

كذا يف   "هاػي شأنػا فمن سلًٌ مي  كاف علي  " :قولو» العسقبلٌٓف: بن حجرقاؿ ا -
 :قولو .بفتح البلـ :كيف ركاية اٜنمومٌ  ،بكسر البلـ الثقيلة ،خ البخارمٌ سى ني 
فيما  ،مع ىشاـ بن يوسف ،اٞنراجعة يف ذلك كقعت .فلم يرجع "،فراجعوه"

  "،امسيئن " :فركاه بلفظ ،فخالفو ،اؽ ركاه عن معمرعبد الرزٌ  كذلك أفٌ  ،أحسب
 أفٌ  كزعم الكرمآفٌ  .ٌنً جى ستخرى مي ػي الػف ،يمعى كأبو نػي  اإلٚناعيليٌ كذلك أخرجو 

 بٍ م ٩نيً ػل :أم "،فلم يرجع" :كقولو :قاؿ ،عند الزىرمٌ  ،اٞنراجعة كقعت يف ذلك
 :قلتي  .إُف الوليد ،فلم يرجع الزىرمٌ  :ك٪نتمل أف يكوف اٞنراد :قاؿ .بغًن ذلك

ا أساء عليًّ  أفٌ " :مردكيو اٞنذكورة بلفظبن ااؽ ما يف ركاية الرزٌ  م ركاية عبدكيقوٌ 
ىو بكسر  "امن مسلٌ " :قولو :بن التٌناكقاؿ  .انتهى ،"كهللا يغفر لو ،يف شأٓف

فركاية الفتح  ،كفيو نظره  :قلتي  .بكاٞنعىن متقارً  ،ا بفتحهاط أيضن بً كضي  ،البلـ

                                                           
 . َِٖ/َُفتح البارم:  (ُ)
 . ِّٖ/ّفتح البارم:  (ِ)
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 :بن التٌناقاؿ  .كركاية الكسر تقتضي تسليمو لذلك ،تقتضي سبلمتو من ذلك
كقد  ،من حيث نقل الركاية ،بل ىو األقول :قلتي  .عده كفيو بي  "،امسيئن " :كمكري 

ككذلك ركاه  :قاؿ ".امسيئن " :بلفظ ركاه عن البخارمٌ  النسفيٌ  ذكر عياض أفٌ 
  ":امن مسلٌ "بعد أف ركاه بلفظ  كقاؿ األصيليٌ  .الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن  ،بن السكن عليٌ  أبو

 .(ُ)«كاألعرؼ غًنه ،كذا قرأانه
كذا   "ثلي الثوب ابلثػُ  يعطال أبس أف يي " :قولو» العسقبلٌٓف: بن حجرقاؿ ا -

 .(ِ)«ابلراء :كالبن السكن كالنسفيٌ  ،دةابٞنوح   ،لؤلكثر
 :كللكشميهينٌ  ،كذا لؤلكثر  "الرجاؿ" :قولو» العسقبلٌٓف: بن حجرقاؿ ا -
 .(ّ)«كىو تصحيف ،ابلداؿ كتشديد اٛنيم "،اؿالدجٌ "

ما بٌن " :فقولو ،يف اٞننرب ،ؿا اٜنديث األكٌ فأمٌ » العسقبلٌٓف: بن حجرقاؿ ا -
بدؿ  "،قربم" :بن عساكر كحدهاككقع يف ركاية  ،كذا لؤلكثر  "،بييت كمنربم

 .(ْ)«كىو خطأ "،بييت"
بفتح  - أاب بصًن بن أسيد أفٌ " :كفيها قولو» العسقبلٌٓف: بن حجرقاؿ ا -

قدـ من " :كاٞنستملي كيف ركاية السرخسيٌ  ،كذا لؤلكثر  "اقدـ مؤمنن  -اٟنمزة 
 .(ٓ)«كىو تصحيف"، ىػمن

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

 .ٕٗ/ْفتح البارم:  (ّ)

 . ََُ/ْفتح البارم:  (ْ)

 . ُّٓ/ٓفتح البارم:  (ٓ)
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 كمن أمثلة اختبلؼ اٞنتوف يف نيسىخ )صحيح مسلم(:
. ىو "ركف العلمكيتقفٌ  ،ف القرآفك يقرؤ  نا انسه بلى ظهر قً " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

 ،مشهورػىذا ىو ال .عونوكيتتبٌ  ،يطلبونو :كمعناه ،على الفاء ،م القاؼػبتقدي
 :بن ماىافامن طريق  ،مغاربةػكركاه بعض شيوخ ال .جمعونوػي :معناه :كقيل

 ،يبحثوف عن غامضو :معناه ،اكىو صحيح أيضن  ،م الفاءػبتقدي "،ركفيتفقٌ "
  .(ُ)«وكيستخرجوف خفي  

 .ىذا ىو اٞنشهور ،فمنصوب على النداء "،لىٍ أى " :ا قولوأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -
 :كالثناء .كاٞنختار النصب .أنت أىل الثناء :على تقدير ،وهم رفعى ز بعضي كجوٌ 

 ،ىذا ىو اٞنشهور .كهناية الشرؼ ،العظمة :مجدػكال .الوصف اٛنميل كاٞندح
 :بن ماىافاككقع يف ركاية  :قاؿ القاضي عياض .كغًنه ،يف مسلم ،يف الركاية

 .(ِ)«ؿالصحيح اٞنشهور األكٌ  كلكنٌ  ،كلو كجو "،أىل الثناء كاٜنمد"
. ىكذا "ربتهاكىو ابليمن بذىبة يف تي ،  بعث علي  :"قولو»قاؿ النوكٌم:  -

ميع جػعن  ،ككذا نقلو القاضي ،بفتح الذاؿ "ةبى ىى بذى " :خ ببلدانسى ي ٗنيع ني ػىو ف
على  "،ةبى يػٍ ىى بذي " :بن ماىافاي ركاية ػكف :قاؿ .جلودمٌ ػعن ال ،ركاة مسلم

  .(ّ)«التصغًن
ىو كابنو على  حج   ،كاان أليب فبلف زكجها  انضحافً : "قولو»قاؿ النوكٌم:  -

ككذا نقلو  ،خ ببلدانسى . ىكذا ىو يف ني "ككاف اآلخر يسقي غبلمنا ،أحد٨نا
ي ركاية ػكف :قاؿ .كغًنه ،عن ركاية عبد الغافر الفارسيٌ  ،القاضي عياض

                                                           
 .ُٓٓ/ُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ُْٗ/ْ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ُُٔ/ٕ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ّ)
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 ،او تغيًنن كأرل ىذا كلٌ  :قاؿ القاضي عياض ".يسقي عليو غبلمنا" :ماىاف بنا
 ككذا جاء يف البخارمٌ  ".غبلمنا"ف منو فتصحٌ  "، لنانسقي عليو ٦نبلن " :ابوكصو 

كىو  "،ننضح عليو" :كُفتو قولو يف الركاية األي على صحٌ  كيدؿٌ  .على الصواب
كتكوف  ،الركاية صحيحة كاٞنختار أفٌ  .ىذا كبلـ القاضي .نسقي عليو :ّنعىن

 .(ُ)«كهللا أعلم ،كىذا كثًن يف الكبلـ ،رةالزايدة اليت ذكرىا القاضي ١نذكفة مقد  
 :من صحيح مسلم ،ففي بعض األصوؿ "ىوفكرى يي " :ا قولوكأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -
من  ،بتقدٔف اٟناء "،ركفكهى يي " :كيف بعضها ،من اإلكراه ،كما ذكرانه  "،ىوفكرى يي "

 ،كىو ركاية الفارسيٌ  :كقاؿ ،ىذا أصوب :قاؿ القاضي .كىو االنتهار ،الكهر
 .(ِ)«بن ماىاف كالعذرمٌ اؿ ركاية كاألكٌ 

: خ ببلدانسى . ىكذا ىو يف ني "لتا أقبلنا تعجٌ فلمٌ " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -
كيف ركاية  :قاؿ .عن مسلم ،بن سفيافاعن ركاية  ،ككذا نقلو القاضي "،أقبلنا"
 كيصحٌ  ،رجعنا :أم "،قفلنا" :ككجو الكبلـ :قاؿ .ابلفاء "،أقفلنا" :بن ماىافا
 مٌ سى م يي ػما للً  ،اٟنمزة بضمٌ  "انى لٍ فً قٍ أي "ك،  نا النيبُ أقفلى  :أم ،بفتح البلـ ،(ّ)"أقبلنا"

 .(ْ)«وفاعلي 
أك  ،على الربيع ،رىا اي رسوؿ هللانؤاجً " :قولو يف ىذا اٜنديث»قاؿ النوكٌم:  -
 .كالنهر الصغًن ،كىو الساقية "،الربيع" :خسى . ىكذا ىو يف معظم النُ "قكسي األى 

                                                           
 .ّ-ِ/ٗ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ُِ/ٗ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 ، كلعٌل الصواب: )أىقػٍفىلىنىا(، ابلفاء؛ بداللة ما بعده.( كذا يف اٞنطبوعّ)
 .ْٓ-ّٓ/َُمسلم بشرح النوكٌم: ( صحيح ْ)
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كىو  ،كُنذؼ الياء ،الراء بضمٌ  "بعالرُ " :بن ماىافاعن ركاية  ،كحكى القاضي
 .(ُ)«ا صحيحأيضن 

فهكذا كقع يف بعض  "،هبصرى  ؼي صرً يى  لى عى فجى " :ا قولوأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -
 "،بي ضرً يى " :كيف بعضها "،هبصرى "ُنذؼ  ،فقط "يصرؼي " :كيف بعضها ،خسى النُ 

 .(ِ)«مة كالباءابلضاد اٞنعجى 
خ سى ىكذا ىو يف ٗنيع ني  ،ىو ابلزام كالواك "يزكؿ" :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

عن  ،ككقع عند بعضهم :قاؿ .عن ٗناىًن شيوخهم ،ككذا ركاه القاضي ،ببلدان
 .(ّ)«وكجى كأى  ،ؿ أظهركاألكٌ  :قاؿ ،ابلراء كالفاء "لي رفي يى " :بن ماىافا

 ،ثةبثاء مثل   "،اهي نى ثً " :خسى ي أكثر النُ ػفوقع ف "،ثناه"ا كأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -
كركا٨نا  ،بعد النوف ،اة ٓنتكبياء مثن   ،الثاء بضمٌ  "،اهي يى نػٍ ثػي : "كيف بعضها ،مكسورة

 .(ْ)«عن غًنه ؿى كاألكٌ  ،بن ماىافاعن ركاية  ،كذكر الثآفى  ،ا القاضيٗنيعن 
 "،اجملبوبةمزادة ػحنتم الػكال" :خ بببلدانسى ىكذا ىو يف ٗنيع النُ »قاؿ النوكٌم:  -

ككقع  :قاؿ ،خسى كمعظم النُ  ،عن ٗناىًن ركاة صحيح مسلم ،ككذا نقلو القاضي
كُف كاألي  ،كىذا ىو الصواب :قاؿ "،مزادة اجملبوبةػحنتم كالػكال" :خسى يف بعض النُ 

 .(ٓ)«ككىمه  ،تغيًنه 

                                                           
 .َِٓ/َُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ّّ/ُِ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ِٔ/ُِ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ّ)
 .ُٕٕ/ُِ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ْ)
 .ُٗٓ/ُّ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ٓ)
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ر نقى أك تي  ،اح نسحن نسى كىي النخلة تي  ،ًنقً كهنى عن الن  " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -
 :أم ،لتٌنبسٌن كحاء مهمى  (ُ)ىكذا ىو يف معظم الركاايت كالنسح "،انقرن 

 "جنسى تي " :خسى يف بعض النُ  ،ككقع لبعض الركاة .افتصًن نقًنن  ،رنقى تي  مٌ ػثي  ،رقشى تي 
 .(ِ)«ىو تصحيف :كغًنه ،قاؿ القاضي .ابٛنيم

 ،كتشديد الراء ،ابلعٌن "،انى فػى ر  فعى " :خسى ىكذا ىو يف معظم النُ »قاؿ النوكٌم:  -
 ،لوي أكٌ ػف ،رةابلفاء اٞنكر   "،انى قػى ر  ففى " :خسى ي كثًن من النُ ػكف ،فاءرى نا عي على جى  :أم
فهما  .رقةمع فً  ،من االثين عشر ،لرجي  كل    جعلى  :أم ،من التفريق ،بقاؼك 

 .(ّ)«ؿاألكٌ  م يذكر القاضي ىنا غًنى ػكل ،صحيحاف
 ،مضمومة ،مةكبغٌن معجى  ،فبفتح الياء "،تٌ ػًػغي يػى "ا أمٌ »قاؿ النوكٌم:  -

 ،هركمٌ ػكال ،يٌ ػابخطٌ ػكال ،كىكذا قاؿ اثبت .دةمشدٌ  ،اة فوؽمثن   مٌ ػث ،كمكسورة
كنقلو القاضي  .خ ببلدانسى ي معظم ني ػككذا ىو ف ،كاٛنمهور ،كصاحب التحرير

 :قالوا .اا شديدن ا متتابعن دفقن  ،يدفقاف فيو اٞناء :كمعناه :قاؿ اٟنركمٌ  .عن األكثرين
ككقع يف  .اا شديدن صبًّ  ،ااف فيو دائمن يصبٌ  :كقيل ،من إتباع الشيء الشيءى  كأصلو

كحكاىا القاضي عن  ،دةكبباء موح   ،لةالعٌن اٞنهمى  بضمٌ  "،بُ عي يػى " :خسى بعض النُ 
ال ينقطع  :أم ،ره ّنعىن ما سبقكفسٌ  ،يٌ ػككذا ذكره اٜنرب :قاؿ .ركاية العذرمٌ 

ككقع يف  :قاؿ القاضي .س كاحديف نفى  ،الشرب بسرعة :بُ كالعى  :قاؿ .جرايهنما
 .(ْ)«ريتفجٌ  :أم ،لةكعٌن مهمى  ،ثةّنثل   "بي عى ثػٍ ػيى " :بن ماىافاركاية 

                                                           
 خ(.سى يف معظم الركاايت كالنُ ٝناء، أم: )كذا يف اٞنطبوع، كلعٌل الػمراد: )الُنسىخ(، اب( ُ)
 .ُٓٔ/ُّ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .َِ/ُْ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ّ)
 .ْٔ-ّٔ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ْ)
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 ،اة فوؽكمثن   ،هبمزة "،يى لً تٍ أي " :خ ببلدانسى ىكذا ىو يف معظم ني »قاؿ النوكٌم:  -
 ،صاحب التحريرره ىكذا فسٌ  .ارتفع عنو الوحي :كمعناه ،كايء ،كالـ ،ساكنة
"لً جٍ أي " :خسى ككقع يف بعض النُ  .كغًنه  "،ىلى ا٤ٍنى " :ماىاف بناكيف ركاية  .ابٛنيم يى

 .(ُ)«كزاؿ عنو ،زيل عنوأي  :كمعنا٨نا
. ىو "اءفى خً  كأٓفٌ   يتي لقً أي  ، إذا كاف من آخر الليلحٌت " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

  ،أخفية :كٗنعو ،ساءكىو الكً  ،كابٞندٌ  ،كٔنفيف الفاء ،مةبكسر اٝناء اٞنعجى 
َنيم  "،اءفى جي " :بن ماىافاعن  ،كركاه بعضهم :قاؿ القاضي .ساء كأكسيةككً 

 .(ِ)«ؿكالصواب اٞنعركؼ ىو األكٌ  ،ثاء السيلكىو غي  ،مضمومة
إُف  نظرتي  :. يعين" منهمرجبلن  فتي فتضع   ،ةمكٌ  أتيتي " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

 :بن ماىافاكيف ركاية  .اغالبن  ،الضعيف مأموف الغائلة ألفٌ  ؛فسألتو ،أضعفهم
 .(ّ)«ال كجو لو ىنا :قالوا ،كغًنه ،كأنكرىا القاضي .ابلياء "،فتي فتضي  "

 ،. بفتح اٟنمزة"جاد من عندهػنٍ الدرداء أبى  بعث إُف أـٌ " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -
 ،متاع البيت كىو ،بفتح النوف كاٛنيم "دجى ػنى "كىو ٗنع  ،جيم مٌ ػث ،كبعدىا نوف

 :قاؿ ،إبسكاف اٛنيم كقالو اٛنوىرمٌ  .ورتي كسي  ،ؽمارً ػكنى  ،شري من فػي  ،نوزيٌ الذم يي 
 :بن ماىافاككقع يف ركاية  .غتاففهما لي  ،يدبى حكاه عن أيب عي ، ودجي ػني  :كٗنعو

 .(ْ)«األٌكؿكاٞنشهور  ،مةابٝناء اٞنعجى  "،ِنادـ"

                                                           
 .ٖٗ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ِٖ-ِٕ/ُٔ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ِٖ/ُٔ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ّ)
 .َُٓ-ُْٗ/ُٔ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ْ)
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 مطاب قّي:ـالتصحيح الالتصحيح الصدورّي ال يستليم  -رابًعا
، فإف صٌح صدكر اٞننت منو، بعض اٞنتوف يينسىب صدكرىا، إُف النيٌب 

بصفتو النبويٌة، ال بصفتو البشريٌة؛ فإٌف ىذه )الصٌحة الصدكريٌة( دليل قاطع، 
على )الصٌحة اٞنطابىقٌية(، أم: )مطابىقة الواقع(؛ ألٌف مصدر اٞننت يف ىذه اٜناؿ 

 معصـو من اٝنطإ. - ببل ريب -منز ؿ(، كىو ػىو )الوحي اإلٟنٌي ال
 كلذلك ٬نكن أف نقوؿ:

، عن اٞننت اٞننسوب إُف النيٌب إذا كانت منتفيةن، الصٌحة اٞنطابىقٌية، إٌف 
، فإٌف ىذه ، قطعٌيةن صر٪نةن  فكاف اٞننت داالًّ على ما ٫نالف الواقع القطعٌي، داللةن 

  .دكريٌةالص اٞنخالفة دليل قاطع، على انتفاء الصٌحة
 فيو؛ ٌق، ال ريبػػػ، بصفتو النبويٌة: حكبلـ النيٌب فبل خبلؼ يف أٌف  

  ٬نيكن أف يكوف ٢نالفنا للواقع القطعٌي. فبل
 أفٌ  ةػػػػن األمٌ ػهر فيما بيػػتػػاشقد و الثالث: كىو أنٌ »ر الرازٌم: ػػاؿ الفخػػق

على  ،اػػجهػي تركيػرة، كاحتالوا فػػػا منكى ارن ػػكضعوا أخب :مبلحدةػماعة من الػج
ر فوؽ نكى مي  ما عرفوىا، بل قبلوىا. كأمٌ  همػلسبلمة قلوب ثوفمحدًٌ ػكال ؛ثٌنمحدًٌ ػال

ي ػف - جب القطعو ف !ة؟بوبيٌ بطل الرُ ة، كيي هيٌ ػي اإللػما يقدح فػب ،كصف هللا تعاُف
فهما ما   ،كمسلم  ا البخارمٌ كأمٌ . ها موضوعةػأبنٌ  - أمثاؿ ىذه األخبار

ا اعتقاد أمٌ فمقدار طاقتهما، ػب ،كاحتاطا ،ابلغيوب، بل اجتهدا ٌنً مى كاان عالً 
إُف زماننا، فذلك   ي زماف الرسوؿػف ،األحواؿ الواقعة ميعى ػما جلً هما عى ػنٌ أ

 ، عنهمايى كى رى  هما، كابلذينى ػب ن الظن  حسً ػ ني ي الباب: أانٌ ػغاية ما فف ،يقولو عاقل ال
  إسناده إُف الرسوؿ كني ٬ني  ر، النكى على مي  ،بلن ا مشتمً ا إذا شاىدان خربن ػ أنٌ إاٌل 
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 .(ُ)«ثٌنمحدًٌ ػهم على أكلئك الػمبلحدة، كمن ترك٩ناتػو من أكضاع القطعنا أبنٌ 
 ؿ. منز  ػ، بصفتو البشريٌة، فليس راجعنا إُف الوحي الأٌما كبلـ النيٌب 

طئ قد األنبياء أفٌ  ريب فبل اٝنطأ، فأٌما»اٞنعٌلمٌي:  الر٘نن عبدقاؿ   ٫ني
 إذا لكٌنهم ظٌنهم، ُنسب ،(ِ)األخبار ٪نتاجوف إُف كأهٌنم الدنيا، أمور يف ظٌنهم

رب  فإ٧ٌنا ذلك، إُف احتاجوا  ،صدؽه  - تقٌدـ كما - كذلك يظٌن، أبنٌو أحدىم ٫ني
 .(ّ)«النخل... أتبًن قٌصة يف جاء ما ذلك فمن الظٌن، خطإ فرض على حٌت 

 ذلك؛ على يينب و مثٌ  اٝنطأ، يقع فقد الدنيا، أمور من أٌما»ابز:  كقاؿ ابن
 أظٌنو "ما النخل، فقاؿ: يلٌقحوف ٗناعة على مر   ، لػٌما النيبٌ  من كقع كما
 "إ٧ٌنا:  فقاؿ ، فأخربكه شيصنا، صار تركوه، فلٌما تركتموه"، لو يضرٌه
،  هللا عن بو خربكمأي  ما أٌما دنياكم، أبمر أعلم كأنتم ميٌن، ظنًّا ذلك؛ قلت
 الناس أفٌ   فبٌٌنى  الصحيح. يف ركاه مسلم هللا". على أكذب مػل فإٓفٌ 
 يبذركف، ككيف يغرسوف، ككيف النخل، يلٌقحوف كيف دنياىم، أبمور أعلم

رب ما أٌما .ك٪نصدكف  فقوؿ .ذلك من معصوموف ، فإهٌنم هللا عن األنبياءي  بو ٫ني
طئ،  النيبٌ  إفٌ : قاؿ من  كما التفصيل، من بدٌ  كال ابطل، قوؿ فهذا ٫ني

 .(ْ)«ذكران
أٌما اٞنتوف اٞننسوبة إُف الصحابة، كالتابعٌن، كغًنىم؛ فإٌف صٌحة صدكرىا 

                                                           
 .ُِٓالتقديس:  سيسأت( ُ)
( كذا يف اٞنطبوع: )األخبار(، هبمزة فوقٌية، كىي ٗنع )اٝنرب(، كاألنسب يف ىذا السياؽ: ِ)

رب »)اإلخبار(، هبمزة ٓنتٌية، كىو مصدر الفعل الرابعٌي )أخرب(؛ بداللة قولو بعدىا:  فإ٧ٌنا ٫ني
 «.يظنٌ أحدىم أبنٌو 

 . ٗٗ( القائد إُف تصحيح العقائد: ّ)
 .ُِٗ-َِٗ/ٔ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ْ)
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منهم ال تستلـز صٌحة مطابىقتها للواقع، فقد تطابق الواقع، كقد ٔنالفو؛ ألهٌنم 
طئوف، فجائز بشره  أف ييصيبوا،  -فيما صٌحت نسبتو إليهم  -، ييصيبوف، ك٫ني

طئوا، فيخالفوا الواقع القطعٌي.  فيطابقوا الواقع القطعٌي، كجائز أف ٫ني
 الصحابة من كاحد كلٌ  أفٌ  يعتقدكف ال ذلك، مع كىم»قاؿ ابن تيمٌية: 

 .(ُ)«...اٛنملة يف الذنوب عليهم ْنوز بل كصغائره؛ اإلمث، كبائر عن معصـو
بل يف  ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،ا الغلطكأمٌ »: أيضنا كقاؿ ابن تيمٌية

 . (ِ)«كفيمن بعدىم ،الصحابة من قد يغلط أحياانن 
 كثًن يف منهم، كثًن أخطأ السلف فإفٌ  كأيضنا،»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 .(ّ)«.بذلك.. التكفًن عدـ على كاتٌفقوا اٞنسائل، ىذه من
،  إمضاءىا كاف ابجتهاد عمر ضح من ىذا أفٌ فيتٌ »قاؿ ابن ابز: ك 

 ،ةكأرفق ابألمٌ  ،كغًنه ،من عمر ،ة الصحيحة أكُف من االجتهادكاألخذ ابلسنٌ 
 .(ْ)«كأنفع ٟنا
كمن أمثلة ذلك: ما ركاه مسلم، عن عبد هللا بن عمرك بن العاص، أنٌو  
 فػىتػىٍقرىأى  ٔنىٍريجى، أىفٍ  ييوًشكي  سيلىٍيمىافي، أىٍكثػىقىهىا مىٍسجيونىةن، شىيىاًطٌنى  اٍلبىٍحرً  يف  ًإف  »قاؿ: 
  .(ٓ)«قػيٍرآانن  الن اسً  عىلىى

م ػ، أـ لعبد هللا بن عمرك بن العاصمن  ،منتػفسواء أصٌح صدكر ىذا ال

                                                           
 . َُِ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُٕٗ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ِّٔ/ُِ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
 .ِْٕ/ُِ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ْ)
 .ٕ، بعد اٜنديث ذم الرقم ُِ/ُ( صحيح مسلم: ٓ)
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 م تصحٌ ػمنت للواقع، أـ لػ؛ كسواء أصٌحت مطابقة ىذا الصدكره منو يصحٌ 
بلـ ػػن كػػػ، كال مبلـ هللا ػػن كػػػس مػليهػػو ؛ فإنٌو ليس نصًّا شرعيًّا، فمطابقتو

 .و ػولػػػرس
فالطعن يف الصٌحة اٞنطابىقٌية ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السٌنة النبويٌة، كليس  

كاحد من الصحابة، عبد هللا بن عمرك طعننا فيما يينسىب إُف السٌنة النبويٌة؛ ألٌف 
طئ، سهونا، أك ك٨ننا. ، لذلك ٬نيكن أف ٫ني  فهو غًن معصـو

هللا بن عمرك، كيكوف أخذه  فجائز أف يصٌح صدكر ىذا اٞننت من عبد 
كىو أحد  -من كعب األحبار؛ فقد ذكر بعض اٞنؤلٌفٌن أٌف عبد هللا بن عمرك 

 قد أخذ عن كعب األحبار. -العبادلة األربعة 
ن ػػػع ،رػػػة األكابػػو ركايػػػكى - وعػػػذا النػن ىػػكم»قاؿ زين الدين العراقٌي:  

عن التابعٌن، كركاية العبادلة األربعة، كأيب ىريرة،  ،ركاية الصحابة - األصاغر
 . (ُ)«كأنس بن مالك، عن كعب األحبار ،سفياف كمعاكية بن أيب

كجائز أف تكوف نسبة ىذا اٞننت إُف عبد هللا بن عمرك ابطلة، إٌما كذابن  
 كافرتاء، أك ك٨ننا كسهونا.
 اؿ:ػػػٌي، قػالنخع ا ركاه البخارٌم، عن إبراىيمػػػم :أيضنا ،كمن أمثلة ذلك

ـى » ٍردىاًء، أىيب  عىلىى ،اَّلل ً  عىٍبدً  أىٍصحىابي  قىًد : فػىوىجىدىىيٍم، فىطىلىبػىهيٍم، الد   أىُيكيمٍ  فػىقىاؿى
؟ عىٍبدً  ًقرىاءىةً  عىلىى يػىٍقرىأي  : اَّللً  : كيُلنىا، قىاؿى  ًإُفى  فىأىشىاريكا أىٍحفىظي؟ فىأىُيكيمٍ  قىاؿى

: عىٍلقىمىةى. ٍعتىوي  كىٍيفى  قىاؿى  "كىالذ كىرً  عىٍلقىمىةي: قىاؿى  .(ِ)﴿كىالل ٍيًل ًإذىا يػىٍغشىى﴾ يػىٍقرىأي: ٚنًى
: كىاأٍلينٍػثىى". ٍعتي  أىٌٓفً  أىٍشهىدي  قىاؿى ا، يػىٍقرىأي   الن يب   ٚنًى ءً  ىىكىذى  أىفٍ  عىلىى ييرًيديكنىيًن  كىىىؤيالى

                                                           
 .ُِٕ/ِ( شرح التبصرة: ُ)
 .ُ( الليل: ِ)
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ػرى كىاأٍلينٍػثىى﴾ أىقٍػرىأى: ،. (ُ)﴿كىمىا خىلىقى الذ كى ًبعيهيمٍ  الى  كىاَّللً   .(ِ)«أياتى
، كما تضٌمنو من أقواؿ إبراىيم النخعيٌ فسواء أصٌح صدكر ىذا اٞننت من 

م يصٌح؛ كسواء أصٌحت مطابقة ػمنسوبة إُف أيب الدرداء، كعلقمة بن قيس، أـ ل
م تصٌح؛ فإنٌو ليس نصًّا شرعيًّا، فليس من كبلـ هللا تعاُف، ػىذا اٞننت للواقع، أـ ل

 . من كبلـ رسولوكال 
فالطعن يف الصٌحة اٞنطابىقٌية ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السٌنة النبويٌة، كليس  

طعننا فيما يينسىب إُف السٌنة النبويٌة؛ ألٌف أاب الدرداء كعلقمة بن قيس كإبراىيم 
النخعٌي رجاؿ من عاٌمة الناس، من الصحابة، كمن جاء بعدىم، فهم غًن 

طئوا، سهونا، أك ك٨ننا.معصومٌن، لذلك ٬نيكن   أف ٫ني
 اٞنصحف: كصورة العاٌمة قراءة -الثانية اٞنسألة»قاؿ أبو بكر بن العريٌب: 

 الدرداء أاب أفٌ  الصحيح يف ثبت كقد .(ّ)﴾كىاأٍلينٍػثىى الذ كىرى  خىلىقى  كىمىا﴿
 أصحاب قدـ: إبراىيم قاؿ. كاألنثى" "كالذكرً : يقرآف كاان مسعود كابن
 قراءة على يقرأ أٌيكم: فقاؿ فوجدىم، فطلبهم، الدرداء، أيب على هللا، عبد
 قاؿ ؟(ْ)﴾يػىٍغشىى ًإذىا كىالل ٍيلً ﴿: تقرؤكف قاؿ: كيف. كٌلنا: قالوا هللا؟ عبد

 ىكذا، ، يقرأ هللا رسوؿ ٚنعت أٓفٌ  أشهد: قاؿ. كاألنثى" "كالذكرً : علقمة
 قاؿ .أاتبعهم ال كهللا، ،﴾كىاأٍلينٍػثىى الذ كىرى  خىلىقى  كىمىا﴿: أقرأ أف ييريدكف كىؤالء

                                                           
 .ّ( الليل: ُ)
 .َْٔٔ، رقم ُٖٖٗ/ْ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ّ( الليل: ّ)
 .ُ( الليل: ْ)
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فبل  ؛(ُ)الصحف يف ما عليو عو ؿمي ػال إ٧ٌنا ،بشره  إليو يلتفت ال ٣نٌا ىذا: القاضي
 يثبت مػل ٣نٌا خطٌو، يوافق فيما ،النظر يقع ذلك بعد مثٌ  ألحد، ٢نالفتو ْنوز

 كاف كإف الواحد، بنقل ،يثبت ال القرآف فإفٌ  موضعو؛ يف ،بٌيناه حسبما ضبطو،
؛  بو كتقـو ذر،العي  معو كينقطع العلم، بو يقع الذم ابلتواتر، يثبت كإ٧ٌنا عدالن

 .(ِ)«اٝنلق على ٌجةاٜني 
كمن أمثلة ذلك أيضنا حديث )القردة اٞنرجومة(، فهو ليس حديثنا منسوابن 

، بل ىو منسوب إُف عمرك بن ميموف، كىو ليس من الصحابة، إُف النيٌب 
 اٛناىلٌية.كإف أدرؾ 

ثػىنىا»قاؿ البخارٌم:   ثػىنىا ٘نى ادو، ٍبني  نػيعىٍيمي  حىد   عىنٍ  حيصىٌٍنو، عىنٍ  ىيشىٍيمه، حىد 
، ٍبنً  عىٍمرًك : مىٍيميوفو  زىنىٍت، قىدٍ  ًقرىدىةه، عىلىيػٍهىا اٍجتىمىعى  ًقٍردىةن، اٛنٍىاًىًلي ةً  يف  رىأىٍيتي  قىاؿى

 . (ّ)«مىعىهيمٍ  فػىرىٗنىٍتػيهىا فػىرىٗنىيوىىا،
كقد انتقد بعض اٞنؤٌلفٌن ىذا اٜنديث، فمنهم من انتقد السند، كنفى  

من عمرك بن ميموف؛ كمنهم من انتقد اٞننت، ككصفو  ،صٌحة صدكر اٞننت
 ابلنكارة؛ لغرابتو عن الواقع.

فإف   ."دة يف زْفرٍ قً  تٍ ا رٗنى قركدن  أفٌ " :قالوا: ركيتم»قاؿ ابن قتيبة: 
كعلى ىذا  ٜنديث.ارؼ طاإلحصاف، فذلك أا رٗنتها يف القركد إ٧نٌ  كانت

 ا كثًنة، كلعلٌ من أحكاـ التوراة أمورن  قيمالقركد تي  كم ال تدركف، لعلٌ القياس، فإنٌ 
قاؿ  اٝننازير نصارل. ا، فلعلٌ كإف كانت القركد يهودن  .بعدي  ،ةدينها اليهوديٌ 

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كاٞنراد: )اٞنصحف(.ُ)
 .َْٓ-َْْ/ْ( أحكاـ القرآف: ِ)
 . ّّٔٔ، رقم ُّٖٗ-ُّٕٗ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
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 حديث القركد ليس عن إفٌ  :يف جواب ىذا االستهزاء ،ك٥نن نقوؿ د:١نمٌ  أبو
 .(ُ)«ر عن عمرك بن ميموفكً ا ىو شيء ذي كال عن أصحابو، كإ٧نٌ  ، رسوؿ هللا

ها، كليس ال يف كلٌ  ،ابلبخارمٌ  ،خسى كىذا يف بعض النُ »كقاؿ ابن اٛنوزٌم:  
 مات اليتىذا من اٞنقحى  : كلعلٌ ميدمٌ . قاؿ اٜني الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن  عيميٌ يف ركاية النُ 

و أكىم أبو مسعود برتٗنة عمرك بن ميموف أنٌ . كقد قحمت يف كتاب البخارمٌ أي 
و ليس من ، كليس كذلك، فإنٌ من الصحابة الذين انفرد ابإلخراج عنهم البخارمٌ 

 .(ِ)«كال لو يف الصحيح مسند ،الصحابة
كأٌما ما ذكره من قٌصة عمرك، فذكر »القرطيٌب: أبو عبد هللا قاؿ ك 

ميدٌم يف ٗنع الصحيحٌن: حكى أبو مسعود الدمشقٌي أٌف لعمرك بن ميموف اٜني 
رأيت يف اٛناىلٌية "األكدٌم يف الصحيحٌن حكاية من ركاية حصٌن عنو، قاؿ: 

م ػ. كذا حكى أبو مسعود، كل"دة، فرٗنوىا، فرٗنتها معهمرى دة، اجتمع عليها قً رٍ قً 
نا عن ذلك، فوجدانه يف يذكر يف أٌم موضع أخرجو البخارٌم من كتابو، فبحث

 عيميٌ ر يف كتاب أاٌيـ اٛناىلٌية، كليس يف ركاية النُ كً خ، ال يف كٌلها، فذي سى بعض النُ 
 ،ماتيف القردة، كلعٌلها من اٞنقحى  ،شيء من ىذا اٝنرب - أصبلن  - الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن 

 . (ّ)«يف كتاب البخارمٌ 
مكن إلنساف أف يعلم ػي كيف ير؛ إذ  ػر منكى ػػقلت: ىذا أث»كقاؿ األلبآٌف:  
 مٌ ػمحافظة على العرض، فمن خاف قتلوه؟ ثػمن خلقهم ال ج، كأفٌ دة تتزكٌ رى أف القً 

 ،دةرٍ رجم القً  ذلك أمر كاقع بينها، فمن أين علم عمرك بن ميموف أفٌ  أفٌ  بٍ ىى 

                                                           
 .ِّٕ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ُ)
 .ُٕٓ/ْ( كشف اٞنشكل: ِ)
 .ُِٕ/ِ( اٛنامع ألحكاـ القرآف: ّ)
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يم بن عى نػي " :فمصنٌ ػيخ الػمن ش ،ةػػاآلف ٌن أفٌ ػػا أظػػكأن ها زنت؟!ػما كاف ألنٌ ػإنٌ 
سنا، لكن ذكر و كاف مدلًٌ يم؛ فإنٌ شى م، أك من عنعنة ىي هى و ضعيف متػٌ ؛ فإنٌ "ادمٌ ػح

، اأيضن  ،اـاد بن العوٌ و ركاه عبٌ أنٌ  (َُِٓ/ ّ) ""االستيعاب يػف ابن عبد الربٌ 
من رجاؿ  ،اد ىذا ثقة: كعبٌ قلتي  ا.رن ختصى ػم ،يمشى كما ركاه ىي ،  ٌنصى عن حي 
. أخرجو الن مطوٌ  ،وػعن عمرك بن ميموف ب ،افن حطٌ ػن، كاتبعو عيسى بػالشيخي

د بعً تي  ،لةكركايتو مفص   ؛اف، كابن حبٌ قو العجليٌ . كعيسى ىذا كثٌ ماعيليٌ ػاإلس
ى تقويتها؛ ػحافظ إلػرة، كقد ماؿ المختصى ػيم العى من ركاية نػي  ،النكارة الظاىرة

 .(ُ)«، كهللا أعلمرٌ ػا البن عبد البخبلفن 
م يصٌح؛ كسواء ػعمرك بن ميموف، أـ ل فسواء أصٌح صدكر ىذا اٞننت من

م تصٌح؛ فإنٌو ليس نصًّا شرعيًّا، فليس من  ػأصٌحت مطابقة ىذا اٞننت للواقع، أـ ل
 .كبلـ هللا تعاُف، كال من كبلـ رسولو 

فالطعن يف الصٌحة اٞنطابىقٌية ٟنذا اٞننت ليس طعننا يف السٌنة النبويٌة، كليس  
لنبويٌة؛ ألٌف عمرك بن ميموف كاحد من عاٌمة الناس، طعننا فيما يينسىب إُف السٌنة ا

طئ، سهونا، أك ك٨ننا. ك٬نيكن أف تكوف  ، لذلك ٬نيكن أف ٫ني فهو غًن معصـو
 .  القٌصة مفرتاة عليو، كمنسوبة إليو كذابن

 نًكرنا لشيء من السٌنة النبويٌة.نًكػري ىذه القٌصة مي ٌد مي كلذلك ال يػيعى  
 الواقع القطعّي الشرعّي:

الواقع القطعٌي قد يكوف شرعيًّا، كىو القرآف الكرٔف، كالسٌنة النبويٌة، الثابتة 
ثبوات قطعيًّا؛ فكٌل حديث غًن قطعٌي الثبوت، إذا ثبت ابلدليل القطعٌي ٢نالفتو 
للدليل الشرعٌي القطعٌي، كال سٌيما الدليل القرآٌٓف القطعٌي، فإنٌو حديث غًن 

                                                           
 (.ُّىامش ) ،ّٔٓ-ّٓٓ/ِ( ٢نتصر صحيح اإلماـ البخارٌم: ُ)
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 ؤٌلفٌن صحيحنا، من جهة الصناعة اٜنديثٌية.صحيح كاقعيًّا، كإف عٌده بعض اٞن
كأٌما اللفظ »ابن القٌيم: قوؿ كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآٌٓف: 

نشئ للنار من نٌو يي إالذم كقع يف صحيح البخارٌم يف حديث أيب ىريرة: "ك 
من بعض الركاة، انقلب عليو  فتقوؿ: ىل من مزيد"، فغلطه  ،لقى فيهايشاء، فيي 
أخرب أنٌو ٬نؤل  ،القرآف يرٌده، فإٌف هللا سبحانو كنصُ  ،الركاايت الصحيحةلفظو، ك 

ب ككذ   ،وٌجتي إاٌل من قامت عليو حي  ،بيعذًٌ  كأتباعو، كأنٌو ال ،جهٌنم من إبليس
 . (ُ)«و...لى سي ري 

م ابلضركرة من لً كمن الشذكذ: أف ٫نالف ما عي »قاؿ ابن عثيمٌن: ك 
عٌمن دخلها  ركاية: "أنٌو يبقى يف النار فضله الدين. مثالو: يف صحيح البخارٌم 

لهم النار". فهذا اٜنديث كإف كاف دخً فيي  ،نشئ هللا ٟنا أقوامنامن أىل الدنيا، فيي 
م ابلضركرة من الدين، كىو أٌف هللا لً ما عي فهو شاٌذ؛ ألنٌو ٢نالف لً  ،مٌتصل السند

ا، كىذه الركاية يف اٜنقيقة قد انقلبت عل تعاُف ال ى الراكم، كالصواب يظلم أحدن
 ،نشئ هللا أقوامنامن أىل الدنيا، فيي  ،عٌمن دخلها ة فضله أنٌو يبقى يف اٛننٌ 

 . (ِ)«ففيو ظلمه  ،، أٌما األٌكؿليس فيو ظلمه  ة، كىذا فضله لهم اٛننٌ دخً فيي 
كقد » كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآٌٓف أيضنا: قوؿ اٛنٌصاص:

 م زعموا أفٌ كذلك أهنٌ  ،كأفظع ،من ىذا أطمُ ىو  ما ،أجازكا من فعل الساحر
 أقوؿ ل ِف أٓفٌ و يتخيٌ نٌ إ : قاؿ فيوحٌت  ،السحر عمل فيو كأفٌ  ،رحً سي   النيبٌ 

 ،طلعة فٌ يف جي  ،ة سحرتوامرأة يهوديٌ  كأفٌ  ،م أفعلوػكل ،م أقلوػكل ،الشيء كأفعلو
 ،طلعة فٌ سحرتو يف جي  افأخربه أهنٌ  ،  أاته جربيلحٌت  ،شاقةكمي  ،شطكمي 

                                                           
 .َُٖ/ِ( حادم األركاح: ُ)
 .َّ( شرح اٞننظومة البيقونٌية: ِ)
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كقد  ؛ذلك العارض ، كزاؿ عن النيبٌ  ،جخًر فاستي  ،كىو ٓنت راعوفة البئر
ن مً  فقاؿ جل   ، لنيبٌ ل ،عوه من ذلكفيما ادٌ  ،ار للكفٌ ابن مكذًٌ  ،قاؿ هللا تعاُف

كمثل ىذه األخبار  .(ُ)﴿كىقىاؿى الظ اًلميوفى ًإٍف تػىت ًبعيوفى ًإال  رىجيبلن مىٍسحيورنا﴾ :قائل
إببطاؿ  ،إُف القوؿ ،ا ٟنمستجرارن اك  ،الطغاـ (ِ)ابٜنشوا تعلبنا ؛من كضع اٞنلحدين

كفعل  ،و ال فرؽ بٌن معجزات األنبياءكأنٌ  ،كالقدح فيها ، معجزات األنبياء
ن ٩نمع بٌن تصديق مٌ ػكالعجب م .من نوع كاحد ،ٗنيعو كأفٌ  ،السحرة
مع  ،كبٌن التصديق ّنثل ىذا من فعل السحرة ،كإثبات معجزاهتم ، األنبياء

 ،بو هللاؽ ىؤالء من كذٌ فصدٌ  .(ّ)﴿كىالى يػيٍفًلحي الس اًحري حىٍيثي أىتىى﴾ :قولو تعاُف
ة َنهلها فعلت أف تكوف اٞنرأة اليهوديٌ  كجائزه  .كانتحالو ،كأخرب ببطبلف دعواه

فأطلع  ، كقصدت بو النيبٌ  ،ذلك يعمل يف األجساد ا منها أبفٌ ظنًّ  ؛ذلك
ليكوف ذلك  ؛تكظنٌ  ،فيما ارتكبت ،كأظهر جهلها ،ىاو على موضع سرٌ هللا نبيٌ 

و نٌ إ :الركاة م يقل كلٌ ػكل ،كخلط عليو أمره ،هال أف ذلك ضرٌ  ،تومن دالئل نبوٌ 
  .(ْ)«كال أصل لو ،يف اٜنديث يدى ا ىذا اللفظ زً كإ٧نٌ  ،اختلط عليو أمره

و كلكنٌ  ،بعضها صحيح - كقد كردت ركاايت»كقاؿ سٌيد قطب: 
 :يف اٞندينة.. قيل  سحر النيبٌ  لبيد بن األعصم اليهودمٌ  أفٌ  - متواتر غًن
يف  ،كىو ال أيتيهنٌ  ،و أييت النساءل إليو أنٌ ي   كاف ٫ني ا.. حٌت رن أشهي  :ا، كقيلمن أايٌ 

السورتٌن  يف ركاية، كأفٌ  ،م يفعلوػكل ،و فعل الشيءل إليو أنٌ ي   كاف ٫ني كحٌت  ركاية،

                                                           
 .ٖ( الفرقاف: ُ)
 ( يف اٞنطبوع: )تعلبنا ابٜنشوا(، كالصواب: )تلٌعبنا ابٜنشو(.ِ)
 .ٗٔ( طو: ّ)
 .َٔ/ُ( أحكاـ القرآف: ْ)
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 ،كما أخرب يف رؤايه  ،مقصودػا استحضر السحر الفلمٌ ؛  لرسوؿ هللا قيةن نزلتا ري 
خالف ػىذه الركاايت ت كلكنٌ  د، كذىب عنو السوء.قى ت العي حلٌ ػان ،كقرأ السورتٌن

 كلٌ   يف الفعل كالتبليغ، كال تستقيم مع االعتقاد أبفٌ  ،ةأصل العصمة النبويٌ 
ا تصطدـ بنفي ة كشريعة، كما أهنٌ سنٌ  :من أقوالو قوؿ ككلٌ  ، من أفعالو فعل

عونو من و مسحور، كتكذيب اٞنشركٌن فيما كانوا يدٌ أنٌ   القرآف عن الرسوؿ
ي ػذ هبا فد ىذه الركاايت.. كأحاديث اآلحاد ال يؤخى ستبعى تي  مٌ ػاإلفك. كمن ث ىذا

وؿ ػػي أصػلؤلخذ ابألحاديث ف رطه ػػر شػػو القرآف. كالتواتػػع ىػػمرجػأمر العقيدة. كال
 .(ُ)«متواترػالركاايت ليست من ال اد. كىذهػػاالعتق

 الواقع القطعّي التارخيّي:
كقد يكوف الواقع القطعٌي اتر٫نيًّا، فيأيت منت اٜنديث داالًّ داللة قطعٌية، 

 على ما ٫نالف إحدل القطعٌيات التار٫نٌية.
 اٍلميٍسًلميوفى  كىافى » اس، قاؿ:ابن عبٌ كمن أمثلة ذلك: ما ركاه مسلم عن 

، نىيب   : ايى  لًلن يبًٌ  فػىقىاؿى  يػيقىاًعديكنىوي، كىالى  سيٍفيىافى، أىيب  ًإُفى  يػىٍنظيريكفى  الى  ثه  اَّللً   ثىبلى
: أىٍعًطًنيًهن ، : نػىعىٍم، قىاؿى ًبيبىةى  أيـُ  كىأىٍٗنىليوي، اٍلعىرىًب، أىٍحسىني  ًعٍنًدم قىاؿى  بًٍنتي  حى

: أيزىكًٌجيكىهىا، سيٍفيىافى، أىيب  : نػىعىٍم، قىاؿى ، بػىٌٍنى  كىاتًبنا، ْنىٍعىليوي  كىميعىاًكيىةي  قىاؿى : يىدىٍيكى  قىاؿى
: نػىعىٍم، ، أيقىاًتلى  حىت   كىتػيؤىمًٌريٓف، قىاؿى : اٍلميٍسًلًمٌنى، أيقىاًتلي  كيٍنتي  كىمىا اٍلكيف ارى  قىاؿى

: أىبيو نػىعىٍم. قىاؿى  ؛ أىٍعطىاهي  مىا،  الن يبًٌ  ًمنى  ذىًلكى  طىلىبى  ن وي أى  كىلىٍوالى  زيمىٍيلو  مٍ ػلى  أًلىن وي  ذىًلكى
ئنا، ييٍسأىؿي  يىكينٍ  : ًإال   شىيػٍ  .(ِ)«نػىعىمٍ  قىاؿى

فإذا كانت ركايتو ٟنذا اٜنديث يف صحيحو دليبلن على تصحيحو لو؛ فإٌف  

                                                           
 .ََْٖ/ٔ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ُٖٔ/َُِٓ، رقم ُْٓٗ/ْ( صحيح مسلم: ِ)
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رفضوا ىذا التصحيح، كضٌعفوا اٜنديث،  - قد٬ننا كحديثنا - مؤٌلفٌنػكثًننا من ال
 مستندين إُف الدليل التار٫نٌي.

ا كقد كجدان عنو حديثن  ؛كعكرمة ساقط: »األندلسيٌ قاؿ ابن حـز 
ـٌ   ا يف نكاح رسوؿ هللاموضوعن    .(ُ)«ةبعد فتح مكٌ  ،حبيبة أ
أاب سفياف بن  أفٌ  :الذم فيو ،كىذا اٜنديث: »أيضنا ابن حـز ؿقاك 

ج أف يتزكٌ   و سأؿ النيبٌ كأنٌ  ،جتنبونوػمسلموف يػكاف ال  و،إسبلم بعد ،حرب
ـٌ  ،ابنتو  .يوكيولٌ  ،يعين نفسو ،كأف يستعملو ،كأف يستكتب ابنو معاكية ،حبيبة أ
ـٌ   نكاح رسوؿ هللا ألفٌ  ؛الكذب البحت كىذا ىو :د١نمٌ  أبو قاؿ  ،حبيبة أ

 ،قبل الفتح ،ةمكٌ ػكأبو سفياف كاف ب ،مهاجرة - أبرض اٜنبشة -كاف كىي 
 .(ِ)« ليلة يـو الفتحإاٌل  ،سفياف سلم أبوم يي ػكل ،طويلة ةمدٌ ػب

 ،فيو ال شكٌ  ،من بعض الركاة كيف ىذا اٜنديث كىمه »كقاؿ ابن اٛنوزٌم: 
ف أحاديثو راكم اٜنديث، كقد ضعٌ  ،ارموا بو عكرمة بن عمٌ د، كقد اهتٌ كال تردُ 

كقاؿ: ليست بصحاح، ككذلك قاؿ أ٘ند بن حنبل: ىي  ،٪نٍن بن سعيد
و ما أخرج عنو مسلم، ألنٌ ػ، كإنٌ رج عنو البخارمٌ م ٫ني ػأحاديث ضعاؼ، كلذلك ل

أىل التاريخ  ألفٌ  ؛ىذا كىمه  ا قلنا: إفٌ كإ٧نٌ . حٍن بن معٌن: ىو ثقةػد قاؿ يػػػق
ـٌ  أٗنعوا على أفٌ  ر ػػو، كىاجػدت لػعند عبد هللا بن جحش، ككل ،انتػك حبيبة أ

على دينها، فبعث  ،كثبتت ىي ،رى تنص   إُف أرض اٜنبشة، مثٌ ، مسلماف ك٨نا ،هاػب
ن ػػػصدقها عأىا، ك و إايٌ ػػػجليخطبها عليها، فزكٌ  ؛ى النجاشيٌ ػإل ، هللا رسوؿ
 ،يف زمن اٟندنة ،سفياف كذلك سنة سبع من اٟنجرة، كجاء أبو،  هللا رسوؿ

                                                           
 .ِٖٕ/ُ( اٌلى ابآلاثر: ُ)
 .ِّ/ٔ( اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ: ِ)
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 خبلؼ أفٌ   ال ٩نلس عليو. كالحٌت  ؛ وؿ هللابساط رس تٍ فدخل عليها، فتل  
  رسوؿ هللا ، كال نعرؼ أفٌ سنة ٖنافو  ،ةأاب سفياف كمعاكية أسلما يف فتح مكٌ 

ثنا قاؿ: حدٌ  ،عن أيب عبد هللا اٜنميدمٌ ، أاب سفياف. كقد أنبأان ابن انصر رى أم  
 ،شكٌ  ال ،قاؿ: ىذا حديث موضوع ،بن أ٘ند بن سعيد اٜنافظ د عليٌ ١نمٌ  أبو

  رسوؿ هللا ف أفٌ تلى م ٫ني ػار، كلمن عكرمة بن عمٌ  ،يف كضعو، كاآلفة فيو
 . (ُ)«كأبوىا كافر ،قبل الفتح بدىر ،جهاتزكٌ 

ـٌ ة تزكٌ قصٌ  الثآف أفٌ »قاؿ ابن القٌيم: ك  قد  ،كىي أبرض اٜنبشة ،حبيبة ج أ
  كبنائو بعائشة ،ةكعائشة ّنكٌ  ،ةخد٩نة ّنكٌ   كتزك٩نو  ،جرت ٠نرل التواتر

يف   كميمونة ،عاـ خيرب  ةكصفيٌ  ،ابٞندينة  كتزك٩نو حفصة ،ابٞندينة
فلو  ،بة لقطعهم هباكمثل ىذه الوقائع شهرهتا عند أىل العلم موجً  ؛ةالقضيٌ  عمرة

كنهم كال ٬ني  ،م يلتفتوا إليوػكل ،اكه غلطن عدٌ  ،٫نالفها ،ةالصحٌ  ظاىري  جاء سنده 
 . (ِ)«مكابرة نفوسهم يف ذلك

ككما » أمثلة االعتماد على الواقع التار٫نٌي أيضنا: قوؿ ابن تيمٌية:كمن 
أهٌنم يستشهدكف كيعتربكف ُنديث الذم فيو سوء حفظ، فإهٌنم أيضنا يضٌعفوف 

فيها، أبمور  ٟنم أنٌو غلطى  تبٌٌنى  ،من حديث الثقة الصدكؽ الضابط أشياءى 
 ،رؼ علومهمكيسٌموف ىذا "علم علل اٜنديث". كىو من أش ،يستدٌلوف هبا

ؼ؛ إٌما رً و فيو عي فيو، كغلطي  كغلطى  ،ُنيث يكوف اٜنديث قد ركاه ثقة ضابط
كأنٌو صٌلى يف  ،كىو حبلؿ ،تزٌكج ميمونة كما عرفوا أٌف النيٌب   ،بسبب ظاىر
٣نٌا  ،صلًٌ م يي ػلتزٌكجها حرامنا؛ كلكونو ل ،كجعلوا ركاية ابن عٌباس ،البيت ركعتٌن

                                                           
 .ْْٔ-ّْٔ/ِ( كشف اٞنشكل: ُ)
 .ُُِ-َُٗ/ُ، كانظر: زاد اٞنعاد: ِٕٓ( جبلء األفهاـ: ِ)
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كعلموا أٌف قوؿ ابن عمر: إنٌو  ،رمى كقع فيو الغلط، ككذلك أنٌو اعتمر أربع عي 
يف حٌجة الوداع،  نه كىو آمً  ،اعتمر يف رجب، ٣نٌا كقع فيو الغلط، كعلموا أنٌو ٕنٌتع

 . (ُ)«ا يومئذ خائفٌن، ٣نٌا كقع فيو الغلطكنٌ  كأٌف قوؿ عثماف لعلٌي:
 الواقع القطعّي العقلّي:

الواقع القطعٌي عقليًّا، فيأيت منت اٜنديث داالًّ داللة قطعٌية  كقد يكوف
 على ما ٫نالف إحدل القطعٌيات العقلٌية )صريح العقل(.

ما  :ؾ هبا الوضعدرى كمن القرائن، اليت يي »قاؿ ابن حجر العسقبلٌٓف:  
ا ، كأف يكوف مناقضن مركمٌ ػذ من حاؿ الكمنها ما يؤخى  ...ذ من حاؿ الراكمؤخى يي 

، أك صريح العقل، حيث ال ماع القطعيٌ ػة اٞنتواترة، أك اإلجالقرآف، أك السنٌ  لنصٌ 
 .(ِ)«يقبل شيء من ذلك التأكيل

كٞنخالفة الدليل العقلٌي القطعٌي عٌدة صور، منها: التخالف القطعٌي، 
متخالفٌن، ٔنالفنا قطعيًّا، ُنيث ػمتنٌن الػّنعىن أٌف العقل الصريح ٬ننع تصحيح ال

٬نيكن اٛنمع بينهما، فإف كاف أحد٨نا مطابقنا للواقع، فإٌف الثآف ٢نالف  ال
 ريب. للواقع، ببل

يسلم   د يف غالب كتب اإلسبلـ، فبلوجى كمثل ىذا يي »قاؿ ابن تيمٌية: 
 "،كتاب البخارمٌ "ة د يف الصحٌ وجى ما يي  كأجلُ . كتاب من الغلط إاٌل القرآف

 ،لكن يف بعض ألفاظ اٜنديث ،على الصاحب و غلطه ؼ أنٌ عرى يي  فيو منته  كما
ى  ،ىو غلطه  ما ى  البخارمٌ  كقد بٌن    ،غلط ذلك الراكم يف نفس صحيحو ما بٌن 

ى  قاؿ: كفيو عن بعض الصحابة ما يي  .اختبلؼ الركاة يف ٖنن بعًن جابر كما بٌن 

                                                           
 .ُٖٗ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .َُُ-َُٗ( نزىة النظر: ِ)
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 .ـرً كىو ١ني  ،ج ميمونةتزكٌ   رسوؿ هللا اس: أفٌ عبٌ  كما فيو عن ابن،  و غلطه إنٌ 
م ػل  النيبٌ  . كفيو عن أسامة: أفٌ جها حبلالن و تزكٌ كاٞنشهور عند أكثر الناس أنٌ 

ا عند العلماء. كأمٌ  كىذا أصحٌ  ،ى فيوو صلٌ يف البيت. كفيو عن ببلؿ: أنٌ  صلًٌ يي 
كقد  ".خلق هللا الرتبة يـو السبت"فيو:  كما  ،ا غلطه ؼ أهنٌ رً ففيو ألفاظ عي  ،مسلمه 

ى  ى صلٌ   النيبٌ  كفيو أفٌ  ،ىذا من كبلـ كعب كأفٌ  ،ىذا غلطه  أفٌ  البخارمٌ  بٌن 
 الكسوؼ إاٌل  صلًٌ م يي ػو لكالصواب: أنٌ  ،ركعة يف كلٌ  ،الكسوؼ بثبلث ركعات

. كىذا من كىذا غلطه  ،حبيبة ج أبـٌ أاب سفياف سألو التزكُ  كفيو أفٌ  ،ة كاحدةمرٌ 
 . (ُ)«ى: علم "علل اٜنديث"سمٌ يي  ،فنوف العلم ابٜنديث أجلٌ 

قاؿ فيو:  ،ككقع يف بعض طرؽ البخارٌم غلطه »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 
 ؛"كأٌما النار فيبقى فيها فضل"، كالبخارٌم ركاه يف سائر اٞنواضع على الصواب

ى بى ليػي  إذا كقع من بعض الركاة  ،غلط ىذا الراكم، كما جرت عادتو ّنثل ذلك ٌنًٌ
كقع  م هبا الصواب، كما علمتي على اليت يي  ،يف لفظ، ذكر ألفاظ سائر الركاة غلطه 

ى  ،فيو غلطه  فإنٌو كقع يف صحيحو عٌدة  ،فيو الصواب، ِنبلؼ مسلم إاٌل كقد بٌن 
 . (ِ)«ٌفاظ على مسلممن اٜني  أحاديث غلط، أنكرىا ٗناعةه 

 :منها، ابلقرائن أنواع محتفٌ ػخرب الػكال»كقاؿ ابن حجر العسقبلٌٓف: 
ت بو قرائن، و احتفٌ م يبلغ التواتر، فإنٌ ػا لأخرجو الشيخاف يف صحيحيهما، ٣نٌ  ما

ي كتلقٌ ، مهما يف ٕنييز الصحيح على غًن٨ناكتقدُ ، جبللتهما يف ىذا الشأف منها
 د كثرةي كحده أقول يف إفادة العلم من ٠نرٌ العلماء لكتابيهما ابلقبوؿ، كىذا التلقٌ 

ا ٣نٌ  ،اظفٌ من اٜني  أحده م ينتقده ػّنا ل ىذا ٫نتصٌ   أفٌ إاٌل ؛ الطرؽ القاصرة عن التواتر

                                                           
 .ْْ-ّْ/ُٖ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .  َُِ-َُُ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ِ)
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ا كقع يف الكتابٌن، حيث ٣نٌ  ،بٌن مدلوليو فالتخالي م يقع ػكّنا ل، يف الكتابٌن
 ،من غًن ترجيح ،فيد اٞنتناقضاف العلم بصدقهماترجيح؛ الستحالة أف يي  ال

  .(ُ)«توعلى تسليم صحٌ  فاإلٗناع حاصله  ،ألحد٨نا على اآلخر، كما عدا ذلك
اإلسناد إذا كاف  ل؛ ألفٌ شكً شيخ اإلسبلـ: كىو مي قاؿ »كقاؿ السيوطٌي: 

إذا انتفى    ضابطٌن، فقد انتفت عنو العلل الظاىرة. مثٌ هم عدكالن  كركاتو كلٌ صبلن متٌ 
ٞنن ىو  - د ٢نالفة أحد ركاتوتو؟ فمجرٌ  فما اٞنانع من اٜنكم بصحٌ كونو معلوالن 

صحيح  ال يستلـز الضعف، بل يكوف من ابب - اأك أكثر عددن ، أكثق منو
ة اٜنديث اشرتاط نفي الشذكذ مع ذلك عن أحد من أئمٌ  ركى قاؿ: كَف يي  .كأصحٌ 
فاهتم تقدٔف بعض ذلك على بعض ا اٞنوجود من تصرٌ ابٞنخالفة. كإ٧نٌ   عنواٞنعرب  

ما ة. كأمثلة ذلك موجودة يف الصحيحٌن كغًن٨نا، فمن ذلك أهنٌ يف الصحٌ 
اختبلؼ كثًن يف مقدار الثمن، كيف ؽ، كفيها ري ة ٗنل جابر من طي أخرجا قصٌ 

ؽ اليت فيها االشرتاط على غًنىا، مع ري الطُ  ح البخارمٌ اشرتاط ركوبو، كقد رجٌ 
ة مع ٔنر٩نو ما ٫نالف ذلك، كمن ا كوف الثمن أكقيٌ ح أيضن ٔنريج األمرين، كرجٌ 

يف  ،عن عركة عن عائشة ا أخرج فيو حديث مالك عن الزىرمٌ مسلمن  ذلك أفٌ 
كمعمر كيونس   ة أصحاب الزىرمٌ ركعيت الفجر، كقد خالفو عامٌ  االضطجاع قبل

، كابن أيب ذئب كشعيب، كغًنىم عن الزىرمٌ  كعمرك بن اٜنارث كاألكزاعيٌ 
اظ من اٜنفٌ  ح ٗنعه فذكركا االضطجاع بعد ركعيت الفجر قبل صبلة الصبح، كرجٌ 

 الصحيح عن إخراج ر أصحابمالك، كمع ذلك فلم يتأخٌ  ركايتهم على ركاية
ى سمٌ قاؿ: فإف قيل: يلـز أف يي  مثٌ  حديث مالك يف كتبهم. كأمثلة ذلك كثًنة.

صحيح  قلت: ال مانع من ذلك، ليس كلٌ  ،ل بوعمى كال يي  ،ااٜنديث صحيحن 

                                                           
 .ُٔ-ٗٓ( نزىة النظر: ُ)
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اٞنخالف اٞنرجوح  فٌ أقاؿ: كعلى تقدير التسليم  .ل بو، بدليل اٞننسوخعمى يي 
 - ةللحديث ابلصحٌ  يف اٜنكم -ا ا؛ ففي جعل انتفائو شرطن ى صحيحن سمٌ يي  ال

م يظهر ػة ما لكم للحديث ابلصحٌ  حي الن جدت الشركط اٞنذكورة أكٌ نظر، بل إذا كي 
 مأخوذ األصل عدـ الشذكذ، ككوف ذلك أصبلن  ا؛ ألفٌ فيو شذكذن  بعد ذلك أفٌ 

و حفظ ما من عدالة الراكم كضبطو، فإذا ثبت عدالتو كضبطو كاف األصل أنٌ 
  .(ُ)« خبلفو يتبٌٌن ركل حٌت 
كثًنة، يف   -جمع بينها ػمكن الػي اليت ال ي -متخالفة ػمتوف الػمثلة الكأ

 الصحيحٌن، كىي عمومنا على ضربٌن:
، فإف صٌححنا متننا منها، كاف ٌي ػى النبػه إلما يينسىب صدكري  -الضرب األّول
 - بصفتو النبويٌة - ٌي ػمتوف، ألٌف كبلـ النبػمن ال ،ما خالفوذلك تضعيفنا لً 

 و بعضنا.بعضي  ناقضيي  ال
 أحاديثو بٌن -هللا  ُنمد - تعارض ال: نقوؿ ك٥نن»قاؿ ابن القٌيم: 

 من ليس حديثٌنػال أحد يكوف أف فإٌما التعارض، كقع فإذا. الصحيحة
 أك يغلط؛ فالثقة ثبتنا، ثقة كونو مع الركاة، بعض فيو غلط كقد ، كبلمو
يكوف  أك النسخ، يقبل ٌماػم كاف إذا لآلخر، انسخنا حديثٌنػال أحد يكوف
 ىذه من كجو من بدٌ  فبل ، كبلمو نفس يف ال السامع، فهم يف ضالتعاري 

 ليس كجو، كلٌ  من ،متناقضاف صر٪ناف صحيحاف حديثاف كأٌما .الثبلثة الوجوه
، ييوجىد ال فهذا لآلخر، انسخنا أحد٨نا  كبلـ يف ييوجىد أف هللا كمعاذ أصبلن
 من كاآلفة حٌق.ػال إاٌل  ،شفتيو بٌن من ،خرجػي ال الذم مصدكؽ،ػال الصادؽ

 يف القصور من أك كمعلولو، ،صحيحو بٌن كالتمييز منقوؿ،ػال معرفة يػالتقصًن ف

                                                           
 .ِٗ-ِٖ/ُ( تدريب الراكم: ُ)
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 ىهنا كمن معنا، منهما أك بو، عناه ما غًن على ،كبلمو ملػ، كح مراده فهم
 .(ُ)«...التوفيق كاب كقع، ما كالفساد االختبلؼ من كقع

 ظنٌ  إُف ابلنسبة يقع إ٧ٌنا األخبار ضتعاري  أفٌ  اعلم»كقاؿ التاج السبكٌي: 
 بٌن األمر نفس يف التعارض كأٌما الركاة. بسبب خلل؛ من ٪نصل ّنا أك اجملتهد،
 كألجل ذلك يقع؛ أف هللا معاذ ،أمره  ، فهو النيبٌ  عن صدكر٨نا صحٌ  حديثٌن

  هللا رسوؿ عن ريكم أنٌو أعرؼ : ال ٬نةزى خي  بن بكر أبو اإلماـ قاؿ
 حٌت  بو؛ فليأتً  عنده، كاف فمن متضاٌدين؛ صحيحٌن إبسنادين حديثاف،

 .(ِ)«بينهما أؤٌلف
خالف ػما ي  ة رسوؿ هللاي سنٌ ػجوز أف يرد فػكال ي»از: ػقاؿ ابن بك 

ض، ػاقػنػتػبلـ هللا ال يػػك  إفٌ ػا، فدن ػػػػأب ،ةػػحػيػحػث الصػػاديػكاألح ،مػػريػالك القرآف
كتوافقو،  ،قوبل تصدٌ  ،خالف القرآفػة ال تكذلك، كالسنٌ ،   هللا رسوؿ بلـػػػكك

ناقض ة ما يي فبل ٩نوز أف يرد يف السنٌ ... ل فيومً ػجح ما أي كتوضٌ  ،على معناه كتدؿٌ 
مكذكبة، ػلة، كاألحاديث المضلًٌ ػها اٞنؤمن، كاحذر من الشبهات الو أيٌ ذلك، فتنبٌ 

 .(ّ)«كاألفكار اٞنسمومة ،كاآلراء الفاسدة
ا، فليس ض أبدن ة ليس بينهما تعاري الكتاب كالسنٌ  إفٌ »قاؿ ابن عثيمٌن: ك 

،  ة الصحيحة عن رسوؿ هللاا، كليس يف السنٌ يف القرآف ما يناقض بعضو بعضن 
ا؛ يناقض الواقع أبدن  ة ماي السنٌ ػكال ف ،ي القرآفػا، كليس فما يناقض بعضو بعضن 

، كإذا حقٌ ػي الػمكن التناقض فػ، كال يي ة حقٌ ، كالكتاب كالسنٌ الواقع كاقع حقٌ  ألفٌ 

                                                           
 .َُٓ-ُْٗ/ْ( زاد اٞنعاد: ُ)
 .ُِٕٓ/ٕ( اإلهباج يف شرح اٞننهاج: ِ)
 .ِٓٗ/ُ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ّ)
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قاؿ هللا تعاُف: ﴿أىفىبلى  .رةػت عنك إشكاالت كثيحلٌ ػان ،ىذه القاعدة فهمتى 
فنا كىًثًننا﴾ بػ ريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىًٍنً اَّللً  لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى يػىتىدى

فإذا   .(ُ)
 .(ِ)«...ال ٬نكن أف تتناقض  فأحاديث النيبٌ  ،كذلككاف األمر  

، من الصحابة كالتابعٌن، ه إُف غًن النيٌب ب صدكري نسى ما يي  -الضرب الثانـي
  .ب إليوكىذا ال ٬نتنع فيو صٌحة صدكر كٌل منت، ٣ٌنن نيسً 

بصٌحة مطابقتو  -لكٌن التخالف بينها يعين أٌف اٜنكم على أحدىا 
فت فة، كإف كيصً مطابقة عن اٞنتوف اٞنخالً ػانتفاء كصف صٌحة الب ييوجً  -للواقع 

 بصٌحة الصدكر.
ر مي كمن أبرز أمثلة ىذا الضرب: ركاايت الصحيحٌن اٞنتخالفة، يف بياف عي  
 ، عند كفاتو:النيٌب 

ى   الن يب   أىف  » :عن عائشةركل البخارٌم  -أ ثو  اٍبني  كىىيوى  تػيوييٌفً   .(ّ)«كىًستًٌٌنى  ثىبلى
 فىمىكىثى  سىنىةن، أًلىٍربىًعٌنى   اَّلل ً  رىسيوؿي  بيًعثى »اس: عن ابن عبٌ ركل البخارٌم  -ب

ثى  ّنىك ةى   كىمىاتى  ًسًنٌنى، عىٍشرى  فػىهىاجىرى  اًبٟنًٍٍجرىًة، أيًمرى  مثي   إًلىٍيًو، ييوحىى سىنىةن، عىٍشرىةى  ثىبلى
ثو  اٍبني  كىىيوى   . (ْ)«كىًستًٌٌنى  ثىبلى

 اًبلط وًيلً  لىٍيسى   اَّلل ً  رىسيوؿي  كىافى : »عن أنس بن مالكركل البخارٌم  -ج
ًق، اًبأٍلىبٍػيىضً  كىلىٍيسى  اًبٍلقىًصًًن، كىالى  اٍلبىاًئًن، ، كىلىٍيسى  اأٍلىٍمهى  اًبٛنٍىٍعدً  كىلىٍيسى  اًبآٍلدىـً

ـى  سىنىةن، أىٍربىًعٌنى  رىٍأسً  عىلىى اَّلل ي  بػىعىثىوي  اًبلس ٍبًط، كىالى  اٍلقىطىًط،  ًسًنٌنى، عىٍشرى  ّنىك ةى  فىأىقىا

                                                           
 .ِٖالنساء:  (ُ)
 .ّٓ-ِٓ/ُ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاٌف العثيمٌن: ِ)
 .ّّّْ، رقم ََُّ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
 .ّٖٗٔ، رقم ُُْٕ-ُُْٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ْ)
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ًدينىةً   كىًٜنٍيىًتوً  رىٍأًسوً  يف  كىلىٍيسى  سىنىةن، ًستًٌٌنى  رىٍأسً  عىلىى اَّلل ي  كىتػىوىف اهي  ًسًنٌنى، عىٍشرى  كىاًبٍلمى
 . (ُ)«بػىٍيضىاءى  شىعىرىةن  ًعٍشريكفى 

ى،  اَّلل ً  رىسيوؿى  أىف  » :عن عائشةركل مسلم  -د ثو  اٍبني  كىىيوى  تػيوييٌفً  كىًستًٌٌنى  ثىبلى
 . (ِ)«سىنىةن 
ثى  ّنىك ةى  مىكىثى   اَّلل ً  رىسيوؿى  أىف  : »اسعن ابن عبٌ ركل مسلم  -ه  عىٍشرىةى، ثىبلى

ى  ثو  اٍبني  كىىيوى  كىتػيوييٌفً   .(ّ)«كىًستًٌٌنى  ثىبلى
ى،  اَّلل ً  رىسيوؿى  أىف  : »اسعن ابن عبٌ ركل مسلم  -و  ٙنىٍسو  اٍبني  كىىيوى  تػيوييٌفً

  .(ْ)«كىًستًٌٌنى 
ثو  اٍبني  كىىيوى   اَّلل ً  رىسيوؿي  قيًبضى »عن أنس بن مالك: ركل مسلم  -ز  ثىبلى

ثو  اٍبني  كىىيوى  بىٍكرو  كىأىبيو كىًستًٌٌنى، ثو  اٍبني  كىىيوى  كىعيمىري  كىًستًٌٌنى، ثىبلى  .(ٓ)«كىًستًٌٌنى  ثىبلى
 اٍلبىاًئًن، اًبلط وًيلً  لىٍيسى   اَّلل ً  رىسيوؿي  كىافى : »عن أنس بن مالكركل مسلم  -ح
، كىالى  اأٍلىٍمهىًق، اًبأٍلىبٍػيىضً  كىلىٍيسى  اًبٍلقىًصًًن، كىالى   اٍلقىطىًط، اًبٛنٍىٍعدً  كىالى  اًبآٍلدىـً
ـى  سىنىةن، أىٍربىًعٌنى  رىٍأسً  عىلىى اَّلل ي  بػىعىثىوي  اًبلس ًبًط، كىالى   كىاًبٍلمىًدينىةً  ًسًنٌنى، عىٍشرى  ّنىك ةى  فىأىقىا

 ًعٍشريكفى  كىًٜنٍيىًتوً  رىٍأًسوً  يف  كىلىٍيسى  سىنىةن، ًستًٌٌنى  رىٍأسً  عىلىى اَّلل ي  كىتػىوىف اهي  ًسًنٌنى، عىٍشرى 
  .(ٔ)«بػىٍيضىاءى  شىٍعرىةن 

                                                           
 .َٔٓٓ، رقم ُُِِ-َُِِ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .ُُٓ/ِّْٗ، رقم ُِٖٓ/ْ( صحيح مسلم: ِ)
 .ُُٕ/ُِّٓ، رقم ُِٖٔ/ْ ( صحيح مسلم:ّ)
 .ُِِ/ِّّٓ، رقم ُِٕٖ/ْ( صحيح مسلم: ْ)
 .ُُْ/ِّْٖ، رقم ُِٖٓ/ْ( صحيح مسلم: ٓ)
 .ُُّ/ِّْٕ، رقم ُِْٖ/ْ( صحيح مسلم: ٔ)
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، عند كفاتو. ر النيٌب مي حديد عي ػي تػمتخالفة، فػىذه أبرز الركاايت ال 
ابٛنمع بٌن الركاايت؛ فإٌف العقل الصريح يستلـز كالتخالف فيها ال ٬نيكن رفعو 

رنا مي اٜنكم على بعضها، ّنخالفة الواقع التار٫نٌي؛ ألٌف اإلنساف إذا تويٌف، فإٌف لو عي 
ا، ال أكثر، كىذه حقيقة عقلٌية، ال ٫نتلف فيها اثناف.  كاحدن

فإف حكمنا ابلصٌحة اٞنطابقٌية لركاية )تويٌف كىو ابن سٌتٌن(، فقد حكمنا  
ابنتفاء الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن ثبلث كسٌتٌن(، ككذلك انتفاء 

 الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن ٙنس كسٌتٌن(.
كإذا حكمنا ابلصٌحة اٞنطابقٌية لركاية )تويٌف كىو ابن ثبلث كسٌتٌن(، فقد  

بن سٌتٌن(، ككذلك انتفاء حكمنا ابنتفاء الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ا
 الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن ٙنس كسٌتٌن(.

كإف حكمنا ابلصٌحة اٞنطابقٌية لركاية )تويٌف كىو ابن ٙنس كسٌتٌن(، فقد  
حكمنا ابنتفاء الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن سٌتٌن(، ككذلك انتفاء 

  كىو ابن ثبلث كسٌتٌن(.الصٌحة اٞنطابقٌية عن ركاية )تويفٌ 
 ،يػتوفٌ   أنٌو :اػػإحداى ،ركاايت ثبلث الباب يػف ذكر»قاؿ النوكٌم: 

 كىي كسٌتوف؛ ثبلث :كالثالثة كسٌتوف، مسػخ :كالثانية سنة، سٌتٌن ابن وػػكى
.  عٌباس كابن ،كأنس ،عائشة ركاية من ىنا، مسلم ركاه كأشهرىا، ،أصٌحها

 فركاية عليو. الباقي كأتٌكلوا كسٌتوف، ثبلث أصٌحها: أفٌ  العلماء على كاتٌفق
 أيضنا، لةمتأك   اٝنمس كركاية الكسر؛ ؾكتيرً  العقود، على فيها راقتيصً  ،سٌتٌن

 كسٌتوف"، "ٙنس قولو: عٌباس ابن على ،عركة أنكر كقد اشتباه. فيها كحصل
 خبلؼػب و،صحبتي  رتكثي  كال النبٌوة، أٌكؿ ؾييدرً  مػل كأنٌو الغلط، إُف كنسبو
قبل  ،ةكّنكٌ  ،عشر سنٌن :بعد اٟنجرة ،أقاـ ابٞندينة و فقوا أنٌ كاتٌ . نػالباقي
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 (ُ)كقيل ،بعد النبوة ،ةّنكٌ  ،ا اٝنبلؼ يف قدر إقامتوكإ٧نٌ  ،أربعٌن سنة :ةالنبوٌ 
 .(ِ)«ٌن كستٌ ثبلاثن  :فيكوف عمره ،ا ثبلث عشرةكالصحيح أهنٌ  ،اٟنجرة

 يستليم التصحيح االتّفاقّي:التصحيح االجتهادّي ال  -خامًسا
كسيلتاف اثنتاف: االجتهاد، كالتقليد.  -عمومنا  -لتصحيح أٌم حديث  
حٌن يعتمد على كسيلة االجتهاد، فيصٌحح اٜنديث؛ كقد ٩نتهد مصحًٌ ػفأٌكؿ ال

بعده آخركف، فيصٌححوف اٜنديث نفسو، ابجتهادىم، مٌث أييت من يعتمد على 
ا.تصحيح اجملتهدين، فيصٌحح  ا، ال ٠نتهدن  اٜنديث نفسو، فيكوف مقلًٌدن

يف تصحيحي ىذا   يقوؿ: إٓفٌ قائبلن  كلعلٌ »: بن طاىر اٞنقدسيٌ قاؿ ا
كليس   ،ما أخرجاهألهنٌ  ؛كمسلم د للبخارمٌ مقلًٌ : من ىذا الطريق ،اٜنديث
من الوجو الذم  ،حتو صحٌ كلكيٌن  ،دمنزلة من نقلٌ ػما بعلى أهنٌ  ،كذلك

 .(ّ)«...حاهصحٌ 
اد يكوف ابلنظر يف سند اٜنديث، أك أسانيده، كالنظر يف متنو؛ كاالجته

ق من سبعة شركط: ليتحٌقق اجملتهد، من اجتماع شركط اٜنديث، أم: التحقُ 
اٌتصاؿ السند، كعدالة الركاة، كضبط الركاة، كسبلمة السند من الشذكذ، 

 العٌلة.كسبلمة السند من العٌلة، كسبلمة اٞننت من الشذكذ، كسبلمة اٞننت من 
ا، يقتضي أف يبذؿ اٞنصحًٌ كىذا التحقُ  ا كبًننا، ق عمل صعب جدًّ ح جهدن

قبل إصدار حكمو، على اٜنديث؛ فعليو مراجعة أقواؿ أئٌمة اٛنرح كالتعديل، 
كاٞنقابلة بينها، عند االختبلؼ؛ كعليو مراجعة اتريخ الركاة، ٞنعرفة أٚنائهم، 

                                                           
 كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )كقبل( ابلباء.( ُ)
 .ٗٗ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 . ِٔ( مسألة التسمية: ّ)
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كشيوخهم، كتبلميذىم، كغًن ذلك من ككناىم، كألقاهبم، كمواليدىم، كبلداهنم، 
 مهٌمة.ػالتفصيبلت ال

عها، كاٞنقابلة بينها؛ ٞنعرفة كعليو أيضنا مراجعة أسانيد اٜنديث، كتتبُ 
 االٌتصاؿ كاالنقطاع فيها، كالوقف كالرفع، ك٥نو ذلك من األمور.

كعليو أف يبحث يف منت اٜنديث؛ ليطمئٌن إُف سبلمتو من الشذكذ، كإُف 
لعٌلة؛ كال يكوف ذلك البحث ابلنظرة العجلى، كإ٧ٌنا يكوف ابلتأٌٓف سبلمتو من ا

 ر كاالستذكار كاالستحضار كاٞنقابلة كاٞنوازنة. ر كالتدبُ كالتفكُ 
كلذلك ليس غريبنا أف ٫نتلف اٞنؤٌلفوف يف تصحيح األحاديث، كإف 

ا، كاالختبل ؼ سلكوا طريق االجتهاد؛ ألٌف أدكات االجتهاد كعناصره كثًنة جدًّ
 .من ٫نالفو يف التصحيح فيها كاقع كثًننا، كلذلك لن يعدـ اجملتهد

كالفرؽ كبًن بٌن التصحيح االجتهادٌم، كالتصحيح االتٌفاقٌي، ففي األٌكؿ  
حٌن، بعضهم ٩نتهد، فيصٌحح يكوف مصدر التصحيح آحادنا من اٞنصحًٌ 

ا؛ فإف كافقهم بعد ذلك سائر اٞنؤٌلف ٌن، اٜنديث، كبعضهم يصٌححو، تقليدن
ا؛ فلم ٫نالفوىم يف التصحيح، كل ركا ما صٌححوه، كاف م يينكً ػاجتهادنا، أك تقليدن

 ذلك ىو التصحيح االتٌفاقٌي.
كليست كٌل أحاديث الصحيحٌن مصح حة، ابلتصحيح االتٌفاقٌي، فقد  

صٌحة  -قد٬ننا، كحديثنا، من أىل اٜنديث، كمن غًنىم  -أنكر بعض اٞنؤٌلفٌن 
؛ كلذلك يكوف تصحيح ما اختيلف فيو من قبيل بعض أحاديث الصحيحٌن

 التصحيح االجتهادٌم، ال من قبيل التصحيح االتٌفاقٌي.
 يعتقد من لئبٌل  ؛ىذه اٜنكاية ا أدخلتي كإ٧نٌ »قاؿ أبو الوليد الباجٌي: 

 بل قد تصحٌ  .ما ليس يف الصحيحٌن ليس بصحيح ٪نسن ىذا الباب أفٌ  ال
ج الشيخ كلذلك قد خرٌ  ؛كمسلم ي صحيحي البخارمٌ ػأحاديث ليست ف
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من الصحيح  ،يف كتاب اإللزامات هركمٌ ػال كالشيخ أبو ذرٌ  حسن الدارقطينٌ ػال أبو
كأخرج ذلك  ،جد يف الكتابٌن ما فيو الوىمو قد كي ككما أنٌ  .ما ألزما٨نا إخراجو

 من كاف ، فمنا ذلك ُنسب االجتهادكإ٧نٌ  .كٗنعو يف جزء ،اٜنسن الشيخ أبو
 ،كسقمو اٜنديث، صٌحة يف ينظر أف لزمو الشأف، هبذا كالعلم االجتهاد أىل
 صٌحتو، اٌدعيا فيما تقليد٨نا لزمو حالو، تلك يكن مػل كمن نظرا. ما ّنثل

رجاه مػل فيما كالتوٌقف  اعتقد أحاديث البخارمٌ  كقد أخرج الصحيح. يف ٫ني
 اعتقد أحاديث مسلم كأخرج ذلك. غًن فيها اعتقد لػٌما مسلم؛ تركها صٌحتها،
 األمر أفٌ  على يدؿٌ  كىو معتقده، غًن فيها اعتقد لػٌما البخارٌم، تركها صٌحتها،

 .(ُ)«ىم ما كقليل الشأف، هبذا العلم أىل من كاف ٣ٌنن االجتهاد، طريقو
ركل يف الذم يي  ،كاٞنقصود ىنا التمثيل ابٜنديث»كقاؿ ابن تيمٌية: 

 ،كاترة اٞنرجوح ،يكوف الراجح اترةو قد كأنٌ  ،كينازع فيو بعض العلماء ،الصحيح
يف  ،كموارد االجتهاد  ،يف تصحيح اٜنديث ،كمثل ىذا من موارد االجتهاد

يف  ،فق عليو العلماءفهو مثل ما اتٌ  ،توفق العلماء على صحٌ ا ما اتٌ كأمٌ  .األحكاـ
كٗنهور متوف الصحيح من ىذا  ،ا صدقن كىذا ال يكوف إاٌل  ،األحكاـ
 .(ِ)«الضرب

 تقد٬نو، يستلـز ال البخارمٌ  يف معارضو ككوف»اٜننفٌي:  اٟنماـابن كقاؿ 
 أصحٌ  قاؿ: من كقوؿ خارج، من الرتجيح ييطلىب بل الصٌحة، يف اشرتاكهما بعد

 مسلم، بو انفرد ما مثٌ  البخارٌم، بو انفرد مٌث ما -الصحيحٌن  يف ما األحاديث

                                                           
 .َُّ/ُكالتجريح: ( التعديل ُ)
األفكار:  كتوضيح، ٕٔ-ٕٓإرشاد النٌقاد:  ، كانظر:ُٔ/ُٖ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
ُ/َّٗ-َُّ. 
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 -أحد٨نا  شرط على اشتمل ما مثٌ  غًن٨نا، من شرطهما، على اشتمل ما مثٌ 
 الشركط على ركاهتما الشتماؿ إاٌل  ليس األصٌحٌية إذ فيو، التقليد ٩نوز ال ،ٓنُكمه 
 الكتابٌن، غًن يف حديث، ركاة يف الشركط تلك كجود فيرض فإذا اعترباىا، اليت
 أحد٨نا أك حكمهما مثٌ  م؛التحكُ  عٌن الكتابٌن يف ما أبصٌحٌية اٜنكم يكوف أفبل
 فيجوز الواقع، ّنطابقة فيو ييقطىع ٣نٌا ليس الشركط تلك ٠نتمع اٞنعٌٌن  الراكم أبفٌ 

م يسلم من غوائل ػن لكقد أخرج مسلم عن كثًن يف كتابو ٣نٌ  .خبلفو الواقع كوف
فدار األمر يف الركاة على اجتهاد  ؛م فيهملًٌ كي ٗناعة تي  ككذا يف البخارمٌ  ،اٛنرح

يكوف  :أك ألغاه آخر ،امن اعترب شرطن   أفٌ العلماء فيهم، ككذا يف الشركط حٌت 
، (ُ)ا ٞنعارضة اٞنشتملمكافئن  -عنده  ا ليس فيو ذلك الشرط٣نٌ  -ما ركاه اآلخر 

نعم تسكن نفس غًن  قو اآلخر. ككثٌ ف راكاين على ذلك الشرط، ككذا فيمن ضعٌ 
يف ا اجملتهد إُف ما اجتمع عليو األكثر، أمٌ  ،اجملتهد كمن َف ٫نرب أمر الراكم بنفسو

  .(ِ)«... إُف رأم نفسوفبل يرجع إاٌل  ،اعتبار الشرط كعدمو كالذم خرب الراكم
 حديثّي ال يستليم التصحيح القطعّي:ـالتصحيح ال -سادًسا

اختلف اٞنؤٌلفوف القدامى، يف تصحيح أحاديث اآلحاد، الواردة يف 
 ظنٌػٌية.الصحيحٌن، أك يف أحد٨نا، بٌن قائل ابلصٌحة القطعٌية، كقائل ابلصٌحة ال

فالقائلوف ابلصٌحة الظنٌػٌية ال يفرٌقوف بٌن أحاديث الصحيحٌن، كسائر  
األحاديث اٞنوصوفة ابلصٌحة؛ فليس كٌل حديث موصوؼ ابلصٌحة يكوف 

 .(ّ)، إاٌل إذا كاف متواترنامقطوعنا بو يف نفس األمر

                                                           
 (.اٞنشتمل وٞنعارض امكافئن  ...كألغاه آخر ،امن اعترب شرطن ذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )ك( ُ)
 .ِْٔ/ُ( شرح فتح القدير: ِ)
 .ٗٓ-ٖٓ، كنزىة النظر: َُٔ-َُٓ/ُ، كشرح التبصرة: ِّ( انظر: اٞننهل الركٌم: ّ)



536 

كمت قالوا: ىذا حديث صحيح، فمعناه: أنٌو اٌتصل »قاؿ ابن الصبلح: 
سائر األكصاؼ اٞنذكورة، كليس من شرطو أف يكوف مقطوعنا بو يف سنده مع 

نفس األمر، إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد، كليس من األخبار اليت أٗنعت 
 .(ُ)«األٌمة على تلٌقيها ابلقبوؿ

 ،صل سنده ابلعدكؿ الضابطٌن من غًن شذكذاتٌ  كىو ما»كقاؿ النوكٌم: 
  .(ِ)«و مقطوع بوال أنٌ  ،فهذا معناه ،صحيح :كإذا قيل .ةكال علٌ 

أك  ،ةالصحٌ ك  ،كاٜنكم على اٜنديث ابلوضع ،ىذا»كقاؿ العجلوٌٓف: 
 أك غًنه، ال ابعتبار ،ابعتبار اإلسناد ،ثٌنا ىو ُنسب الظاىر للمحدٌ غًن٨نا، إ٧نٌ 

 - ثابعتبار نظر ادٌ  - الصحيح مثبلن  ٛنواز أف يكوف ؛نفس األمر كالقطع
كلو ٞنا يف الصحيحٌن على  ،يف نفس األمر، كابلعكس ،اضعيفن ا أك موضوعن 

تو يف ألفيٌ  ،كما أشار إُف ذلك اٜنافظ العراقيٌ   ،الصحيح، خبلفنا البن الصبلح
 بقولو:

 لدػػػػػػػػكل ،اػػنًّ ػظ :لػػػػػػكقي ،وػػػػػػػػػػذا لكػػػػػػ  داسنً ما قد أي لً  ةو بصحٌ  عٍ كاقطى 
 كمكيف الصحيح بعض شيء قد ري   وكمػػزاه النػػػػػد عػقيهم قحقًٌ ػي م

كمع كوف اٜنديث  .فاقنااتٌ  النسبة لرسوؿ هللا  نعم اٞنتواتر مطلقنا قطعيٌ 
ب عليو اٜنكم كيرتتٌ  ،ثٌنل ّنقتضى ما يثبت عند ادٌ عمى فيي  ،٪نتمل ذلك

 .(ّ)«اٞنستفاد منو للمستنبطٌن الشرعيٌ 
الذين يركف أٌف أغلب كابن الصبلح كاحد من أشهر اٞنؤٌلفٌن القدامى، 

                                                           
 .َٖ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
 .ِٓ( التقريب كالتيسًن: ِ)
 .َُ-ٗ/ُ( كشف اٝنفاء: ّ)
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ؿ كىو األكٌ »أحاديث الصحيحٌن مقطوع بصٌحتها، كذلك كاضح يف قولو: 
 ،طلقوف ذلكيي  و"،فق عليصحيح متٌ "ا: الذم يقوؿ فيو أىل اٜنديث كثًنن 

ة عليو فاؽ األمٌ اتٌ  ة عليو، لكنٌ فاؽ األمٌ كمسلم، ال اتٌ  فاؽ البخارمٌ كيعنوف بو اتٌ 
 فقا عليو ابلقبوؿ.ي ما اتٌ ة على تلقٌ فاؽ األمٌ من ذلك، كحاصل معو؛ التٌ  الزـه 

ا لقوؿ كاقع بو، خبلفن  النظرمٌ  تو، كالعلم اليقيينٌ كىذا القسم ٗنيعو مقطوع بصحٌ 
ة ابلقبوؿ؛ تو األمٌ ا تلقٌ ، كإ٧نٌ  الظنٌ فيد يف أصلو إاٌل و ال يي ا أبنٌ من نفى ذلك، ١نتجًّ 

كنت أميل إُف ىذا،   طئ. كقدقد ٫ني  ، كالظنٌ و ٩نب عليهم العمل ابلظنٌ ألنٌ 
 ظنٌ   ىو الصحيح؛ ألفٌ الن اٞنذىب الذم اخرتانه أكٌ  ابف ِف أفٌ  مثٌ  ،كأحسبو قوايًّ 

، إة يف إٗناعها معصومة من اٝنططئ، كاألمٌ ال ٫ني  إىو معصـو من اٝنط من
ا هبا، كأكثر إٗناعات ة مقطوعن كٟنذا كاف اإلٗناع اٞنبتىن على االجتهاد حجٌ 

ما انفرد بو  نكتة نفيسة انفعة، كمن فوائدىا: القوؿ أبفٌ كىذه  العلماء كذلك.
كاحد من   ة كلٌ ي األمٌ تو؛ لتلقٌ ع بصحٌ قطى أك مسلم مندرج يف قبيل ما يي  البخارمٌ 

فيما سبق، سول  ،لناه من حاٟنماعلى الوجو الذم فصٌ  ،كتابيهما ابلقبوؿ
كغًنه،  كالدارقطينٌ   ،اظفٌ م عليها بعض أىل النقد من اٜني تكلٌ  ،أحرؼ يسًنة

 .(ُ)«كىي معركفة عند أىل ىذا الشأف
كما ذىب إليو ابن الصبلح قد كافقو عليو كثًن من اٞنؤٌلفٌن القدامى، 

 كمع ذلك، فقد خالفو يف رأيو ىذا كثًنكف.
خرب الواحد ال ييفيد العلم، خبلفنا لبعض أصحاب »ىاف: رٍ قاؿ ابن بػى 

كالبخارٌم مقطوع بصٌحتو. كعمدتنا: إٌف اٜنديث؛ فإهٌنم زعموا أٌف ما ركاه مسلم 
العلم لو حصل بذلك، ٜنصل لكاٌفة الناس، كالعلم ابألخبار اٞنتواترة؛ كألٌف 

                                                           
 .ٕٗ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
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البخارٌم ليس معصومنا عن اٝنطإ، فبل نقطع بقولو؛ ألٌف أىل اٜنديث كأىل 
العلم غٌلطوا مسلمنا كالبخارٌم، كثٌبتوا أكىامهما، كلو كاف قوٟنما مقطوعنا بو، 

حاؿ عليهما ذلك؛ كألٌف الركاية كالشهادة، كال خبلؼ أٌف شهادة البخارٌم الست
يقطع بصٌحتهما، كلو انفرد الواحد منهم ابلشهادة، َف يثبت اٜنٌق بو،  كمسلم ال

فدٌؿ على أٌف قولو ليس مقطوعنا بو، كإف أبدكا يف ذلك منعنا، كاف خبلؼ 
يقضوف إبثبات اٜنقوؽ ما كانوا  إٗناع الصحابة؛ فإٌف أصحاب رسوؿ هللا 

إاٌل بشهادة شاىدين. كال عمدة للخصم إاٌل أٌف األٌمة أٗنعت على تلٌقي ىذين 
الكتابٌن ابلقبوؿ، كاتٌفقوا على العمل هبما. كىذا ال يدٌؿ على أهٌنما مقطوع 

يف الركاية،  ،هما؛ العتقادىا األمانة كالثقةػما عملت بػبصٌحتهما. فإٌف األٌمة إنٌ 
 .(ُ)«ييوجب العمل بو، كاف مقطوعنا بصٌحتو كليس كٌل ما

كمسلم،  فق عليو البخارمٌ الصحيح أقساـ: أعبلىا ما اتٌ »كقاؿ النوكٌم: 
 ، مثٌ على شرط البخارمٌ  على شرطهما، مثٌ  مسلم، مثٌ  ، مثٌ ما انفرد بو البخارمٌ  مثٌ 

، توأك على صحٌ  ،ق عليوفى كإذا قالوا صحيح متػٌ  .صحيح عند غًن٨نا مسلم، مثٌ 
فهو مقطوع  ،ما ركايه أك أحد٨نا كذكر الشيخ أفٌ  .فاؽ الشيخٌنفمرادىم اتٌ 

فيد فقالوا: يي  ؛قوف كاألكثركفكخالفو اقًٌ  ؛حاصل فيو كالعلم القطعيٌ  ،توبصحٌ 
  .(ِ)«م يتواترػما ل الظنٌ 

خبلؼ  :يف ىذه اٞنواضع ،كىذا الذم ذكره الشيخ»كقاؿ النوكٌم أيضنا: 
اليت ليست  ،أحاديث الصحيحٌن :م قالوافاهنٌ  ،كثركفكاألقوف قالو اقًٌ  ما

 ،رعلى ما تقرٌ  فيد الظنٌ ا تي ٧نٌ إكاآلحاد  ،ا آحادفإهنٌ  ؛فيد الظنٌ ا تي ٧نٌ إ ،ّنتواترة

                                                           
 .ُْٕ-ُِٕ/ِ( الوصوؿ إُف األصوؿ: ُ)
 .ِٖ( التقريب كالتيسًن: ِ)
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ا أفادان ٧نٌ إة ابلقبوؿ األمٌ  يكتلقٌ  ؛كغًن٨نا يف ذلك، كمسلم فرؽ بٌن البخارمٌ  كال
أخبار اآلحاد اليت يف غًن٨نا  فٌ إف ؛ق عليوفى كىذا متػٌ  ،كجوب العمل ّنا فيهما

 ؛فكذا الصحيحاف ، الظنٌ اٌل إفيد كال تي  ،ت أسانيدىاذا صحٌ إ ،٩نب العمل هبا
تاج ال ٪ني  ،اا يفرتؽ الصحيحاف كغًن٨نا من الكتب يف كوف ما فيهما صحيحن ٧نٌ إك 

 حٌت  ،ل بوعمى ال يي  اكما كاف يف غًن٨ن ،ابل ٩نب العمل بو مطلقن  ،إُف النظر فيو
ة على العمل ّنا ٗناع األمٌ إكال يلـز من  ،د فيو شركط الصحيحوجى كتي  ،رنظى يي 

ىاف رٍ بن بػى انكار إ كقد اشتدٌ  . و كبلـ النيبٌ و مقطوع أبنٌ ٗناعهم على أنٌ إفيهما 
 . (ُ)«كابلغ يف تغليطو ،ماـ على من قاؿ ّنا قالو الشيخاإل

 البخارمٌ  عليو اتٌفق ما ٗنيع إفٌ : الصبلح ابن كقاؿ»كقاؿ الزركشٌي: 
 كاٜنقٌ  الكتابٌن. ىذين صٌحة على اتٌفقوا العلماء ألفٌ  بصٌحتو؛ مقطوع كمسلم

 كذلك فيهما، ّنا العمل جواز على إ٧ٌنا كقع االتٌفاؽ إذ كذلك، ليس أنٌو
 القطع؛ يكٌلفنا مػل تعاُف هللا فإفٌ  الصٌحة، مظنوف فيهما ما يكوف أف ينايف ال

 .(ِ)«الظنٌ  إاٌل  تيفد مػل كإف البٌينة، ّنوجب اٜنكم ٩نب كلذلك
 عن الساٞنة كأحاديثهما اٜنديث، كتب أجلُ  فهما»كقاؿ الصنعآٌف: 

أكثر  فيهما ما إُف مػالعالً  كنفس للظٌن، ٓنصيبلن  األحاديث أقرب فيها التكٌلم
أنصف، ككاف  إف نفسو، من الناظر ٩نده شيء ىذا غًن٨نا. يف ما سكوانن إُف

 ما منهما ييهضىم كال يستحٌقانو، ما على زايدة ٟنما ييٌدعى ال إ٧ٌنا العلم؛ أىل من
 كما صحيحنا، إاٌل  الكتاب ىذا يف أيخرج مػ"ل البخارٌم: قوؿ لو. كأٌما أىله  ٨نا

صٌح"؛  ما إاٌل  اٛنامع كتايب يف أدخلت "ما أكثر"، كقولو: الصحيح من تركت

                                                           
 . َِ/ُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ِْٔ/ ْايط يف أصوؿ الفقو: ( البحر ِ)
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 قاؿ كقدنظره.  يف الصحيح ٓنٌرل أنٌو نفسو عن إخبار صحيح، كبلـ فهو
 لنا، ظهر فيما صحيح، مرادىم: حديث ىذا اٌدثٌن: قوؿ إفٌ  الدين: زين

اٝنطإ  ٛنواز األمر؛ نفس يف بصٌحتو، مقطوع ال أنٌو اإلسناد، بظاىر عمبلن 
 ،البخارمٌ  على ،كالنسياف ،خطأػال فيجوز انتهى. قلت: الثقة، على كالنسياف

 عتتبُ  بعد إاٌل أنٌو مرجوحنا؛ جويزناػت كاف كإف بصٌحتو، حكم فيما نفسو،
 ينتهض ي كتابو،ػف ،خالفو من الشرائط ما كتابو، كإظهار يػف ماػل ،ٌفاظحي ػال

 .(ُ)«االختبار زايدة إُف ،النظٌار الفطن مػالعال كيقود التجويز،
أك  - كجود اٜنديث يف الصحيحٌن :العاشرة»كقاؿ الصنعآٌف أيضنا: 

ن لوجود الركاية فيهما عمٌ  ؛ابٞنعىن الذم سبق ،تويقضي بصحٌ  ال - أحد٨نا
 ،فاؽركاهتما قد حصل االتٌ  أفٌ  -فقوؿ اٜنافظ ابن حجر  ،و غًن عدؿعرفت أنٌ 

 ٌنت الصحيحة تلقٌ األمٌ  إفٌ " :قولوك  ،نظر ١نلٌ  - ق اللزـكيبطر ، على تعديلهم
 ،(ِ)كأبو طاىر اٞنقدسيٌ  ،سبقو إليو ابن الصبلح ،ىو قوؿك  "،ابلقبوؿ

 :يكإف اختلف ىؤالء يف إفادة ىذا التلقٌ  ،(ّ)اٝنالق عبدبن الرحيم  عبد كأبو
و كأنٌ  ،د بن إبراىيم سبب اٝنبلؼ يف كتبود ١نمٌ كبسط السيٌ . أك الظنٌ  ،العلم

كلنا عليو أنظار ، ؿ الكبلـ يف ذلككطوٌ  ،وعلى اٞنعصـو يف ظنٌ  إجواز اٝنط
 :طرفٌنال يفسؤاؿ االستفسار  بٌد من كأقوؿ: ال (.العقاؿ حلٌ ) :أكدعناىا

، ىذا غًن ا ابلقبوؿمتهة تلقٌ ة كعامٌ ة من خاصٌ األمٌ  كلٌ   ىل اٞنراد أفٌ  -ؿاألكٌ 

                                                           
 .ُٓٓ-ُْٓ( ٖنرات النظر: ُ)
 ( الصواب: ابن طاىر اٞنقدسٌي.ِ)
 ( الصواب: أبو نصر عبد الرحيم بن عبد اٝنالق.ّ)
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على  إاٌل أنٌو ال ٫نفى أٌف ىذه دعول  ،(ُ)نية اجملتهداٞنراد علماء األمٌ  بل مراد،
من الربىاف  ال بدٌ  ،ى الكتابٌن ابلقبوؿو تلقٌ أنٌ  األٌمة فرد من أفراد ٠نتهدم كلٌ 

على  ،نةكإقامة البيٌ   ،عادة ،راتكإقامتو على ىذه الدعول من اٞنتعذٌ  ،عليها
. فهو كاذب ،عاهمن ادٌ  بن حنبل كغًنه أفٌ  الذم جـز أ٘ند ،دعول اإلٗناع

، فكيف من بعده ،قبل عصر أتليف الصحيحٌن ،كإف كاف ىذا يف عصره
من  أفٌ  كالذم يغلب بو الظنٌ  .كتباعد أطراؼ أقطاره ،اكاإلسبلـ ال يزاؿ منتشرن 

 إذ معرفتهما ِنصوصهما ليست ،العلماء اجملتهدين من ال يعرؼ الصحيحٌن
السؤاؿ . دليلهاي ػفب طالى يي ك  ،الدعولمنىع ػتي جملة ػكابل ،ي االجتهادػف ،اشرطن 
، ىل ي ابلقبوؿالتلقٌ من اٞنراد  ما :على تقدير تسليم الدعول األكُف -الثآف

فيد فهذا ال يي  ؟ما ٟنذين اإلمامٌن اٜنافظٌنكأهنٌ  ،الكتابٌن كٗنلتهماي أصل تلقٌ 
ي أك اٞنراد ابلتلقٌ  ؛فيد اٞنطلوبكال يي ، فيهماإُف مؤلٌ  ،ة نسبتهما اٜنكم بصحٌ إاٌل 

 يتال يى إذ ؛لمطلوبلكىذا ىو اٞنفيد  ،فرد من أفراد أحاديثهما لكلٌ  ،ابلقبوؿ
ابلقبوؿ ىو ما حكم  ىاٞنتلقٌ  فإفٌ  ؛تهمايفاؽ على تعديل ركااالتٌ  اب عليهرتٌ 

يبلقي الذم كىو  ،بن إبراىيم دد ١نمٌ كما رٚنو بذلك السيٌ   ،اتو ظنًّ اٞنعصـو بصحٌ 
إذ ال يكوف ذلك  ؛ؿ لوكمتأكًٌ  ،ة بٌن عامل بوكوف األمٌ ت ماو إنٌ  :ٌنقوؿ األصوليٌ 

 .(ِ)«ٟنم ا صحٌ ٞن إاٌل 
 و مبينٌ أنٌ  :ؿاألكٌ  :ُنثافكأقوؿ يف ىذا الكبلـ »كقاؿ الصنعآٌف أيضنا: 

ىذه دعول على  منا أفٌ كقد قدٌ  .ة للكتابٌن ابلقبوؿاألمٌ  ي كلٌ على دعول تلقٌ 
كقد  .كغًنىا (،ٖنرات النظر)كما أكضحناه يف   ،كىي غًن صحيحة ،هاة كلٌ األمٌ 

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )اجملتهدكف(.ُ)
 .ُِٓ-ُُٓ( ٖنرات النظر: ِ)



542 

 سول ،ت ذلك ابلقبوؿة تلقٌ األمٌ  إفٌ  :و قاؿفإنٌ  ؛مامهاػالصبلح بعدـ ت ابن أقرٌ 
 :كدليل العصمة ،ةى األمٌ مسمٌ  خفى أفٌ ػكال ي ،ككفاقو ،خبلفوػب عتدٌ يي  من ال

ة ى األمٌ كإخراجو عن مسمٌ ، مجتهدػب عتدٌ و ال يي كالقوؿ أبنٌ  ،جتهدػم شامل لكلٌ 
منا كقد قدٌ  .ر دليلػبغي ،اءػػا شػػػاء مػػػن شػػعى م الدٌ كإاٌل  ،حقيقػت ال يقبلو ذك

من حيث  ،نػىل ىو ألصل الكتابي :يعن ىذا التلقٌ  ،االستفسار سؤاؿ
فيد ال يي ك  ،مرادر ػغيؿ األكٌ . من أحاديثهما ،فرد ،فرد أك لكلٌ  ،جملةػال
 ،اسابقن  ،كما أشران إليو  ،فيو الدعول كال يتمٌ  ،مرادػي ىو الػالثانك  ،مطلوبػال

بعد تسليم الدعول  ،يػالبحث الثان .رىاػي غيػكف (،رػػالنظ مراتػث) يػف رانهكقرٌ 
ا ػػكم  ،ةػػت األدلٌ كعليها دلٌ  ،عن الضبللة ،ة معصومةاألمٌ  التحقيق أفٌ  أفٌ  :ىػكلاألي 
 ،كقد أشران إليو .اة ابلدرايةسمٌ مي ػال ،"رح الغايةػػش"على  ،ناػػيواشػي حػف ،اهػػقنحقٌ 

 .(ُ)«ي ىذاػكأتيت زايدة ف ،خطأ ليس بضبللةػكال ،اسابقن 
ل ػملٌقبٌن أبىػكطائفة، من ال ،رع: ابن الصبلحػػػػػف»كقاؿ اللكنوٌم: 

ماعيل البخارٌم، كمسلم بن ػحٌمد بن إسػن، مػحديث، زعموا أٌف ركاية الشيخيػال
ماع على أٌف ػم النظرٌم؛ لئلجػػن، تيفيد العلػالصحيحي حٌجاج، صاحيبػال

كىذا  .ماع قطعيٌ ػغًن٨نا، كتلٌقت األٌمة بقبوٟنما، كاإلج ن مزيٌة، علىػيػللصحيح
، فإفٌ ػب جٌرد ركايتهما ال ييوجب ػيعلم ابلضركرة أٌف م ،إُف كجدانو من رجع هته

ا، ػػن ا علمػادت ركايتهمػػػػػو أفػػػػار متناقضة، فلػػػػػبػريكم فيهما أخ دػػػػػاليقٌن البٌتة، كق
 ،ب إليو ابن الصبلحػػا ذىػػػأم: م -ع. كىذا ػػػػي الواقػف ػن،ق النقيضيػػحقُ ػـز تػػػػػػل

محٌدثٌن؛ ألٌف انعقاد ػكال ،جمهور، من الفقهاءػما قالو ال خبلؼػب -و ػػكأتباع
 منوع،ػم -آخرين  ثقات مركاٌيت ما، منػرىػعلى غي ،الػمزيٌة على -ماع ػاإلج

                                                           
 .ُِّ-ُِِ/ُ( توضيح األفكار: ُ)
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ييفيد ال أنفسهما ما على مزيٌتهما على ماعػكاإلج
 ،هماػشأن جبللة كألفٌ  ؛(ُ)

ذلك  يستلـز ال -سيلًٌم  كلو - اٞنزيٌة على كاإلٗناع لكتابيهما، األٌمة كتلٌقي
 مركاٌيهتما رجاؿ أفٌ  إاٌل  ليس األٌمة بٌن اٞنتلٌقى اٞنسل م القدر فإفٌ  القطع كالعلم،

 الظٌن، إاٌل  ييفيد ال كىذا ركايتهم، لقبوؿ اٛنمهور اشرتطها اليت للشركط، جامعة
 -كسٌلم  كأصحابو كآلو عليو هللا صٌلى - هللا رسوؿ عن اثبتة مركاٌيهتما أفٌ  كأٌما
، عليو إٗناع فبل  ألفٌ  كتابيهما؛ يف ما ٗنيع صٌحة على إٗناع كال كيف، أصبلن

٢نتلىف  البدع أىل ركاية كقبوؿ البدع، أىل من كغًنىم قدريٌوف، منهم ركاهتما
 أصحٌ  أحاديثهما أفٌ  يلـز ما غاية القدريٌة؟ مركاٌيت صٌحة على اإلٗناع فأين فيو،

 ال كىذا الكماؿ، على اٛنمهور عند الشركط على مشتملة أهٌنا يعين: الصحيح،
 إفٌ  اٟنماـ: ابن الشيخ قاؿ ما كلنعم اٞنتٌػبىع؛ اٜنقٌ  ىو ىذا القوٌم. الظنٌ  إاٌل  ييفيد
كال  ،بو عتدٌ قوؿ ال يي  - اآلخريناألئٌمة  مركاٌيت على مركاٌيهتما بتقدٔف - قوٟنم

ة من تلقاء يٌ األصحٌ  فٌ أك  ،كيف ال  ،ماهتم الصرفةبل ىو من ٓنكُ  ،بو لتدقيي 
فهما كغًن٨نا  ،كإذا كاف ركاة غًنىم عادلٌن ضابطٌن ،ة ضبطهمكقوٌ  ،عدالة الركاة
م كالتحكُ  ،امن حكُ ػ تإاٌل  ،ماػعلى غًنى (ِ)هماػزتيمػلحكم بلسبيل  كال ،على السواء

 .(ّ)«فافهم ،ليوإلتفت ال يي 
بطريقة  واكن أف يقطع٬ني  لقطع الل حديث اآلحاد إبفادة واقال الذينف

  سيٌب.بطريقة القطع النًٌ  وفالقطع اٞنطلق؛ ألٌف اٞنسألة خبلفٌية، كإ٧ٌنا يقطع
ليس  ، الظنٌ إاٌل  ،فيدحديث اآلحاد ال يي  القوؿ أبفٌ »قاؿ ابن عثيمٌن: 

                                                           
 .اعي لوجود )ما( ىناكال د( كذا يف اٞنطبوع، ُ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كلعٌل مراده: )ّنزيٌتهما(، كما يف سائر اٞنواضع اٞنتقٌدمة.ِ)
 . ُُٓ/ِ( فواتح الر٘نوت بشرح مسٌلم الثبوت: ّ)
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على  ،ت القرائنإذا دلٌ  ،فيد اليقٌنعلى إطبلقو، بل يف أخبار اآلحاد ما يي 
 .(ُ)....«ة ابلقبوؿتو األمٌ صدقو، كما إذا تلقٌ 

ق شركط الصٌحة: اٌتصاؿ كالذين قالوا إبفادة الظٌن ال يقطعوف، بتحقُ 
 السند، كعدالة الركاة، كضبط الركاة، كالسبلمة من الشذكذ، كالسبلمة من العٌلة.

 فًنكف أٌف اٜنكم ابٌتصاؿ السند، حكم ظيٌنٌ، يف عٌدة مواضع، أبرزىا:
، كقد يكوف  -1 كجود العنعنة، أك األأننة، يف السند، فقد يكوف السند مٌتصبلن

 :عن فبلف قاؿ(، أك عبارة )أٌف فبلانن قاؿ()منقطعنا، بسقوط بعض الركاة؛ فعبارة 
ال تيفيداف القطع، ُنصوؿ السماع؛ فليستا كعبارة )حٌدثنا فبلف قاؿ(، أك عبارة 

  .(ِ)انن يقوؿ(عبارة )ٚنعت فبل )حٌدثين فبلف قاؿ(، أك
وضح فيها ا َف يي ٣نٌ  ،ة أحاديثكيف صحيح مسلم عدٌ »قاؿ الذىيٌب: 

القلب  يمن غًن طريق الليث عنو، فف يعن جابر، كى ،الزبًن السماع أبو
 ."ةمكٌ ػمل السبلح بػحد حأل حلٌ ػال ي"، من ذلك حديث: يءش منها

كحديث:  ."زينب ،فأعجبتو، فأتى أىلو ،امرأة  رأل" كحديث:
 .(ّ)«كغًن ذلك ."ْنصيص القبور عن يالنه"

 ،مسلم جيئو يفّن ،ه عليناتجو  ػكال يي  :قلت»كقاؿ ١نيي الدين اٜننفٌي: 
فقد كضع اٜنافظ  ،ـصطداه ال يقول عند االجوُ تكال ،مسلم أشياء فقد كقع يف

 اهٚنٌ  ،مسلم جة يف على األحاديث اٞنقطوعة اٞنخر  ار كتاابن الرشيد العطٌ 
 ،"اٞنقطوعة مسلم من األحاديث ما كقع يف بياف الفوائد اجملموعة يف غرر"بػ

                                                           
 .ُّ/ُ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاٌف العثيمٌن: ُ)
 .َُٖ-ُٕٗ، كقواعد التحديث: ُٗٓ-ُٖٓ( انظر: نزىة النظر: ِ)
 .ّٗ/ْ( ميزاف االعتداؿ: ّ)
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سنة  ،د بن عبد هللا الظاىرمٌ أيب إسحاؽ إبراىيم بن ١نمٌ  ،ٚنعتو على شيخنا
 الشيخ بقراءة ،فو اٜنافظ رشيد الدينبسماعو من مصنٌ  ،مئة عشرة كسبع اثنيت

ؿ أكٌ  يف ،ي الدينينها الشيخ ١نكبيٌ  ،عثماف اٞنقاتليٌ  فخر الدين أيب عمرك
 فاز فقد ،من ركل لو الشيخاف فٌ إ -كما يقولو الناس  .صحيح مسلم شرح

كتابو عن   فقد ركل مسلم يف ؛كال يقول ،ها من التجوُ ىذا أيضن  - (ُ)القنطرة
كتابو   ا ركل عنهم يفإ٧نٌ  :فيقولوف ،كغًنه من الضعفاء ،سليم ليث بن أيب

االعتبار  وا:ظ قالااٜنفٌ  ألفٌ  ؛كىذا ال يقول .متابعاتػلبلعتبار كالشواىد كال
ككتاب مسلم التـز فيو  ،فوف هبا حاؿ اٜنديثكالشواىد كاٞنتابعات أمور يتعرٌ 

 كاعلم أفٌ  !!فيو بطرؽ ضعيفة مؼ حاؿ اٜنديث الذفكيف يتعرٌ  الصٌحة.
، ك)عن( مقتضيتاف لبلنقطاع عند أىل اٜنديث، ككقع يف مسلم (ِ))إٌف(

ا النوع شيء كثًن، فيقولوف على سبيل التجُوه: ما كاف من كالبخارٌم من ىذ
ىذا النوع يف غًن الصحيحٌن، فمنقطع، كما كاف يف الصحيحٌن، فمحموؿ 

 .(ّ)«على االٌتصاؿ
، كقد يكوف  -2 كجود راكو مدلًٌس، يف السند، فقد يكوف السند مٌتصبلن

ية رفض منقطعنا، إبسقاط اٞندلًٌس لبعض الركاة، من السند عمدنا؛ خش
 .(ْ)اٜنديث

                                                           
 ( اٞنعركؼ: )جاز القنطرة(، أك )جاكز القنطرة(.ُ)
( الصواب: )أٌف( هبمزة فوقٌية مفتوحة، ألٌف اٞنراد اإلشارة إُف )األأننة(، كقوٟنم: "حٌدثنا ِ)

 فبلف أٌف فبلانن قاؿ"، أك "أخربان فبلف أٌف فبلانن قاؿ"... إٍف.
 .ٔٔٓ-ٓٔٓ/ْ( اٛنواىر اٞنضٌية: ّ)
 .َُٓ-َُْ( انظر: نزىة النظر: ْ)
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رين الشيخ صدر الدين بن ف يف ذلك من اٞنتأخٌ كتوقٌ »قاؿ الزركشٌي: 
ة من استثناء يف النفس لغصٌ  إفٌ  ،لعمر هللا (:اإلنصاؼ)كقاؿ يف كتابو  ،الوكيل

من  ،سٌن يف الصحيحٌنرين عنعنة اٞندلًٌ كغًنه من اٞنتأخٌ ، عمرك بن الصبلح أيب
 ل إاٌل قبى ىي دعول ال تي  :كقاؿ ،مقالة النوكمٌ  كردٌ  ،سٌنبٌن سائر معنعنات اٞندلًٌ 

 ،لوف أحاديث كقعت يف الصحيحٌناظ يعلٌ ا من اٜنفٌ كثًنن   ما مع أفٌ ال سيٌ  ،بدليل
يف نفي قراءة  ،كما فعلوا يف حديث الوليد بن مسلم  ،بتدليس ركاهتا، أك أحد٨نا

الدين بن  تقيٌ ة الشيخ اإلماـ قد أزاؿ الغصٌ  :قلت .كغًنه ،البسملة يف الصبلة
س يف إُف استشكاؿ حوؿ ركاية اٞندلًٌ  ،شار يف كبلـ لوأف ،دقيق العيد
 ،من الثبات على طريقة كاحدة كال بدٌ  :قاؿ .ركايتو يف غًن٨نا كردٌ  ،الصحيحٌن

األحاديث من  دٌ رى ا أف تػي إمٌ  :اٞنمكن ىنا من األحواؿ الثبلثة .أك الردٌ  ،ا القبوؿإمٌ 
تسوية بٌن  ،ال مطلقن قبى ا أف تي كإمٌ  ،يف الصحيحٌن كغًن٨نا ،اس مطلقن اٞندلًٌ 

كما خرج  ،ؽ بٌن ما يف الصحيح من ذلكفر  أف يي  اكإمٌ  ،الصحيحٌن كغًن٨نا
ض ٞنا يف لبلستقرار على ترؾ التعرُ  ،فبل سبيل إليو ،ؿا األكٌ فأمٌ  .عنو

سركف ٩ن  رأيتهمفإٓفٌ  ،ة من اٞنغاربةكإف خالف يف ذلك الظاىريٌ  ،الصحيحٌن
 ،قيل يف بعض الركاة ،بسبب كبلـ ؛من أحاديث الصحيحٌن ،على أشياء

ففيو  ،ا الثآفكأمٌ . ٩نعلوف راكيها يف ٘نى من ٔنريج صاحب الصحيح ٟنم كال
 ١نكـو عليها ابالنقطاع حٌت  سركاية اٞندلًٌ  يف أفٌ  ،اٞنشهور خركج عن اٞنذىب

 ،كىو التفصيل بٌن ما يف الصحيحٌن من ذلك - ا الثالثكأمٌ .  السماعيتبٌٌن 
 أحدي  :و بوما يوج   كغايةي  ،فبل يظهر فيو كجو صحيح يف الفرؽ - كبٌن غًنه

ة تلك األحاديث عرؼ صاحبا الصحيح صحٌ  عى أفٌ دٌ أحد٨نا أف يي ، أمرين
كحكم  ،د االحتماؿكإثبات لؤلمر ّنجرٌ  ،كىذا إحالة على جهالة ،السماع فيها

س ١نمولة ركاية اٞندلًٌ  أعين أفٌ  ،و يرل ىذا اٞنذىبيح أبنٌ صاحب الصح على
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 يظهر حٌت  ،ا ١نمولة على السماعفيجوز أف يرل أهنٌ  ،كإاٌل  االنقطاع،على 
. اٛنائزين مع االحتماؿ فليس لنا اٜنكم عليو أبحد ،كإذا جاز كجاز ؛االنقطاع

على كقوع السماع ة ما يف الكتابٌن دليل اإلٗناع على صحٌ  عى أفٌ دٌ كالثآف أف يي 
 كىذا ،كىو ٣نتنع إ،عة على اٝنطمً ة ٠ني  لكانت األمٌ كإاٌل  ،يف ىذه األحاديث

 ،٪نتاج إُف إثبات اإلٗناع الذم ٬نتنع أف يقع يف نفس األمر خبلؼ مقتضاه
سبب اإلطباؽ  -الثابت  الظنٌ  عينا أفٌ ا ادٌ كإ٧نٌ  ،عيناهك٥نن ما ادٌ  ،كىذا فيو عسره 

كيلـز من سلك  .اٞنقابل لو أقول من الظنٌ  - تابٌنعلى التصحيح ٞنا يف الك
 :كال يقوؿ ،الصحيح س من غًنّنا جاء يف ركاية اٞندلًٌ   يستدؿٌ ىذه الطريق أاٌل 

م ػا فيما لعى ليس موجودن دٌ اإلٗناع الذم يي  ألفٌ  ؛بو فلنحتجٌ  ،ىذا شرط مسلم
كاألقرب يف ىذا أف نطلب اٛنواب من غًن ىذا  :قاؿ ،ج يف غًن الصحيح٫نرٌ 

 .(ُ)«أعين طريق القدح بسبب التدليس ؛الطريق
كجود اٝنطإ يف اتريخ الركاة، فإٌف أخبار الركاة منقولة بطريق اآلحاد أيضنا،  -3

، كبياف ٣ناتو  فبل تيفيد القطع ّنا تتضٌمنو، من بياف مولد الراكم، زماانن كمكاانن
، كب سٌيما  ياف لقائو بركاة آخرين، كٚناعو منهم، أك ٚناعهم منو، كالزماانن كمكاانن

 عند االختبلؼ يف ذلك. 
كمعرفة اتريخ الركاة مهٌمة، ال ٬نيكن االستغناء عنها؛ لكثرة الكذب، 

 كالوىم، كالتدليس، ككثرة الركاة، كالتشابو يف األٚناء كاأللقاب كالكىن.
كيكوف اٜنديث  ،ثقات وكقد يكوف اإلسناد كلٌ »قاؿ ابن اٛنوزٌم: 

كال يعرؼ  ،كىذا أصعب األحواؿ ،جرل فيو تدليس  أك قدأك مقلوابن  ،اموضوعن 
 ،اد، كذلك ينقسم إُف قسمٌن: أحد٨نا أف يكوف بعض الزاندقة النقٌ ذلك إاٌل 

                                                           
 .ٕٗ-ّٗ/ِ( النكت على مقٌدمة ابن الصبلح: ُ)
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ث بو يف حديث بعض الثقات، فحدٌ  ،ذلك اٜنديث ابٌن قد دسٌ بعض الكذٌ  أك
  .(ُ)«حديثوو من ا منو أنٌ ظنًّ ك  ،سبلمة صدرل

فيسمع  ،االقسم الثآف أف يكوف الراكم شرىن ك »كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 
 ،أك ٚنع منو ،عن شيخ قد عاصره ،ابٌنكالكذٌ  ،اٜنديث من بعض الضعفاء

  .(ِ)«س بذكر الشيخكيدلٌ  ،سقط اسم الذم ٚنعو منوفيي 
 ،معمر :و أييت يف اٜنديثمن ىذا اٛننس أنٌ ك »كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 

اآلفة  هم ثقات، كلكنٌ ككلٌ  ،عن أيب ىريرة ،عن أيب صاٌف ،د بن كاسععن ١نمٌ 
 .(ّ)«م يسمع من أيب صاٌفػكابن كاسع ل ،م يسمع من ابن كاسعػا لمعمرن  من أفٌ 

معرفة مواليدىم،  - اأيضن  - همٌ مي ػكمن ال»كقاؿ ابن حجر العسقبلٌٓف: 
للقاء بعضهم، كىو يف  ،عيمن دعول اٞندٌ  ،ّنعرفتها ٪نصل األمن ألفٌ ؛ ككفياهتم

كأكطاهنم،  ،معرفة بلداهنم -ا أيضن  - همٌ مي ػكمن ال كذلك. نفس األمر ليس
 .(ْ)«فقا، لكن افرتقا ابلنسبإذا اتٌ  ،ل االٚنٌنمن تداخي  ،األمن :كفائدتو
كحده يعلم  كاٜنكم بعدالة الركاة حكم ظيٌنٌ، قائم على الظاىر، كهللا  

ال يعلم  -كىو الرسوؿ الذم ييوحى إليو  - غيب الباطن. فإذا كاف الرسوؿ 
حقيقة اٞننافقٌن، الذين مردكا على النفاؽ، إاٌل إذا أظهره هللا، على ذلك الغيب؛ 
فكيف ييتصٌور أف يعلم اٞنؤٌلفوف اٞنعدًٌلوف حقيقة ابطن كٌل راكو من الركاة، علمنا 

  قطعيًّا يقينيًّا؟!!!

                                                           
 .ُُْ/ُ( اٞنوضوعات: ُ)
 .ُّْ/ُ( اٞنوضوعات: ِ)
 .ُْْ/ُ( اٞنوضوعات: ّ)
 .َُٕ( نزىة النظر: ْ)
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ًدينىًة مىرىديكا قاؿ تعاُف:  ﴿كى٣ن ٍن حىٍولىكيٍم ًمنى اأٍلىٍعرىاًب مينىاًفقيوفى كىًمٍن أىٍىًل اٍلمى
عىلىى النًٌفىاًؽ الى تػىٍعلىميهيٍم ٥نىٍني نػىٍعلىميهيٍم سىنػيعىذًٌبػيهيٍم مىر تػىٌٍنً مثي  يػيرىُدكفى ًإُفى عىذىابو 

  .(ُ)عىًظيمو﴾
فكيف  ،كال يعرؼ نفاقهم ، يعلمهمكإذ كاف ال »قاؿ الصنعآٌف: 

 .(ِ)«؟ز العدؿ عن غًنهميٌ تي
فإٌف اٞنؤٌلف، إذا عايش الراكم اٞنعد ؿ، مٌدة كافية؛ فإٌف حكمو ابلعدالة،  

 سيكوف ابالعتماد، على الظاىر، كىو حكم ظيٌنٌ.
، أك زماانن   ، أك مكاانن ا عن الراكم اٞنعد ؿ، زماانن أٌما إذا كاف اٞنؤٌلف بعيدن

؛ فإنٌو ٪نتاج إُف االعتماد على مؤٌلف آخر، معايش للراكم اٞنعد ؿ.  كمكاانن
فإذا ثبت االعتماد اٞنباشر، بقي اٜنكم ابلعدالة ظنٌػيًّا، كإذا كاف بٌن 

بيعده يف الزماف، أك يف اٞنكاف، أك فيهما  -اٞنعايش، كغًن اٞنعايش  -اٞنؤٌلفٌن 
معنا، احتاج اٞنؤٌلف غًن اٞنعايش، إُف االعتماد على راكو، أك أكثر؛ ليبلغو تعديل 

 اٞنؤٌلف اٞنعايش. 
ذا السند، الناقل للتعديل: ٬نيكن أف يكوف ظنٌػيًّا أيضنا؛ كاٜنكم ابٌتصاؿ ى

 فيزداد اٜنكم ظنٌػٌية، كيبتعد عن القطع كاليقٌن.
أحدىا اجملهوؿ العدالة من حيث الظاىر كالباطن »قاؿ ابن الصبلح: 

الثآف اجملهوؿ  .الن هنا عليو أكٌ ا، كركايتو غًن مقبولة عند اٛنماىًن على ما نبٌ ٗنيعن 
كىو اٞنستور، فقد قاؿ  ،التو الباطنة، كىو عدؿ يف الظاىرالذم جهلت عد

عدالة ابطنو. فهذا   يف الظاىر، كال تعرؼتنا: اٞنستور من يكوف عدالن بعض أئمٌ 

                                                           
 .َُُ( التوبة: ُ)
 .ُِّ( ٖنرات النظر: ِ)
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ٌن، كبو ؿ، كىو قوؿ بعض الشافعيٌ ركاية األكٌ  من رد   بركايتو بعضي  اجملهوؿ ٪نتجٌ 
على  األخبار مبينٌ  أمر ، قاؿ: ألفٌ وب الرازمٌ قطع منهم اإلماـ سليم بن أيٌ 

ر عليو معرفة ركاية األخبار تكوف عند من يتعذٌ  ابلراكم؛ كألفٌ  حسن الظنٌ 
ؽ الشهادة، فارً فيها على معرفة ذلك يف الظاىر، كتي  صرالعدالة يف الباطن، فاقتي 

 فيها العدالة يف الظاىر رب عليهم ذلك، فاعتي  راـ، كال يتعذٌ كٌ ا تكوف عند اٜني فإهنٌ 
يف كثًن من كتب  ،و أف يكوف العمل على ىذا الرأمشبً كيي  قلت: كالباطن.
رت كتعذٌ  ،اٞنشهورة، يف غًن كاحد من الركاة الذين تقادـ العهد هبم اٜنديث

 .(ُ)«اٝنربة الباطنة هبم
ها، ال ػارؼ أبسبابػػن عػػم ،ةػل التزكيػقبى تي »كقاؿ ابن حجر العسقبلنػٌي: 

 ،ةػػػمارسػر مػ، من غيابتداءن  ،وػػا ظهر لػػمد رٌ ػػمجػي ب يزكٌ ر عارؼ؛ لئبٌل ػن غيػػم
من ا لً ، خبلفن د، على األصحٌ ػػػكاح زؾٌو من مي  ،صادرةن  ت التزكيةػو كانػػكاختبار، كل

كلو  ..ا.، أيضن ا ٟنا ابلشهادة، يف األصحٌ حاقن ػ من اثنٌن؛ إلل إاٌل قبى تي  ها الػرط أنٌ ػػػش
إُف  ،يمن اٞنزكٌ  ،مستندة كانت التزكية يف الراكم ل بٌن ما إذافص  قيل: يي 

شرتط ؿ، فبل يي و إف كاف األكٌ ا؛ فإنٌ جهن لكاف متٌ  ،اجتهاده، أك إُف النقل عن غًنه
ي، فيجرم فيو ػحاكم، كإف كاف الثانػمنزلة الػب و حينئذ يكوف؛ ألنٌ العدد أصبلن 

شرتط فيو ال يي  أصل النقل شرتط العدد؛ ألفٌ يي  ا الو أيضن ن أنٌ ػٌ كتبي ؛خبلؼػال
 ل اٛنرح كالتعديل إاٌل قبى  يي كينبغي أاٌل  أعلم.  كهللا ،ع عنوفكذا ما تفرٌ  العدد؛

حديث  ل جرح من أفرط فيو؛ فجرح ّنا ال يقتضي ردٌ قبى ظ؛ فبل يي من عدؿ متيقٌ 
كليحذر .. د الظاىر؛ فأطلق التزكية.ل تزكية من أخذ ّنجرٌ قبى تي  ث، كما الادٌ 

ت  ؿ بغًن تثبُ و إف عدٌ يف اٛنرح كالتعديل؛ فإنٌ  ،التساىل من م يف ىذا الفنٌ اٞنتكلٌ 

                                                           
 .ِِْ-ِِّ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
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خشى عليو أف يدخل يف زمرة من ركل ا ليس بثابت، فيي ت حكمن ثبً مي ػكاف كال
 ،أقدـ على الطعن يف مسلم ،زو كذب، كإف جرح بغًن ٓنرُ أنٌ  كىو يظنٌ  ،احديثن 

كاآلفة تدخل يف ىذا  ا.يبقى عليو عاره أبدن  ،سوء برمء من ذلك، ككٚنو ّنيسم
كاترة من  ،امن ىذا، غالبن  مه ػمٌن سالً ككبلـ اٞنتقدٌ  ،اترة من اٟنول كالغرض الفاسد

كال ينبغي إطبلؽ اٛنرح  ا.ا كحديثن ا، قد٬نن كثًنن  اٞنخالفة يف العقائد، كىو موجود
ـ على كاٛنرح مقد   عة.منا ٓنقيق اٜناؿ يف العمل بركاية اٞنبتدً بذلك، فقد قدٌ 

ا من عارؼ أبسبابو؛ نن و إف صدر مبيػ  كلكن ١نلٌ التعديل، كأطلق ذلك ٗناعة، 
فيمن ثبتت عدالتو، كإف صدر من غًن عارؼ  ،ر َف يقدحو إف كاف غًن مفس  ألنٌ 

ل اٛنرح فيو بً قي  ،مجركح عن تعديلػفإف خبل ال ا. بو، أيضن عتربى م يي ػل ،ابألسباب
م يكن ػل و إذا السبب، إذا صدر من عارؼ على اٞنختار، ألنٌ غًن مبٌن   ،بلن ٠نمى 

 من إ٨نالو. ،أكُف الػمجرًٌحؿ ػو اؿ قػمجهوؿ، كإعمػز الي حيٌ ػفهو ف ،فيو تعديل
 .(ُ)«ف فيوالصبلح يف مثل ىذا إُف التوقُ  اؿ ابنػػكم

رٚنوا العدالة  مثٌ  ،م شرطوا يف الراكم كونو عدالن اعلم أهنٌ »كقاؿ الصنعآٌف: 
 ،مع عدـ مبلبسة بدعة ،حاتكاجتناب اٞنقبٌ  ،كىي اإلتياف ابلواجبات ،ابلتقول

و كمعناه إخباره أنٌ  ،مثبلن  ،أك ثقة ،عدؿ :يكفي تعديل الثقة لغًنه بقولو :قالوا مثٌ 
كىذا  ،كعدـ مبلبستو لبدعة ،حاتكاجتنابو اٞنقبٌ  ،م منو إتيانو ابلواجباتلً عي 

ا معرفة كأمٌ  .كىذه اٞنشاىدة أمر ظاىر ،كتركو اٝنرب مستند إُف مشاىدتو لفعلو
فشرط العدالة  ،ببل زايدة ،ؿي غايتو كاٞنعدًٌ فاٞنزكٌ  ؛ هللافبل يعلمها إاٌل  و،ابطن

منها  فاٝنربة ال بدٌ  ،عليها اٝنربة تدؿٌ  ريد أفٌ كإف أي  ،الباطنة شرط ال دليل عليو
ا مٌ ػهم لكلعلٌ  ،ك اٜنمد ،او ٟنذا آخرن بٌ نف قد ترأيت اٞنصنٌ  مثٌ  ،اؿ أيضن يف اٞنعدًٌ 

                                                           
 .َُٖ-ُٕٔالنظر: ( نزىة ُ)
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 ،وا ما كاف عن تزكية عدالة ابطنةٚنٌ  ، تزكية عدالة ظاىرةوا العدالة عن غًنٚنٌ 
 .(ُ)«كللتفرقة بٌن األمرين ،احن ػتسامي 

كالتعديل أمر ظيٌنٌ، بصرؼ النظر عن اٜنكم القائم على الظاىر؛ ألٌف 
اٞنؤٌلف نفسو، ٪نتاج إُف التعديل؛ فليس نبيًّا من األنبياء، ليكوف اٜنكم بعدالتو 

طئ،  ٪نتاج إُف إثبات، بل ىو بشره أمرنا قطعيًّا، ال  من عاٌمة الناس، ييصيب ك٫ني
 كليس ٖنٌة ما يقطع بكونو عدالن يف الباطن.

كإذا اطٌلعنا على تعديل ٟنذا اٞنؤٌلف، من شيخ، أك من تلميذ؛ فإٌف من 
و ٪نتاج أيضنا، إُف تعديل، فليس أحد٨نا أكُف من اآلخر، هبذا اٜنكم، لى عد  

 لٌن السابقٌن، أك البلحقٌن.كىكذا إُف آخر اٞنعدًٌ 
 -كىػما من األمػػور الباطلة اتٌفاقنا  -كللغفلة عن )التسلسل(، ك)الد كر( 

 أثػػر كبًن، فػي ذىاب بعض الػمؤٌلفٌن، إُف القوؿ، إبفادة التعديل للقطع.
، كاٞنعدًٌؿ الثآف ٪نتاج إُف معدًٌؿ  فاٞنعدًٌؿ األٌكؿ ٪نتاج إُف معدًٌؿ اثفو

ؿ الثالث ٪نتاج إُف معدًٌؿ رابع، كىكذا؛ فيكوف القطع ابلتعديل اثلث، كاٞنعدًٌ 
، أيضنا.  قائمنا على التسلسل، كىو أمر ابطل، فيكوف القطع ابلتعديل ابطبلن

، كيعدًٌؿ الػمعدًٌؿى الثانػمعدًٌؿي األٌكؿي الػكقد يعٌدؿ ال معدًٌؿى ػي الػمعدًٌؿي الثانػيى
، فيكوف كٌل كاحد منهما معدًٌالن   لصاحبو، كمعد الن بتعديل صاحبو، كىذا األٌكؿى

، أيضنا.ػع ابلتعديػوف القطػو، فيكػي بطبلنػبلؼ فػذم ال خػدكر، الػو الػى  ل ابطبلن
فلم يبقى إاٌل االعتماد على االشتهار كالتسليم، ك٨نا طريقاف ييفيداف اٜنكم 

ألٌف عدالة ؛ ، ال على كجو القطع كاليقٌنالغالب ابلعدالة، لكن على كجو الظنٌ 
 .الباطن غيب، ال يعلمو إاٌل هللا تعاُف

                                                           
 .ُِٗ/ِ( توضيح األفكار: ُ)
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 ،كالثقة ،ث اٞنشهور ابلعدالةادٌ  ابب يف أفٌ »قاؿ اٝنطيب البغدادٌم: 
كسفياف  ،مالك بن أنس أفٌ  :مثاؿ ذلك ،ؿال ٪نتاج إُف تزكية اٞنعدًٌ  ،كاألمانة
 الليث بنك  ،كأاب عمرك األكزاعيٌ  ،اجكشعبة بن اٜنجٌ  ،كسفياف بن عيينة ،الثورمٌ 
 ،افحٍن بن سعيد القطٌ ػكي ،مبارؾػكعبد هللا بن ال ،اد بن زيدمٌ ػكح ،سعد
 ،اف بن مسلمكعفٌ  ،كيزيد بن ىاركف ،احكككيع بن اٛنرٌ  ،الر٘نن بن مهدمٌ  كعبد

يف نباىة  ،كمن جرل ٠نراىم ،ك٪نٍن بن معٌن ،بن اٞنديينٌ  كعليٌ  ،كأ٘ند بن حنبل
ؿ عن سأى ال يي  ،كاالشتهار ابلصدؽ كالبصًنة كالفهم ،كاستقامة األمر ،الذكر

أك أشكل أمره على  ،ؿ عن عدالة من كاف يف عداد اجملهولٌنسأى ا يي كإ٧نٌ  ،عدالتهم
 . (ُ)«الطالبٌن

على  ٌنً لى عدالة الراكم اترة تثبت بتنصيص معدًٌ : »ابن الصبلحكقاؿ 
ل النقل أك ٥نوىم عدالتو، كاترة تثبت ابالستفاضة، فمن اشتهرت عدالتو بٌن أى

نة غين فيو بذلك عن بيٌ استي  ،كشاع الثناء عليو ابلثقة كاألمانة ،من أىل العلم
، كعليو كىذا ىو الصحيح يف مذىب الشافعيٌ  ا.بعدالتو تنصيصن  شاىدة

ن ذكر ذلك من أىل اٜنديث أبو بكر أصوؿ الفقو. ك٣نٌ  االعتماد يف فنٌ 
، كالليث، ٌن، كاألكزاعيٌ كالسفيانى كشعبة،  ل ذلك ّنالك،كمثٌ اٝنطيب اٜنافظ، 

، كمن بن اٞنديينٌ  كأ٘ند بن حنبل، ك٪نٍن بن معٌن، كعليٌ  اٞنبارؾ، كككيع، كابن
 ،ؿ عن عدالة ىؤالءسأى كاستقامة األمر، فبل يي  ،جرل ٠نراىم يف نباىة الذكر

  .(ِ)«ؿ عن عدالة من خفي أمره على الطالبٌنسأى ا يي كأمثاٟنم، كإ٧نٌ 
اء ػػػػنػكالث ،رػػػخيػاره ابلػهػتػابش ،راكمػػة الػػدالػت عػبػثػكت» ر:ػػيػاؿ ابن كثػكق

                                                           
 .ٕٖ-ٖٔ( الكفاية يف علم الركاية: ُ)
 .ُِّ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ِ)
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على الصحيح،  ،ة، أك اثنٌن منهم لو، أك كاحدعليو، أك بتعديل األئمٌ  اٛنميل
 .(ُ)«يف قوؿ ،بركايتو عنو كلو

فإذا انضاؼ إُف ذلك كٌلو اختبلؼ اٞنؤٌلفٌن، يف عدالة كثًن من الركاة، 
 ظنٌػٌية، كابتعدت عن القطع كاليقٌن.ازدادت األحكاـ 

كما قيل يف عدالة الركاة، ييقاؿ أيضنا يف ضبط الركاة، مع فركؽ يسًنة؛ 
٪نتاج أيضنا يف  -يف شرط الضبط  -كلكٌن اٛنامع بينهما أٌف اٜنكم على الركاة 

الغالب، إُف اٞنعايشة، أك االعتماد على النقل، من اٞنؤٌلف اٞنعايش، كما ٪نتاج 
 إُف ما ييثبت كونو ضابطنا، كىي أمور قائمة على الظٌن، غالبنا. اٞنؤٌلف

فإذا انضاؼ إُف ذلك كٌلو اختبلؼ اٞنؤٌلفٌن، يف ضبط كثًن من الركاة، 
 ازدادت األحكاـ ظنٌػٌية، كابتعدت عن القطع كاليقٌن.

يف بعض  ،قهماكالعدالة كالضبط أمراف أغلبٌياف، حٌت عند من يقوؿ بتحقُ 
عن  -حرافو ػالراكم اٞنوصوؼ ابلعدالة ليس موصوفنا ابلعصمة، فانالركاة؛ فإٌف 

 أمر كارد، ال خبلؼ فيو.  - العدالة أحياانن 
كلذلك يكوف اٞنعدًٌؿ، قد اعتمد على الغالب، من أحواؿ الراكم، 
كأحيانو، مع صرفو النظر عن اٜناالت القليلة، اليت ا٥نرؼ فيها الراكم، عن 

 على علم هبا.العدالة، إف كاف اٞنعدًٌؿ 
 :موصوؼ ابلضبطػٌي، فإٌف الراكم الػكالوصف ابلضبط أيضنا أمر أغلب 

 ،كالتصحيف ،مػػػكالوى ،إػػكاٝنط ،كالغفلة ،كالنسياف ،هوػن السػػليس معصومنا، م
أٌف الغالب عليو ىو  :مراد من كصفو ابلضبطػما الػكإنٌ  .كاالختبلط ،كالتحريف

.جويز خبلؼ ذلك ػالضبط، مع ت  أحياانن

                                                           
 .ُُٗ( اختصار علـو اٜنديث: ُ)
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حٌت اٜنديث الذم يكوف الركاة يف سنده موصوفٌن ابلعدالة كالضبط، 
٬نيكن أف يكوف بعض ىؤالء الركاة قد ا٥نرفوا عن العدالة، أك عن الضبط، عند 

 ركاية ذلك اٜنديث. 
من  ،أك عن غًنه ،عن الزىرمٌ  ،سند لك اٜنديثكإذا أي »قاؿ اٝنليلٌي: 

  .(ُ)«طئ الثقةفقد ٫ني  ،د اإلسنادّنجرٌ  ،توفبل ٓنكم بصحٌ  ،ةاألئمٌ 
  كبارإاٌل  ،كال يعرؼ ذلك ،الثقةي  مي ػهً ػد يى ػػكق»جوزٌم: ػن الػاؿ ابػكق

 .  (ِ)«اظفٌ اٜني 
كقد اشتملت كتب اٛنرح كالتعديل، على أٚناء كثًن من الركاة اٞنوصوفٌن 

 أبهٌنم ثقات، لكٌنهم اختلطوا، يف آخر العمر.
 كلذلك زادكا شرطيػن آخرين: 

 .السبلمة من الشذكذ -1
 السبلمة من العٌلة.  -2

قائػػم على الظٌن، أيضنا، فػي   -فػي ٓنُقق ىػذين الشرطيػػػن  -كالػحكػم 
 سٌيما حٌن يكوف الػمؤٌلفوف مػختلفٌن فػي ٓنُققهما. كثيػػػر من الػمواضع، كال

كىكذا، يركف أٌف حديث اآلحاد ييفيد الظٌن، يف أحسن أحوالو؛ 
ق، طلى مي ػأف ييفيد القطع، إاٌل إذا دٌلت عليو أدٌلة قطعٌية، ابلقطع ال٬نيكن  كال
ابلقطع النًٌسيٌب. كقد اختلفوا يف قطعٌية بعض األدٌلة، فبعضهم يصفها  ال

 ابلقطعٌية، كبعضهم يصفها ابلظنٌػٌية، كينفي عنها القطعٌية.

                                                           
 .َِِ/ُ( اإلرشاد: ُ)
 .ُْْ/ُ( اٞنوضوعات: ِ)
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 فاٜناصل من كٌل ما تقٌدـ سٌتة أمور مهٌمة:  
ما أصٌح الكتب اٜنديثٌية ال يعين صٌحة كٌل حديث كصف الصحيحٌن أبهنٌ  -1

كارد فيهما، بل يعين أهٌنما أفضل من سائر الكتب اٜنديثٌية، يف االشتماؿ على 
 اٜنديث الصحيح.

كصف أحاديث الصحيحٌن بصٌحة األسانيد ال يعين أٌف متوف تلك  -2
 رنا. نكى األسانيد صحيحة؛ لصٌحة أسانيدىا، فقد يصٌح اإلسناد، كيكوف اٞننت م

بعٌدة صيغ لفظٌية متقاربة، مع  ،كثًن من أحاديث الصحيحٌن أتيت مركيٌة -3
 اختبلفات يسًنة، أك كبًنة، بزايدة، أك نقيصة، أك تقدٔف كأتخًن، أك تبديل.

ما فاٜنكم بصٌحة اٜنديث ال يعين أٌف كٌل صيغة لفظٌية مركيٌة، تكوف مطابقة لً 
دكف ما سواىا من  -صيغة لفظٌية صٌح صدكره من صاحب اٞننت. كتصحيح 

 ح، ال ييفيد أكثر من الظٌن.اجتهاد من اٞنصحًٌ  -الصيغ 
اٜنكم بصٌحة صدكر بعض أحاديث الصحيحٌن ال يستلـز اٜنكم ابلصٌحة  -4

 اٞنطابىقٌية؛ فكثًنة ىي األحاديث اٞنخالفة للواقع القطعٌي. 
يعين  ال -تقليد ابالجتهاد، مٌث ال -تصحيح كثًن من أحاديث الصحيحٌن  -5

قد اتٌفقوا على صٌحة تلك  -من الػمجتهدين، كالػمقٌلدين  -أٌف الػمؤٌلفٌن كٌلهم 
 األحاديث.

ما حيكم عليو ابلصٌحة من أحاديث الصحيحٌن، ليس اثبتنا على كجو  -6
ح اٜنديث بدليل القطع كاليقٌن، ما داـ من أحاديث اآلحاد، إاٌل إذا جاء مصحًٌ 

 ق، ييثبت صٌحتو يقيننا.قطع اٞنطلى قطعٌي، من أدٌلة ال
كُف، فإذا اعتمدان، على ىذه اٜنقائق السٌت، أمكن إبطاؿ اٞنقٌدمة األي  

 صحيحة كٌلها(. -عند اٞننتسبٌن إُف اإلسبلـ  -القائلة: )أحاديث الصحيحٌن 
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ا من  فاٜنديث الذم يستند إليو صاحب الشبهة، إٌما أف يكوف كاحدن
 التصحيح، أك ال يكوف كذلك.مستثناة من ػاألحاديث ال

ا الػحديث فإف كاف ستثناة، سقطت الشبهة مي ػمن األحاديث ال ،كاحدن
؛ ألٌف دعول )الصٌحة الكٌلٌية( ال تشمل األحاديث ريبأدنػى  القائمة عليو، ببل

  .الػميستثناة، إاٌل عند )غبلة الصحيحٌن(
أك يكوف لو  متنو عٌدة صيغ لفظٌية،كإف كاف من غًنىا؛ فإٌما أف يكوف لً 

 صيغة لفظٌية كاحدة.
صيغة لفظٌية فإف كانت لو عٌدة صيغ لفظٌية، ككانت الشبهة مستندة إُف 

معٌينة، دكف ما سواىا، سقطت الشبهة، ببل ريب؛ ألٌف ثبوت تلك الصيغة 
 اٞنعٌينة ال ييفيد أكثر من الظٌن.

ُف كإف كانت الشبهة غًن مستندة إُف صيغة معٌينة، كإ٧ٌنا ىي مستندة إ
اٞنعىن اإلٗناٌِف، أك كاف للمنت صيغة لفظٌية كاحدة؛ فإٌما أف يكوف ذلك اٞننت 

 ، أك منسوابن صدكره إُف غًنه. منسوابن صدكره إُف النيٌب 
، ككانت داللتو ٢نالفة للواقع فإف كاف اٞننت منسوابن صدكره إُف النيٌب 

  فإٌف كبلـ النيبٌ القطعٌي، سقطت الشبهة، ببل ريب؛ ألٌف ىذه النسبة ابطلة؛ 
 ابطل فيو، فبل ٫نالف الواقع القطعٌي. حٌق، ال
كإف كاف اٞننت منسوابن صدكره، إُف بعض الصحابة، أك من جاء بعدىم،  

ككانت داللتو ٢نالفة للواقع القطعٌي، سقطت الشبهة، أيضنا، ببل ريب، حٌت لو 
طئوف، ، غًن معصومٌن، صٌح صدكر اٞننت من أحدىم؛ ألهٌنم بشره  ييصيبوف، ك٫ني

 سوا٨نا من الكبلـ. ، دكف مارسولو  كإ٧ٌنا اٜنٌجة يف كبلـ هللا تعاُف، ككبلـ
)قطعٌية األدلٌة(، سقطت كٌل  اعتمدان على مبدإإذا كيف األحواؿ كٌلها،  

 . ٌي الثبوت، كإف كاف قطعٌي الداللةػشبهة، تستند إُف منت ظنٌ 
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 :الثانيةتقوًن الـمقّدمة 
، فقد (اشتماؿ الصحيحٌن على بعض اإلسرائيلٌياتاٞنقٌدمة الثانية: )أٌما  

، قد٬ننا كحديثنا، فكاف ٟنم (اإلسبلـ)ى ػمنتسبوف إلػمؤٌلفوف الػاختلف فيها ال
 ٙنسة مواقف ٢نتلفة:

وجود بعض اإلسرائيلٌيات، يف الصحيحٌن، فمنهم من قطع بوجود القطع ب -1
 ع بوجود متوف إسرائيلٌية كثًنة.متوف إسرائيلٌية قليلة، كمنهم من قط

كجود بعض اإلسرائيلٌيات، يف الصحيحٌن، فمنهم من رٌجح كجود ترجيح  -2
 متوف إسرائيلٌية قليلة، كمنهم من رٌجح كجود متوف إسرائيلٌية كثًنة.

لٌو الصحيحٌن من اإلسرائيلٌيات، فليس فيهما أٌم منت من اٞنتوف القطع ِن -3
 اطع.اإلسرائيلٌية، ابلقوؿ الق

خلٌو الصحيحٌن من اإلسرائيلٌيات، فليس فيهما أٌم منت من اٞنتوف  ترجيح -4
 اإلسرائيلٌية، ابلقوؿ الراجح.

يعلم  بسبب اٛنهل النًٌسيٌب، ّنعىن أٌف اٞنؤٌلف الف يف ىذه اٞنسألة؛ إٌما التوقُ  -5
حٌت يف ىذه اٞنسألة أٌم دليل قطعٌي، أك أٌم دليل ظيٌنٌ؛ كلذلك يتوٌقف فيها، 

 يقوؿ ما ليس لو بو علم.  ال
كأف يكوف لو تصريح قديػم،   -كمن أمثلتو التعُصب  -كإٌما بسبب اٟنول 

ابلنفي، ثػٌم استباف لو االشتماؿ، أك ابلعكس؛ فأعرض عن األمػػر، حٌت ال 
 يرتاجع عن قولو السابق.

كإٌما بسبب اٝنوؼ، فيسكت عن التصريح برأم يف ىذه اٞنسألة؛ خشية 
 لحقو األذل ٣ٌنن صٌرحوا آبراء ٢نالفة.أف ي

 -يف ىذه اٞنسألة  -كلذلك كاف القطع ابالشتماؿ، أك القطع ابالنتفاء  
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ق؛ ألٌف اٞنسألة خبلفٌية؛ فليست من قبيل القطع النًٌسيٌب، ال من قبيل القطع اٞنطلى 
ىب من اٞنسائل اليت اتٌفق عليها اٞنؤٌلفوف كٌلهم، فإهٌنم منتسبوف عمومنا إُف مذا

.  ٢نتلفة، يف األصوؿ كالفركع كالعلـو
ككذلك ترجيح االشتماؿ، أك ترجيح االنتفاء، يف ىذه اٞنسألة، فهو من  

م ػق؛ ألٌف اٞنؤٌلفٌن اٞنختلفٌن لقبيل الرتجيح النًٌسيٌب، ال من قبيل الرتجيح اٞنطلى 
 م يٌتفقوا على ترجيح االنتفاء.ػيٌتفقوا على ترجيح االشتماؿ، كما ل

، يف ىذه اٞنسألة، أككليس مع  أٌف  ىن القوؿ ابلنًٌسبٌية أٌف اٜنٌق الواقع معدـك
ي ىذه اٞنسألة، إٌما أف يكوف: ػاٜنٌق الواقع غًن معلـو فيها؛ فإٌف اٜنٌق ف

 )االشتماؿ(، كإٌما أف يكوف: )االنتفاء(. 
فإذا افرتضنا أٌف )االشتماؿ( ىو اٜنٌق، يف ىذه اٞنسألة؛ فإٌف القائلٌن 

 قد علموا اٜنٌق، كال سٌيما من قاؿ ابلقطع منهم.  ابالشتماؿ
كإذا افرتضنا أٌف )االنتفاء( ىو اٜنٌق، يف ىذه اٞنسألة؛ فإٌف القائلٌن 

 ابالنتفاء قد علموا اٜنٌق، كال سٌيما من قاؿ ابلقطع منهم.
مً ػيعين أهٌنم ل -يف ىذه اٞنسألة  -كلكٌن االختبلؼ بٌن اٞنؤٌلفٌن  عوا م ٩ني

د؛ كعدـ إٗناعهم يعين أٌف القاطع منهم ابالشتماؿ، أك القاطع على موقف كاح
ح االنتفاء، إ٧ٌنا يقطع، أك يرٌجح؛ ح االشتماؿ، أك مرجًٌ ابالنتفاء، ككذلك مرجًٌ 

العتماده على أدٌلة ًنسبٌية، يراىا ىو أدٌلة، كقد تكوف أدٌلة صحيحة، يف الواقع؛ 
أدٌلة كافية؛ كمن ىنا جاء ليست  -ابلنسبة إُف من خالفو ابلرأم  -لكٌنها 

 كصف )النًٌسبٌية(.
أف ينسبا تصحيح  -ح صحًٌ مي ػكال من حٌق ال -فليس من حٌق الطاعن  
كٌلهم، ابالعتماد على تصحيح   ،ختلىف فيها، إُف اٞنؤٌلفٌنمي ػال ،توفتلك اٞن

  ركا.اٞنؤٌلفٌن فقط، كإف كثي  بعض
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حديث، ػىل المؤٌلفوف، من أػي صٌححها الػفكثًنة ىي األحاديث، الت
 من أىل الكبلـ، أك أىل الرأم.  ،مؤٌلفوفػكأنكرىا ال

ت إُف ييلتفى  كليس اٞنؤٌلفوف من أىل الكبلـ ِنارجٌن عن اإلسبلـ؛ فبل
رنا، من أىل اٜنديث؛ فمن كٌفرىم، أقواٟنم، كليسوا أبقٌل علمنا كفقهنا كدراية كتدبػُ 

 أخطأ.أك فٌسقهم، أك ضٌللهم، أك بٌدعهم، أك جٌهلهم؛ فقد 
طئوف، كما أٌف أىل الكبلـ قد  كلذلك قد ييصيب أىل اٜنديث، كقد ٫ني
، من اٝنطإ، كليس ٖنٌة  طئوف؛ فليس أحد الفريقٌن ّنعصـو ييصيبوف، كقد ٫ني

ب مؤٌلف من أىل اٜنديث، أك من أىل الكبلـ ّنعصـو من اٝنطإ. كالتعصُ 
 فٌن إاٌل اختبلفنا. ألحد الفريقٌن لن يغًٌن اٜنقيقة الواقعة، كلن يزيد اٞنختل

 ،كأىل الكبلـ ،أىل اٜنديث :كإذا قابلنا بٌن الطائفتٌن»قاؿ ابن تيمٌية: 
ا يعيبهم إ٧نٌ  ،أىل اٜنديث كأىل اٛنماعة ُنشو القوؿ فالذم يعيب بعضى 

 ،وا أبحاديث ضعيفةفبأف ٪نتجٌ ، ؿا األكٌ ة الفهم. أمٌ أك بقلٌ  ،معرفةػال ةبقلٌ 
 يفهموا فبأاٌل  ،ا الثآفلبلحتجاج. كأمٌ أك آباثر ال تصلح ، موضوعة أك

كال يهتدكف  ،بل قد يقولوف القولٌن اٞنتناقضٌن ،األحاديث الصحيحة معىن
 نٌ ظى يي  ،فيدةا زايدة أقواؿ غًن مي كاألمر راجع إُف شيئٌن: إمٌ  من ذلك. للخركج

 ،هاػهم ال يفهمونلكنٌ  ،فيدةا أقواؿ مي كإمٌ موضوعة، ػالفيدة كاألحاديث مي  اأهنٌ 
،  ا إُف فهم معناهكاثنين  ،ة اٜنديثإُف صحٌ  ،الن كٌ أ حتاجػباع اٜنديث يكاف اتٌ  إذ
كمن عاهبم  ؛متٌنفاٝنلل يدخل عليهم من ترؾ إحدل اٞنقدٌ  ؛باع القرآفاتٌ ك

 ،ىذا موجود يف بعضهم ريب أفٌ  هذا. كالػما يعيبهم بػفإنٌ  ،الناس من
 ،لةكآباثر مفتعى  ،كالفركع ،األصوؿ ي مسائلػف ،أبحاديث موضوعة وف٪نتجٌ 

ما ال يفهموف  - حديثػمن القرآف كال -كيذكركف  ،كحكاايت غًن صحيحة
 -هم ػإنٌ  مٌ ػعلى غًن موضعو. ث ،ككضعوه ،على غًن أتكيلو ،لوهما أتكٌ ػكربٌ  ،معناه
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 ،لوفكيضلٌ  ،ركفقد يكفٌ  - معقوؿ السخيفػكال ،منقوؿ الضعيفػهبذا ال
ي ػف ،ففي بعضهم من التفريط ؛همػلونجهٌ ػكي ،ةمن أعياف األمٌ  ،اعوف أقوامن كيبدٌ 

كقد يكوف  ،امغفورن  و خطأن ما قد يكوف بعضي  ،خلقػم على الكالتعدٌ  ،حقٌ ػال
ب غليظ وجً اليت تي  ،كالضبلالت ،كقد يكوف من البدع ،اكزكرن  ،ا من القوؿرن منكى 

كقد رأيت من ىذا عجائب.  .مػأك ظال ، جاىلإاٌل  ،رهنكً فهذا ال يي  ؛العقوابت
 ،مللػة الى بقيٌ ػمسلمٌن ابلنسبة إلػكال  - يف ذلك ،ابلنسبة إُف غًنىم -ن ىم لك
 - جهل كالبدع كالفجورػمن الظلم كال - مسلمٌنػي كثًن من الػف ريب أفٌ  كال
ي بعض ػيكوف ف شرٌ  لكن كلٌ  ؛اشيء علمن   من أحاط بكلٌ إاٌل  ،ال يعلمو ما
 ،فهو فيهم أعلى ،ي غًنىمػخًن يكوف ف ككلٌ  ،أكثر ي غًنىمػفهو ف ،مسلمٌنػال

ر من كً ما ذي  ى غًنىم. كبياف ذلك: أفٌ ػحديث ابلنسبة إلػكىكذا أىل ال ؛كأعظم
 - ر كالتصديقو طريق إُف التصوُ فيد مع اعتقاد أنٌ الذم ال يي  - فضوؿ الكبلـ

منطق أضعاؼ أضعاؼ أضعاؼ ما ىو يف أىل اٜنديث؛ ػىو يف أىل الكبلـ كال
حدكد كاألقيسة ػحديث الضعيف احتجاج ىؤالء ابلػابلفبإزاء احتجاج أكلئك 

م أكلئك كإبزاء تكلُ  ، كضبلالن فيد جهبلن فيد معرفة؛ بل تي الكثًنة العقيمة؛ اليت ال تي 
ما ىو  - من القوؿ بغًن علم -ف ىؤالء تكلُ  ،يفهموف معناىا أبحاديث ال

ًن مد: "ضعيف اٜنديث خػكما أحسن قوؿ اإلماـ أح. أعظم من ذلك كأكثر
 - ن الكبلـػػيقولونو م ما ة: أفٌ مزيٌ ػمن ال ،حديثػألىل ال مٌ ػ. ث(ُ)من رأم فبلف"

ا كأمٌ  ،كقد آمنوا بذلك ،قٌ ػػي نفسو حػىو كبلـ ف - يفهمو بعضهم الذم ال
كأىل  .و حقٌ كال يعلموف أنٌ  ،فوف من القوؿ ما ال يفهمونوفيتكلٌ  ،مةمتكلٌ ػال

من أصوؿ  ،يف نقض أصل عظيم ،وف ُنديث ضعيفيستدلٌ  اٜنديث ال

                                                           
 العقلٌي!!!ىذا القوؿ نتيجة من نتائج الغلٌو، يف تفضيل اٞننهج األثرٌم، على اٞننهج ( ُ)
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وف ابٜندكد كأكلئك ٪نتجٌ  ،ا يف فرع من الفركعا يف أتييده؛ كإمٌ بل إمٌ  ،الشريعة
  .(ُ)«ة الثابتةيف نقض األصوؿ اٜنقٌ  ،كاٞنقاييس الفاسدة

ال يعين أنٌو صحيح، عند كٌل  -ٜنديث معٌٌن  -فتصحيح أىل اٜنديث  
مؤٌلف ينتسب إُف اإلسبلـ؛ ألٌف أىل اٜنديث ليسوا إاٌل طائفة من طوائف 
اٞننتسبٌن إُف اإلسبلـ؛ كقد صرٌح كثًن من مؤٌلفي الطوائف األخرل، قد٬ننا 

 كحديثنا، بتضعيف كثًن من متوف الصحيحٌن. 
م أعلم ابٜنديث، من ب كوهنى ل اٜنديث( تيوجً كليست تسميتهم: )أى

غًنىم؛ فإهٌنم إف كانوا أعلم من أىل الكبلـ بنقد األسانيد، كبنقد كثًن من 
 اٞنتوف؛ فليس ٖنٌة دليل قطعٌي، يدٌؿ على كوهنم أعلم منهم بنقد اٞنتوف كٌلها. 

 كأبرز الركاايت اليت اختلفوا، يف نسبتها إُف اإلسرائيلٌيات، ٣نٌا كرد يف 
الصحيحٌن، أك يف أحد٨نا، ىي تلك اليت يكوف يف إسنادىا )أبو ىريرة(، كىو 

كثرين؛ كقد ذكر بعض اٞنؤلٌفٌن أنٌو كاف ٣ٌنن مي ػكاحد من الصحابة، اٞنشهورين، ال
 أخذ عن )كعب األحبار(.

ا ما كاف و كاف كثًنن فإنٌ  ؛من كعب ،اهأاب ىريرة تلقٌ  كلعلٌ »قاؿ ابن كثًن: 
 ،و مرفوعأنٌ  ،الركاة عنو م بعضي فتوى   ،ث بو أبو ىريرةفحدٌ  ؛وثحدٌ ػكي ،جالسوػي

 . (ِ)«كهللا أعلم، فرفعو
ن ىذا ػكمأم:  "،كمنوي أخذي الص ٍحبً "ي: ػكقول»قاؿ زين الدين العراقٌي: ك  

عن التابعٌن،   ،ركاية الصحابة - ن األصاغرػػع ،رػػػابػو ركاية األكػكى - وعػػالن
كأنس بن مالك،  ،سفياف كركاية العبادلة األربعة، كأيب ىريرة، كمعاكية بن أيب

                                                           
 .ُِ-َِ/ْ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُْٗ/ٗالقرآف العظيم: تفسًن  (ِ)
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ـ من ركاية عن أتباع التابعٌن، كما تقدٌ  ،ككركاية التابعٌن. عن كعب األحبار
 . (ُ)«...عن مالك ،ى بن سعيدػحيػالزىرٌم، كي

)اإلسرائيلٌيات(، ذت عنهم ك)كعب األحبار( كاحد من أبرز الذين أيخً 
 كىو معدكد من ٗنلة التابعٌن.

مة اٜنرب، الذم كاف العبٌل  ،اليمآفٌ  كعب بن ماتع اٜنمًنمٌ »قاؿ الذىيٌب: 
،  ـ عمريف أايٌ  ،كقدـ اٞندينة من اليمن،  ، فأسلم بعد كفاة النيبٌ يهودايًّ 

ة، ك٪نفظ ثهم عن الكتب اإلسرائيليٌ فكاف ٪ندٌ ،  دفجالس أصحاب ١نمٌ 
متٌن الداينة، من  عجائب، كأيخذ السنن عن الصحابة. ككاف حسن اإلسبلـ،

ىريرة،  ث عنو: أبوحدٌ  ث عن عمر، كصهيب، كغًن كاحد.حدٌ  نببلء العلماء.
 .(ِ)«...عن التابعيٌ  اس، كذلك من قبيل ركاية الصحايبٌ كمعاكية، كابن عبٌ 

اة عن أىل ا متلقٌ كاألقرب يف مثل ىذه السياقات أهنٌ »كقاؿ ابن كثًن: 
 - سا١نهما هللا تعاُف -كركاايت كعب ككىب   ،د يف صحفهموجى يي ا ٣نٌ  ،الكتاب

 ،كالغرائب ،من األكابد ،من أخبار بين إسرائيل ،ةقبله إُف ىذه األمٌ نفيما 
هللا  كقد أغىن .سخؿ كني دٌ ؼ كبي رٌ ا حي ك٣نٌ  ،م يكنػكما ل ،ا كاف٣نٌ  ،كالعجائب

 . (ّ)«منو كأنفع كأكضح كأبلغ عن ذلك ّنا ىو أصحٌ  ،سبحانو
كلذلك افرتض بعض اٞنؤٌلفٌن أٌف ركاايت أيب ىريرة، عمومنا، اليت يف 

رة، تضاىي الصحيحٌن، كاليت يف غًن٨نا، إذا كانت تتضٌمن متوانن غريبة منكى 
 عن كعب األحبار، كال سٌيما مع العنعنة. ،ها مأخوذةػمتوف اإلسرائيلٌية؛ فإنٌ ػال

                                                           
 .ُِٕ/ِ( شرح التبصرة: ُ)
 .َْٗ-ْٖٗ/ّ( سًن أعبلـ النببلء: ِ)
 .ُّْ/ َُ( تفسًن القرآف العظيم: ّ)
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إُف ٘نل بعض مشكبلت  كقد ىداان هللا من قبلي »ا: قاؿ ١نٌمد رشيد رض
الذم أدخل على  ،على الركاية عن كعب األحبار ،معنعنةػأحاديث أيب ىريرة ال

 وثٌن كذبي محدٌ ػكخفي على كثًن من ال ،اتمن اإلسرائيليٌ  ،اا كثًنن اٞنسلمٌن شيئن 
حديث  اظ يففٌ نا على ذلك بطعن أكرب اٜني تي جٌ ده، كقد قويت حي لتعبُ  ؛وكدجلي 
 .(ُ)«إليو فيو التصريح ابلسماع مز عي  ،مرفوع
 لألحاديث ادلطعون فيها:  أمثلة

كىذه بعض أحاديث الصحيحٌن، اليت طعن فيها بعض اٞنؤٌلفٌن، 
 اٞنؤٌلفٌن، كصرٌح بعض .اٞننتسبٌن إُف اٞنذاىب العىقىديٌة اٞنختلفة، قد٬ننا كحديثنا

 بنسبة تلك األحاديث إُف اإلسرائيلٌيات، أك أشباه اإلسرائيلٌيات:
 يػىٍوـى  اٍٛنًبىاؿى  ًفيهىا كىخىلىقى  الس ٍبًت، يػىٍوـى  التُػٍربىةى   اَّلل ي  خىلىقى »ركل مسلم:  -1

ًء، يػىٍوـى  اٍلمىٍكريكهى  كىخىلىقى  ااًلثٍػنػىٌٍنً، يػىٍوـى  الش جىرى  كىخىلىقى  اأٍلىحىًد، اثى  يػىٍوـى  الُنورى  كىخىلىقى  الُثبلى
ـى  كىخىلىقى  اٝنٍىًميًس، يػىٍوـى  الد كىاب   ًفيهىا كىبىث   اأٍلىٍرًبعىاًء،  يػىٍوـً  ًمنٍ  اٍلعىٍصرً  ، بػىٍعدى  آدى
 ًإُفى  اٍلعىٍصرً  بػىٌٍنى  ًفيمىا اٛنٍيميعىًة، سىاعىاتً  ًمنٍ  سىاعىةو  آًخرً  يف  اٝنٍىٍلًق، آًخرً  يف  اٛنٍيميعىًة،

 . (ِ)«الل ٍيلً 
ـى  اَّلل ي  خىلىقى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -2  ًسُتوفى  طيوليوي  صيورىتًًو، عىلىى آدى

: خىلىقىوي، فػىلىم ا ًذرىاعنا. ، عىلىى فىسىلًٌمٍ  اٍذىىٍب، قىاؿى ًئكىًة، ًمنى  نػىفىرو  أيكلىًئكى  اٍلمىبلى
، ، مىا فىاٍستىًمعٍ  جيليوسه يػ تيكى  فىًإنػ هىا ٪نيىُيونىكى ي ةي  ٓنًى ، كىٓنًى : ذيرًٌي ًتكى ـي  فػىقىاؿى  عىلىٍيكيٍم، الس بلى
ـي  فػىقىاليوا: ، ةي ػمى ػٍ كىرىح ،كى ػعىلىيٍ  الس بلى "، ةي ػمى ػٍ "كىرىح زىاديكهي:ػفى  اَّللً   لي ػيىٍدخي  نٍ ػػمى  لُ ػفىكي  اَّللً 

                                                           
 .ْْٗ/ٖ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
 .ِٕ/ِٖٕٗ، رقم َُِٓ-ُِْٗ/ْ( صحيح مسلم: ِ)
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ـى. ورىةً ػصي  عىلىى ،جىن ةى ػالٍ  لٍ ػالٍ  زىؿً ػيى  فػىلىمٍ  آدى  .(ُ)«اآٍلفى  ىػحىت   دي،ػبػىعٍ  ،يػىنػٍقيصي  قي ػخى
:  ًإذٍ  إًبٍػرىاًىيمى، ًمنٍ  اًبلش كًٌ  أىحىقُ  ٥نىٍني »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -3 قىاؿى
 .(ِ)﴾قػىٍليب  لًيىٍطمىًئن   كىلىًكنٍ  بػىلىى قىاؿى  تػيٍؤًمنٍ  أىكىَفىٍ  قىاؿى  اٍلمىٍوتىى ٓنيٍيً  كىٍيفى  أىًرٓف  رىبًٌ ﴿

ٍجنً  يف  لىًبٍثتي  كىلىوٍ  شىًديدو، ريٍكنو  ًإُفى  أيىًٍكم كىافى  لىقىدٍ  ليوطنا، اَّلل ي  كىيػىٍرحىمي   مىا طيوؿى  السًٌ
، لىًبثى  ىجىٍبتي  ييوسيفي اًعيى  ألى  .(ّ)«الد 

ثى  ًإال    إًبٍػرىاًىيمي  يىٍكًذبٍ  مٍ ػلى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -4  ثىبلى
، تو تػىٌٍنً  كىذىابى ﴿بىٍل  كىقػىٍوليوي: ،(ْ)﴿ًإٌٓفً سىًقيمه﴾ . قػىٍوليوي: اَّلل ً  ذىاتً  يف  ًمنػٍهين   ثًنػٍ

فػىعىلىوي كىًبًنيىيٍم ىىذىا﴾
(ٓ). : نىا كىقىاؿى  ًمنى  جىب ارو  عىلىى أىتىى ًإذٍ  كىسىارىةي، يػىٍوـو  ذىاتى  ىيوى  بػىيػٍ

، ىىهينىا ًإف   لىوي: فىًقيلى  اٛنٍىبىاًبرىًة،  إًلىٍيًو، فىأىٍرسىلى  الن اًس، أىٍحسىنً  ًمنٍ  اٍمرىأىةه  مىعىوي  رىجيبلن
: عىنػٍهىا، فىسىأىلىوي  : ىىًذًه؟ مىنٍ  فػىقىاؿى : سىارىةى، فىأىتىى أيٍخيًت، قىاؿى  لىٍيسى  سىارىةي، ايى  فػىقىاؿى
ا كىًإف   كىغىيػٍريًؾ، غىًٍنًم ميٍؤًمنه  اأٍلىٍرضً  كىٍجوً  عىلىى  فىبلى  أيٍخيًت، أىن كً  فىأىٍخبػىٍرتيوي  سىأىلىيًن، ىىذى

، بًيىًدًه، يػىتػىنىاكىٟنيىا ذىىىبى  عىلىٍيًو، دىخىلىتٍ  فػىلىم ا ًإلىيػٍهىا، أىٍرسىلى فى  تيكىذًٌبًييًن، : فىأيًخذى  فػىقىاؿى
، اَّلل ى، فىدىعىتً  أىضيُرًؾ، كىالى  اَّلل ى، اٍدًعي  أىكٍ  ،ًمثٍػلىهىا فىأيًخذى  الث انًيىةى، تػىنىاكىٟنىىا مثي   فىأيٍطًلقى
: أىشىد ، ، فىدىعىٍت، أىضيُرًؾ، كىالى  ِف، اَّلل ى  اٍدًعي فػىقىاؿى  حىجىبىًتًو، بػىٍعضى  فىدىعىا فىأيٍطًلقى
: ٍتيوٓف  مٍ ػلى  إًن كيمٍ  فػىقىاؿى ، أتى تيميوٓف  ًإ٧ن ىا إبًًٍنسىافو ، أىتػىيػٍ ، فىأىٍخدىمىهىا ًبشىٍيطىافو  فىأىتػىٍتوي، ىىاجىرى

                                                           
، رقم ُِّٖ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ّٕٖٓ، رقم ِِٗٗ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)

ُِْٖ/ِٖ . 
 .َِٔ( البقرة: ِ)
، ُّّ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: ُِّٗ، رقم ُِّْ-ُِّّ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)

 .ِّٖ/ُُٓرقم 
 .ٖٗ( الصافٌات: ْ)
 .ّٔ( األنبياء: ٓ)
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اًفًر، كىٍيدى  اَّلل ي  رىد   قىالىٍت: مىٍهيىا، بًيىًدًه: فىأىٍكمىأى  ييصىلًٌي، كىىيوى  ٥نىٍرًًه،  يف  اٍلفىاًجًر، أىكً  اٍلكى
ـى   . (ُ)«ىىاجىرى  كىأىٍخدى

هي  إًبٍػرىاًىيمي  يػىٍلقىى»ركل البخارٌم:  -5  قػىتػىرىةه  آزىرى  كىٍجوً  كىعىلىى اٍلًقيىامىًة، يػىٍوـى  آزىرى  أىابى
: أىقيلٍ  أىَفىٍ  إًبٍػرىاًىيمي: لىوي  فػىيػىقيوؿي  كىغىبػىرىةه،  الى  فىاٍليػىٍوـى  أىبيوهي: فػىيػىقيوؿي  تػىٍعًصيًن، الى  لىكى

، ، ايى  إًبٍػرىاًىيمي: فػىيػىقيوؿي  أىٍعًصيكى  فىأىمُ  يػيبػٍعىثيوفى، يػىٍوـى  ٔنيٍزًيىيًن  ال  أى  كىعىٍدتىيًن  إًن كى  رىبًٌ
: اَّلل ي  فػىيػىقيوؿي  اأٍلىبٍػعىًد؟ أىيب  ًمنٍ  أىٍخزىل ًخٍزمو   اٍلكىاًفرًينى، عىلىى اٛنٍىن ةى  حىر ٍمتي  ًإٌٓفً  تػىعىاُفى

: مثي   ؟ ٓنىٍتى  مىا إًبٍػرىاًىيمي، ايى  يػيقىاؿي ، رًٍجلىٍيكى ، ًبًذيخو  ىيوى  فىًإذىا فػىيػىٍنظيري  فػىيػيٍؤخىذي  ميٍلتىًطخو
 .(ِ)«الن ارً  يف  فػىيػيٍلقىى ًبقىوىائًًمًو،

، يػىٍغتىًسلي  أىيُوبي  بػىيػٍنىمىا»ركل البخارٌم:  -6 انن  ًمنٍ  جىرىادو، رًٍجلي  عىلىٍيوً  خىر   عيٍرايى
، ، ايى  رىبُوي: فػىنىادىاهي  ثػىٍوًبًو، يف  ٪نىًٍثي فىجىعىلى  ذىىىبو ، أىكينٍ  أىَفىٍ  أىيُوبي  تػىرىل؟ عىم ا أىٍغنػىيػٍتيكى

: ، ايى  بػىلىى، قىاؿى  .(ّ)«بػىرىكىًتكى  عىنٍ  ِف، ًغىنى  الى  كىلىًكنٍ  رىبًٌ
 اٍلبىابى  اٍدخيليوا﴿ ًإٍسرىائًيلى: لًبىيًن  ًقيلى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -7

ا ليوا، .(ْ)﴾ًحط ةه  كىقيوليوا سيج دن  حىب ةه، كىقىاليوا: أىٍستىاًىًهٍم، عىلىى يػىٍزحىفيوفى  فىدىخىليوا فػىبىد 
 .(ٓ)«شىٍعرىةو  يف 
 عيرىاةن، يػىٍغتىًسليوفى  ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو كىانىتٍ »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -8

                                                           
-َُْٖ/ْمسلم:  ، كانظر: صحيحُّٕٗ، رقم ُِِٓ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)

 . ُْٓ/ُِّٕ، رقم ُُْٖ
 .ُِّٕ، رقم ُِِّ/ّ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ُُِّ، رقم َُِْ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
 كيف اآلية: ﴿كىاٍدخيليوا﴾، ابلواك. .ٖٓ( البقرة: ْ)
، كانظر: صحيح مسلم: ِِِّ، رقم ُِْٗ-ُِْٖ/ّ( صحيح البخارٌم: ٓ)
 .ُ/َُّٓ، رقم ُِِّ/ْ
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، ًإُفى  بػىٍعضيهيمٍ  يػىٍنظيري  هي، يػىٍغتىًسلي  ميوسىى كىكىافى  بػىٍعضو ، فػىقىاليوا: كىٍحدى ٍنىعي  مىا كىاَّللً   ٬نى
، أىن وي  ًإال   مىعىنىا، يػىٍغتىًسلى  أىفٍ  ميوسىى  عىلىى ثػىٍوبىوي  فػىوىضىعى  يػىٍغتىًسلي، مىر ةن  فىذىىىبى  آدىري
: إًٍثرًًه، يف  ميوسىى فىخىرىجى  بًثػىٍوًبًو، اٜنٍىجىري  فػىفىر   حىجىرو، ، ايى  ثػىٍويب، يػىقيوؿي  حىت   حىجىري
، فػىقىاليوا: ميوسىى، ًإُفى  ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو نىظىرىتٍ  ، ًمنٍ  ّنيوسىى مىا كىاَّللً   ثػىٍوبىوي، كىأىخىذى  أبىٍسو
. اًبٜنٍىجىرً  فىطىًفقى  ، ىيرىيٍػرىةى: أىبيو فػىقىاؿى  ضىٍرابن  سىبػٍعىةه، أىكٍ  ًست ةه  اًبٜنٍىجىًر، لىنىدىبه  إًن وي  كىاَّللً 
 .(ُ)«اًبٜنٍىجىرً  ضىٍرابن 

،  ميوسىى ًإُفى  اٍلمىٍوتً  مىلىكي  أيٍرًسلى »: للبخارمٌ كاللفظ  الشيخاف،ركل  -9
: رىبًًٌو، ًإُفى  فػىرىجىعى  صىك وي، جىاءىهي  فػىلىم ا ، ييرًيدي  الى  عىٍبدو، ًإُفى  أىٍرسىٍلتىيًن  فػىقىاؿى  فػىرىد   اٍلمىٍوتى
: عىيػٍنىوي، عىلىٍيوً  اَّلل ي  هي  يىضىعي  لىوي: فػىقيلٍ  ،اٍرًجعٍ  كىقىاؿى  مىا ًبكيلًٌ  فػىلىوي  ثػىٍورو، مىنٍتً  عىلىى يىدى

: سىنىةه، شىٍعرىةو  ًبكيلًٌ  يىديهي، بًوً  غىط تٍ  ، أىمٍ  قىاؿى : مىاذىا؟ مثي   رىبًٌ ، مثي   قىاؿى : اٍلمىٍوتي  قىاؿى
: ًُنىجىرو، رىٍميىةن  اٍلميقىد سىًة، اأٍلىٍرضً  ًمنى  ييٍدنًيىوي، أىفٍ  اَّلل ى  فىسىأىؿى  فىاآٍلفى،  قىاؿى  قىاؿى
ىرىيٍػتيكيمٍ  مثى ، كيٍنتي  : فػىلىوٍ  اَّلل ً  رىسيوؿي   اٍلكىًثيبً  ًعٍندى  الط رًيًق، جىاًنبً  ًإُفى  قػىبػٍرىهي، ألى
 .(ِ)«اأٍلىٍ٘نىرً 

ـي  اٍحتىج  »ركل الشيخاف، كاللفظ ٞنسلم:  -11  رىهبًًٌمىا، ، ًعٍندى  كىميوسىى آدى
ـي  فىحىج   ـي  أىٍنتى  ميوسىى: قىاؿى  ميوسىى، آدى  ًمنٍ  ًفيكى  كىنػىفىخى  بًيىًدًه، اَّلل ي  خىلىقىكى  ال ًذم آدى

ًئكىتىوي، لىكى  كىأىٍسجىدى  ريكًحًو، ، أىٍىبىٍطتى  مثي   جىن ًتًو، يف  كىأىٍسكىنىكى  مىبلى  ًِنىًطيئىًتكى  الن اسى
ـي: فػىقىاؿى  اأٍلىٍرًض؟ ًإُفى  ًمًو، ًبرًسىالىًتوً  اَّلل ي  اٍصطىفىاؾى  ال ًذم ميوسىى أىٍنتى  آدى  كىًبكىبلى

                                                           
، رقم ِٕٔ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: ِْٕ، رقم َُٕ/ُ: ( صحيح البخارمٌ ُ)

ّّٗ/ٕٓ. 
، ُّْٖ-ُِْٖ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ُِْٕ، رقم ْْٗ/ُ( صحيح البخارٌم: ِ)

 .ُٕٓ/ِِّٕرقم 
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يىافي  ًفيهىا اأٍلىٍلوىاحى، كىأىٍعطىاؾى  يًّا، كىقػىر بىكى  شىٍيءو، كيلًٌ  تًبػٍ  كىتىبى  اَّلل ى  كىجىٍدتى  فىًبكىمٍ  ٤نًى
؟ أىفٍ  قػىٍبلى  التػ ٍورىاةى، ـي: قىاؿى  عىامنا، أبًىٍربىًعٌنى  ميوسىى: قىاؿى  أيٍخلىقى  ًفيهىا: كىجىٍدتى  فػىهىلٍ  آدى

ـي  كىعىصىى﴿ : ؟(ُ)﴾فػىغىوىل رىب وي  آدى : نػىعىٍم، قىاؿى ، عىًمٍلتي  أىفٍ  عىلىى أىفػىتػىليومييًن  قىاؿى  عىمىبلن
تػىبىوي   : فىحىج   اَّلل ً  رىسيوؿي  قىاؿى  سىنىةن؟ أبًىٍربىًعٌنى  ٫نىٍليقىيًن  أىفٍ  قػىٍبلى  أىٍعمىلىوي، أىفٍ  عىلىي   اَّلل ي  كى
ـي   .(ِ)«ميوسىى آدى
ًف: اٍستىب  »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -11  اٍلميٍسًلًمٌنى، ًمنى  رىجيله  رىجيبلى

ا اٍصطىفىى كىال ًذم اٍلميٍسًلمي: قىاؿى  اٍليػىهيوًد، ًمنى  كىرىجيله   فػىقىاؿى  اٍلعىالىًمٌنى، عىلىى ١نيىم دن
هي  اٍلميٍسًلمي  فػىرىفىعى  اٍلعىالىًمٌنى، عىلىى ميوسىى اٍصطىفىى كىال ًذم اٍليػىهيوًدُم: ، ًعٍندى  يىدى  ذىًلكى

، كىٍجوى  فػىلىطىمى   أىٍمرًهً  ًمنٍ  كىافى  ّنىا ، فىأىٍخبػىرىهي  الن يبًٌ  ًإُفى  اٍليػىهيوًدمُ  فىذىىىبى  اٍليػىهيوًدمًٌ
، عىنٍ  لىوي فىسىأى  اٍلميٍسًلمى،  الن يبُ  فىدىعىا اٍلميٍسًلًم، كىأىٍمرً  :  الن يبُ  فػىقىاؿى  فىأىٍخبػىرىهي، ذىًلكى

يكٓف  الى   فىأىكيوفي  مىعىهيٍم، فىأىٍصعىقي  اٍلًقيىامىًة، يػىٍوـى  يىٍصعىقيوفى  الن اسى  فىًإف   ميوسىى، عىلىى ٔنيىًنًٌ
ًطشه  ميوسىى فىًإذىا ييًفيقي، مىنٍ  أىك ؿى   صىًعقى، ًفيمىنٍ  أىكىافى  أىٍدرًم: فىبلى  اٍلعىٍرًش، جىاًنبى  ابى

 .(ّ)«اَّلل ي  اٍستػىثٍػىنى  ٣ن نً  كىافى  أىكٍ  قػىٍبًلي، فىأىفىاؽى 
 لًقىٍوًمًو: فػىقىاؿى  اأٍلىنًٍبيىاًء، ًمنى  نىيب   غىزىا»ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -12

بػىٍعيًن  الى   أىحىده  كىالى  هًبىا، يػىنٍبً  كىلىم ا هًبىا، يػىٍبيًنى  أىفٍ  ييرًيدي  كىىيوى  اٍمرىأىةو، بيٍضعى  مىلىكى  رىجيله، يػىتػٍ
، بػىىنى  ، أىكٍ  غىنىمنا، اٍشتػىرىل أىحىده  كىالى  سيقيوفػىهىا، يػىٍرفىعٍ  كىَفىٍ  بػيييواتن ًلفىاتو تىًظري  كىىيوى  خى  يػىنػٍ

                                                           
 .ُُِ( طو: ُ)
، ُُِٓ/ّ، كانظر: صحيح البخارٌم: ُٓ/ِِٓٔ، رقم َِّْ/ْ( صحيح مسلم: ِ)

 . ِِّٖرقم 
-ُّْٖ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: َِِٖرقم ، َٖٓ-ْٖٗ/ِ( صحيح البخارٌم: ّ)

 .ُٗٓ/ِّّٕ، رقم ُْْٖ



569 

دىىىا، ةى  اٍلقىٍريىةً  ًمنى  فىدىانى  فػىغىزىا، ًكالى ، ًمنٍ  قىرًيبنا أىكٍ  اٍلعىٍصًر، صىبلى  لًلش ٍمًس: فػىقىاؿى  ذىًلكى
، كىأىانى  مىٍأميورىةه، إًن كً  نىا، اٍحًبٍسهىا الل هيم ، مىٍأميوره  عىلىٍيًو، اَّلل ي  فػىتىحى  حىت   فىحيًبسىٍت، عىلىيػٍ

: تىٍطعىٍمهىا، فػىلىمٍ  لًتىٍأكيلىهىا، -الن ارى  يػىٍعيًن  - فىجىاءىتٍ  اٍلغىنىائًمى، فىجىمىعى   ًفيكيمٍ  ًإف   فػىقىاؿى
، : بًيىًدًه، رىجيلو  يىدي  فػىلىزًقىتٍ  رىجيله، قىًبيلىةو  كيلًٌ  ًمنٍ  فػىٍليػيبىاًيٍعيًن  غيليوالن  ًفيكيمي  فػىقىاؿى

، ، فػىٍلتػيبىاًيٍعيًن  اٍلغيليوؿي ثىةو  أىكٍ  رىجيلىٌٍنً  يىدي  فػىلىزًقىتٍ  قىًبيلىتيكى : بًيىًدًه، ثىبلى ، ًفيكيمي  فػىقىاؿى  اٍلغيليوؿي
، فىجىاءىتً  فػىوىضىعيوىىا، الذ ىىًب، ًمنى  رىةو بػىقى  رىٍأسً  ًمٍثلً  ًبرىٍأسو  فىجىاءيكا لىتػٍهىا، الن اري  مثي   فىأىكى

، ضىٍعفىنىا رىأىل اٍلغىنىائًمى، لىنىا اَّلل ي  أىحىل    .(ُ)«لىنىا فىأىحىل هىا كىعىٍجزىانى
:  دىاكيدى  ٍبني  سيلىٍيمىافي  قىاؿى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -13

ىطيوفىن   لىةى  ألى منا، اٍمرىأىةو  كيلُ  تىًلدي  اٍمرىأىةو، ّنًئىةً  الل يػٍ ، سىًبيلً  يف  يػيقىاًتلي  غيبلى  لىوي  فػىقىاؿى  اَّللً 
: ، يػىقيٍل، فػىلىمٍ  اَّلل ي، شىاءى  ًإفٍ  قيٍل: اٍلمىلىكي  ًإال   ًمنػٍهين ، تىًلدٍ  كىَفىٍ  هًبًن ، فىأىطىاؼى  كىنىًسيى

. ًنٍصفى  اٍمرىأىةه  : : لىوٍ  الن يبُ  قىاؿى  إًٍنسىافو  أىٍرجىى كىكىافى  ٪نىٍنىٍث، مٍ ػلى  اَّلل ي، شىاءى  ًإفٍ  قىاؿى
ًتوً   .(ِ)«ًٜنىاجى

ٍلىةه  قػىرىصىتٍ »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -14  فىأىمىرى  اأٍلىنًٍبيىاًء، ًمنى  نىًبيًّا ٧نى
ٍلىةه، قػىرىصىٍتكى  أىفٍ  إًلىٍيًو: اَّلل ي  فىأىٍكحىى فىأيٍحرًقىٍت، الن ٍمًل، ًبقىٍريىةً   اأٍليمىًم، ًمنى  أيم ةن  أىٍحرىٍقتى  ٧نى

 .(ّ)«تيسىبًٌحي 
 ًإٍسرىائًيلى، يػً بىن ًمنٍ  ،أيم ةه  فيًقدىتٍ » ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم: -15

                                                           
-ُّٔٔ/ّ، كانظر: صحيح مسلم: ِٔٓٗ، رقم ُُّٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)

 .ِّ/ُْٕٕ، رقم ُّٕٔ
، كانظر: صحيح مسلم: ْْْٗ، رقم ََِٖ-ََِٕ/ٓ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ِِ/ُْٓٔ، رقم ُِٕٓ/ّ
، رقم ُٕٗٓ/ْكانظر: صحيح مسلم: ، ِٖٔٓ، رقم َُٗٗ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
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، ًإال   أيرىاىىا الى  يػً كىإًنٌ  فػىعىلىٍت، مىا ييٍدرىل الى  اػلى  كيًضعى  ًإذىا اٍلفىٍأرى ًبًل، أىٍلبىافي  هى  مٍ ػلى  اإٍلً
  .(ُ)«شىرًبىتٍ  الش اًء، أىٍلبىافي  ٟنىىا كيًضعى  كىًإذىا تىٍشرىٍب،

ـي، ٫نىٍبيثً  مٍ ػلى  ًإٍسرىائًيلى، بػىنيو لىٍوالى »ركل الشيخاف، كاللفظ ٞنسلم:  -16  مٍ ػكىلى  الط عىا
ٍىرى  زىٍكجىهىا، أينٍػثىى ٔنىينٍ  مٍ ػلى  حىو اءي، كىلىٍوالى  الل ٍحمي، ٫نىٍنىزً   .(ِ)«الد 
ثىةه: ًإال   اٍلمىٍهدً  يف  يػىتىكىل مٍ  مٍ ػلى »ركل الشيخاف، كاللفظ ٞنسلم:  -17  ًعيسىى ثىبلى
ا، رىجيبلن  جيرىٍيجه  كىكىافى  -جيرىٍيجو  كىصىاًحبي  مىٍرٔفىى، اٍبني   فىكىافى  صىٍومىعىةن، فىأن ىذى  عىاًبدن

: جيرىٍيجي، ايى  فػىقىالىٍت: ييصىلًٌي، كىىيوى  أيُموي، فىأىتػىٍتوي  ًفيهىا، ، ايى  فػىقىاؿى يت، أيمًٌي رىبًٌ  كىصىبلى
تًًو، عىلىى فىأىقٍػبىلى   فػىقىالىٍت: ييصىلًٌي، كىىيوى  أىتػىٍتوي، اٍلغىًد، ًمنى  كىافى  فػىلىم ا فىاٍنصىرىفىٍت، صىبلى

: جيرىٍيجي، ايى  ، ايى  فػىقىاؿى يت، أيمًٌي رىبًٌ تًًو، عىلىى فىأىقٍػبىلى  كىصىبلى  فػىلىم ا اٍنصىرىفىٍت،فى  صىبلى
: جيرىٍيجي، ايى  فػىقىالىٍت: ييصىلًٌي، كىىيوى  أىتػىٍتوي، اٍلغىًد، ًمنى  كىافى  ، أىمٍ  فػىقىاؿى  أيمًٌي رىبًٌ

يت، تًًو، عىلىى فىأىقٍػبىلى  كىصىبلى ًٍتوي، الى  الل هيم ، فػىقىالىًت: صىبلى  كيجيوهً  ًإُفى  يػىٍنظيرى  حىت   ٕني
اكىرى  اٍلميوًمسىاًت.  يػيتىمىث لي  بىًغي ، اٍمرىأىةه  كىكىانىتً  كىًعبىادىتىوي، جيرى٩ٍننا ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو فػىتىذى

ىٍفًتنػىن وي  ًشئػٍتيمٍ  ًإفٍ  فػىقىالىٍت: ًُنيٍسًنهىا، : لىكيٍم، ألى  إًلىيػٍهىا، يػىٍلتىًفتٍ  فػىلىمٍ  لىوي، فػىتػىعىر ضىتٍ  قىاؿى
نػىٍتوي  صىٍومىعىًتًو، ًإُفى  أيىًٍكم كىافى  رىاًعينا، فىأىتىتٍ   عىلىيػٍهىا، فػىوىقىعى  نػىٍفًسهىا، ًمنٍ  فىأىٍمكى

، ًمنٍ  ىيوى  قىالىٍت: كىلىدىٍت، فػىلىم ا فىحىمىلىٍت،  كىىىدىميوا فىاٍستػىنػٍزىليوهي، فىأىتػىٍوهي، جيرىٍيجو
: يىٍضرًبيونىوي، كىجىعىليوا صىٍومىعىتىوي، ، هًبىًذهً  زىنػىٍيتى  قىاليوا: شىٍأنيكيٍم؟ مىا فػىقىاؿى  فػىوىلىدىتٍ  اٍلبىًغيًٌ

، : ًمٍنكى : بًًو، فىجىاءيكا الص يبُ؟ أىٍينى  فػىقىاؿى ، حىت   دىعيوٓف، فػىقىاؿى يى
 فػىلىم ا فىصىل ى، أيصىلًٌ

                                                           
، رقم ِِْٗ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ُِّٗ، رقم َُِّ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)

ِٕٗٗ/ُٔ. 
، ُُِِ/ّ، كانظر: صحيح البخارٌم: ّٔ/َُْٕ، رقم َُِٗ/ِ( صحيح مسلم: ِ)

 .ُِّٓرقم 
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، : بىٍطًنًو، يف  فىطىعىنى  الص يب ، أىتىى اٍنصىرىؼى ـي، ايى  كىقىاؿى ؟ مىنٍ  غيبلى : أىبيوؾى فه  قىاؿى  فيبلى
: الر اًعي، ، عىلىى فىأىقٍػبػىليوا قىاؿى  لىكى  نػىٍبيًن  كىقىاليوا: ًبًو، كىيػىتىمىس حيوفى  يػيقىبًٌليونىوي، جيرىٍيجو

، ًمنٍ  صىٍومىعىتىكى  : ذىىىبو ، قىاؿى نىا -فػىفىعىليوا  كىانىٍت، كىمىا ًطٌنو، ًمنٍ  أىًعيديكىىا الى  كىبػىيػٍ
ًو، ًمنٍ  يػىٍرضىعي  صىيب    فػىقىالىتٍ  حىسىنىةو، كىشىارىةو  ،فىارًىىةو  دىاب ةو  عىلىى رىاًكبه  رىجيله  فىمىر   أيمًٌ
ا، ًمٍثلى  اٍبيًن  اٍجعىلً  الل هيم ، أيُموي: : إًلىٍيًو، فػىنىظىرى  إًلىٍيًو، كىأىقٍػبىلى  الث ٍدمى، فػىتػىرىؾى  ىىذى  فػىقىاؿى

: يػىٍرتىًضعي، فىجىعىلى  ثىٍدًيًو، عىلىى أىقٍػبىلى  مثي   ًمثٍػلىوي، ْنىٍعىٍليًن  الى  الل هيم ،  ًإُفى  أىٍنظيري  فىكىأىٌٓفً  قىاؿى
 ٬نىيُصهىا. فىجىعىلى  فىًمًو، يف  الس ب ابىًة، إبًًٍصبىًعوً  اٍرًتضىاعىوي، ٪نىًٍكي ، كىىيوى  اَّلل ً  رىسيوؿً 
: : كىًىيى  سىرىٍقًت، زىنػىٍيًت، كىيػىقيوليوفى: يىٍضرًبيونػىهىا، كىىيمٍ  ًَنىارًيىةو، كىمىُركا قىاؿى  تػىقيوؿي

 الر ضىاعى، فػىتػىرىؾى  ًمثٍػلىهىا، اٍبيًن  ْنىٍعىلً  الى  الل هيم ، أيُموي: فػىقىالىتٍ  اٍلوىًكيلي، كىنًٍعمى  اَّلل ي، حىٍسيبى 
: إًلىيػٍهىا، كىنىظىرى  ، تػىرىاجىعىا فػىهينىاؾى  ًمثٍػلىهىا. اٍجعىٍليًن  الل هيم ، فػىقىاؿى  فػىقىالىٍت: اٜنٍىًديثى

ٍلقىى، ئىًة، حىسىني  رىجيله  مىر   حى :فػىقي  اٍٟنىيػٍ : ًمثٍػلىوي، اٍبيًن  اٍجعىلً  الل هيم ، ٍلتي  الل هيم ، فػىقيٍلتى
 سىرىٍقًت، زىنػىٍيًت، كىيػىقيوليوفى: يىٍضرًبيونػىهىا، كىىيمٍ  اأٍلىمىًة، هًبىًذهً  كىمىُركا ًمثٍػلىوي، ْنىٍعىٍليًن  الى 

: : ًمثٍػلىهىا، اٍبيًن  ْنىٍعىلً  الى  الل هيم ، فػىقيٍلتي : ًمثٍػلىهىا. اٍجعىٍليًن  الل هيم ، فػىقيٍلتى  ذىاؾى  ًإف   قىاؿى
: جىب ارنا، كىافى  الر جيلى   زىنػىٍيًت، ٟنىىا: يػىقيوليوفى  ىىًذهً  كىًإف   ًمثٍػلىوي، ْنىٍعىٍليًن  الى  الل هيم ، فػىقيٍلتي

: تىٍسرًٍؽ، كىَفىٍ  كىسىرىٍقًت، تػىٍزًف، كىَفىٍ   .(ُ)«ًمثٍػلىهىا اٍجعىٍليًن  الل هيم ، فػىقيٍلتي
ثىةن  ًإف  »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -18 ، ًإٍسرىائًيلى: بىيًن  يف  ثىبلى  أىبٍػرىصى

ا كىأىٍعمىى، كىأىقٍػرىعى، تىًليػىهيٍم، أىفٍ  َّللً ً  بىدى ، فىأىتىى مىلىكنا، ًإلىٍيًهمٍ  فػىبػىعىثى  يػىبػٍ : اأٍلىبٍػرىصى  فػىقىاؿى
؟ أىحىبُ  شىٍيءو  أىمُ  : إًلىٍيكى ، قىًذرىٓف  قىدٍ  حىسىنه، كىًجٍلده  حىسىنه، لىٍوفه  قىاؿى : الن اسي  قىاؿى

ا حىسىننا، لىٍوانن  فىأيٍعًطيى  عىٍنوي، فىذىىىبى  فىمىسىحىوي، : حىسىننا، كىًجٍلدن  اٍلمىاؿً  أىمُ  فػىقىاؿى

                                                           
، كانظر: صحيح البخارٌم: ٖ/َِٓٓ، رقم ُٖٕٗ-ُٕٔٗ/ْ( صحيح مسلم: ُ)
 .ُُْٖ، رقم َْْ/ُ
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؟ أىحىبُ  : إًلىٍيكى ًبلي، قىاؿى : أىكٍ  اإٍلً : يف  شىك   ىيوى  - اٍلبػىقىري  قىاؿى  اأٍلىبٍػرىصى  أىف   ذىًلكى
ًبلي، أىحىدي٨نيىا: قىاؿى  قٍػرىعى كىاأٍلى  : كىقىاؿى  اإٍلً قىةن  فىأيٍعًطيى  -اٍلبػىقىري  اآٍلخىري : عيشىرىاءى، انى  فػىقىاؿى

: اأٍلىقٍػرىعى، كىأىتىى ًفيهىا. لىكى  يػيبىارىؾي  ؟ أىحىبُ  شىٍيءو  أىمُ  فػىقىاؿى : إًلىٍيكى  حىسىنه، شىعىره  قىاؿى
ا، عىينًٌ  كىيىٍذىىبي  ، قىًذرىٓف  قىدٍ  ىىذى : الن اسي ، فىمىسىحىوي، قىاؿى  شىعىرنا كىأيٍعًطيى  فىذىىىبى
: حىسىننا، ؟ أىحىبُ  اٍلمىاؿً  فىأىمُ  قىاؿى : إًلىٍيكى ، قىاؿى : اٍلبػىقىري ، بػىقىرىةن  فىأىٍعطىاهي  قىاؿى  حىاًمبلن
: : اأٍلىٍعمىى، كىأىتىى ًفيهىا. لىكى  يػيبىارىؾي  كىقىاؿى ؟ أىحىبُ  شىٍيءو  أىمُ  فػىقىاؿى : إًلىٍيكى  يػىريدُ  قىاؿى

، ًبوً  فىأيٍبًصري  بىصىرًم، ًإِفى   اَّلل ي  : الن اسى : بىصىرىهي، إًلىٍيوً  اَّلل ي  فػىرىد   فىمىسىحىوي، قىاؿى  فىأىمُ  قىاؿى
؟ أىحىبُ  اٍلمىاؿً  : إًلىٍيكى ا؛ شىاةن  فىأىٍعطىاهي  اٍلغىنىمي، قىاؿى اًف، فىأينًٍتجى  كىاًلدن ا؛ كىكىل دى  ىىذى  ىىذى
اًٟنى  فىكىافى  ، ًمنٍ  كىادو  ذى ا إًًبلو ا بػىقىرو، ًمنٍ  كىادو  كىًٟنىذى  أىتىى إًن وي  مثي   الغىنىًم. ًمنى  كىادو  كىًٟنىذى

ئىًتًو، صيورىتًوً  يف  اأٍلىبٍػرىصى  يػٍ : كىىى  سىفىرًم، يف  اٍٜنًبىاؿي  يبى  تػىقىط عىتٍ  ًمٍسًكٌنه، رىجيله  فػىقىاؿى
غى  فىبلى  ، ًإال   اٍليػىٍوـى  بىبلى ، مثي   اًبَّللً   كىاٍٛنًٍلدى  اٜنٍىسىنى، الل ٍوفى  أىٍعطىاؾى  اًبل ًذم - أىٍسأىليكى  ًبكى

 فػىقىاؿى  كىًثًنىةه، اٜنٍيقيوؽى  ًإف   لىوي: فػىقىاؿى  سىفىرًم، يف  عىلىٍيوً  أىتػىبػىل غي  بىًعًننا -كىاٍلمىاؿى  اٜنٍىسىنى،
، كىأىٌٓفً  لىوي: ، يػىٍقذىريؾى  أىبٍػرىصى  تىكينٍ  أىَفىٍ  أىٍعرًفيكى : اَّلل ي؟ فىأىٍعطىاؾى  فىًقًننا، الن اسي  لىقىدٍ  فػىقىاؿى

: كىاًبرو، عىنٍ  ًلكىاًبرو  كىرًٍثتي  ، كيٍنتى  ًإفٍ  فػىقىاؿى . مىا ًإُفى  اَّلل ي، فىصىيػ رىؾى  كىاًذابن  كيٍنتى
ئىًتًو، صيورىتًوً  يف  اأٍلىقٍػرىعى  كىأىتىى يػٍ ا، قىاؿى  مىا ًمٍثلى  لىوي  فػىقىاؿى  كىىى  رىد   مىا ًمٍثلى  لىٍيوً عى  فػىرىد   ًٟنىذى
ا، عىلىٍيوً  : ىىذى ، كيٍنتى  ًإفٍ  فػىقىاؿى . مىا ًإُفى  اَّلل ي، فىصىيػ رىؾى  كىاًذابن  يف  اأٍلىٍعمىى كىأىتىى كيٍنتى

: صيورىتًًو، ، كىاٍبني  ًمٍسًكٌنه، رىجيله  فػىقىاؿى  فىبلى  سىفىرًم، يف  اٍٜنًبىاؿي  يبى  كىتػىقىط عىتٍ  سىًبيلو
غى  ، ًإال   اٍليػىٍوـى  بىبلى ، مثي   اًبَّللً   هًبىا أىتػىبػىل غي  شىاةن  -بىصىرىؾى  عىلىٍيكى  رىد   اًبل ًذم - أىٍسأىليكى  ًبكى

: سىفىرًم، يف   فىخيذٍ  أىٍغنىآف، فػىقىدٍ  كىفىًقًننا، بىصىرًم، اَّلل ي  فػىرىد   أىٍعمىى، كيٍنتي  قىدٍ  فػىقىاؿى
، مىا ، ًشٍئتى ، أىخىٍذتىوي  ًبشىٍيءو، اٍليػىٍوـى  أىٍجهىديؾى  الى  فػىوىاَّللً  : َّللًً  ، أىٍمًسكٍ  فػىقىاؿى  مىالىكى
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اػفىًإن   ، اَّلل ي  رىًضيى  فػىقىدٍ  ابٍػتيًليتيٍم، مى  .(ُ)«صىاًحبػىٍيكى  عىلىى كىسىًخطى  عىٍنكى
 رىًكبػىهىا، ًإذٍ  بػىقىرىةن، يىسيوؽي  رىجيله  بػىيػٍنىا»ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -19

ا، نيػٍخلىػقٍ  لىػمٍ  ًإان   فػىقىالىٍت: فىضىرىبػىهىا، ػا لػًهىػذى : فػىقىاؿى  لًٍلحىٍرًث، خيًلٍقنىا إًن ػمى  الن اسي
، سيٍبحىافى  : تىكىل مي، بػىقىرىةه  اَّللً  ا أيكًمني  فىًإٌٓفً  فػىقىاؿى ، بىٍكرو  كىأىبيو أىانى  هًبىذى  مثى . ٨نيىا كىمىا كىعيمىري
ا ًإذٍ  غىنىًمًو، يف  رىجيله  كىبػىيػٍنىمىا ، عىدى ، ًبشىاةو، ًمنػٍهىا فىذىىىبى  الذًٌٍئبي  كىأىن وي  حىت   فىطىلىبى

ا: الذًٌٍئبي  لىوي  فػىقىاؿى  ًمٍنوي، اٍستػىنػٍقىذىىىا ، اٍستػىنػٍقىٍذتػىهىا ىىذى  يػىٍوـى  الس بيًع، يػىٍوـى  ٟنىىا فىمىنٍ  ًمينًٌ
: فػىقىاؿى  غىًٍنًم، ٟنىىا رىاًعيى  الى  ، سيٍبحىافى  الن اسي : يػىتىكىل مي، ٍئبه ذً  اَّللً  ا أيكًمني  فىًإٌٓفً  قىاؿى  هًبىذى
، بىٍكرو  كىأىبيو أىانى   .(ِ)«مثى   ٨نيىا كىمىا كىعيمىري

: اَّلل ي  يػىقيوؿي »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -21  عىٍبًدم ظىنًٌ  ًعٍندى  أىانى  تػىعىاُفى
ٍرتيوي  نػىٍفًسًو، يػفً  يػػً ذىكىرىن فىًإفٍ  ي،ػً ذىكىرىن ًإذىا مىعىوي، كىأىانى  ،يب   يػذىكىرىنً  كىًإفٍ  نػىٍفًسي، يػػً ف ذىكى
ٍرتيوي  مىئلىو، يػفً   ًذرىاعنا، إًلىٍيوً  تػىقىر ٍبتي  رنا،ػػػٍ بػشً  ي  ػإًلى  تػىقىر بى  كىًإفٍ  ًمنػٍهيٍم، خىًٍنو  مىئلىو  يػفً  ذىكى

ع وً ػإًلىيٍ  تػىقىر ٍبتي  ا،ػػن ًذرىاع ي  ػإًلى  ر بى ػػتػىقى  كىًإفٍ  نً  كىًإفٍ  ا،ػػػن ابى  .(ّ)«ةن ػػٍركىلى ػىى  أىتػىيػٍتيوي  ي،ػٍمشً ػى ي يػأىاتى
: اَّلل ى  ًإف  »ركل البخارٌم:  -21  اًبٜنٍىٍرًب، آذىنٍػتيوي  فػىقىدٍ  كىلًيًّا، ِف  عىادىل مىنٍ  قىاؿى
 عىٍبًدم يػىزىاؿي  كىمىا عىلىٍيًو، افٍػتػىرىٍضتي  ٣ن ا ًإِفى   أىحىب   ًبشىٍيءو، عىٍبًدم ًإِفى   تػىقىر بى  كىمىا

تيوي، فىًإذىا أيًحب وي، حىت   اًبلنػ وىاًفًل، ًإِفى   يػىتػىقىر بي   ًبًو، يىٍسمىعي  ال ًذم ٚنىٍعىوي  كيٍنتي  أىٍحبػىبػٍ
هي  ًبًو، يػيٍبًصري  ال ًذم كىبىصىرىهي   سىأىلىيًن، كىًإفٍ  هًبىا، ٬نىًٍشي ال يًت  كىرًٍجلىوي  هًبىا، يػىٍبًطشي  ال يًت  كىيىدى

                                                           
، كانظر: صحيح مسلم: ِّٕٕ، رقم ُِٕٕ-ُِٕٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .  َُ/ِْٔٗ، رقم ِِٕٕ-ِِٕٓ/ْ
-ُٕٖٓ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ِّْٖ، رقم َُِٖ/ّ( صحيح البخارٌم: ِ)
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، رقم َُِٔ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: َٕٗٔ، رقم ِْٗٔ/ٔ( صحيح البخارٌم: ّ)
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يٍعًطيػىن وي، ن وي، اٍستػىعىاذىٓف، كىلىًئنً  ألى يًعيذى  -فىاًعليوي  أىانى  - شىٍيءو  عىنٍ  تػىرىد ٍدتي  كىمىا ألى
، يىٍكرىهي  اٍلميٍؤًمًن، نػىٍفسً  عىنٍ  تػىرىُدًدم  .(ُ)«مىسىاءىتىوي  أىٍكرىهي  كىأىانى  اٍلمىٍوتى

 كيل   -كىتػىعىاُفى  تػىبىارىؾى  - رىبُػنىا يػىٍنزًؿي »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -22
لىةو، ، الل ٍيلً  ثػيليثي  يػىبػٍقىى ًحٌنى  الُدنٍػيىا، الس مىاءً  ًإُفى  لىيػٍ : اآٍلًخري  يىٍدعيوٓف، مىنٍ  يػىقيوؿي

 . (ِ)«لىوي؟ فىأىٍغًفرى  يىٍستػىٍغًفريٓف، مىنٍ  فىأيٍعًطيىوي؟ يىٍسأىلييًن، مىنٍ  لىوي؟ فىأىٍستىًجيبى 
: قىاؿى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -23 ، رىسيوؿى  ايى  أيانىسه  نػىرىل ىىلٍ  اَّللً 
: اٍلًقيىامىًة؟ يػىٍوـى  رىبػ نىا ؟ ديكنػىهىا لىٍيسى  الش ٍمًس، يف  تيضىاُركفى  ىىلٍ  فػىقىاؿى  قىاليوا: سىحىابه
، ، رىسيوؿى  ايى  الى : اَّللً  لىةى  اٍلقىمىًر، يف  تيضىاُركفى  ىىلٍ  قىاؿى ؟ ديكنىوي  لىٍيسى  اٍلبىٍدًر، لىيػٍ  سىحىابه

، اليوا:قى  ، رىسيوؿى  ايى  الى : اَّللً  . اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  تػىرىٍكنىوي  فىًإن كيمٍ  قىاؿى ،  اَّلل ي  ٩نىٍمىعي  كىذىًلكى الن اسى
: ئنا، يػىٍعبيدي  كىافى  مىنٍ  فػىيػىقيوؿي ، يػىٍعبيدي  كىافى  مىنٍ  فػىيػىتػٍبىعي  فػىٍليػىت ًبٍعوي، شىيػٍ  مىنٍ  كىيػىتػٍبىعي  الش ٍمسى

، يػىٍعبيدي  كىافى  ، يػىٍعبيدي  كىافى  مىنٍ  كىيػىت ًبعي  اٍلقىمىرى  ًفيهىا اأٍليم ةي  ىىًذهً  كىتػىبػٍقىى الط وىاًغيتى
: يػىٍعرًفيوفى، ال يًت  الُصورىًة، غىًٍنً  يف  اَّلل ي  فػىيىٍأتًيًهمي  مينىاًفقيوىىا، : رىُبكيٍم، أىانى  فػىيػىقيوؿي  فػىيػىقيوليوفى

، اًبَّلل ً  نػىعيوذي  ا ًمٍنكى انػينى  ىىذى ٍتًيػىنىا حىت   ا،مىكى انى  فىًإذىا رىبُػنىا، أيى  فػىيىٍأتًيًهمي  عىرىفٍػنىاهي، رىبُػنىا، أىاتى
: يػىٍعرًفيوفى، ال يًت  الُصورىًة، يف  اَّلل ي  بػىعيونىوي، رىبُػنىا، أىٍنتى  فػىيػىقيوليوفى: رىُبكيٍم، أىانى  فػىيػىقيوؿي  فػىيػىتػٍ

يزي  مىنٍ  أىك ؿى  : فىأىكيوفي  اَّلل ً  رىسيوؿي  قىاؿى  جىهىن مى، ًجٍسري  كىييٍضرىبي   الُرسيلً  كىديعىاءي  -٩نًي
لًيبي  كىًبوً  -سىلًٌٍم  سىلًٌٍم، الل هيم ، يػىٍومىًئذو: اًف. شىٍوؾً  ًمٍثلي  كىبلى  شىٍوؾى  رىأىيٍػتيمٍ  أىمىا الس ٍعدى

اًف؟ . رىسيوؿى  ايى  بػىلىى، قىاليوا: الس ٍعدى : اَّللً  اًف، شىٍوؾً  ًمٍثلي  فىًإنػ هىا قىاؿى  أىنػ هىا غىيػٍرى  الس ٍعدى
ًلًو، اٍلميوبىقي  ًمنػٍهيمي  أبًىٍعمىاٟنًًٍم، الن اسى  فػىتىٍخطىفي  اَّلل ي، ًإال   ًعظىًمهىا قىٍدرى  يػىٍعلىمي  الى   ًبعىمى

                                                           
 .ُّٕٔ، رقم ِّٖٓ-ِّْٖ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)
، رقم ُِٓ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: َُْٗ، رقم ّٖٓ-ّْٖ/ُ( صحيح البخارٌم: ِ)

ٕٖٓ/ُٖٔ. 
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، كىًمنػٍهيمي   أىفٍ  أىرىادى كى  ًعبىاًدًه، بػىٌٍنى  اٍلقىضىاءً  ًمنى  اَّلل ي  فػىرىغى  ًإذىا حىت   يػىٍنجيو، مثي   اٍلميخىٍردىؿي
 أىمىرى  اَّلل ي، ًإال   ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشهىدي  كىافى  ٣ن نٍ  ٫نيٍرًجى، أىفٍ  أىرىادى  مىنٍ  الن ارً  ًمنى  ٫نيٍرًجى 

ًئكىةى  مىةً  فػىيػىٍعرًفيونػىهيمٍ  ٫نيٍرًجيوىيٍم، أىفٍ  اٍلمىبلى رً  ًبعىبلى  الن ارً  عىلىى اَّلل ي  كىحىر ـى  -الُسجيوًد  آاثى
ـى  اٍبنً  ًمنً  أتىٍكيلى  أىفٍ   عىلىٍيًهمٍ  فػىييصىبُ  اٍمتيًحشيوا، قىدً  فػىييٍخرًجيونػىهيمٍ  -الُسجيوًد  أىثػىرى  آدى

بػيتيوفى  اٜنٍىيىاًة؛ مىاءي  لىوي: يػيقىاؿي  مىاءه، يلً  يف  اٍٜنًب ةً  نػىبىاتى  فػىيػىنػٍ  رىجيله  كىيػىبػٍقىى الس ٍيًل، ٘نًى
: الن اًر، عىلىى ًبوىٍجًهوً  ميٍقًبله  ، ايى  فػىيػىقيوؿي  ذىكىاؤيىىا، كىأىٍحرىقىيًن  ر٪نيهىا، قىشىبىيًن  قىدٍ  رىبًٌ

: اَّلل ى، يىٍدعيو يػىزىاؿي  فىبلى  الن اًر، عىنً  كىٍجًهي، فىاٍصًرؼٍ  أىٍعطىيػٍتيكى  ًإفٍ  -لىعىل كى  فػىيػىقيوؿي
: غىيػٍرىهي، تىٍسأىلىيًن  أىفٍ  - ، فػىيػىقيوؿي ، الى  عىنً  كىٍجهىوي، فػىيىٍصًرؼي  رىهي،غىيػٍ  أىٍسأىليكى  الى  كىًعز ًتكى

: بػىٍعدى  يػىقيوؿي  مثي   الن اًر، بً  ًإُفى  قػىرًٌٍبيًن  رىبًٌ  ايى  ذىًلكى : اٛنٍىن ًة، ابى  زىعىٍمتى  قىدٍ  أىلىٍيسى  فػىيػىقيوؿي
، غىيػٍرىهي، تىٍسأىلىيًن  أىال   ـى، اٍبنى  كىيٍػلىكى ! مىا آدى : يىٍدعيو، يػىزىاؿي  فىبلى  أىٍغدىرىؾى  - لىعىلًٌي فػىيػىقيوؿي
: غىيػٍرىهي، تىٍسأىلييًن  -ذىًلكى  أىٍعطىيػٍتيكى  ًإفٍ  ، فػىيػىقيوؿي ، الى  غىيػٍرىهي، أىٍسأىليكى  الى  كىًعز ًتكى

بً  ًإُفى  فػىيػيقىرًٌبيوي  غىيػٍرىهي، يىٍسأىلىوي  أىال   -كىمىوىاثًيقى  عيهيودو  ًمنٍ  -اَّلل ى  فػىيػيٍعًطي  فىًإذىا اٛنٍىن ًة، ابى
، أىفٍ  اَّلل ي  شىاءى  مىا سىكىتى  ًفيهىا، مىا رىأىل : مثي   يىٍسكيتى  مثي   اٛنٍىن ةى، أىٍدًخٍليًن  رىبًٌ  يػىقيوؿي

: ، غىيػٍرىهي، تىٍسأىلىيًن  أىال   زىعىٍمتى  قىدٍ  أىكىلىٍيسى  يػىقيوؿي ـى، اٍبنى  ايى  كىيٍػلىكى ! مىا آدى  أىٍغدىرىؾى
: ، ايى  فػىيػىقيوؿي ، أىٍشقىى ْنىٍعىٍليًن  الى  رىبًٌ ، حىت   يىٍدعيو، يػىزىاؿي  فىبلى  خىٍلًقكى  فىًإذىا يىٍضحىكى
ا، ًمنٍ  مىن  ػتى  ًقيلى: ًفيهىا، دىخىلى  فىًإذىا ًفيهىا، اًبلُدخيوؿً  لىوي  أىًذفى  ًمٍنوي، ضىًحكى   كىذى

ا،ػكى  نٍ ػمً  ن  ػػمى ػتى  وي:ػػلى  اؿي ػيػيقى  م  ػػثي  ى،ػفػىيػىتىمىن    ُي،ػاأٍلىمىانً  ًبوً  تػىنػٍقىًطعى  ىػحىت   ى،ػفػىيػىتىمىن   ذى
ا لىوي: فػىيػىقيوؿي  ، ىىذى  جىن ةً ػالٍ  أىٍىلً  ري ػػآخً  لي ػالر جي  كىذىًلكى  ىيرىيٍػرىةى: أىبيو اؿى ػقى  وي.ػمىعى  كىًمثٍػليوي  لىكى

...  .(ُ)«ديخيوالن

                                                           
-ُّٔ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: َِْٔ، رقم َِْْ-َِّْ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)

 .ِٗٗ/ُِٖ، رقم ُٕٔ
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ـى  بػىنيو يىسيبُ  اَّلل ي: قىاؿى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -24 ، آدى ٍىرى  كىأىانى  الد 
، ٍىري  .(ُ)«كىالنػ هىاري  الل ٍيلي  بًيىًدم الد 

 رىهبًًٌمىا، ًإُفى  كىالن اري  جىن ةي ػالٍ  اٍختىصىمىتً »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -25
، ايى  اٛنٍىن ةي: فػىقىالىتً   كىقىالىتً  كىسىقىطيهيٍم، الن اسً  ضيعىفىاءي  ًإال   يىٍدخيليهىا الى  ٟنىىا مىا رىبًٌ
ًينى، أيكثًٍرتي  -يػىٍعيًن  -الن اري   كىقىاؿى  رىٍ٘نىيًت، أىٍنتً  لًٍلجىن ًة: تػىعىاُفى  اَّلل ي  فػىقىاؿى  اًبٍلميتىكىربًٌ
ةو  كىًلكيلًٌ  أىشىاءي، مىنٍ  ًبكً  أيًصيبي  عىذىايب، أىٍنتً  لًلن اًر: : ًمٍلؤيىىا، ًمٍنكيمىا كىاًحدى  قىاؿى
ا، ًقوً خىلٍ  ًمنٍ  يىٍظًلمي  الى  اَّلل ى  اٛنٍىن ةي، فىًإف   فىأىم ا  فػىيػيٍلقىٍوفى  يىشىاءي، مىنٍ  لًلن ارً  يػيٍنًشئي  كىإًن وي  أىحىدن

: ًفيهىا، ، مىزًيدو، ًمنٍ  ىىلٍ  فػىتػىقيوؿي اثن مىوي، ًفيهىا يىضىعى  حىت   ثىبلى  بػىٍعضيهىا كىيػيرىدُ  فػىتىٍمتىًلئي، قىدى
، ًإُفى  : بػىٍعضو  .(ِ)«قىطٍ  قىطٍ  قىطٍ  كىتػىقيوؿي

اًفًر  انىبي  أىكٍ  - اٍلكىاًفرً  ًضٍرسي » ركل مسلم: -26  كىًغلىظي  أيحيدو، ًمٍثلي  -اٍلكى
ثو  مىًسًنىةي  ًجٍلًدهً   .(ّ)«ثىبلى
 - الن ارً  يف  - اٍلكىاًفرً  مىٍنًكيبىً  بػىٌٍنى  مىا»ركل الشيخاف، كاللفظ ٞنسلم:  -27

ثىةً  مىًسًنىةي  ، ثىبلى ـو  .(ْ)«اٍلميٍسرًعً  لًلر اًكبً  أىاي 
الصحيحٌن(، اليت نسبها بعضي الػمؤٌلًفٌن، من القيدامى )متوف ىذه أبرز  

  كالػميحدىثٌن، إُف )اإلسرائيلٌيات(، ك)أشباه اإلسرائيلٌيات(.

                                                           
، رقم ُِٕٔ/ْصحيح مسلم: ، كانظر: ِٕٖٓ، رقم ِِٖٔ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)

ِِْٔ/ّ. 
، رقم ُِٖٔ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: َُُٕ، رقم ُُِٕ/ٔ( صحيح البخارٌم: ِ)

ِْٖٔ/ّٓ. 
 .ْْ/ُِٖٓ، رقم ُِٖٗ/ْ( صحيح مسلم: ّ)
، كانظر: صحيح البخارٌم: ْٓ/ِِٖٓرقم  َُِٗ-ُِٖٗ/ْ( صحيح مسلم: ْ)
 .ُٖٓٔ، رقم ِّٖٗ/ٓ
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 أمثلة لعبارات الطاعنٌن:
 كمن عبارات الطاعنٌن يف بعض ىذه األحاديث:

 يف حديث الرتبة: *
قاؿ: "خلق هللا الرتبة يـو   عن أيب ىريرة عن النيبٌ »قاؿ البخارٌم:  -

 .(ُ)«السبت"، كقاؿ بعضهم: عن أيب ىريرة عن كعب، كىو أصحٌ 
عن سريج بن  ،يف كتابو ،قد أخرجو مسلم ،ىذا حديث»قاؿ البيهقٌي:  -

د. كزعم بعض أىل العلم ابٜنديث أنٌو غًن كغًنه، عن حٌجاج بن ١نمٌ  ،يونس
كأىل التواريخ. كزعم بعضهم أٌف  ،ٞنخالفتو ما عليو أىل التفسًن ؛١نفوظ

عن أيٌوب بن خالد،  ،إ٧ٌنا أخذه عن إبراىيم بن أيب ٪نٍن ،بن أمٌية إٚناعيل
 .(ِ)«كإبراىيم غًن ١نتٌج بو

ا على و َف يذكر يف ىذا اٜنديث نصًّ كٓنقيق ىذا أنٌ »قاؿ أبو العٌباس القرطيٌب:  -
ر ما خلق هللا تعاُف ككذ  ها،ـ األسبوع كلٌ و ذكر فيو أايٌ خلق السماكات، مع أنٌ 

 لكاف خلق ،ـ األسبوعفيها، فلو خلق السماكات يف يـو زائد على أايٌ 
ـ، كذلك خبلؼ اٞننصوص عليو يف القرآف، السماكات كاألرض يف ٖنانية أايٌ 

ختلفة ػبركاايت م ،ي غًن كتاب مسلمػف ،كم ىذا اٜنديثصائر إليو. كقد ري  كال
جباؿ يـو ػاألرض يـو األحد كاالثنٌن، كالو خلق ي بعضها أنٌ ػمضطربة، كف

هار كالعمراف يـو األربعاء، كالسماكات كالشمس كالقمر ػالثبلاثء، كالشجر كاألن
 ،كاٞنبلئكة يـو اٝنميس، كآدـ يـو اٛنمعة. فهذه أخبار آحاد مضطربة كالنجـو
يف  ،نتو من ترتيب اٞنخلوقاتد على ما تضمٌ عتمى ، فبل يي يقتضي عمبلن  فيما ال

                                                           
 .ُْْ-ُّْ/ُ( التاريخ الكبًن: ُ)
 .ُِٓ/ِ( األٚناء كالصفات: ِ)
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 لىتىٍكفيريكفى  أىئًن كيمٍ  قيلٍ عتمد عليو يف ذلك قولو تعاُف: ﴿ـ، كالذم يي لك األايٌ ت
اآلايت، فلينظر فيها من أراد ٓنقيق  ...(ُ)﴾يػىٍومىٌٍنً  يف  اأٍلىٍرضى  خىلىقى  اًبل ًذم

 .(ِ)«ليس ىذا موضع ذكرىا ،ذلك، كفيها أُناث طويلة
يف قولو: "خلق هللا الرتبة  ،مسلمكأٌما اٜنديث الذم ركاه »قاؿ ابن تيمٌية:  -

كغًنه.  ،كالبخارمٌ   ،قدح فيو أئٌمة اٜنديث ،فهو حديث معلوؿ ،يـو السبت"
قاؿ البخارٌم: الصحيح أنٌو موقوؼ على كعب، كقد ذكر تعليلو البيهقٌي أيضنا، 

ٌذاؽ كىو ٣نٌا أنكر اٜني  ، عن النيبٌ  ،ليس ٣نٌا ركاه أبو ىريرة ،كبٌينوا أنٌو غلط
 . (ّ)«سلم إخراجو إاٌيه، كما أنكركا عليو إخراج أشياء يسًنةعلى م

يف صحيحو:  ،كأٌما حديث أيب ىريرة الذم ركاه مسلم»قاؿ ابن القٌيم:  -
"خلق هللا الرتبة يـو السبت"؛ فقد ذكر البخارٌم يف اتر٫نو: أنٌو حديث معلوؿ، 

ـ التخليق كأٌف الصحيح أنٌو قوؿ كعب، كىو كما ذكر؛ ألنٌو يتضٌمن أٌف أايٌ 
 . (ْ)«سبعة، كالقرآف يرٌده

ىريرة:  يف حديث أيب ،شبو ىذا ما كقع فيو الغلطكيي : »أيضنا قاؿ ابن القٌيم -
"خلق هللا الرتبة يـو السبت..." اٜنديث. كىو يف صحيح مسلم، كلكن كقع 
فيو الغلط يف رفعو، كإ٧ٌنا ىو من قوؿ كعب األحبار، كذلك قاؿ إماـ أىل 

يف اتر٫نو الكبًن. كقالو غًنه من علماء  ،بن إٚناعيل البخارمٌ  ١نٌمد ،اٜنديث
 ،كاألرض ،أيضنا، كىو كما قالوا، ألٌف هللا أخرب أنٌو خلق السماكات ،اٞنسلمٌن

                                                           
 .ٗ( فٌصلت: ُ)
 .ّْْ-ّّْ/ٕ( اٞنفهم ٞنا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ِ)
 .ُُّ/ُٕ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
 .ُْٗ/ُ( بدائع الفوائد: ْ)
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 .(ُ)«ــ. كىذا اٜنديث يقتضي أٌف مٌدة التخليق سبعة أايٌ يف سٌتة أايٌ  ،بينهما كما
صحيح مسلم، كقد تكٌلم عليو كىذا اٜنديث من غرائب »قاؿ ابن كثًن:  -

كجعلوه من كبلـ كعب،  ،كغًن كاحد من اٜنٌفاظ ،كالبخارمٌ  ،بن اٞنديينٌ  عليٌ 
ىريرة إ٧ٌنا ٚنعو من كبلـ كعب األحبار، كإ٧ٌنا اشتبو على بعض الركاة،  كأٌف أاب

 .(ِ)«فجعلوه مرفوعنا، كقد حٌرر ذلك البيهقيٌ 
 ابطل فهو نٌصو، أك القرآف ركح ٫نالف حديث أمٌ  إفٌ »قاؿ ١نٌمد الغزاٌِف:  -
 على اعتباره سقط القطعٌي، خالف مت الظيٌنٌ  كالدليل. نفسو تلقاء من

 أخذ: قاؿ ىريرة أَب حديث اٜنٌفاظ من كغًنه البخارمٌ  أكرد كما اإلطبلؽ،
 يـو فيها اٛنباؿ كخلق السبت، يـو الرتبة هللا خلق: "فقاؿ بيدم،  هللا رسوؿ

 النور كخلق الثبلاثء، يـو اٞنكركه كخلق االثنٌن، يـو فيها الشجر كخلق األحد،
 يـو العصر بعد آدـ كخلق اٝنميس، يـو الدكابٌ  فيها كبثٌ  األربعاء، يـو

 إُف العصر بٌن فيما اٛنمعة، ساعات من ساعة آخر كيف اٝنلق، آخر اٛنمعة،
 ٞنا ٢نالفنا لكونو اٜنٌفاظ أغفلو قد مسلم صحيح يف اٜنديث أفٌ  كمع". الليل
 أاٌيـ، سٌتة يف بينهما كما كاألرض السماكات خلق هللا أفٌ  من القرآف يف جاء

 أف ٬نيكن كال األحبار، كعب عن ىريرة، أَب ركاية من ىو: فقالوا! سبعة ال
 شارحنا يكوف بل القرآف، مع يتعارض ال  قولو ألفٌ  الرسوؿ، قوؿ من يكوف

 . (ّ)«آلايتو كمفٌسرنا لو،
هللا  أفٌ "ىريرة:  ركاية حديث أيب خذ على مسلم ا أي ك٣نٌ »ابز:  قاؿ ابن -

                                                           
 .ِٔ( اٞننار اٞننيف: ُ)
 .ّّٔ/ُ( تفسًن القرآف العظيم: ِ)
 .ُِّ-ُِِ( ىذا ديننا: ّ)
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برفعو  بعض ركاتو كىمى  ... اٜنديث. كالصواب أفٌ "خلق الرتبة يـو السبت
كبذلك علم ... عن كعب األحبار ، ا ىو من ركاية أيب ىريرةكإ٧نٌ  ، للنيبٌ 

، كغلط "هللا خلق الرتبة يـو السبت أفٌ " : أىل العلم غلط من ركل عن النيبٌ 
ات ا ذلك من اإلسرائيليٌ كمن قاؿ بقولو يف ذلك، كإ٧نٌ  ،كعب األحبار

 .(ُ)«الباطلة
أٌما اٜنديث الثالث: "خلق هللا الرتبة يـو السبت"، إُف »قاؿ ابن عثيمٌن:  -

 ،كقد أنكره العلماء عليو ، آخر اٜنديث. فهذا اٜنديث ركاه اإلماـ مسلم
ألنٌو ٫نالف القرآف الكرٔف، ؛  كال يصٌح عن النيبٌ  ،فهو حديث ليس بصحيح

طئوف ٫ني  ،بشره  لةه قى فهو ابطل، ألٌف الذين رككا: نػى  ،ككٌل ما خالف القرآف الكرٔف
صيبوف، كالقرآف ليس فيو خطأ، كٌلو صواب منقوؿ ابلتواتر، فما خالفو من كيي 

يح، كإف ركاه من ركاه؛ ألٌف الركاة م أبنٌو غًن صحكى أٌم حديث كاف، فإنٌو ٪ني 
مباشرة، لكن بواسطة اإلسناد... فهذا  ، ىؤالء ال يتلٌقوف عن رسوؿ هللا

كال غرابة يف  ، ، على اإلماـ مسلم اٜنديث، ٣نٌا أنكره أىل العلم
صيبوف، طئوف كيي ٫ني  ،كغًن مسلم" كٌلهم بشره  ،مسلم" ،اإلنساف بشره  ذلك، ألفٌ 

 .(ِ)«فينا إاٌيهفقد كي  ،ما داـ ضعيفنا ،أف نتكٌلم عليوفعلى ىذا ال حاجة 
 يف حديث الصورة: *
 إفٌ : " النيبٌ  عن ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -
 لو يكوف أف عن ٩نلٌ  -كتعاُف  تبارؾ - . كهللا"صورتو على آدـ خلق  هللا

 كلو تعاُف، هللا إفٌ : قالوا كما نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو قاؿ .مثاؿ أك صورة،

                                                           
 . َٕ/ِٓ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
 .ٕٓٔ-ْٕٔ/ٔ( شرح رايض الصاٜنٌن: ِ)
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 الشيء، ألفوا الناس رٌّنا أفٌ  غًن مثاؿ، أك صورة لو يكوف أف عن ٩نلٌ  اٜنمد،
يف كصفو  ،هللا تعاُف يقوؿ أال ترل أفٌ  مثلو. كأنكركا عنده، فسكتوا بو، كأنسوا
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى الس ًميعي اٍلبىًصًني﴾: نفسو  على أفٌ  كظاىر ىذا يدؿٌ  .(ُ)﴿لىٍيسى كى

 على ىذا الظاىر -الشيء، فقد صار  الشيء غًني  لي ثٍ هو شيء، كمً شبً و ال يي لى ثػٍ مً 
 .(ِ).«..لثٍ  تعاُف مً  -
 يف حديث الشّك: *
 عن الزىرٌم، عن ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -
 أيب، من ابلشكٌ  أحقٌ  أان: "قاؿ أنٌو  النيبٌ  عن ىريرة، أيب عن سلمة أيب

 ديعي ما إُف ديعيت كلو شديد، ركن إُف ليأكم كاف إف لوطنا، هللا كرحم إبراىيم،
 كطعن لوط، على كطعن إبراىيم، على طعن كىذا: قالوا ".ألجبت يوسف إليو

 ذكركا، ٣نٌا شيء فيو ليس إنٌو: نقوؿ ك٥نن: ١نٌمد أبو قاؿ . نفسو على
 .(ّ)«كنعمتو.... تعاُف هللا ُنمد

 يف حديث الكذابت: *
أنٌو قاؿ:  ة ركل عن النيٌب ويٌ شٍ حى ػكاعلم أٌف بعض ال»الفخر الرازٌم: قاؿ  -

نقبل مثل ىذه  أاٌل ى ػكل: األى  ثبلث كذابت". فقلتي إاٌل  كذب إبراىيم  "ما
لزمنا تكذيب الركاة؟!  ،م نقبلوػاألخبار، فقاؿ على طريق االستنكار: فإف ل

، كإف لزمنا اٜنكم بتكذيب إبراىيم  ،إف قبلناه ،فقلت لو: اي مسكٌن
عن  شٌك أٌف صوف إبراىيم  لزمنا اٜنكم بتكذيب الركاة؛ كال ،رددانه

                                                           
 .ُُ( الشورل: ُ)
 .ُّٕ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ِ)
 .ُٗٓ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ّ)
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 .(ُ)«مجاىيل عن الكذبػكُف من صوف طائفة من الالكذب أى 
 يف حديث الذيخ: *
 من اٜنديث ىذا اإلٚناعيليٌ  استشكل كقد»قاؿ ابن حجر العسقبلٌٓف:  -

 من نظر؛ صٌحتو يف خرب ىذا أخرجو: أف بعد فقاؿ صٌحتو، يف كطعن أصلو،
لف ال هللا أفٌ  علم إبراىيم أفٌ  جهة ، ألبيو صار ما ٩نعل فكيف اٞنيعاد، ٫ني  خزاين
 كىافى  كىمىا﴿ تعاُف: قولو لظاىر ٢نالف اٜنديث ىذا غًنه: كقاؿ بذلك؟ علمو مع

ةو  عىنٍ  ًإال   أًلىبًيوً  إًبٍػرىاًىيمى  اٍسًتٍغفىاري  هي  كىعىدىىىا مىٍوًعدى ى  فػىلىم ا ًإاي   تػىبػىر أى  َّللً ً  عىديك   أىن وي  لىوي  تػىبػىٌن 
 .(ّ)«ذلك... عن كاٛنواب انتهى. ،(ِ)﴾ًمٍنوي 
 يف حديث احلطّة: *
من  ،كم يف ىذا التبديلا ري ٣نٌ  ،كال ثقة لنا بشيء»قاؿ ١نٌمد رشيد رضا:  -

ة، كما قالو األستاذ ات الوضعيٌ اإلسرائيليٌ و من ة، فكلٌ كال عربيٌ  ،ةألفاظ عربانيٌ 
  ،اكمرفوعن  ،اموقوفن  ،ي الصحيح كالسننػف ،ج بعضورٌ اإلماـ ىنالك. كإف خي 

"قيل لبين إسرائيل:  :كغًن٨نا ،ي الصحيحٌنػمرفوع فػىريرة ال كحديث أيب
ا كىقيوليوا ًحط ةه﴾  ،على أستاىهم فدخلوا يزحفوف ،(ْ)﴿اٍدخيليوا اٍلبىابى سيج دن

يف تفسًن  ركاه البخارمٌ  ."شعًنة" :كيف ركاية ،ة يف شعرة"ة، حبٌ كقالوا: حطٌ 
أخي كىب، ك٨نا صاحبا الغرائب يف  ،واـ بن منبٌ من طريق ٨نٌ  ،السورتٌن
 ،و ٚنعوفيحتمل أنٌ  ، ىريرة بسماع ىذا من النيبٌ  ح أبوم يصرٌ ػات. كلاإلسرائيليٌ 

                                                           
 .ُِِ/ُٖ( التفسًن الكبًن: ُ)
 .ُُْ( التوبة: ِ)
 .ََٓ/ٖ( فتح البارم: ّ)
 .ٖٓ( البقرة: ْ)
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مدرؾ عدـ اعتماد  عنو، كىذا لو رك إذ ثبت أنٌ  ؛من كعب األحبار
  .(ُ)«سنده ات، كإف صحٌ على مثل ىذا من اإلسرائيليٌ  ر٘نو هللا تعاُف، ،األستاذ

 يف حديث اللطمة: *
 أثره. يسوء ٞنا مثبلن  تيضرىب موسى: لطمة»قاؿ أبو منصور الثعاليٌب، األديب:  -

 لذلك، ليستعدٌ  موتو؛ بوقت نويؤذً  أف ربٌو سأؿ موسى أفٌ  األٌكلٌن: أساطًن كيف
 بقبض كأمره اٞنوت، ملك أرسل إليو اتضر، سعادة لو هللا تعاُف كتب فلٌما

ربه أف بعد ركحو،  زاؿ فما ابألمر، كأخربه آدمٌي، صورة يف فأاته بذلك؛ ٫ني
 منها لطمة؛ فذىبت لطمو ذلك، يف العز٬نة انفذ رآه كحٌن كيبلٌجو؛ ٪ناٌجو
 قيل: كفيو أعور. اآلف إُف فهو عينيو، إحدل

 أعورا تركتكى  موسى لطمةي           مينكرنا لقيتى  اٞنوت ملكى  اي
 .(ِ)«اٜنكاية ىذه عهدة من برمء كأان

 يف يستطيل فهو ابإلٜناد، اٜنديث نًكرى مي  مى صى كى  كمن»قاؿ ١نٌمد الغزاٌِف:  -
. الصٌحة مرتبة عن بو تنزؿ قادحة، عٌلة متنو يف أفٌ : كاٜنقٌ . اٞنسلمٌن أعراض
 رىاييبصً  منتػال يف كالعٌلة. عقائدايًّ  خبلفنا كليس فكرٌم، خبلؼ قبولو أك كرفضو

 .(ّ)«السطحيٌ  الفكر على أصحاب كٔنفى قوف،حقًٌ مي ػال
 يف حديث الفأر: *
 يهوديٌة، هاػإنٌ " الفأرة: يػف ككركايتهم»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -

                                                           
 .ّّٕ/ٗ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
 . ُُٗ-ُُٖ/ُ( ٖنار القلوب: ِ)
 .ِٗ( السٌنة النبويٌة بٌن أىل الفقو كأىل اٜنديث: ّ)
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 . (ُ)«..."تشربو ال اليهود أفٌ  كما اإلبل، ألباف تشرب ال هاػكإنٌ 
 حٌساف، بن كىشاـ اٜنٌذاء، خالد فرفعو رفعو، يف اختيلف»قاؿ الدارقطيٌن:  -

 عن فريكم أيٌوب، عن كاختيلف .ىريرة أيب عن سًنين، ابن عن كأشعث،
 عن كحبيب كىشاـ، أيٌوب عن سلمة، بن ٘نٌاد عن ٘نٌاد، بن األعلى عبد
 سلمة، بن ٘نٌاد عن موسى، بن اٜنسن كركاه .مرفوعنا ىريرة أيب عن سًنين، ابن
 .(ِ)«موقوفنا ىريرة أيب عن سًنين، ابن عن كىشاـ، الشهيد بن حبيب عن

 .فمن صٌحح كقف ىذا اٞننت، فقد نفى نسبتو إُف النيٌب  
 فيقدت، األمم من أٌمة : أفٌ  عنو مسلم كتاب يف ككقع»عطٌية:  ابن قاؿ -

 ظن   فهو ىذا، كاف أراد فإف يينسل، اٞنمسوخ أفٌ  كظاىر ىذا الفأر، كأيراىا
 اٞنمسوخ أفٌ  ذلك بعد إليو أيكحي مثٌ  التبليغ، يف لو مدخل ال أمر ، يف منو
 تذكًن ابٌطراح كأمره بدر، مياه ، على نزكلو قلناه ما كنظًن يينسل، ال

 .(ّ)«النخل
 بعد مأيعلً  مثٌ  بظٌنو، ىذا قاؿ أنٌو كالظاىر أظٌنها، ال أم:»قاؿ ابن اٛنوزٌم:  -

  .(ْ)«ذلك
راىا كال أي "يف حديث أيب ىريرة:  ا قولو كأمٌ »قاؿ أبو عبد هللا القرطيٌب:  -
كما كاف  "،تخى سً و من القركف اليت مي لعلٌ  ،ال أدرم": بٌ كيف الض   "، الفأرإاٌل 

 فكاف خ،ميسً  ٣نٌا ٨ناكغًني  كالفأري  الضبُ  يكوف ألفٍ  ،كخوفنا ظنًّا كاف فإ٧ٌنا مثلو،

                                                           
 .ْٓ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ُ)
 .ّٕ-ّٔ/َُ( العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة: ِ)
 .ُُٔ-َُٔ/ُ( اٌرر الوجيز: ّ)
 .ْٖٔ/ّ( كشف اٞنشكل: ْ)
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، ٞنسخ ٩نعل مػل هللا أفٌ  إليو ييوحى أف ، قبل منو حدسنا ىذا  أيكحي فلٌما نسبلن
 .(ُ)«خميسً  ٣نٌا ليسا كالفأر الضبٌ  أفٌ  كعلم ؼ،التخوُ  ذلك عنو زاؿ بذلك، إليو

حدس" ػن الفأر مبيٌن، على الظٌن، كالػمؤٌلفوف الذين قالوا: "إٌف متػفال 
، ، بصفتو البشريٌة؛ كإ٧ٌنا ينفوف صدكره منو ينفوف صدكره، من النيٌب  ال

 بصفتو النبويٌة )التبليغٌية(؛ ّنعىن أهٌنم ينفوف نسبتو إُف )الوحي اٞننز ؿ(. 
 يف حديث االحتجاج: *
 كاف   موسى أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -

، ، كاف بكر أاب كأفٌ  فحٌجو،  آدـ كحاجٌ  قدرايًّ  فحٌجو عمر، كحاجٌ  قدرايًّ
 اٝنرب، على ككذب ص،ٔنرُ  ىذا إفٌ : نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو قاؿ .عمر
، كاف   موسى أفٌ  اٜنديث: من شيء يف جاء أنٌو نعلم كال  أفٌ  كال قدرايًّ
 .(ِ)«...قدرايًّ  كاف بكر أاب
:  النيبٌ  د بن سًنين، عن أيب ىريرة، عنٌ عن حديث ١نمٌ »: الدارقطينٌ  سيًئل -
اد بن زيد، عن فركاه ٘نٌ  لف عنو يف رفعو؛اختي فقاؿ:  ."آدـ، كموسى احتجٌ "
رفعو، قاؿ ذلك إسحاؽ بن  ،د، عن أيب ىريرةوب، كىشاـ، عن ١نمٌ أيٌ 
وب اد بن زيد، عن أيٌ مٌ ػإسرائيل، عنو، ككقفو سليماف بن حرب، عن ح يػأب

 عوف، ابن عن ىاركف، بن الرحيم عبد عوف؛ فركاه ابن عن كاختيلف كحده.
 بن مهدمٌ  كرفعو يرفعو، مرفوعنا، كغًنه ال ىريرة أيب عن ١نٌمد، عن كىشاـ،
 ككقفو عنو، إايس، أيب بن آدـ قالو ىريرة، أيب عن سًنين، ابن عن ميموف،
 أخو ،الر٘نن عبد بن سعيد كركاه .عنو منيع، ابن قالو مهدٌم، عن ىدبة،

                                                           
 .ُّٕ/ِ( اٛنامع ألحكاـ القرآف: ُ)
 .ّّْأتكيل ٢نتلف اٜنديث: ( ِ)
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 ككاف موقوفنا، ،ىريرة يػأب عن سًنين، ابن عن ٌي،ػالراسب ىبلؿ كأبو حرٌة، أيب
 .(ُ)«اٜنديث رفع يتوٌقى ما كثًننا ىبلؿ أبو

 .فمن صٌحح كقف ىذا اٞننت، فقد نفى نسبتو إُف النيٌب  
 على السابق ابلقدر احتجٌ  آدـ أفٌ  الناس من كثًن ظنٌ  كقد»قاؿ ابن تيمٌية:  -

 كٌذبوا فريق :أحزاب ثبلثة الظنٌ  ىذا ألجل صاركا مثٌ  الذنب، على اٞنبلـ نفي
 أٌف ىذا ابالضطرار اٞنعلـو من ألنٌو كغًنه؛ اٛنٌبائيٌ  عليٌ  كأيب اٜنديث، هبذا

 اٜنديث، مراد ىذا يكوف أف ٬نتنع أنٌو ريب كال الرسل، بو جاءت ما خبلؼ
 ٞنن حٌجة القدر ٩نعلوا أف األنبياء كأتباع األنبياء كٗنيع ، بل النيبٌ  تنزيو ك٩نب
 .(ِ)«....كرسولو هللا عصى

 من قـو فرٌده اٜنديث، ىذا يف الناس مسالك اختلفت كقد»قاؿ ابن كثًن:  -
 كىو اٛنربيٌة، من قـو بو كاحتجٌ . السابق القدر إثبات من تضٌمن ٞنا القدريٌة؛

 بتقدٔف عليو احتجٌ  لػٌما موسى"، آدـ "فحجٌ : قاؿ الرأم؛ حيث ابدم ٟنم ظاىر
 .(ّ)«ىذا...اٛنواب عن  كسيأيت كتابو،

 يف حديث اذلرولة: *
 عن ىريرة كأيب ذرٌ  أيب عن ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -

 كمن ذراعنا، منو تقرٌبت شربنا، إِفٌ  تقٌرب من: " هللا يقوؿ: قاؿ أنٌو  النيبٌ 
 .(ْ)«..".ىركلة أتيتو ٬نشي، أاتٓف كمن ابعنا، منو تقرٌبت ذراعنا، ميٌن  تقٌرب

                                                           
 .ُُٔ-ُُٓ/ٖ( العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة: ُ)
 .ُْٖ-ُّٖ/ٖ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ُٕٗ/ُ( البداية كالنهاية: ّ)
 .ِّٕ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ْ)
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 د:يف حديث الرتد   *
 لعٌدكه الصحيح، اٛنامع ىيبة لوال جدًّا، غريب حديث فهذا»قاؿ الذىيٌب:  -
 كليس شريك، بو ينفرد ٣نٌا كألنٌو لفظو، لغرابة كذلك ٢نلد؛ بن خالد منكىرات يف

 البخارٌم، عدا من خٌرجو كال اإلسناد، هبذا إاٌل  اٞننت، ىذا ييركى  ابٜنافظ، كَف
   .(ُ)«أ٘ند... مسند يف أظٌنو كال
ة من دكف بقيٌ  ،د إبخراجو البخارمٌ ىذا اٜنديث تفرٌ »قاؿ ابن رجب اٜننبلٌي:  -

ثنا خالد بن ٢نلد، د بن عثماف بن كرامة، حدٌ مٌ جو عن ١نأصحاب الكتب، خرٌ 
ثين شريك بن عبد هللا بن أيب ٧نر، عن عطاء، عن حدٌ  ثنا سليماف بن ببلؿ،حدٌ 

دت عن كما تردٌ "كزاد يف آخره:  فذكر اٜنديث بطولو، ، أيب ىريرة، عن النيبٌ 
 ."كأان أكره مساءتو ،يكره اٞنوت ،دم عن نفس اٞنؤمنتردٌ  ،أان فاعلو ،شيء

مسند  د بو ابن كرامة عن خالد، كليس ىو يفكىو من غرائب الصحيح، تفرٌ 
ًن، مناك م فيو أ٘ند كغًنه، كقالوا: لوتكلٌ  خالد بن ٢نلد القطوآفٌ  أ٘ند، مع أفٌ 

 و كقعو ابن يسار، كإنٌ و ابن أيب رابح، كقيل: إنٌ كعطاء الذم يف إسناده قيل: إنٌ 
 ،رخى كم ىذا اٜنديث من كجوه أي كقد ري   كذلك.يف بعض نسخ الصحيح منسوابن 

 .(ِ)«ها عن مقاؿ...ال ٔنلو كلٌ 
 يف حديث النيول: *
 -كتعاُف  تبارؾ - هللا أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -

 داعو  من ىل: "فيقوؿ الليل، من األخًن، الثلث يف الدنيا، السماء إُف ينزؿ

                                                           
، كإرشاد السارم: ُّْ/ُُ، كانظر: فتح البارم: ِْٔ-ُْٔ/ُ( ميزاف االعتداؿ: ُ)
ٗ/َِٗ. 
 .َٕٕعلـو كاٜنكم: ( جامع الِ)
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 كينزؿ عرفة، أىل إُف عرفة، عشٌية ؟ كينزؿ"لو فأغفر مستغفر أك لو؟ فأستجيب
 ٤نىٍوىل ًمنٍ  يىكيوفي  مىا: ﴿تعاُف لقولو كىذا خبلؼ .شعباف من النصف ليلة يف

ثىةو   ًإال   أىٍكثػىرى  كىالى  ذىًلكى  ًمنٍ  أىٍدْفى  كىالى  سىاًدسيهيمٍ  ىيوى  ًإال   ٙنىٍسىةو  كىالى  رىاًبعيهيمٍ  ىيوى  ًإال   ثىبلى
 كىيف  إًلىوه  الس مىاءً  يف  ال ًذم كىىيوى : ﴿كعزٌ  جلٌ  كقولو ،(ُ)﴾كىانيوا مىا أىٍينى  مىعىهيمٍ  ىيوى 

 عن شأف يشغلو كال مكاف، بكلٌ  أنٌو على الناس أٗنع كقد .(ِ)﴾إًلىوه  اأٍلىٍرضً 
 .(ّ)«...: نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو قاؿ .شأف

 يف حديث الرؤية: *
 تركف: "قاؿ  النيبٌ  أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -

 تعاُف كهللا ".رؤيتو يػف تضاٌموف ال البدر، ليلة القمر تركف كما القيامة يـو رٌبكم
ًمٍثًلوً  لىٍيسى : ﴿كيقوؿ ،(ْ)﴾اأٍلىٍبصىارى  ييٍدرًؾي  كىىيوى  اأٍلىٍبصىاري  تيٍدرًكيوي  الى : ﴿يقوؿ  كى
 ييشبو خالقػال يكوف أف - العقل حٌجة يػف - جوزػي كليس: قالوا .(ٓ)﴾شىٍيءه 

 أىٍنظيرٍ  أىًرٓف  رىبًٌ : ﴿موسى  قاؿ الصفات، كقد من شيء يف مخلوؽ،ػال
 فيو فالرؤية صحيحنا، حديثػال ىذا كاف فإف: . قالوا(ٔ)﴾تػىرىآف  لىنٍ  قىاؿى  إًلىٍيكى 

: كقاؿ ،(ٕ)﴾الظًٌل   مىد   كىٍيفى  رىبًٌكى  ًإُفى  تػىرى  مٍ ػأىلى : ﴿تعاُف قاؿ كما العلم، معىنػب

                                                           
 .ٕ( اجملادلة: ُ)
 .ْٖ( الزخرؼ: ِ)
 .ّّٗ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ّ)
 .َُّ( األنعاـ: ْ)
 .ُُ( الشورل: ٓ)
 .ُّْ( األعراؼ: ٔ)
 .ْٓ( الفرقاف: ٕ)
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 إفٌ : نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو قاؿ .(ُ)﴾قىًديره  شىٍيءو  كيلًٌ  عىلىى اَّلل ى  أىف   تػىٍعلىمٍ  مٍ ػأىلى ﴿
 الثقات عن ،الركاايت لتتابع الكذب؛ مثلو على جوزػي ال صحيح، اٜنديث ىذا
 .(ِ).«كثًنة.. كجوه من بو،
 يف حديث الدىر: *
: قاؿ  النيبٌ  أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -
 -الركاية  ىذه يف - فوافقتم ،"الدىر ىو تعاُف هللا فإفٌ  الدىر، تسٌبوا ال"

كانت تقوؿ:   اٛناىلٌية يف العرب إفٌ : نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو قاؿ .الدىريٌة
  .(ّ)«..قو كمصايبو".ئكانلتين قوارع الدىر كبوا ،"أصابين الدىر يف ماِف كذا"

 يف حديث األبرص: *
ثنا حدٌ  ،ثنا اٜنميدمٌ حدٌ  :قاؿ ،د بن إدريسثنا ١نمٌ حدٌ »يلٌي: قى قاؿ العي  -

 :كاف ثبلثة  :يقوؿ ،ًنمى يد بن عي بى و ٚنع عي ثنا عمرك بن دينار أنٌ حدٌ  ،سفياف
 ،ككانوا ١نتاجٌن - فنسيتها ،قد ذكر لنا عمرك - كآخر بو زمانة ،دقعى كمي  ،أعمى

 : يليٌ قى قاؿ أبو جعفر العي  .كذكر اٜنديث ،كىذا شاة ،فأعطى ىذا بقرة
 .(ْ)«بو كاف يقصٌ   ،كقصصو ،ًنمى يد بن عي بى من كبلـ عي  ،كىذا أصل اٜنديث

 كىو يبتليهم، أف هللا قضى معناه:"، يبتليهم أف هللا بدا" :قولو»قاؿ اٝنطٌايٌب:  -
 على كالبداء، شيء يػف البداء من ذلك كليس سابق، القضاء ألفٌ  البدء؛ معىن

                                                           
 .َُٔ( البقرة: ُ)
 .ِٖٗ-ِٕٗ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ِ)
 .ِّْ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ّ)
 .ُّٕ/ْ( الضعفاء الكبًن: ْ)
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 .(ُ)«غلط كىو "، "بدا بعضهم: ركاه كقد .جائز رػغي هللا
: اٜنميدمٌ  يذكره كَف الصحيح، ألفاظ بعض يف جاء كقد»قاؿ ابن اٛنوزٌم:  -

 هللا، قضى: معناه: كقاؿ اٝنطٌايٌب، ركاه كذلك يبتليهم"، أف هللا بدأ ثبلثة "أفٌ 
 أف  "بدا: بعضهم ركاه كقد: قاؿ. سابق القضاء ألفٌ  البدء، معىن كىو

 .(ِ)«جائز غًن هللا على البداء ألفٌ  غلط؛ كىو يبتليهم"،
ِف من   ال بدٌ  ، فأقوؿ:(الصحيح)أعود إُف أحاديث ىذا »قاؿ األلبآٌف:  -

الباحث الفقيو  ة، كىي أفٌ ة، كتربئة للذمٌ بديها أداء لؤلمانة العلميٌ أي  ،كلمة حقٌ 
فيما ،   عنها اإلماـ الشافعيٌ ة، عرٌب  أف يعرتؼ ُنقيقة علميٌ ال يسعو إاٌل 

 كلذلك أنكر العلماء بعض  كتابو".إاٌل  "أَب هللا أف يتمٌ  كم عنو من قولو:ري 
يف بعض األحاديث الصحيحة، فبل  ،كاةكقعت خطأ من أحد الر  ،الكلمات

 قولو يف حديث األبرص كاألقرع -ُ أبس من التذكًن ببعضها على سبيل اٞنثاؿ:
مكاف الركاية الصحيحة: "أراد هللا"؛  "(: "بدا ُُْٕكاألعمى اآليت برقم )

نسبة البداء  تعاُف ال ٩نوز؛ كما سيأيت يف التعليق على اٜنديث ىناؾ،   فإفٌ 
 .(ّ)«...عليهم لعائن هللا ،كىي من عقائد اليهود ،كيف ال

 يف حديث القدم: *
 ٕنتلئ، ال النار "أفٌ  البخارمٌ  طرؽ بعض يف كقع ما كأفٌ »قاؿ ابن تيمٌية:  -

 ىذا يف كالناس. كثًن كىذا الغلط، فيو كقع ٣نٌا آخر" خلقنا ٟنا هللا يينشئ حٌت 
 اٜنديث معرفة عن بعيد ىو ٣ٌنن ك٥نوىم، الكبلـ أىل من طرؼ: طرفاف الباب

                                                           
 .ُٗٔٓ/ّ( أعبلـ اٜنديث: ُ)
 .َْٕ/ّ( كشف اٞنشكل: ِ)
 .ٔ-ٓ/ِ( ٢نتصر صحيح اإلماـ البخارٌم: ّ)
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 القطع يف أك أحاديث، صٌحة يف فيشكٌ  كالضعيف، الصحيح بٌن ٬نٌيز ال كأىلو،
 اتٌباع يٌدعي ٣ٌنن بو. كطرؼ العلم أىل عند هبا، مقطوعنا معلومة، كوهنا مع هبا،

 حديثنا رأل أك ثقة، ركاه قد حديث، يف لفظنا كجد كٌلما بو، كالعمل اٜنديث
 العلم، أىل جـز ما جنس من ذلك، ٩نعل أف ييريد الصٌحة، ظاىره إبسناد،
 الباردة، التأكيبلت لو يتكٌلف أخذ اٞنعركؼ، الصحيح عارض إذا حٌت  بصٌحتو،

 مثل أفٌ  يعرفوف ابٜنديث العلم أىل أفٌ  مع العلم، مسائل يف لو دليبلن  ٩نعلو أك
 .(ُ)«غلط ىذا
صحيح البخارٌم يف حديث كأٌما اللفظ الذم كقع يف »ابن القٌيم: قاؿ  -
فتقوؿ: ىل من مزيد"،  ،لقى فيهانشئ للنار من يشاء، فيي نٌو يي إىريرة: "ك  أيب

رآف ػالق كنصُ  ،من بعض الركاة، انقلب عليو لفظو، كالركاايت الصحيحة ،فغلط
 ،بعذًٌ يي  كأتباعو، كأنٌو ال ،أخرب أنٌو ٬نؤل جهٌنم من إبليس ،يرٌده، فإٌف هللا سبحانو
ى: ﴿كيل مىا أيٍلًقيى ًفيهىا فػىٍوجه ػقاؿ تعال. ولى سي ب ري ككذ   ،وٌجتي إاٌل من قامت عليو حي 

ًٍتكيٍم نىًذيره ػسىأىٟنىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىلى  بٍػنىا كىقػيٍلنىا  .ٍم أيى مىا نػىز ؿى قىاليوا بػىلىى قىٍد جىاءىانى نىًذيره فىكىذ 
 .(ّ)«من خلقوا كال يظلم هللا أحدن  .(ِ)﴾اَّلل ي ًمٍن شىٍيءو 

من الدين.  ،لم ابلضركرةكمن الشذكذ: أف ٫نالف ما عي »قاؿ ابن عثيمٌن:  -
مثالو: يف صحيح البخارٌم ركاية: "أنٌو يبقى يف النار فضل عٌمن دخلها من أىل 

لهم النار". فهذا اٜنديث كإف كاف مٌتصل دخً فيي  ،نشئ هللا ٟنا أقوامناالدنيا، فيي 
م ابلضركرة من الدين، كىو أٌف هللا تعاُف لً فهو شاٌذ؛ ألنٌو ٢نالف ٞنا عي  ،السند

                                                           
 .َُٗ-ُٖٗ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ٗ-ٖ( اٞنلك: ِ)
 .َُٖ/ِ( حادم األركاح: ّ)
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ا، كىذه الركاية يف اٜنقيقة قد انقلبت على الراكم، كالصواب أنٌو  ال يظلم أحدن
لهم دخً فيي  ،نشئ هللا أقوامنامن أىل الدنيا، فيي  ،عٌمن دخلها ة فضله يبقى يف اٛننٌ 

 . (ُ)«ففيو ظلمه  ،ٌما األٌكؿ، أليس فيو ظلمه  ة، كىذا فضله اٛننٌ 
 يف حديث الضرس: *
 ضرس: "قاؿ  النيبٌ  أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنٌن:  -

 قاؿ ".اٛنٌبار بذراع ذراعنا أربعوف جلده ككثافة أحد، مثل النار، يف الكافر
  النيبٌ  كاف إف حسننا، خرجناػم حديثػال ٟنذا إفٌ : نقوؿ ك٥نن :١نٌمد أبو

  .(ِ)«أراده...
 موقف أىل احلديث:

كذىب )أىل اٜنديث( قد٬ننا كحديثنا، إُف تصحيح أكثر ىذه األحاديث،  
سٌيما من كاف من )غبلة الصحيحٌن(؛ كذكركا الكثًن من التأكيبلت  كال

 اٞنختلفة ٟنا؛ ككصفوا من أنكركىا ابالبتداع، كالضبلؿ، كاهٌتموىم برٌد السٌنة.
 كمن أمثلة ذلك ردكدىم على من أنكر )حديث اللطمة(: 

ٌماد بن سلمة، عن عٌمار بن ػحعن  ،قالوا: ركيتم»قاؿ ابن قتيبة: 
لطم عٌن ملك   : "أٌف موسى ىريرة، عن النيبٌ  عٌمار، عن أيب يػأب

از عليو العمى. ػموت العور، جػوز على ملك الػجػاٞنوت، فأعوره"، فإف كاف ي
كاف    قد لطم األخرل، فأعماه؛ ألٌف عيسى  بن مرٔفاكلعٌل عيسى 

ككاف يقوؿ: "اللهٌم إف كنت صارفنا ىذه  ، أشٌد للموت كراىية من موسى
 ٥نن نقوؿ: إفٌ ك  د:١نمٌ  قاؿ أبو ".عن أحد من الناس، فاصرفها عيٌن  ،الكأس

                                                           
 .َّ( شرح اٞننظومة البيقونٌية: ُ)
 .ُِّ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ِ)
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 يف عند أصحاب اٜنديث، كأحسب لو أصبلن  ،ىذا اٜنديث حسن الطريق
 . (ُ)«...يدفعو النظر ال ،ة، كلو أتكيل صحيحاألخبار القد٬ن

 ،ىذا حديث يطعن فيو اٞنلحدكف كأىل الزيغ كالبدع»كقاؿ اٝنطٌايٌب: 
ىذا  ،موسى، هللا كيقولوف: كيف ٩نوز أف يفعل نيبٌ  ،تولى قى كيغمزكف بو يف ركاتو كنػى 

 أيٕنر كال ،فيستعصي عليو ،من أمره ،جاءه أبمر ،الصنيع ّنلك من مبلئكة هللا
ك٫نلص إليو صٌكو كلطمو؟ ككيف ينهنهو اٞنلك  ،ككيف تصل يده إُف اٞنلك لو؟

ىذه أمور خارجة عن اٞنعقوؿ،  ضي أمر هللا فيو؟فبل ٬ني  ،اٞنأمور بقبض ركحو
  .(ِ)«كجو سالكة طريق االستحالة من كلٌ 

رسل إُف كنؤمن أبٌف ملك اٞنوت أي »اٞنقدسٌي: عبد الغيٌن قاؿ ك 
إاٌل نكره يي  ، ال عينو، كما صٌح عن رسوؿ هللا، فصٌكو، ففقأ  موسى

  .(ّ)«ضاٌؿ، مبتدع، راٌد، على هللا كرسولو
قاؿ ابن خز٬نة: أنكر بعض اٞنبتدعة ىذا »كقاؿ ابن حجر العسقبلٌٓف: 

اٜنديث، كقالوا: إف كاف موسى عرفو، فقد استخٌف بو، كإف كاف َف يعرفو، 
 .(ْ)«...فكيف َف يقتٌص لو من فقء عينو

 ًن مـحـايـد:تفس
ا أف يكوف الداعي، الذم دعا بعض اٞننكرين  إُف إنكار  -ليس بعيدن

ىو الداعي نفسو، الذم دعا بعض اٞنصٌححٌن، إُف  -ىذه األحاديث 

                                                           
 .ََْ( أتكيل ٢نتلف اٜنديث: ُ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ُأعبلـ اٜنديث: ( ِ)
 .ُْٗ-ُّٗ( االقتصاد يف االعتقاد: ّ)
 .ِْْ/ٔ( فتح البارم: ْ)
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 ، إذا كاف الفريقاف من الصادقٌن الػميخًلصٌن.تصحيح ىذه األحاديث أنفسها
خدمة  ىو الرغبة يف -عند بعض اٞننكرين  -فقد يكوف سبب اإلنكار 

السٌنة النبويٌة، برفض ما يقطعوف، أك يرٌجحوف أنٌو دخيل عليها؛ كيكوف سبب 
ىو الرغبة يف خدمة السٌنة النبويٌة، بقبوؿ  -عند بعض اٞنصٌححٌن  -التصحيح 

 ما يقطعوف، أك يرٌجحوف أنٌو جزء منها.
ىي الداعي الذم  -يف الدفاع عن السٌنة النبويٌة  -فالرغبة الصادقة 

 يو بعض اٞننكرين، كبعض اٞنصٌححٌن؛ كلكٌنهم اختلفوا يف اٞننهج. اشرتؾ ف
أف تكوف تلك األحاديث دخيلة  -إف قبلوىا  -فبعض اٞننكرين ٫نشوف 

على السٌنة النبويٌة؛ فًنفضوهنا لذلك، كما يرفض اٜنارس دخوؿ من يقطع، أك 
 يرٌجح كونو غريبنا عن أىل الدار، فيجاهبو ابلطرد كاٞننع كاإلقصاء.

أف تكوف تلك األحاديث  -إف رٌدكىا  -كبعض اٞنصٌححٌن ٫نشوف 
جزءنا من السٌنة النبويٌة، فيقبلوهنا لذلك، كما يقبل اٜنارس دخوؿ من يقطع، أك 

ا من أىل الدار، فيستقبلو ابلرتحيب كاٜنفاكة.  يرٌجح كونو كاحدن
ة، م تكن ٢نالًفة، لؤلدلٌة القطعٌية، ٢نالىفة قطعيٌ ػىذه األحاديث، إف لك 

فبل أقٌل من كوهنا ؛ ( صراحةن اٜنديث اٞنردكد)يف شعبة  ،لها اٞنؤٌلفوفُنيث ييدخً 
 . اٞنؤٌلفٌن، ال كٌلهم ، ٢نالىفة ظنٌػٌية، كلو عند بعضلؤلدٌلة القطعٌية٢نالًفة 

ق، كانتفاء الظٌن كىذه اٞنخالىفة الظنٌػٌية النًٌسبٌية كفيلة ابنتفاء القطع اٞنطلى 
لوا ىذه األحاديث اٞنختلىف فيها، يف حوف أف ييدخً صحًٌ ق، فبل يستطيع اٞناٞنطلى 

ق؛ كإ٧ٌنا ق، أك بطريقة الظٌن اٞنطلى شعبة اٜنديث اٞنقبوؿ، بطريقة القطع اٞنطلى 
 يفعلوف ذلك بطريقة القطع النًٌسيٌب، أك بطريقة الظٌن النًٌسيٌب؛ بسبب االختبلؼ.

االختبلفٌية، من كلذلك عمد بعض اٞنؤٌلفٌن، إُف إخراج ىذه األحاديث 
شعبة اٜنديث اٞنقبوؿ، كأدخلوىا يف شعبة اٜنديث اٞنؤج ل، كىو اٜنديث الذم 
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، أك إنكارنا؛ فاختاركا ق، كيتعٌذر فيو الظٌن اٞنطلى يتعٌذر فيو القطع اٞنطلى  ق، إثبااتن
 ف، كالتأجيل فيو. التوقُ 

، اثن عن حاالت قبوؿ اٜنديث، كرٌده، متحدًٌ قاؿ ابن حجر العسقبلٓفٌ 
د فيها أصل وجى ألهٌنا إٌما أف يي  ؛إ٧ٌنا كجب العمل ابٞنقبوؿ منها: »ف فيوكالتوقُ 

صفة القبوؿ، كىو ثبوت صدؽ الناقل، أك أصل صفة الرٌد، كىو ثبوت كذب 
الناقل، أك ال. فاألٌكؿ: يغلب على الظٌن صدؽ اٝنرب؛ لثبوت صدؽ انقلو؛ 

ح. طرى لثبوت كذب انقلو؛ فيي  ذ بو. كالثآف: يغلب على الظٌن كذب اٝنرب؛فيؤخى 
توٌقف فيو، فإذا قو أبحد القسمٌن التحق، كإاٌل فيي لحً جدت قرينة تي كالثالث: إف كي 

د فيو وجى صار كاٞنردكد، ال لثبوت صفة الرٌد، بل لكونو َف تي  ،ف عن العمل بوقًٌ وي تػي 
 .(ُ)«ب القبوؿوجً صفة تي 

 ؛خاٌص فيهاػبياف رأيي ال -من سرد ىذه األحاديث  -كليس الغرض 
 القدامى كادثوف؟!!!  -فيها، كيف أمثاٟنا  -فما قيمة رأيي، كقد اختلف 

 ، كبياف بطبلنػها.: ىو الرٌد على الشبهة الرئيسةسردىاما الغرض من ػكإنٌ 
 فهذه الشبهة ابطلة؛ ألهٌنا قائمة على مقٌدمتٌن:

 على اٜنقائق السٌت، اٞنذكورة آنفنا. ابطلة، ببل ريب، ابالعتماد  -األوىل
ق، ألٌف القطع ٢نتلىف فيها، كما اختيلف فيو ال ٬نيكن فيو القطع اٞنطلى  -الثانية
 -عند االختبلؼ  -ق ال يكوف يف مواطن االختبلؼ، كإ٧ٌنا يقطع القاطع اٞنطلى 

 ف.ابلقطع النًٌسيٌب؛ العتماده على أدٌلة يراىا كافية للقطع، ك٫نالفو فيها آخرك 
كُف  مقٌدمة األي ػم تصٌح؛ فإٌف بطبلف الػكسواء أصٌحت اٞنقٌدمة الثانية، أـ ل 

 مزعومة. ػكفيل إببطاؿ النتيجة ال

                                                           
 .َُِ( نزىة النظر: ُ)
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تصلح أف  مقٌدمتٌن الػكابشرتاط )قطعٌية األدلٌة( يتبٌٌن بوضوح أٌف كلتا ال
 مزعومة.ػعلى صٌحة النتيجة ال ،تكوف دليبلن قطعيًّا
)اإلسبلـ( برمء كٌل الرباءة من )اإلسرائيلٌيات(، ٌما تقٌدـ أٌف ػفاٜناصل م

كأٌف )السٌنة النبويٌة( بريئة كٌل الرباءة من )اإلسرائيلٌيات(، كأٌف اشتماؿ بعض 
لن يغًٌن  -على الكثًن من )اإلسرائيلٌيات(  -مؤٌلفات الػمنتسبٌن إُف )اإلسبلـ( 

 (، ك)السٌنة النبويٌة(.اٜنقيقة؛ فبل مصدر للحقائق اإلسبلمٌية إاٌل )القرآف الكرٔف
 مسلمٌنػى الػإل ،لقوفاليهود كانوا يي  كلكنٌ »قاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 

 ؛مزجوىا بدينهمػهم، كيبى تػي كي   (ُ)ىااليودع ؛همػعاتخرتى ػهم، أك مػمن خرافات ،اأخبارن 
ي ػف ،ما ال أصل لو - ةرافيٌ خي ػات المن اإلسرائيليٌ  - ي كتب قومناػجد فػكلذلك ن

ي ػف ،عن أكائلنا ،كمما ري  س كل  قدًٌ ن يي مى  - فينا - دػوجى كال يزاؿ يي  م،ػالعهد القدي
من  لً إاٌل  ،محيص ذلكػت كال يتمٌ  .كالتمحيص ،ره، كيرفعو عن النقدػالتفسًن، كغي

 .(ِ)«إسرائيل ب بينتي لع على كي اط  

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )لييوًدعوىا(.ُ)
 .ِٖٔ-ِٕٔ/ْ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ِ)
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 لاحخجاج العمليّ 

 
كن القطع : إذا كانت أحاديث اآلحاد ظنٌػٌية الثبوت، ال ٬ني قيل فإن

، يف الواقع، كنفس األمر، فكيف يعمل ّنقتضاىا بصٌحة صدكرىا، من النيٌب 
 ا كحديثنا؟! أكثر اٞننتسبٌن إُف اإلسبلـ، قد٬نن 

: إذا كاف أحدان يسافر يف طريق مستقيم، مٌدة طويلة، آمننا مطمئنًّا، قلت
 رنا، بٌن طريقٌن فرعٌيٌن: مثٌ كجد نفسو ٢نيػ  

ـٌ، يسلكو اٞنسافركف كٌلهم، كقد علموا علم كى طريق اليقٌن: -أ و طريق عا
 اليقٌن استقامتو، كسهولتو، كتنٌعموا فيو ابألماف كالراحة.

كىو طريق خاٌص، ال يسلكو إاٌل القليل من اٞنسافرين، كمن  طريق الظّن: -ب
يسلكو منهم، فإنٌو ينجو يف الغالب، من اٞنهالك، إف توٌخى اٜنذر، كَف يفارؽ 

 بعض اٞنتاعب، كاٞنخاكؼ. -مع ذلك  -سافرين، لكٌن فيو ٗناعة اٞن
غنيو عن ال ريب يف أٌف اٞنسافر العاقل سيسلك طريق اليقٌن، ما داـ يي  

 طريق الظٌن؛ ليتنٌعم ابلراحة كاألماف، كينجو من اٞنتاعب كاٞنخاكؼ.
كن أف كلكٌن ىذا اٞنسافر العاقل نفسو، حٌن ٪نتاج إُف أشياء، ال ٬ني  

سيسلك طريق الظٌن، ألنٌو  -يف ىذه اٜناؿ  -طريق اليقٌن؛ فإنٌو ٩ندىا، يف 
 يتوٌقع النجاة غالبنا، فيحتمل اٞنتاعب كاٞنخاكؼ؛ من أجل أف يناؿ مبتغاه.

ب سلوؾ طريق الظٌن؛ ألنٌو كليس من اٜنكمة أف ٪نملو اٝنوؼ على ْننُ  
ناء عنو، كنو االستغإذا ْنٌنب سلوكو، فقد خسر ما ٪نتاج إليو، ٣نٌا ال ٬ني 

 كنو أف ٩نده يف طريق اليقٌن.٬ني  كال
فسلوؾ اٞنسافر العاقل لطريق الظٌن، إ٧ٌنا يكوف يف حالة انعداـ البديل  

ال بٌد أف  -لكي يصل إُف غايتو من سفره  -األفضل، كىو طريق اليقٌن؛ فإنٌو 
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وصلو، فإف َف ٩ند طريقنا يقينيًّا، كجب عليو أف يبحث عن أفضل يسلك طريقنا يي 
 طريق ٣نكن، كىو الطريق الظيٌنٌ، كِنبلفو لن يصل إُف غايتو.

كىذا ما ٤نده كاضحنا يف حياتنا، بصورىا اٞنختلفة، كمنها اٜنياة العملٌية؛  
فهم؛ لكٌن ىذا َف ٬ننع رى ؼ، الذين ىلكوا بسبب حً رى فكثًنكف ىم أصحاب اٜنً 

موا هببلؾ ؼ، بعد أف علرى األعٌم األغلب منهم، من االستمرار يف تلك اٜنً 
 -أقراهنم؛ ألهٌنم يرٌجحوف النجاة على اٟنبلؾ، حٌن ٩ندكف أٌف نسبة اٟنالكٌن 

أقٌل بكثًن من نسبة الناجٌن؛ كاٜناجة تدعوىم إُف  -ؼ رى بسبب تلك اٜنً 
 فهم.  رى العمل؛ من أجل اٞنعاش؛ كال سٌيما حٌن ال ٩ندكف بديبلن عن حً 

رغب يف الزكاج، كيسعى إليو، ككذلك يف اٜنياة االجتماعٌية، ْند الرجل ي 
كرٌّنا رغب يف امرأة معٌينة، لتكوف زكجنا لو، فيبذؿ األمواؿ من أجلها، كيرجو أف 

 تلد لو األبناء الذكور. 
كىو يف كٌل ذلك، يرٌجح نيل السعادة، يف حياتو االجتماعٌية، كيستبعد 

كن أف يقطع بنيل السعادة، إف كاف من الشقاء كاألذل؛ كلكٌنو مع ذلك، ال ٬ني 
سٌيما إف كاف قد ٚنع ّنا جرل للكثًن من الرجاؿ، من اٞنهالك،  العاقلٌن، كال

 كاٞنصائب، كاٞنتاعب؛ بسبب أزكاجهم، أك أبنائهم الذكور. 
كىكذا يف اٜنياة الدينٌية، ٫نتار اإلنساف العاقل طريق اليقٌن، فيٌتخذه  

نتفع بو، فإف َف ٩ند بعض ما ٪نتاج إليو، يف طريق كن أف يزادنا، لكٌل ما ٬ني 
ـ بسلوؾ طريق الظٌن، لكن بشرط كاجب أكيد، ىو أاٌل يؤٌدم لزى اليقٌن؛ فإنٌو مي 

 سلوؾ طريق الظٌن إُف معارضة بعض ما كجده يف طريق اليقٌن.
فإف كقع التعارض بٌن الطريقٌن، كاف على اإلنساف العاقل أف ٫نتار طريق  
، ضطٌر كاٞنسافر الذم قد يي اليقٌن؛   إُف سلوؾ طريق الظٌن؛ للوصوؿ إُف أحياانن

 ،من قبل ،ما كجدهبعض بعض حاجاتو، فإف كجد يف طريق الظٌن ما يعارض 
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ى طريق اليقٌن؛ ػعن طريق الظٌن، إل ،حيدػن، كجب عليو أف يػطريق اليقي يػف
 مهالك.ػليسلم من ال

ىي  (القطعٌيات اإلسبلمٌية)كلذلك كاف كاجبنا على اٞنسلم أف ٩نعل  
ي ػف ،جدهػى بعض ما ال يستطيع أف يػالطريق األٌكؿ كاألفضل؛ فإف احتاج إل

، بشرط أاٌل يؤٌدم (الظنٌػٌيات)، كجب عليو االعتماد على (القطعٌيات)طريق 
 .(القطعٌيات اإلسبلمٌية)اعتماده عليها إُف ٢نالفة 

 مثلَّث اليقٌن:
، كىو (ث اليقٌنثل  مي )٩نب االعتماد على  (اإلسبلمٌيةالقطعٌيات )كٞنعرفة  

ب من ثبلثة أضبلع، كٌل ضلع منها عبارة عن صفة كاجبة أكيدة، ث مرك  ثل  مي 
ا، أك أكثر، من ىذه  من صفات الدليل الكايف، فإف فقد الدليل كاحدن

 كن أف يكوف كافينا.٬ني  األضبلع، فإنٌو ال
 ىي: (ث اليقٌنثل  مي )كأضبلع  

 لتقدير القطعّي: ا -1
التقدير ّنعىن بياف قدر الدليل، أم: بياف قيمتو االحتجاجٌية؛ فليس كٌل  
 يكوف صاٜننا لبلحتجاج بو، يف كٌل مسألة. -يستدٌؿ بو اٞنستدٌلوف  -دليل 

كن قبوؿ أٌم دليل، ما عدا دليلٌن اثنٌن، ففي إنشاء اٜنكم الشرعٌي ال ٬ني  
القرآف الكرٔف، كالسٌنة النبويٌة؛ فهما دليبلف  ؿ، ٨نا:راجعٌن إُف الوحي اٞننز  

 ئاف للحكم الشرعٌي، ببل ريب. نشً شرعٌياف قطعٌياف مي 
اػقدي - (مؤلٌفوفػال)ي يعتمد عليها ػر األدٌلة، التػػائػػػػػا سػػػأمٌ    - كحديثنا ،من

بشركط  -مكن أف يكوف بعضها ػي ما يػئة للحكم الشرعٌي، كإنٌ نشً مي  فهي ليست
 ،ماع االتٌفاقيٌ ػ، كىو اإلج(حكم الشرعيٌ ػال)عن  ،دليبلن قطعيًّا كاشفنا -معٌينة 
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 ة.ػػمزعومػماعات الػن اإلجػػػم ،واهػس اػػ، دكف مالثابت عن )السلف(، ثبواتن قطعيًّا
ليس ىو الذم  :خمسػعلى أعداد ركعات الصلوات ال (السلف)فإٗناع  
ىي  :ؿمنز  ػالراجعة إُف الوحي ال ،، بل إٌف السٌنة النبويٌة(اٜنكم الشرعيٌ )أنشأ 

 .(أعداد الركعات)اليت أنشأت ىذا اٜنكم 
على ىذه األعداد، إاٌل دليل قطعٌي، كاشف عن  (السلف)كما إٗناع  

م تكن ػجمعوا على أعداد الركعات، لو ل؛ فإهٌنم ما كانوا ليي (اٜنكم الشرعيٌ )
 تبلفهم فيها.ثبواتن قطعيًّا، ٬ننع اخ -عندىم  -حقيقة شرعٌية اثبتة 

كال بٌد لو من مستند؛ ألٌف أىل اإلٗناع ليست ٟنم رتبة »قاؿ الزركشٌي: 
ثبتوهنا نظرنا إُف أدلٌتها كمأخذىا، فوجب أف االستقبلؿ، إبثبات األحكاـ، كإ٧ٌنا يي 

بعد  ،يكوف عن مستند؛ ألنٌو لو انعقد من غًن مستند، القتضى إثبات الشرع
 . (ُ)«، كىو ابطل النيبٌ 

أٌف  - مقاـػي ىذا الػف - جدير ابإلشارةػكمن ال»مٌي: ػمصطفى الزل قاؿك 
اطة ػػح بوسػػصبىي أٌف النٌص يي  - ند نصًّاػػوف السػػػالة كػػػي حػف -ماع ػفائدة اإلج

ٌي الثبوت، ػٌي الداللة، أك ظنٌ ػعلى حكمو، كإف كاف ظنٌ  ،ماع دليبلن قطعيًّاػاإلج
 . (ِ)«ي أصلوػف

نشئنا للحكم الشرعٌي، كليس دليبلن الواحد ليس دليبلن مي كرأم الصحايٌب  
قطعيًّا، كاشفنا عن اٜنكم الشرعٌي؛ كال سٌيما عند اختبلؼ الصحابة. كإ٧ٌنا يعٌده 

 يًّا كاشفنا، كال يعٌده آخركف دليبلن كاشفنا. بعض اٞنؤٌلفٌن دليبلن ظنػٌ 
ة؟ كلنا يف قوؿ الصحايٌب، ىل ىو حجٌ »قاؿ أبو الوفاء ابن عقيل: 

                                                           
 .َْٓ/ْ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ُِٗ( أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد: ِ)
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، كال ٣ننوع من  ركايتاف، أصٌحهما: أنٌو ليس ُنٌجة؛ ألنٌو ٠نتهد، كليس ّنعصـو
 .(ُ)«خبلفو، فهو كسائر اجملتهدين

كمن قاؿ من العلماء: "إٌف قوؿ الصحايٌب حٌجة"، فإ٧ٌنا »كقاؿ ابن تيمٌية: 
م ػرؼ نٌص ٫نالفو؛ مٌث إذا اشتهر، كلقالو، إذا َف ٫نالفو غًنه من الصحابة، كال عي 

رؼ أهٌنم قاؿ: "ىذا إٗناع إقرارٌم"، إذا عي نكركه، كاف إقرارنا على القوؿ. فقد يي يي 
قٌركف على ابطل. كأٌما إذا َف يشتهر، فهذا نكره أحد منهم، كىم ال يي أقٌركه، كَف يي 

رؼ أنٌو خالفو، قاؿ: "حٌجة". كأٌما إذا عي رؼ أٌف غًنه َف ٫نالفو، فقد يي إف عي 
ـ زى ؼ ىل كافقو غًنه، أك خالفو، َف ٩ني عرى أٌما إذا َف يي فليس ُنٌجة، ابالتٌفاؽ. ك 

ٌنة ي سي ػٌجة فحي ػأبحد٨نا. كمت كانت السٌنة تدٌؿ على خبلفو، كانت ال
 .(ِ)«، ال فيما ٫نالفها، ببل ريب، عند أىل العلم هللا رسوؿ

اآلراء اٝنبلفٌية اٞنذكورة كأمثاٟنا، اليت ذىب إليها »كقاؿ مصطفى الزٞنٌي: 
صولٌيٌن كالفقهاء، منها شكلٌية )لفظٌية(، كاٝنبلؼ بٌن الرأيٌن األٌكؿ بعض األ

مة لغًنه، كالثآف؛ ألٌف من قاؿ: "إنٌو ليس ُنٌجة مطلقنا" أراد اٜنٌجة اٞنلزً 
للحكم الشرعٌي، ابعتباره دليبلن شرعيًّا، كمصدرنا للحكم، كاٜنٌجٌية  (ّ)كاٞننشأة

كالسٌنة الثابتة. أٌما الذم قاؿ: "إنٌو حٌجة  هبذا اٞنعىن، ال ٤ندىا إاٌل يف الكتاب،
ك بو، يف حالة عدـ ٌجٌية شرعٌية االستناد إليو، كالتمسُ حي ػابل (ْ)مطلقنا"، قصد

، فهو ليس حي مسُ ػكجود النٌص، ت مة، كالقرآف كالسٌنة، لزً ٌجة مي كنا اختيارايًّ

                                                           
 .ّٖ/ٓ( الواضح يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ََِ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )اٞننشئة(.ّ)
: )فقصد(.( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب أف يبدأ جواب )أٌما( ابلفاء، فيي ْ)  قاؿ مثبلن
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شأف بقٌية كاإلٗناع، إ٧ٌنا ىو مصدر كاشف ٜنكم مصدره اٜنقيقٌي، غًنه، شأنو 
ف فيها. كمنها ما مضى عليو الزمن، كانتهى كقتو، اٞنصادر الكاشفة اٞنختلى 
وجب اٞنناقشة، كالرأم األخًن. كمنها ما يدٌؿ على أٌف كأصبح ٠نٌرد أتريخ، ال يي 

اٜنٌجٌية ليست يف قوؿ الصحايٌب ذاتو، بل يف النٌص الذم اطٌلع عليو الصحايٌب،  
 . (ُ)«كما يف الرأم الثالث

ذلك إذا كاف الرأم لعدد من الصحابة، فإهٌنم ليسوا ّنعصومٌن من كك
اٝنطإ، إاٌل إذا أٗنعوا كٌلهم إٗناعنا اتٌفاقيًّا قطعيًّا؛ فتكوف العصمة إلٗناعهم، 

ألفرادىم، كيكوف إٗناعهم ىذا دليبلن قطعيًّا كاشفنا عن اٜنكم الشرعٌي،  ال
 نشئنا للحكم الشرعٌي.مي  كليس دليبلن 

بل يف الصحابة  ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،ا الغلطكأمٌ »مٌية: قاؿ ابن تي
 .(ِ)«كفيمن بعدىم ،من قد يغلط أحياانن 

 من كاحد كلٌ  أفٌ  يعتقدكف ال ذلك، مع كىم»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
، الصحابة  فػي الذنوب، عليهم تػجوز بل كصغائره؛ اإلثػم، كبائر عن معصـو

 .(ّ)«...اٛنملة
أدْف قيمة  -ا من كاف كائنن   -ليس لرأم أٌم مؤٌلف كمن ابب أكُف، 

 احتجاجٌية، يف إنشاء اٜنكم الشرعٌي، كال يف الكشف عنو.
ي تعليم الناس األدٌلة الشرعٌية القطعٌية، من ػمؤٌلف، فػما تكوف قيمة الػكإنٌ 

من  ،ى ذلك، فهو اببػ، إلم، كالسٌنة النبويٌة، فمن كفٌقو هللا ػالقرآف الكري

                                                           
 .ُِٗ( أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد: ُ)
 .ُٕٗ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 . َُِ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)



613 

 معرفة اإلسبلمٌية، كمدخل من مداخل الكنوز اإلسبلمٌية.ػأبواب ال
رىم؛ ػة، كغيػكأٌما أقواؿ بعض األئٌمة، كالفقهاء األربع»اؿ ابن تيمٌية: ػق

 :م ػت عنهػبػد ثػػػل قػن؛ بػمسلميػاؽ الػفػا، ابتٌ ػن ماعػة، كال إجػػػة الزمػػس حجٌ ػفلي
ة، ػنٌ ػػػكالس ،ي الكتابػف ،والن ػػإذا رأكا ق -ركا ػػم؛ كأمػن تقليدىػػع ،وا الناسػػػهػهم نػأنٌ 
وا ػاب، كالسٌنة، كيدعػو الكتػا دٌؿ عليػمػب ،ذكاػأف أيخ -هم ػن قولػػول مػأق

ر ػػإذا ظه ،وفػػزالػػة، ال يػػة األربعػػػاع األئمٌ ػػن أتبػػم ،رػػابػهذا كاف األكػهم. كلػأقوال
 .(ُ)«وؿ متبوعهم، اتٌبعوا ذلكػػخالف قػا يػػٌنة، على مػالس ة الكتاب، أكػهم داللػل

 على كرسولو، هللا، كبلـ يػحمل أف ألحػػػػد كليس»: أيضناكقاؿ ابن تيمٌية 
 هللا، مراد على يدؿٌ  ما -كرسولو  هللا كبلـ من -يتبٌٌن  لػم إف مذىبو؛ كفق

 هللا قوؿ ليس ؛ كرسولو تعاُف، هللا لقوؿ اتبعة، العلماء فأقواؿ كإاٌل، كرسولو؛
  .(ِ)«...ألقوالػهم اتبعنا كرسولو

 التصدير القطعّي: -2
سب إليو. كىو عمومنا على التصدير ّنعىن نسبة صدكر الدليل، إُف من ني  

 قسمٌن: تصدير قطعٌي، كتصدير غًن قطعٌي. 
 الدليل النبوٌم. ، ك مقاـ: الدليل القرآٓفٌ ػكيعنينا من األدٌلة يف ىذا ال

 ، ببل خبلؼ.(قطعٌي الثبوت)فأٌما الدليل القرآٌٓف، فهو قطعٌي التصدير  
رٌاء القرآف الكرٔف؛ فليست كٌلها ك٩نب االحرتاز من القراءات اٞننسوبة، إُف قػي 

 قطعٌية التصدير، كال سٌيما القراءات الشاٌذة.
 كأٌما الدليل النبوٌم، فاٞننسوب إليو قسماف: 

                                                           
 .َُ/َِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ِٕ-ِٔ/ٕ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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 ، قطعنا.(السٌنة النبويٌة)الذم يستحٌق اسم  منسوب قطعٌي التصدير، كىو -أ
سٌمى: حديث اآلحاد، أك حديث منسوب غًن قطعٌي التصدير، كىو ما يي  -ب

 الواحد، أك أخبار اآلحاد، أك خرب الواحد. 
إُف السٌنة النبويٌة،  ،من القطع بنسبتو -ي ىذا القسم ػف -حذر ػك٩نب ال

لقطعٌيات اإلسبلمٌية، أك عند حصوؿ سٌيما عند معارضة اٞنتوف اآلحاديٌة، ل كال
 التعارض، بٌن اٞنتوف اآلحاديٌة، أنفسها. 

 التفسًن القطعّي: -3
التفسًن ىو بياف داللة الدليل، كىو عمومنا على قسمٌن: تفسًن قطعٌي،  

 كتفسًن غًن قطعٌي. 
كليست كٌل تفسًنات اٞنفٌسرين للنصوص القرآنٌية صحيحة قطعٌية، بل ٖنٌة  

 تستحٌق اسم التفسًن؛ فما ىي إاٌل ٓنريفات شيطانٌية. تفسًنات ال
؛ فليست  (شركح اٜنديث)سٌمى اليت تي  ،ككذلك تفسًنات اٞنتوف اٜنديثٌية 

 كٌلها شركحنا صحيحة قطعٌية.
ر شرطٌن رئيسٌن:   كال يكوف التفسًن قطعيًّا، إاٌل إذا حٌقق اٞنفسًٌ

: الشرعٌية، كالعقلٌية، (القطعٌيات)مفٌسر، اعتمادنا اتمًّا، على ػأف يعتمد ال -أ
 خٌية، كالعلمٌية، كاللغويٌة. ػحٌسٌية، كالتاريػكال
، كما دكف الظنٌػٌيات، اليت (الظنٌػٌيات)أف يبتعد اٞنفٌسر، ابتعادنا اتمًّا، عن  -ب

 تينسىب إُف الشرع، كالعقل، كاٜنٌس، كالتاريخ، كالعلم، كاللغة.
رػكبتحقيق ىذين الشرطٌن يكوف ال  قد سلم من ٢نالفة اٜنٌق؛ ألنٌو  مفسًٌ

 قد أنتج تفسًنين سليمٌن، ال اثلث ٟنما:
و؛ ألٌف بياني  - على العلماء - جبي ػىو التفسًن الذم ي التفسًن الواجب: -أ
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 ؿ. نز  مي ػال اإللػهيٌ  للوحي ،حتاجوف إليو؛ من أجل الفهم السليمػالناس ي
ىو التفسًن الذم يستطيع العلماء إنتاجو، ابالعتماد  ن:التفسًن ادلمك   -ب

على األدٌلة القطعٌية اٞنتاحة )اٞنمكنة(؛ كلذلك يكتفوف بو، كيتجٌنبوف اٝنوض 
كنهم الوصوؿ إليو.  فيما ال ٬ني

ريب يف أهٌنم  فإف خاض بعض اٞنؤٌلفٌن، فيما كراء ىذين التفسًنين؛ فبل 
ا حٌن ٫نوضوف، فيما ال طاقة ٟنم، سييخطئوف، يف معظم تفسًناهتم؛ كال سٌيم

ّنعرفتو، كحٌن يعتمدكف، على األدلٌة الواىية، كحٌن يٌتبعوف أىواءىم؛ لنصرة 
 مذاىبهم، كحٌن يشغلوف الناس بتفسًناهتم السقيمة، كٓنريفاهتم العقيمة. 

ؿ، فعلى اٞنفٌسر أف ٪نتاط كٌل االحتياط، كىو ٪ناكؿ أف يفٌسر الوحي اٞننز   
مطعوف فيو، ػمشكوؾ فيو، كالػقرآف الكرٔف؛ كذلك أبف يتجٌنب السٌيما ال كال

، كاجملهوؿ.   كاٞنظنوف، كاٞنوىـو
كعليو أف يتجٌنب التقُحم، فبل ٫نوض يف ١ناكلة تفسًن ما ال طاقة لو بو، 
فليس كبلـ اٝنالق ككبلـ اٞنخلوؽ؛ كال سٌيما إذا كاف التعٌصب ىو الذم دعاه 

 إُف التقُحم؛ نصرة ٞنذىبو.
ا، إُف التفسًن ابلظٌن، فليكن ذلك ّنا ال يؤٌدم  فإف اضطيٌر اضطرارنا شديدن
إُف ٢نالفة القطعٌيات، كليصرٌح يف تفسًنه، أبٌف ذلك ظن  منو، ٪نتمل اٝنطأ، 
كليس ابلتفسًن القطعٌي، الذم ال ريب فيو، كأنٌو مستعٌد لبلعرتاؼ ِنطئو، إذا 

 ذىبو. تبٌٌن لو الصواب، كلو كاف الصواب ِنبلؼ م
ة ػػػػن أئمٌ ػػػػع - اػهػلػاكػا شػػكم، ار الصحيحةػػهذه اآلثف»ن تيمٌية: ػاؿ ابػػػق 

هم ػما ال علم لػب ،رػي التفسيػف ،جهم عن الكبلـحرُ ػحمولة على تػم - لفػػػالس
هذا ػكلرج عليو؛ ػػػػفبل ح ،ارعن ػػػػػكش ،ةن ػػػلغ ،ن ذلكػػػػم مػػا يعلػػػمػم بن تكل  ػػػا مفأمٌ  .وػػب
موا فيما هم تكلٌ ػكال منافاة؛ ألنٌ  ،رػي التفسيػأقواؿ ف - رىمػكغي - عن ىؤالء كمري 
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جب ػو كما يفإنٌ  ؛أحد كىذا ىو الواجب على كلٌ  .ا جهلوهكسكتوا عمٌ  ،علموه
ا ٣نٌ  ،ئل عنوفيما سي  ،فكذلك ٩نب القوؿ ؛ال علم لو بو االسكوت عمٌ 

  .(ُ)«يعلمو
 : اآلحادشروط وجوب العمل حبديث 

كاجبنا، لكن  -يف الفركع العملٌية  - كمن ىنا، كاف العمل ُنديث اآلحاد 
 شركط كاجبة، كٌل الوجوب، ىي: سٌتةبعد ٓنٌقق 

ماٌسة مشركعة، ُنيث  -إُف العمل ُنديث اآلحاد  -أف تكوف اٜناجة  -1
 تتعٌطل بعض اٞنصاٌف اٞنشركعة، يف حالة عدـ ٓنقيق تلك اٜناجة. 

أف يكوف ٓنقيق اٜناجة اٞناٌسة اٞنشركعة ١نصورنا، يف العمل ُنديث اآلحاد؛  -2
، عن ذلك اٜنديث، يف   . (القطعٌيات اإلسبلمٌية)ُنيث ال ٩ند اٞنسلم بديبلن

الثابتة ابألدٌلة  (،القطعٌيات)من معارضة  اآلحاد(، حديث)أف يسلم  -3
 القطعٌية، كىي:

رة تفسًننا قطعيًّا، اٞنفس   ،ص القرآنٌيةكتشمل النصو  القطعّيات الشرعّية، -أ
 رة تفسًننا قطعيًّا.كالسٌنة النبويٌة اٞنتواترة، الثابتة ثبواتن قطعيًّا، كاٞنفس  

 خربي ػبٌن الكتاب كالسٌنة، فإف كاف ال ،فأٌما التعارض»قاؿ الزركشٌي: 
م يكن متواترنا، فالكتاب ػض اآليتٌن، كإف لكتعاري   ،متواترنا، فالقوؿ فيو

 .(ِ)«ـ...قد  مي 
، فإف كانتا متواترين، تٌنً ن  ض السُ كأٌما تعاري : »أيضنا قاؿ الزركشيٌ ك 

ب ترجيح إحدا٨نا، على لً فكالكتاب، بعضو ببعض، كإف كانتا آحادنا، طي 

                                                           
 .َُِ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُُُ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ِ)
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ط، كإف كاف األخرل، بطريقة؛ فإف تعٌذر، فاٝنبلؼ يف التخيًن، أك التساقي 
 .(ُ)«فاٞنتواترإحدا٨نا متواترنا، كاألخرل آحادنا، 

اليت اتٌفقت عليها العقوؿ، يف كٌل زماف كمكاف؛  القطعّيات العقلّية، -ب
سبٌية؛ فليست أدٌلة قطعٌية؛ ألهٌنا تتأثٌر ابختبلؼ عقوؿ ِنبلؼ العقلٌيات النًٌ 

 األفراد، كاختبلؼ أىوائهم، كاختبلؼ الزماف، كاختبلؼ اٞنكاف.
 يناقض أك معقوؿ،ػال فخالػي ،رأيتو حديث فكلٌ »قاؿ ابن اٛنوزٌم: 

 .(ِ)«اعتباره تتكٌلف فبل موضوع، أنٌو فاعلم األصوؿ،
 ،االعتقادات من ،دينهم ميعػج مسلموفػال فيأخذ»كقاؿ ابن تيمٌية: 

 األٌمة سلف عليو اتٌفق كما رسولو، ٌنةكسي  هللا، كتاب من ذلك، كغًن كالعبادات،
 فهو الصريح، العقل خالف ما فإفٌ  الصريح؛ للعقل ٢نالفنا ذلك كليس كأئٌمتها،

 يفهمها ال قد ألفاظ فيو كلكن ابطل، كاإلٗناع كالسٌنة الكتاب يف كليس ابطل،
؛ معىن منها يفهموف أك الناس، بعض  الكتاب من ال منهم، فاآلفة ابطبلن
 .(ّ)«كالسٌنة

 :إذا تعارض دليبلف :قاؿكالتقسيم الصحيح أف يي »كقاؿ ابن القٌيم: 
ا أف يكوان كإمٌ  ،ٌنا أف يكوان قطعيٌ فإمٌ  ؛كعقليٌ  أك ٚنعيٌ  ،افأك عقليٌ  ،افٚنعيٌ 
كن فبل ٬ني  ،افا القطعيٌ فأمٌ  ا.يًّ كاآلخر ظنػٌ  ،اا أف يكوف أحد٨نا قطعيًّ كإمٌ  ،ٌنيٌ ظنػٌ 

 ،ىو الذم يستلـز مدلولو :الدليل القطعيٌ  ألفٌ  ؛تعارضهما يف األقساـ الثبلثة
فيو أحد من  كىذا ال يشكٌ  ،لـز اٛنمع بٌن النقيضٌن ،فلو تعارضا ؛اقطعن 

                                                           
 .ُُُ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ُُٓ/ُ( اٞنوضوعات: ِ)
 .ِٕٔ/ُُ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
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 سواء كاف ، تقدٔف القطعيٌ تعٌٌن  ،ايًّ كاآلخر ظنػٌ  ،اكإف كاف أحد٨نا قطعيًّ  العقبلء.
ككجب تقدٔف  ،صران إُف الرتجيح ،ٌنيٌ ا ظنػٌ ٗنيعن كإف كاان  عقليًّا، أك ٚنعيًّا.

 ،ق على مضمونوفى متػٌ  ،فهذا تقسيم كاضح ا.أك عقليًّ  ،ا كافٚنعيًّ  ،الراجح منهما
 .(ُ)« العقبلءبٌن

 معقوالن  إاٌل  الصريح الصحيح السمع يعارض فبل»كقاؿ ابن القٌيم أيضنا: 
ا،  تدبٌر كقد كاإلٗناؿ. التلبيس، أك التقليد، أك اٞنكابرة، إُف مقٌدماتو تنتهي فاسدن
 يفارؽ الصريح العقل -هللا  ُنمد - كجدكا ىذا؛ فما كسٌنتو كرسولو هللا أنصار
؛ الصحيح، النقل  كجدكا كما لو؛ كالشاىد كصاحبو، خادمو، ىو بل أصبلن
 لصريح منافاة، كأشٌدىا كأسخفها، العقوؿ، أفسد من إاٌل  لو اٞنعارض العقل

 .(ِ)«كصحيحو العقل،
اليت اتٌفقت عليها اٜنواٌس، يف كٌل زماف كمكاف؛  القطعّيات احلّسّية، -ج

تتأثٌر ابختبلؼ حواٌس سبٌية؛ فليست أدٌلة قطعٌية؛ ألهٌنا ِنبلؼ اٜنٌسٌيات النًٌ 
 األفراد، كاختبلؼ أىوائهم، كاختبلؼ الزماف، كاختبلؼ اٞنكاف.

قلت بطريق التواتر، يف كٌل طبقة من الطبقات، اليت ني  القطعّيات التارخيّية، -د
سبٌية؛ فليست أدٌلة قطعٌية؛ بل ىي أخبار اختبلفٌية، يغلب ِنبلؼ التار٫نٌيات النًٌ 

 فيها الصدؽ كالفهم.  عليها الكذب كالوىم، كيقلٌ 
الثابتة ابألدٌلة العلمٌية التجريبٌية القطعٌية، ِنبلؼ  القطعّيات العلمّية، -ه

النظراٌيت العلمٌية؛ فليست أدٌلة قطعٌية؛ بل ىي ٔنمينات ظنٌػٌية، كالكثًن منها 
 ـ اإلنساف يف العلـو التجريبٌية.يٌتضح بطبلنو، ّنركر الزماف، كتقدُ 

                                                           
 .ٕٕٗ/ّاٞنرسلة: ( الصواعق ُ)
 .ٕٗٔ/ِ( الصواعق اٞنرسلة: ِ)
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كىي أصوؿ اللغة العربٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا؛ ِنبلؼ  ويّة،القطعّيات اللغ -و
 اآلراء اللغويٌة االختبلفٌية؛ فإهٌنا ليست من القطعٌيات اللغويٌة.

 أف يسلم اٜنديث من معارضة حديث آخر، أقول منو، أك بدرجة قٌوتو. -4
 كيف ىذه اٜنالة يلجأ اٞنؤٌلفوف إُف الرتجيح. 

أحد اٜنديثٌن على اآلخر، يلـز منو الدعوة إُف كال ريب يف أٌف ترجيح 
  ترؾ العمل ابٜنديث اٞنرجوح منهما.

حي   أٌف أحد اٜنديثٌن منسوخ ابآلخر،  كمن كجوه الرتجيح أف يٌدعي اٞنرجًٌ
 .كلذلك ال ييعمىل ّنقتضاه
كاٝنرب الواحد، إذا خالف اٞنشهور اٞنستفيض، كاف »قاؿ ابن تيمٌية: 
 .(ُ)«اشاذًّا، كقد يكوف منسوخن 
فإف كاان من أخبار  ،افقاؿ سليم: إف تعارض نصٌ »كقاؿ الزركشٌي: 

 ،٨نا على اآلخرـ أحدي دًٌ  قي ، كإاٌل ري اٞنتأخًٌ  وي نسخى  ،ـ أحد٨نام تقدُ لً كعي  ،اآلحاد
 .(ِ)«...بضرب من الرتجيح

، بصفتو النبويٌة التبليغٌية، أف يكوف حديث اآلحاد منسوابن إُف النيٌب  -5
، بصفتو البشريٌة، أك  بصفتو البشريٌة. أٌما إذا كاف منسوابن إُف النيٌب  حصرنا، ال

 كاف منسوابن إُف غًنه، من الصحابة، أك التابعٌن، فبل ٩نب العمل بو.
 ذلك؛ على يينب و مثٌ  اٝنطأ، يقع فقد الدنيا، أمور من أٌما»ابز:  قاؿ ابن

 أظٌنو "ما النخل، فقاؿ: يلٌقحوف ٗناعة على مر   ، لػٌما النيبٌ  من كقع كما
 "إ٧ٌنا:  فقاؿ ، فأخربكه شيصنا، صار تركوه، فلٌما تركتموه"، لو يضرٌه

                                                           
 .َٔ/ِِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُِْ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ِ)
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،  هللا عن بو أخربكم ما أٌما دنياكم، أبمر أعلم كأنتم ميٌن، ظنًّا ذلك قلت
 الناس أفٌ   فبٌٌنى  الصحيح. يف ركاه مسلم هللا". على أكذب مػل فإٓفٌ 
 يبذركف، ككيف يغرسوف، ككيف النخل، يلٌقحوف كيف دنياىم، أبمور أعلم

رب ما أٌما .ك٪نصدكف  فقوؿ .ذلك من معصوموف ، فإهٌنم هللا عن األنبياء بو ٫ني
طئ،  النيبٌ  إفٌ : قاؿ من  كما التفصيل، من بدٌ  كال ابطل، قوؿ فهذا ٫ني

 .(ُ)«ذكران
كٌلهم، أك معظمهم، على تصحيح منت اٜنديث، مؤٌلفوف،  ػأف يٌتفق ال -6

كالدعوة إُف العمل بو، بعد شرحو شرحنا صحيحنا، سليمنا من األكىاـ كاألىواء، 
 سٌيما إذا اتٌفقوا كٌلهم، أك معظمهم، على تصحيح إسناده أيضنا. كال

 حكم العمل ابلـحديث الضعيف:
أك معظمهم، على  ،مػػمؤٌلفوف، كٌلهػق الػػي اتٌفػ، الت(ادػػػأحاديث اآلح)ا ػػأمٌ  

تضعيفها، فبل ٬نيكن العمل هبا؛ ألهٌنا إٌما أف تكوف مقطوعنا بضعفها، كإٌما أف 
  يكوف الراجح ضعفها؛ فيكوف العمل هبا ٢نالفنا للمنهج السليم.

أٌما ْنويز بعض اٞنؤٌلفٌن االستشهاد ببعض األحاديث الضعيفة، فليس  
 -يف العقائد، كاألعماؿ، كإ٧ٌنا يكوف ذلك  على إطبلقو؛ فبل يكوف ذلك،

يف فضائل األعماؿ، حصرنا، كبشركط، منها: أاٌل يكوف مقطوعنا،  -عندىم 
د فيو أنٌو مظنوانن بو الوضع، كأاٌل يكوف شديد الضعف، كأاٌل ييعتقى  بوضعو، كال

 جنا ٓنت أصل معركؼ يف الشرع. ندرً دليل شرعٌي، كأف يكوف مي 
 الضعيف، ابٜنديث العمل من العلماء عليو ما كذلكك »قاؿ ابن تيمٌية: 

تجٌ  ال الذم ابٜنديث االستحباب إثبات معناه ليس: األعماؿ فضائل يف  بو؛ ٪ني

                                                           
 .ُِٗ-َِٗ/ٔ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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 هللا عن أخرب كمن شرعٌي. بدليل إاٌل  يثبت فبل شرعٌي، حكم االستحباب فإفٌ 
بٌ  أنٌو  مػل ما الدين من شرع فقد شرعٌي، دليل غًن من األعماؿ، من عمبلن  ٪ني

 يف العلماء ٫نتلف كٟنذا التحرٔف؛ أك اإل٩ناب، لو أثبت كما هللا، بو أيذف
 مرادىم كإ٧ٌنا. اٞنشركع الدين أصل ىو بل غًنه، يف ٫نتلفوف كما االستحباب،

ٌبو ٣نٌا أنٌو ثبت قد ٣نٌا العمل يكوف أف: بذلك  أك بنٌص، هللا، يكرىو ٣نٌا أك هللا، ٪ني
 إُف كاإلحساف كالعتق، كالصدقة كالدعاء، كالتسبيح، القرآف، كتبلكة إٗناع،
 بعض فضل يف حديث ريكم فإذا ذلك. ك٥نو كاٝنيانة، الكذب ككراىة الناس،

 الثواب فمقادير كعقاهبا، األعماؿ، بعض ككراىة كثواهبا، األعماؿ اٞنستحٌبة،
 ركايتو، جازت موضوع، أنٌو نعلم ال حديث فيها ريكم إذا كأنواعو، كالعقاب
 العقاب، ذلك ٔناؼ أك الثواب، ذلك ترجو النفس أفٌ : ّنعىن بو، كالعمل
 صدؽ، إف فهذا كثًننا، رُننا تيربػػح أهٌنا بلغو لكن تيربػػح، التجارة أفٌ  يعلم كرجل
 .(ُ)«يضرٌه َف كذب، كإف نفعو،

 األحاديث على الشريعة يف دييعتمى  أف ٩نوز كال»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 من -كغًنه  حنبل بن أ٘ند لكنٌ  حسنة؛ كال صحيحة، ليست اليت الضعيفة،
 ييعلىم َف إذا اثبت، أنٌو ييعلىم َف ما األعماؿ فضائل يف ييركل أف جٌوزكا -العلماء 

 فضلو يف كريكم شرعٌي، بدليل مشركع، أنٌو عيلم إذا العمل أفٌ  كذب؛ كذلك أنٌو
 من أحد يقل كَف حقًّا، الثواب يكوف أف جاز كذب، أنٌو ييعلىم ال حديث،
عىل أف ٩نوز إنٌو األئٌمة:  قاؿ كمن ضعيف، ُنديث مستحبًّا، أك كاجبنا، الشيء ٩ني

رـ  أف ٩نوز ال أنٌو كما كىذا. اإلٗناع خالف فقد ىذا،  بدليل إاٌل  شيء، ٪ني
 أنٌو ييعلىم كَف لو، الفاعل كعيد يف حديث كريكم ٓنر٬نو، عيلم إذا لكن شرعٌي،

                                                           
 .َْ/ُٖ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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 أنٌو ييعلىم َف ما كالرتىيب الرتغيب يف ييركل أف فيجوز يركيو؛ أف جاز كذب،
 ىذا غًن آخر، بدليل منو، رٌىب أك فيو، رٌغب هللا أفٌ  عيلم فيما لكن كذب،
 .(ُ)«حالو اجملهوؿ اٜنديث

كمنع مؤٌلفوف آخػركف، من العمػل ابلػحديث الضعيف، حتٌػى فػي بػاب 
 تلك األحاديث الضعيفة. صٌحةى  ةي )الرتغيب كالرتىيب(؛ لكيبل يتوٌىم العامٌ 

 ْنوز ال الضعيف اٜنديث أفٌ : ِف يظهر الذم كلكنٌ »قاؿ ابن عثيمٌن: 
 ٟنم قلت ما مت العاٌمة ألفٌ  العاٌمة، بٌن السٌيما مطلقنا، ضعفو مبيػ ننا إاٌل  ركايتو،
 من كٟنذا .قالو  النيبٌ  كأفٌ  صحيح، حديث أنٌو يعتقدكف سوؼ فإهٌنم حديثنا،
 القاعدة كىذه صواب. فهو اراب، يف قيل ما أفٌ : ىو عندىم اٞنقر رة القواعد

 ؛لصٌدقوؾ األرض، كجو على حديث، أبكذب ٟنم أتيت فلو العاٌمة، عند مقر رة
 الرتغيب يف السٌيما ضعفو، ٟنم بٌينت لو حٌت  سيصٌدقونك، فالعاٌمة كٟنذا،

 لدرجتو، االنتباه دكف ٜنفظو، حديث، أمٌ  ٚنع لو العاٌميٌ  فإفٌ  كالرتىيب،
 الصحيحة، رةاٞنطه   النبويٌة كالسٌنة الكرٔف، القرآف يف فإفٌ  ، كاٜنمد .كصٌحتو

 .(ِ)«األحاديث ىذه عن ييغين ما
  -ٜنديث من أحاديث اآلحاد  -كليس تصحيح آحاد من اٞنؤٌلفٌن  

اٞنؤٌلفٌن، يف كافينا للعمل ابٜنديث، الذم صٌححوه، كال سٌيما عند اختبلؼ 
 ف.ف، كمتوقًٌ ح، كمضعًٌ ىذا اٜنديث، بٌن مصحًٌ 

: تصحيحات )اٜناكم النيسابورٌم( تػيعى   ٌد أضعف التصحيحات، فمثبلن
 سٌيما حٌن ينفرد بتصحيح اٜنديث. كال

                                                           
 .َُٖ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ْٕ( شرح اٞننظومة البيقونٌية: ِ)
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فهذا ٣نٌا  ،كأٌما تصحيح اٜناكم ٞنثل ىذا اٜنديث كأمثالو»قاؿ ابن تيمٌية: 
كىي  ،كقالوا: إٌف اٜناكم يصٌحح أحاديث ،أنكره عليو أئٌمة العلم ابٜنديث

ككذا أحاديث كثًنة يف  ...عند أىل اٞنعرفة ابٜنديث ،موضوعة مكذكبة
موضوعة، كمنها  - عند أئٌمة أىل العلم ابٜنديث -كىي  ،يصٌححها ،مستدركو

جٌرد ػما يكوف موقوفنا يرفعو. كٟنذا كاف أىل العلم ابٜنديث ال يعتمدكف على م
فهو صحيح، لكن ىو يف  ،إف كاف غالب ما يصٌححوتصحيح اٜناكم، ك 

اٞنصٌححٌن ّننزلة الثقة الذم يكثر غلطو، كإف كاف الصواب أغلب عليو. كليس 
 . (ُ)«فيمن يصٌحح اٜنديث أضعف من تصحيحو

 النتيجة:
يكوف  ، فإٌف العمل بوتٌ اٌتصف حديث اآلحاد، هبذه الصفات الس ذافإ 

 ، قطعنا.اكاجبن  يكوفإاٌل بو،  ،ؤٌدل الواجبا، ببل ريب؛ ألٌف ما ال يي كاجبن 
 ،كمع كجوب العمل ُنديث اآلحاد، الذم اجتمعت فيو الشركط السٌتة 

، كما يقطع فإٌف العامل بو ال ٬نيكن أف يقطع بكونو صادرنا من الرسوؿ 
ح ذلك، كيعمل ّنا يستطيع، فبل يرتؾ رجًٌ بصدكر السٌنة النبويٌة اٞنتواترة؛ كإ٧ٌنا يي 

 م يصل إُف درجة اليقٌن.ػألنٌو ل العمل؛
 كجوبي  :فتوىاالشريعة كمي  ما ذىب إليو علماءي »قاؿ أبو اٞنعاِف اٛنوييٌن: 

 طلق الفقهاءي أى  مثٌ  ،اليت سنصفها ،على الشرائط ،عند كركد خرب الواحد ،العمل
 ،منهم له كىذا تساىي  ،العملى  بي وجً كيي  ،لمب العً وجً  الواحد ال يي ربخ : أبفٌ القوؿى 

 ،و لو ثبت كجوب العملفإنٌ  ؛كال العمل ،ب العلموجً و ال يي كاٞنقطوع بو: أنٌ 
م إُف إفضائو إُف نوع من كىذا يؤدٌ  ،لثبت العلم بوجوب العمل ،ا بومقطوعن 

                                                           
 .ُّٖ-ُِٖ/ُاكل: ( ٠نموعة الفتُ)
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ا ما ىو مظنوف يف نفسو يستحيل أف يقتضي علمن  فإفٌ  ؛كذلك بعيد .العلم
قيمها على كجوب اليت سني  ،ةفالعمل ِنرب الواحد مستند إُف األدلٌ  ،مبتواتن 
ا من أحدن  أفٌ  أشكُ  كلستي  .يف اللفظ شه كىذا تناقي  ،عند خرب الواحد ،العمل

 .(ُ)«ر ما ذكرانهنكً قٌن ال يي اقٌ 
 : لسنا نعين ابلقبوؿأانٌ  - الن أكٌ  - مٍ كافهى »: لغزاِفٌ قاؿ أبو حامد اك 
ا كاف  كرّنٌ  ،ؿدٍ بل ٩نب علينا قبوؿ قوؿ العى  ؛التكذيب :ابلردٌ  كال ،التصديق

بل نعين  ؛اا كاف صادقن كرّنٌ  ،٩نوز قبوؿ قوؿ الفاسق كال ؛اأك غالطن  ،كاذابن 
 .(ِ)«ما ال تكليف علينا يف العمل بو :كابٞنردكد ،ما ٩نب العمل بو :ابٞنقبوؿ

                                                           
 .ٗٗٓ/ُ( الربىاف يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .َِٗ/ُ( اٞنستصفى: ِ)
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دّي لاحخجاج 
َ
 الَعق

 
؛ فإٌف أكثر االعتقاديٌة أٌما االحتجاج، ُنديث اآلحاد، يف ابب األصوؿ

ن: ػيرفضوف ىذا االحتجاج، كيفرٌقوف بٌن مقامي -منا، كحديثنا ػقدي -مؤٌلفٌن ػال
 مقاـ األصوؿ االعتقاديٌة، كمقاـ الفركع العملٌية.

فالعناية ابألصوؿ مقد مة على العناية ابلفركع؛ ألٌف الفرع إذا اهندـ، فإٌف 
 -اهندامو لن يؤثٌر يف ثبوت األصل؛ ِنبلؼ األصل، فإنٌو إذا اهندـ، اهندمت 

 الفركع، اليت تقـو عليو. كلٌ   -ابهندامو 
: )ٓنرٔف الزْف( فرع قائم على ٗنلة من األصوؿ، أبرزىا:   فمثبلن

 ى، كىو هللا تعاُف.ػمن حرـٌ الزنػاإل٬ناف ب -1
 ى، كىو القرآف الكرٔف.ػحرٔف الزنػمنز ؿ، اٞنشتمل على تػاإل٬ناف ابلكتاب ال -2
 .حرٔف الزْف، ابلقرآف، كىو النيٌب ػت غ الناساإل٬ناف ابلرسوؿ، الذم بل   -3
ى؛ طاعة ، ػب الزنجن  ػاإل٬ناف ابليـو اآلخر، الذم سييثاب فيو من ت -4

 ى؛ اتٌباعنا ٟنواه.ػكسييعاقىب فيو من ارتكب الزن
كمع أٌف ٓنرٔف الزْف من أكرب األحكاـ اإلسبلمٌية الشرعٌية، لكٌنو مع ذلك  

إذا كازاٌنه هبذه األصوؿ األربعة؛ كال سٌيما اإل٬ناف  يبقى فرعنا من الفركع الشرعٌية،
 اب تعاُف، فهو أصل كٌل األصوؿ، ككٌل الفركع. 

كلذلك كجب اشرتاط )القطعٌية(، يف كٌل دليل من األدٌلة: الشرعٌية،  
كالعقلٌية، كاٜنٌسٌية، كالتار٫نٌية، كالعلمٌية، كاللغويٌة، اليت تتعٌلق هبذه األصوؿ، 

، أك  نفينا؛ كال سٌيما الغيبٌيات، اليت ٩نب اٜنذر فيها، كٌل الوجوب. إثبااتن
كمن ىنا اشرتطوا أف تكوف األحاديث اٞنركيٌة قطعٌية الثبوت؛ لتيفيد العلم،  

أم: القطع كاليقٌن. فإذا كانت آحادنا، فإهٌنا ال تيفيد إاٌل الظٌن؛ كال سٌيما إذا  
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 -ابأللفاظ القطعٌية، مع كوف اٝنبلؼ كانت اٞنتوف مركيٌة ابٞنعآف اإلٗنالٌية، ال 
   قائمنا على اللفظ، ال على اٞنعىن. -يف أكثر اٞنسائل االعتقاديٌة 

 الصفات أحداث من أشبهو كما - ىذا يف األصل: قلت»قاؿ اٝنطٌايٌب: 
 مقطوع خرب أك انطق، بكتاب يكوف أف إاٌل  ذلك، ٩نوز ال أنٌو -كاألٚناء 
 يف أصل اٞنستندة إُف اآلحاد، أخبار من يثبت فبما يكوان، مػل فإف بصٌحتو،
 ِنبلؼ كاف كما معانيها، ّنوافقة أك بصٌحتها، اٞنقطوع السٌنة يف أك الكتاب،

 يليق ما على حينئذ، كييتأٌكؿ الواجب، ىو بو االسم إطبلؽ عن ففالتوقُ  ذلك،
. فيو التشبيو نفي مع كالعلم، الدين أىل أقاكيل من عليها، قاٞنتٌػفى  األصوؿ ّنعآف
 األصابع كري كذً . الباب ىذا يف كنعتمده الكبلـ، عليو نبين الذم األصل ىو ىذا

 ما الثبوت يف شرطها اليت السٌنة، من كال الكتاب، من شيء يف ييوجىد مػل
 -بثبوهتا  - متوى  ػيي  حٌت  اٛنارحة، ّنعىن الصفات يف اليد معىن كليس. كصفناه

 بو جاء ما على فيو االسم أطلقنا شرعٌي، توقيف ىو بل األصابع؛ ثبوت
 يف أصل لو يكوف أف عن بذلك فخرج تشبيو؛ كال تكييف، غًن من الكتاب،
 .(ُ)«معانيها من شيء على يكوف أف أك السٌنة، يف أك الكتاب،

كأخبار اآلحاد مت صٌح إسنادىا، ككانت »كقاؿ أبو منصور البغدادٌم: 
كانت موًجبة للعمل هبا، دكف العلم؛ ككانت متوهنا غًن مستحيلة، يف العقل،  

م يعلم ػّننزلة شهادة العدكؿ عند اٜناكم، يلزمو اٜنكم هبا يف الظاىر، كإف ل
 .(ِ)«صدقهم، يف الشهادة

 مػػن - النظػػػػػر أىػلي  تػػرؾى  االحتماؿ، مػػػن الوجػػػو، كلػهذا»كقاؿ البيهقٌي: 

                                                           
 .ُٖٗٗ-ُٖٖٗ/ّ( أعبلـ اٜنديث: ُ)
 .ُِ( أصوؿ الدين: ِ)
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 مالً  يكن مػل إذا تعاُف، هللا صفات يف اآلحاد، أبخبار االحتجاجى  -أصحابنا 
 .(ُ)«بتأكيلو كاشتغلوا اإلٗناع، أك الكتاب، يف أصل منها انفرد

 العدؿ: الواحد خرب يف كغًنىم أصحابنا كاختلف»كقاؿ ابن عبد الرٌب: 
 أكثر عليو كالذم العلم؟ دكف العمل، بييوجً  أـ ٗنيعنا، كالعمل العلم بييوجً  ىل
 كٗنهور الشافعٌي، قوؿ كىو العلم، دكف العمل، بييوجً  أنٌو منهم: العلم أىل
 عكقيطً  هللا، على بو دشيهً  ما إاٌل  عندىم العلم بييوجً  كال كالنظر، الفقو أىل

 أىل كبعض األثر، أىل من كثًن قـو فيو. كقاؿ خبلؼ كال قطعنا، ّنجيئو العذر
 كغًنه الكرابيسٌي، اٜنسٌن منهم ٗنيعنا، كالعمل الظاىر العلم بييوجً  إنٌو النظر:
 .(ِ)«مالك... مذىب على ٫نرج القوؿ ىذا أفٌ  خوازبنداذ ابن كذكر

 أبواب من شيء يف ييقبىل ال الواحد خرب» البغدادٌم: كقاؿ اٝنطيب
 مػل إذا أنٌو ذلك يف كالعٌلة، عليها كالقطع، هبا العلم اٞنكل فٌن على اٞنأخوذ الدين،

 العلم من أبعد كاف -كسٌلم  كآلو عليو هللا صٌلى - رسوؿ هللا قوؿ اٝنرب أفٌ  يعلم
النيٌب  أبفٌ  العلم، علينا ييوجىب مػل اليت األحكاـ، من ذلك عدا ما فأٌما، ّنضمونو

 الواحد خرب فإفٌ ، هبا  هللا عن كأخرب، قٌررىا -كسٌلم  كآلو عليو هللا صٌلى -
 أف اٞنكل فٌن لسائر شرعنا فيو كرد ما كيكوف، كاجب بو كالعمل، مقبوؿ فيها

 ،كشٌواؿ رمضاف كىبلؿ ،كالكٌفارات ،حدكدػال يف كرد ما حو:ػن كذلك، بو يعمل
 ،كالطهارة ،كالبياعات ،مواريثػكال ،كالزكاة ،حجٌ ػكال ،كالعتاؽ ،الطبلؽ كأحكاـ
 .(ّ)«محظوراتػال حرٔفػكت ،كالصبلة

                                                           
 .َُِ/ِ( األٚناء كالصفات: ُ)
 .ٖ-ٕ/ُ( التمهيد: ِ)
 .ِّْ( الكفاية يف علم الركاية: ّ)
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 حكم منافاة يف الواحد خرب ييقبىل كال» البغدادٌم أيضنا: كقاؿ اٝنطيب
 ٠نرل اٛنارم كالفعل، اٞنعلومة كالسٌنة، اكىم الثابت القرآف، كحكم العقل،
 كركد ٩نوز ٣نٌا، بو ييقطىع ال فيما بو ييقبىل كإ٧ٌنا، بو دليل مقطوع ككلٌ ، السٌنة
 .(ُ)«نذكره مػل ٌماػم أشبهها كما، ٟنا ذكران تقٌدـ اليت كاألحكاـ بو، دالتعبُ 

 كذلك التواتر، عن قصر فما: اآلحاد خرب كأٌما»كقاؿ أبو الوليد الباجٌي: 
 ألفٌ  بو، اٞنخرب  لثقة صٌحتو؛ لو السامع ظنٌ  على يغلب كإ٧ٌنا العلم، بو يقع ال

 بن ١نٌمد كقاؿ .كالشاىد كالسهو، الغلط عليو ٩نوز -ثقة  كاف كإف - اٞنخرب 
 .(ِ)«الفقهاء ٗنيع عليو كاألٌكؿ .الواحد" ِنرب العلم "يقع: منداد خويز

 اٜنديث، ككىتىبة اٜننابلة، من اٜنىٍشويٌة ذىبت»كقاؿ أبو اٞنعاِف اٛنوييٌن: 
 على مدركو ٫نفى ال خزم كىذا العلم. بييوجً  العدؿ الواحد خرب أفٌ  إُف
طئ؛ كصفتموه، الذم العدؿ يزؿٌ  أف أْنٌوزكف ٟنؤالء: لٌب. فنقوؿ ذم  فإف ك٫ني

 مزيد إُف حاجة كال اٟنيبة، ٜنجاب كخرقنا كىتكنا، هبتنا ذلك كاف قالوا: "ال"،
 ييعٌدكف ال ٗنعه  كاألثبات الركاة من زؿ   قد أف فيو القريب فيو. كالقوؿ البياف
 ما ِنبلؼ كاألمر ركايتو. عن راكو  رجع ٞنا متصو رنا، الغلط يكن مػل كلو كثرة،

 ىذا مثٌ  ١ناؿ. -ذلك  مع - ابلصدؽ فالقطع اٝنطإ، إمكاف تبٌٌن  ٔنٌيلوه. فإذا
 رييضمً  أف ٩نوز بل كاحد، بعدالة نقطع ال ك٥نن تعاُف، هللا علم يف العدؿ يف

 كقد العمل. بييوجً  الواحد خرب أفٌ  ظٌنهم إاٌل  ٟنم متعٌلق كال ر.ييظهً  ما خبلؼ
 .(ّ)«مقنع فيو ّنا عليو تكٌلمنا

                                                           
 .ِّْ( الكفاية يف علم الركاية: ُ)
 .ِّْاألصوؿ:  ( اإلشارة يف معرفةِ)
 .َٕٔ-َٔٔ/ُ( الربىاف يف أصوؿ الفقو: ّ)
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 ،الصدؽ يدخلو ما :فاٝنرب األخبار، كأٌما»كقاؿ أبو اٞنعاِف اٛنوييٌن أيضنا:  
 العلم، بييوجً  ما :كمتواتر. فاٞنتواتر ،آحاد قسمٌن: إُف ،ينقسم كاٝنرب كالكذب.

 ،ينتهي أف إُف مثلهم، من ،الكذب على التواطؤ يقع ال يركم ٗناعة أف كىو
اجتهاد.  عن ال ٚناع، أك مشاىدة، عن ،األصل يف كيكوف عنو، خربى مي ػال إُف

 .(ُ)«العلم بييوجً  كال العمل، بييوجً  الذم ىو :كاآلحاد
 ييفيد ال الواحد خرب فنقوؿ: ىذا، عرفت كإذا»كقاؿ أبو حامد الغزاٌِف: 

 كقٌدران صٌدقنا كلو نسمع. ما بكلٌ  نصٌدؽ ال ابلضركرة، فإانٌ  معلـو كىو العلم،
 ذلك أفٌ  من ثٌن،ادًٌ  عن حيكي ابلضٌدين؟ كما نصٌدؽ فكيف خربين، ضتعاري 
 الظنٌ  ٌمواػالعمل، أك س بوجوب العلم، ييفيد أنٌو أرادكا فلعٌلهم العلم، بييوجً 

 كابطن، ،ظاىر لو ليس كالعلم الظاىر"، العلم ث"ييورً  بعضهم: قاؿ علمنا؛ كٟنذا
  .(ِ)«الظٌن... ىو ماػكإنٌ 

 ماػب األصوؿ، يف تكٌلم من - أصحابنا من - كرأيتي »كقاؿ ابن اٛنوزٌم: 
 القاضي، كصاحبو حامد، بن هللا عبد أبو ثبلثة: كانتدب للتصنيف يصلح، ال

 مرتبة إُف نزلوا قد كرأيتهم مذىب.ػال هبا شانوا كتبنا فصٌنفوا الزاغوٌٓف؛ كابن
ـٌ؛  خلق ىػتعال هللا أفٌ  فسمعوا حٌس،ػال مقتضى على ،الصفات فحملوا العوا

ا ككجهنا صورة، لو فأثبتوا صورتو؛ على ،آدـ  كفمنا، كعينٌن، الذات، على ،زائدن
 ككفًّا، كيدين، كأصابع، السبحات، ىي لوجهو، كأضواء كأضراسنا، كٟنوات،
ا، كصدرنا، هامنا،ػكإب كخنصرنا،  بذكر معناػس ما كقالوا: كرجلٌن. كساقٌن، كفخذن

 اؿػػػو. كقػػػذات نػػػم د،ػػػػالعب يػكييدن مىٌس،ػكيي  مىٌس،ػيى  أف وزػػػػجػي كقالوا: الرأس.

                                                           
 .ُٓ( منت الورقات: ُ)
 .ِِٕ/ُ( اٞنستصفى: ِ)
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ـ   ييرضوف مٌ ػس. ثػكيتنفٌ  بعضهم:  .(ُ)«...ييعقىل كما ال هم:ػبقول ،العوا
 كصفات صفات، تعاُف  أثبتوا أهٌنم الثالث:»كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 

 حامد ابن القطعٌية. كقاؿ األدٌلة من ،الذات بو يثبت ّنا إاٌل  تثبت ال اٜنقٌ 
 كقاؿ: كجهٌن، على ييكف ر؟ فهل الثابتة، ابألخبار بو يتعٌلق ما ردٌ  من م:اجملسًٌ 

 كاألصابع، كالقدـ، الساؽ، يف األخبار، خالف من تكفًن على أصحابنا غالب
 العلم. بتيوجً  عندان ألهٌنا آحاد؛ أخبار كانت كإف ذلك؛ كنظائر كالكٌف،

 .(ِ)«العقل... كال الفقو، يفهم ال من قوؿ ىذا قلت:
 مرفوع، حديث بٌن يفرٌقوا، مػل همػأنٌ  خامس:ػال»كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 

 واػػػتػفأثب ٌي؛ػػاتبع أك ٌي،ػابػػػصح ىػعل وؼ،ػػوقػػم ثػديػح نػكبي ، يٌ ػالنب ىػإل
 .(ّ)«هذاػب أثبتوا اػػػػم ذاػػهػب

هو أٌما التمُسك ِنرب الواحد، يف معرفة هللا تعاُف، ف»كقاؿ الفخر الرازٌم: 
ز التمُسك ٩ني  مٌف أخبار اآلحاد مظنونة، فلأيدٌؿ عليو كجوه: األٌكؿ:  ؛غًن جائز

أٗنعنا،  هللا تعاُف، كصفاتو. إ٧ٌنا قلنا: إهٌنا مظنونة؛ كذلك ألانٌ ذات هبا، يف معرفة 
اٝنطأ عليهم  على أٌف الركاة ليسوا معصومٌن... كإذا لػم يكونوا معصومٌن، كاف

.  نئذو، ال يكوف صدقهم معلومنا،حيفجائزنا، كالكذب عليهم جائزنا،  بل مظنوانن
هبذه  فثبت أٌف خرب الواحد مظنوف، فوجب أاٌل ٩نوز التمُسك بو... تيرًؾ العمل

يف  -يف فركع الشريعة؛ ألٌف الػمطلوب فيها الظٌن، فوجب أف يبقى  العمومات
كالعجب من اٜنىٍشويٌة أنٌػهم يقولوف:  على ىذا األصل. -مسائل األصوؿ 

                                                           
 .ََُ-ٕٗ( دفع شبو التشبيو: ُ)
 .َُْ( دفع شبو التشبيو: ِ)
 .َُٔ( دفع شبو التشبيو: ّ)
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غاؿ بتأكيل اآلايت الػمتشابػهة غًن جائز؛ ألٌف تعيٌن ذلك التأكيل مظنوف، االشت
كالقوؿ ابلظٌن فػي القرآف ال يػجوز، ثػٌم إنٌػهم يتكٌلموف، يف ذات هللا تعاُف، 

إذا لػم فكصفاتو، أبخبار اآلحاد، مع أنٌػها فػي غاية البعد، عن القطع كاليقٌن، 
فػي  -أىٍف يػمتنعوا عن الكبلـ بف ..ق الػمظنوف٩نٌوزكا تفسًن ألفاظ القرآف، ابلطري

 .(ُ)«أىكلػى -ذات الػحٌق تعالػى، كيف صفاتو، بػمجٌرد الركاايت الضعيفة 
 اٞنتواتر، شركط فيو ييوجىد مػل ما فهو الواحد، خرب كأٌما»كقاؿ النوكٌم: 

ا، لو الراكم كاف سواء  ٗناىًن عليو فالذم حكمو، يف كاختيلف أكثر؛ أك كاحدن
 كأصحاب كالفقهاء اٌدثٌن من بعدىم فمن كالتابعٌن، من الصحابة اٞنسلمٌن
 كييفيد هبا، العمل يلـز الشرع، ججحي  من حٌجة الثقة الواحد خرب أفٌ  األصوؿ:

 .(ِ)«العلم... ييفيد كال الظٌن،
 بييوجً  أنٌو إُف اٜنديث أىل من طائفة كذىبت»كقاؿ النوكٌم أيضنا: 

 اٌدثٌن بعض كذىب الباطن. دكف الظاىر، العلم بييوجً  بعضهم: كقاؿ العلم،
 دكف العلم، مسلم تيفيد صحيح أك البخارٌم، صحيح يف اليت اآلحاد أفٌ  إُف

 األقاكيل كىذه الفصوؿ. يف كإبطالو القوؿ، ىذا قٌدمنا كقد اآلحاد. من غًنىا
 كاًبرمي  فهو العلم، بييوجً  قاؿ من ابطلة... كأٌما اٛنمهور قوؿ سول كٌلها

 -ذلك  كغًن -كالكذب  كالوىم الغلط كاحتماؿ العلم، ٪نصل ككيف للحٌس؛
 .(ّ)«أعلم كهللا إليو، متطٌرًؽ
 إ٧ٌنا كالشارع، الظنٌ  تيفيد فإ٧ٌنا أفادت، إف اآلحاد ألفٌ »كقاؿ اإلسنوٌم:  

                                                           
 .ُِِس التقديس: يسأت (ُ)
 .ُُّ/ُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ُِّ-ُُّ/ُالنوكٌم: ( صحيح مسلم بشرح ّ)
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 أصوؿ كقواعد العلمٌية، دكف الفركع، كىي العملٌية، اٞنسائل يف الظٌن، أجاز
 عن الربىاف، شارح األنبارٌم، نقلو كما،  الفقو أصوؿ قواعد ككذلك الدين،
 .(ُ)«قاطبة؛ كذلك لفرط االىتماـ ابلقواعد... العلماء

 الواحد". خرب إجازة يف جاء ما "ابب»مس الدين الكرمآٌف: ػكقاؿ ش
 كىو متواتر نوعٌن: على كاٝنرب ُنٌجٌيتو. كالقوؿ بو، كالعمل اإلنفاذ ىو كاإلجازة

 كضابطو الكذب، على تواطؤىم العادة أحالت مبلغنا، الكثرة يف ركايتو بلغت ما
 كاحدنا، شخصنا بو اٞنخرب  كاف سواء كذلك، ليس ما كىو ككاحد العلم؛ إفادة

 ٫نرج فبل العلم، ييفيد كال نفس، مئة بقضٌية أخرب رٌّنا ُنيث كثًنة، أشخاصنا أك
 نقلتو زاد ما كىو -كمستفيض  متواتر، أنواع: ثبلثة كاحد. كقيل خرب كونو عن

 قسمٌن. إُف ينقسم القائل ىذا عند اٞنتواتر فغًن كآحاد. -ثبلثة  على
 يكوف يعين الصدؽ، ملكة لو يكوف أف اٞنبالغة، كغرضو بناء ك"الصدكؽ": ىو

، ، إطبلؽ ابب من كىو عدالن ، كإرادة البلـز  كالصبلة األذاف ذكر كإ٧ٌنا اٞنلزـك
 .(ِ)«االعتقاداٌيت يف ال العملٌيات، يف ىو إ٧ٌنا إنفاذه أفٌ  لييعلىم ك٥نو٨نا؛

 :الغلّو األثريّ 
غبل بعض اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إُف )اإلسبلـ(، يف االعتداد ابآلاثر اٞنركيٌة،  

إُف درجات سقيمة، ذات آاثر سٌيئة، كال سٌيما يف إنتاج عقائد سقيمة، قائمة 
 اآلاثر، ىي:على ٙنسة أنواع رئيسة، من 

 اآلاثر اليت ضع فها العلماء، كٌلهم، أك أكثرىم.  -1
 .اآلاثر الػمختلىف يف تصحيحها، كيف تضعيفها -2

                                                           
 .ُٗٔ( هناية السوؿ: ُ)
 .ُْ/ِٓ( صحيح البخارٌم بشرح الكرمآٌف: ِ)
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 اليت صح حها بعض العلماء، كلػم ييعرىؼ عن اآلخرين تضعيف ٟنا. اآلاثر -3
 اليت ضع فها بعض العلماء، كلػم ييعرىؼ عن اآلخرين تصحيح ٟنا. اآلاثر -4
 اآلاثر اليت صح حها العلماء، كٌلهم، أك أكثرىم، تصحيحنا ظنٌػيًّا. -5

ىي األدٌلة الرئيسة، اليت استدٌؿ : من اآلاثر، فكانت ىذه األنواع اٝنمسة 
 هبا كثًن من )الغبلة األثرٌيٌن(؛ إلثبات صٌحة عقائدىم اٞنذىبٌية اٝناٌصة.

 :ثبلث فرؽ -اثر اليت غبل أصحاهبا يف االعتداد هبذه اآل -كأبرز الفرؽ 
الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم عٌدة أفكار، أبرزىا:  يعة(،بلة الشًٌ )غي  -1
ة ػعجٍ ر، كرى ػػي عشػر، كغيبة الثانػػي عشػمة االثنصٍ ر، كعً ػػي عشػة االثنػػامػػإم

 عة، كالػخيميس، كتكفًن الصحابة.تٍ ٌية، كالػمي قً عشر، كالت   يػاالثن
فة(، الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم عٌدة أفكار، أبرزىا: تصوًٌ مي ػبلة ال)غي  -2
 ر. ضٍ خً ػف، كحياة الشٍ الية، كالكى ديٌة، كالوً لوؿ، كاٜنقيقة ام  ود، كاٜني جي دة الوي حٍ كى 

لة(، الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم عٌدة أفكار، أبرزىا: نابً حى ػبلة ال)غي  -3
هاة، وضة، كصفة الفم، كصفة الل  عي ر على ظهر بػى د، كاالستقرارى مٍ صورة الشاٌب األى 
راعٌن، كصفة كصفة الذًٌ  ر،صً نٍ خً ػهاـ، كصفة الػكصفة اإلب كصفة األضراس،

لة، كصفة كى رٍ هى ػمشي، كصفة الػو، كصفة الػقٍ حى ػر، كصفة الدٍ ذ، كصفة الص  خً الفى 
 الثمانية.عاؿ كٍ ش، كاألى رٍ عاد على العى اإلقٍ ل، ك لى مى ػاالستلقاء، كصفة ال

فليس كٌل الشيعة  .ككاضح أٌف الكبلـ ىنا مقصور على الغبلة، فقط 
  .فة غبلة، كليس كٌل الػحنابلة غبلةتصوًٌ مي ػغبلة، كليس كٌل ال

على أنواع ٢نتلفة،  )الغلٌو(،١نصورنا يف ىؤالء؛ كلكٌن  (الغلوٌ )كليس 
 منك  (.األثرٌيٌن الغبلة)كىؤالء اٞنذكوركف ىم أبرز  ؛هاكاحد من (األثرمٌ  الغلوٌ )ك

.ػ، عند )غبلة ال(الغلٌو العقليٌ ) األخرل: غلوٌ أنواع ال  معتزلة(، مثبلن
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لة، كغبلة نابً حى ػيعة، كغبلة اللة، كغبلة الشًٌ زً عتى مي ػغبلة ال»ٌي: ػاؿ الذىبػق
قد ماجت هبم  :ةرٌاميٌ مٌية، كغبلة الكى هٍ جى ػئة، كغبلة الجً رٍ مي ػرة، كغبلة الشاعً األى 

مغفرة ألىل ػٌباد كعلماء، نسأؿ هللا العفو كالالدنيا، ككثركا، كفيهم أذكياء كعي 
م ػحٌب العالً ػحٌب السٌنة كأىلها، كني ػهول كالبدع، كني ػى هللا من الػالتوحيد، كنربأ إل

حٌب ما ابتدع فيو بتأكيل ػكالصفات اٜنميدة، كال ني  ،على ما فيو من االتٌباع
 . (ُ)«محاسنػما العربة بكثرة الػسائغ، كإنٌ 

                                                           
 .ْٔ-ْٓ/َِ( سًن أعبلـ النببلء: ُ)
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 مخعتـجفىيد القول بإباحت ال

 
ىو بياف اآلاثر السٌيئة، الناشئة من  ابحة اٞنتعة:القوؿ إبتفنيد الغرض من 

سٌيما من أحاديث  بيحٌن، على األدٌلة غًن الكافية، كالمي ػمؤٌلفٌن الػاعتماد ال
م تتحٌقق فيها الشركط السٌتة الواجبة؛ للعمل ُنديث اآلحاد، ػاآلحاد، اليت ل

 كىي ابختصار:  
 اٞناٌسة اٞنشركعة. اٜناجةكجود  -1
 عدـ كجود البديل اإلسبلمٌي القطعٌي. -2
 .ضة القطعٌياتاٜنديث من معارى سبلمة  -3
 مع سبلمتو من دعول النسخ.ضة حديث آخر، اٜنديث من معارى سبلمة  -4
  .، بصفتو النبويٌةإُف النيٌب  كوف اٜنديث منسوابن   -5
كٌلهم، أك معظمهم، على تصحيح منت اٜنديث، كالدعوة  اتٌفاؽ اٞنؤلٌفٌن -6

  ا.إُف العمل بو، بعد شرحو شرحنا صحيحن 
تٌتضح  (القطعٌيات اإلسبلمٌية)، كبٌن (متعةػأحبار ال)ابٞنوازنة بٌن فتاكل ك  

 تة.مؤق  ػمتعة الػمن إابحة ال (اإلسبلمٌية الشريعة) كٌل الوضوح براءةي 
 (اٞنتعة)بوضوح أٌف ىذه لنا يتبٌٌن  (أحبار اٞنتعة)كابالٌطبلع على فتاكل  

ك)الزْف( من ار مات القطعٌية، يف الشريعة اإلسبلمٌية؛  (.الزْف)صورة من صور 
تحرٔف فما معىن ذلك التناقض الشيطآٌف العجيب، بٌن إقرار )أحبار اٞنتعة(، ب

 )الزْف(، من جهة، مع إابحتهم لصورة من صور )الزْف(، من جهة أخرل؟!!!
تكوف أبشع صور  -يف بعض اٜناالت  - مؤق تة(ػمتعة الػىذه )ال بل إفٌ 

 الزْف؛ لسببٌن رئيسٌن:
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 . (ُ)ع ابلعفيفةقد اتٌفقوا على استحباب التمتُ  (أحبار اٞنتعة)أٌف  -1
تتورٌع عن الزْف، لن تتورٌع عن اٞنتعة؛ فكانت كىذا يعين أٌف العفيفة اليت 

كن أف ٤ند يف الزانيات اٞنتعة أكثر بشاعة من الزْف، من ىذا الوجو؛ ألنٌنا ال ٬ني 
كن أف ٤ند الكثًن من العفيفات، قد ا٦ندعن هبذه عفيفة كاحدة، كلكٌننا ٬ني 

 ، كمارسن اٞنتعة.(الفتاكل األثيمة)
، كيبالغ كثًن (الشريعة اإلسبلمٌية)اٞنتعة إُف  ينسبوف ىذه (أحبار اٞنتعة)أٌف  -2

 .(ِ)منهم فيها، حٌت يعٌدىا ضركرة من ضركراٌيت مذىبهم
، يف (اإلسبلـ)ستكوف منسوبة إُف  (اٞنتعة)كىذا يعين أٌف الدعوة إُف  

غاية  ، الذين ال(أعداء اإلسبلـ)اٌدعاء اٞنبيحٌن، كيف اٌدعاء أتباعهم، كيف اٌدعاء 
 لطعن يف اإلسبلـ. ٟنم أعظم من ا

 ،كلذلك تكوف اٞنتعة أبشع صور الزْف؛ ألٌف اإلسبلـ ىو أعظم دين 
اشتملت أحكامو على النهي الصريح عن الزْف، كالنهي الصريح عن القرب من 

ـى  غض   الزْف؛ ففرضى  ملبس، كهنى عن االختبلط، ػيف ال البصر، كاالحتشا
 كاإلغراء، كغًن ذلك.

نسبوا إُف اإلسبلـ فاحشة شنعاء، ال يكاد الباحث  (أحبار اٞنتعة)كلكٌن  
ا، ال قيمة لو، كىو االسم،  العاقل ٩ند بينها كبٌن سائر صور الزْف، إاٌل فرقنا كاحدن

بلسانو، مٌث يسٌميها، بغًن اٚنها، كيدعو  (،شرب اٝنمر)فكانوا كمن ينهى عن 
 الناس إُف شرهبا.

 :(الفتاكل األثيمة)ر ىذه كإذا أردت التأٌكد من صٌحة ىذا القوؿ، فتدبٌ 

                                                           
 .ْْٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: َْٗ( انظر: النهاية: ُ)
 .ّٔ-ِٔ/ْ( انظر: مسائل كردكد: ِ)
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االستمتاع ابلطفلة الرضيعة، ّنا عدا الوطء، من النظر،  ٩نوز :1-الفتوى
 . (ُ)كاللمس بشهوة، كالضٌم، كالتفخيذ

ال ريب يف أٌف الرضيعة ال ٬نيكن أف تكوف طرفنا يف عقد اٞنتعة، كىذا  تعليق:
أف يستمتع اببنتو  يعين أٌف كلٌيها ىو الذم أجاز ىذا العقد، كأابح للمتمتًٌع

ا.  الرضيعة، كلو تفخيذن
فأٌم كٌِف ذلك الذم يرضى هبذه اٛنر٬نة القذرة؟! حٌت فيٌساؽ أمريكا، 

هم البالغات، ال أظٌن أهٌنم ٬نيكن أف يهبطوا إُف قاع ػى بناتػالذين ال يبالوف بزن
 السفالة كاٝنٌسة؛ ليسٌلموا بناهتم الرضيعات إُف ذائب الشهوة القذرة؟!!!

رمي الرضيعة فريسة، بٌن ذائب حيوانٌية، أتكل ٜنمها: ىو أىوف  إفٌ 
 بكثًن من رميها فريسة، بٌن ذائب بشريٌة، أتكل براءهتا.

ي تراب األرض؛ ػالذم كاف يدفن ابنتو الوليدة، ف - جاىليٌ ػكاألب ال 
ىو أرحم بكثًن من ذلك  - ها، إذا كربتػها، كاغتصابػي العدٌك لػخشية سب

ماؿ، ػمتعة؛ من أجل حفنة من الػفن ابنتو الرضيعة، يف تراب الالذم يد ،األب
 الطعاـ!!!   من أجل أك 

استمتع  فإف إاٌل من شٌذ منهم؛ ثًن من الزانة يتجٌنبوف الرضيعة،إٌف الك
أٌف  وفكدًر ذلك أمرنا مشركعنا، بل يي  كفال يعدٌ فإهٌنم ، بعضي الزانةلرضيعة اب

 ند أكثر الناس.ر، عفعل شنيع مستنكى  استمتاعهم هبا
كلكٌن )أحبار اٞنتعة( ال يركف بذلك أبسنا؛ ككأٌف الرضيعة دمية، يهبها 

 من يشاء، كال يباِف ّنا يفعلو هبا اٞنتمتًٌعوف؟!!! أبوىا لً 

                                                           
سك العركة: ، كمستمُِِ/ِحرير الوسيلة: ػ، كتَِٓ/ٓ( انظر: العركة الوثقى: ُ)

 .ّٔٗ/ِ، كىداية العباد: َٖ-ٖٕ/ُْ



628 

ا، بتسليم ابنتو الرضيعة،  -أيٌها األب  -فإف كنتى  ٣ٌنن ال يرضى أبدن
قد أفتوا  -الذين تقٌلدىم كتعٌظمهم  -للمتمتًٌعٌن، فاعلم أٌف )أحبار اٞنتعة( 

 إبابحة ىذا االستمتاع القذر؛ فبل تكونٌن من اٞنتعٌصبٌن، كال من اٞنخدكعٌن!!! 
 . (ُ)إذف أبيها، ّنا عدا الوطء دكفع ببنت التاسعة، من التمتُ  ٩نوز :2-الفتوى
 ىذا ما يتجٌنب كثًن من الزانة فعلو، مع فتاة، يف التاسعة من عمرىا. تعليق:

كلكم أف تتخٌيلوا ما ٬نيكن أف يفعلو اٞنتمتًٌع ببنت التاسعة، من صور االستمتاع 
 القذر، ابستثناء الوطء، كمنها التفخيذ قطعنا!!!

فليست كبنت العشرين،  -ببل ريب  -ا٦نداع بنت التاسعة أمر كارد  إفٌ 
 يف جسدىا، فإهٌنا ستبقى طفلةن  يف الفهم كاٜنذر كاالحرتاز، فإذا كانت ابلغةن 

ؾ خطورة األمر، كال تباِف ّنا يفعلو اٞنتمتًٌع هبا؛ فتنخدع انقصة الفهم، ال تيدرً 
إُف ككره؛ ليمسخ براءهتا، كييوصيها ابٞناؿ القليل، أك ابٟندااي التافهة؛ كأيخذىا 

 مٌنيها!!!ػىا، كيي دي عً بكتماف األمر؛ كيى 
م تفعل ما ػفإذا كجد اٞنتمتًٌع أٌف بنت التاسعة قد استجابت لذلك، كل

يكٌدر اللقاء الثآف، فإنٌو سيطمع يف التكرار، فيدعوىا كييغريها ابٞناؿ كاٟندااي،  
 كٌلما اشتهاىا!!! 

ا أف يي  د اٞنتمتًٌع الطريق، لبعض أصحابو؛ ليتمٌتعوا هبا، ّنا مهًٌ ػكليس بعيدن
عدا الوطء؛ فتكوف بنت التاسعة عندىم، يتناكبوف عليها، كما تتناكب الزانة 
على العواىر؛ إذ ال ًعٌدة تلتـز هبا، حٌت لو كانت ٣ٌنن ٓنيض، ما داـ الوطء غًن 

ا أف ي تٍ ع؛ فإذا استسهلى حاصل، عند التمتُ  عاشرىا عشرات ذلك، فليس بعيدن
 الرجاؿ، يف شهر، أك يف سنة، أك يف بضع سنوات!!!

                                                           
 .َْٗ( انظر: النهاية: ُ)
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ع، كال سٌيما اإلدماف على كلك أف تتخٌيل اآلاثر الشيطانٌية ٟنذا التمتُ 
ع الرجاؿ اٞنتمتًٌعٌن؛ فأٌم زكجة اٞنتعة الشهوانٌية القذرة، كاإلدماف على تنوُ 

على ىذا النحو  ،ستكوف ىذه البنت، إذا كربت، كقد عاشرىا عشرات الرجاؿ
 القذر البشع، كأٌم ٚنعة ستصاحب تلك البنت اٞنخدكعة!!!

 . (ُ)ىاؤ كط ك٩نوزع ابلبكر، اليت ليس ٟنا أب، التمتُ  ٩نوز :3-الفتوى
بدالن من ٘ناية الفتاة اليتيمة، من أيدم العابثٌن، ٩نٌوزكف للرجل أف  تعليق:

فمن الذم يرغب يف نكاحها، بعد ذلك، كقد خسرت  ؛يتمٌتع هبا، ك٩نامعها
  !!كن أف ٔنسره اٞنرأة؟!أعٌز ما ٬ني 
فة؛ إٌف بعض الزانة قد يتجٌنبوف الزْف مع اليتيمة، كاٞنسكينة، كاٞنستضعى  

 ألهٌنم يرأفوف هبٌن، كيقتصركف على الوقحة اٞنستهرتة. 
يزكف استغبلؿ ضعف البكر اليتيمة  ، كحاجتها، كلكٌن )أحبار اٞنتعة( ٩ني

كحاجة أىلها، كال سٌيما بعد موت أبيها، فييسرع إليها اٞنتمتًٌع؛ ليسلب منها أعٌز 
 ما ٕنلكو، كىو بكارهتا، كبراءهتا، كشرفها؛ من أجل حفنة من اٞناؿ!!! 

ع ابلبكر، من دكف إذف كلٌيها، إذا خافت على نفسها التمتُ  ٩نوز :4-الفتوى
ابلكفؤ، مع رغبتها إليو، ككاف اٞننع  عالتمتُ ا من هكليُ  هاالوقوع يف اٜنراـ، كمنع

 . (ِ)على خبلؼ مصلحتها، فيسقط اعتبار إذنو
ٔناؼ على نفسها من الوقوع يف الزْف، فتخوف أابىا، كتعصيو؛ ألنٌو  تعليق:

ع ابلكفؤ، الذم ترغب إليو؛ فتكوف يعرؼ مصلحتها، حٌن ٬ننعها من التمتُ  ال
 ع هبا، ليحميها من الزْف ابٞنتعة!!!م الرجل اٞنتمتًٌ بيدى  ألعوبةن 

                                                           
 .ْْٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: َْٗ( انظر: النهاية: ُ)
 .ٗٗ/ُ( انظر: مسائل كردكد: ِ)
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الشاة، اليت تفٌر  لً ثى كمى   ع،الفتاة اليت تفٌر من الزْف، فتلجأ إُف التمتُ  لى ثى مى إٌف 
؛ أك كما قيل من ذئب شرس، فتلجأ إُف ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب األٌكؿ

 !   «!!كاٞنستجًن من الرمضاء ابلنار»يف األمثاؿ: 
أفضل من أبيها؛ كىل تكوف مصلحة البكر ىل تعرؼ البكر مصلحتها 

  ؟!!!ع، الذم ال نفقة فيو، كال توارث، مع خسارهتا أعٌز ما ٕنلكويف التمتُ 
ب الزْف؛ كىل الرجل الكفؤ ىو ع ىو الطريق الصحيح لتجنُ كىل التمتُ 
 ع ابلفتيات، كٕنتيعهٌن؟!!!القادر على التمتُ 

يشٌجع الفتيات  -عبلقة اٞنتعة يف  -إٌف إسقاط اعتبار إذف كٌِف البكر 
 ع، على االستهتار كالعقوؽ كالعصياف كاٝنيانة. الراغبات يف التمتُ 

من أكليائهٌن، فيزنٌن سرًّا، فكذلك  ،فكما أٌف الزانيات ال ينتظرف اإلذف
 اٞنتمتًٌعات ال ينتظرف اإلذف من أكليائهٌن. 

ها مشركعة، ِنبلؼ كالفرؽ بينهما أٌف الزانية ال تٌدعي أٌف خيانتها ألبي
اٞنتمتًٌعة اليت ٬نيكن أف تعتمد على ىذه الفتول؛ لتسوٌغ لنفسها خيانتها ألبيها، 

 حٌن أعرضت عن استئذانو يف اٞنتعة.  
 . (ُ)ع ابلبكر البالغة الرشيدة، كليس لولٌيها أف يعرتضالتمتُ  ٩نوز :5-الفتوى
يف ىذا العصر؛ فليس من حٌق  إهٌنا الدعوة إُف اإلابحٌية الغربٌية اٞنعركفة، تعليق:

 ، حٌت إذا كانت بكرنا!!! رشيدةن  الوٌِف أف يعرتض، ما دامت اٞنرأة ابلغةن 
 ، ترغب يف اٞنتعة، كٕنارسها؟!!!كىل يصٌح أف توصىف ابلرشد امرأةه  
ٌية، من دكف إذف كلٌيها، إذا كاف كلٌيها ع ابلفتاة األكربػٌ التمتُ  ٩نوز :6-الفتوى

ى ػحتاج إلػها، فبل تػي شؤكنػى نفسها، فػالبنت، كأككلها إلأرخى عناف  قد

                                                           
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسبلـ: ُ)
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 . (ُ)مسلمة، أيضناػي الػى فػٌ االستئذاف، حت
ي يعشن يف ػالبلت -منتسبات إُف اإلسبلـ ػبدالن من حٌث الفتيات ال تعليق:

متعة ػبفتول إابحة ال (متعةػأحبار ال)ب الفواحش، أييت على ْننُ  -الدكؿ الغربٌية 
  !!!حرٌيٌة الشخصٌيةػيف ببلد ال يعشنى  منى دي  ٟنٌن، ما
تهم؛ فيسافركف إُف أكراٌب؛ ككذلك سيجد الرجاؿ يف ىذه الفتول ضال   

 ع ابلفتيات األكربٌػٌيات، البليت ال يتحٌرجن من الفواحش، أبٌم اسم كانت.للتمتُ 
ك)أحبار اٞنتعة( حريصوف، كٌل اٜنرص، على تلبية رغبات اٞنتمتًٌعٌن، من  
ع ابٞننتسبات إُف اإلسبلـ، يف الببلد العربٌية؛ م يتيٌسر ٟنم التمتُ ػفإذا ل الرجاؿ؛

و رفٌية، أك غًنىا؛ فما عليهم إاٌل اإلفادة من ىذه الفتول، ابلتوجُ بسبب القيود العي 
منتسبة إُف اإلسبلـ، ٣ٌنن تعيش ىناؾ، ٬نيكن أف يكوف ػإُف الببلد الغربٌية، حٌت ال

   ها، فبل حاجة إُف استئذانو!!! ػها قد أرخى عنانى كليُ 
ع ابلكتابٌية، إذا كانت ال تعتقد حٌلٌية اٞنتعة، كلكٌنها التمتُ  ٩نوز :7-الفتوى

 .(ِ)استجابت طمعنا يف اٞناؿ
ع؛ العتقادىا حٌلٌيتو، لكٌنها إ٧ٌنا م تكن زانية، تلك اليت ال تقبل التمتُ ػإذا ل تعليق:

 ي اٞناؿ؛ فماذا تكوف؟!!! ػتقبلو؛ طمعنا ف
ى، كبٌن ػع ابلزانية، اليت ال تعتقد حٌلٌية الزنكما الفرؽ بٌن دفع اٞناؿ؛ للتمتُ  

 تعتقد حٌلٌية اٞنتعة، لكٌنها تقبلها من أجل اٞناؿ؟!!! دفعو ٟنذه الكتابٌية، اليت ال
 . (ّ)ها من الفجورع ابلفاجرة، كال ٩نب عليو منعي التمتُ  ٩نوز :8-الفتوى

                                                           
 .ََُ/ُ( انظر: مسائل كردكد: ُ)
 .ِٕ-ُٕ/ِ( مسائل كردكد: ِ)
 .ْْٓ/ِكشرائع اإلسبلـ: ، َْٗ( انظر: النهاية: ّ)
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كىذه أيضنا صورة من صور اإلابحٌية الغربٌية، كالدايثة األمريكٌية اٞنشهورة،  ليق:تع
ع ال ينظر إُف اٞنرأة، اليت يتمٌتع هبا، إاٌل كما ينظر الرجل إُف اٞنرحاض، فاٞنتمتًٌ 

م ٬ننعو ػه من الدخوؿ بعده، كما لالذم يدخلو؛ لقضاء حاجتو، مٌث ال ٬ننع غًنى 
 !!!إليو وه، ٣ٌنن سبقغًني 

 كال يباِف )أحبار اٞنتعة( ابألمراض اٛننسٌية الفٌتاكة اليت تكوف الفاجرة أداةن  
؛ لنقلها من رجل إُف رجل، حٌت يصل اٞنرض، إُف امرأة بريئة عفيفة، ملو ثةن 

    ذنب ٟنا إاٌل أٌف زكجها ٬نارس الرذيلة مع العواىر!!! ال
، ليست يف اٞنرأة خلٌيةن ، من كوف على اٞنتمتًٌع أف يتحٌقق ال ٩نب :9-الفتوى

 . (ُ)هبا عالتمتُ  وذٌمة زكج حٌي، عند طلب
الزانة يتجٌنبوف مقاربة اٞنتزٌكجات؛ خشية اٜنمل، كما ٩نٌر إليو  بعضإٌف  تعليق:

من مشكبلت؛ أك خشية معرفة الزكج، كانتقامو؛ أك خشية معاقبة القانوف، كغًن 
قات، هم، من اٞنطل  ػل ى من تستجيبػذلك من اٞنوانع؛ كلذلك يتوٌجهوف إل

 م يتزٌكجن، من قبل.ػكاألرامل، كمن البليت ل
ب على نفسو وجً يي قد ، تستجيب للزْف؛ فإنٌو امرأةن  بعض الزانةفإذا تعٌرؼ  
 ق.و يف التحقُ د نفسى هً ق من كوهنا ببل زكج؛ ليأمن من التبعات، ك٩ني التحقُ 

على الرجاؿ الراغبٌن يف ق يعلموف أٌف إ٩ناب التحقُ  (أحبار اٞنتعة)كلكٌن  
 ع يعين ضياع الكثًن من الفرص؛ كلذلك تساىلوا يف ىذا األمر.التمتُ 

فيكفي أف يسأٟنا عن حاٟنا، فإف نفت كجود الزكج، صٌدقها، كليس  
يف الزْف،  مهمًّا بعد ذلك أف تكوف اٞنرأة ذات زكج، يف الواقع، فتكوف راغبةن 

ع هبا، و إُف اٞنتمتًٌ تٍ من الزكج، فنسبػى  كىي يف ذٌمة زكجها، فرٌّنا حصل اٜنمل،

                                                           
 .ْْٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: َْٗ( انظر: النهاية: ُ)
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   !!!و إُف الزكجتٍ ها، فنسبػى ػع بمتمتًٌ ػحمل، من الػما حصل الػكربٌ 
رب  :من الناس ،ال ٩نب على أحد :11-الفتوى ريد أف الذم يي  -الرجل  أف ٫ني

 .(ُ)امن رجل، ٕنٌتع هبا، سابقن  ،م تعتدٌ ػأٌف ىذه اٞنرأة ل -يتمٌتع ابمرأة 
ل، فليس عليك أف تنصح أخاؾ كىذه الفتول أيضنا، من ابب التساىي  تعليق:

ع اٞنرأة عن انقضاء عٌدهتا، فإف ربه اٜنقيقة؛ بل يكفي أف يسأؿ اٞنتمتًٌ ع، كٔني اٞنتمتًٌ 
ق من ذلك؛ فبل تكونٌن قالت ابنقضائها، صٌدقها الرجل، كليس عليو أف يتحقٌ 

 أيٌها الناصح سببنا يف التفريق بينهما!!! 
يس مهمًّا بعد ذلك أف تكوف اٞنرأة غًن معتٌدة، كتكوف قد ٘نلت من كل 

 ع اٛنديد!!!ع سابق، فتنسب ٘نلها إُف اٞنتمتًٌ متمتًٌ 
كليس مهمًّا بعد ذلك أف تتحٌوؿ ىذه اٞنرأة إُف ألعوبة شهوانٌية؛ تتنٌقل 
برغبتها، بٌن الرجاؿ، كتٌدعي أٌف عٌدهتا قد انقضت، فيصٌدقها الراغب يف 

 ق!!!ع هبا، من دكف ٓنقُ التمتُ 
رب ال ٩نب :11-الفتوى ٌدة، كأٌف عليها ، عن العً اٞنتمت ع هبا على اٞنتمتًٌع أف ٫ني

  .(ِ)الًعٌدة ب الرجاؿ، مٌدةْننُ 
كىذه الفتول تؤٌكد الدعوة إُف اإلابحٌية، كما تؤٌكد النظرة الدكنٌية اليت  تعليق:

اليت ٕنٌتع هبا، كال سٌيما بعد أف يقضي منها  ،ع إُف اٞنرأةينظر هبا الرجل اٞنتمتًٌ 
 رمى للبهائم!!!كطره؛ فتكوف يف نظره كبقااي الطعاـ الذم يي 

ٌدة، دىا إُف تلك العً رشً ع شهوتو منها، كال ٩نب عليو أف يي ػشبً فيكفي أف يي 

                                                           
 .َُُ/ُ( انظر: مسائل كردكد: ُ)
، كاٞنسائل ٖٔ/ِ، كمسائل كردكد: ْٕٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: ْٖٗ( انظر: النهاية: ِ)

 .ّْٕاٞننتخبة: 
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 ها من اٜنمل!!!  مي ػى يربأ رحػ؛ حتٌ معلومةن  الرجاؿ، مٌدةن  بى اليت تفرض عليها ْننُ 
 . (ُ)من طعاـ مهر ّنقدار كفٌو ػكوف ال٩نوز أف ي :12-الفتوى
عطيها أشياء كثًنة، ة، زكاجنا شرعيًّا، يي أإٌف الرجل اٞنتزٌكج الذم يتزٌكج اٞنر  تعليق:

ا، فبل ٬ني  كن انتقاصو؛ ألٌف أغلى من اٞنهر؛ كلذلك حٌت إذا كاف اٞنهر در٨ننا كاحدن
مشرب ػمأكل كالػالرعاية كالذرٌيٌة كالموٌدة ك ػعطي زكجتو اإلحصاف كالالرجل سيي 

 حتاج إليو.ػمسكن، كسائر ما تػملبس كالػكال
 عطي اٞنرأة اليت يتمٌتع هبا؟ ع، فماذا يي أٌما الرجل اٞنتمتًٌ  

إٌف اٞنرأة إذا كانت تقبل ابٞنتعة؛ من أجل اٞناؿ، فإٌف كفًّا من طعاـ، 
 أهٌنا ستخسر أعٌز ما ٕنلكو.كن أف يكوف كافينا؛ إلشباع رغبتها، كال سٌيما ٬ني  ال

ضطٌر؛ بسبب جوع شديد، أك عطش ستثىن من ذلك، إاٌل اليت تي كال يي  
ىة. فبدالن من إطعاـ ىذه اٞنرأة؛ ابتغاء كرى ع الرجل على اٞنتعة مي طاكً شديد؛ فتي 

 مرضاة هللا، يعمد الذئب الدٓفء إُف مساكمتها على عٌفتها!!!
ا، أك بعض يـو كوف األجل يومناي ٩نوز أف :13-الفتوى ، كلو ساعة كاحدن

 . (ِ)كاحدة ١نٌددة
عطي اٞنرأة ما ٓنتاج إليو؛ إلشباع رغبتها ع يي قاؿ: إٌف الرجل اٞنتمتًٌ قد يي  تعليق:

مهر القليل كما ٩نوز يف ػعطي الزكج زكجتو ما ٓنتاج إليو؛ كإٌف الالفطريٌة، كما يي 
 متعة. ػالزكاج الدائم، ٩نوز يف ال

، ككاف الرجل ميسورنا،  ،هاػع بمتمت  ػالمرأة ػفإف أصٌرت ال على مهر غاؿو
 ،ي الزكاج الدائمػف ،مرأةػكراغبنا فيها، دفعو إليها، ببل إشكاؿ؛ كما لو أصٌرت ال

                                                           
 .ْٓٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: ُْٗ( انظر: النهاية: ُ)
 .ُّْ، كاٞنسائل اٞننتخبة: ْٓٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: ُْٗ ( انظر: النهاية:ِ)
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، مع كوف الرجل ميسورنا، كراغبنا فيها.  على مهر غاؿو
كاٛنواب عن ىذا االٌدعاء الفارغ يكمن يف ىذه الفتول األثيمة، اليت ىي 

 !!!ة أقذر فتول يف موضوع اٞنتعةحقيقػيف ال
سوٌغ تة، فكيف يي فإذا كانت مٌدة العبلقة بٌن الرجل كاٞنرأة يف اٞنتعة مؤق  

 مبيحوف ألنفسهم أف يعٌدكا اٞنتعة صورة من صور الزكاج؟!!!ػال
من كقوعو؛  ة،كن أف ينتهي بفراؽ، بعد ساعأٌم زكاج ذاؾ، الذم ٬ني 

ل ىو فراؽ مبيٌن على اتٌفاؽ، بٌن الرجل خبلؼ طارئ، أٌدل إُف الطبلؽ؛ بػل ال
 ها؟!!!  ػع بمتمت  ػمرأة الػع، كالمتمتًٌ ػال

 ،أشبو ابلفراؽ -عة ع كاٞنتمتًٌ بٌن اٞنتمتًٌ  -اٞنبيٌن على االتٌفاؽ  ،أليس الفراؽ
 اٞنبيٌن على االتٌفاؽ، بٌن الزآف كالزانية؟!!! 

عة من التمٌتع ىو نيل كٌف من طعاـ، بل كاف م يكن غرض اٞنتمتًٌ ػكإذا ل
 ساعةغرضها إشباع رغبتها الفطريٌة؛ فهل ستنطفئ تلك الرغبة، بعبلقة مٌدهتا 

 ، متجنًٌبة الرجاؿ،تعتدٌ س -تة مؤق  ػمتعة الػبعد ىذه ال -ها ػنٌ ؛ كال سٌيما أكاحدة
  من الزمن؟!!!مٌدة 

مع  األقراء، ذكات من كانت إذا هبا، اٞنتمت ع ًعٌدة يف كقد اختلفوا
 حيضتاف، كقيل: حيضة فقيل: اليأس، كعدـ اٜنمل، كعدـ الدخوؿ هبا،

 فعٌدهتا حبلى، كانت إذا كنصف، كقيل: طيهراف. أٌما كقيل: حيضة كاحدة،
  .(ُ)يومنا كأربعوف ٙنسة فًعٌدهتا ٓنيض، ال ٣ٌنن كانت اٜنمل؛ كإذا كضع

فإٌما أف تصرب إُف انقضاء فإذا احتاجت إُف إشباع رغبتها مرٌة أخرل؛ 
ٌدهتا ٌدة، مو٨نة شريكها اٛنديد أٌف عً ٌدهتا، أك تتوٌجو إُف التمٌتع قبل انقضاء العً عً 

                                                           
 .ُّٗ-ُّٓ/ٔ( انظر: العركة الوثقى: ُ)
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.ػى، الذم فٌرت منو اسػقد انقضت، أك تتوٌجو إُف الزن  منا، ككقعت فيو فعبلن
ا أف ، كجاءىا متمتًٌ العٌدةعة مٌدة صربت اٞنتمتًٌ  ففإ ، فليس بعيدن ع اثفو

؛ لتلتـز بعد ساعةع األٌكؿ، فبل يلبث معها أكثر من حصل، مع اٞنتمتًٌ ٪نصل ما 
؛ فتكوف ة من الزمنٌدة اثنية. كىكذا يف كٌل مرٌة، تتمٌتع يومنا، كتعتٌد مدٌ ذلك، بعً 

 ساعةرجاؿ، لبثت مع كٌل رجل منهم  بضعةقد عاشرت يف سنة كاحدة 
 . من الزمن ، كصربت بعد كٌل متعة مٌدةةكاحد

ٙنس سنوات، كىي على ىذه اٜناؿ، فإهٌنا تكوف قد عاشرت فإذا مٌرت 
؛ فبل يكوف بينها كبٌن الزانية غًن فرؽ كاحد ، ىو االلتزاـ فقط ٥نو ثبلثٌن رجبلن

 ٌدة؛ إف التزمت هبا، كأٌْف ٟنا ذلك؟!!! ابلعً 
أين ىذا اإلشباع اٞنتقٌطع، اٞنملوء ابٜنسرة كاالحتقار، من إشباع الزكاج 

  !!ابٞنوٌدة كاالحرتاـ؟!الدائم، اٞنملوء 
، يف ٙنس سنوات؛  كماذا عن ىذه اٞنرأة، اليت تنٌقلت بٌن ثبلثٌن رجبلن
فصارت كالزانية، اليت ال تعرؼ الشريك الواحد الدائم، فهي تتنٌقل بٌن الزانة 

 الغرابء، الذين ينظركف إليها كما ينظركف إُف اآللة؟!!!
يف تشويو الفطرة النقٌية، كٓنويل  ،ألن تكوف تلك اٞنتعة األثيمة سببنا كبًننا

 شهوانٌية، يتناكب عليها اٞنتناكبوف؟!!!دمية  اٞنرأة إُف
ٕنامنا، ببل مشاعر، كال رغبات، كال حسرات؛  كالدمية،كليتها كانت  

نة على التنوٌع، ال ْند اللٌذة إاٌل يف تغيًن دمً مي  -ببل ريب  -كلكٌنها ستكوف 
ا دائمنا؛ فإهٌنا لن هتنأ برجل كاحد، كسرتغب يف الرجاؿ؛ فإذا تزٌكجت يومنا، زكاجن 

 تغيًنه، إٌما ابلطبلؽ، أك ابٝنيانة!!!  
من الًعٌدة، أبف  -عندىم  -كفوؽ ىذا كٌلو، ٬نيكن أف تتخٌلص اٞنتمتًٌعة 
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، (ُ)االستمتاعات من ذلك سول ما لو ك٩نوزتشرتط على اٞنتمتًٌع عدـ الوطء، 
 يؤٌدم إُف الوطء. كمنها التفخيذ، كما ضارعو، ٣نٌا ال

 -عندىم  -فإذا انتفى الوطء، انتفت الًعٌدة؛ كابنتفائها تكوف اٞنتمتًٌعة 
د أف يتمٌتع هبا يف ، يف االستكثار من اٞنتعة، كاالستمرار فيها؛ فبل ييستبعى حرٌةن 

اليـو الواحد عشرة رجاؿ، يتناكبوف على االستمتاع هبا، من دكف كطء، كٌل 
 !!! كاحدةن  رجل يبقى معها ساعةن 

أف تيوازًف بٌن ْنرُع مرارة االعتداد، كبٌن  -عندىم  -كتستطيع اٞنتمتًٌعة 
يز الوطء  فوات لٌذة الوطء، فتشرتط عدـ الوطء، حٌن تفٌر من االعتداد، كْني

 حٌن تكوف راغبة فيو، كتيصرٌب نفسها على ْنرُع مرارة االعتداد!!!
رب اٞنتمتًٌ  ع اٛنديد، أبهٌنا قد مارست اٞنتعة، كإذا استطاعت اٞنتمتًٌعة أف ٔني

من قبل، مع متمتًٌع سابق؛ فهل تستطيع أف تكشف عن ىذه اٜنقيقة، للرجل 
 ، يف اٞنستقبل، بطريقة الزكاج الشرعٌي الدائم؟!!!الذم سيطلبها زكجةن 

ماذا سيكوف جواب ذلك الرجل الربمء اٞنسكٌن، كىو يستمع إُف ىذا 
 االعرتاؼ الػميػػٌر؟!!!

االحتماؿ الراجح أٌف الزكجة ستيخفي ىذه اٜنقيقة، كٓنرص على أليس 
إخفائها؛ لتعيش مع زكج برمء ٢ندكع، لو علم ّنعشار ما ارتكبتو زكجتو من 

 متعة، لكاف ثقل اٛنباؿ أخٌف عليو من ذلك؟!!!ػقذارات، يف مزبلة ال
كما ىو رأم )أحبار اٞنتعة(، يف إخبار اٞنرأة، لزكجها، عن ماضيها 

أتيراىم ينصحوهنا إبخباره، لكن مع عدـ كجوب ذلك، أـ  ؛، يف اٞنتعةاألسود
 تيراىم ينصحوهنا بكتماف األمر، لكن مع عدـ كجوب ذلك؟!!!

                                                           
 .ِّٕ( انظر: اٞنسائل اٞننتخبة: ُ)



638 

إٌف الرجل الشريف ال ٬نتنع عن االرتباط ابمرأة مطل قة، أك ابمرأة أرملة، 
ارتبطتا مع علمو يقيننا أٌف رجبلن قد سبقو إُف كطئها؛ ألٌف اٞنطل قة كاألرملة 

 بزكجيهما، عن طريق الزكاج الشرعٌي الدائم.
لكٌن الرجل الشريف ال ٬نيكن أف يقبل االرتباط ابمرأة، سبق أف ارتبطت 

ع صورة من صور الزْف، فقد ٕنٌتع ذائب اٞنتعة متعة؛ ألنٌو يؤمن أٌف التمتُ ػبعقد ال
 هبذه اٞنرأة، كما ٕنٌتع الزانة ابلزانية!!!

شريف تلك اٞنرأة اٞنتمت ع هبا؛ فليستقذر أيضنا تلك فإذا استقذر الرجل ال
 الفتاكل األثيمة، اليت سٌولت ٟنا كألمثاٟنا االنغماس يف مستنقع اٞنتعة القذر!!! 

 . (ُ)الرجل اٞنتمتًٌع هبا من ٘نلت كإف ،ع هباال نفقة للمرأة اٞنتمت   :14-الفتوى
ال نفقة ٟنا، ألهٌنا يف نظرىم كالزانية، اليت إٌما أف تزٓف من أجل اٞناؿ،  تعليق:

قٌل، أك كثر، كإٌما أف تزٓف؛ إلشباع شهوهتا؛ فليس ٟنا كراء ذلك أدْف حٌق. 
 كالعجيب أٌف بعض الزانة ال يبخلوف عن بعض الزكآف ابلنفقات!!!

 . (ِ)ٌنً عى ث بٌن الرجل كاٞنرأة اٞنتمتًٌ ال تواري  :15-الفتوى
صٌر عة، كما ال يتوارث الزآف كالزانية؛ مٌث يي متمتًٌ ػع كالمتمتًٌ ػال يتوارث ال تعليق:

 !!!(متعةػزكاج ال)على تسمية متعتهم:  (متعةػال أحبار)
 . (ّ)ٕنٌتع الرجل أبكثر من أربع نسوة، من غًن حصر ٩نوز :16-الفتوى
بياف التشابو الكبًن حة، كٌل الصراحة، يف ػخبيثة صريػكىذه الفتول ال تعليق:

يتمٌتع  ،يػمن الزكان ،وػما ال حصر لػي، بػفكما يتمٌتع الزان ؛ىػمتعة كالزنػال بٌن

                                                           
 .ِّٖ، كاٞنسائل اٞننتخبة: ْٖٗ( انظر: النهاية: ُ)
 .ِّٖ، كاٞنسائل اٞننتخبة: ْٕٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: ِْٗ( انظر: النهاية: ِ)
 . ِْٗية: ( انظر: النهاّ)
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 عات.متمتًٌ ػمن ال ،حصر لو ما الػع بمتمتًٌ ػال
عات، أف يتمٌتع ّنا ال حصر لو من اٞنتمتًٌ  -عندىم  -ع يستطيع كاٞنتمتًٌ  

أف يتمٌتع يف السنة الواحدة أبكثر د ىذه الفتول؛ ألنٌو يستطيع وجى م تي ػحٌت لو ل
.مئة متمتًٌ  من ثبلث  عة، إذا جعل مٌدة كٌل متعة منها يومنا، أك بعض يـو

ع من مٌث أتيت ىذه الفتول، فتبالغ يف اإلابحٌية؛ ليتمٌكن الرجل اٞنتمتًٌ  
سٌهل عليو التمٌتع أبكثر من التمٌتع، يف اليـو الواحد، أبكثر من أربع نسوة؛ أك لتي 

، كأف تكوف أسبوعنا، سوة، يف حالة كوف اٞندٌ أربع ن ة اٞنٌتفق عليها أكثر من يـو
 أك شهرنا، أك سنة.

مرٌات كثًنة،  بعقد اٞنتعة، الرجل على امرأة كاحدة، أف يعقد ٩نوز :17-الفتوى
 .(ُ)كاحدة بعد أخرل

اليت تو ابٞنرأة قادرنا على قطع عبلق -هبذه الفتول  -ع يكوف الرجل اٞنتمتًٌ  تعليق:
مت ما شاء؛ فإف شاء أف  تو هبا،، مت ما شاء، كقادرنا على إدامة عبلقٕنٌتع هبا

بعد انتهاء اٞنٌدة، حٌن يشتهي ذلك، فلو اٝنيار؛ كإف شاء أف  ،٩نٌدد العبلقة
 يقطع العبلقة، كاف لو ذلك.

دٔف العبلقة عجبو إحدل الزكآف، فيي الزآف، الذم تي  لً ثى يف ذلك، كمى  وي لي ثػى كمى  
ينهما، كلكن ببل زكاج؛ لكي يستطيع التمٌلص مت ما شاء؛ فإف أعجبو البقاء ب

 معها، استمٌر يف كصاٟنا، كإف ساءه منها شيء، قطع العبلقة بينهما.
كىذا يعين أٌف اٞنرأة اٞنتمت ع هبا ال ٓنتاج إُف أف تعتٌد، يف حالة ْنديد عقد  

تًٌع األٌكؿ، فييمكنو ْنديد العقد، بعد اٞنتعة، إذا كاف اٞنتمتًٌع الثآف ىو نفسو اٞنتم

                                                           
 .ِْٗ( انظر: النهاية: ُ)
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   .(ُ)انتهاء األجل، ببل فصل، أك بعد أف يهبها ابقي اٞنٌدة، ببل فصل
كقد اعتمد على ىذه الفتول بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة ابطلة، ذات  

متعة(؛ فأجازكا تناكب ٗناعة من ػمار فاسدة، كنسبوىا إُف بعض )أحبار الػث
 ابمرأة كاحدة، مع كطئهم ٟنا، من دكف ًعٌدة. عالرجاؿ، على التمتُ 

 ،، مع إمكاف تقصًنهكاحدةن  ٬نيكن أف يكوف ساعةن  -عندىم  - فاألجل
  .أبف يهب اٞنتمتًٌع للمتمت ع هبا ابقي اٞنٌدة

، أك قبل أف (انقضاء األجل)إُف كطئها، قبل  (،متمتًٌع األٌكؿػال)فيعمد 
، لكن (هبةػال)، أك بعد (انتهاء األجل)بعد ، ٌم يعقد عليها متعةن ػيهبها الباقي؛ ث
 من دكف كطء. 

مٌث يبدأ التطبيق العملٌي للحيلة، ابنقضاء مٌدة العقد الثآف، أك ابٟنبة  
فيأيت اٞنتمتًٌع الثآف، ليفعل ما فعلو اٞنتمتًٌع  -ابفرتائهم  -كذلك؛ فتسقط العٌدة 

 م!!!األٌكؿ، مثٌ أييت الثالث، مثٌ الرابع، كىكذا إُف آخرى
ا أف يكوف اشتهار ىذه اٜنيلة بٌن أكلئك الطلبة قد جٌرىم، أك   كليس بعيدن

ع هبا، جٌر غًنىم، إُف التطبيق العملٌي، لتلك اٜنيلة، ابلتناكب على كطء الػمتمت  
 ببل ًعٌدة، تفصل بٌن كطء رجل، ككطء رجل آخر!!!

ىذه  -متعة( ػكىو كاحد من )أحبار ال -حٌر العاملٌي ػكقد حكى ال 
  .اٜنيلة؛ كأجاد يف بياف فسادىا، كبطبلهنا، كأنكر صٌحة نسبتها، إُف شيخو

اشتهر بٌن ٗناعة من الطلبة اآلف حيلة يف إسقاط »: الػحٌر العامليٌ  قاؿ
الًعٌدة، كبعضهم ينسبها إُف شيخنا اٌقق الشيخ علٌي. كصورهتا أنٌو لو تزٌكج 

ا، مٌث طٌلقها بعد الدخوؿ، كجبت عليها رجل امرأة ابلعقد الدائم، كدخل هب

                                                           
 .ُّٖ/ٔ( انظر: العركة الوثقى: ُ)
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الًعٌدة. فلو عقد عليها بعد الطبلؽ، مٌث طٌلقها قبل الدخوؿ، فبل ًعٌدة عليها، 
فتدخل ٓنت النٌص اٞنتضمًٌن لعدـ لزـك الًعٌدة، مع الطبلؽ، قبل الدخوؿ، 
كالًعٌدة السابقة سقطت ابلعقد الثآف؛ إذ ال ًعٌدة عليها منو. ككذلك لو ٕنٌتع 

جل ابمرأة، كدخل هبا، مٌث كىبها اٞنٌدة، كانقضت مٌدهتا، مٌث عقد عليها أيضنا ر 
متعة، مٌث كىبها اٞنٌدة، قبل الدخوؿ، أك انقضت قبلو؛ فإٌف اٞنرأة ال ًعٌدة عليها 

كُف بطلت ابلعقد الثآف. كأقوؿ: نسبة ىذه اٜنيلة إُف الشيخ اثنينا، كالًعٌدة األي 
ـٌ؛ فإٌف ما أكرده ىنا م تثبت، كعلى تقدير ػعلٌي ل الثبوت ىو مطالىب ابلدليل التا

ل، كغفلة عجيبة عن نكتة، كىي ح كتساىي غًن اتـٌ، بل ىو مشتمل على تسامي 
م تسقط ابلعقد الثآف، إاٌل ابلنسبة إُف صاحب الًعٌدة. كأٌما ػكُف لأٌف الًعٌدة األي 

 .(ُ)«.ابلنسبة إُف غًنه، فهي ابقية، كال دليل عندان على إسقاطها..
 . (ِ)متعةػعدـ كجوب اإلشهاد كاإلعبلف يف ال :18-الفتوى

رعاية كبًنة،  -يف الزكاج الدائم  -إٌف اإلشهاد كاإلعبلف ٪نٌققاف  التعليق:
، ، على حسب ىواهٜنقوؽ األزكاج؛ كلوال٨نا الٌدعى كٌل رجل زكجٌية أٌم امرأة

فيناالف ابٌدعائهما ؛ ، على حسب ىواىاكالٌدعت كٌل امرأة زكجٌية أٌم رجل
 من حقوؽ األزكاج. ،ال يستحٌقاف ما

ستخسر كٌل شيء ذم قيمة؛  - يف عبلقة اٞنتعة -كلذلك ٤ند أٌف اٞنرأة 
ليس ٟنا أدْف دليل يدٌؿ عليو، إاٌل إذا  ،تة اٞنزعومةحٌت إثبات الزكجٌية اٞنؤق  

 !!تة، كأٌْف لو ذلك؟!بعبلقتهما اٞنؤق   -يف اٞنتعة  -اعرتؼ شريكها 
ثبت للناس أٌف عة، فإهٌنا لن تستطيع أف تي ع عبلقتو ابٞنتمتًٌ فإذا أنكر اٞنتمتًٌ 

                                                           
 .ّّٓ/ّ، كانظر: مفاتيح الشرائع: ِِٕ( الفوائد الطوسٌية: ُ)
 .ْٖٗ( انظر: النهاية: ِ)
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 ىذا اٜنمل، الذم يف بطنها، ىو نتيجة عبلقة اٞنتعة، ال نتيجة عبلقة الزْف!!!
علنوا للناس، عن ارتباطهم بعبلقة عات أف يي عوف كاٞنتمتًٌ كال يستطيع اٞنتمتًٌ 

وقن سائر الناس أٌف عبلقة اٞنتعة صورة من صور وقنوف كما يي تة؛ ألهٌنم يي اٞنتعة اٞنؤق  
 علنوف ذلك للناس.الزْف؛ فكأهٌنم يشهدكف على أنفسهم ابلزْف، حٌن يي 

صورة  (متعةػال)بكوف  -عات متمتًٌ ػعوف كالمتمتًٌ ػكمنهم ال -كإيقاف الناس 
 ،(دينمقلٌ ػال)، يكتمو معظم (إيقاف نفسٌي مكتـو)ما ىو ػ، إنٌ (ىػالزن)من صور 

وا ػػهم إف صٌرحػو؛ ألنٌ ػ، كال يستطيعوف التصريح ب(متعةػال أحبار)الذين يقٌلدكف 
من  ،ركرةػػػض (ةػمتعػال)ذه ػم، الذين يعٌدكف ىػارىػػي أحبػد طعنوا فػػبذلك، فق

 !!!ضركراٌيت مذىبهم
كلذلك يتظاىر ىؤالء اٞنقٌلدكف، ابلدفاع عن اٞنتعة، كاعتقاد حلٌيٌتها؛ 

 نكركف حٌلٌيتها، كٌل اإلنكار، حٌت الذين ٬نارسوهنا منهم.الباطن يي  كلكٌنهم يف
عٌن يرفضوف أشٌد الرفض كيكفي إلثبات ذلك: أف ْند أٌف الرجاؿ اٞنتمتًٌ 

أف تكوف أٌمهاهتم، أك أخواهتم، أك بناهتم، أك عٌماهتم، أك خاالهتم، أك بنات 
أخواٟنم، أك بنات إخواهنم، أك بنات أخواهتم، أك بنات أعمامهم، أك بنات 

يرفضوف  ع هبٌن من النساء؛ كلكٌنهم العٌماهتم، أك بنات خاالهتم، من ٗنلة اٞنتمت  
ا أف يكي   جات، ابلزكاج الشرعٌي الدائم!!!ٌن من اٞنتزكًٌ أبدن

اٜناجة إليو منتفية؛ فإ٧ٌنا ٪نتاج  فاإلشهاد ال قيمة لو، يف اٞنتعة؛ ألفٌ  
 يعوف اإلعبلف، كىؤالء ال يستطيعوف ذلك. عوف إُف اإلشهاد، حٌن يستطاٞنتمتًٌ 

عٌن أف يستعينوا أبصحاهبم، كأقراهنم، كليس صعبنا على بعض اٞنتمتًٌ 
كنظرائهم يف التمٌتع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ كلكٌن ىذه الشهادة ستكوف شهادة 

يستطيعوف إعبلهنا للناس، الذين يستنكركف اٞنتعة، كٌل االستنكار،  سرٌيٌة، ال
 أدْف قيمة.   تكوف ٟنا فبل
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منع الكثًنين من التمٌتع، كال سٌيما ػجاب اإلشهاد من شأنو أف يػمٌث إٌف إي
هم، أك حٌن ٫نشوف أف يبوح بعض الشهود ابلسٌر؛ ػجدكف من يشهد لػحٌن ال ي

 جًناف، كسائر الناس. ػفيعرؼ األكلياء كاألقرابء كاألصدقاء كال
عات؛ عٌن كاٞنتمتًٌ عن أتباعهم، من اٞنتمتًٌ  (أحبار اٞنتعة)م يبخل ػكلذلك ل

عوف، زيلوا ىذه العقبة الكؤكد؛ فبل ٩ند اٞنتمتًٌ فنفوا إ٩ناب اإلشهاد، يف اٞنتعة؛ ليي 
عات أٌم حرج، يف كتماف عبلقة اٞنتعة بينهم، كما يكتم الزانة كالزكآف اٞنتمتًٌ  كال

 عبلقة الزْف!!!
 . (ُ)رأة ابنقضاء اٞنٌدةليس يف اٞنتعة طبلؽ، كتبٌن اٞن :19-الفتوى

إٌف الفراؽ يف اٞنتعة ١نتـو موقوت؛ كلذلك ال مكاف للطبلؽ فيها؛  التعليق:
فكٌل متعة ٢نتومة بفراؽ، كىو فراؽ مبيٌن على اتٌفاؽ؛ كالفراؽ الذم يكوف بٌن 

 الزآف كالزانية، بعد انتهاء اٞنمارسة الشهوانٌية.
ة ١نصورنا يف التسمية، كإ٧ٌنا ىو كليس الفرؽ بٌن طبلؽ الزكاج كفراؽ اٞنتع 

 كراء الطبلؽ كالفراؽ. فيما
عة، فبل تستحٌق قة حقوؽ على الزكج تستحٌقها؛ ِنبلؼ اٞنتمتًٌ فللمطل   

 بعد الفراؽ أٌم حٌق منها.
ضطٌر إليو األزكاج اضطرارنا، كليس مبنيًّا على اتٌفاؽ كالطبلؽ أمر عارض يي  

أف يدـك ابٞنوٌدة كالر٘نة كالعبلقة الطٌيبة؛ سابق؛ فإٌف األصل يف الزكاج الشرعٌي 
 ب الطبلؽ، مع كراىتو.وجً كلكٌن أمورنا طارئة قد تي 

 قة؟!!!ع هبا من اٞنطل  فأين فراؽ اٞنتعة من الطبلؽ الشرعٌي، كأين اٞنتمت   

                                                           
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسبلـ: ُ)
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 . (ُ)ليس يف اٞنتعة لعاف :21-الفتوى
ع ال لعاف يف اٞنتعة؛ ألٌف اٞنتعة صورة من صور الزْف، فحٌن يتبٌٌن للمتمتًٌ  التعليق:

قد مارست الزْف، مع غًنه، يف كقت اٞنتعة؛ فإٌف  -يف اٞنتعة  -أٌف شريكتو 
تة، فلماذا االعرتاض على ذلك ليس من شأنو؛ فالعبلقة بينهما عابرة مؤق  

 ف منتفو يف اٞنتعة؟!!!شغبلف ابللعاف، كال سٌيما أٌف الغرض من اللعاني
فًنميها  ؛قذؼ شريكتو عند القاضي، كالناسف يع مستعٌد، ألفهل اٞنتمتًٌ  

 قاـ عليها اٜنٌد؟!!!ابلزْف؛ ليي 
ع إُف القاضي، هبذا القذؼ: بصفة الزكج، أـ أبٌم صفة، سيتقٌدـ اٞنتمتًٌ  

 ع؟!!!بصفة اٞنتمتًٌ 
؛ كلذلك ال داعي ألف إنٌو لن ٩نرؤ على التصريح ُنقيقة عبلقتو ابٞنقذكفة 

 يشغل نفسو هبذا األمر، فيفتضح أمره بٌن الناس!!!
ع هبا، من رجل ٕنٌتع هبا، فنفى الرجل إذا ٘نلت اٞنرأة اٞنتمت   :21-الفتوى

 .(ِ)الطفل عن نفسو، فإٌف الطفل ينتفي عنو ظاىرنا، كال يفتقر إُف اللعاف
يف اٞنتعة؛ فإٌف الرجل إف أراد مة لفتول انتفاء اللعاف كىذه الفتول متمًٌ  التعليق:

 أف يعرتؼ أبف اٜنمل منو، اعرتؼ؛ كلكن أٌْف لو ذلك؟!!!
تة هبذه اٞنرأة، كأٌف اٜنمل الذم علن للناس أنٌو كاف على عبلقة مؤق  ىل سيي  

يف بطنها منو، كأنٌو مستعٌد إلٜناؽ اٞنولود بو، كلن يباِف أف يكيٌن الناس مولوده 
 ؟!!!(بنت اٞنتعة) ، أك(ابن اٞنتعة)بكنية: 
ابلزْف، أك  اٞنتمتًٌعةمنا إنٌو لن ٩نرؤ على ذلك، كسيسارع إُف نفيو، مٌتهً  

                                                           
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسبلـ: ُ)
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسبلـ: ِ)
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مٌدعينا أٌف اٜنمل من رجل سبقو، إُف التمٌتع هبا؛ لتبقى اٞنرأة بعد ذلك بٌن 
 كالعلقم.   ر  ػػأمرين، أحبل٨نا م
أك قرب  هضو، إف أمكنها، أك ترميو يف اٞنزابل، أك يف النهر،فإٌما أف ْني 

اٞنستشفيات، أك قرب أحد البيوت؛ كإٌما أف تتحٌمل العار، ككبلـ الناس، كتربٌيو  
 الزْف؛ ىذا إف ٤نت من انتقاـ أكليائها. الزْف، أك بنتى  كما تريٌب الزانية ابنى 

عٌن من اللعاف؛ لتسهيل األمر على اٞنتمتًٌ  (متعةػأحبار ال)كلذلك نفى 
 .مولود بو، إف ىو نفاه عنوػـ الرجل إبٜناؽ اللزً الرجاؿ؛ فلن تستطيع اٞنرأة أف تي 

، كلن تستطيع (ىػهمة الزنػت)؛ لتدرأ عن نفسها (اللعاف)ى ػكلن تلجأ إل
 ل!!!ػػػن الرجػػم ،راؼػبلف، كال اعتػػاد، كال إعػػػ؛ إذ ال إشه(متعةػعبلقة ال)إثبات 

فليست عندىم ؛ (أحبار اٞنتعة)كىذا كٌلو يؤٌكد النظرة الدكنٌية للمرأة، عند 
ى منها يف لقوف ما تبقٌ أكثر من سلعة رخيصة، يناؿ الرجاؿ منها مبتغاىم، مٌث يي 

 صيبها.اٞنزابل، كال يبالوف ّنا يي 
ن ، اليت يضعها اٞندخًٌ (فافة التدخٌنلي ) لً ثى كمى   -عبلقة اٞنتعة يف  -ها لي ثػى كمى 

قى هبا يف بٌن شفتيو، حٌت إذا استنفدىا، كانتهى منها، أل -عند التدخٌن  -
 الطريق، كداسها بقدمو؛ لتتناكب على دكسها األقداـ، من بعده!!!

ال يثبت كصف اإلحصاف، بعقد اٞنتعة؛ فبل ييرجىم الزآف، إاٌل إذا   :22-الفتوى
كاف قد ارتبط بعقد الزكاج الشرعٌي الدائم، أك عقد ملك اليمٌن، قبل ارتكابو 

 .(ُ)جر٬نة الزْف
ييقٌر )أحبار اٞنتعة( برجم الزآف اصىن، كال ٫نالفوف اٛنمهور يف ذلك؛  التعليق:

 كلكٌنهم ينفوف أف يكوف االرتباط بعقد اٞنتعة سببنا يف ثبوت اإلحصاف.

                                                           
 .ّٓٗ/ْ، كشرائع اإلسبلـ: ّٗٔالنهاية: ( انظر: ُ)
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فإذا افرتضنا: أٌف رجبلن لػم يرتبط، بعقد الزكاج الشرعٌي الدائم، كلكٌنو 
فإٌف  -ة، أك أكثر حٌت يف حالة كوف األجل سن -ارتبط بعقد اٞنتعة فقط 

صىننا.  اٞنتعة( ال )أحبار  يسٌموف ىذا اٞنتمتًٌع ١ني
م ترتبط، بعقد الزكاج الشرعٌي الدائم، ػككذلك إذا افرتضنا: أٌف امرأة ل

 -حٌت يف حالة كوف األجل سنة، أك أكثر  -كلكٌنها ارتبطت بعقد اٞنتعة فقط 
صىنة.   فإٌف )أحبار اٞنتعة( ال يسٌموف ىذه اٞنتمتًٌعة ١ني

؛ كال تيرجىم ىذه (جر٬نة الزْف)ال ييرجىم ىذا اٞنتمتًٌع، إذا مارس  ،كلذلك
صىنٌن، عند )أحبار اٞنتعة(؛ (جر٬نة الزْف)اٞنتمتًٌعة، إذا مارست  ؛ ألهٌنما غًن ١ني

 ، عند اٛنمهور.(الرجم)من شركط ثبوت عقوبة  ،شرط كاجب (اإلحصاف)ك
ككاضح ما يف ىذه الفتول األثيمة، من التساىل، الذم ييغرم أتباعهم 

على ابٞنزاكجة بٌن )زْف اٞنتعة(، ك)متعة الزْف(؛ فليس على اٞنتمتًٌع الزآف، كال 
 اٞنتمتًٌعة الزانية أكثر من حٌد اٛنلد، عندىم؟!!!

( أف ٫نٌففوا من غلٌو اإلابحٌية، اليت يدعوف أحبار اٞنتعةكقد حاكؿ )
أتباعهم إليها، بفتاكاىم األثيمة؛ فتظاىركا بدعوة اٞنتمتًٌعٌن كاٞنتمتًٌعات، من ابب 

كوف، فيختموف رة؛ لكٌنهم يستدر النصيحة، إُف ترؾ بعض تلك اإلابحٌيات اٞننكى 
دعوهتم تلك، ببياف أٌف االمتثاؿ لنصائحهم ليس كاجبنا، كأٌف اٜنرج منتفو عن 

 اٞنتمتًٌعٌن كاٞنتمتًٌعات، يف حالة ٢نالفتهم لنصائح أحبارىم.
 مؤمنة تكوف أف كييستحٌب:»ٌي: كمن أمثلة ذلك: قوؿ ٤نم الدين اٜنلٌ 

 أف: كييكرىه .الصٌحة يف شرطنا كليس التهمة، مع حاٟنا عن يسأٟنا كأف .عفيفة
: كييكرىه .الصٌحة يف شرطنا كليس الفجور، من فليمنعها فعل، فإف زانية، تكوف
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 .(ُ)«محرـ ػب كليس يفتٌضها، فبل فعل، فإف أب، ٟنا ليس ببكر، يتمٌتع أف
مستحىٌب، كليس كاجبنا، كليس شرطنا  -عند التهمة  -فسؤالو عن حاٟنا 

ٌي أتباعو ّنا يىستحٌبو، كلكٌنو يستدرؾ؛ ينصح اٜنلٌ يف صٌحة عقد اٞنتعة؛ كلذلك 
 ليبٌٌن أٌف اٞنتمتًٌع لو خالف نصيحتو، فبل إشكاؿ يف صٌحة العقد!!!

ككذلك ينصحو بتجٌنب التمٌتع ابلزانية، كلكٌن ىذه النصيحة ليست من 
ابب التحرٔف، بل ىي من ابب الكراىة، كاٞنكركه جائز فعلو، كليس ١نر مػنا؛ 

، أم: أٌف التمٌتع ابلزانية جائز، «الفجور من فليمنعها فعل، فإف»ؿ: كلذلك يقو 
ٌي ينصح اٞنتمتًٌع حٌن يتمٌتع ابلزانية أف ٬ننعها من كليس ١نر مػنا؛ كلكٌن اٜنلٌ 
ٌي، كيبٌٌن أٌف منعها من الفجور ال ييعٌد شرطنا يف صٌحة الفجور؛ مٌث يستدرؾ اٜنلٌ 

 الفجور، فبل إشكاؿ يف صٌحة العقد!!! العقد؛ فإذا أ٨نل اٞنتمتًٌع منعها من
ٌي أتباعو، برتؾ التمٌتع ابلبكر، اليت ليس ٟنا أب؛ لكٌن مٌث ينصح اٜنلٌ 

الذم ٫نالف  -نصيحتو من ابب الكراىة، ال من ابب التحرٔف؛ فليس اٞنتمتًٌع 
؛ بداللة قولو:  -نصيحتو   كليس يفتٌضها، فبل فعل، فإف»ّنرتكب لفعل ١نرـ 

ٌي ينصحو برتؾ ع بتلك البكر، اليت ليس ٟنا أب، فإٌف اٜنلٌ : إف ٕنت  ، أم«ّنحرـ 
: كطئها، مٌث يستدرؾ اٜنلٌ  ، ّنعىن أٌف اٞنتمتًٌع لو كطئ تلك «ّنحر ـ كليس»ٌي قائبلن

!!!  البكر؛ فإٌف كطأه ٟنا ليس ّنحرـ 
رجل كاذب،  لً ثى كمى   -كيف أمثاٟنا  -ٌي، يف عبارتو ىذه اٜنلٌ  لي ثى فكاف مى 

أنصحك أاٌل تشرب ٙنرنا، كلكٌنك لو »ر بنصح صاحبو، فيقوؿ لو: يتظاى
، كلكٌنك لو قتلتو ٞنا كاف  شربتها، فبل إمث عليك؛ كأنصحك أاٌل تقتل فبلانن

 !!!«عليك إمث

                                                           
 .ْْٓ/ِ( شرائع اإلسبلـ: ُ)
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متعة(، ىل تسمعوف آبذانكم ما تقولونو أبفواىكم؛ ػا )أحبار الػػوؿ: يػػػأق
ركف بقلوبكم ما ٔنتلقونو ل تينكً ػػكىا تكتبونو أبيديكم؛ ػػل تقرؤكف أبعينكم مػػكى

 بعقولكم؟!!!
ٍنسً  نًٌ ػػػجً ػالٍ  ًمنى  رناػكىًثي جىهىن مى ػلً  ذىرىٍأانى  كىلىقىدٍ ﴿قاؿ تعاُف:   قػيليوبه  هيمٍ ػلى  كىاإٍلً

اػبً  يػىٍفقىهيوفى  الى  اػبً  يػيٍبًصريكفى  الى  نه ػأىٍعيي  هيمٍ ػكىلى  هى اػبً  يىٍسمىعيوفى  الى  آذىافه  هيمٍ ػكىلى  هى  أيكلىًئكى  هى
   .(ُ)﴾اٍلغىاًفليوفى  مي ػػىي  أيكلىًئكى  أىضىلُ  ىيمٍ  بىلٍ  كىاأٍلىنٍػعىاـً 

كالعجيب الغريب أف يتشٌدد )أحبار اٞنتعة(، يف موضوع )االستمناء(، كٌل 
 التشٌدد، بعد أف تساىلوا يف موضوع )اٞنتعة(، كٌل التساىل!!!

ي اٝناٌص فيو؛ كليس غرضي ىنا القوؿ إبابحة االستمناء، كال بياف رأي
كلكٌن غرضي التنبيو، على ذلك )التناقض الشيطآٌف العجيب(، بٌن تساىل 

 )أحبار اٞنتعة(، يف )إابحة اٞنتعة(، كبٌن تشٌددىم يف )ٓنرٔف االستمناء(!!!
لقولو:  إٗناعنا؛ ١نرـ  ابليد: كاالستمناء»قاؿ أبو جعفر الطوسٌي: 

 كىرىاءى  ابٍػتػىغىى فىمىنً  مىليوًمٌنى. غىيػٍري  فىًإنػ هيمٍ  أى٬ٍنىانػيهيمٍ  مىلىكىتٍ  مىا أىكٍ  أىٍزكىاًجًهمٍ  عىلىى ﴿ًإال  
 قاؿ: أنٌو  عنو كريكم ذلك. كراء من كىذا ،(ِ)﴾اٍلعىاديكفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  ذىًلكى 

 .(ّ)«كٌفو الناكح فيها فذكر سبعة، ملعوف
 كاف أنزؿ، حٌت  بيده، استمىن كمن»كقاؿ أبو جعفر الطوسٌي أيضنا: 

 .(ْ)«كالتأديب التعزير عليو

                                                           
 .ُٕٗ( األعراؼ: ُ)
 .ُّ-َّ، كاٞنعارج: ٕ-ٔ( اٞنؤمنوف: ِ)
 .ِِْ/ْ: يف فقو اإلمامٌية ( اٞنبسوطّ)
 .ُّْ/ْ، كانظر: شرائع اإلسبلـ: َٕٗ( النهاية: ْ)
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 أعضائو: من بغًنىا، أك بيده، استمىن من»كقاؿ ١نٌمد حسن النجفٌي:  
  .(ُ)«كبًنة بل ١نر منا، فعل ألنٌو عيٌزر؛

كاٞنوازنة بٌن اٞنتعة كاالستمناء تيبٌنًٌ للعاقل أٌف اآلاثر اٞنعركفة لعبلقة اٞنتعة 
لفعل االستمناء، إف ثبت ٓنر٬نو ابلدليل أخطر بكثًن من اآلاثر اليت يذكركهنا، 

 الشرعٌي القطعٌي. فما سٌر ذلك التشٌدد يف القوؿ بتحرٔف االستمناء؟!!!
قد ٬ننع  - (ِ)عند خشية الوقوع يف الزْف -إٌف القوؿ إبابحة االستمناء 

 و إُف ابب اٞنتعة، الذم فتحو )أحبار اٞنتعة(.الكثًنين من التوجُ 
عة(، إُف إغبلؽ ابب )االستمناء(، كتشٌددكا يف كلذلك عمد )أحبار اٞنت

 القوؿ بتحر٬نو؛ حٌت ال يكوف بديبلن ألتباعهم، يستغنوف بو عن اٞنتعة!!!
ؾ الفرؽ بٌن اٞنتعة، كاالستمناء، ٩نب أف تتذٌكر أبرز الثمار كلكي تيدرً 

 الفاسدة، اليت ٩ننيها اٞنتمتًٌعوف كاٞنتمتًٌعات، من شجرة اٞنتعة اٝنبيثة:  
ا، اب االستمتاع -1  . لرضيعةلطفلة اتفخيذن
ا،  -2  .إذف أبيها دكفببنت التاسعة، من االستمتاع تفخيذن
 . ابلبكر، اليت ليس ٟنا أباالستمتاع كطئنا،  -3
 عالتمتُ ها من كليُ  هاابلبكر، من دكف إذف كلٌيها، إذا منعاالستمتاع كطئنا،  -4

 ، الذم ترغب إليو. ابلكفؤ
 . البالغة الرشيدة، من دكف إذف كلٌيها ،ابلبكرا، االستمتاع كطئن  -5
 . ٌية، من دكف إذف كلٌيهاابلفتاة األكربػٌ االستمتاع كطئنا،  -6
 .استجابت طمعنا يف اٞناؿ اليتابلكتابٌية، االستمتاع كطئنا،  -7

                                                           
 .َُُْ/ِْ( جواىر الكبلـ: ُ)
 .ٖٗ/ْ ( انظر: اٞنوسوعة الفقهٌية:ِ)
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 ر.منعها من الفجو  مع عدـابلفاجرة، االستمتاع كطئنا،  -8
 من ارتباط اٞنوطوءة برجل آخر. قاالستمتاع كطئنا، مع عدـ التحقُ  -9

 مع عدـ اإلنفاؽ على اٞنوطوءة، كإف ٘نلت.كطئنا،  االستمتاع -11
 االستمتاع كطئنا، بعدد غًن ١نصور، من النساء. -11
 فصل. االستمتاع ابٞنوطوءة، مرارنا، ببلاالستمتاع كطئنا، مع ْنديد  -12
 ببل إشهاد، كال إعبلف.كطئنا، االستمتاع  -13
 مع جواز نفي الرجل كوف اٜنمل منو، ببل لعاف.االستمتاع كطئنا،  -14
 االستمتاع كطئنا، كلكن ال يثبت بو إحصاف. -15

كال ريب يف أٌف ىذه االستمتاعات تضاىي استمتاعات الزانة كالزكآف،  
 ناء؟!!!كقد تزيد عليها يف قٌوة اإلابحٌية؛ فأين منها فعل االستم

ما ػمتعة(، بػ(، من )أحبار الالعجيبي الشيطآُف  ضي ي ىذا )التناقي ػكيذٌكرن 
، فػي زانه؛ ٍزؿ(ػب )العى جن  ػي(، الذم تػض الزانمن )تناقي  ،مؤٌلفٌنػركاه بعض ال

 كرعنا!!!
 ،جاريةن  أحبلى  كقد أخيو، اببن ميساحق، بن نوفل أييت»قاؿ التوحيدٌم:  

؟ ىبٌل  ابلفاحشة، ابتيليتى  لػٌما هللا، عدكٌ  اي: فقاؿ جًنانو، من : فقاؿ عزلتى
 .(ُ)«!حراـ؟ ىػالزن أفٌ  بلغك أفما: فقاؿ مكركه، العزؿ أفٌ  بلغين عٌم، اي

كر ىذه الركاية: تصحيحها، كاالعتماد عليها، كليس غرضي من ذً  
 .كاالحتجاج هبا، كإ٧ٌنا غرضي ىو تقريب فكرة )التناقض العجيب( إُف األذىاف

ي ػماثل االحرتاز من )االستمناء(؛ كالوقوع فػفإٌف االحرتاز من )العزؿ( ي
 متعة(.ػماثل الوقوع يف )الػى( يػ)الزن

                                                           
 .ُّٖ/ُ( البصائر كالذخائر: ُ)
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متعة( أتباعهم، ػمضًحكة(: أف ينصح بعض )أحبار الػكمن )النصائح ال 
 ؟!!! (ُ)مة االستمناء(ػمارسة )جريػنوا أنفسهم من محصًٌ متعة(؛ ليي ػّنمارسة )ال

ق، الذم تحامً مي ػالطبيب ال لً ثى كمى   -يف نصيحتهم ىذه  -م هي لي ثػى فيكوف مى  
 من شرب الشام؟!!!  ،ن نفسوحصًٌ خمر؛ ليي ػمريض، بشرب الػينصح ال
 ضًحك: مي ػفيا أيٌها الناصح ال 

 متعة؛ لكي يتجٌنب )االستمناء(: ػإذا أراد أحد مقٌلديك ٓنصٌن نفسو ابل
ا، اببنتك الرضيعة؟!!! -أ  ىل ٩نوز أف يتمٌتع، تفخيذن

ا، اببنتك الصغًنة، اليت بلغت التاسعة -ب ، من ىل ٩نوز أف يتمٌتع، تفخيذن
 نك؟!!!إذ دكف

 بعد أف ٕنوت أنت؟!!!البكر، بنتك ابكطئنا، ، ىل ٩نوز أف يتمٌتع -ج
دكف البالغة الرشيدة، من  البكربنتك ابكطئنا،  ،ىل ٩نوز أف يتمٌتع -د

 ك؟!!! إذن
من  تها، إذا منعكالبكر، من دكف إذنبنتك ابكطئنا،  ،ىل ٩نوز أف يتمٌتع -ه

 ، الذم ترغب إليو؟!!! ابلكفؤ عالتمتُ 
 إنفاؽ عليها، كإف ٘نلت منو؟!!! ببلبنتك، ابكطئنا،  ،ىل ٩نوز أف يتمٌتع -و
 ببل إشهاد، كال إعبلف؟!!!بنتك، ابكطئنا،  ،ىل ٩نوز أف يتمٌتع -ز

كينفي كوف اٜنمل منو، فينتفي ظاىرنا، بنتك؛ ابىل ٩نوز أف يتمٌتع، كطئنا،  -ح
 ببل لعاف؟!!!

مٌدة ساعة، ّنهر مقداره كٌف من بنتك، ابىل ٩نوز أف يتمٌتع، كطئنا،  -ط
 طعاـ؟!!!

                                                           
 .َُِ/ّ( انظر: مواقف الشيعة: ُ)
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ا، ، ىل ٩نوز أف يتمٌتع -ي د اثفو من بنتك، مٌدة ساعة؛ مٌث أييت مقلًٌ ابتفخيذن
ا، ساعة أيضنا؛ مٌث أييت مقلًٌ مقٌلديك؛ ليتمٌتع هبا،  د اثلث، كىكذا؛ تفخيذن

مة االستمناء(، أبف يتمٌتعوا ػدكؾ أنفسهم، من الوقوع يف )جرين مقلًٌ حصًٌ فيي 
ا؟!!!     متناكبٌن، َنسد ابنتك، تفخيذن

تعارض متعة( ػاليت اختلقها )أحبار ال (،األثيمةاإلابحٌية الفتاكل تلك )إٌف  
  - ذه الفتاكلػعلى ى -اد ػػة؛ كاالعتمػمعارضػٌل الػك،  (القطعٌيات اإلسبلمٌية)

  .(األحكاـ الشرعٌية)بعض  ل بتعطيلػكفي
 ،ريب؛ فكاف ما أٌدل إليو ابطبلن  كتعطيل األحكاـ الشرعٌية ابطل، ببل

 .(الفتاكل األثيمة)قطعنا، كىو ىذه 
اليت تعطٌلها ىذه الفتاكل؛  ،(األحكاـ الشرعٌية)من أبرز  (ىػأحكاـ الزن)ك

 كيكوف التعطيل يف ٠نالٌن كاضحٌن، كٌل الوضوح:
 ى:ـحرًن الينـت -مجال األّولـال

إٌف اإلسبلـ حٌن حرـٌ الزْف؛ فإنٌو حرـٌ الفعل كاالسم معنا، كَف ٪نرـٌ االسم  
ق على ىذه الرذيلة، مثٌ طلى فقط؛ فليس للزانة كالزكآف أف يغًٌنكا االسم الذم يي 

؛ م يكن؛ فهل يكفي أف يي ػكا على فعلها، ككأٌف شيئنا لمرٌ يست سٌمى السٌم عسبلن
 لينجو متناكلو من اٟنبلؾ؟!!!

كاإلسبلـ شرع عبلقة الزكاج؛ لتكوف بديبلن نقيًّا عن عبلقة الزْف؛ فهل  
؛ ٛنعل تلك الصورة (تالزكاج اٞنؤق  )تكفي تسمية صورة من صور الزْف ابسم 

 زكاجنا مشركعنا؟!!!
سٌمى ٌف العربة أساسنا ابٜنقائق، ال ابألٚناء، فبل يكفي مثبلن أف يي إ 

 جزءنا من السٌنة النبويٌة.  -يف اٜنقيقة  -اٜنديث اٞنوضوع سٌنة نبويٌة؛ ليكوف 
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منا، ػعالً  -يف الواقع  -منا، ليكوف ػسٌمى اٞنؤٌلف عالً كال يكفي أيضنا أف يي 
 .(ُ)٫نىٍشىى اَّلل ى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي﴾من الذين قاؿ هللا تعاُف فيهم: ﴿ًإ٧ن ىا 

كابٞنوازنة الدقيقة، بٌن حقائق العبلقات الثبلث: عبلقة الزكاج الشرعٌي، 
تة صورة من صور تة، كعبلقة الزْف، يتبٌٌن بوضوح أٌف اٞنتعة اٞنؤق  كعبلقة اٞنتعة اٞنؤق  

من بعيد، إاٌل من حيث  الزْف، كال عبلقة ٟنا ابلزكاج الشرعٌي، ال من قريب، كال
 .(زكاج اٞنتعة)، أك (تالزكاج اٞنؤق  )يسٌموهنا:  (أحبار اٞنتعة)إٌف 

فلماذا يزٓف الزانة كالزكآف، إف كانت اٞنتعة مباحة؟!!! كٞناذا ال يرتبطوف 
ا، من حقيقة الزْف، بل إهٌنا يف  برابط اٞنتعة، ما دامت حقيقة اٞنتعة قريبة جدًّ

 اعنا لرغباهتم القذرة؟!!!بعض اٜناالت أكثر إشب
 ،على األجرة كاالتٌفاؽبعض الكلمات،  ترديدفما على الزآف كالزانية، إاٌل 

 !!!تبعات ود، كالػػػٌمة قيػمن الرذيلة، كليس ث ،ا يشتهيافػػم مارسةػمٌم ػٌدة، ثػمػكال
للرجل أف يتمٌتع ابلرضيعة، ّنا عدا الوطء، حٌت  (أحبار اٞنتعة)فقد أجاز 

كأجازكا  .كأجازكا لو ذلك يف بنت التاسعة، حٌت من دكف إذف أبيها .ابلتفخيذ
ع ابلبكر، من كأجازكا لو التمتُ  .لو التمٌتع ابلبكر اليت ليس ٟنا أب، مع كطئها

كأجازكا لو  .إليوها من التزكيج ابلكفؤ، مع رغبتها دكف إذف كلٌيها، إذا منع كليُ 
ع ابلفتاة كأجازكا لو التمتُ  .ع ابلبكر البالغة الرشيدة، كليس لولٌيها أف يعرتضالتمتُ 

ع ابلكتابٌية، كأجازكا لو التمتُ  .ٌية، من دكف إذف كلٌيها، كلو كانت مسلمةن األكربػٌ 
يو بوا علوجً م يي ػع ابلفاجرة، كلكأجازكا لو التمتُ  .اليت استجابت طمعنا يف اٞناؿ

بوا على الرجل أف يتحٌقق من كوف اٞنرأة خلٌية، وجً م يي ػكل .منعها من الفجور
بوا عليو إخبار اٞنرأة عن وجً م يي ػكل .هبا ليست يف ذٌمة زكج حٌي، عند طلبو التمٌتع

                                                           
 .ِٖفاطر:  (ُ)
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كأجازكا كوف األجل يومنا  .من طعاـ كأجازكا كوف اٞنهر ّنقدار كفٌ  .ٌدةالعً 
ا، أك بعض يـو ع كأجازكا لو التمتُ  .ع هبابوا عليو نفقة للمرأة اٞنتمت  وجً م يي ػكل .كاحدن

كأجازكا لو العقد على امرأة كاحدة، مرٌات   .أبكثر من أربع نسوة، من غًن حصر
كأجازكا انتفاء كوف  .بوا اإلشهاد كاإلعبلفوجً م يي ػكل .كثًنة، كاحدة بعد أخرل

 اٜنمل منو ظاىرنا، ّنجٌرد نفيو عنو. 
 ى الذم حٌرمو اإلسبلـ؟!!!ػباحنا، فما ىو ذلك الزنفإذا كاف كٌل ىذا م

ىل يكوف الفرؽ الرئيس بٌن الزْف كاٞنتعة ىو ذلك العقد اللفظٌي، الذم 
  حقوؽ فيو، كال إشهاد، كال إعبلف؟!!! ال

متعة؛ لعدـ اعتقادىم ػكىل ٬نتنع الزانة، كالزكآف، من العقد اللفظٌي، يف ال
 ُنٌلٌيتها؟!!!

كن أف يقوؿ هبذا القوؿ الفارغ؛ فهل كاف الزْف الذم ٬نارسونو ال أحد ٬ني 
 حبلالن يف اعتقادىم؟!!!  

ر غفى متعة، فقط، لكٌنهم سيي ػمارسة الػبوف على مىل يعتقدكف أهٌنم سيعاقى 
 مارسة الزْف؟!!!!ػٟنم م

قد غٌلق كٌل  (اإلسبلـ)حٌن كجدكا  -( أحبار اٞنتعة)درؾ أٌف كمن ىنا ني 
عمدكا إُف أحد األبواب، كفتحوه ألتباعهم، كأجازكا فيو أكثر  -( أبواب الزْف)

منهم، بل زادكا عليو، يف بعض  (الرجاؿ)، كال سٌيما (أىل الزْف)ما يطمع فيو 
 .مؤق تة(ػمتعة الػ؛ كذلك ىو ابب )الاٜناالت

ى ػاب، عمدكا إلػػح ىذا البػػفت - كألتباعهم ،ألنفسهم -كلكي يسٌوغوا 
قسمنا  -يف التسمية  - (متعةػال)؛ فغًٌنكا االسم فقط، كجعلوا (حيلة التسمية)

 ؛ كلكن بعد أف سلبوا منو كٌل مقٌومات الزكاج الشرعٌي!!!(الزكاج)من أقساـ 
يٌة مقي دة، بعض التقييد؛ كما كاف ٟنا وً نى متعة يف اٜنقيقة، إاٌل صورة زً ػفما ال
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؛ فلو ص أف تيقي د، إاٌل من أجل خداع األتباع، كالتملُ  من استنكار اٝنصـو
 مٌن ٛنر٬نة كاحدة، ببل فرؽ.ػعت تلك القيود اليسًنة؛ لكاف الزْف كاٞنتعة اسريفً 
 ى:   ـعقوبة الين -يـمجال الثانـال

إٌف القوؿ إبابحة اٞنتعة يؤٌدم إُف تعطيل عقوبة الزْف، ال ألٌف الزانة  
إ٧ٌنا ألنٌنا سنواجو عقبة كؤكدنا، كالزكآف قد تركوا الزْف، كاختاركا اٞنتعة بديبلن عنو؛ ك 

يف إقامة اٜنٌد على الزآف كالزانية؛ كىي العجز عن التمييز بٌن من ٬نارساف 
 اٛنماع بعبلقة اٞنتعة، كمن ٬نارساف اٛنماع بعبلقة الزْف.

أبهٌنم شاىدكا  -عند القاضي  -فلنفرتض أٌف أربعة رجاؿ عدكؿ صٌرحوا 
امل. فأنكر الرجل كاٞنرأة أهٌنما كاان يزنياف، رجبلن كامرأة، يف حالة اٛنماع الك

  كاٌدعيا أبهٌنما متزٌكجاف ابٞنتعة.
 جٌن ابٞنتعة؟ثبت كونكما متزكًٌ فإف قاؿ القاضي: أين العقد الذم يي  
 قاال: العقد لفظٌي، غًن مكتوب. 

 فإف قاؿ القاضي: أين الشهود على عقدكما؟
 قاال: ال ٩نب اإلشهاد على عقد اٞنتعة. 

 قاؿ القاضي: أين أعلنتما ارتباطكما ابٞنتعة؟فإف 
 قاال: ال ٩نب اإلعبلف يف عقد اٞنتعة. 

 فإف قاؿ القاضي: ىل استأذنتما كٌِف اٞنرأة؟
 قاال: ال ٩نب استئذاف كلٌيها؛ ألهٌنا ابلغة رشيدة. 
ففي حالة كوف اٞنتعة مباحة؛ سيكوف القاضي عاجزنا عن إثبات اٜنقيقة،  

 شاىد. ألفي  -الكامل  هماعلى ٗناع -كلو شهد 
 كسيكوف القاضي بٌن أمرين: 
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قيم عليهما اٜنٌد؛ فإف كانت أف يكٌذهبما يف اٌدعائهما االرتباط ابٞنتعة، كيي  -1
اٞنتعة مباحة، ككاان صادقٌن يف ارتباطهما ابٞنتعة، فإٌف حكم القاضي عليهما 

 منا.ػسيكوف ظال
إُف دليل قطعٌي،  م يهتدً ػنٌو لجم القاضي عن إقامة اٜنٌد عليهما؛ ألأف ٪ني  -2
ثبت كذهبما، فإف كاان كاذبٌن، فإٌف حكم القاضي سيؤٌدم إُف تعطيل اٜنٌد يي 

 ، كالشهود العدكؿ األربعة. (اٛنماع الكامل)الشرعٌي، مع كجود 
كىكذا سيجد الزانة كالزكآف أٌف اٌدعاء االرتباط ابٞنتعة: ىو اٜنبل الذم  

 ليدرأكا عن أنفسهم عقوبة الزْف.٩نب أف يستمسكوا بو؛ 
كن تعطيلها؛ كلذلك كعقوبة الزْف من العقوابت الثابتة شرعنا، فبل ٬ني  

؛ ألٌف ما يؤٌدم إُف الباطل: ابطل قطعنا؛  يكوف كٌل ما أٌدل إُف تعطيلها ابطبلن
 متعة ابطلة؛ ألهٌنا تؤٌدم إُف تعطيل العقوبة الشرعٌية. ػفتكوف إابحة ال

، فإٌف أمر٨نا قد انكشف، ٌنً عى القاضي، عن إدانة اٞنتمتًٌ  كحٌت إذا أحجم 
هم ػى؛ ألنٌ ػبعد أف كاف سرًّا بينهما؛ كالناس لن يتوٌقفوا عن رميهما ابلزن

 و الكبًن اٜناصل بينهما. يستطيعوف التفريق بٌن اٜنالتٌن؛ لوجود ىذا التشابي  ال
كاإلعبلف، كمنها: ظ حقوؽ الرجل كاٞنرأة، إاٌل ابإلشهاد فى كن أف ٓني فبل ٬ني 

 حٌق اٜنماية من القذؼ الباطل، كحٌق اٜنماية من العقوبة الباطلة.
متعة؛ ػكليست أحكاـ الزْف كحدىا ىي اليت ستتعٌطل يف حالة إابحة ال 

 بل أكثر أحكاـ الزكاج الشرعٌي الدائم. 
فإٌف الكثًن من الرجاؿ إذا كجدكا بديبلن سهبلن ميسورنا؛ إلشباع شهواهتم، 

ٌي، ػب استئذاف الولوجً ضوف بو، عن الزكاج الشرعٌي الدائم، الذم يي عرً م سيي فإهنٌ 
د بكٌل ل األعباء، كرعاية الزكجة، كاألبناء، كالبنات، كالتقيُ كدفع النفقات، كٓنمُ 
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 عوف من القيود.معركفة؛ فكما يفٌر الزانة من القيود، يفٌر اٞنتمتًٌ ػالقيود الشرعٌية ال
 ،عن الزكاج الشرعٌي الدائم، بقيت أكثر النساء كإذا أعرض أكثر الرجاؿ 

ىات، كرى ببل زكاج، كىذا يؤٌدم ببعضهٌن، إٌما إُف قبوؿ االرتباط ابٞنتعة، كلو مي 
 أك االنغماس يف الزْف؛ إلشباع الشهوات!!!

فإف قيل: إٌف الفارؽ اٞنهٌم بٌن الزْف كاٞنتعة ىو النٌية؛ فمن كطئ امرأة،  
ال ييعٌد زانينا؛ فكذلك اٞنتمتًٌع إ٧ٌنا يطأ اٞنتمتًٌعة، كىو  كىو ٪نسبها زكجتو؛ فإنٌو
 ٪نسبها زكجتو يف الشرع.

ي مقاـ ػقلت: الفرؽ كبًن بٌن اٝنطإ التأليفٌي، كاٝنطإ التطبيقٌي؛ كلسنا ف 
انتقاد اٞنطبًٌقٌن، الذين مارسوا اٞنتعة؛ فهؤالء حساهبم عند رهٌبم، كىو أعلم 

في صدكرىم؛ ي مقاـ انتقاد اٞنؤٌلفٌن، الذم أجازكا ػكلكٌننا ف بنواايىم، كّنا ٔني
 عقد اٞنتعة، بفتاكاىم األثيمة.

٬نيكن أف يصدر يف الظاىر  -كىو من أعظم اٛنرائم قطعنا  -فإٌف القتل  
من إنساف غًن قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديقي صديقىو الربمءى، كىو ٪نسبو 

فتاء إبابحة قتل الربمء؛ ُنٌجة أٌف ؛ كلكٌن ىذا ال يعين قطعنا اإله اجملًرـى عدك  
 صبلح النٌية يينجي اٞنخطئ من استحقاؽ اإلمث.

فإف كانت نٌية اٞنتمتًٌع اٞنخطئ كنٌية القاتل اٞنخطئ؛ فإٌف فتول اٞنؤٌلف،  
ع كفتول اٞنؤٌلف الذم أابح قتل الربمء؛ فبل يصٌح إابحة الذم أابح التمتُ 

 اٛنرائم ُنٌجة سبلمة النوااي؟!!!
بيحٌن ليست أكثر من افرتاضات، قد مي ػقيل: إٌف بعض فتاكل الفإف  

ا.  يستحيل تطبيقها كاقعيًّا، كما يف فتول إابحة االستمتاع ابلرضيعة تفخيذن
افرتضنا افرتاضنا أٌف بعض تلك الفتاكل مستحيلة التطبيق؛  إذاقلت: حٌت  

بلمة الفتول، من فإٌف ىذا االفرتاض لن ييغًٌن اٜنكم على الفتول؛ ألٌف العربة بس
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 ق، أك عدمو.ي التحقُ ػخالفة الشرع؛ كليست فػم
ريب؛  فقتل اإلنساف الربمء جر٬نة كبًنة، كاإلفتاء بقتلو جر٬نة كبًنة، ببل 

فهل يصٌح أف ييفيت أحدىم إبابحة قتلو، بصورة افرتاضٌية؛ ُنٌجة أٌف قتلو هبذه 
لعصر اٛناىلٌي، كإرسالو و إبرجاعو إُف االصورة مستحيل التطبيق، كأف يكوف قتلي 

 إُف النعماف بن اٞننذر، يف يـو من أاٌيـ بؤسو؟!!!
جك من حفيدة حفيد حفيد حفيد ىل يصٌح أف ييفيت أحدىم إبابحة تزكُ  

 حفيدؾ، ُنٌجة أٌف ىذا الزكاج مستحيل التطبيق؟!!!
كإذا كانت ىذه اٞنسائل مستحيلة التطبيق، فما الداعي الذم يدعو  

 إصدار تلك الفتاكل الفارغة؟!!!اٞنؤٌلفٌن إُف 
لكٌن افرتاض االستحالة التطبيقٌية ليس ميسل منا ٟنم؛ فإٌف التسهيبلت  

كال سٌيما عدـ إ٩ناب اإلشهاد، كعدـ  -الكثًنة، اليت قٌدمتها فتاكاىم األثيمة 
جعلت تطبيقات  -إ٩ناب اإلعبلف، كعدـ إ٩ناب االستئذاف، يف حاالت كثًنة 

 إٌما تلبية للحاجة اٞنالٌية، أك تلبية للحاجة الشهوانٌية.نة؛ كً متعة ٣ني ػال
، كإف كاف   كحٌت يف فتول )تفخيذ الرضيعة(، فإٌف التطبيق ليس مستحيبلن

ا، أك مستصعىبنا؛ فإٌف االستمتاع ابلرضيعة يكوف إبذف كلٌيها؛ فإذا كاف  مستبعىدن
ا من ثبلثة رجاؿ؛ فإنٌو ٬نيكن أف ييسٌلم ابنتو  الرضيعة للتفخيذ: كلُيها كاحدن

ا، يؤمن ّنا ييفيت بو أحباره، كٌل اإل٬ناف، كال -أ يباِف أف ييلقي  إذا كاف مقلًٌدن
 بنفسو إُف التهلكة؛ من أجل إرضاء أسياده.

إذا كاف شديد الفقر ميعًدمنا، ال يستطيع إعالة عائلتو، فيلجأ إُف بيع ابنتو  -ب
 الرضيعة للتفخيذ، ٓنت غطاء اٞنتعة الفاضح.

، ال يباِف أف يزٓف كلُ  -ج زانة األرض، اببنتو الرضيعة؛  إذا كاف شاذًّا ديواثن
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 .، كإف كاف ذلك اندرنا، كلكٌنو ليس ابٞنستحيلماؿػي حفنة من الػطمعنا ف
 متعة(:ـإبطال استدالالت )أحبار ال

فإف قيل: إٌف اٞنبيحٌن قد استندكا إُف أدٌلة دٌلت على أٌف ٣نارسة اٞنتعة   
يف العهد النبوٌم؛ فالقوؿ بكوهنا صورة من صور الزْف، يؤٌدم إُف  كانت مباحة

 القوؿ إبابحة الزْف يف ذلك العهد؟!
ليست كافية؛ إلثبات ( أحبار اٞنتعة)األدلٌة اليت اعتمد عليها قلت: إٌف  

 صٌحة رأيهم، يف إابحة اٞنتعة اٞنزعومة؛ ألٌف تلك األدلٌة انقصة من عٌدة جهات:
نٌص القرآٌٓف الذم استدٌلوا بو، إ٧ٌنا يدٌؿ على النكاح الشرعٌي ال -اجلهة األوىل

 الدائم، كليس فيو أدْف إشارة إُف اٞنتعة اٞنزعومة. 
قاؿ تعاُف: ﴿حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيٍم أيم هىاتيكيٍم كىبػىنىاتيكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم كىعىم اتيكيٍم  

تيكيٍم كىبػىنىاتي اأٍلىًخ كىبػىنىاتي  يت أىٍرضىٍعنىكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم ًمنى كىخىاالى اتيكيمي البل  اأٍليٍخًت كىأيم هى
يت  يت يف حيجيورًكيٍم ًمٍن ًنسىاًئكيمي البل  ئًبيكيمي البل  الر ضىاعىًة كىأيم هىاتي ًنسىاًئكيٍم كىرىابى

ٍلتيٍم هًبًن  فىبلى جينىاحى عى  ٍلتيٍم هًبًن  فىًإٍف َفٍى تىكيونيوا دىخى ًئلي أىبٍػنىاًئكيمي ال ًذينى دىخى لىٍيكيٍم كىحىبلى
ًبكيٍم كىأىٍف ْنىٍمىعيوا بػىٌٍنى اأٍليٍختػىٌٍنً ًإال  مىا قىٍد سىلىفى ًإف  اَّلل ى كىافى غىفيورنا  ًمٍن أىٍصبلى

ٍم كىأيًحل  رىًحيمنا. كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النًٌسىاًء ًإال  مىا مىلىكىٍت أى٬ٍنىانيكيٍم ًكتىابى اَّللً  عىلىٍيكي 
تػىغيوا أبًىٍموىاًلكيٍم ١نيًٍصًنٌنى غىيػٍرى ميسىاًفًحٌنى فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو  لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىٍف تػىبػٍ
تيٍم ًبًو ًمٍن بػىٍعًد  ًمنػٍهين  فىآتيوىين  أيجيورىىين  فىرًيضىةن كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفيمىا تػىرىاضىيػٍ

 . (ُ)اَّلل ى كىافى عىًليمنا حىًكيمنا﴾ اٍلفىرًيضىًة ًإف  
فالذم يتدبٌر ىذا النٌص تدبٌػرنا صحيحنا، قائمنا على الفهم العريٌب السليم،  

كالنظر يف السياؽ القرآٌٓف الكامل؛ سيجد أنٌو يبدأ ببياف أصناؼ النساء، البليت 

                                                           
 .ِْ-ِّ( النساء: ُ)
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ـٌ الرضاعٌية، بٌية، كاألسى حرـٌ هللا تعاُف، على الرجاؿ نكاحهٌن، كىٌن: األـٌ الن  
األخ،  بٌية، كاألخت الرضاعٌية، كالبنت، كالعٌمة، كاٝنالة، كبنتسى الن   كاألخت

ـٌ الزكجة، كالربيبة بنت الزكجة، اليت دخل هبا  كبنت ، الرجلاألخت، كأ
االبن، الذم من صلب الرجل، كأخت الزكجة، يف حالة اٛنمع بينهما،  كحليلة

 ، كغًن األرملة. قةجة، غًن اٞنطل  كاٞنرأة اٞنتزكًٌ 
مٌث يبٌٌن النٌص القرآٌٓف أٌف هللا تعاُف قد أحٌل للرجاؿ نكاح ما عدا  

 األصناؼ اٞنذكورة من النساء، نكاح إحصاف، ال مسافحة فيو.
، بعد أف قطعوه عٌما سبقو، من السياؽ، بو واٌم أييت اٞنوضع الذم استدلٌ ػث 

 نػٍهين  فىآتيوىين  أيجيورىىين  فىرًيضىةن﴾.كىو قولو تعاُف: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو مً 
 -الواردة يف اآلية  - (استمتعتم)هم أٌف عبارة أتباعى  (متعةػال اري ػأحب)فأكىم  

حاصل بٌن ػابلتوافق ال على ذلك، مزعومة؛ مستدٌلٌنػال ةػمتعػتدٌؿ على ىذه ال
 .ع( ـ ت)جذر االشتقاقٌي ػي الػ، ف(متعةػال)، كلفظة (استمتع)الفعل 
ق على طلى ما تي ػ، إنٌ (ورػػػأج)أٌف لفظة  :هم أيضناأتباعى  (متعةػال أحباري )كأكىم  

 ر.ػػمهػعطى الها تي ػخبلؼ الزكجة، فإنٌ ػها، بػع بمتمت  ػال ،عطى للمرأةرة، اليت تي ػػػاألج
 فاٜناصل أٌف تفسًن اٞنبيحٌن ٟنذا النٌص قائم على ثبلثة ٓنريفات، ىي: 

قطع النٌص عن السياؽ السابق. كالسياؽ السابق يدٌؿ بوضوح على أٌف  -أ
 مة.حر  مي ػر األصناؼ الػػػك؛ بداللة ذً (ُ)(مػرعٌي الدائػػاح الشػػالنك)راد ىو ػػمػال

مكن أف يٌدعي أٌف ػي ي - رىمػمن غي كال -( متعةػال أحبار)د من ػػأح كال
 مزعومة.ػمتعة الػحرٔف ىذه األصناؼ ٢نصوص هبذه الػت

يف قولو تعاُف: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين   (نٌ ىي )فضمًن اإلانث اٞنٌتصل  

                                                           
 .ِٓٔ/ِ، كيف ظبلؿ القرآف: ْٓ-ّٓ/ِ( انظر: زاد اٞنسًن: ُ)
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فىآتيوىين  أيجيورىىين  فىرًيضىةن﴾، يعود على النساء، البليت أحٌل هللا تعاُف للرجاؿ 
تػىغيوا أبًىمٍ  وىاًلكيٍم ١نيًٍصًنٌنى نكاحهٌن، بقولو تعاُف: ﴿كىأيًحل  لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىٍف تػىبػٍ

 يف النكاح الشرعٌي الدائم. -ببل ريب  -غىيػٍرى ميسىاًفًحٌنى﴾؛ كىذا 
كاإليتاء  ؛فاالستمتاع يكوف ابلنساء، البليت أحٌل هللا تعاُف نكاحهنٌ  

كاألجور ىي أجور النساء،  ؛البليت أحٌل هللا تعاُف نكاحهنٌ  ،يكوف للنساء
 .(ُ)هللا تعاُف نكاحهنٌ  البليت أحلٌ 

 مزعومة.ػمتعة الػابٌدعاء داللتو على ال (استمتع)اٝنطأ يف تفسًن الفعل  -ب
يدٌؿ على نيل اٞنتعة عمومنا، فهي متعة  (استمتع)كالصواب أٌف الفعل 

 . (ِ)عاٌمة، ال يقصد هبا الصورة اٞنزعومة
ٍم ًمنى ػتىٍكثػىٍرتي ًد اسٍ ػػًجنًٌ قى ػًميعنا ايى مىٍعشىرى الٍ ػى ٍحشيريىيٍم جػقاؿ تعاُف: ﴿كىيػىٍوـى يى  

ٍنًس كىقى  لى ػاإٍلً ٍنًس رىبػ نىا اٍستىٍمتىعى بػىٍعضينىا بًبػىٍعضو كىبػىلىٍغنىا أىجى نىا ال ًذم ػاؿى أىٍكلًيىاؤيىيٍم ًمنى اإٍلً
اًلًدينى ًفيهىا ًإال  مىا شىاءى اَّلل ي ًإف  رىب كى حىًكيمه  أىج ٍلتى لىنىا قىاؿى الن اري مىثٍػوىاكيٍم خى

 . (ّ)﴾عىًليمه 
تيٍم طىيًٌبىاًتكيٍم يف  بػٍ كقاؿ تعاُف: ﴿كىيػىٍوـى يػيٍعرىضي ال ًذينى كىفىريكا عىلىى الن اًر أىٍذىى
تيٍم تىٍستىٍكربيكفى يف  حىيىاًتكيمي الُدنٍػيىا كىاٍستىٍمتػىٍعتيٍم هًبىا فىاٍليػىٍوـى ْنيٍزىٍكفى عىذىابى اٍٟنيوًف ّنىا كينػٍ

تيٍم تػىٍفسيقيوفى﴾اأٍلىٍرًض ًبغىًٍنً اٜنٍىقًٌ  كىّنىا كينػٍ
(ْ). 

                                                           
 .ٕٗ/ّ( انظر: أحكاـ القرآف: ُ)
اٜنكيم: ، كتفسًن القرآف َٓ/َُ: لتفسًن الكبًن، كاِْْ/ٔ( انظر: التفسًن البسيط: ِ)
 .ٗ/ٓ، كتفسًن التحرير كالتنوير: ُُ-َُ/ٓ
 .ُِٖ( األنعاـ: ّ)
 .َِ( األحقاؼ: ْ)
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كقاؿ تعاُف: ﴿كىال ًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىانيوا أىشىد  ًمٍنكيٍم قػيو ةن كىأىٍكثػىرى أىٍموىاالن  
ًقكيٍم كىمىا اٍستىٍمتىعى ال ًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم  ًقًهٍم فىاٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًِنىبلى دنا فىاٍستىٍمتػىعيوا ًِنىبلى كىأىٍكالى

ًقًهٍم كىخيٍضتيٍم كىال ًذم خىاضيوا أيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىالي ػبً  ي الُدنٍػيىا كىاآٍلًخرىًة ػهيٍم فً ػخىبلى
 . (ُ)خىاًسريكفى﴾ػكىأيكلىًئكى ىيمي الٍ 

ال يدٌؿ على نيل  (استمتع)ككاضح من ىذه النصوص القرآنٌية أٌف الفعل  
 تبلؼ اٞنقامات.اٞنتعة اٞنزعومة، كإ٧ٌنا ىي متعة عاٌمة، ٔنتلف ابخ

، فإهٌنا (ـ ت ع)ٌقت من اٛنذر نفسو: ككذلك سائر األلفاظ، اليت اشتػي  
متعة اٞنزعومة، بل ىي دالٌة عمومنا على االنتفاع، كالسياقات ػتدٌؿ على نيل ال ال

 ىي اليت ٓنٌدد نوع ذلك االنتفاع. 
ًصٍرمتيٍ فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اٍٟنىٍدًم قاؿ تعاُف: ﴿كىأىٕنُوا اٜنٍىج  كىاٍلعيٍمرىةى َّللًً  فىًإٍف أيحٍ  

ل وي فىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك ًبًو أىذنل ًمٍن  ليغى اٍٟنىٍدمي ١نًى كىالى ٓنىًٍلقيوا ريءيكسىكيٍم حىت  يػىبػٍ
تيٍم فىمىٍن ٕنىىت عى ابً  قىةو أىٍك نيسيكو فىًإذىا أىًمنػٍ ٍلعيٍمرىًة ًإُفى اٜنٍىجًٌ رىٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى

ٍعتيٍم  ـو يف اٜنٍىجًٌ كىسىبػٍعىةو ًإذىا رىجى ثىًة أىاي  ـي ثىبلى ٍد فىًصيىا فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اٍٟنىٍدًم فىمىٍن َفٍى ٩نًى
ـً ػحىاًضرًم اٍلمىٍسًجًد الٍ تًٍلكى عىشىرىةه كىاًملىةه ذىًلكى ًلمىٍن َفٍى يىكيٍن أىٍىليوي   . (ِ)﴾حىرىا

﴾ يتعٌلق ّنتعة اٜنٌج، كىي  فقولو  تعاُف: ﴿فىمىٍن ٕنىىت عى اًبٍلعيٍمرىًة ًإُفى اٜنٍىجًٌ
 .(ّ)صورة من صور اٞنتعة، ال عبلقة ٟنا ابٞنتعة اٞنزعومة، ببل خبلؼ

مىُسوىين  أىٍك ػٍم تى ػا لى ػاءى مى ػػى: ﴿الى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإٍف طىل ٍقتيمي النًٌسى ػاؿ تعالػكق 
هين  فىرًيضىةن كىمىتًٌعيوىين  عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي كىعىلىى اٍلميٍقرتً قىدىريهي مىتىاعنا ػتػىٍفًرضيوا لى 

                                                           
 .ٗٔ( التوبة: ُ)
 .ُٔٗ( البقرة: ِ)
 .ُٓ-ٔ/ُْ( انظر: اٞنوسوعة الفقهٌية: ّ)
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 . (ُ)اًبٍلمىٍعريكًؼ حىقًّا عىلىى اٍلميٍحًسًنٌنى﴾
فقولو تعاُف: ﴿كىمىتًٌعيوىين  عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي كىعىلىى اٍلميٍقرًتً قىدىريهي﴾ يتعٌلق  

 .(ِ)ال عبلقة ٟنا ابٞنتعة اٞنزعومة، ببل خبلؼّنتعة الطبلؽ، ك 
كقاؿ تعاُف: ﴿فػىلىٍوالى كىانىٍت قػىٍريىةه آمىنىٍت فػىنػىفىعىهىا ًإ٬نىانػيهىا ًإال  قػىٍوـى ييونيسى لىم ا  

آمىنيوا كىشىٍفنىا عىنػٍهيٍم عىذىابى اٝنًٍٍزًم يف اٜنٍىيىاًة الُدنٍػيىا كىمىتػ ٍعنىاىيٍم ًإُفى ًحٌنو﴾
(ّ) . 

تة؛ لكٌنها متعة لو تعاُف: ﴿كىمىتػ ٍعنىاىيٍم ًإُفى ًحٌنو﴾ يدٌؿ على متعة مؤق  فقو  
اٜنياة الدنيا، ابٜنياة كالطعاـ كالشراب كاٞنسكن كالراحة كاألماف. كالنكاح صورة 

 من صور متع اٜنياة الدنيا.
ثىةى أىاي    ـو ذىًلكى كىٍعده غىيػٍري كقاؿ تعاُف: ﴿فػىعىقىريكىىا فػىقىاؿى ٕنىىتػ عيوا يف دىارًكيٍم ثىبلى

﴾ مىٍكذيكبو
(ْ) . 

ر عنهم فيها العذاب، فتكوف تة، بثبلثة أاٌيـ، يؤخ  فهذه أيضنا متعة مؤق   
 صورة من صور اٞنتعة. -بكٌل ملٌذاهتا  -تة قبل العذاب حياهتم اٞنؤق  

فالقرائن اٞنقالٌية كاٞنقامٌية ىي اليت ٔنٌصص دالالت األلفاظ العاٌمة، كمنها  
، يف آية النساء، اليت تدٌؿ على نيل اٞنتعة، من النساء البليت (استمتع)لفظة 

 أحٌل هللا تعاُف نكاحهٌن، كىذا ىو النكاح الشرعٌي الدائم، ببل ريب.
عطى تها على األجرة، اليت تي ، ابٌدعاء دالل(أجور)ي تفسًن لفظة ػاٝنطأ ف -ج

مهر، الذم ػق على الطلى متعة اٞنزعومة؛ كإيهاـ أتباعهم أهٌنا ال تي ػي الػللمرأة ف

                                                           
 .ِّٔ( البقرة: ُ)
 .ٕٗ-ٓٗ/ّٔ( انظر: اٞنوسوعة الفقهٌية: ِ)
 .ٖٗ( يونس: ّ)
 .ٓٔ( ىود: ْ)
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 ي النكاح الشرعٌي الدائم.ػعطى للزكجة، فيي 
؛ (أجر)، كمفردىا (أجور)كتكفي مراجعة اآلايت اليت كردت فيها لفظة  

ي ػقاف على األجور الدينٌية، فطلى إلبطاؿ ىذا االٌدعاء؛ فإهٌنما لفظتاف عاٌمتاف، تي 
واء ػػػي سياقات أخرل، سػقاف على األجور الدنيويٌة، فطلى بعض السياقات، كتي 

 أكانت األجور متعٌلقة ابلنكاح، أـ كانت غًن متعٌلقة بو.
اٍلًقيىامىًة قاؿ تعاُف: ﴿كيُل نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت كىًإ٧ن ىا تػيوىفػ ٍوفى أيجيورىكيٍم يػىٍوـى  

فىمىٍن زيٍحزًحى عىًن الن اًر كىأيٍدًخلى اٛنٍىن ةى فػىقىٍد فىازى كىمىا اٜنٍىيىاةي الُدنٍػيىا ًإال  مىتىاعي 
اٍلغيريكًر﴾

(ُ). 
 تدٌؿ يف ىذه اآلية على ثواب اآلخرة. (أجور)ككاضح أٌف لفظة  

تيٍم ًمٍن كيٍجدً  نػٍ كيٍم كىالى تيضىاُركىين  كقاؿ تعاُف: ﴿أىٍسًكنيوىين  ًمٍن حىٍيثي سىكى
ًت ٘نىٍلو فىأىٍنًفقيوا عىلىٍيًهن  حىت  يىضىٍعنى ٘نىٍلىهين  فىًإٍف  لًتيضىيًٌقيوا عىلىٍيًهن  كىًإٍف كين  أيكالى

ريكا بػىيػٍنىكيٍم ّنىٍعريكؼو كىًإٍف تػىعىاسىٍرمتيٍ فىسىتػيٍرًضعي لى  وي أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيوىين  أيجيورىىين  كىٍإٔنًى
 . (ِ)أيٍخرىل﴾

 .(ّ)ق على أجور اإلرضاعطلى يف ىذه اآلية تي  (أجور)ككاضح أٌف لفظة 
ىٍجرنا ًإٍف كين ا ٥نىٍني  كقاؿ تعاُف: ﴿كىجىاءى الس حىرىةي ًفٍرعىٍوفى قىاليوا ًإف  لىنىا ألى

 . (ْ)اٍلغىالًًبٌنى﴾
 حوه من متاع الدنيا.ػماؿ، كنػه من فرعوف ىو الك كاألجر الذم أراد

                                                           
 .ُٖٓ( آؿ عمراف: ُ)
 .ٔ( الطبلؽ: ِ)
 .ُِْ-َِْ/ِِ( انظر: اٞنوسوعة الفقهٌية: ّ)
 .ُُّ( األعراؼ: ْ)
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كقاؿ تعاُف: ﴿فىاٍنطىلىقىا حىت  ًإذىا أىتػىيىا أىٍىلى قػىٍريىةو اٍستىٍطعىمىا أىٍىلىهىا فىأىبػىٍوا أىٍف 
ٔن ىٍذتى عىلىٍيًو  ارنا ييرًيدي أىٍف يػىنػٍقىض  فىأىقىامىوي قىاؿى لىٍو ًشٍئتى الى ا ًفيهىا ًجدى ييضىيًٌفيو٨نيىا فػىوىجىدى

 . (ُ)أىٍجرنا﴾
 ن ماؿ، أك طعاـ، أك ٥نو٨نا.كاألجر ىنا أجر دنيوٌم، م

ا٨نيىا ٕنىًٍشي عىلىى اٍسًتٍحيىاءو قىالىٍت ًإف  أىيب يىٍدعيوؾى  كقاؿ تعاُف: ﴿فىجىاءىٍتوي ًإٍحدى
لًيىٍجزًيىكى أىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىا فػىلىم ا جىاءىهي كىقىص  عىلىٍيًو اٍلقىصىصى قىاؿى الى ٔنىىٍف ٤نىىٍوتى 

 . (ِ)ٌنى﴾ًمنى اٍلقىٍوـً الظ اًلمً 
 كاألجر ىنا أيضنا أجر دنيوٌم، من ماؿ، أك طعاـ، أك ٥نو٨نا.

بصيغة اٛنمع، يف عٌدة آايت؛ للداللة على اٞنهر،  (أجور)ككردت لفظة 
 .(ّ)عطى للزكجة، يف النكاح الشرعٌي الدائم، ببل أدْف خبلؼالذم يي 

يت آتػىٍيتى أيجيورىىين  قاؿ تعاُف: ﴿ايى أىيُػهىا الن يبُ ًإان  أىٍحلىٍلنىا لىكى أى  ٍزكىاجىكى البل 
ًينيكى ٣ن ا أىفىاءى اَّلل ي عىلىٍيكى كىبػىنىاًت عىمًٌكى كىبػىنىاًت عىم اًتكى كىبػىنىاًت  كىمىا مىلىكىٍت ٬نى

يت ىىاجىٍرفى مىعىكى كىاٍمرىأىةن ميٍؤًمنىةن ًإٍف كىىىبىٍت نػىٍفسىهىا لًلن   ًتكى البل  يبًٌ خىاًلكى كىبػىنىاًت خىاالى
ًإٍف أىرىادى الن يبُ أىٍف يىٍستػىٍنًكحىهىا خىاًلصىةن لىكى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنٌنى قىٍد عىًلٍمنىا مىا فػىرىٍضنىا 
عىلىٍيًهٍم يف أىٍزكىاًجًهٍم كىمىا مىلىكىٍت أى٬ٍنىانػيهيٍم ًلكىٍيبلى يىكيوفى عىلىٍيكى حىرىجه كىكىافى اَّلل ي غىفيورنا 

رىًحيمنا﴾
(ْ) . 

                                                           
 .ٕٕ( الكهف: ُ)
 .ِٓ( القصص: ِ)
، ْْٓ/ٔ، كالتفسًن البسيط: ِِٓ/ٓ، كالنكت كالعيوف: ُّٗ/ٖ( انظر: جامع البياف: ّ)

 .ْْٖ/ّ، كتفسًن البحر ايط: ُٖ/ٓكالكٌشاؼ: 
 .َٓ( األحزاب: ْ)
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رىاتو ػػػاتي ميهىاجً ػػػمي اٍلميٍؤًمنى ػػاءىكي ػػػػوا ًإذىا جى ػػنى آمىني ػػا ال ًذيػا أىيُػهى ػػاؿ تعاُف: ﴿يى ػػػكق
 فىاٍمتىًحنيوىين  اَّلل ي أىٍعلىمي إب٬ًًنىاهًنًن  فىًإٍف عىًلٍمتيميوىين  ميٍؤًمنىاتو فىبلى تػىٍرًجعيوىين  ًإُفى اٍلكيف ارً 

ُلوفى ٟنىين  كىآتيوىيٍم مىا أىنٍػفىقيوا كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم أىٍف الى ىين  ًحل  ٟنىيٍم  كىالى ىيٍم ٪نًى
تيميوىين  أيجيورىىين  كىالى ٕنيًٍسكيوا ًبًعصىًم اٍلكىوىاًفًر كىاٍسأىليوا مىا أىنٍػفىٍقتيٍم  تػىٍنًكحيوىين  ًإذىا آتػىيػٍ

 .(ُ)٪نىٍكيمي بػىيػٍنىكيٍم كىاَّلل ي عىًليمه حىًكيمه﴾ كىٍليىٍسأىليوا مىا أىنٍػفىقيوا ذىًلكيٍم حيٍكمي اَّلل ً 
كقاؿ تعاُف: ﴿كىمىٍن َفٍى يىٍستىًطٍع ًمٍنكيٍم طىٍوالن أىٍف يػىٍنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت 
اٍلميٍؤًمنىاًت فىًمٍن مىا مىلىكىٍت أى٬ٍنىانيكيٍم ًمٍن فػىتػىيىاًتكيمي اٍلميٍؤًمنىاًت كىاَّلل ي أىٍعلىمي إب٬ًًنىاًنكيٍم 

ضيكيٍم ًمٍن بػىٍعضو فىاٍنًكحيوىين  إبًًٍذًف أىٍىًلًهن  كىآتيوىين  أيجيورىىين  اًبٍلمىٍعريكًؼ بػىعٍ 
اًت أىٍخدىافو فىًإذىا أيٍحًصن  فىًإٍف أىتػىٌٍنى ًبفىاًحشىةو  ١نيٍصىنىاتو غىيػٍرى ميسىاًفحىاتو كىالى ميت ًخذى

عىذىاًب ذىًلكى ًلمىٍن خىًشيى اٍلعىنىتى ًمٍنكيٍم فػىعىلىٍيًهن  ًنٍصفي مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت ًمنى الٍ 
يػٍره لىكيٍم كىاَّلل ي غىفيوره رىًحيمه﴾ كىأىٍف تىٍصربيكا خى

(ِ) . 
ـي ال ًذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًحل   كقاؿ تعاُف: ﴿اٍليػىٍوـى أيًحل  لىكيمي الط يًٌبىاتي كىطىعىا
لىكيٍم كىطىعىاميكيٍم ًحل  ٟنىيٍم كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى اٍلميٍؤًمنىاًت كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى ال ًذينى 

أيجيورىىين  ١نيًٍصًنٌنى غىيػٍرى ميسىاًفًحٌنى كىالى  أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ًإذىا آتػىيػٍتيميوىين  
٬نىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي كىىيوى يف اآٍلًخرىًة ًمنى  افو كىمىٍن يىٍكفيٍر اًبإٍلً ميت ًخًذم أىٍخدى

 . (ّ)اٝنٍىاًسرًينى﴾
بيحوف؛ مي ػكهبذا تبطل االستدالالت السقيمة الثبلثة، اليت اعتمد عليها ال

 لنٌص القرآٌٓف.لتحريف داللة ا

                                                           
 .َُ( اٞنمتحنة: ُ)
 .ِٓ( النساء: ِ)
 .ٓ( اٞنائدة: ّ)
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كقولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين  فىآتيوىين  أيجيورىىين  »قاؿ الزٌجاج: 
ا؛ ٛنهلهم ابللغة. كذلك  فىرًيضىةن﴾. ىذه آية قد غلط فيها قـو غلطنا عظيمنا جدًّ

قد أٗنع أهٌنم ذىبوا إُف أٌف قولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين ﴾ من اٞنتعة، اليت 
أىل الفقو أهٌنا حراـ. كإ٧ٌنا معىن قولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين ﴾ أم: فما 
تػىغيوا  نكحتموه، على الشريطة اليت جرت يف اآلية، آية اإلحصاف: ﴿أىٍف تػىبػٍ
أبًىٍموىاًلكيٍم ١نيًٍصًنٌنى﴾، أم: عاقدين التزكيج الذم جرل ذكره. ﴿فىآتيوىين  أيجيورىىين  

رًيضىةن﴾. أم: مهورىٌن؛ فإف استمتع ابلدخوؿ هبا، أعطى اٞنهر اتمًّا، كإف فى 
فع بو، فهو استمتع بعقد النكاح، آتى نصف اٞنهر. كاٞنتاع يف اللغة: كٌل ما انتي 

، يف غًن ىذا اٞنوضع: ﴿كىمىتًٌعيوىين  عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي﴾ ليس متاع. كقولو 
و: ػػػػك قولػو. ككذلػػػػػػػن بػعػتػمػتػػسػا يػػػػوىٌن مػػػى: أعطػمعنػالّنعىن زٌكجوىٌن اٞنتع، إ٧ٌنا 

. كمن زعم أٌف قولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو (ُ)اعه اًبٍلمىٍعريكًؼ﴾ػػػػػػتى ػػػاًت مى ػػػقى ػل  ػطى ػمي ػلٍ ػ﴿كىلً 
ًمنػٍهين ﴾ اٞنتعة، اليت ىي الشرط يف التمٌتع، الذم تعملو الرافضة؛ فقد أخطأ 

 .(ِ)«نةخطأ عظيمنا؛ ألٌف اآلية كاضحة بيًٌ 
قراءة شاٌذة مردكدة، ٢نالفة  (أحبار اٞنتعة)القراءة اليت استدٌؿ هبا  -اجلهة الثانية

للقرآف الكرٔف. كالقراءة الشاٌذة ليست من القرآف الكرٔف، كليست حٌجة شرعٌية، 
 ببل خبلؼ.

 -النكاح الصحيح  على غًن -كقد دلٌلنا على أٌف اٞنتعة »قاؿ الطربٌم:  
حراـ، يف غًن ىذا اٞنوضع من كتبنا، ّنا أغىن عن إعادتو، يف ىذا اٞنوضع. كأٌما 

ٌي بن كعب، كابن عٌباس، من قراءهتما: "فما استمتعتم بو منهٌن ػبى كم عن أي ري  ما

                                                           
 . كسقطت الواك من اٞنطبوع.ُِْ( البقرة: ُ)
 .ّٖ/ِ( معآف القرآف كإعرابو: ِ)
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سٌمى"، فقراءة ِنبلؼ ما جاءت بو مصاحف اٞنسلمٌن، كغًن جائز إُف أجل مي 
بو اٝنرب القاطع العذر، عٌمن  م أيتً ػهللا تعاُف شيئنا ل ق يف كتابلحً ألحد أف يي 

 . (ُ)«٩نوز خبلفو ال
ليست بثابتة ثبواتن قطعيًّا،  (أحبار اٞنتعة)الركاايت اليت استدٌؿ هبا  -اجلهة الثالثة

 فكٌلها من ركاايت اآلحاد، كىي على عٌدة أقساـ، أبرزىا:
 . ركاايت موضوعة مكذكبة منسوبة إُف النيٌب  -1

اًء، لى ػي إًلى ػً ا أيٍسرًمى بػلىػم  »كمن أمثلتها:  : ػً ًحقىنػى الس مى رىئًيلي، فػىقىاؿى بػٍ ي جى
: إًنٌ  حىم دي، ًإف  اَّلل ى ػمي  ايى   .(ِ)«ي قىٍد غىفىٍرتي لًٍلميتىمىتًًٌعٌنى ًمنى النًٌسىاءً ػً يػىقيوؿي
إُف  ،هاػحرٌفوا دالالت (متعةػأحبار ال)؛ لكٌن (ّ)متعة اٜنجٌ ػركاايت تتعٌلق ب -2
 مزعومة.ػمتعة الػال

 يف  اٍلميتػٍعىًة، آيىةي  أيٍنزًلىتٍ » قاؿ: حصٌن، بن عمراف عنكمن أمثلة ذلك:  
، ًكتىابً   عىنػٍهىا، يػىٍنوى  كىَفىٍ  ٪نيىٌرًميوي، قػيٍرآفه  يػينػٍزىؿٍ  ، كىَفىٍ  اَّلل ً  رىسيوؿً  مىعى  فػىفىعىٍلنىاىىا اَّللً 

، حىت    .(ْ)«شىاءى  مىا ًبرىأًٍيوً  رىجيله  قىاؿى  مىاتى
إ٧ٌنا تتعٌلق ّنوضوع متعة اٜنٌج؛  -كأمثاٟنا من الركاايت  -فهذه الركاية  

كلكٌن )أحبار اٞنتعة( ٫ندعوف أتباعهم، كيٌدعوف أٌف لفظة )اٞنتعة( يف ىذه 
الركاايت ييراد هبا اٞنتعة اٞنزعومة. كقد بٌينا ابلتفسًن القطعٌي العريٌب الصحيح عدـ 

                                                           
 .ٖٗٓ/ٔ( جامع البياف: ُ)
 .ُِ، رقم َّٔ/ََُ( ُنار األنوار: ِ)
، كنكاح ُٖٔ/ٖ، كّّْ-ِّْ/ّ، كفتح البارم: ْْٕ/ُ( انظر: كشف اٞنشكل: ّ)

 .ُّٖ-ُّٔاٞنتعة دراسة كٓنقيق: 
 .ِْْٔ، رقم ُِْٔ/ْ( صحيح البخارٌم: ْ)
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 مزعومة.ػمتعة الػكجود آية تدٌؿ على تلك ال
أٌما اٞنقصود بعبارة )آية اٞنتعة(، الواردة يف ىذه الركاية، فهو قولو تعاُف: 

 ريءيكسىكيمٍ  ٓنىًٍلقيوا كىالى  اٍٟنىٍدمً  ًمنى  اٍستػىٍيسىرى  فىمىا أيٍحًصٍرمتيٍ  فىًإفٍ  َّللً ً  كىاٍلعيٍمرىةى  اٜنٍىج   كىأىٕنُوا﴿
ليغى  حىت   ل وي  اٍٟنىٍدمي  يػىبػٍ  ًمنٍ  فىًفٍديىةه  رىٍأًسوً  ًمنٍ  أىذنل ًبوً  أىكٍ  مىرًيضنا ًمٍنكيمٍ  كىافى  فىمىنٍ  ١نًى
قىةو  أىكٍ  ًصيىاـو   ًمنى  اٍستػىٍيسىرى  فىمىا اٜنٍىجًٌ  ًإُفى  اًبٍلعيٍمرىةً  ٕنىىت عى  فىمىنٍ  أىًمنػٍتيمٍ  فىًإذىا نيسيكو  أىكٍ  صىدى
دٍ  َفىٍ  فىمىنٍ  اٍٟنىٍدمً  ثىةً  ـي فىًصيىا ٩نًى ـو  ثىبلى ٍعتيمٍ  ًإذىا كىسىبػٍعىةو  اٜنٍىجًٌ  يف  أىاي   عىشىرىةه  تًٍلكى  رىجى
ـً  اٍلمىٍسًجدً  حىاًضرًم أىٍىليوي  يىكينٍ  َفىٍ  ًلمىنٍ  ذىًلكى  كىاًملىةه   اَّلل ى  أىف   كىاٍعلىميوا اَّلل ى  كىاتػ قيوا اٜنٍىرىا
 .(ُ)﴾اٍلًعقىابً  شىًديدي 

يف استدالٟنم هبذه اللفظة من ىذه الركاية،  -)أحبار اٞنتعة(  لي ثى كمى 
ميغاًلط ٪ناكؿ أف يستدٌؿ على ٓنرٔف  لً ثى كمى   -ابالعتماد على )االشرتاؾ اللفظٌي( 

تػ عيواػتى  قيلٍ ﴿ع( بقولو تعاُف: )التمتُ   .(ِ)﴾الن ارً  ًإُفى  مىًصًنىكيمٍ  فىًإف   مى
االشرتاؾ اللفظٌي للفعل )ٕنٌتع(، فاٞنغالط يستطيع أيضنا أف يعتمد على 

ع(، ابالستناد إُف ىذا كيقطع النٌص عن سياقو الكامل؛ فيٌدعي ٓنرٔف )التمتُ 
 التفسًن السقيم، اٞنخالف للداللة القرآنٌية، كٌل اٞنخالفة!!! 

د؛ ت، مع الداللة على التحرٔف اٞنؤب  ركاايت دٌلت على الرتخيص اٞنؤق   -3
 .(ّ)ـحرًٌ مي ػص، كاإلعراض عن اٛنزء الرخًٌ مي ػاٛنزء ال فكيف يصٌح االعتماد على

: اَّلل ً  رىسيوؿً  مىعى  كىافى  أىن وي » يٌ ػجيهنػرة الػسبكمن أمثلة ذلك: عن    ، فػىقىاؿى
،ػالن   اػأىيُػهى  اػيى   كىًإف   اًء،ػػػالنًٌسى  نى ػػػػمً  اًع،ػتى ػمٍ ػتً ػػااًلسٍ  يػػً ف ٍم،ػػلىكي  تي ػأىًذنٍ  تي ػكينٍ  دٍ ػػقى  يػػػً إًنٌ  اسي

                                                           
 .ُٔٗ( البقرة: ُ)
 .َّ( إبراىيم: ِ)
 .ُِّ، ََُ( انظر: ٓنرٔف نكاح اٞنتعة: ّ)



671 

، إًلى  ر ـى ػػػحى  قىدٍ  اَّلل ى  هي ػػًعنٍ  افى ػػكى  نٍ ػػفىمى  ًة،ػػامى ػػاٍلًقيى  ٍوـً ػػػيى  ىػذىًلكى  لًٌ ػػفػىٍلييخى  ٍيءه،ػػػشى  ًمنػٍهين   دى
تيميوىين   م اػمً  أتىٍخيذيكا كىالى  وي،ػلى ػيػػػبًػسى  ئناػػػشى  آتػىيػٍ  .(ُ)«يػٍ

منت كٌلو، فيقولوا بوجود الرتخيص ػمتعة( على الػفإٌما أف يعتمد )أحبار ال 
منت كٌلو؛ فبل يكوف دليبلن ػمؤب د؛ كإٌما أف ييعرضوا عن الػمؤق ت، فالتحرٔف الػال

 حالتٌن.ػعلى مرادىم، يف ال
ص، فاعتمدكا عليو؛ كأعرضوا    كلكٌن )أحبار اٞنتعة( عمدكا إُف اٛنزء اٞنرخًٌ

 ًنة مفضوحة، ببل ريب!!! حٌرًـ؛ كىي مغالطة كبمي ػكٌل اإلعراض، عن اٛنزء ال
 .(ِ)﴾بًبػىٍعضو  كىتىٍكفيريكفى  اٍلًكتىابً  بًبػىٍعضً  أىفػىتػيٍؤًمنيوفى ﴿قاؿ تعاُف:  
كدعول الرتخيص اٞنؤق ت ليست قطعٌية التصدير، كال قطعٌية التفسًن؛ فإٌف  

٬نيكن  الركاايت اليت تضٌمنت ذلك الرتخيص ليست إاٌل ركاايت آحاد؛ كلذلك ال
 .بة ما فيها من ترخيص مؤق ت إُف النيٌب القطع بصٌحة نس

ككذلك ال ٬نيكن القطع بصٌحة الفهم الذم اختاره بعض الركاة، كبعض  
اٞنؤٌلفٌن، من بعدىم؛ فليس ٖنٌة دليل قطعٌي على صٌحة ذلك الفهم؛ ألنٌو مستًند 

 إُف ما ال ٬نيكن القطع بصٌحة صدكره.
ق من قطعٌية التصدير؛ التحقُ  كال ٬نيكن ٓنقيق التفسًن القطعٌي، إاٌل بعد 

ألٌف التفسًن عبارة عن بياف داللة الدليل، كالدالالت ٔنتلف ابختبلؼ العناصر 
اٞنقالٌية كاٞنقامٌية للنٌص؛ فيكوف كٌل تغيًن يف عناصر الداللة مؤٌداين إُف تغيًن يف 

 صٌحة التفسًن، كقطعٌيتو. 
ع ، كبٌن نسبة التمتُ لنيٌب كٖنٌة فرؽ كبًن بٌن نسبة الرتخيص اٞنؤق ت إُف ا 

                                                           
 .ُِ/َُْٔ، رقم َُِٓ/ِ( صحيح مسلم: ُ)
 .ٖٓ( البقرة: ِ)
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 ي العهد النبوٌم. ػإُف بعض الصحابة، ف
فجائز أف يكوف بعض الصحابة قد مارسوا اٞنتعة، كما مارسوا غًنىا، من 

ٌم جاء التحرٔف القطعٌي، ابلبياف ػمت ابلتدريج؛ ثالعادات اٛناىلٌية، اليت حيرًٌ 
  تعاُف. النبوٌم الصريح، فانتهوا عنها؛ طاعةن 

، يف العهد النبوٌم، قبل ٓنر٬نها؛ كليس الصحابة اٝنمرى  ب بعضي شرً  كقد
 ؛ذلك الشرب دليبلن على إابحتها، أك على كجود الرتخيص فيها؛ كإ٧ٌنا شربوىا

  تعاُف. ، انتهوا عنها؛ طاعةن اٝنمري  متلعدـ كجود التحرٔف القطعٌي؛ فلٌما حيرًٌ 
، ابالعتماد إُف النيٌب كلذلك ال ٩نوز القطع بنسبة الرتخيص اٞنؤق ت 

ض القطعٌي، بٌن على ركاايت ظنٌػٌية الثبوت، كظنٌػٌية الداللة؛ كال سٌيما مع التعاري 
، كبٌن القطعٌيات اإلسبلمٌية.   ذلك الرتخيص اٞنزعـو

كلو سٌلمنا جدالن كجود ذلك الرتخيص؛ فإٌف ركاايت الرتخيص تدٌؿ على 
ا،  كأنٌو كاف لغيزاة الصحابة، يف بعض أٌف الرتخيص كاف مؤقػ تنا، كليس مؤب دن

الغزكات، كأنٌو كاف ألسباب خاٌصة، كأٌف النساء البليت ارتبطوا هبٌن مؤق ػػتنا كيٌن من 
 م بعض اٞنؤٌلفٌن.الكافرات، ال من اٞنؤمنات، كما توى  
ع ابستحباب التمتُ  -يف فتاكاىم األثيمة  -فمن أين جاء )أحبار اٞنتعة( 

ا؛ كجواز التمتُ جواز التمتُ ابٞنؤمنة العفيفة؛ ك  ع ببنت التاسعة ع ابلرضيعة تفخيذن
ا، من دكف إذف كلٌيها؛ كجواز التمتُ  ؛ ابلبكر، اليت ليس ٟنا أبع كطئنا، تفخيذن

 عالتمتُ ها من كليُ  هاابلبكر، من دكف إذف كلٌيها، إذا منعع كطئنا، كجواز التمتُ 
البالغة الرشيدة، من  ،ابلبكرع كطئنا، ، الذم ترغب إليو؛ كجواز التمتُ ابلكفؤ

من ارتباط اٞنوطوءة برجل  قع كطئنا، مع عدـ التحقُ ؛ كجواز التمتُ دكف إذف كلٌيها
 ع كطئنا، بعدد غًن ١نصور، من النساء... إٍف؟!!!آخر؛ كجواز التمتُ 

 ركاايت تنسب القوؿ إبابحة اٞنتعة اٞنزعومة، إُف بعض الصحابة. -4
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ٍعتي » قاؿ: ٗنرة أيب عنكمن أمثلة ذلك:  ، اٍبنى  ٚنًى  ميتػٍعىةً  عىنٍ  ييٍسأىؿي  عىب اسو
، النًٌسىاًء،  ًقل ةه، النًٌسىاءً  كىيف  الش ًديًد، اٜنٍىاؿً  يف  ذىًلكى  ًإ٧ن ىا لىوي: مىٍوُفن  لىوي  فػىقىاؿى  فػىرىخ صى

: اٍبني  فػىقىاؿى  ٥نىٍوىهي، أىكٍ   .(ُ)«نػىعىمٍ  عىب اسو
 -إف صٌح صدكره منهم  - (الصحابة)كالرأم الذم يذىب إليو بعض 

 . (ِ)الصحابة ٗنهورى  - يف رأيهم -سٌيما حٌن ٫نالفوف  ، كالشرعٌيةن  ليس حٌجةن 
 ركاايت تنسب القوؿ إبابحة اٞنتعة اٞنزعومة، إُف بعض التابعٌن، كاتبعيهم. -5

بن اٜنسٌن بن د بن علٌي ب إُف جعفر بن ١نمٌ نسى كمن أمثلة ذلك: ما يي 
مىا ًمٍن رىجيلو ٕنىىت عى، مثي  اٍغتىسىلى، »علٌي بن أيب طالب، اٞنلٌقب ابلصادؽ، أنٌو قاؿ: 

ًإال  خىلىقى اَّلل ي ًمٍن كيلًٌ قىٍطرىةو، تػىٍقطيري ًمٍنوي سىٍبًعٌنى مىلىكنا، يىٍستػىٍغًفريكفى لىوي، ًإُفى يػىٍوـً 
نًٌبػىهى   . (ّ)«ًإُفى أىٍف تػىقيوـى الس اعىةي  ،ااٍلًقيىامىًة، كىيػىٍلعىنيوفى ميتىجى

كأقواؿ التابعٌن كاتبعيهم ليست حٌجة شرعٌية، ببل ريب، حٌت لو صٌحت 
 نسبة تلك األقواؿ إليهم.

بل يف حالة صٌحة ىذا القوؿ اٞننكىر عن )جعفر بن ١نٌمد(؛ فإٌف ىذا 
 و!!!القوؿ سيكوف سببنا يف انتقاد ىذا الرجل، كالطعن يف علمو كصدقو كدين

ينفوف صٌحة  -الذين يقولوف بفضل ىذا الرجل  -كلذلك ْند العلماء 
 صدكر أمثاؿ ىذه العبارات منو، كيٌتهموف الركاة عنو ابلكذب، كاالفرتاء عليو.

 ،ب عليو من األكاذيبذً قد كي  ،ككذلك جعفر الصادؽ»قاؿ ابن تيمٌية: 
 ،كالربكؽ ،كالرعود ،النجـوب إليو القوؿ يف أحكاـ سً  ني  هللا، حٌت ما ال يعلمو إاٌل 

                                                           
 .ِْٖٔ، رقم ُٕٔٗ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .َُِ-َُُ/ّ( انظر: أحكاـ القرآف: ِ)
 .ِِ، رقم َّٕ/ََُاألنوار: ( ُنار ّ)
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"منافع سور  :ب إليو كتابسً اليت ىي من االستقساـ ابألزالـ، كني  ،كالقرعة
ب سً  ني برمء من ذلك، كحٌت   اجعفرن  أفٌ  ا يعلم العلماءي القرآف"، كغًن ذلك ٣نٌ 

 . (ُ)«...ةعلى طريقة الباطنيٌ  ،إليو أنواع من تفسًن القرآف
مكن ػسقيمة، كٌل السقامة، ال يي  (متعةػال أحبار)فاٜناصل أٌف استدالالت  

إلبطاؿ ىذا  ،؛ كسقامتها كافية(مزعومةػمتعة الػال)للقوؿ إبابحة  ،أف تكوف كافية
 . (األثيم القوؿ)

، اليت (الفتاكل األثيمة)كنزداد يقيننا ببطبلف ىذا القوؿ، إذا تذٌكران تلك 
 كٌل اٞنعارضة.  (،القطعٌيات اإلسبلمٌية)ض عارً تي 

 :مارسات أثيمةـعالقات سقيمة وم
 كما قيل يف )اٞنتعة( ييقاؿ أيضنا يف الصور اٞنشاهبة، أك اٞنقاربة ٟنا، كأبرزىا: 

 سٌمى: )الزكاج بنٌية الطبلؽ(. ما يي  -أ
 سٌمى: )زكاج التحليل(.ما يي  -ب
 سٌمى: )الزكاج العريٌف(.ما يي  -ج
 مسيار(.ػال سٌمى: )زكاجما يي  -د
 مسفار(.ػ)زكاج السٌمى: ما يي  -ىـ
 سٌمى: )زكاج الكاسيت(. ما يي  -و
 سٌمى: )زكاج الطابع(.ما يي  -ز

 سٌمى: )زكاج البصمة(.ما يي  -ح
 سٌمى: )زكاج الوشم(.ما يي  -ط
 سٌمى: )زكاج الدـ(.ما يي  -ي

                                                           
 .ُُ/ٖ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
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 سٌمى: )زكاج اٟنبة(. ما يي  -ك
 سٌمى: )زكاج الشفاه(. ما يي  -ل
 سٌمى: )زكاج الوردة(. ما يي  -م
 محموؿ(. ػسٌمى: )زكاج الما يي  -ن

 سٌمى: )زكاج الرمل(. ما يي  -س
ا ييسٌمى: ػكعمٌ  السٌرٌم(، ا ييسٌمى: )الزكاجػعمٌ  (،ازػػػن بػاب)ل ػػئػػسي كقػػػد  
متعة(؛ ػال مسيار(، كعٌما ييسٌمى )زكاجػال كعٌما ييسٌمى )زكاج ٌي(،ػالعرف )الزكاج
 ماػإنٌ  مطه ر،ػال للشرع خالفةن ػم هاػلكون جوز؛ػت ال كٌلها األنواع ىذه»فقاؿ: 
 معتبػىرة،ػال ركطوػكش اح،ػالنك أركاف على مشتملػال الػميػعلىن، ىو الشرعيٌ  النكاح

 .(ُ)«التوفيق يٌ ػكل كهللا. رعناػػش
 الشرعٌي، الزكاج يتزٌكج أف مسلم كلٌ  على الواجب»كقاؿ ابن ابز أيضنا:  

 كمن. ذلك غًن أك مسيار، زكاج سيػمػٌي سواء ذلك، يػخالف ما يػحذر كأف
 ما كاٜناؿ - ألنٌو يصٌح؛ لػم الزكجاف، كتمو فإذا اإلعبلف؛ الشرعيٌ  الزكاج شرط
 .(ِ)«التوفيق كِفٌ  كهللا ى،ػابلزن أشبو -ذكر 

مار شيطانٌية فاسدة، كاإلسبلـ برمء ػفالثمار الناْنة من ىذه الصور ث
منها، كٌل الرباءة؛ كمن أفت َنوازىا من اٞنؤلٌفٌن، كأشباه اٞنؤٌلفٌن، فقد أخطأ،  

 كما أخطأ من أفت إبابحة اٞنتعة.  
سٌيما  ككذلك من أفت إبابحة )اٞنمارسات الشاٌذة(، مع )الزكجة(، كال

  .لفمويٌة الشاٌذة القذرةاٞنمارسة الشرجٌية الشاٌذة القذرة، كاٞنمارسة ا

                                                           
 .ِْٖ/َِ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
 .ِّْ-ُّْ/َِ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ِ)
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ي، ػمارسها الزانة مع الزكانػما يػإنٌ  القذرة، الشاٌذة ممارساتػفإٌف ىذه ال
بالٌن ابرتكاب أقبح القذارات؛ من أجل يي  ي الػسٌيما العواىر منهٌن، البلت كال

 !!!!حفنة من الدكالرات
يفعل فهل يرضى من أفتوا إبابحة )اٞنمارسة الشرجٌية الشاٌذة القذرة( أف 

 هم؟!!!ػهم كأخواتػي بناتػف ،ىم ذلكأصهاري 
كىل يرضى من أفتوا إبابحة )اٞنمارسة الفمويٌة الشاٌذة القذرة( أف يفعل 

 أصهاريىم ذلك، فػي بناتػهم كأخواتػهم؟!!!
ن( ػن القذرتيػن الشاٌذتيػممارستيػن )الػوا إبابحة ىاتيػػػػن أفتػػػل يرضى مػكى

 ؟!!! (العواىر)هم، كما تيعامىل ػهم كأخواتػأف تيعامىل بنات
هاتٌن القذارتٌن، لبناهتم كأخواهتم؛ فإٌف )اإلسبلـ( ػإذا كاف ىؤالء يرضوف ب

ا، كىو ب ال من الفتاكل  ،راءة، من كٌل فتولػكٌل الب  ،رمءػػيرضى بذلك أبدن
 الشيطانٌية األثيمة الشاٌذة القذرة!!!

 اٞنفهـو ينحسر اٜنديثة اٛناىلٌية مجتمعاتػال كيف»قاؿ سٌيد قطب: 
. اٜنيواف عن اإلنسآفٌ  زابلتميُ  عبلقة لو ما كلٌ  عن يتخٌلى ُنيث األخبلقٌي،

 حٌت  كال -الشرعٌية  غًن اٛننسٌية العبلقات تيعتربى  ال اجملتمعات ىذه ففي
 يف األخبلقٌي ينحصر اٞنفهـو إفٌ ! أخبلقٌية رذيلة -الشاٌذة  اٛننسٌية العبلقات
؛ الدكلة مصلحة حدكد يف ،كالسياسٌية أحياانن  كاالقتصاديٌة صٌيةالشخ اٞنعامبلت
 اجملتمعات ىذه يف كاإلعبلـ التوجيو أجهزة ككلٌ  كالركائٌيوف كالصحفٌيوف كالكيٌتاب
 االٌتصاالت إفٌ : كالشٌباف كالفتياف كالزكجات للفتيات صر٪نة تقوٟنا اٛناىلٌية
 غًن متخٌلفة ٠نتمعات اجملتمعات ىذه مثل! أخبلقٌية رذائل ليست اٜنرٌة اٛننسٌية

 كىي.. اإلنسآفٌ  التقٌدـ خطٌ  كّنقياس اإلنسانٌية، النظر كجهة من متحٌضرة،
 شهواتو، من ،اإلنساف حريرػت خطٌ  ىو اإلسبلـ خطٌ  ألفٌ  إسبلمٌية؛ غًن كذلك
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 .(ُ)«اٜنيوانٌية نزعاتو على كتغليبها اإلنسانٌية، كتنمية خصائصو
هًلكات، مي ػإُف أسفل الُسفلىيات، كأىلك ال ،اليـوحدرت البشريٌة ػلقد ان

 جنسٌية، الشاٌذة، القذرة. ػممارسات الػي الػسٌيما ف كال
ىذا خطورة ؾ جنسٌية(؛ لتيدرً ػال عن )الُدمى ،كيكفي أف تقرأ شيئنا

 حدار السريع الفظيع الػميريع!!!ػاالن
حاديٌة، ػشيطانٌية، كإلجهود ػب ،( تتحٌوؿالزانية مرأة اآلدمٌيةػلقد بدأت )ال

خواء، من كٌل ػى )ديمية جنسٌية(، خاكية كٌل الػكصهيونٌية، كصليبٌية، كبوذيٌة، إل
، كال كرامة، كال عٌفة، كال حياء، يمى فبل مشاعر، كال قً  ؛مقٌومات اإلنسانٌيةػال

انة، كما إابء؛ بل أصبحت آلة جنسٌية، خاضعة كٌل اٝنضوع للزُ  عة، كالانى ٣ني  كال
 سائر اآلالت، اليت يصنعها اإلنساف!!! ٔنضع 

تتحٌوؿ  -مصنوعة من اٞنواٌد الصناعٌية ػال -كقد بدأت )الُدمية اٛننسٌية( 
ة(، ػيٌ ػسة اآللمارى مي ػعلى )ال ،اؿي ػػػن الرجػػمرأة اآلدمٌية؛ لييدمً ػإُف بديل صناعٌي، عن ال
إنسانٌية(، عند الرجاؿ؛ مشاعر؛ فييقتىل ما تبٌقى من )قيم ػاٝنالية كٌل اٝنلٌو، من ال

 خضوع، ألكلياء الشيطاف!!! ػحوا )آالت بشريٌة(، خاضعة كٌل اللييصبً 
من )اإلنسانٌية( إُف )اٜنيوانٌية(؛  -قد٬ننا كحديثنا  -لقد ا٥ندرت )البشريٌة( 

 بيد الشيطاف. مثٌ ا٥ندرت اليـو من )اٜنيوانٌية( إُف )اآللٌية(؛ فأصبحت ألعوبةن 
اال٥ندارين، إاٌل )أكلياء الر٘نن(؛ فإهٌنم قد استمسكوا م يسلم من ىذين ػكل

ُنبل هللا، كاعتصموا بو؛ فنجوا من السقوط يف )الوادم السحيق(، الذم سقط 
 متعة(، ك)أحبار الشذكذ(، ك)أحبار الفضائٌيات(!!!ػفيو غًنيىم، من )أحبار ال

                                                           
 .ُِٗٓ-ُِٖٓ/ّ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 مضيحّيتـرة الـصي

 
قد ٓنٌولوا إُف اٞنسيحٌية، ٞنا كجدان  - كٌل الناس  - كلو ٔنٌيلنا أٌف الناس

ر؛ ألٌف اٞننسوب إُف اٞنسيحٌية يشارؾ اٞننسوب إُف اليهوديٌة، يف عقيدة ذكى ا يي فرقن 
شرعٌية العهد القدٔف؛ كلذلك فإنٌو حٌن يطالع تلك التحريفات، لن يكوف ّننجاة 

 من آاثرىا، إف اعتقد بشرعٌيتها. 
ككعد  ، ابلتوراة كاإل٤نيلأكحى هللا»ؿ القٌس منيس عبد النور: اق
ا يصدؽ كعده. كيت ضح حفظو من التحريف كالتبديل، كىو دائمن  ،ُنفظهما

  ٔٔما يشتمبلف على بٌن التوراة كاإل٤نيل. فمع أهنٌ  ،فاؽ التاـٌ لوحيو من االتٌ 
يف  ،ىذه األسفار كلٌ    أفٌ إاٌل  ،اة كثبلثٌن نبيًّ ، لستٌ قرانن  ُٔأيكحي هبا يف  ،كتاابن 

ة ينتشلهم من عبوديٌ  ،بواسطة فادو كرٔف ،يف إعبلف فداء البشر ،فاؽغاية االتٌ 
، كىي: كتاابن   ّٗكتشتمل أسفار التوراة أك )كتب العهد القدٔف( على  ة.اٝنطيٌ 

ًكيًٌٌن، كالعى ري خي ػين، كالوً كٍ الت   وث، ضاة، كراعي وع، كالقي شي ية، كيى نً ثٍ د، كالتػ  دى كج، كالبل 
كالثآف،  ،ؿـ األكٌ كالثآف، كأخبار األايٌ  ،ؿوؾ األكٌ لي مي ػكالثآف، كال ،ؿيل األكٌ وئً مي كصى 
يد شً عة، كنى ًن، كاألمثاؿ، كاٛنامً زامً مى ػوب، كالحىٍميا، كأىٍسًتًن، كأيُ ػرا، كنى زٍ كعى 
ع، وشى و ات ًحٍزًقياؿ، كدانًيآؿ، كىي بػي راثيو، كنػي كمى  ا،يو ات ًإشىٍعياء، كًإٍرمً بػي شاد. كنػي نٍ األى 
بػىُقوؽ، كصىفىٍنيا، يخا، كانحي وانف، كمً اي، كيي دٍ وبى وس، كعي يل، كعامي وئً كيي  ، كحى ـو

 ،اليت حافظوا عليها ،سةي. فهذه كتب بين إسرائيل اٞنقد  بلخً ، كمى ايٌ رً كى كحىج ي، كزى 
س، قي رٍ ، كمى كىي: إ٤نيل مت   ،ِٕفعددىا  ،ا كتب العهد اٛنديدأمٌ  غاية اٜنرص.بً 

كما، كرسالتاه إُف  ل. كرسائل بيوليس الرسوؿ إُف ري سي ؿ الرُ ا. كأعمانٌ وحى وقا، كيي كلي 
ًطي ة، كأىفىسيس، كًفيًلب ي، كرسالتاه إُف ػًٌ كيورًنٍػثيوس، كرسالتو إُف غىبلى ي، ككيوليوسًٌ

كيس، كرسالتو إُف تًيطيس، كًفًليميوف، كالًعبػٍرىانًيًٌٌن،  تىسىاليونًيًكي، كرسالتاه إُف تًيميواثى
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ا الثبلث، كرسالة نٌ وحى كالثانية، كرسائل يي  ،كُفرسالتا بطرس األي رسالة يعقوب، ك  مثٌ 
كىو كتب  ،ؿ )التوراة(ك بنو إسرائيل ابلقسم األكٌ كيتمسٌ  ا.نٌ وحى يهوذا. كرؤاي يي 

 (،التوراة) :كوف ابلقسمٌنفيتمسٌ  ،وفا اٞنسيحيٌ كاألنبياء. أمٌ  ،مزامًنػكال ،موسى
 .(ُ)«مضموف التوراة كاإل٤نيل كاحد ألفٌ  ؛ك٨نا مرجعهما يف العقيدة ،(اإل٤نيل)ك

اػلػم ي ،كمن ىنا  ،هاماتػي تصحيح االتٌ ػف ،جد القٌس منيس حرجن
ي أتكيد ػيستثمرىا فيؤكًٌدىا، ك ، بل أخذ مػاألنبياء، يف العهد القديى ػمنسوبة إلػال

ى أنبياء ػى أٌف البشر كٌلهم خطٌاؤكف، حتٌ ػمعنػ(، بالعاٌمة خطيئة البشريٌةػفكرة )ال
  !!! إُف الفادم -بزعمو  -(؛ كلذلك ٪نتاجوف مػالعهد القدي)

ذ ػخػكات  " (:ُٗ: ْتكوين)رض: يقوؿ ػمعتػقاؿ ال»قاؿ القٌس منيس: 
نقوؿ:  كللردٌ  أبكثر من كاحدة؟ ،بيح هللا الزكاجفهل يي  ."المك لنفسو امرأتٌن

آلدـ الواحد  ،اء كاحدةمن كاحدة، فخلق حوٌ  ،اختار هللا للبشر الزكاج
طيعوف ما اختار هللا (. كاستمر  البشر يي ِٓ-ُِ: ِك) (،ِٕ: ُ)تكوين
 ،و قتل رجبلن إنٌ  : جاء المك اٝناطئ الذم قاؿ المرأتيوحٌت  ،(ُ: ْ)تكوين

 ،كًصل ة. كأمر هللا ،عادة :دتٌنكىو الذم تزك ج من السيٌ  .(ِّ: ْكفت )تكوين
 يىزيغى قلبيو لئبٌل  ؛و نساءن ػػكثًٌر لإسرائيل ال يي  يػبن كى لً مى  أفٌ  :ي شريعة موسىػف

رغم األمر  ،ج من كثًناتكتزكٌ  ،ك سليماف(. كقد أخطأ اٞنلً ُٕ: ُٕ)تثنية
كال يدخلوف  ،تدخلوف إليهم ال" :كالذم يقوؿ ،ِنصوص عيب اد الوثن ،اإلٟنيٌ 

يلوف قلوبكمإليكم، ألهنٌ   :مسيحػ(. كقاؿ الِ: ُُملوؾُ) "كراء آٟنتهم ،م ٬ني
(. كعل منا اإل٤نيل ْ: ُٗ)مت "ا كأنثىخلقهما من البدء خلقهما ذكرن الذم "

ىي اليت تكوف على مثاؿ عبلقة  - بٌن الزكج كزكجتو -ة العبلقة النموذجيٌ  أفٌ 

                                                           
 .ُّ( شبهات كىػمٌية حوؿ الكتاب الػمقٌدس: ُ)
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كالكنيسة  ،مسيح كاحدػ(. كالِّك ،ُّ: ٓمسيح ابلكنيسة )أفسسػال
بسبب قساكة  من أكثر من كاحدة، كلكن ،ا ابلزكاجم أيمر هللا أبدن ػكاحدة!.. كل
من  ألفٌ  ؛أبكثر من كاحدة ،ع الزكاجػػو منم بذلك. بل إنٌ ػهػمح لػس ،قلوب البشر
من تعد دت  كلٌ   . كقد رأينا من التوراة أفٌ عن الربٌ  ،يىزيغ قلبيو ،ييكثر النساء

علًٌمنا كنكد. كتي  ،ي خصاـػف ،، كنشأ أكالدههنٌ ػكحيات ،تنغ صت حياتو ،زكجاتو
معقوؿ، كذلك بسبب تساكم عدد ػىو األمر ال :الزكاج من كاحدة الطبيعة أفٌ 

 .(ُ)«مع الرجاؿ ،النساء
 أفٌ  (:ُّ-ُُ: ُِتكوين)معرتض: جاء يف ػقاؿ ال»كقاؿ القٌس أيضنا: 

ليكوف ِف خًن بسببك، " ؛ا أختوإهنٌ  :إبراىيم طلب من زكجتو سارة أف تقوؿ
على تقليد  ،ثة القارئى حادػىذه ال . أال يدفع ذًكري "كٓنيا نفسي من أجلك

نقوؿ: لو كاف موسى )كاتب سفر التكوين(  كللردٌ  كارتكاب الكذب؟ ،إبراىيم
ًجل جد ه األكرب. كلكنٌ  ،ةٜنذىؼى ىذه القصٌ  ،ا بتفكًنه الشخصيٌ مدفوعن   اليت ٔني

ا ىدؼ الركح لها. أمٌ ليسجًٌ  ؛ركح هللا ىو الذم ساقو ًذكرىا دليل على أفٌ 
و ال فرؽ، إذ ألنٌ  ؛اؤكفالبشر خطٌ  كلٌ   رينا أفٌ فهو أف يي  ،من تسجيلها ،القدس

مسيح. كليس ػالذم بيسوع ال ،بنعمتو ابلفداء ،اانن جٌ ػاٛنميع أخطأكا.. متربًٌرين م
اليت  ،ة هللاحبٌ ػ الواحد، يسوع اٞنسيح. كىذا يكشف لنا مإاٌل  ،ىناؾ إنساف كامل

 -ة ى التوبة. فبل توجد خطيٌ عنا علالراجع إُف هللا، كما يشجًٌ  ،ب ابٝناطئرحًٌ تي 
ة خطيٌ  كمن اٞنؤسف أفٌ  عند التوبة عنها. ،ٓنرمنا من ر٘نة هللا - متمهما عظي 

 -مع زكجتو رفقة. كما كاف يعقوب  ،من كلده إسحاؽ ،رتإبراىيم ىذه تكرٌ 
ة، خطيٌ ػ تو بو هللا إليو. كىذا يكشف لنا شناعة الحٌت  ؛اخادعن ػم - حفيد إبراىيم

                                                           
 .ٔٓس: ( شبهات كىػمٌية حوؿ الكتاب الػمقدٌ ُ)
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ة عن خطيٌ  ،دافعواكقد حاكؿ البعض أف يي  ما يقتدكف بوالديهم. ااألبناء كثًنن  فإفٌ 
 ،غًن شقيقة ،اا كذبة بيضاء، فقد كانت سارة أختن ػػهػإنٌ  :همػبقول ،إبراىيم

 ،أبيضو :ودين الكذب كلٌ س يي مقد  ػالوحي ال إلبراىيم. كىذا صحيح. لكنٌ 
 تستحقٌ  ،ةها خطيٌ ػأنٌ  على ،كأسوده، كقد سج ل لنا ىذه الكذبة البيضاء

 .(ُ)«اإلدانة
 ،هتاالنصارل قبلوا ىذه األسفار على عبٌل  بيد أفٌ »قاؿ ١نٌمد الغزاٌِف:  

تٌن تقـو عليهما ا ٔندـ قضيٌ ألهنٌ  ٞناذا؟.. س!كجعلوىا شطر الكتاب اٞنقدٌ 
 ،العاٞنٌن ؿ ربٌ د اإللو، كإمكاف أف يتحوٌ ة ْنسُ قضيٌ  :كُفاألي . ة الشائعةالنصرانيٌ 

ا البشر ٗنيعن  ة أفٌ قضيٌ  :الثانية إٍف. .إُف شخص أيكل كيصارع ك٩نهل كيندـ..
 يك  ؛م ١نتاجوف ٞنن ينتحر من أجلهمكأهنٌ  ،كأصحاب مفاسد ،أرابب خطااي

 .(ِ)«ر خطاايىمغفى تي 
عن  ،حريفات زائدة، ال تقٌل ضررناػعلى ت ،(جديدػالعهد ال)كاشتمل 

بعقائد شيطانٌية، مضاٌدة لدعوة  ،فوفحرًٌ مي ػ؛ فجاء ال(مػالعهد القدي)حريفات ػت
، (عقيدة التأليو)، ك(دعقيدة التجسُ )، ك(عقيدة الفداء)سٌيما  ، كال عيسى

 .(ٌوةػني ػبي ػعقيدة ال)، ك(عقيدة التثليث)ك
رد يف اٞنعصية، كطي  ،ٌما سقط اإلنسافػل»قاؿ األنبا يؤانس أسقف الغربٌية: 

كعرٌب عن ذلك ابالعرتاؼ  ،ر الندـظهً ١نكومنا عليو ابٞنوت، بدأ يي  ،من الفردكس
كالصلوات كتقدٔف الذابئح. كمعىن الذبيحة اليت قٌدمها اإلنساف أنٌو أحٌس ُناجتو 

                                                           
 .ّٔ( شبهات كىػمٌية حوؿ الكتاب الػمقٌدس: ُ)
 .ّْ( قذائف اٜنٌق: ِ)
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ىذا الفادم كاف دكره ىو دكر الوسيط بينو كبٌن هللا. لكٌنو كاف  .(ُ)دمإُف فا
ض يف الوسيط فرتى كهللا!! ألنٌو يي مستحيبلن أف يكوف اٜنيواف كسيطنا بٌن اإلنساف 

أف يكوف يف مكانة أٚنى كأرفع من اإلنساف، كلو داٌلة عند هللا. كىكذا أدرؾ 
الذابئح اليت كانت  زمانو بعد. كما م أيتً ػل ،آدـ كذرٌيٌتو أهٌنم ُناجة إُف كسيط

ُناجتو إُف ىذا الوسيط ابلذات،  ،إاٌل ٠نٌرد تذكرة لئلنساف ،ـ ابستمرارقد  تي 
ا أفٌ ذم أي ال  (.ُٓ: ّ)تك نسل اٞنرأة يسحق رأس اٜنٌية عطي آدـ عنو كعدن

كسائر البشر، بزكاج رجل   ،بطريقة طبيعٌية م أيتً ػكنسل اٞنرأة ىو اٞنسيح الذم ل
ينسى اإلنساف حاجتو إُف ىذا الوسيط أمرت الشريعة بتقدٔف  ابمرأة. كحٌت ال

كن أٌف دـ ثًناف نٌو ال ٬ني أل" :الذابئح. كيف ذلك يقوؿ القٌديس بولس الرسوؿ
ا بنفس الذابئح كٌل سنة كتيوس يرفع اٝنطااي... ألٌف الناموس... ال  ،يقدر أبدن

كرغم  (.ُ، ْ: َُ)عب "ل الذين يتقٌدموفأف يكمٌ  :اليت يقٌدموهنا على الدكاـ
كن أف يرفع اٝنطااي، فقد استمٌركا يقٌدموهنا. كما أٌف دـ الثًناف كالتيوس ال ٬ني 

ال إُف كسيط، بل إُف ىذا   للتذكرة الدائمة اٞنتكٌررة أٌف اإلنساف ُناجةذلك إاٌل 
الذم كانت تلك الذابئح الدمويٌة ترمز إليو. كانت الذابئح اليت أمرت  ،الوسيط

كقٌدـ  ،الذم أتى ،هبا شريعة العهد القدٔف يف ٗنلتها ترمز إُف ذبيحة اٞنسيح
كىكذا أتى اٞنسيح من  (.ِٔ: ٗ)عب "بطل اٝنطٌية بذبيحة نفسوليي " ؛ذاتو

نقذ آخر. هبذا اٞنعىن كاف كمعىن الفداء أٌف ىناؾ كسيطنا يي . أجل فداء اإلنساف
، كما يقوؿ إشعياء النيٌب قد٬ننا الرٌب كضع " :بركح النبٌوة ،اٞنسيح كسيطنا كفاداين

مات يف  ،ا بعد ضعفاءألٌف اٞنسيح إذ كنٌ " (؛ٔ: ّٓ)إش "عليو إمث ٗنيعنا
ى .. ٌجار.ألجل الفي  ؛الوقت اٞنعٌن   مات  ،١نٌبتو لنا، ألنٌو ك٥نن بعد خطاة هللا بٌن 

                                                           
 ( يف اٞنطبوع: )فادم(، كالصواب: )فادو(.ُ)
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ليس ألحد حٌب " :ا حبيب الربٌ . كيقوؿ يوحنٌ (ٖ، ٔ: ٓ)رك "اٞنسيح ألجلنا
لكن  (.ُّ: ُٓ" )يوائوألجل أحبٌ  ؛أف يضع أحد نفسو ،من ىذا ،أعظم

بكلمة  ،كيفديو ك٫نٌلصو ،م يكن ٣نكننا أٌف هللا يرحم اإلنسافػيقوؿ قائل: أل
ا بشرايًّ كيتألٌ  ،كاحدة ب صلى م كيي ػمن فيو، دكف أف يلجأ إُف أف أيخذ جسدن

 :كأف ير٘نو هللا بكلمة كاحدة ،أٌف فداء اإلنساف :ك٬نوت؟! كالرٌد على ىذا
" مواتن ٕنوت" :يتعارض مع احرتامو لعدلو، كاٜنكم الذم نطق بو لئلنساف األٌكؿ

فالسماء كاألرض " كاٜنكم الذم صدر منو. ،فا ٪نرـت كلمتو(. ُٕ: ِ)تك
" تزكالف أيسر من أف تسقط كلمة كاحدة أك حرؼ كاحد ٣نٌا نطق بو هللا

من ىنا كاف اٜنٌل الوحيد ىو أف  (.ّّ: ُِ؛ لوُّ: ُّ؛ مرّٓ: ِْ)مت
كيٌتخذ شكلو ١نتجبنا يف جسد، كيقبل يف ىذا اٛنسد  ،أيخذ هللا صورة اإلنساف

 ؛اإلنساف. كيف ىذا كٌل الر٘نة ككٌل العدؿ. كٌل الر٘نة نفس اٜنكم الصادر على
من أف يقبل هللا على ذاتو القٌدكسة أف  ،ألنٌو ليس حٌب أعظم، كال ر٘نة أكسع

ا ترابيًّا، كيقبل منو كٌل صنوؼ الضعف كاٟنواف كاٞنذٌلة كاألل م ػيٌتخذ لو جسدن
ٞنطلقة من أف كالصلب كاٞنوت. ككٌل العدؿ ألف ليس أدٌؿ على ىذه العدالة ا

على اإلنساف.  ،الذم أصدره ىو بنفسو ،يقبل هللا على نفسو تنفيذ اٜنكم
شٌك يف أٌف قبوؿ هللا ذلك معىن العدالة كاحرتاـ اٜنكم الصادر منو على  كال

م ٩ند ما يصلح أف يكوف بديبلن لئلنساف اٞنذنب، قاـ ػٌما لػاإلنساف، حٌت أنٌو ل
الذم أٌنذه... كخبلصة القوؿ أٌف  ،سدهيف ج ،ىو نفسو بتنفيذ ىذا اٜنكم

الفداء كاف ضركرة. كاٝنبلص ابلصورة اليت مٌت هبا ابلصليب كاف ضركرة. كلو  
حسب تعبًن ػلذلك، أك ب ما كاف ىنا داعو لى  ،غًن ىذا ،كاف ىناؾ طريق آخر

بدكف  :أم (،ُِ: ِب" )غلببل سب ،مسيح إذف ماتػفال" :بولس الرسوؿ
كالوسيط   ،عن اٞنسيح ،يس بولس الرسوؿكلمات القدٌ ىكذا نفهم   !!داعو 
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اإلنساف يسوع  :بٌن هللا كالناس ،ككسيط كاحد ،د إلو كاحدوجى ألنٌو يي " ؛الوحيد
كلعٌلنا  (.ٔ، ٓ: ِ: ِتػيُ) "ألجل اٛنميع ؛اٞنسيح. الذم بذؿ نفسو فدية
 . كىذا التعبًن لتأكيد"اإلنساف يسوع اٞنسيح" :نبلحظ ىنا أٌف الرسوؿ يقوؿ

حينما  ،ٌم الفداءػي جسده، كأتػف ،اقتبل اآلالـ - مجدػلو ال -اٞنفهـو أٌف اٞنسيح 
 . (ُ)«أيضنا ،يف جسده ،أف ينٌفذ العقوبة - إبرادتو -قبل 

عندما  ،ىكذا جاء هللا إلينا يف اٞنسيح يسوع»كقاؿ األنبا يؤانس أيضنا: 
ا، ككي  حل   لد مثل سائر يف أحشاء البتوؿ العذراء الطاىرة مرٔف، كأخذ منها جسدن

بٌن كٌل ما  )البلىوت(، بكٌل ما  ،حادػحدث اتٌ  ،ي اٞنسيح يسوعػف البشر.
اػاٛنسد كالنفس. كعندما اتٌ  :لئلنساف أم جعل قٌوة اٜنياة  ،خذ هللا لو جسدن

ا" :آٌنادنا كامبلن  ،اإلٟنٌية تٌتحد هبذا اٛنسد كرأينا  ،كحٌل بيننا ،الكلمة صار جسدن
، ما خبل اٝنطٌية ،لقد آٌند هللا بكٌل ما للطبيعة البشريٌة (.ُْ: ُ)يو "٠نده

كلكٌنها من  ،كاٝنطٌية شيء دخيل على اإلنساف. كاٝنطٌية ليست من صنع هللا
ىو  -ابلطبيعة اإلنسانٌية  ،حاد البلىوتػاتٌ  -حاد ػصنع اإلنساف. كاف ىذا االتٌ 

معرفة؛ ألنٌو ارتضى أف يٌتحد ػ١نٌبة فائقة ال ،عن ١نٌبتو لئلنساف ،إعبلانت هللا أىمٌ 
 ،حد البلىوتػابلعنصر اإلنسآٌف، بكٌل ما فيو من جسد كنفس. كعندما اتٌ 

 ،لكن كضعت ذاتك" ،بطبيعتنا البشريٌة، اكتسبت ىذه الطبيعة خواٌص جديدة
. أريتين فيك، كأكملت انموسك عيٌن  ،. كابركت طبيعيتكأخذت شكل العبد

ة القياـ من سقطيت... أزلت لعنة الناموس. أبطلت اٝنطٌية ابٛنسد. أريتين قوٌ 
كصار  ،حادػٌما حدث ىذا االتٌ ػ. كل"سلطانك... أهنضت الطبيعة ابلكلمة

ى حصل علػريد أف يجسد ابن هللا حيًّا، كقهر اٞنوت ابلقيامة، أصبح كٌل من يي 

                                                           
 .ُٔ-ُِ( عقيدة اٞنسيحٌيٌن يف اٞنسيح: ُ)
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كالقيامة،  ،ليناؿ التجديد ؛معموديٌةػي الػف ،حياة جديدة، عليو أف يٌتحد بو
 ،عطى عناصر اٜنياةقٌدس(، فيي مي ػال )التناكؿ :ي األفخارستياػف ،ايًّ كيٌتحد بو سرٌ 
 ،تتٌم كلمات القٌديس بطرس الرسوؿ كالقيامة من اٞنوت. كبذا ،كعدـ الفساد
أك كما تقوؿ  (.ْ: ُبطِ) أنٌو يصًن شريك الطبيعة اإلٟنٌية :عن اإلنساف

أخذ الذم لنا كأعطاان  ىو" :يف التسبحة السنويٌة اٞنقٌدسة ،ثيثوطوكٌية يـو اٛنمعة
كأعطاان بركات  ،. كاٞنعىن أنٌو أخذ اٛنسد"الذم لو، نسٌبحو ك٧نٌجده كنزيده علوًّا

إُف هللا  ،ة الوحيدة لعودة اإلنسافأحٌبائي، ىذه ىي الطريق هٌية. ايػالطبيعة اإلل
 ،يف األزمنة السابقة ،بتجديد طبيعتو. كىذه العودة ليست مثل عودة اإلنساف

اده ػػحػمن اإلنساف، كاتٌ  ،راب هللاػفيها اقت ،ة، بل ىي عودةكإطاعة الوصيٌ  ،ابلتوبة
 .(ُ)«اب الطبيعة اإلنسانٌية...ػػالذم أص ،ادػػبلج الفسػػلع ؛بو

 :يحػػمسػوف الػػب كػى جانػو إلػأنٌ  :مسيحٌيوفػن الػػكيؤم»أيضنا:  كقاؿ األنبا
 ،م يكن منظورناػجسد. ىو هللا الذم لػي الػف ،فهو هللا الظاىر "،حيٌ ػهللا ال ابن"

مسيح. ّنعىن أنٌو ىو ػي الػف ،جديدػي العهد الػف ،م، كصار منظورناػيف العهد القدي
 . (ِ)«مسيحػي الػف ،منظور، كقد صار منظورناػغًن ال ،هللا

كمنذ بدء  ،كاليـو ،أمس مسيحٌيٌنػميع الػج»كقاؿ األنبا أيضنا: 
مسيح. فعلى الرغم من ػعوف على االعتقاد ببلىوت الجمً ػمي  :مسيحٌيةػال

ي نطاؽ ػف ،مختلفةػمذاىب الػكال ،بٌن الكنائس ،االختبلفات العقائديٌة
مسيح. ػختٌص ببلىوت الػفيما ي ،مسيحٌيوف على اتٌفاؽ اتـٌ ػمسيحٌية، فالػال
كبركتستانت. كأيٌة طائفة تنتسب  ،ككاثوليك ،بٌن أرثوذكس ،ي ذلكػفرؽ ف ال

                                                           
 .ِٔ-ِْ( عقيدة اٞنسيحٌيٌن يف اٞنسيح: ُ)
 .ّْ( عقيدة اٞنسيحٌيٌن يف اٞنسيح: ِ)
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على  ،يحٌيةػىي ليست مس ،مسيحػرؼ ببلىوت الػكال تعت ،مسيحٌيةػى الػإل
 . (ُ)...«"يهوه شهود" :همػػػوف أنفسمُ ػػػسن يي ػػػم مػػن أمثلتهػػػبلؽ، كمػػاإلط

 ،ال يستند :مسيحػكجدير ابلذكر أٌف إثبات الىوت ال»أيضنا: كقاؿ األنبا 
أك  ،سقطت ىذه اآليةحيث إذا أي ػمقٌدس، بػجيل الػي اإلنػف ،إُف آية كاحدة

مسيح!! لكٌن حقيقة الىوت ػثًنت حوٟنا الشكوؾ، زالت صفة األلوىة عن الأي 
ى ػإل ،ر التكوينفػػن أٌكؿ سػػػم ،كٌلو  ،مقٌدسػي الكتاب الػف ،مسيح اثبتة راسخةػال

جيء ػكال م ،جديدػمسيح ليست بدايتو العهد الػكالىوت ال ر الرؤاي.ػفػػػر سػػػآخ
، منذ سمقد  ػمع بداية الكتاب ال، اإلشارة إليو تبدأ كتعليمو، بل إفٌ  ،مسيحػال

 .(ِ)«آدـ...
 ،مسيحيٌ ػماف الػي اإليػف ،تناقض (ّ)ٌمةػليس ىناؾ ث»كقاؿ األنبا أيضنا: 

كذاتو.  ،يف جوىره ،بٌن القوؿ ابلوحدانٌية، كالقوؿ ابلثالوث القٌدكس. فا كاحد
 .(ْ)«ثبلثة أقانيم - جوىر الواحدػيف ىذا ال -د وجى كلكن يي 

كمن ذلك يتبٌٌن أٌف األقانيم ىي صفات يف ذات هللا، »كقاؿ األنبا أيضنا: 
كلكٌن الصفات الذاتٌية جوىر كاحد، ػفال ،ها. كعلى ذلكػبدكن ،ال يقـو كيانو
 .(ٓ)«كالركح القدس ،كاالبن ،اآلب :ثبلثة، نسٌميها

من  -مسيح ػكالسٌيد ال ،كهللا ىو العقل األعظم»كقاؿ األنبا أيضنا: 

                                                           
 .ِْاٞنسيح: ( عقيدة اٞنسيحٌيٌن يف ُ)
 .ْْ( عقيدة اٞنسيحٌيٌن يف اٞنسيح: ِ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، ٗنع اٞنؤٌلف بٌن )ىناؾ(، ك)ٖنٌة(، كىو خطأ شائع.ّ)
 .ُِٕ( عقيدة اٞنسيحٌيٌن يف اٞنسيح: ْ)
 .ُٕٓ-ُْٕ( عقيدة اٞنسيحٌيٌن يف اٞنسيح: ٓ)
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 .(ُ)«(...ِ: ُ)عب مٌنىو عقل هللا، الذم بو خلق العالى  - حيث الىوتو
هٌي الواحد، ػجوىر اإللػي الػف ،فاآلب كاالبن معنا»كقاؿ األنبا أيضنا: 

 .(ِ)«ى األبدػكإل ،كالذات اإلٟنٌية الواحدة، بغًن افرتاؽ منذ األزؿ
ىو  - من حيث الىوتو -مجد ػمسيح لو الػالسٌيد ال»كقاؿ األنبا أيضنا: 

ما ىو ػكمن جوىره. فهو ليس شبيهنا بو، كإنٌ  ،ابن هللا، ّنعىن أنٌو من طبيعة هللا
ٌمة اختبلؼ بٌن ػكليس ث ،هٌية كاحدةػإل ي ذاتػف ،من طبيعة ذاتو. فاآلب كاالبن

 .(ّ)«يف الطبيعة كاٛنوىر كالذات ،اآلب كاالبن
كىي كوف  ،ٌمة مبلحظة ٩نب اإلشارة إليهاػكث»كقاؿ األنبا أيضنا: 

مسيح ىو األقنـو الثآف. ليس معىن ذلك أنٌو أقٌل من اآلب يف اٛنوىر، كال ػال
أبٌف األب  ،حو مفهومنا البشرمٌ ػعلى ن ،ي الزمافػف ،ر عن اآلبألٌف االبن متأخًٌ 

معرفة البشر ػيف الزماف. لكٌن ىذا الرتتيب يرتبط ب ،جسدٌم سابق على ابنوػال
، ذلك "االبن". فهم يعرفوف هللا بصفة كونو اآلب، قبل أف يعرفوه بصفة كونو 

 عن الركح ،مفهـو حينما نقوؿػرنا يف الزماف. كنفس الد جاء متأخًٌ ألٌف التجسُ 
 ؛ي الزمافػف ،برتتيب األسبقٌية (ْ)إنٌو األقنـو الثالث، فليس ذلك مرتبط :القدس

مسيح ػكما قاؿ ال  ،ٌي أبدٌم، كهللا نفسو ركحػكذلك ألٌف الركح القدس أزل
حياة ػيقـو الوجود. إنٌو ال - كعليو ،الذم بو - حيٌ ػ. إنٌو ال(ِْ: ْ)يو للسامريٌة

                                                           
 .ُٖٕ( عقيدة اٞنسيحٌيٌن يف اٞنسيح: ُ)
 .ُٕٗسيح: ( عقيدة اٞنسيحٌيٌن يف اٞنِ)
 .ُٕٗ( عقيدة اٞنسيحٌيٌن يف اٞنسيح: ّ)
 ( يف اٞنطبوع: )مرتبط(، كالصواب: )مرتبطنا(.ْ)
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 .(ُ)«ذاتو...حياة. إنٌو هللا ػكأصل ال ،هاػذات
 أبرز ، بقلم كاحد من(مسيحٌية الكربلػعقائد الخبلصة )ىذه ىي 

عد عن أسوأ من اليهوديٌة، يف التحريف، كيف البي  - ريب ببل -ها، كىي ػرجال
 حٌق. ػالدين ال

قاؿ تعاُف: ﴿ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب الى تػىٍغليوا يف ًديًنكيٍم كىالى تػىقيوليوا عىلىى اَّللً  ًإال  
ًلمىتيوي أىٍلقىاىىا ًإُفى مىٍرٔفىى كىريكحه ًمٍنوي اٜنٍى  ق  ًإ٧ن ىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍرٔفىى رىسيوؿي اَّللً  كىكى

يػٍرنا لىكيٍم ًإ٧ن ىا اَّلل ي إًلىوه كىاًحده سيٍبحىانىوي  ثىةه انٍػتػىهيوا خى أىٍف  فىآًمنيوا اًبَّللً  كىريسيًلًو كىالى تػىقيوليوا ثىبلى
. لىٍن يىٍستػىٍنًكفى  يىكيوفى  لىوي كىلىده لىوي مىا يف الس مىاكىاًت كىمىا يف اأٍلىٍرًض كىكىفىى اًبَّللً  كىًكيبلن

ًئكىةي اٍلميقىر بيوفى كىمىٍن يىٍستػىٍنًكٍف عىٍن ًعبىادىتًًو  ا َّللًً  كىالى اٍلمىبلى اٍلمىًسيحي أىٍف يىكيوفى عىٍبدن
يعنا﴾كىيىٍستىٍكربٍ فىسىيىٍحشيريىيٍم إًلى   .(ِ)ٍيًو ٗنًى

كقاؿ تعاُف: ﴿لىقىٍد كىفىرى ال ًذينى قىاليوا ًإف  اَّلل ى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرٔفىى قيٍل فىمىٍن 
ئنا ًإٍف أىرىادى أىٍف يػيٍهًلكى اٍلمىًسيحى اٍبنى مىٍرٔفىى كىأيم وي كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض  ًٍلكي ًمنى اَّللً  شىيػٍ ٬نى

َّللًً   يعنا كى نػىهيمىا ٫نىٍليقي مىا يىشىاءي كىاَّلل ي عىلىى كيلًٌ ٗنًى ميٍلكي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا بػىيػٍ
 . (ّ)شىٍيءو قىًديره﴾

كقاؿ تعاُف: ﴿لىقىٍد كىفىرى ال ًذينى قىاليوا ًإف  اَّلل ى ىيوى اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرٔفىى كىقىاؿى 
اَّلل ى رىيبًٌ كىرىب كيٍم إًن وي مىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللً  فػىقىٍد حىر ـى اَّلل ي  اٍلمىًسيحي ايى بىيًن ًإٍسرىائًيلى اٍعبيديكا

عىلىٍيًو اٛنٍىن ةى كىمىٍأكىاهي الن اري كىمىا لًلظ اًلًمٌنى ًمٍن أىٍنصىارو. لىقىٍد كىفىرى ال ًذينى قىاليوا ًإف  اَّلل ى 
ثىةو كىمىا ًمٍن إًلىوو ًإال  إًلىوه  ًلثي ثىبلى تػىهيوا عىم ا يػىقيوليوفى لىيىمىس ن  ال ًذينى  ػكىاًحده كىًإٍف لى  اثى ٍم يػىنػٍ

                                                           
 .ُٕٖ-ُٖٔ( عقيدة اٞنسيحٌيٌن يف اٞنسيح: ُ)
 .ُِٕ-ُُٕ( النساء: ِ)
 .ُٕ( اٞنائدة: ّ)
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كىفىريكا ًمنػٍهيٍم عىذىابه أىلًيمه. أىفىبلى يػىتيوبيوفى ًإُفى اَّللً  كىيىٍستػىٍغًفريكنىوي كىاَّلل ي غىفيوره رىًحيمه. مىا 
ًف اٍلمىًسيحي اٍبني مىٍرٔفىى ًإال  رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبلً  ًو الُرسيلي كىأيُموي ًصدًٌيقىةه كىاانى أيىٍكيبلى

ًت مثي  اٍنظيٍر أىْف  يػيٍؤفىكيوفى. قيٍل أىتػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف  ي ٟنىيمي اآٍلايى ـى اٍنظيٍر كىٍيفى نػيبػىٌنًٌ الط عىا
ًٍلكي لىكيٍم ضىرًّا كىالى نػىٍفعنا كىاَّلل ي ىيوى الس ًميعي اٍلعىلً  يمي. قيٍل ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب اَّللً  مىا الى ٬نى

الى تػىٍغليوا يف ًديًنكيٍم غىيػٍرى اٜنٍىقًٌ كىالى تػىت ًبعيوا أىٍىوىاءى قػىٍوـو قىٍد ضىُلوا ًمٍن قػىٍبلي كىأىضىُلوا كىًثًننا 
كىضىُلوا عىٍن سىوىاًء الس ًبيًل﴾

(ُ). 
ذيكٓف كقاؿ تعاُف: ﴿كىًإٍذ قىاؿى اَّلل ي ايى ًعيسىى اٍبنى مىٍرٔفىى  أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلن اًس أنً 

يى ًإٟنىىٌٍنً ًمٍن ديكًف اَّللً  قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي ِف أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى ِف ًُنىقٌو ًإٍف  
كىأيمًٌ

ـي كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسي كىالى أىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسكى إًن كى أىنٍ  تى عىبل 
اٍلغيييوًب. مىا قػيٍلتي ٟنىيٍم ًإال  مىا أىمىٍرتىيًن ًبًو أىًف اٍعبيديكا اَّلل ى رىيبًٌ كىرىب كيٍم كىكيٍنتي عىلىٍيًهٍم 
تىيًن كيٍنتى أىٍنتى الر ًقيبى عىلىٍيًهٍم كىأىٍنتى عىلىى كيلًٌ  ا مىا ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىم ا تػىوىفػ يػٍ شىًهيدن

. ًإٍف تػيعىذًٌبٍػهيٍم فىًإنػ هيٍم ًعبىاديؾى كىًإٍف تػىٍغًفٍر ٟنىيٍم فىًإن كى أىٍنتى اٍلعىزًيزي شىٍيءو شىًهيده 
 . (ِ)اٜنٍىًكيمي﴾

كمن اٞنعلـو أٌف ىذه األٌمة ارتكبت ١نذكرين عظيمٌن، »قاؿ ابن القٌيم: 
حٌت جعلوه  ،ٌو يف اٞنخلوؽلي أحد٨نا الغي  :كال معرفة ،يرضى هبما ذك عقل ال

ا لو. كالثآف نً الق، كجزءنا منو، كإٟننا آخر معو، كأى شريك اٝن فوا أف يكوف عبدن
عن  سبحانو كتعاُف - ص اٝنالق كسٌبو كرميو ابلعظائم، حيث زعموا أنٌوتنقُ 

نزؿ من العرش عن كرسٌي عظمتو، كدخل يف فرج امرأة، كأقاـ  - قوٟنم علوًّا كبًننا
ىناؾ تسعة أشهر، يتخٌبط بٌن البوؿ كالدـ كالنجو، كقد علتو أطباؽ اٞنشيمة 

                                                           
 .ٕٕ-ِٕ( اٞنائدة: ُ)
 .ُُٖ-ُُٔ( اٞنائدة: ِ)
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يف  ف  كالرحم كالبطن، مٌث خرج من حيث دخل، رضيعنا صغًننا، ٬نٌص الثدم، كلي 
ل على األيدم مى كدع السرير، يبكي ك٩نوع كيعطش كيبوؿ كيتغٌوط ك٪ني ط، كأي مي القي 

كالعواتق، مٌث صار إُف أف لطمت اليهود خٌديو، كربطوا يديو، كبصقوا يف كجهو، 
، كألبسوه إكليبلن من الشوؾ، (ُ)لصبٌنبٌن  ،كصفعوا قفاه، كصلبوه جهرنا

حٌق، الذم ػكىو اإللو ال ،كرجليو، كجٌرعوه أعظم اآلالـ؛ ىذا ،ٌمركا يديوػكس
 مسجود لو. كلعمر هللا، إٌف ىذه مسٌبة ػال ،معبودػلم، كىو اػتقنت العوالً أي  ،بيده

 .(ِ)«من البشر، قبلهم، كال بعدىم... ،ها أحدػسٌبو ب ما - سبحانو -
إُف ما أينف أسقط  - سبحانو -فنسبوا اإللو اٜنٌق : »ابن القٌيم مٌث قاؿ 

ب نسى ٌباد األصناـ أف تي الناس كأقٌلهم أف يفعلو ّنملوكو كعبده، كإُف ما أينف عي 
، كغفر لو  يف كونو اتب على آدـ ،إليو أكاثهنم، ككٌذبوا هللا سبحانو

خطيئتو، كنسبوه إُف أقبح الظلم، حيث زعموا أنٌو سجن أنبياءه كرسلو كأكلياءه 
بسبب خطيئة أبيهم، كنسبوه إُف غاية السفو، حيث خٌلصهم من  ؛يف اٛنحيم

بوه كأراقوا دمو، كنسبوه إُف العذاب، بتمكينو أعداءه من نفسو، حٌت قتلوه كصل
غاية العجز، حيث عٌجزكه أف ٫نٌلصهم بقدرتو، من غًن ىذه اٜنيلة، كنسبوه 

كابنو، ففعلوا بو ما فعلوا.  ،على نفسو ،ى غاية النقص، حيث سٌلط أعداءهػإل
ٌبتو ػا سػمػهها، بػكإل ،ودىاػكمعب ،هاػٌ ٌبت ربػم، سػػمن األم ،ةػػػجملة، فبل نعلم أمٌ ػكابل

 .(ّ)«ةػػذه األمٌ ػػو ىػب

                                                           
جيل متٌػى، ػ، إنٛنديدا عهدالًن(، انظر: ػٍ )ًلص يمطبوع: )ًلٍصبػىٌٍنً(، كالصواب: ػي الػ( فُ)

 .ّٖ، اآلية ِٕ الفصل
 .َُِٓ-َُُٓ/ِ( إغاثة اللهفاف: ِ)
 .َُْٓ/ِ( إغاثة اللهفاف: ّ)
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يف صفوؼ أعداء  - كىو يقف اليـو - بل عجب من الطاعن اٞنسيحيٌ ف
ا الطاعن اليهودٌم، كالطاعن البلدييٌن، يف مطاعنهم، اٞنوج  اإلسبلـ، مؤيًٌ  هة إُف دن

البلدييٌن، مطاعن مطاعن اليهودٌم، ك  - أك تناسى - اإلسبلـ؛ حٌت لقد نسي
ككأنٌو ال يعرؼ شيئنا عن  ؛ رة مرٔفكيف أٌمو الصٌديقة اٞنطه   ، يف اٞنسيح

  !!منزلة اٞنسيح، كمنزلة مرٔف، يف اإلسبلـ!
ًئكىةي ايى مىٍرٔفىي ًإف  اَّلل ى اٍصطىفىاًؾ كىطىه رىًؾ  قاؿ تعاُف: ﴿كىًإٍذ قىالىًت اٍلمىبلى

 ًلرىبًًٌك كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي مىعى كىاٍصطىفىاًؾ عىلىى ًنسىاًء اٍلعىالىًمٌنى. ايى مىٍرٔفىي اقٍػنييًت 
مىهيٍم  ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلى الر اًكًعٌنى. ذىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيًو إًلىٍيكى كىمىا كيٍنتى لىدى

ًئكىةي  ٍيًهٍم ًإٍذ ٫نىٍتىًصميوفى. ًإٍذ قىالىًت اٍلمىبلى ايى مىٍرٔفىي ًإف   أىيُػهيٍم يىٍكفيلي مىٍرٔفىى كىمىا كيٍنتى لىدى
ًلمىةو ًمٍنوي اٍٚنيوي اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍرٔفىى كىًجيهنا يف الُدنٍػيىا كىاآٍلًخرىًة  ريًؾ ًبكى اَّلل ى يػيبىشًٌ

كىًمنى اٍلميقىر ًبٌنى﴾
(ُ) . 

هم ػٌمن يركف اإلسبلـ أخطر عليهم، كعلى أبنائهم كبناتػفماذا نتوٌقع م
ٌمن يركف اإلسبلـ أخطر ػكماذا نتوٌقع م ؟!حادػلكأحفادىم كأىليهم، من اإل

  !!رات، كاٝنمور، كالدعارة؟!عليهم، من شياطٌن اٜنركب، كاٞنخدًٌ 
حاكلة النيل منو، كمن ػإاٌل معاداة اإلسبلـ، كم ،ال نتوٌقع منهم قطعنا

هم، كالقضاء على أىوائهم، ػأتباعو؛ ألٌف يف انتشار اإلسبلـ ذىاب سلطان
 !!فضائحهم، كفضائح أسبلفهم!كالكشف عن 

                                                           
 .ْٓ-ِْ( آؿ عمراف: ُ)
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 آفت الغلّو 

 
بعض اٞننسوبٌن : كيف تستنكركف غلٌو اٞنسيحٌيٌن يف اٞنسيح، ك إن قيلف

فيصفوهنم بكٌل ما  ؛يغلوف يف بعض الرجاؿ، كبعض النساء (اإلسبلـ)إُف 
ف بو األنبياء، كمنهم من يصرٌح بتفضيلهم على األنبياء، كمنهم من ٩نعلهم يوصى 

 ؟!اٞننزلة البشريٌة، فينسب إليهم علم الغيب، كالوالية التكوينٌيةيف منزلة فوؽ 
، كٌل الذـ، سواء أكاف صاحبو منسوابن إُف : قلت الغلٌو يف الدين مذمـو

 ؛ كال سٌيما ىذا النوع من الغلٌو.، أـ كاف منسوابن إُف غًنه(اإلسبلـ)
دليبلن على صٌحة الغلٌو،  (اإلسبلـ)كليست نسبة بعض الغبلة إُف 

؛ فإٌف الغلٌو جر٬نة تتعٌلق (اإلسبلـ)كليست دليبلن على أٌف الغلٌو مرضٌي يف 
 . ، ك)اإلسبلـ( برمء من الغلٌو، كمن الغبلةأبصحاهبا
، كيطعنوف فيهم؛ الغبلة ٫نالفوف (اإلسبلـ)اٞننسوبٌن إُف اٞنؤٌلفٌن سائر ك 

 لى بطبلف ما ىم عليو. بسبب غلٌوىم، كيذكركف األدٌلة الكثًنة ع
كٗنيع فرؽ الغبلة منهم خارجوف عن فرؽ »قاؿ أبو منصور البغدادٌم: 

 . (ُ)«اإلسبلـ
فأٌما غبلهتم الذين قالوا إبٟنٌية االئٌمة، كأابحوا »كقاؿ أبو منصور أيضنا: 

مغًنيٌة، ػمات الشريعة، كأسقطوا كجوب فرائض الشريعة، كالبيانٌية، كالحر  ػم
اٞننصوريٌة، كاٝنطٌابٌية، كاٜنلولٌية، كمن جرل ٠نراىم؛ فما ىم من فرؽ كاٛنناحٌية، ك 

 . (ِ)«اإلسبلـ، كإف كانوا منتسبٌن إليو

                                                           
 .ُِؽ: رى ؽ بٌن الفً رٍ ( الفى ُ)
 .ِْ-ِّؽ: رى ؽ بٌن الفً رٍ ( الفى ِ)
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فمن توٌىم يف نبٌينا أك غًنه من األنبياء شيئنا من »كقاؿ ابن تيمٌية: 
األلوىٌية كالربوبٌية، فهو من جنس النصارل، كإ٧ٌنا حقوؽ األنبياء ما جاء بو 

 . (ُ)«ٌنة عنهمالكتاب كالس
يف  -أك السٌنة  ،م أٌف اٞننتسب إُف اإلسبلـعلى فيي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

كالسٌنة، حٌت يٌدعي السٌنة من ليس  ،قد ٬نرؽ أيضنا من اإلسبلـ - ىذه األزماف
من أىلها، بل قد مرؽ منها، كذلك أبسباب، منها: الغلٌو الذم ذٌمو هللا تعاُف 

 .(ِ)«يف كتابو...
ككاف السلف يركف أٌف من ا٥نرؼ من العلماء »ابن تيمٌية أيضنا:  كقاؿ 

ٌباد، ففيو شبو عن الصراط اٞنستقيم، ففيو شبو من اليهود، كمن ا٥نرؼ من العي 
رل يف أحواؿ منحرفة أىل العلم، من ٓنريف الكلم عن من النصارل، كما يي 

لرٌب كنسياف مواضعو، كقسوة القلوب، كالبخل ابلعلم، كالكرب، كأمر الناس اب
رل يف منحرفة أىل العبادة كاألحواؿ، من الغلٌو يف ككما يي  ؛أنفسهم، كغًن ذلك

 .(ّ)«من الرىبانٌية كالصور كاألصوات ،األنبياء كالصاٜنٌن، كاالبتداع يف العبادات
م يشرعوه، فرتؾ ما أمركا بو، ػكأٌما من ابتدع ديننا ل»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  

ه، ال شريك لو، كاتٌباع نبٌيو، فيما شرعو ألٌمتو، كابتدع الغلٌو من عبادة هللا كحد
 .(ْ)«يف األنبياء كالصاٜنٌن، كالشرؾ هبم؛ فإٌف ىذا تتلٌعب بو الشياطٌن

كقد بلغ الغلٌو ابلطائفتٌن إُف أف ٩نعلوا بعض من »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  

                                                           
 .ِٓ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ِّٕ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ُٓ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
 .ُِٖ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ْ)
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ا لو نوعنا من اإلٟنٌية، ككٌل غلوا فيو، ّننزلة النيٌب، كأفضل منو، كإف زاد األمر جعلو 
مضاىية للضبلالت النصرانٌية؛ فإٌف يف النصارل ػال ،ىذا من الضبلالت اٛناىلٌية

من الغلٌو يف اٞنسيح كاألحبار كالرىباف ما ذٌمهم هللا عليو يف القرآف؛ كجعل ذلك 
 .(ُ)«عربة لنا؛ لئبٌل نسلك سبيلهم

  عقائد الغالة:
رنا كاعتمادنا؛ ىجر القرآف الكرٔف، قراءة كتدبػُ السبب األكرب يف الغلٌو ىو  

فقد أعرض الغبلة عن )دين اآلايت(، كاعتمدكا على )دين الركاايت(؛ فاختلقوا 
 مسيحٌية(.ػمنسوبٌن إُف )الػعقائد شركٌية، ككفريٌة، تضاىي عقائد ال

بل لقد صرٌح أحد غبلة )الطائفة اإلمامٌية االثين عشريٌة( أبٌف قولو يف  
 :(ِ)مسيح(، فقاؿػمسيحٌية( يف )الػعشر( يفوؽ قوؿ )غبلة ال )االثين

 هاػبلتي غي  -ح ػػاٞنسػػي يف - وي لٍ م تقي ػػما لػ    لٍ ػم أقي ػي الورل قاؿو لكم، إف لػا فػػػأن
 كمن أخطر عقائد الغبلة اٞنخالفة، كٌل اٞنخالفة، لصريح القرآف الكرٔف: 

 عقيدة إمامة االثين عشر. -أ
 عقيدة عصمة االثين عشر. -ب
 عقيدة علم االثين عشر. -ج
 عقيدة غيبة الثآف عشر. -د
 عقيدة رجعة االثين عشر. -ىـ

 يتمٌ  ال الدين أصوؿ من أصل مامةاإل أفٌ  نعتقد»قاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر:  
 مهما كالػمرٌبٌن، كاألىل اآلابء تقليد فيها يػجوز كال هبا، ابالعتقاد إاٌل  اإل٬ناف

                                                           
 .َْ/ُُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .َّٖ( انظر: مقتل اٜنسٌن )حديث كرببلء(: ِ)
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 .(ُ)«كالنبٌوة التوحيد يػف النظر جبػي كما فيها، النظر جبػي بل ككربكا، عظموا
 هللا من لطفه  كالنبٌوة أهٌنا نعتقد كما»كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر أيضنا:  
 من كظائفو، يف النيبٌ  ٫نلف ىادو، إماـ عصر كلٌ  يف يكوف أف بدٌ  فبل تعاُف؛
 للنيبٌ  ما كلو النشأتٌن، يف كالسعادة، الصبلح فيو ما إُف كإرشادىم البشر، ىداية

 بينهم، العدؿ كإقامة كمصاٜنهم، شؤكهنم لتدبًن الناس؛ على العاٌمة الوالية من
 كالدليل للنبٌوة، استمرار فاإلمامة ىذا، كعلى .بينهم من كالعدكاف الظلم كرفع
 اإلماـ نصب أيضنا بييوجً  نفسو ىو األنبياء كبعث الرسل إرساؿ بييوجً  الذم
 على تعاُف هللا من ابلنصٌ  إاٌل  تكوف ال اإلمامة إفٌ : نقوؿ فلذلك .الرسوؿ بعد

من  كاالنتخاب ابالختيار، ىي كليست قبلو، الذم اإلماـ لساف أك النيبٌ  لساف
ا ينٌصبوا شاءكا أف إذا ٟنم فليس الناس،  إمامنا يعٌينوا أف شاءكا كإذا نٌصبوه، أحدن

 "من بل إماـ، ببل البقاء ٟنم ليصحٌ  تركوه، تعيينو يرتكوا أف شاءكا كمت عٌينوه، ٟنم
 الرسوؿ عن ثبت ذلك ما جاىلٌية"، على ميتة مات زمانو إماـ يعرؼ مػكل مات

  .(ِ)«مستفيضػال ابٜنديث األعظم،
 العصور من عصر ٫نلو أف ٩نوز ال كعليو»كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر أيضنا:  

 أيبوا، مػل أـ البشر أَب سواء تعاُف؛ هللا من منصوب الطاعة، مفركض إماـ من
 غائبنا أـ حاضرنا كاف كسواء ييطيعوه، مػل أـ أطاعوه ينصركه، مػل أـ انصركه كسواء

عب، يف النيٌب، كغيبتو يغيب أف يصحٌ  كما إذ الناس؛ أعٌن عن  صحٌ  الغار، كالشًٌ
  .(ّ)«كقصرىا الغيبة طوؿ بٌن العقل حكم يف فرؽ كال اإلماـ، يغيب أف

                                                           
 .ْٓ( عقائد اإلمامٌية: ُ)
 .ٓٓ-ْٓ( عقائد اإلمامٌية: ِ)
 .ٓٓ( عقائد اإلمامٌية: ّ)
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 يكوف أف ٩نب كالنيبٌ  اإلماـ أفٌ  كنعتقد»كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر أيضنا:  
 الطفولة سنٌ  من بطن، كما منها ظهر ما كالفواحش، الرذائل ٗنيع من معصومنا

ا اٞنوت، إُف  كاٝنطإ السهو من معصومنا يكوف أف ٩نب كسهونا. كما عمدن
 النيٌب، حاؿ ذلك يف حاٟنم عليو، كالقٌواموف الشرع، فىظةحى  األئٌمة ألفٌ  كالنسياف؛

 نعتقد أف يقتضينا نفسو ىو األنبياء بعصمة نعتقد أف اقتضاان الذم كالدليل
 .(ُ)«فرؽ ببل األئٌمة، بعصمة
 يكوف أف ٩نب كالنيبٌ  اإلماـ أفٌ  كنعتقد»كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر أيضنا:  
، شجاعة، من الكماؿ، صفات يف الناس أفضل  كعدؿ، كصدؽ، كعٌفة، ككـر
 .اإلماـ يف الدليل نفسو ىو النيبٌ  يف كالدليل .كخيليق كحكمة كعقل تدبًن، كمن
 طريق من اٞنعلومات، كٗنيع اإلٟنٌية، كاألحكاـ اٞنعارؼ، يتلٌقى فهو علمو؛ أٌما

 اإلٟناـ، طريق من يعلمو، أف بدٌ  ال شيء استجدٌ  كإذا .قبلو من اإلماـ، أك النيٌب،
 أف كشاء شيء، إُف توٌجو فإف فيو، تعاُف هللا أكدعها اليت القدسٌية، ابلقٌوة

 كلٌ  يف ٪نتاج كال يشتبو، كال ،(ِ)فيو ٫نطأ ال اٜنقيقٌي، كجهو على يعلمو، علمو
 قاببلن  علمو كاف كإف اٞنعٌلمٌن، تلقينات إُف كال العقلٌية، الرباىٌن إُف ذلك

 .(ّ)«كاالشتداد للزايدة
: ذاتو حدٌ  يف ٣نكن كىو ،نقوؿ فلذلك»كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر أيضنا: 

                                                           
 .ٔٓ( عقائد اإلمامٌية: ُ)
(؛ فإذا   -مزة فوؽ األلف القائمة هب -( الفعل )٫نىٍطىأي( ِ) ىو مضارع للفعل الثبلثٌي )خىًطئى

كاف مراد اٞنؤٌلف، يف ىذا النٌص: مضارع الرابعٌي )أىٍخطىأى(، فالصواب أف تيكتىب اٟنمزة فوؽ 
 لة، ىكذا: )٫نيًٍطئ(.ايء مهمى 

 .ٔٓ( عقائد اإلمامٌية: ّ)
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 أعلى يف الكماؿ تبلغ -القدسٌية  ابلقٌوة سٌمىتي  اليت - اإلماـ عند اإلٟناـ قٌوة إفٌ 
 يف اٞنعلومات، لتلٌقي استعداد على القدسٌية، نفسو صفاء يف فيكوف درجاتو،

 معرفتو، كأراد األشياء، من شيء إُف توٌجو فمت حالة، كلٌ  كيف كقت، كلٌ 
 مقٌدمات، ترتيب كال ف،توقُ  ببل اإلٟنامٌية، القدسٌية القٌوة بتلك علمو، استطاع

 اٞنرآة يف اٞنرئٌيات تنجلي كما اٞنعلومات، نفسو يف كتنجلي معٌلم، تلقٌن كال
 .(ُ)«إهباـ كال فيها، ال غطش الصافية،

 الذين األمر أكلو ىم األئٌمة أفٌ  كنعتقد»كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر أيضنا: 
 كالسبل هللا، أبواب كأهٌنم الناس، على الشهداء كأهٌنم بطاعتهم، تعاُف هللا أمر

 كخيزٌاف توحيده، كأركاف كحيو، كتراٗنة علمو، عيبة كأهٌنم عليو، كاألداٌلء إليو،
، كانوا كلذا معرفتو،  ألىل أماف، النجـو أفٌ  كما األرض، ألىل أماانن

 .(ِ)«السماء...
 كهنيهم تعاُف، هللا أمر أمرىم أفٌ  نعتقد بل»أيضنا:  كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر

عدٌكه.  كعدٌكىم كلٌيو، ككلٌيهم معصيتو، كمعصيتهم طاعتو، كطاعتهم هنيو،
 الرسوؿ على كالرادٌ  الرسوؿ، على كالرادٌ  عليهم كالرادٌ  عليهم، الردٌ  ٩نوز كال

 .بقوٟنم كاألخذ ألمرىم، كاالنقياد ٟنم، التسليم تعاُف. فيجب هللا على كالرادٌ 
 يصحٌ  كال مائهم، ٧نًن من إاٌل  تيستقى ال اإلٟنٌية الشرعٌية األحكاـ أفٌ  نعتقد كٟنذا

 بينو يطمئنٌ  كال غًنىم، إُف ابلرجوع اٞنكل ف ذٌمة تفرغ كال منهم، إاٌل  أخذىا
 إهٌنم. طريقهم من إاٌل  اٞنفركضة، التكاليف من عليو ما أٌدل قد أنٌو إُف هللا، كبٌن

 مائجػال البحر ىذا يػف غرؽ، خٌلف عنهاػت كمن جا،ػن ركبها من نوح، كسفينة

                                                           
 .ٕٓ( عقائد اإلمامٌية: ُ)
 .ٖٓ( عقائد اإلمامٌية: ِ)
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 .(ُ)«منازعاتػكال كاالٌدعاءات كالضبلالت، الشبو أبمواج الزاخر،
 اإلمامة صفة ٟنم الذين األئٌمة أفٌ  كنعتقد»كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر أيضنا: 

 عشر اثنا ابإلمامة: عليهم اٞننصوص الشرعٌية، األحكاـ يف مرجعنا ىم حٌقة،ػال
 اٞنتقٌدـ نصٌ  مثٌ  أبٚنائهم، ٗنيعنا -كآلو  عليو هللا صٌلى - النيبٌ  عليهم نصٌ  إمامنا،
 .(ِ)«بعده... من على منهم

 ىو كغًنىا: اإلمامٌية، بٌن الفرؽ أفٌ  غًن»كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر أيضنا: 
 سنة كلد معركؼ، معٌٌن  شخص ىو اٞنهدمٌ  اٞنصلح أٌف ىذا تعتقد اإلمامٌية أفٌ 

 .(ّ)«حٌمدػمو: مػكاس العسكرٌم، اٜنسن ابن ىو حيًّا؛ يزاؿ كال ،ىجريٌة ِٔٓ
ا اإلمامٌية إليو تذىب الذم إفٌ »كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر أيضنا:   ّنا أخذن

 يف الدنيا، إُف األموات من قومنا ييعيد تعاُف هللا أفٌ   البيت آؿ عن جاء
 من ٌقٌنحً مي ػال كييديل آخر، فريقنا كييذؿٌ  فريقنا، فييعزٌ  عليها، كانوا اليت صورىم

 -١نٌمد  آؿ مهدمٌ  قياـ عند كذلك الظاٞنٌن، من منهم كاٞنظلومٌن لٌن،بطً مي ػال
 يف درجتو علت من إاٌل  يرجع كال -كالسبلـ  الصبلة أفضل كعليهم عليو

 كمن اٞنوت، إُف ذلك بعد يصًنكف مثٌ  الفساد، من الغاية بلغ من أك اإل٬ناف،
 . (ْ)«العقاب أك الثواب من يستحٌقونو كما النشور، إُف بعده

 أفٌ  دعول كىي الثانية، اٞنناقشة كأٌما»كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر أيضنا: 
 فيما الضركريٌة، األمور من الرجعة ألفٌ  ٟنا؛ كجو ال فإنٌو موضوع، فيها اٜنديث

                                                           
 .ٗٓ-ٖٓ( عقائد اإلمامٌية: ُ)
 .ٓٔ( عقائد اإلمامٌية: ِ)
 .ٗٔ( عقائد اإلمامٌية: ّ)
 .ُٕ-َٕ( عقائد اإلمامٌية: ْ)
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 .(ُ)«متواترةػال األخبار من البيت، آؿ عن جاء
 من ليست فالرجعة حاؿ، كلٌ  كعلى»كقاؿ ١نٌمد رضا اٞنظٌفر أيضنا: 

 تبػعنا كاف بػها اعتقادان كإنٌػما فيها، كالنظر بػها، االعتقاد يػجب اليت األصوؿ،
 مػػػن بعصمتهم، نديػػػن ، الذيػػن البيػت آؿ عػن الػػواردة الصحيحة، لآلثػػار

 .(ِ)«اػػكقوعه يػمتنع كال ا،ػػعنه أخبػػركا التػي ة،ػالغيبيٌ  ورػػػاألم ػػنػم كىي الكذب،
 ،كاإلماـ، إاٌل يف التسمية ،يٌ ػبٌن النب -عند ىؤالء الغبلة  -فبل فرؽ 

سٌمى ٌي، كلكٌنو ال يي ػيوصىف بكٌل ما يوصىف بو النب -عندىم  -فقط. فاإلماـ 
كما قالوا إبابحة نبيًّا؛ فقالوا ابستمرار )النبٌوة(، مع تغيًن التسمية إُف )اإلمامة(؛  

 )الزْف(، مع تغيًن التسمية إُف )اٞنتعة(!!!
بل ذىب كثًن من الغبلة إُف تفضيل )االثين عشر(، على )األنبياء(  

كٌلهم، ابستثناء النيٌب ١نٌمد 
(ّ). 

 أنبياء،  كوهنم بعدـ اإلذعاف، من لنا بدٌ  ال كابٛنملة»قاؿ اجمللسٌي: 
 من األنبياء -كسٌلم  كآلو عليو هللا صٌلى - نبٌينا رػغي من كأفضل أشرؼ كأبهٌنم

م ػخات جبللة رعاية إاٌل  ابلنبٌوة، اٌتصافهم لعدـ جهةن، نعرؼ كال كاألكصياء،
و بى  فرؽو  إُف عقولنا يصل كال األنبياء،  عليو دٌلت كما .كاإلمامة النبٌوة بٌن ،ٌنًٌ

 عليهم هللا صلوات هم،ػأحوال حقائق يعلم تعاُف كهللا عرفتو، األخبار، فقد
 .(ْ)«أٗنعٌن

                                                           
 .ْٕ( عقائد اإلمامٌية: ُ)
 .ٕٓ-ْٕ( عقائد اإلمامٌية: ِ)
 . َٕ( انظر: أكائل اٞنقاالت: ّ)
 .ِٖ/ِٔ( ُنار األنوار: ْ)
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 كقالوا أيضنا بثبوت )الوالية التكوينٌية(، فزعموا أٌف )االثين عشر( كاسطة 
 كٌلهم، الناس قخيلً  ٞنا كلوالىم اٝنلق، يف السبب كىم الوجود، كهبم اإل٩ناد، يف

 دكف ٞنا التكوينٌية الوالية كٟنم اإلفاضة؛ يف الواسطة كىم قوا ألجلهم،خيلً  كإ٧ٌنا
لكوهنم  كقٌوتو؛ هللا، ُنوؿ كمشيئتهم، إرادهتم، ٓنت اٞنكٌوانت اٝنالق، بتسخًن

 .(ُ)قولو كقوٟنم فعلو، فعلهم فيكوف كصفاتو، أٚنائو مظاىر
ده عن جرُ ػحاكمٌية لئلماـ )ع( ال تعين تػكثبوت الوالية كال»قاؿ اٝنمييٌن: 

اٜنيٌكاـ. فإٌف لئلماـ منزلتو، اليت ىي لو عند هللا، كال ْنعلو مثل من عداه، من 
مقامنا ١نمودنا، كدرجة سامية، كخبلفة تكوينٌية، ٔنضع لواليتها كسيطرهتا ٗنيع 
ذرٌات ىذا الكوف. كإٌف من ضركراٌيت مذىبنا أٌف ألئٌمتنا مقامنا، ال يبلغو ملك 

ػػػػل. كبػموجب مػا لدينا، مػػن الركايػػات، كاألحاديث، فإٌف مقر ب، كال نبػٌي مرسى 
م أنوارنا، فجعلهم هللا ػاألعظم )ص(، كاألئٌمة )ع(، كانوا قبل ىذا العالى  وؿالرس

 . (ِ)«بعرشو ميػحًدقٌن، كجعل لػهم من الػمنزلة كالزلفى مػػا ال يعلمو إاٌل هللا

كال ريب أٌف اإلسبلـ برمء كٌل الرباءة، من ىذه العقائد الباطلة؛ كبرمء   
 اختلقوىا، كنشركىا بٌن العاٌمة. كٌل الرباءة، من أكلياء الشيطاف، الذين

فانتساب الغبلة إُف )اإلسبلـ( ليس دليبلن على صٌحة انتساهبم، كال على  
صٌحة عقائدىم الباطلة؛ فإٌف االنتساب ليس أكثر من اٌدعاء كتسمية؛ كالعربة 

 ابالٌدعاءات كالتسميات. ابٜنقائق، كموافقة الشريعة، ال
ىو كحده الذم يعلم من يستحٌق العذر، من أكلئك الغبلة،  كهللا  

كمػن ال يسػػػتحٌقو منهم؛ كىو كحػػده الذم يػحاسب الناس، على أعماٟنم، 

                                                           
 .َِٖ-ِٕٗ/ّالفقاىة: ، كمصباح ِّّ/ِ( انظر: اٞنكاسب كالبيع: ُ)
 .ِٓ( اٜنكومة اإلسبلمٌية: ِ)
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 .، كيعفو عٌمن يستحٌق العفو منهمفييثيب الػمحسنٌن، كييعٌذب الػمسيئٌن
 كلغبلة اٞنتصٌوفة أمثاؿ ىذه األابطيل، كالضبلالت، يف أكليائهم.  

 فةمتصوًٌ ػال بعض يعتقده ما للحقٌ  مضاٌدةػال العقائد كمن»بن ابز: قاؿ ا
 يػف كيتصرٌفوف التدبًن، يػف ،هللا يشاركوف ابألكلياء همػيسٌمون من بعض أفٌ  من
 من ،ذلك كغًن كاألغواث، ،كاألكاتد ،ابألقطاب همػكيسٌمون العالىػم، ؤكفػػش

 . (ُ)«آلٟنتهم... اخرتعوىا اليت ،ماءػاألس
كبًن بٌن )تصُوؼ الغبلة( القائم على الغلٌو، كاال٥نراؼ عن   كالفرؽ

كبٌن )تصُوؼ الُزٌىاد( القائم على الورع  ؛الصراط القؤف، ك٢نالفة الكتاب كالسٌنة
 كالتزكية كاإلحساف، كاالستقامة على الكتاب كالسٌنة.

كإذا أردان أف نعرٌب عن )التصُوؼ الصحيح( بكلمة كاحدة، فلن ٤ند خًننا 
 مٌتقوف(. ػمن كلمة )التقول(؛ فاٞنتصٌوفوف اٜنقيقٌيوف ىم )ال

ما تكوف ابتٌباع الكتاب كالسٌنة، كاالبتعاد عن أحابيل ػكالتقول إنٌ 
الشيطاف، من الشبهات كالشهوات، كالبدع كالضبلالت؛ كال سٌيما الغلٌو، الذم 

، لوال األكاذيب، اليت ٫نتلقها اٞنختلقوف، كيصدٌ   قها اٞنغف لوف.ما كاف لو أف يقـو
 كجاءت ،(ِ)األعظم الغوث خيٌداـ أحد تويفٌ : »د صادؽ القادرمٌ ١نمٌ قاؿ 

 فتوٌجو زكجها؛ حياة كطلبت إليو، كالتجأت فتضٌرعت، الغوث، إُف زكجتو
 إُف يصعد  اٞنوت ملك أفٌ  الباطن عالىػم يف فرأل اٞنراقبة، الغوث إُف

، ذلك يف اٞنقبوضة، األركاح كمعو السماء،  ،فٍ قً  اٞنوت، ملك اي: فقاؿ اليـو
 األركاح، أقبض إٓفٌ : اٞنوت كي ملى  فقاؿ ابٚنو، كٚنٌاه فبلف، خادمي، ركح كأعطين

                                                           
 .ِٔ/ُ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
 قب )الغوث األعظم( ييطلقو غبلة اٞنتصٌوفة على )عبد القادر اٛنيبلٌٓف(.ل (ِ)
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 قبضتو الذم ركح أعطيك أف كنين٬ني  كيف عظمتو، ابب إُف كأؤٌديها إٟني، أبمر
 كيف إعطائو، من فامتنع إليو، خادمو ركح إعطاء عليو الغوث فكٌرر ريٌب؟ أبمر
؛ ذلك فػي اٞنقبوضة، األركاح فيو الزنبيل، كهيئة معنوٌم، ظرؼ يده  فبقٌوة اليـو

ػر   الػمحبوبٌية،  إلػى كرجػعت األركاح، فتفرٌقت يػػده؛ مػن كأخػػذه الػزنبيػػل، جى
، اي كقاؿ: رب و،  اٞنوت ملكي  فناجى أبدانػها،  بيين، جرل ّنا أعلم أنت ربًٌ

 قبضتو ما ميٌن  أخذ كالصولة، السلطنة فبقٌوة القادر؛ عبد ككلٌيك ١نبوبك، كبٌن
؛ ىذا يف األركاح، من  إفٌ  اٞنوت، ملك اي: جبللو جل   اٜنُق، فخاطبو اليـو

 األركاح راحت كقد خادمو، ركح أعطيتو ال لًػمى  كمطلويب، ١نبويب، األعظم الغوث
 . (ُ)«الوقت ىذا فتندـ كاحد، ركح بسبب قبضتك؛ من الكثًنة

ما ىذه إاٌل أكذكبة كاحدة، من آالؼ األكاذيب الكفريٌة، كالشركٌية، اليت 
 اختلقها غبلةي اٞنتصٌوفة، كنشركىا بٌن اٞنغف لٌن منهم، فصٌدقوىا!!! 

فة(، اليت انػخدع بػها بعض الػمؤٌلفٌن: أكذكبة كمن أكاذيب )غبلة اٞنتصوًٌ 
 .)اإلسبلـ( اجتمعوا بونسوبٌن إُف مػ، كأٌف الكثًن من ال(ِ)خضر(ػ)حياة ال

عند ٗناىًن  ،فهو من األحياء، ا اٝنضر كأمٌ » :بن الصبلحاقاؿ 
إبنكار ذلك  ا شذٌ كإ٧نٌ  ،يف ذلك ،ة معهمكالعامٌ  ،من العلماء كالصاٜنٌن ،ةاٝناصٌ 
  .(ّ)«أىل اٜنديث بعض

و ٗنهور العلماء على أنٌ : خضر ػابب من فضائل ال»قاؿ النوكٌم: ك 
كأىل الصبلح  ،ةعند الصوفيٌ  ،ق عليوفى كذلك متػٌ  ،رانموجود بٌن أظهي  ،حيٌ 

                                                           
 .ِِ-ُِ( تفريج اٝناطر: ُ)
 تيفيد القطع.يس ثػٌمة دليل قطعٌي، على أٌف اسػمو ىو )الػخضر(، كركاايت اآلحاد ال ل( ِ)
 .ُٖٔ-ُٖٓ/ُ: ابن الصبلح كمسائل فتاكل (ّ)
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 ،كجوابو ،كسؤالو ،كاألخذ عنو ،كاالجتماع بو ،ي رؤيتوػكحكاايهتم ف .كاٞنعرفة
كأشهر من  ،رحصى ػأكثر من أف يي  :خًنػكمواطن ال ،الشريفة مواضعػككجوده يف ال

 .(ُ)«...رػستى ف يي أ
ن ػم ما،هػوكٌم، كأمثالػالنالصػبلح، ك ابن من  ،بػكٌل العج  ،بػفالعج

 دعاكلعة، كالابلركاايت اٞنكذكبة، كاٜنكاايت اٞنخرتى  ،اٞنؤٌلفٌن، الذين ا٦ندعوا
 ، كاٜنٌس؟!!!العقل، ك الشرعفخالفوا  الفارغة؛

ل ػقب ،لػػر طويػػػن دىػم ،اتػػو مفالصحيح أنٌ  ،خضرػا الأمٌ »قػاؿ ابن ابز: 
كليس لو  ،و ابطلبل ىذا كلٌ  ،حقيقةكليس لوجوده .  مبعث النيبٌ 

  خضرػفال .مػػمن أىل العل ،قوفالذم عليو اقًٌ  ،كىذا ىو الصحيح .كجود
 .(ِ)...«بل قبل مبعث عيسى ،  يٌ ػقبل مبعث النب ،مات

م(، كى حً ػصوص ال)في كتاب ك  ،ة(يٌ ػمكٌ ػكتاب )الفتوحات اليطالع  كمن 
 . كالتحريفات كاألابطيل، كالضبلالت،، من األكاذيب ،جابد العجب العي ػػػجػي

أٌف النيٌب ىو الذم  -أيٌدؾ هللا  -اعلم »: فتوحاتال صاحب من أقواؿف
أيتيو اٞنلىك ابلوحي، من عند هللا، يتضٌمن ذلك الوحي شريعة، يتعٌبده هبا، يف 
. كأيتيو اٞنلك على حالتٌن: إٌما ينزؿ  نفسو، فإف بيًعث هبا إُف غًنه، كاف رسوالن
هبا على قلبو، على اختبلؼ أحواؿ، يف ذلك التنُزؿ، كإٌما على صورة جسديٌة، 
من خارج، ييلقي ما جاء بو إليو، على أذنو، فيسمع، أك ييلقيها على بصره، 
فييبصره، فيحصل لو من النظر مثل ما ٪نصل لو من السمع، سواء، ككذلك 

، فبل سبيل أف يتعٌبد سائر القول اٜنٌساسة، كىذا ابب قد أيغًلق برسوؿ هللا 

                                                           
 .َٗ/ُٔ، كانظر: ُّٔ-ُّٓ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ِٕٖ/ٗ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ِ)
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ا، بشريعة انسخة ٟنذه الشريعة اٌمديٌة، كأٌف عيسى   -إذا نزؿ  - هللا أحدن
أف  ، كىو خامت األكلياء؛ فإنٌو من شرؼ ١نٌمد  حكم إاٌل بشريعة ١نٌمدػما ي

ختم هللا كالية أٌمتو، كالوالية مطلقةن، بنيٌب رسوؿ ميكرىـ، ختم بو مقاـ الوالية؛ فلو 
ا يـو  شىر معنا كليًّا اتبعنا ١نٌمدن ، ك٪ني شىر مع الُرسيل رسوالن ،  القيامة حشراف: ٪ني

كٌرمو هللا تعاُف، كإلياس بػهذا الػمقاـ، على سائر األنبياء. كأٌما حالة أنبياء 
األكلياء، يف ىذه األٌمة، فهو كٌل شخص أقامو اٜنٌق، يف ْنلٌو من ْنٌلياتو، كأقاـ 

، فأٚنعو ذلك اٞنظهر الركحآٌف خطاب ر جربيل ، كمظهلو مظهر ١نٌمد 
، حٌت إذا فرغ من خطابو، كفيػزًٌع عن قلب  مظهر ١نٌمدػاألحكاـ اٞنشركعة ل

ىذا الوٌِف، عقلى صاحبي ىذا اٞنشهد ٗنيعى ما تضٌمنو ذلك اٝنطاب، من 
 األحكاـ اٞنشركعة الظاىرة، يف ىذه األٌمة اٌمديٌة، فيأخذىا ىذا الوُِف كما

مر بو أخذىا اٞنظهر اٌمدٌم للحضور، الذم حصل لو يف ىذه اٜنضرة، ٣نٌا أي 
ذلك اٞنظهر اٌمدٌم، من التبليغ ٟنذه األٌمة، فييػرىٌد إُف نفسو، كقد كعى ما 

، كعلم صٌحتو علم يقٌن، بل عٌن يقٌن، فأخذ  خاطب الركحي بو مظهرى ١نٌمد
و. فريب  حديث ضعيف، قد تيرًؾ حكم ىذا النيٌب، كعمل بو على بٌينة من ربٌ 

العمل بو؛ لضعف طريقو، من أجل كىٌضاع، كاف يف ركاتو، يكوف صحيحنا يف 
نفس األمر، كيكوف ىذا الواضع ٣نٌا صدؽ يف ىذا اٜنديث، كلػم يضعو. كإ٧ٌنا 
؛ لعدـ الثقة بقولو، يف نقلو، كذلك إذا انفرد بو ذلك الواضع، أك   رد ه ادًٌثي

قبل ذلك اٜنديث،  ،ديث عليو. كأٌما إذا شاركو فيو ثقة ٚنعو معوكاف مدار اٜن
معو من الركح، ييلقيو على حقيقة ػٌي قد سػمن طريق ذلك الثقة، كىذا كل

، يف  ، مع ١نٌمد، كما ٚنع الصحابة، يف حديث جربيل  ١نٌمد
ي، اإلسبلـ كاإل٬ناف كاإلحساف، فػي تصديقو إاٌيه، كإذا سػمعو من الركح الػميلق

، علمنا، ال يشٌك فيو، فهو فيو مثل الصاحب، الذم ٚنعو من فم رسوؿ هللا 
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يف  ،خبلؼ التابع، فإنٌو يقبلو على طريق غلبة الظن؛ الرتفاع التهمة الػمؤثٌرةػب
الصدؽ. كريب  حديث يكوف صحيحنا من طريق ركاتو، ٪نصل ٟنذا الػميكاشىف، 

ن ىذا اٜنديث الصحيح، فأنكره، ع الذم قد عاين ىذا اٞنظهر، فسأؿ النيٌب 
كقاؿ لو: لػم أقلو، كال حكمتي بو؛ فيعلم ضعفو، فيرتؾ العمل بو، عن بٌينة من 
ربٌو، كإف كاف قد عمل بو أىلي النقل؛ لصٌحة طريقو، كىو يف نفس األمر ليس  
كذلك، كقد ذكر مثل ىذا مسلمه يف صدر كتابو "الصحيح". كقد يعرؼ ىذا 

لك اٜنديث الصحيح طريقو، يف زعمهم، إٌما أف ييسٌمى ذ ن كضعى مى  الػمكاشفي 
لو، أك تيقاـ لو صورة الشخص. فهؤالء ىم أنبياء األكلياء، كال يتفٌردكف قٌط 

، أك بشريعة، كال يكوف ٟنم خطاب هبا، إاٌل بتعريف أٌف ىذا ىو شرع ١نٌمد 
كالداخل، يشاىد اٞننٌزؿ عليو بذلك اٜنكم، يف حضرة التمُثل، اٝنارج عن ذاتو، 

اٞنعب ػر عنو ابٞنبٌشرات، يف حٌق النائم. غًن أٌف الوِف يشرتؾ مع النيٌب، يف إدراؾ ما 
، يف حاؿ اليقظة، سواء. كقد أثبت ىذا اٞنقاـ لؤلكلياء  تيدركو العاٌمة، يف النـو
أىلي طريقنا، كإتياف ىذا، كىو الفعل ابلػهٌمة، كالعلم من غًن معلًٌم، من 

خضر، فإف آاته هللا العلم هبذه الشريعة اليت ػ، كىو علم الاٞنخلوقٌن، غًن هللا
، ابرتفاع الوسائط، أعين الفقهاء، كعلماء ها، على لساف رسوؿ هللا ػتعٌبده ب

، كاف من العلم اللدنٌػٌي، كلػم يكن من أنبياء ىذه األٌمة، فبل يكوف من  الرسـو
اٝناٌصة، من مشاىدة يكوف من األكلياء كارث نبػٌي، إاٌل على ىذه الػحالة 

الػملىك، عند اإللقاء، على حقيقة الرسوؿ، فافهىٍم. فهؤالء ىم أنبياء األكلياء. 
 كتستوم اٛنماعة كٌلها يف الدعاء إُف هللا على بصًنة، كما أمر هللا تعاُف نبٌيو 

أىل ىذا اٞنقاـ، ، كىم (ُ)أف يقوؿ: ﴿أىٍدعيو ًإُفى اَّللً  عىلىى بىًصًنىةو أىانى كىمىًن اتػ بػىعىيًن﴾

                                                           
 .َُٖ( يوسف: ُ)
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فهم يف ىذه األٌمة مثل األنبياء يف بين إسرائيل، على مرتبة تعُبد ىاركف، بشريعة 
هللا قد شهد بنبٌوتو، كصرٌح هبا يف القرآف؛ فمثل  ، مع كونو نبيًّا، فإفٌ  موسى

ىؤالء ٪نفظوف الشريعة الصحيحة، اليت ال شٌك فيها، على أنفسهم، كعلى ىذه 
ييسلًٌموف ٟنم  عهم، فهم أعلم الناس ابلشرع، غًن أٌف الفقهاء الاألٌمة، ٣ٌنن اتٌب

ذلك، كىؤالء ال يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم، بل ٩نب عليهم الكتم 
، فيما ثبت عندىم، مع علمهم أبٌف ذلك  ٞنقامهم، كال يرٌدكف على علماء الرسـو

كم يف خطأ، فػي نفس األمر، فحكمهم حكم الػمجتهد، الذم ليس لو أف ٪ن
ٌطئ اٞنخالف  اٞنسألة، بغًن ما أٌداه إليو اجتهاده، كأعطاه دليلو، كليس لو أف ٫ني
لو يف حكمو، فإٌف الشارع قد قٌرر ذلك اٜنكم يف حٌقو؛ فاألدب يقتضي لو أف 
ٌطئ ما قٌرره الشارع حكمنا، كدليلو ككشفو ٪نكم عليو ابتٌباع حكم ما ظهر  ال ٫ني

أٌف علماء ىذه األٌمة أنبياء بين إسرائيل،  النيٌب لو كشاىده. كقد كرد اٝنرب عن 
يعين اٞننزلة اليت أشران إليها، فإٌف أنبياء بين إسرائيل كانت ٓنفظ عليهم شرائع 
ريسيلهم، كتقـو هبا فيهم، ككذلك علماء ىذه األٌمة، كأئٌمتها ٪نفظوف عليها 

، كأتباع ، كعلماء الصحابة، كمن نزؿ عنهم، من التابعيػنأحكاـ رسوٟنا 
سيػرين، كالػحسن، كمالك، كابن أبػي رابح،  التابعيػن، كالثورٌم، كابن عييىينة، كابن

كأبػي حنيفة، كمن نزؿ عنهم، كالشافعٌي، كابن حنبل، كمن جرل ٠نرل ىؤالء، 
حفظوف ػإُف ىليٌم جرًّا، يف حفظ األحكاـ. كطائفة أخرل من علماء ىذه األٌمة ي

اف، ػلمػػاس، كسػػٌي، كابن عبٌ ػو: كعلػػػرار علومػػػ، كأسوؿ ػػػػواؿ الرسػػػا أحػػعليه
ىريرة، كحذيفة. كمن التابعٌن: كاٜنسن البصرٌم، كمالك بن دينار، كبناف  كأيب

ٌي. كمن نزؿ عنهم ابلزماف: كشيباف الراعي، كفرج ػاٜنٌماؿ، كأيٌوب السختيان
مصرٌم، كمن نزؿ عنهم:  ػمعٌمر، كالفيضىيل بن عياض، كذم النوف الػاألسود ال

كالػجينىيد، كالتسرتٌم، كمن جرل مػجرل ىؤالء، من السادة، فػي حفظ الػحاؿ 
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النبوٌم، كالعلم اللدنٌػٌي، كالسٌر اإلٟنٌي. فأسرار حىفىظة اٜنكم موقوفة يف الكرسٌي، 
يًّا، ػػم يكن ٟنم حاؿ نبوٌم، ييعطي سرًّا إٟنيًّا، كال علمنا لدنٌ ػعند القدمٌن، إذ ل

من علماء حيٌفاظ الػحكم،  -أسرار حيٌفاظ الػحاؿ النبوٌم، كالعلم اللدنٌػٌي ك 
موقوفة عند العرش، كال موقوفة، كمنها ما لػها مقاـ، كمنها ما ال مقاـ  -كغًنىم 

 -بٌن أصحاب العبلمات  -ٟنا، كذلك مقاـ ٟنا تتمٌيز بو، فإٌف ترؾ العبلمة 
كىي أسىن العبلمات، كال يكوف ذلك،  عبلمة ١نق قة، غًن ١نكـو عليها بتقييد،

إاٌل للمتمٌكن الكامل، يف الورث اٌمدٌم. كأٌما أقطاب األمم اٞنكمًٌلٌن، فػي غًن 
ىذه األٌمة، مػٌمن تقٌدمنا ابلزماف، فجماعة ذيًكرىت لػي أسػماؤىم، ابللساف 

، يف مشهد العريٌب؛ لػٌما أيشًهدتػهم، كرأيتهم، يف حضرة برزخٌية، كأان ّندينة قرطبة
، كالبٌكاء، كاٞنرتفع، كالشفأقدس، فكاف منهم: اٞنفٌرًؽ، كمداكم ال اء، كلـو

كاٞناحق، كالعاقب، كاٞننحور، كشحر اٞناء، كعنصر اٜنياة، كالشريد، كالراجع، 
، كاٜنٌي، كالرامي، كالواسع،  كالصانع، كالطٌيار، كالسالػم، كاٝنليفة، كاٞنقسـو

لوف الذين سيػٌموا لنا، كالبحر، كاٞنلصق، كاٟنادم، كا ٞنصلح، كالباقي. فهؤالء اٞنكمًٌ
، . كأٌما القطب الواحد، فهو ركح ١نٌمد ، إُف زماف ١نٌمد من آدـ 

كىو الػميًمٌد ٛنميع األنبياء كالرسل، سبلـ هللا عليهم أٗنعٌن، كاألقطاب من 
: ، فقاؿ : "مت كنتى نبيًّا"حٌن النشء اإلنسآٌف، إُف يـو القيامة. قيل لو 

، فإنٌو َنراحات اٟنول خبًن،  "كآدـ بٌن اٞناء كالطٌن". ككاف اٚنو مداكم الكلـو
كالرأم كالدنيا كالشيطاف كالنفس بكٌل لساف نبوٌم، أك رساٌِف، أك لساف الوالية، 
ككاف لو نظر إُف موضع كالدة جسمو ّنٌكة، كإُف الشاـ، مٌث صرؼ اآلف نظره، 

بس، ال يصل إليها أحد من بين آدـ، َنسده، إاٌل أنٌو إُف أرض كثًنة الػحٌر كالي
قد رآىا بعض الناس، من مٌكة، يف مكانو، من غًن نقلة، زيكيىت لو األرض 
فرآىا، كقد أخذان ٥نن عنو علومنا جػٌمة، ّنآخذ ٢نتلفة. كٟنذا الركح اٌمدٌم 
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م الوالية مظاىر يف العالىػم، أكمل مظهره يف قطب الزماف، كيف األفراد، كيف خت
، كىو الػمعب ػر عنو  اٌمدٌم، كختم الوالية العاٌمة، الذم ىو عيسى

مالو من كونو مداكم  -فيما بعد ىذا الباب، إف شاء هللا  -بػمسكنو. كسأذكر 
. مٌث ظهر ىذا السٌر بعد ظهور  ، من األسرار، كما انتشر عنو من العلـو الكلـو

، يف شخص آخر، اسػمو : اٞنستسلم للقضاء كالقدر، مثٌ حاؿ مداكم الكلـو
انتقل اٜنكم منو، إُف مظهر اٜنٌق، مٌث انتقل من مظهر اٜنٌق إُف اٟنائج، مٌث انتقل 
من اٟنائج، إُف شخص ييسٌمى: كاضع اٜنكم، كأظٌنو لقماف، كهللا أعلم؛ فإنٌو  
كاف يف زماف داكد، كما أان منو على يقٌن أنٌو لقماف، مٌث انتقل من كاضع 

حكم، كما عرفتي ػإُف جامع ال ،ٌم انتقل من الكاسبػإُف الكاسب، ثحكم ػال
ماء ػإذا جاءت أس -ي ىذا الكتاب ػًلمن انتقل األمر من بعده. كسأذكر ف

، كنذكر لكٌل كاحد منهم مسألة، إف شاء  -ىؤالء  ما اختٌصوا بو، من العلـو
 ،ىذا القدركيكفي  ؟ما يفعل هللا يب :هللا، ك٩نرم ذلك على لسآف؛ فما أدرم

 .(ُ)«كىو يهدم السبيل ،من ىذا الباب، كهللا يقوؿ اٜنقٌ 
أٌف  -أيٌدؾ هللا  -اعلم أيٌها الوٌِف اٜنميم »أيضنا:  فتوحاتوكمن أقوالو يف 

، أطاؿ هللا عمره، إُف اآلف، كقد ىذا الوتد ىو خضر، صاحب موسى 
أمر عجيب. كذلك أٌف شيخنا أاب العٌباس  - يف شأنو -رأينا من رآه كاتٌفق لنا 

جرت بيين كبينو مسألة، يف حٌق شخص، كاف قد بٌشر بظهوره   العرييبٌ 
، فقاؿ ِف: ىو فبلف ابن فبلف، كٌٚنى ِف شخصنا أعرفو ابٚنو، كما رسوؿ هللا 

فت فيو، كلػم آخذ ابلقبوؿ، أعين: قولو رأيتو كلكن رأيت ابن عٌمتو، فرٌّنا توقٌ 
وٓف على بصًنة يف أمره، كال شٌك أٌف الشيخ رجع سهمو عليو، فتأٌذل فيو؛ لك

                                                           
 .ِِّ-ِِٗ/ُ( الفتوحات الػمٌكٌية: ُ)
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يف ابطنو، كلػم أشعر بذلك؛ فإٌٓف كنتي يف بداية أمرم، فانصرفت عنو إُف 
منزِف، فكنتي يف الطريق، فلقيين شخص، ال أعرفو، فسٌلم علٌي ابتداءن، سبلـ 

ٌب ميشًفق، كقاؿ ِف: اي ١نٌمد، صدًٌؽ الشيخ أاب العب اس، فيما ذكر لك عن ١نًي
فبلف، كٌٚنى لنا الشخص الذم ذكره أبو العٌباس العرييٌب، فقلت لو: نعم، 
كعلمت ما أراد، كرجعت من حيين إُف الشيخ؛ ألعرٌفو ّنا جرل، فعندما دخلت 

إذا ذكرتي لك مسألة، يقف  -عليو، قاؿ ِف: اي أاب عبد هللا، أحتاجي معك 
، فيما إُف اٝنضر، يت -خاطريؾ عن قبوٟنا  عٌرض إليك، يقوؿ لك: صٌدؽ فبلانن

ذكره لك، كمن أين يٌتفق لك ىذا، يف كٌل مسألة تسمعها ميٌن، فتتوٌقف. 
: إٌف ابب التوبة مفتوح، فقاؿ: كقبوؿ التوبة كاقع؛ فعلمتي أٌف ذلك الرجل  فقلتي
كاف اٝنضر، كال شٌك أٌٓف استفهمتي الشيخى عنو، أىو ىو، قاؿ: نعم، ىو 

اتٌفق ِف مرٌة أخرل أنٌػي كنتي ّنرسى تونس ابٜنفرة، يف مركب يف اٝنضر. مٌث 
وا، فقمتي إُف جانب البحر، فأخذٓف كجع يف بطين، كأىل اٞنركب قد انم

عتي إُف البحر، فرأيت شخصنا على بعد، يف ضوء القمر، ككانت لٌ السفينة، كتط
 كصل إٌِف، فوقف معي، كرفع قدمو ليلة البدر، كىو أييت على كجو اٞناء، حٌت 

الواحدة، كاعتمد على األخرل، فرأيت ابطنها، كما أصاهبا بلله، مٌث اعتمد 
عليها، كرفع األخرل، فكانت كذلك، مٌث تكٌلم معي بكبلـ، كاف عنده، مثٌ 
سٌلم، كانصرؼ يطلب اٞننارة ١نرسنا، على شاطئ البحر، على تٌل بيننا كبينو 

لٌن، فقطع تلك اٞنسافة يف خطوتٌن أك ثبلثة، فسمعت مسافة، تزيد على مي
صوتو، كىو على ظهر اٞننارة، يسٌبح هللا تعاُف. كرٌّنا مشى إُف شيخنا جرٌاح بن 
، مرابطنا ّنرسى عيدكف، ككنت جئت  ٙنيس الكٌتآٌف، ككاف من سادات القـو

، ا جئت اٞندينة، لقيت رجبلن صاٜننامن عنده، ابألمس من ليليت تلك، فلمٌ 
فقاؿ ِف: كيف كانت ليلتك البارحة، يف اٞنركب، مع اٝنضر؟ ما قاؿ لك، كما 
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 ا كاف بعد ذلك التاريخ خرجت إُف السياحة بساحل البحرقلت لو؟ فلمٌ 
ا خراابن  ايط، كمعي رجل يينًكر خرؽ العوائد للصاٜنٌن، فدخلت مسجدن

من السائحٌن منقطعنا؛ ألصٌلي فيو، أان كصاحيب صبلة الظهر، فإذا َنماعة 
اٞننقطعٌن، دخلوا علينا، ييريدكف ما نيريده، من الصبلة، يف ذلك اٞنسجد، كفيهم 
ذلك الرجل، الذم كٌلمين على البحر، الذم قيل ِف: إنٌو اٝنضر، كفيهم رجل  
كبًن القدر، أكرب منو منزلة، ككاف بيين كبٌن ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك، 

ا م علٌي، كفرح يب، كتقٌدـ بنا يصٌلي. فلمٌ كموٌدة، فقمت، فسٌلمت عليو، فسلٌ 
فرغنا من الصبلة خرج اإلماـ، كخرجتي خلفو، كىو ييريد ابب اٞنسجد، ككاف 

ة"، الباب يف اٛنانب الغريٌب، ييشرؼ على البحر ايط، ّنوضع ييسٌمى: "بكٌ 
: إنٌو  فقمتي أٓنٌدث معو، على ابب اٞنسجد، كإذا بذلك الرجل الذم قلتي

أخذ حصًننا صغًننا، كاف يف ١نراب اٞنسجد، فبسطو يف اٟنواء، على اٝنضر، قد 
يتنٌفل؛  -على اٜنصًن يف اٟنواء  -قدر علٌو سبعة أذريع، من األرض، ككقف 

فقلت لصاحيب: أما تنظر إُف ىذا، كما فعل، فقاؿ ِف: ًسٍر إليو، كسىٍلوي، فرتكتي 
عليو، كأنشدتيو  صاحيب كاقفنا، كجئت إليو، فلٌما فرغ من صبلتو، سٌلمتي 

 لنفسي:
 فػي حيٌب مىن خىلىقى الػهواءى كسىخ رىهٍ   شيغػػػلي الػميًحٌب عػػػن الػهواء يىس رىٍه 
 عػػػػػػن كػػػػػٌل كػػػػػػػوف ترتضػػػيػو، ميطىه رىهٍ   الػػعػارفػػػػػػػػػػػوف عقػػػػػولػػػػػػػػهم مػػػػعػقػػولػػػػة 

ػػػػت ػػػرىهٍ   ل فػىهيميو لديو ميكرىموف، كيف الور   أحوالػػػػهػػػػم مػػػػػجهػولػػػػػػػػػة، كميػػػسى
فقاؿ ِف: اي فبلف، ما فعلتي ما رأيتى إاٌل يف حٌق ىذا الػمينًكر، كأشار إلػى 
صاحيب، الذم كاف يينًكر خرؽ العوائد، كىو قاعد يف صحن اٞنسجد، ينظر 

تي كجهي إُف الػمينًكر، إليو؛ ليعلم أٌف هللا يفعل ما يشاء، مع من يشاء، فردد
كقلتي لو: ما تقوؿ، فقاؿ: ما بعد العٌن ما ييقاؿ، مٌث رجعتي إُف صاحيب، كىو 
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ينتظرٓف، بباب اٞنسجد، فتحٌدثتي معو ساعةن، كقلتي لو: من ىذا الرجل الذم 
صٌلى يف اٟنواء، كما ذكرتي لو ما اتٌفق ِف معو، قبل ذلك، فقاؿ ِف: ىذا 

ٛنماعةي، كانصرفنا نيريد ركطة، موضع مقصود، اٝنضر، فسكت، كانصرفت ا
يقصده الصلحاء، من الػمنقطعٌن، كىو بػمقربة من بشكنصار، على ساحل 
البحر ايط. فهذا ما جرل لنا، مع ىذا الوتد، نفعنا هللا برؤيتو. كلو من العلم 

عليو. ى هللا ػمن ىو على رتبتو، كقد أثنػاللدنٌػٌي، كمن الر٘نة ابلعالىػم ما يليق ب
هللا بن جامع، من أصحاب  من شيوخنا، كىو علٌي بن عبد ،كاجتمع بو رجل

علٌي اٞنتوٌكل، كأيب عبد هللا قضيب الباف، كاف يسكن ابٞنقلى خارج اٞنوصل، يف 
بستاف لو، ككاف اٝنضر قد ألبسو اٝنرقة، ُنضور قضيب الباف، كألبسنيها الشيخ 

ي جرت لو ػحاؿ، التػو، كبصورة الابٞنوضع، الذم ألبسو فيو اٝنضر، من بستان
خرقة اٝنضر، بطريق أبعد من ىذا،  ي إلباسو إاٌيىا. كقد كنتي لبستي ػمعو، ف

من يد صاحبنا تقٌي الدين عبد الر٘نن بن علٌي بن ميموف بن أب الوزرٌم، 
شيخ الشيوخ ابلداير اٞنصريٌة، كىو ابن ٘نويو،  ،الدين كلبسها ىو من يد صدر

ا من يد اٝنضر، كمن ذلك الوقت قلتي بلباس اٝنرقة، ككاف جٌده قد لبسه
كألبستها الناس؛ لىٌما رأيت اٝنضر قد اعتربىا. ككنت قبل ذلك ال أقوؿ ابٝنرقة 
اٞنعركفة اآلف؛ فإٌف اٝنرقة عندان إ٧ٌنا ىي عبارة عن الصحبة كاألدب كالتخٌلق؛ 

، كىو (ُ)كأدابن ، كلكن توجد صحبة كٟنذا ال يوجد لباسها مٌتصبلن برسوؿ هللا 
ا من  اٞنعرب  عنو بلباس التقول، فجرت عادة أصحاب األحواؿ، إذا رأكا أحدن
أصحاهبم، عنده نقص، يف أمر ما، كأرادكا أف ييكٌملوا لو حالو، يٌتحد بو ىذا 
الشيخ، فإذا آٌند بو، أخذ ذلك الثوب، الذم عليو يف حاؿ ذلك اٜناؿ، 

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )كأدب(.ُ)
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د تكملة حالو، فيسرم فيو ذلك اٜناؿ، كنزعو، كأفرغو على الرجل، الذم ييري
محقًٌقٌن ػمعركؼ عندان، كاٞننقوؿ عن الػفيكمل لو ذلك، فذلك ىو اللباس ال

من شيوخنا. مٌث اعلىٍم أٌف رجاؿ هللا على أربع مراتب: رجاؿ ٟنم الظاىر، كرجاؿ 
ق لػهم الباطن، كرجاؿ لػهم الػحٌد، كرجاؿ ٟنم الػمطلع. فإٌف هللا سبحانو لىٌما أغل

ابب النبٌوة كالرسالة، أبقى ٟنم ابب الفهم عن هللا، فيما أكحى  -دكف اٝنلق  -
إٌف الوحي "يقوؿ:   ، يف كتابو العزيز، ككاف علٌي بن أيب طالب بو إُف نبٌيو

ا فهمنا، يف هللا  قد انقطع، بعد رسوؿ ، كما بقي أبيدينا إاٌل أف يرزؽ هللا عبدن
على صٌحة خرب عن  -أىل الكشف  - . كقد أٗنع أصحابنا"ىذا القرآف

 كٟنا ظاىر كابطن كحٌد يف آم القرآف: "إنٌو ما من آية إاٌل  ،أنٌو قاؿ  النيبٌ 
كمطلع". كلكٌل مرتبة من ىذه اٞنراتب رجاؿ، كلكٌل طائفة من ىؤالء الطوائف 
قيطب، كعلى ذلك القطب يدكر فلك ذلك الكشف. دخلت على شيخنا 

 سنة ٙنس كتسعٌن كٙنس ،(ُ)ز من أىل ابغة ابغرانطة١نٌمد عبد هللا الشكا أيب
مئة، كىو من أكرب من لقيتو، يف ىذا الطريق، لػم أرى يف طريقو مثلو يف 

قيوا مىا عىاىىديكا اَّلل ى عىلىٍيًو﴾ ، (ِ)االجتهاد، فقاؿ ِف: الرجاؿ أربعة: ﴿رًجىاؿه صىدى
﴾كىم رجاؿ الظاىر. ﴿رًجىاؿه الى تػيٍلًهيًهٍم ًْنىارىةه  كىالى بػىٍيعه عىٍن ًذٍكًر اَّللً 

، كىم (ّ)
جيلىساء اٜنٌق تعاُف، كٟنم اٞنشورة. كرجاؿ األعراؼ: كىم رجاؿ  ،رجاؿ الباطن

﴾ ، أىل الشٌم كالتمييز كالسراح (ْ)اٜنٌد، قاؿ هللا تعاُف: ﴿كىعىلىى اأٍلىٍعرىاًؼ رًجىاؿه

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع.ُ)
 .ِّ( األحزاب: ِ)
 .ّٕ( النور: ّ)
 .ْٔ( األعراؼ: ْ)
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اؿ إذا دعاىم عن األكصاؼ، فبل صفة ٟنم، كاف منهم أبو يزيد البسطامٌي. كرج
ٍتيوؾى  ،اٜنٌق إليو ؛ لسرعة اإلجابة ال يركبوف ﴿كىأىذًٌٍف يف الن اًس اًبٜنٍىجًٌ أيى أيتونو رجاالن
﴾ ، كىم رجاؿ اٞنطلع. فرجاؿ الظاىر ىم الذين ٟنم التصُرؼ يف عالىػم (ُ)رًجىاالن

، الػميلك كالشهادة، كىم الذين كاف ييشًن إليهم الشيخ ١نٌمد بن قائد األكآفٌ 
بن الشبل البغدادٌم؛ أدابن مع اكىو اٞنقاـ الذم تركو الشيخ العاقل أبو السعود 

، قاؿ: لىٌما اجتمع ١نٌمد بن هللا. أخربٓف أبو البدر التماشكٌي البغدادٌم 
قائد األكآٌف، ككاف من األفراد، أبيب السعود ىذا، قاؿ لو: اي أاب السعود، إٌف هللا 

فلم ال تتصٌرؼ فيها، كما أتصٌرؼ أان، فقاؿ لو  قٌسم اٞنملكة، بيين كبينك،
السعود: اي ابن قائد، كىبتك سهمي، ٥نن تركنا اٜنٌق، يتصٌرؼ لنا، كىو  أبو

﴾ ٍذهي كىًكيبلن البدر: قاؿ ِف  ، فامتثل أمر هللا، فقاؿ ِف أبو(ِ)قولو تعاُف: ﴿فىأنً 
ة سنة، من اتريخ أبو السعود: إٌٓف أيعطيتي التصُرؼ يف العالىػم، منذ ٙنس عشر 

منو شيء. كأٌما رجاؿ الباطن، فهم الذين ٟنم  قولو، فرتكتو، كما ظهر علي  
التصُرؼ، يف عالىػم الغيب كاٞنلكوت، فيستنزلوف األركاح العلويٌة، هبممهم، فيما 
ييريدكنو، كأعين أركاح الكواكب، ال أركاح اٞنبلئكة. كإ٧ٌنا كاف ذلك؛ ًلمانع إٟنٌي 

، ، ًلمحٌمد قاـ األمبلؾ، أخرب هللا بو، يف قوؿ جربيل قوٌم، يقتضيو م
﴾ تؤثٌر فيو  ، كمن كاف تنزُلو أبمر ربٌو، ال(ّ)فقاؿ: ﴿كىمىا نػىتػىنػىز ؿي ًإال  أبًىٍمًر رىبًٌكى

اٝناٌصٌية، كال ينزؿ هبا. نعم أركاح الكواكب تيستنزىؿ ابألٚناء كالبخورات كأشباه 

                                                           
 .ِٕ( اٜنٌج: ُ)
 .ٗ( الػميز مًٌل: ِ)
 .ْٔ( مرٔف: ّ)
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، فإٌف ذات الكواكب (ُ)ن يشاىد فيو صورنا خياِفٌ ذلك؛ ألنٌو تنُزؿ معنوٌم، كًلم
يف عالىػم  -ال تربح من السماء مكاهنا، كلكن قد جعل هللا ًلمطارح شعاعاهتا 

أتثًنات معتادة، عند العارفٌن بذلك، كالرٌم عند شرب اٞناء،  -الكوف كالفساد 
كالصحو. ة عند دخوؿ الفصل، بنزكؿ الػمطر كالشبع عند األكل، كنبات اٜنبٌ 

يف ابطن  -فيفتح ٟنؤالء الرجاؿ  -جٌل كعٌز  -حكمة أكدعها العليم اٜنكيم 
الكتب اٞننز لة كالصحف اٞنطه رة ككبلـ العالىػم كٌلو، كنظم اٜنركؼ كاألٚناء من 

ما ال يكوف لغًنىم، اختصاصنا إٟنيًّا. كأٌما رجاؿ اٜنٌد، فهم  -جهة معانيها 
حت ػاألركاح الناريٌة، عالىػم الربزخ كاٛنربكت؛ فإنٌو تالذين ٟنم التصُرؼ يف عالػم 

ٓنت سلطاف ذكات األذانب، كىم طائفة منهم من  ،جرب، أال تراه مقهورناػال
الُشهيب الثواقب، فما قهرىم إاٌل َننسهم؛ فعند ىؤالء الرجاؿ استنزاؿ أركاحها 

نار، برزخ، كإحضارىا، كىم رجاؿ األعراؼ. كاألعراؼ سور حاجز بٌن اٛنٌنة كال
ابطنو فيو الر٘نة، كظاىره من قبلو العذاب؛ فهو حٌد بٌن دار السعداء، كدار 
األشقياء، دار أىل الرؤية، كدار اٜنجاب. كىؤالء الرجاؿ أسعد الناس ّنعرفة 

مة، بٌن كٌل نقيضٌن، مثل قولو: ػمتوىٌ ػخطوط الػىذا السور، كٟنم شهود ال
نػىهيمىا بػىٍرزىخه الى يػىٍبًغيىا مة، اليت ػحدكد، كىم رجاؿ الرحػ، فبل يتعٌدكف ال(ِ)ًف﴾﴿بػىيػٍ

كسعت كٌل شيء، فلهم يف كٌل حضرة دخوؿ كاستشراؼ، كىم العارفوف 
ابلصفات اليت يقع هبا االمتياز، لكٌل موجود عن غًنه، من اٞنوجودات العقلٌية 

، كاٜنٌسٌية. كأٌما رجاؿ اٞنطلع، فهم الذين ٟنم التصُرؼ يف األٚناء اإلٟنٌية
فيستنزلوف هبا منها ما شاء هللا، كىذا ليس لغًنىم، كيستنزلوف هبا كٌل ما ىو 

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع.ُ)
 .َِ( الر٘نن: ِ)
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ٓنت تصريف الرجاؿ الثبلثة: رجاؿ اٜنٌد، كالباطن، كالظاىر. كىم أعظم الرجاؿ 
هم. كما يظهر عليهم من ذلك شيء، منهم: ػي قٌوتػمبلمٌية، ىذا فػكىم ال

جز، كظاىر العوائد، سواء. ككاف السعود، كغًنه، فهم كالعاٌمة يف ظهور الع أبو
ز، بل كاف من أكربىم، كٚنعو أبو البدر على أليب السعود يف ىؤالء الرجاؿ ٕنيُ 

ما حٌدثنا مشافهة، يقوؿ: إٌف من رجاؿ هللا من يتكٌلم على اٝناطر، كما ىو مع 
اٝناطر، أم: ال علم لو بصاحبو، كال يقصد التعريف بو. كلىٌما كصف لنا عمر 

أبو البدر كغًن٨نا حاؿ ىذا الشيخ، رأيناه ٩نرم مع أحواؿ ىذا الصنف البزٌاز ك 
العاِف، من رجاؿ هللا. قاؿ ِف أبو البدر: كاف كثًننا ما يينشد بيتنا، لػم نسمع منو 

 غًنه، كىو: 
 كقاؿ ٟنا: ًمن دكف أخػمًصًك الػحىٍشري    كأثبتى يف ميستنقىع الػموت رًجلىوي  

صلوات اٝنمس، كانتظار اٞنوت"، كٓنت ىذا الكبلـ ككاف يقوؿ: "ما ىو إاٌل ال
علم كبًن. ككاف يقوؿ: "الرجل مع هللا تعاُف كساعي الطًن، فم مشغوؿ، كقدـ 
تسعى"، كىذا كٌلو أكرب حاالت الرجاؿ مع هللا؛ إذ الكبًن من الرجاؿ من 

اٌل يعامل كٌل موطن، ّنا يستحٌقو، كموطن ىذه الدنيا ال ٬نكن أف يعاملو اقًٌق إ
خبلؼ ىذه  -ًمن رجل  -ّنا ذكره ىذا الشيخ. فإذا ظهر يف ىذه الدار 

بٌد إاٌل أف يكوف مأمورنا ّنا ظهر منو، كىم الرسل  اٞنعاملة، عيًلم أٌف ثىػٌم نفسنا، كال
 ، كقد يكوف بعض الورثة ٟنم أمر يف كقت بذلك، كىو مكره كاألنبياء 

؛ فإنٌو انفصاؿ عن مقاـ العبوديٌة اليت خيًلق اإلنساف ٟنا. كأٌما سٌر اٞننزؿ خفي  
ي صور كٌل ما سواه؛ فلوال ْنٌليو لكٌل ػكاٞننازؿ، فهو ظهور اٜنٌق ابلتجٌلي، ف
هي  ،شيء، ما ظهرت شيئٌية ذلك الشيء قاؿ تعاُف: ﴿ًإ٧ن ىا قػىٍولينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرىٍدانى
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هي﴾(ُ)ٍن﴾أىٍف نػىقيوؿى لىوي كي  جاد ذلك ػهٌي إليػىو التوُجو اإلل :، فقولو: ﴿ًإذىا أىرىٍدانى
ٌم قاؿ: ﴿أىٍف نػىقيوؿى لىوي كيٍن﴾، فنفس ٚناع ذلك الشيء خطابى اٜنٌق ػالشيء، ث

تكُوف ذلك الشيء، فهو ّننزلة سرايف الواحد يف منازؿ العدد، فتظهر األعداد، 
اٞننازؿ؛ كلوال كجود عينو فيها، ما يتناىى بوجود الواحد، يف ىذه  إُف ما ال

ظهرت أعياف األعداد، كال كاف ٟنا اسم. كلو ظهر الواحد ابٚنو، يف ىذه اٞننزلة، 
ا، فيقاؿ: اثناف ثبلثة  ما ظهر لذلك العدد عٌن، فبل ْنتمع عينو كاٚنو معنا أبدن

، زؿ   (ِ)أربعة ٙنسة، إُف ما ال يتناىى، ككل ما ا، من عدد معٌن   أسقطت كاحدن
اسم ذلك العدد، كزالت حقيقتو، فالواحد بذاتو ٪نفظ كجود أعياف األعداد، 
كابٚنو يعدمها. كذلك إذا قلت: "القدٔف"، فين ادىث، كإذا قلت: "هللا"، فين 
العالىػم، كإذا أخليت العالىػم من حفظ هللا، لػم يكن للعالىػم كجود، كفين، كإذا 

ػم موجودنا، فبظهوره كْنٌليو يكوف العالىػم سرل حفظ هللا يف العالىػم، بقي العالى 
ابقينا، كعلى ىذه الطريقة أصحابينا، كىي طريقة النبٌوة. كاٞنتكٌلموف من األشاعرة 

افتقار العالىػم  أيضنا عليها، كىم القائلوف ابنعداـ األعراض ألنفسها، كهبذا يصحٌ 
ى الدكاـ. كغًنىم من إُف هللا، يف بقائو، يف كٌل نفس، كال يزاؿ هللا خبٌلقنا، عل

أىل النظر ال يصٌح ٟنم ىذا اٞنقاـ. كأخربٓف ٗناعة من أىل النظر من علماء 
الرسـو أٌف طائفة من اٜنيكماء عثركا على ىذا. كرأيتو مذىبنا البن السيد 

حٌق، كىو يهدم ػالبطليوسٌي، يف كتاب أٌلفو، يف ىذا الفٌن. كهللا يقوؿ ال
 .(ّ)«السبيل

                                                           
 .َْ( النحل: ُ)
 ( كذا يف اٞنطبوع.ِ)
 .ِٕٖ-ِِٖ/ُ( الفتوحات الػمٌكٌية: ّ)
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ة اٜناصلة ألىل هللا ة الذكقيٌ العلـو اإلٟنيٌ  اعلم أفٌ »وصو: كمن أقوالو يف فص
هللا  مع كوهنا ترجع إُف عٌن كاحدة. فإفٌ  ،٢نتلفة ابختبلؼ القول اٜناصلة منها

كيده اليت  ،بصر بوكبصره الذم يي  ،و الذم يسمع بوٚنعى  كنتي "تعاُف يقوؿ: 
اليت ىي  ،اٛنوارحتو ىي عٌن ىويٌ  . فذكر أفٌ "كرجلو اليت يسعى هبا ،يبطش هبا

جارحة علم من علـو  كاٛنوارح ٢نتلفة. كلكلٌ  ،ة كاحدةعٌن العبد. فاٟنويٌ 
ٔنتلف ابختبلؼ اٛنوارح، كاٞناء حقيقة  ،ها من عٌن كاحدة٫نصٌ  ،األذكاؽ
كمنو ملح  ،ابختبلؼ البقاع، فمنو عذب فرات ،٢نتلف يف الطعم ،كاحدة

كإف اختلفت طعومو.  ،عن حقيقتو ال يتغًٌن  ،أيجاج، كىو ماء يف ٗنيع األحواؿ
و: بى تػي من أقاـ كي لً  ،يف األكل ،كىو قولو تعاُف ،ٍرجيلكىذه اٜنكمة من علم األى 

ىو للسلوؾ  - الذم ىو الصراط - الطريق فإفٌ . (ُ)﴿كىًمٍن ٓنىًٍت أىٍرجيًلًهٍم﴾
يف  ،ل. فبل ينتج ىذا الشهودجي رٍ  ابألى كاٞنشي فيو، كالسعي ال يكوف إاٌل  ،عليو

من علـو  ،اٝناصٌ   ىذا الفنٌ إاٌل  ،أخذ النواصي بيد من ىو على صراط مستقيم
بريح  ،وا اٞنقاـ الذم ساقهم إليوكىم الذين استحقٌ  ،األذكاؽ. فيسوؽ اجملرمٌن

 - كالريح تسوقهم ،فهو أيخذ بنواصيهم ؛اليت أىلكهم عن نفوسهم هبا ،الدبور
 ونو.م، كىي البعد الذم كانوا يتو٨نٌ جهنٌ إُف  - كىو عٌن األىواء اليت كانوا عليها

ى فزاؿ مسمٌ  ،فزاؿ البعد ،حصلوا يف عٌن القرب ،ا ساقهم إُف ذلك اٞنوطنفلمٌ 
موف. رً م ٠ني ألهنٌ  ؛من جهة االستحقاؽ ،هم، ففازكا بنعيم القربيف حقٌ  ،مجهنٌ 

تو ستحقٌ ا أخذكه ّنا اًمن ة، كإ٧نٌ ػمن جهة ال ،اللذيذ فما أعطاىم ىذا اٞنقاـ الذكقيٌ 
من أعماٟنم اليت كانوا عليها، ككانوا يف السعي يف أعماٟنم على  ،حقائقهم

نواصيهم كانت بيد من لو ىذه الصفة. فما مشوا  ألفٌ  ؛اٞنستقيم صراط الربٌ 

                                                           
 .ٔٔ( اٞنائدة: ُ)



717 

إُف أف كصلوا إُف عٌن القرب. ﴿كى٥نىٍني أىقٍػرىبي  ،ا مشوا ُنكم اٛنربكإ٧نٌ  ،بنفوسهم
فبصره ، و مكشوؼ الغطاءفإنٌ  ،بصرا ىو يي كإ٧نٌ  .(ُ)إًلىٍيًو ًمٍنكيٍم كىلىًكٍن الى تػيٍبًصريكفى﴾

. ٍرب من شقيٌ ا يف القي سعيدن  ما خص   :أم ،تا من ميٌ تن ميػٌ  حديد. كما خصٌ 
ٍبًل اٍلوىرًي  من إنساف. فالقرب إنساانن  كما خص   .(ِ)ًد﴾﴿كى٥نىٍني أىقٍػرىبي إًلىٍيًو ًمٍن حى

فبل قرب أقرب من أف تكوف  .يف اإلخبار اإلٟنيٌ  ،من العبد ال خفاء بو اإلٟنيٌ 
 فهو ،كقواه، كليس العبد سول ىذه األعضاء كالقول ،تو عٌن أعضاء العبدىويٌ 
عند  ،مشهود ،١نسوس حقٌ ػكال ،خلق معقوؿػم. فالي خلق متوى  ػف ،مشهود حقٌ 

عندىم  فاٜنقٌ  ،كأىل الكشف كالوجود. كما عدا ىذين الصنفٌن ،ؤمنٌناٞن
كُف ّننزلة اٞناء جاج، كالطائفة األي كاٝنلق مشهود. فهم ّننزلة اٞناء اٞنلح األي  ،معقوؿ

السائغ لشاربو. فالناس على قسمٌن: من الناس من ٬نشي على  ،العذب الفرات
صراط مستقيم. كمن الناس من و عرؼ غايتها، فهي يف حقٌ يك ، طريق يعرفها

اليت عرفها  ،كىي عٌن الطريق ،كال يعرؼ غايتها ،٬نشي على طريق ٩نهلها
على بصًنة، كغًن العارؼ يدعو إُف  ،الصنف اآلخر. فالعارؼ يدعو إُف هللا

 أييت من أسفل سافلٌن، ألفٌ  ،كاٛنهالة. فهذا علم خاصٌ ، على التقليد ،هللا
 الطريق. كليس إاٌل  ،ص، كأسفل منها ما ٓنتهال ىي السفل من الشخجي رٍ األى 

 فيو جل   عرؼ األمر على ما ىو عليو، فإفٌ  ،عٌن الطريق اٜنقٌ  فمن عرؼ أفٌ 
 ،كالسالك ، ىو، كىو عٌن الوجودمعلـو إاٌل  إذ ال ،تسلك كتسافر ،كعبل

كطريقتك، فقد ابف  ،فمن أنت؟ فاعرؼ حقيقتك ، ىوم إاٌل ػمسافر. فبل عالً ػكال
 من فبل يفهمو إاٌل  ،إف فهمت. كىو لساف حقٌ  ،على لساف الرتٗناف لك األمر

                                                           
 .ٖٓ( الواقعة: ُ)
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  :قوـى ىود ،اأال ترل عادن  .ا ٢نتلفةككجوىن  ،ا كثًنةنسبن  للحقٌ  فإفٌ  ؛هميوي حق  فى 
ا عىاًرضه ٣نيًٍطريانى   كىو عند ظنٌ  ،تعاُف ابا وا خًنن فظنٌ  ،(ُ)﴾كيف ﴿قىاليوا ىىذى

كأعلى يف  ،ما ىو أمتٌ ػفأخربىم ب ،عن ىذا القوؿ ،ٍضرىبى ٟنم اٜنقُ عبده بو، فأى 
فما يصلوف إُف  ،اٜنٌبة يكسق ،األرض فذلك حظٌ  ،ىممطرى و إذا أى القرب، فإنٌ 

ٍلتيٍم بًًو رًيحه ًفيهىا  ،عد عن بي إاٌل  ،نتيجة ذلك اٞنطر فقاؿ ٟنم: ﴿بىٍل ىيوى مىا اٍستػىٍعجى
هبذه الريح  فإفٌ  ؛فجعل الريح إشارة إُف ما فيها من الراحة ،(ِ)عىذىابه أىلًيمه﴾

ة، كيف ىذه كالسدؼ اٞندٟنمٌ  ،كاٞنسالك الوعرة ،مةأراحهم من ىذه اٟنياكل اٞنظلً 
لفرقة اٞنألوؼ.  ،عهموجً و يي  أنٌ إذا ذاقوه، إاٌل  ،يستعذبونو أمر :أم ،الريح عذاب

أبمر  ،شيء رت كل  فدمٌ  ،لوها ٔنيٌ ٣نٌ  ،فكاف األمر إليهم أقرب ،فباشرىم العذاب
ها أركاحهم ػهم اليت عمرتثكىي جث ،(ّ)ا، ﴿فىأىٍصبىحيوا الى يػيرىل ًإال  مىسىاًكنػيهيٍم﴾رهبٌ 
اٜنياة  - على ىياكلهم -كبقيت  ،ةة ىذه النسبة اٝناصٌ يٌ ػة. فزالت حقًٌ حقًٌيٌ ػال

كعذابت  ،لاليت تنطق هبا اٛنلود كاأليدم كاألرجي  ،من اٜنقٌ  ،ة هبماٝناصٌ 
و تعاُف كصف نفسو  أنٌ و، إاٌل هبذا كلٌ  اإلٟنيٌ  األسواط كاألفخاذ. كقد كرد النصٌ 

حش ما ا في  ما ظهر. كأمٌ حش إاٌل كليس الفي  ،الفواحش ابلغًنة، كمن غًنتو حرـ 
ؼ حقيقة ما عرى منع أف تي  :أم ،ـ الفواحشا حر  من ظهر لو. فلمٌ فهو لً  ،بطن

كىو أنت من الغًن. فالغًن يقوؿ  ،فسرتىا ابلغًنة و عٌن األشياء،ذكرانه، كىي أنٌ 
، كىكذا ما بقي من القول السمع ٚنع زيد، كالعارؼ يقوؿ السمع عٌن اٜنقٌ 

فباف  ،زت اٞنراتبكٕنيٌ  ،فتفاضل الناس؛ أحد عرؼ اٜنقٌ  كاألعضاء. فما كلٌ 

                                                           
 .ِْاألحقاؼ: ( ُ)
 .ِْ( األحقاؼ: ِ)
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،  لوسي كأشهدٓف أعياف ري  ،ا أطلعين اٜنقٌ مٌ و لى الفاضل كاٞنفضوؿ. كاعلم أنٌ 
 - م أٗنعٌنى هللا عليهم كسلٌ صلٌ  - دإُف ١نمٌ  ،من آدـ ،ٌنهم البشريٌ كأنبيائو كلٌ 

من  مين أحده مئة، ما كلٌ  كٖنانٌن كٙنس بقرطبة سنة ستٌ  ،يف مشهد أيًقٍمتي فيو
 ،اتهم، كرأيتو رجبلن ضخمن و أخربٓف بسبب ٗنعيٌ فإنٌ ،  ىود إاٌل  ،تلك الطائفة

 كدليلي ا ٟنا.كاشفن   ،ا ابألمورعارفن  ،كرةلطيف اا ،حسن الصورة ،يف الرجاؿ
على كشفو ٟنا قولو: ﴿مىا ًمٍن دىاب ةو ًإال  ىيوى آًخذه بًنىاًصيىًتهىا ًإف  رىيبًٌ عىلىى ًصرىاطو 

ميٍستىًقيمو﴾
من امتناف هللا علينا أف  بشارة للخلق أعظم من ىذه؟ مثٌ  كأمٌ  .(ُ)

ّنا  ،د ١نمٌ  ها اٛنامع للكلٌ مم  ػت يف القرآف، مثٌ  ،أكصل إلينا ىذه اٞنقالة عنو
أم ىو عٌن  ،و عٌن السمع كالبصر كاليد كالٌرًجل كاللسافأبنٌ  عن اٜنقٌ  ،أخرب بو
عن  ،. فاكتفى ابألبعد ادكدة أقرب من اٜنواسٌ . كالقول الركحانيٌ اٜنواسٌ 

ا، بشرل لن ؛و ىود مقالتو لقوموعن نبيٌ  ،لنا . فرتجم اٜنقُ األقرب اجملهوؿ اٜندٌ 
فكمل العلم يف صدكر الذين أكتوا  ؛بشرل ؛عن هللا مقالتو،  هللا كترجم رسوؿ

تًنىا ًإال  اٍلكىاًفريكفى﴾ ،العلم ا كإف عرفوىا حسدن  ،م يسرتكهنافإهنٌ  ؛(ِ)﴿كىمىا ٩نىٍحىدي آًبايى
يف آية  ،و تعاُفيف حقٌ  ،من عند هللا ،ا. كما رأينا قطٌ كظلمن  ،كنفاسة ،منهم
 ،ا كافتنزيهن  ، ابلتحديدإاٌل  ،فيما يرجع إليو ،أكصىلو إلينا ،أك إخبار عنو ،أنزٟنا

 ،فيو كما ٓنتو ىواء. فكاف اٜنقٌ  ،لو العماء الذم ما فوقو ىواءأكٌ  أك غًن تنزيو.
ذكر  ا ٓنديد. مثٌ و استول على العرش، فهذا أيضن ذكر أنٌ  قبل أف ٫نلق اٝنلق. مثٌ 

و يف كأنٌ  ،و يف السماءذكر أنٌ  ذا ٓنديد. مثٌ فه ،و ينزؿ إُف السماء الدنياأنٌ 
ا. ك٥نن ١ندكدكف، فما نو عينإُف أف أخربان أنٌ  ،انٌ و معنا أينما كي أنٌ ك  ،األرض
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ًمٍثًلًو شىٍيءه﴾ :. كقولو ابٜندٌ كصف نفسو إاٌل  إف أخذان  ،اأيضن  حدٌ  :(ُ)﴿لىٍيسى كى
بكونو ليس عٌن  ،فهو ١ندكد ،ز عن ادكدميٌ ػلغًن الصفة. كمن ت ،ؼ زائدةاالك

. مى هً من فى لً  ،د ابإلطبلؽتقييد، كاٞنطلق مقي   (ِ)ىذا ادكد. فاإلطبلؽ عن التقيد
ًمٍثًلًو شىٍيءه﴾فقد حدٌ  ،كإف جعلنا الكاؼ للصفة على  دانه، كإف أخذان ﴿لىٍيسى كى

و عٌن األشياء، كاألشياء أنٌ  - كابإلخبار الصحيح ،ابٞنفهـو -قنا ٓنقٌ  ،نفي اٞنثل
 ١ندكد. فما ٪نيىُد شيء إاٌل  كلٌ   كإف اختلفت حدكدىا. فهو ١ندكد ُندٌ  ،١ندكدة
م يكن ػكاٞنبدىعات، كلو ل ،ى اٞنخلوقاتسمٌ . فهو السارم يف مي اٜنقٌ حٌد كىو 

 ،حفيظ ءهو على كٌل شيفالوجود. فهو عٌن الوجود،  ما صحٌ  ،األمر كذلك
ها حفظو لصورتو أف بذاتو، كال يػىؤيديهي حفظ شيء. فحفظو تعاُف لؤلشياء كلٌ 

 ، ىذا، فهو الشاىد من الشاىدإاٌل  كال يصحٌ  .يكوف الشيء غًن صورتو
فهو  ،ر لومدبًٌ ػال ،مػم صورتو، كىو ركح العالى ػكاٞنشهود من اٞنشهود. فالعالى 

 .(ّ)«اإلنساف الكبًن
رة أيرًيتيها رسوؿ هللا   رأيتي فإٓفٌ »كما أكذبىو حٌن قاؿ:   يف  ،يف ميبشًٌ

ّنحركسة دمشق،  ،مئة كستٌ  (ْ)عشركفسنة سبع ك  ،ـحر  ػمن م ،العشر اآلًخر
كاخرج بو  ،خذه "،حكمػكتاب فصوص ال"كتاب، فقاؿ ِف: ىذا   كبيده

  ،اكأكِف األمر منٌ  ،كلرسولو ،ينتفعوف بو، فقلت: السمع كالطاعة  ،إُف الناس
إُف إبراز  ،ةدت القصد كاٟنمٌ كجرٌ  ،كأخلصت الني ة ،ةكما أيًمٍران. فحق ٍقتي األمنيٌ 

                                                           
 .ُُ( الشورل: ُ)
 ( كذا يف اٞنطبوع.ِ)
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 كسألتي  ؛كال نقصاف ،من غًن زايدة، كما حد ه ِف رسوؿ هللا   ،ىذا الكتاب
من عباده الذين ليس للشيطاف  ،كيف ٗنيع أحواِف ،هللا تعاُف أف ٩نعلين فيو

كينطوم  ،كينطق بو لسآف ،ٌصين يف ٗنيع ما يرقميو بىنآفكأف ٫ن ،طافلعليهم س
ابلتأييد  ،يف الُركًع النفسيٌ  ،كالنػ ٍفث الركحيٌ  ،وحيٌ ابإللقاء الُسبُ  ،ٓفعليو جىنا

ق من يقف عليو من أىل هللا ، ليتحقٌ امن ال متحكًٌ  اأكوف مرتٗنن  حٌت  ،االعتصاميٌ 
ة اليت منز ه عن األغراض النفسيٌ ػال ،و من مقاـ التقديسأنٌ  أصحاب القلوب
قد أجاب ندائي، فما  ،م ا ٚنع دعائيػل كأرجو أف يكوف اٜنقٌ  يدخلها التلبيس.

. كلست نزًٌ يي  إال  ما ،مسطورػؿ يف ىذا ال ما يػيٍلًقي إِف ، كال أينزً أيلقي إاٌل  ؿ بو علي 
 .كآلخريت حارث ،كلكينًٌ كارث ،رسوؿ بنيبٌ 

 واػػػػػػػػػػعػػفارج ،ى هللاػكإل   واػػمعػفاس ،ن هللاػػػفم
 واػػػػػػػػعي ػػػفى  ،وػػػب تي ػػيػا أتػػم   مي ػػػػػػػػتي ػػعػمػػا سػػػػػإذا مػف
لواػػػػػػػابلفه م  ػػػػػثي   ٗنعوااك  ،القوؿ لى مى ٠ني    م فىصًٌ
 واػػػػػػػػعػنػمػػال ت ،وػػػػالبيػط   ىػػػو علػػػػػػوا بػػنُ ػػمي  م  ػػػػػثي 
 واػػػػػعػػػػوسًٌ ػف ،مكي ػتػعػػػكىسً    يػة التػػػػمػذه الرحػػػى

 ،دفتقي   ،راٞنطه   دمٌ كقػييًٌد ابلشرع امٌ  ،دفتأي   ،ن أييًٌدى مٌ ػهللا أرجو أف أكوف مكمن 
 .(ُ)«تومٌ كما جعلنا من أي   ،ي د، كحشران يف زمرتوػكق

ا  ، فبل ريب يف كونو كاحدن من  ،فإذا لػم يكن مؤٌلف ىذين الكتابٌن ٠ننوانن
 أكرب شياطٌن اإلنس، الذين ييوحي إليهم شياطٌني الػجٌن زيخريؼى القوؿ.
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 ر الصحابتـجكفي

 

بطل كٌل العقائد ي تي ػلقد كاف )فضل الصحابة( ىو العقبة الكربل، الت 
خبيثة الفاسدة، اليت استمسك هبا )غبلة االثين عشريٌة(؛ ػالسقيمة العقيمة ال

قاـ هبا ىؤالء الغبلة ىي )تكفًن الصحابة(، كُف اليت كلذلك كانت اٝنطوة األي 
 إاٌل أفرادنا معدكدين منهم؛ فخالفوا بذلك صريح القرآف الكرٔف، كٌل اٞنخالفة.

كقد كاف الناس يف العهد النبوٌم، الذين يعيشوف يف جزيرة العرب، على  
  عٌدة أقساـ، أبرزىا أربعة أقساـ: 

 كعملوا الصاٜنات. كىم ثبلثة فركع:، ابلنيٌب كىم الذين آمنوا ادلؤمنون:  -1
كإف تفاكتوا يف قٌوة  ،كىم اٞنؤمنوف الذين صحبوا النيٌب  الصحابة: -أ

مبلزمة، كالتقول، كالعلم، كاالتٌباع، ػمٌدة، كالػالصحبة، كدرجة القرب، كطوؿ ال
 مسارعة يف اٝنًنات.ػكاإلنفاؽ، كاٛنهاد، كالسبق، كال

 ؛ بسبب صعوبة اٟنجرة.صحبوا النيٌب م يػكىم الذين ل ادلستضع فون: -ب
افً  كىالنًٌسىاءً  الٌرًجىاؿً  ًمنى  اٍلميٍستىٍضعىًفٌنى  ًإال  ﴿قاؿ تعاُف:    يىٍستىًطيعيوفى  الى  كىاٍلوًٍلدى

  .(ُ)﴾سىًبيبلن  يػىٍهتىديكفى  كىالى  ًحيلىةن 
 .م تتيٌسر ٟنم صحبة النيٌب ػرين، كلكىم الذين آمنوا متأخًٌ  رون:ادلتأخّ   -ج
 كىم الذين عبدكا األصناـ كاألكاثف، من قريش، كسائر العرب.كون: ادلشر   -2
 كىم اليهود كالنصارل، الذين كانوا يف جزيرة العرب. الكتابّيون: -3
كىم الذين تظاىركا ابإليػماف، كأبطنوا الكفػػر، من أىل الػمدينة،  ادلنافقون: -4

كمن األعراب الػمحيطٌن ابلػمدينة، كمن سائر العرب، الذين تظاىركا ابإليػماف، 

                                                           
 .ٖٗ( النساء: ُ)
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 ن أرض العرب. ػم ،رىاػ، كغي(الطائف)ي ػمشركٌن، فػ، كانػهزاـ ال(مٌكة)بعد فتح 
م يكونوا مؤمنٌن ابتداء؛ فإٌف أكثر اٞنؤمنٌن  ػكاٞنؤمنوف يف العهد النبوٌم ل 

 ، من الظلمات إُف النور. كانوا يف األصل من اٞنشركٌن؛ فأخرجهم هللا 
كال خبلؼ يف أٌف بعض اٞنشركٌن، كبعض الكتابٌيٌن، كبعض اٞننافقٌن، قد 

 اىتدكا بنور اإل٬ناف، كصاركا من ٗنلة اٞنؤمنٌن؛ فالعربة ابٝنإنة.
نىاهي  مىيػٍتنا كىافى  مىنٍ أىكى ﴿قاؿ تعاُف:   الن اسً  يف  ًبوً  ٬نىًٍشي نيورنا لىوي  كىجىعىٍلنىا فىأىٍحيػىيػٍ

ا ًِنىارًجو  لىٍيسى  الظُليمىاتً  يف  مىثػىليوي  كىمىنٍ   كىانيوا مىا لًٍلكىاًفرًينى  زييًٌنى  كىذىًلكى  ًمنػٍهى
  .(ُ)﴾يػىٍعمىليوفى 
دى ٟنىيٍم ﴿ًإف  اٍلمينىاًفًقٌنى يف الد ٍرًؾ كقاؿ تعاُف:   اأٍلىٍسفىًل ًمنى الن اًر كىلىٍن ْنًى

بيوا كىأىٍصلىحيوا كىاٍعتىصىميوا اًبَّللً  كىأىٍخلىصيوا ًدينػىهيٍم َّللًً  فىأيكلىًئكى مىعى  نىًصًننا. ًإال  ال ًذينى اتى
 .(ِ)اٍلميٍؤًمًنٌنى كىسىٍوؼى يػيٍؤًت اَّلل ي اٍلميٍؤًمًنٌنى أىٍجرنا عىًظيمنا﴾

 كىمىا إًلىٍيكيمٍ  أيٍنزًؿى  كىمىا اًبَّلل ً  يػيٍؤًمني  لىمىنٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىلً  ًمنٍ  كىًإف  ﴿كقاؿ تعاُف:  
تً  يىٍشتػىريكفى  الى  َّللً ً  خىاًشًعٌنى  إًلىٍيًهمٍ  أيٍنزًؿى   ًعٍندى  أىٍجريىيمٍ  ٟنىيمٍ  أيكلىًئكى  قىًليبلن  ٖنىىننا اَّلل ً  آًبايى
  .(ّ)﴾اٜنًٍسىابً  سىرًيعي  اَّلل ى  ًإف   رىهبًًٌمٍ 

، كماتوا على كفرىم، من اٞنشركٌن، كالكتابٌيٌن، أٌما الذين كفركا ابلنيٌب  
ا؛ كال ي ،مكن أف يكونوا من )الصحابة(ػي منافقٌن؛ فبل يػكال مكن أف يكوف ػي أبدن

ا.  ،)الصحابة( منهم  أبدن
ـٌ، على التفريق -فػي كثيػر من اآلايت  -كالقرآف الكرٔف شاىد  بٌن  التا

                                                           
 .ُِِ( األنعاـ: ُ)
 .ُْٔ-ُْٓ( النساء: ِ)
 .ُٗٗ( آؿ عمراف: ّ)
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 ن.ػمنافقيػكال ،نػكالكتابٌيي ،نػمشركيػا، كبٌن الذين كفركا، من الالذين آمنو 
 أىفٍ  اٍلميٍشرًًكٌنى  كىالى  اٍلًكتىابً  أىٍىلً  ًمنٍ  كىفىريكا ال ًذينى  يػىوىدُ  مىا﴿قاؿ تعاُف:  

 اٍلفىٍضلً  ذيك كىاَّلل ي  يىشىاءي  مىنٍ  ًبرىٍ٘نىًتوً  ٫نىٍتىصُ  كىاَّلل ي  رىبًٌكيمٍ  ًمنٍ  خىًٍنو  ًمنٍ  عىلىٍيكيمٍ  يػينػىز ؿى 
  .(ُ)﴾اٍلعىًظيمً 
 آمىنيوا ال ًذينى  ًمنى  كىيىٍسخىريكفى  الُدنٍػيىا اٜنٍىيىاةي  كىفىريكا لًل ًذينى  زييًٌنى ﴿كقاؿ تعاُف:  
  .(ِ)﴾ًحسىابو  ًبغىًٍنً  يىشىاءي  مىنٍ  يػىٍرزيؽي  كىاَّلل ي  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  فػىٍوقػىهيمٍ  اتػ قىٍوا كىال ًذينى 
 كىال ًذينى  الُنورً  ًإُفى  الظُليمىاتً  ًمنى  ٫نيٍرًجيهيمٍ  آمىنيوا ال ًذينى  كىِفُ  اَّلل ي ﴿كقاؿ تعاُف:  
 أىٍصحىابي  أيكلىًئكى  الظُليمىاتً  ًإُفى  الُنورً  ًمنى  ٫نيٍرًجيونػىهيمٍ  الط اغيوتي  أىٍكلًيىاؤيىيمي  كىفىريكا
  .(ّ)﴾خىاًلديكفى  ًفيهىا ىيمٍ  الن ارً 

الدالٌة داللة قطعٌية، على فضل )الصحابة(:  أقول األدلٌة القرآنٌية،كمن  
الكٌفار، كاٞننافقٌن،  تً كرى تسع كٙنسوف آية، مٌتصلة، متتابعة، من سورة التوبة، ذى 

 أٌف ٟنم ثواابن عظيمنا. تٍ اٞنؤمنٌن، كبيٌػنى  تً رى كى أٌف ٟنم عذاابن عظيمنا؛ كذى  تٍ كبيٌػنى 
 ريكفى ػػأيىٍمي  بػىٍعضو  اءي ػػأىٍكلًيى  هيمٍ ػبػىٍعضي  اتي ػكىاٍلميٍؤًمنى  وفى ػكىاٍلميٍؤًمني ﴿ى: ػاؿ تعالػػػق

ةى  كىييًقيميوفى  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىيػىنػٍهىٍوفى  اًبٍلمىٍعريكؼً   اَّلل ى  كىييًطيعيوفى  الز كىاةى  كىيػيٍؤتيوفى  الص بلى
 كىاٍلميٍؤًمنىاتً  اٍلميٍؤًمًنٌنى  اَّلل ي  كىعىدى  حىًكيمه. عىزًيزه  اَّلل ى  ًإف   اَّلل ي  سىيػىٍر٘نىيهيمي  أيكلىًئكى  كىرىسيولىوي 
اًلًدينى  اأٍلىنٍػهىاري  ٓنىًٍتهىا ًمنٍ  ْنىٍرًم جىن اتو   عىٍدفو  جىن اتً  يف  طىيًٌبىةن  كىمىسىاًكنى  ًفيهىا خى

 اٍلكيف ارى  جىاًىدً  الن يبُ  ايى أىيُػهىا اٍلعىًظيمي. اٍلفىٍوزي  ىيوى  ذىًلكى  أىٍكبػىري  اَّلل ً  ًمنى  كىًرٍضوىافه 
 قىاليوا مىا اًبَّلل ً  ٪نىًٍلفيوفى  اٍلمىًصًني. كىبًٍئسى  جىهىن مي  كىمىٍأكىاىيمٍ  عىلىٍيًهمٍ  كىاٍغليظٍ  كىاٍلمينىاًفًقٌنى 

                                                           
 .َُٓ( البقرة: ُ)
 .ُِِ( البقرة: ِ)
 .ِٕٓ( البقرة: ّ)
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ًمًهمٍ  بػىٍعدى  كىكىفىريكا اٍلكيٍفرً  كىًلمىةى  قىاليوا كىلىقىدٍ   أىفٍ  ًإال   نػىقىميوا كىمىا يػىنىاليوا َفىٍ  ّنىا كى٨نىُوا ًإٍسبلى
يػٍرنا يىكي  يػىتيوبيوا فىًإفٍ  فىٍضًلوً  ًمنٍ  كىرىسيوليوي  اَّلل ي  أىٍغنىاىيمي   اَّلل ي  يػيعىذًٌبٍػهيمي  يػىتػىوىل ٍوا كىًإفٍ  ٟنىيمٍ  خى
اابن   مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ  نىًصًنو. كىالى  كىِفٌو  ًمنٍ  اأٍلىٍرضً  يف  ٟنىيمٍ  كىمىا كىاآٍلًخرىةً  الُدنٍػيىا يف  أىلًيمنا عىذى
انى  لىًئنٍ  اَّلل ى  عىاىىدى  ىيمٍ  فػىلىم ا الص اًٜنًٌنى. ًمنى  كىلىنىكيونىن   لىنىص د قىن   فىٍضًلوً  ًمنٍ  آاتى  ًمنٍ  آاتى
ليوا فىٍضًلوً   ّنىا يػىٍلقىٍونىوي  يػىٍوـً  ًإُفى  قػيليوهًبًمٍ  يف  نًفىاقنا فىأىٍعقىبػىهيمٍ  ميٍعًرضيوفى. كىىيمٍ  كىتػىوىل ٍوا ًبوً  ِنًى

 ٍجوىاىيمٍ ػكىنى  ًسر ىيمٍ  يػىٍعلىمي  اَّلل ى  أىف   يػىٍعلىميوا أىَفىٍ  يىٍكًذبيوفى. كىانيوا كىّنىا كىعىديكهي  مىا اَّلل ى  أىٍخلىفيوا
ـي  اَّلل ى  كىأىف   قىاتً  يف  اٍلميٍؤًمًنٌنى  ًمنى  اٍلميط وًًٌعٌنى  يػىٍلًمزيكفى  ال ًذينى  اٍلغيييوًب. عىبل   الص دى

ديكفى  الى  كىال ًذينى   أىلًيمه. عىذىابه  كىٟنىيمٍ  ًمنػٍهيمٍ  اَّلل ي  سىًخرى  ًمنػٍهيمٍ  فػىيىٍسخىريكفى  جيٍهدىىيمٍ  ًإال   ٩نًى
 ذىًلكى  ٟنىيمٍ  اَّلل ي  يػىٍغًفرى  فػىلىنٍ  مىر ةن  سىٍبًعٌنى  ٟنىيمٍ  تىٍستػىٍغًفرٍ  ًإفٍ  ٟنىيمٍ  تىٍستػىٍغًفرٍ  الى  أىكٍ  ٟنىيمٍ  اٍستػىٍغًفرٍ 

 اٍلميخىل فيوفى  فىرًحى  اٍلفىاًسًقٌنى. اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم الى  كىاَّلل ي  كىرىسيولًوً  اًبَّلل ً  كىفىريكا أبًىنػ هيمٍ 
ؼى  ّنىٍقعىًدًىمٍ   اَّلل ً  سىًبيلً  يف  كىأىنٍػفيًسًهمٍ  أبًىٍموىاٟنًًمٍ  ٩نيىاًىديكا أىفٍ  كىكىرًىيوا اَّلل ً  رىسيوؿً  ًخبلى

ري  قيلٍ  اٜنٍىرًٌ  يف  تػىٍنًفريكا الى  كىقىاليوا  فػىٍليىٍضحىكيوا يػىٍفقىهيوفى. كىانيوا لىوٍ  حىرًّا أىشىدُ  جىهىن مى  انى
 ًمنػٍهيمٍ  طىائًفىةو  ًإُفى  اَّلل ي  رىجىعىكى  فىًإفٍ  يىٍكًسبيوفى. كىانيوا ّنىا جىزىاءن  كىًثًننا كىٍليػىٍبكيوا قىًليبلن 

ا مىًعيى  ٔنىٍريجيوا لىنٍ  فػىقيلٍ  لًٍلخيريكجً  فىاٍستىٍأذىنيوؾى   رىًضيتيمٍ  إًن كيمٍ  عىديكًّا مىًعيى  تػيقىاتًليوا لىنٍ كى  أىبىدن
ا مىاتى  ًمنػٍهيمٍ  أىحىدو  عىلىى تيصىلًٌ  كىالى  اٝنٍىالًًفٌنى. مىعى  فىاقٍػعيديكا مىر ةو  أىك ؿى  اًبٍلقيعيودً   كىالى  أىبىدن

 أىٍموىاٟنييمٍ  تػيٍعًجٍبكى  كىالى  فىاًسقيوفى. كىىيمٍ  كىمىاتيوا كىرىسيولًوً  اًبَّلل ً  كىفىريكا إًنػ هيمٍ  قػىرٍبًهً  عىلىى تػىقيمٍ 
ديىيمٍ   كىاًفريكفى. كىىيمٍ  أىنٍػفيسيهيمٍ  كىتػىٍزىىقى  الُدنٍػيىا يف  هًبىا يػيعىذًٌبػىهيمٍ  أىفٍ  اَّلل ي  ييرًيدي  ًإ٧ن ىا كىأىٍكالى

 ًمنػٍهيمٍ  الط ٍوؿً  أيكليو اٍستىٍأذىنىكى  رىسيولًوً  مىعى  كىجىاًىديكا اًبَّلل ً  آًمنيوا أىفٍ  سيورىةه  أيٍنزًلىتٍ  كىًإذىا
 قػيليوهًبًمٍ  عىلىى كىطيًبعى  اٝنٍىوىاًلفً  مىعى  يىكيونيوا أبًىفٍ  رىضيوا اٍلقىاًعًدينى. مىعى  نىكينٍ  ذىٍرانى  كىقىاليوا
 كىأىنٍػفيًسًهمٍ  أبًىٍموىاٟنًًمٍ  جىاىىديكا مىعىوي  آمىنيوا كىال ًذينى  الر سيوؿي  لىًكنً  يػىٍفقىهيوفى. الى  فػىهيمٍ 

 ٓنىًٍتهىا ًمنٍ  ْنىٍرًم جىن اتو  ٟنىيمٍ  اَّلل ي  أىعىد   اٍلميٍفًلحيوفى. ىيمي  كىأيكلىًئكى  اٝنٍىيػٍرىاتي  ٟنىيمي  كىأيكلىًئكى 
اًلًدينى  اأٍلىنٍػهىاري   لًيػيٍؤذىفى  اأٍلىٍعرىابً  ًمنى  اٍلميعىذًٌريكفى  كىجىاءى  اٍلعىًظيمي. اٍلفىٍوزي  ذىًلكى  ًفيهىا خى
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بيوا ال ًذينى  كىقػىعىدى  ٟنىيمٍ   أىلًيمه. عىذىابه  ًمنػٍهيمٍ  كىفىريكا ال ًذينى  سىييًصيبي  كىرىسيولىوي  اَّلل ى  كىذى
ديكفى  الى  ال ًذينى  عىلىى كىالى  اٍلمىٍرضىى عىلىى كىالى  الُضعىفىاءً  عىلىى لىٍيسى   حىرىجه  يػيٍنًفقيوفى  مىا ٩نًى
 عىلىى كىالى  رىًحيمه. غىفيوره  كىاَّلل ي  سىًبيلو  ًمنٍ  ًنٌنى اٍلميٍحسً  عىلىى مىا كىرىسيولًوً  َّللً ً  نىصىحيوا ًإذىا

ليكيمٍ  مىا أىًجدي  الى  قػيٍلتى  لًتىٍحًملىهيمٍ  أىتػىٍوؾى  مىا ًإذىا ال ًذينى   تىًفيضي  كىأىٍعيػينػيهيمٍ  تػىوىل ٍوا عىلىٍيوً  أى٘نًٍ
ٍمعً  ًمنى  ديكا أىال   حىزىانن  الد   كىىيمٍ  يىٍستىٍأًذنيونىكى  ال ًذينى  عىلىى الس ًبيلي  ًإ٧ن ىا يػيٍنًفقيوفى. مىا ٩نًى

 يػىٍعلىميوفى. الى  فػىهيمٍ  قػيليوهًبًمٍ  عىلىى اَّلل ي  كىطىبىعى  اٝنٍىوىاًلفً  مىعى  يىكيونيوا أبًىفٍ  رىضيوا أىٍغًنيىاءي 
ٍعتيمٍ  ًإذىا ًإلىٍيكيمٍ  يػىٍعتىًذريكفى   ًمنٍ  اَّلل ي  نػىب أىانى  قىدٍ  لىكيمٍ  نػيٍؤًمنى  لىنٍ  تػىٍعتىًذريكا الى  قيلٍ  إًلىٍيًهمٍ  رىجى
 فػىيػينػىبًٌئيكيمٍ  كىالش هىادىةً  اٍلغىٍيبً  عىاَفًً  ًإُفى  تػيرىُدكفى  مثي   كىرىسيوليوي  عىمىلىكيمٍ  اَّلل ي  كىسىيػىرىل أىٍخبىارًكيمٍ 

تيمٍ  ًإذىا لىكيمٍ  اًبَّلل ً  سىيىٍحًلفيوفى  تػىٍعمىليوفى. كينػٍتيمٍ  ّنىا  فىأىٍعًرضيوا نػٍهيمٍ عى  لًتػيٍعًرضيوا إًلىٍيًهمٍ  انٍػقىلىبػٍ
 لًتػىٍرضىٍوا لىكيمٍ  ٪نىًٍلفيوفى  يىٍكًسبيوفى. كىانيوا ّنىا جىزىاءن  جىهىن مي  كىمىٍأكىاىيمٍ  رًٍجسه  إًنػ هيمٍ  عىنػٍهيمٍ 
 أىشىدُ  اأٍلىٍعرىابي  اٍلفىاًسًقٌنى. اٍلقىٍوـً  عىنً  يػىٍرضىى الى  اَّلل ى  فىًإف   عىنػٍهيمٍ  تػىٍرضىٍوا فىًإفٍ  عىنػٍهيمٍ 
 حىًكيمه. عىًليمه  كىاَّلل ي  رىسيولًوً  عىلىى اَّلل ي  أىنٍػزىؿى  مىا حيديكدى  يػىٍعلىميوا أىال   كىأىٍجدىري  كىنًفىاقنا كيٍفرنا
 الس ٍوءً  دىائًرىةي  عىلىٍيًهمٍ  الد كىائًرى  ًبكيمي  كىيػىتػىرىب صي  مىٍغرىمنا يػيٍنًفقي  مىا يػىت ًخذي  مىنٍ  اأٍلىٍعرىابً  كىًمنى 
يعه  كىاَّلل ي   يػيٍنًفقي  مىا كىيػىت ًخذي  اآٍلًخرً  كىاٍليػىٍوـً  اًبَّلل ً  يػيٍؤًمني  مىنٍ  اأٍلىٍعرىابً  كىًمنى  عىًليمه. ٚنًى

تو   ًإف   رىٍ٘نىًتوً  يف  اَّلل ي  سىييٍدًخليهيمي  ٟنىيمٍ  قػيٍربىةه  إًنػ هىا أىالى  الر سيوؿً  كىصىلىوىاتً  اَّلل ً  ًعٍندى  قػيريابى
 اتػ بػىعيوىيمٍ  كىال ًذينى  كىاأٍلىٍنصىارً  اٍلميهىاًجرًينى  ًمنى  اأٍلىك ليوفى  الس اًبقيوفى كى  رىًحيمه. غىفيوره  اَّلل ى 

 اأٍلىنٍػهىاري  ٓنىٍتػىهىا ْنىٍرًم جىن اتو  ٟنىيمٍ  كىأىعىد   عىٍنوي  كىرىضيوا عىنػٍهيمٍ  اَّلل ي  رىًضيى  إبًًٍحسىافو 
اًلًدينى  ا ًفيهىا خى  كىًمنٍ  مينىاًفقيوفى  اأٍلىٍعرىابً  ًمنى  حىٍولىكيمٍ  كى٣ن نٍ  اٍلعىًظيمي. اٍلفىٍوزي  ذىًلكى  أىبىدن

 مثي   مىر تػىٌٍنً  سىنػيعىذًٌبػيهيمٍ  نػىٍعلىميهيمٍ  ٥نىٍني  تػىٍعلىميهيمٍ  الى  النًٌفىاؽً  عىلىى مىرىديكا اٍلمىًدينىةً  أىٍىلً 
. عىذىابو  ًإُفى  يػيرىُدكفى   كىآخىرى  صىاًٜننا عىمىبلن  خىلىطيوا ًبذينيوهًبًمٍ  اٍعتػىرىفيوا كىآخىريكفى  عىًظيمو
قىةن  أىٍموىاٟنًًمٍ  ًمنٍ  خيذٍ  رىًحيمه. غىفيوره  اَّلل ى  ًإف   عىلىٍيًهمٍ  يػىتيوبى  أىفٍ  اَّلل ي  عىسىى سىيًٌئنا  صىدى

تىكى  ًإف   عىلىٍيًهمٍ  كىصىلًٌ  هًبىا كىتػيزىكًٌيًهمٍ  تيطىهًٌريىيمٍ  يعه  كىاَّلل ي  ٟنىيمٍ  سىكىنه  صىبلى  أىَفىٍ  عىًليمه. ٚنًى
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أيىٍخيذي  ًعبىاًدهً  عىنٍ  التػ ٍوبىةى  يػىٍقبىلي  ىيوى  اَّلل ى  أىف   يػىٍعلىميوا قىاتً  كى  التػ و ابي  ىيوى  اَّلل ى  كىأىف   الص دى
 عىاَفًً  ًإُفى  كىسىتػيرىُدكفى  كىاٍلميٍؤًمنيوفى  كىرىسيوليوي  عىمىلىكيمٍ  اَّلل ي  فىسىيػىرىل اٍعمىليوا كىقيلً  الر ًحيمي.
 ًإم ا اَّلل ً  أًلىٍمرً  ميٍرجىٍوفى  كىآخىريكفى  تػىٍعمىليوفى. كينػٍتيمٍ  ّنىا فػىيػينػىبًٌئيكيمٍ  كىالش هىادىةً  اٍلغىٍيبً 

ا أن ىذيكا كىال ًذينى  حىًكيمه. عىًليمه  كىاَّلل ي  عىلىٍيًهمٍ  يػىتيوبي  كىًإم ا يػيعىذًٌبػيهيمٍ   كىكيٍفرنا ًضرىارنا مىٍسًجدن
 ًإفٍ  كىلىيىٍحًلفين   قػىٍبلي  ًمنٍ  كىرىسيولىوي  اَّلل ى  حىارىبى  ًلمىنٍ  كىًإٍرصىادنا ٌنى اٍلميٍؤًمنً  بػىٌٍنى  كىتػىٍفرًيقنا

. ًإنػ هيمٍ  يىٍشهىدي  كىاَّلل ي  اٜنٍيٍسىنى  ًإال   أىرىٍدانى  ا ًفيوً  تػىقيمٍ  الى  لىكىاًذبيوفى سى  لىمىٍسًجده  أىبىدن  عىلىى أيسًٌ
ُبوفى  رًجىاؿه  ًفيوً  ًفيوً  تػىقيوـى  أىفٍ  أىحىقُ  يػىٍوـو  أىك ؿً  ًمنٍ  التػ ٍقوىل بُ  كىاَّلل ي  يػىتىطىه ريكا أىفٍ  ٪نًي  ٪نًي

رًينى. يىانىوي  أىس سى  أىفىمىنٍ  اٍلميط هًٌ يػٍره  كىًرٍضوىافو  اَّلل ً  ًمنى  تػىٍقوىل عىلىى بػينػٍ  أىس سى  مىنٍ  أىـٍ  خى
يىانىوي  رً  يف  ًبوً  فىانٍػهىارى  ىىارو  جيريؼو  شىفىا عىلىى بػينػٍ  اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم الى  كىاَّلل ي  مى جىهىن   انى

يىانػيهيمي  يػىزىاؿي  الى  الظ اًلًمٌنى.  كىاَّلل ي  قػيليوبػيهيمٍ  تػىقىط عى  أىفٍ  ًإال   قػيليوهًبًمٍ  يف  رًيبىةن  بػىنػىٍوا ال ًذم بػينػٍ
 يػيقىاتًليوفى  اٛنٍىن ةى  ٟنىيمي  أبًىف   كىأىٍموىاٟنىيمٍ  أىنٍػفيسىهيمٍ  اٍلميٍؤًمًنٌنى  ًمنى  اٍشتػىرىل اَّلل ى  ًإف   حىًكيمه. عىًليمه 

ا كىيػيٍقتػىليوفى  فػىيػىٍقتػيليوفى  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  يلً  التػ ٍورىاةً  يف  حىقًّا عىلىٍيوً  كىٍعدن  كىمىنٍ  كىاٍلقيٍرآفً  كىاإٍل٤ًنًٍ
يػىٍعتيمٍ  ال ًذم بًبػىٍيًعكيمي  فىاٍستػىٍبًشريكا اَّلل ً  ًمنى  ًبعىٍهًدهً  أىٍكىفى   اٍلعىًظيمي. اٍلفىٍوزي  ىيوى  كىذىًلكى  ًبوً  ابى

 ريكفى ػػػػػاآٍلمً  ديكفى ػػاجً ػػالس   وفى ػػعي ػػالر اكً  وفى ػػحي ػائً ػػالس   اٜنٍىاًمديكفى  اٍلعىاًبديكفى  الت ائًبيوفى 
رً  اَّلل ً  حيديكدً ػً ل حىاًفظيوفى ػكىالٍ  رً ػػػػاٍلميٍنكى  نً ػػػعى  وفى ػػػػكىالن اىي  اًبٍلمىٍعريكؼً   مىا اٍلميٍؤًمًنٌنى. كىبىشًٌ

 مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  قػيٍرَبى  أيكِف  كىانيوا كىلىوٍ  لًٍلميٍشرًًكٌنى  يىٍستػىٍغًفريكا أىفٍ  آمىنيوا كىال ًذينى  لًلن يبًٌ  كىافى 
ى   ةو مىٍوًعدى  عىنٍ  ًإال   أًلىبًيوً  إًبٍػرىاًىيمى  اٍسًتٍغفىاري  كىافى  كىمىا اٛنٍىًحيًم. أىٍصحىابي  أىنػ هيمٍ  ٟنىيمٍ  تػىبػىٌن 

هي  كىعىدىىىا ى  فػىلىم ا ًإاي  ىك اهه  إًبٍػرىاًىيمى  ًإف   ًمٍنوي  تػىبػىر أى  َّللً ً  عىديك   أىن وي  لىوي  تػىبػىٌن  ًليمه. ألى  كىافى  كىمىا حى
اىيمٍ  ًإذٍ  بػىٍعدى  قػىٍومنا لًييًضل   اَّلل ي  ى  حىت   ىىدى  عىًليمه. شىٍيءو  ًبكيلًٌ  اَّلل ى  ًإف   يػىتػ قيوفى  مىا ٟنىيمٍ  يػيبػىٌنًٌ
ًيتي  ٪نيًٍيي كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  ميٍلكي  لىوي  اَّلل ى  ًإف    كىِفٌو  ًمنٍ  اَّلل ً  ديكفً  ًمنٍ  لىكيمٍ  كىمىا كى٬ني
 سىاعىةً  يف  اتػ بػىعيوهي  ال ًذينى  كىاأٍلىٍنصىارً  كىاٍلميهىاًجرًينى  الن يبًٌ  عىلىى اَّلل ي  اتىبى  لىقىدٍ  نىًصًنو. كىالى 

 رىءيكؼه  هًبًمٍ  إًن وي  عىلىٍيًهمٍ  اتىبى  مثي   ًمنػٍهيمٍ  فىرًيقو  قػيليوبي  يىزًيغي  كىادى  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  اٍلعيٍسرىةً 
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ثىةً  كىعىلىى رىًحيمه.  رىحيبىتٍ  ّنىا اأٍلىٍرضي  عىلىٍيًهمي  ضىاقىتٍ  ًإذىا حىت   خيلًٌفيوا ال ًذينى  الث بلى
 لًيػىتيوبيوا عىلىٍيًهمٍ  اتىبى  مثي   إًلىٍيوً  ًإال   اَّلل ً  ًمنى  مىٍلجىأى  الى  أىفٍ  كىظىُنوا أىنٍػفيسيهيمٍ  عىلىٍيًهمٍ  كىضىاقىتٍ 

 مىا الص اًدًقٌنى. مىعى  كىكيونيوا اَّلل ى  اتػ قيوا آمىنيوا ال ًذينى  ايى أىيُػهىا الر ًحيمي. التػ و ابي  ىيوى  اَّلل ى  ًإف  
 كىالى  اَّلل ً  رىسيوؿً  عىنٍ  يػىتىخىل فيوا أىفٍ  اأٍلىٍعرىابً  ًمنى  حىٍوٟنىيمٍ  كىمىنٍ  اٍلمىًدينىةً  أًلىٍىلً  كىافى 

 ٢نىٍمىصىةه  كىالى  نىصىبه  كىالى  ظىمىأه  ييًصيبػيهيمٍ  الى  أبًىنػ هيمٍ  ذىًلكى  نػىٍفًسوً  عىنٍ  أبًىنٍػفيًسًهمٍ  يػىٍرغىبيوا
 كيًتبى  ًإال   نػىٍيبلن  عىديكٌو  ًمنٍ  يػىنىاليوفى  كىالى  اٍلكيف ارى  يىًغيظي  مىٍوًطئنا يىطىئيوفى  كىالى  اَّلل ً  سىًبيلً  يف 
 صىًغًنىةن  نػىفىقىةن  يػيٍنًفقيوفى  كىالى  اٍلميٍحًسًنٌنى. أىٍجرى  ييًضيعي  الى  اَّلل ى  ًإف   صىاًلحه  عىمىله  ًبوً  ٟنىيمٍ 
 يػىٍعمىليوفى. كىانيوا مىا أىٍحسىنى  اَّلل ي  لًيىٍجزًيػىهيمي  ٟنىيمٍ  كيًتبى  ًإال   كىاًداين  يػىٍقطىعيوفى  كىالى  كىًبًنىةن  كىالى 
 يف  لًيػىتػىفىق هيوا طىائًفىةه  ًمنػٍهيمٍ  ًفٍرقىةو  كيلًٌ  ًمنٍ  نػىفىرى  فػىلىٍوالى  كىاف ةن  لًيػىٍنًفريكا اٍلميٍؤًمنيوفى  كىافى  كىمىا

 قىاتًليوا آمىنيوا ال ًذينى  ايى أىيُػهىا ٪نىٍذىريكفى. لىعىل هيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  رىجىعيوا ًإذىا قػىٍومىهيمٍ  كىلًيػيٍنًذريكا الدًٌينً 
 كىًإذىا اٍلميت ًقٌنى. مىعى  اَّلل ى  أىف   كىاٍعلىميوا ًغٍلظىةن  ًفيكيمٍ  كىٍليىًجديكا اٍلكيف ارً  ًمنى  يػىليونىكيمٍ  ال ًذينى 

 فػىزىادىتٍػهيمٍ  آمىنيوا ال ًذينى  فىأىم ا ًإ٬نىاانن  ىىًذهً  زىادىٍتوي  أىُيكيمٍ  يػىقيوؿي  مىنٍ  فىًمنػٍهيمٍ  سيورىةه  أيٍنزًلىتٍ  مىا
 رًٍجًسًهمٍ  ًإُفى  رًٍجسنا فػىزىادىتٍػهيمٍ  مىرىضه  قػيليوهًبًمٍ  يف  ال ًذينى  كىأىم ا يىٍستػىٍبًشريكفى. كىىيمٍ  ًإ٬نىاانن 

 الى  مثي   مىر تػىٌٍنً  أىكٍ  مىر ةن  عىاـو  كيلًٌ  يف  يػيٍفتػىنيوفى  أىنػ هيمٍ  يػىرىٍكفى  أىكىالى  كىاًفريكفى. كىىيمٍ  كىمىاتيوا
 يػىرىاكيمٍ  ىىلٍ  بػىٍعضو  ًإُفى  بػىٍعضيهيمٍ  نىظىرى  سيورىةه  أيٍنزًلىتٍ  مىا كىًإذىا يىذ ك ريكفى. ىيمٍ  كىالى  يػىتيوبيوفى 

 رىسيوؿه  جىاءىكيمٍ  لىقىدٍ  يػىٍفقىهيوفى. الى  قػىٍوـه  أبًىنػ هيمٍ  قػيليوبػىهيمٍ  اَّلل ي  صىرىؼى  اٍنصىرىفيوا مثي   أىحىدو  ًمنٍ 
 تػىوىل ٍوا فىًإفٍ  رىًحيمه. رىءيكؼه  اًبٍلميٍؤًمًنٌنى  عىلىٍيكيمٍ  حىرًيصه  مىاعىًنُتمٍ  عىلىٍيوً  عىزًيزه  أىنٍػفيًسكيمٍ  ًمنٍ 

 .(ُ)﴾اٍلعىًظيمً  اٍلعىٍرشً  رىبُ  كىىيوى  تػىوىك ٍلتي  عىلىٍيوً  ىيوى  ًإال   إًلىوى  الى  اَّلل ي  حىٍسيبى  فػىقيلٍ 
ا على الفهم العريٌب  السليم، فمن تدبٌر ىذه اآلايت اٞنتتابعات، معتمدن

مهاجرين، كاألنصار، كالذين اتٌبعوىم ػأدرؾ يقيننا فضل السابقٌن األٌكلٌن، من ال

                                                           
 .ُِٗ-ُٕ( التوبة: ُ)
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 مهور )الصحابة(.ػىم ج -ببل ريب  -إبحساف؛ كىؤالء 
فمن اهٌتم الصحابة كٌلهم، أك معظمهم، أك بعضهم، ابلكفر، أك ابلنفاؽ، 

ف قد فضح مخالفة يكو ػكبتلك ال ؛خالفة صر٪نةػفقد خالف القرآف الكرٔف، م
 نفسو، ككشف بنفسو عن بطبلف مذىبو.

ليست مػحصورة،  -الداٌلة على فضل )الصحابة(  -ك)األدٌلة القرآنٌية(  
 فػي اآلايت الػمذكورة، آنفنا، بل ىي كثيػرة جدًّا، سأكتفي بذكػػر أظهرىا:

اءي  مىعىوي  كىال ًذينى  اَّلل ً  رىسيوؿي  ١نيىم ده ﴿قاؿ تعاُف:   ري٘نىىاءي  كيف ارً الٍ  عىلىى أىًشد 
نػىهيمٍ  ا ريك عنا تػىرىاىيمٍ  بػىيػٍ تػىغيوفى  سيج دن  ًمنٍ  كيجيوًىًهمٍ  يف  ًسيمىاىيمٍ  كىًرٍضوىاانن  اَّلل ً  ًمنى  فىٍضبلن  يػىبػٍ

يلً  يف  كىمىثػىليهيمٍ  التػ ٍورىاةً  يف  مىثػىليهيمٍ  ذىًلكى  الُسجيودً  أىثىرً   فىآزىرىهي  شىٍطأىهي  أىٍخرىجى  كىزىرٍعو  اإٍل٤ًنًٍ
 ال ًذينى  اَّلل ي  كىعىدى  اٍلكيف ارى  هًبًمي  لًيىًغيظى  الُزر اعى  يػيٍعًجبي  سيوًقوً  عىلىى فىاٍستػىوىل فىاٍستػىٍغلىظى 

 . (ُ)﴾عىًظيمنا كىأىٍجرنا مىٍغًفرىةن  ًمنػٍهيمٍ  الص اًٜنىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا
 الش جىرىةً  ٓنىٍتى  يػيبىاًيعيونىكى  ًإذٍ  اٍلميٍؤًمًنٌنى  عىنً  اَّلل ي  رىًضيى  لىقىدٍ ﴿كقاؿ تعاُف: 

بػىهيمٍ  عىلىٍيًهمٍ  الس ًكينىةى  فىأىنٍػزىؿى  قػيليوهًبًمٍ  يف  مىا فػىعىًلمى   كىًثًنىةن  كىمىغىاًّفى  قىرًيبنا. فػىٍتحنا كىأىاثى
 لىكيمٍ  فػىعىج لى  أتىٍخيذيكنػىهىا كىًثًنىةن  مىغىاًّفى  اَّلل ي  كىعىدىكيمي  حىًكيمنا. عىزًيزنا اَّلل ي  كىكىافى  أيىٍخيذيكنػىهىا

 ميٍستىًقيمنا. ًصرىاطنا كىيػىٍهًديىكيمٍ  لًٍلميٍؤًمًنٌنى  آيىةن  كىلًتىكيوفى  عىٍنكيمٍ  الن اسً  أىٍيًدمى  كىكىف   ىىًذهً 
ا تػىٍقًدريكا َفىٍ  كىأيٍخرىل   .(ِ)﴾قىًديرنا شىٍيءو  كيلًٌ  عىلىى اَّلل ي  كىكىافى  هًبىا اَّلل ي  أىحىاطى  قىدٍ  عىلىيػٍهى

َّللً ً  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  تػيٍنًفقيوا أىال   لىكيمٍ  كىمىا﴿كقاؿ تعاُف:   الس مىاكىاتً  ًمًنىاثي  كى
 ًمنى  دىرىجىةن  أىٍعظىمي  أيكلىًئكى  كىقىاتىلى  اٍلفىٍتحً  قػىٍبلً  ًمنٍ  أىنٍػفىقى  مىنٍ  ًمٍنكيمٍ  يىٍستىًوم الى  كىاأٍلىٍرضً 

                                                           
 .ِٗ( الفتح: ُ)
 .ُِ-ُٖ( الفتح: ِ)
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  .(ُ)﴾خىًبًنه  تػىٍعمىليوفى  ّنىا كىاَّلل ي  اٜنٍيٍسىنى  اَّلل ي  كىعىدى  كىكيبلًّ  كىقىاتػىليوا بػىٍعدي  ًمنٍ  أىنٍػفىقيوا ال ًذينى 
 اأٍلىٍمرً  ًمنى  كىًثًنو  يف  ييًطيعيكيمٍ  لىوٍ  اَّلل ً  رىسيوؿى  ًفيكيمٍ  أىف   كىاٍعلىميوا﴿كقاؿ تعاُف: 

٬نىافى  إًلىٍيكيمي  حىب بى  اَّلل ى  كىلىًكن   لىعىًنُتمٍ   كىاٍلفيسيوؽى  اٍلكيٍفرى  إًلىٍيكيمي  كىكىر هى  قػيليوًبكيمٍ  يف  كىزىيػ نىوي  اإٍلً
  .(ِ)﴾حىًكيمه  عىًليمه  كىاَّلل ي  كىنًٍعمىةن  اَّلل ً  ًمنى  فىٍضبلن  الر اًشديكفى. ىيمي  أيكلىًئكى  كىاٍلًعٍصيىافى 

 أىي دىؾى  ال ًذم ىيوى  اَّلل ي  حىٍسبىكى  فىًإف   ٫نىٍدىعيوؾى  أىفٍ  ييرًيديكا كىًإفٍ ﴿كقاؿ تعاُف:  
يعنا اأٍلىٍرضً  يف  مىا أىنٍػفىٍقتى  لىوٍ  قػيليوهًبًمٍ  بػىٌٍنى  كىأىل فى  كىاًبٍلميٍؤًمًنٌنى. بًنىٍصرًهً   أىل ٍفتى  مىا ٗنًى

نػىهيمٍ  أىل فى  اَّلل ى  كىلىًكن   ًهمٍ ػقػيليوبً  بػىٌٍنى   اَّلل ي  حىٍسبيكى  يُ ػالن بً  ايى أىيُػهىا حىًكيمه. زه ػػعىزًي إًن وي  بػىيػٍ
 يىكينٍ  ًإفٍ  اٍلًقتىاؿً  عىلىى اٍلميٍؤًمًنٌنى  حىرًٌضً  يُ ػالن بً  ايى أىيُػهىا اٍلميٍؤًمًنٌنى. ًمنى  اتػ بػىعىكى  كىمىنً 

 ال ًذينى  ًمنى  أىٍلفنا يػىٍغًلبيوا ًمئىةه  ًمٍنكيمٍ  يىكينٍ  كىًإفٍ  ًمائػىتػىٌٍنً  يػىٍغًلبيوا صىاًبريكفى  ًعٍشريكفى  ًمٍنكيمٍ 
 فىًإفٍ  ضىٍعفنا ًفيكيمٍ  أىف   كىعىًلمى  عىٍنكيمٍ  اَّلل ي  خىف فى  اآٍلفى  يػىٍفقىهيوفى. الى  قػىٍوـه  أبًىنػ هيمٍ  كىفىريكا
 اَّلل ً  إبًًٍذفً  أىٍلفىٌٍنً  يػىٍغًلبيوا أىٍلفه  ًمٍنكيمٍ  يىكينٍ  كىًإفٍ  ًمائػىتػىٌٍنً  يػىٍغًلبيوا صىاًبرىةه  ًمئىةه  ًمٍنكيمٍ  يىكينٍ 
 .(ّ)﴾الص اًبرًينى  مىعى  كىاَّلل ي 

اةً  رىبػ هيمٍ  يىٍدعيوفى  ال ًذينى  مىعى  نػىٍفسىكى  كىاٍصرًبٍ ﴿: كقاؿ تعاُف  كىاٍلعىًشيًٌ  اًبٍلغىدى
 أىٍغفىٍلنىا مىنٍ  تيًطعٍ  كىالى  الُدنٍػيىا اٜنٍىيىاةً  زًينىةى  تيرًيدي  عىنػٍهيمٍ  عىيػٍنىاؾى  تػىٍعدي  كىالى  كىٍجهىوي  ييرًيديكفى 

  .(ْ)﴾فػيريطنا أىٍمريهي  كىكىافى  ىىوىاهي  كىاتػ بىعى  ًذٍكرانى  عىنٍ  قػىٍلبىوي 
 آكىٍكا كىال ًذينى  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  كىجىاىىديكا كىىىاجىريكا آمىنيوا كىال ًذينى ﴿كقاؿ تعاُف:  
 بػىٍعدي  ًمنٍ  آمىنيوا كىال ًذينى  كىرٔفه. كىرًٍزؽه  مىٍغًفرىةه  ٟنىيمٍ  حىقًّا اٍلميٍؤًمنيوفى  ىيمي  أيكلىًئكى  كىنىصىريكا

                                                           
 .َُ( اٜنديد: ُ)
 .ٖ-ٕ( اٜنجرات: ِ)
 .ٔٔ-ِٔ( األنفاؿ: ّ)
 .ِٖ( الكهف: ْ)
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 يف  بًبػىٍعضو  أىٍكُفى  بػىٍعضيهيمٍ  اأٍلىٍرحىاـً  كىأيكليو ًمٍنكيمٍ  فىأيكلىًئكى  مىعىكيمٍ  كىجىاىىديكا كىىىاجىريكا
  .(ُ)﴾عىًليمه  شىٍيءو  ًبكيلًٌ  اَّلل ى  ًإف   اَّلل ً  ًكتىابً 
 ًفيهىا لىوي  ييسىبًٌحي  اٍٚنيوي  ًفيهىا كىييٍذكىرى  تػيٍرفىعى  أىفٍ  اَّلل ي  أىًذفى  بػيييوتو  يف ﴿كقاؿ تعاُف:  
ةً  كىإًقىاـً  اَّلل ً  ًذٍكرً  عىنٍ  بػىٍيعه  كىالى  ًْنىارىةه  تػيٍلًهيًهمٍ  الى  كىاآٍلصىاًؿ. رًجىاؿه  اًبٍلغيديكًٌ   الص بلى
. اٍلقيليوبي  ًفيوً  تػىتػىقىل بي  يػىٍومنا ٫نىىافيوفى  الز كىاةً  كىإًيتىاءً   مىا أىٍحسىنى  اَّلل ي  لًيىٍجزًيػىهيمي  كىاأٍلىٍبصىاري
   .(ِ)﴾ًحسىابو  ًبغىًٍنً  يىشىاءي  مىنٍ  يػىٍرزيؽي  كىاَّلل ي  فىٍضًلوً  ًمنٍ  كىيىزًيدىىيمٍ  عىًمليوا

 كىأىنٍػتيمٍ  ًإال   ٕنىيوتين   كىالى  تػيقىاتًوً  حىق   اَّلل ى  اتػ قيوا آمىنيوا ال ًذينى  ايى أىيُػهىا﴿كقاؿ تعاُف:  
يعنا اَّلل ً  ًُنىٍبلً  كىاٍعتىًصميوا ميٍسًلميوفى.  ًإذٍ  عىلىٍيكيمٍ  اَّلل ً  نًٍعمىتى  كىاذٍكيريكا تػىفىر قيوا كىالى  ٗنًى

تيمٍ  اءن  كينػٍ ًتوً  فىأىٍصبىٍحتيمٍ  قػيليوًبكيمٍ  بػىٌٍنى  فىأىل فى  أىٍعدى  حيٍفرىةو  شىفىا عىلىى كىكينػٍتيمٍ  ًإٍخوىاانن  بًًنٍعمى
ي  كىذىًلكى  ًمنػٍهىا فىأىنٍػقىذىكيمٍ  الن ارً  ًمنى  تًوً  لىكيمٍ  اَّلل ي  يػيبػىٌنًٌ  كىٍلتىكينٍ  تػىٍهتىديكفى. لىعىل كيمٍ  آايى

أيىٍميريكفى  اٝنٍىًٍنً  ًإُفى  يىٍدعيوفى  أيم ةه  ًمٍنكيمٍ   ىيمي  كىأيكلىًئكى  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىيػىنػٍهىٍوفى  اًبٍلمىٍعريكؼً  كى
 . (ّ)﴾اٍلميٍفًلحيوفى 

يػٍرى  كينػٍتيمٍ ﴿كقاؿ تعاُف:    كىتػىنػٍهىٍوفى  اًبٍلمىٍعريكؼً  أتىٍميريكفى  لًلن اسً  أيٍخرًجىتٍ  أيم ةو  خى
يػٍرنا لىكىافى  اٍلًكتىابً  أىٍىلي  آمىنى  كىلىوٍ  اًبَّلل ً  كىتػيٍؤًمنيوفى  اٍلميٍنكىرً  عىنً   اٍلميٍؤًمنيوفى  ًمنػٍهيمي  ٟنىيمٍ  خى

 .(ْ)﴾اٍلفىاًسقيوفى  كىأىٍكثػىريىيمي 
 اٍلقىرٍحي  صىابػىهيمي أى  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  كىالر سيوؿً  َّللً ً  اٍستىجىابيوا ال ًذينى ﴿كقاؿ تعاُف:  
 ٗنىىعيوا قىدٍ  الن اسى  ًإف   الن اسي  ٟنىيمي  قىاؿى  ال ًذينى  عىًظيمه. أىٍجره  كىاتػ قىٍوا ًمنػٍهيمٍ  أىٍحسىنيوا لًل ًذينى 

                                                           
 .ٕٓ-ْٕ( األنفاؿ: ُ)
 .ّٖ-ّٔ( النور: ِ)
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 ًمنى  بًًنٍعمىةو  اٍلوىًكيلي. فىانٍػقىلىبيوا كىنًٍعمى  اَّلل ي  حىٍسبػينىا كىقىاليوا ًإ٬نىاانن  فػىزىادىىيمٍ  فىاٍخشىٍوىيمٍ  لىكيمٍ 
 .(ُ)﴾عىًظيمو  فىٍضلو  ذيك كىاَّلل ي  اَّلل ً  ًرٍضوىافى  كىاتػ بػىعيوا سيوءه  ٬نىٍسىٍسهيمٍ  َفىٍ  كىفىٍضلو  اَّلل ً 

 ًمنٍ  رىسيوالن  ًفيًهمٍ  بػىعىثى  ًإذٍ  اٍلميٍؤًمًنٌنى  عىلىى اَّلل ي  مىن   لىقىدٍ ﴿كقاؿ تعاُف: 
ليو أىنٍػفيًسًهمٍ  تًوً  عىلىٍيًهمٍ  يػىتػٍ  قػىٍبلي  ًمنٍ  كىانيوا كىًإفٍ  كىاٜنًٍٍكمىةى  اٍلًكتىابى  كىيػيعىلًٌميهيمي  كىيػيزىكًٌيًهمٍ  آايى

ؿو  لىًفي  . (ِ)﴾ميًبٌنو  ضىبلى
 الض ػػػػرىرً  أيكلًػػي غىػٍيػػري  اٍلميٍؤًمنًػػيػػنى  ًمػػنى  اٍلقىػػاًعػػديكفى  يىٍسػػػتىػػًوم الى ﴿كقاؿ تعاُف: 

ػػًبيلً  فًػي كىاٍلميجىاًىديكفى   أبًىٍموىالًػًهمٍ  اٍلميجىاًىًدينى  اَّلل ي  فىض لى  كىأىنٍػفيًسًهمٍ  أبًىٍموىالًػًهمٍ  اَّلل ً  سى
 اٍلميجىاًىًدينى  اَّلل ي  كىفىض لى  اٜنٍيٍسىنى  اَّلل ي  كىعىدى  كىكيبلًّ  دىرىجىةن  اٍلقىاًعًدينى  عىلىى كىأىنٍػفيًسًهمٍ 

 غىفيورنا اَّلل ي  كىكىافى  كىرىٍحػمىةن  كىمىٍغًفرىةن  وي ًمنٍ  دىرىجىاتو  عىًظيمنا. أىٍجػػػرنا اٍلقىاًعًدينى  عىلىى
  .(ّ)﴾رىًحيمنا

 كىافٍػعىليوا رىب كيمٍ  كىاٍعبيديكا كىاٍسجيديكا ارٍكىعيوا آمىنيوا ال ًذينى  ايى أىيُػهىا﴿كقاؿ تعاُف: 
 جىعىلى  كىمىا اٍجتػىبىاكيمٍ  ىيوى  ًجهىاًدهً  حىق   اَّلل ً  يف  كىجىاًىديكا تػيٍفًلحيوفى. لىعىل كيمٍ  اٝنٍىيػٍرى 

 كىيف  قػىٍبلي  ًمنٍ  اٍلميٍسًلًمٌنى  ٚنى اكيمي  ىيوى  إًبٍػرىاًىيمى  أىبًيكيمٍ  ًمل ةى  حىرىجو  ًمنٍ  الدًٌينً  يف  عىلىٍيكيمٍ 
ا ا الر سيوؿي  لًيىكيوفى  ىىذى اءى  كىتىكيونيوا عىلىٍيكيمٍ  شىًهيدن ةى  فىأىًقيميوا الن اسً  عىلىى شيهىدى  الص بلى
كيمٍ  ىيوى  اًبَّلل ً  كىاٍعتىًصميوا الز كىاةى  كىآتيوا   . (ْ)﴾الن ًصًني  كىنًٍعمى  اٍلمىٍوُفى  فىًنٍعمى  مىٍوالى

ػػمٍ  لىػهيػػمٍ  فىاٍسػػتىجىابى ﴿كقاؿ تعاُف:  ػػلى  أيًضيػػعي  الى  أىنًٌػي رىبُػهي  ًمٍنكيػػمٍ  عىاًمػػلو  عىمى
ػػػرو  ًمػػنٍ  ػػػريكا فىال ًذينى  ضو بػىٍعػػ ًمػػنٍ  بػىٍعضيكيمٍ  أينٍػثىى أىكٍ  ذىكى ػػوا ىىاجى  ًديىػػارًًىػػػمٍ  ًمػنٍ  كىأيٍخرًجي

                                                           
 .ُْٕ-ُِٕآؿ عمراف:  (ُ)
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ػػًبيػػًلي فًػي كىأيكذيكا ػػػػرىف   كىقيػػًتليػػوا كىقىػػاتػىليػػوا سى ػػفًٌ يكى ػػمٍ  ألى ػػػػيًٌئىاتًػًهػمٍ  عىػػنػٍهي يٍدًخلىنػ هيمٍ  سى ػػػن ػاتو  كىألى  جى
ػػػاري  تىػٍحًتهىا ًمنٍ  تىػٍجػػرًم هي  كىاَّلل ي  اَّلل ً  ًعٍنػػدً  ًمػػنٍ  ثػىوىاابن  اأٍلىنٍػهى  . (ُ)﴾الث ػوىابً  حيٍسػػني  ًعٍنػػدى
ةى  ييًقيميوفى  ال ًذينى  آمىنيوا كىال ًذينى  كىرىسيوليوي  اَّلل ي  كىلًُيكيمي  ًإ٧ن ىا﴿كقاؿ تعاُف:    الص بلى
 اَّلل ً  ًحٍزبى  فىًإف   آمىنيوا كىال ًذينى  كىرىسيولىوي  اَّلل ى  يػىتػىوىؿ   كىمىنٍ  رىاًكعيوفى. كىىيمٍ  الز كىاةى  كىيػيٍؤتيوفى 

 . (ِ)﴾اٍلغىالًبيوفى  ىيمي 
دُكيمٍ  أىٌٓفً  لىكيمٍ  فىاٍستىجىابى  رىب كيمٍ  تىٍستىًغيثيوفى  ًإذٍ ﴿كقاؿ تعاُف:    ًمنى  أبًىٍلفو  ٣نًي

ًئكىةً   ًإال   الن ٍصري  كىمىا قػيليوبيكيمٍ  ًبوً  كىلًتىٍطمىًئن   بيٍشرىل ًإال   اَّلل ي  جىعىلىوي  كىمىا ميٍرًدًفٌنى. اٍلمىبلى
يكيمي  ًإذٍ  حىًكيمه. عىزًيزه  اَّلل ى  ًإف   اَّلل ً  ًعٍندً  ًمنٍ   ًمنى  عىلىٍيكيمٍ  كىيػينػىٌزًؿي  ًمٍنوي  أىمىنىةن  النُػعىاسى  يػيغىشًٌ

رىكيمٍ  مىاءن  الس مىاءً   قػيليوًبكيمٍ  عىلىى كىلًيػىٍرًبطى  الش ٍيطىافً  رًٍجزى  عىٍنكيمٍ  كىييٍذًىبى  ًبوً  لًييطىهًٌ
ـى. ًبوً  كىيػيثػىبًٌتى  ا ًئكىةً  ًإُفى  رىُبكى  ييوًحي ًإذٍ  اأٍلىٍقدى  آمىنيوا ال ًذينى  فػىثػىبًٌتيوا مىعىكيمٍ  أىٌٓفً  اٍلمىبلى
 ل  ػكي  مٍ ػًمنػٍهي  كىاٍضرًبيوا اؽً ػػاأٍلىٍعنى  ٍوؽى ػػفى  رًبيواػفىاضٍ  الُرٍعبى  ريكاػػكىفى  ال ًذينى  قػيليوبً  يف  سىأيٍلًقي

 . (ّ)﴾افو ػػى بىن
 عىلىى شىاًىًدينى  اَّلل ً  مىسىاًجدى  يػىٍعميريكا أىفٍ  لًٍلميٍشرًًكٌنى  كىافى  مىا﴿كقاؿ تعاُف:  
 يػىٍعميري  ًإ٧ن ىا خىاًلديكفى. ىيمٍ  الن ارً  كىيف  أىٍعمىاٟنييمٍ  حىًبطىتٍ  أيكلىًئكى  اًبٍلكيٍفرً  أىنٍػفيًسًهمٍ 
ـى  اآٍلًخرً  كىاٍليػىٍوـً  اًبَّلل ً  آمىنى  مىنٍ  اَّلل ً  مىسىاًجدى  ةى  كىأىقىا  اَّلل ى  ًإال   ٫نىٍشى  كىَفىٍ  الز كىاةى  كىآتىى الص بلى
 اٍلمىٍسًجدً  كىًعمىارىةى  اٜنٍىاجًٌ  ًسقىايىةى  أىجىعىٍلتيمٍ  اٍلميٍهتىًدينى. ًمنى  يىكيونيوا أىفٍ  أيكلىًئكى  فػىعىسىى
ـً   اَّلل ً  ًعٍندى  يىٍستػىويكفى  الى  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  كىجىاىىدى  اآٍلًخرً  ٍوـً كىاٍليػى  اًبَّلل ً  آمىنى  كىمىنٍ  اٜنٍىرىا
 اَّلل ً  سىًبيلً  يف  كىجىاىىديكا كىىىاجىريكا آمىنيوا ال ًذينى  الظ اًلًمٌنى. اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم الى  كىاَّلل ي 
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ريىيمٍ  ىيمي  كىأيكلىًئكى  اَّلل ً  ًعٍندى  دىرىجىةن  أىٍعظىمي  كىأىنٍػفيًسًهمٍ  أبًىٍموىاٟنًًمٍ   ًبرىٍ٘نىةو  رىبُػهيمٍ  اٍلفىائًزيكفى. يػيبىشًٌ
اًلًدينى  ميًقيمه. نىًعيمه  ًفيهىا ٟنىيمٍ  كىجىن اتو  كىًرٍضوىافو  ًمٍنوي  ا ًفيهىا خى هي  اَّلل ى  ًإف   أىبىدن  أىٍجره  ًعٍندى

 . (ُ)﴾عىًظيمه 
 يػػً ف لىنػيبػىٌوًئػىنػ هيمٍ  واػظيًلمي  اػػػمى  دً ػبػىعٍ  نٍ ػػمً  اَّلل ً  يػفً  ريكاػػىىاجى  كىال ًذينى ﴿كقاؿ تعاُف:  
ىجٍ  حىسىنىةن  الُدنٍػيىا .ػػيػىٍعلىمي  واػاني ػكى  وٍ ػػلى  ري ػأىٍكبى  اآٍلًخرىةً  ري ػػػػكىألى  ًهمٍ ػً رىبٌ  كىعىلىى ريكاػصىبى  ال ًذينى  وفى

  .(ِ)﴾يػىتػىوىك ليوفى 
 نىٍصرًًىمٍ  عىلىى اَّلل ى  كىًإف   ظيًلميوا أبًىنػ هيمٍ  يػيقىاتػىليوفى  لًل ًذينى  أيًذفى ﴿كقاؿ تعاُف:  
. رًًىمٍ  ًمنٍ  أيٍخرًجيوا ال ًذينى  لىقىًديره  اَّلل ً  دىٍفعي  كىلىٍوالى  اَّلل ي  رىبُػنىا يػىقيوليوا أىفٍ  ًإال   حىقٌو  ًبغىًٍنً  ًدايى
 اٍسمي  ًفيهىا ٍذكىري يي  كىمىسىاًجدي  كىصىلىوىاته  كىبًيىعه  صىوىاًمعي  ٟنىيدًٌمىتٍ  بًبػىٍعضو  بػىٍعضىهيمٍ  الن اسى 

. لىقىًوم   اَّلل ى  ًإف   يػىٍنصيريهي  مىنٍ  اَّلل ي  كىلىيػىٍنصيرىف   كىًثًننا اَّلل ً   يف  مىك ن اىيمٍ  ًإفٍ  ال ًذينى  عىزًيزه
ةى  أىقىاميوا اأٍلىٍرضً  َّللً ً  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىنػىهىٍوا اًبٍلمىٍعريكؼً  كىأىمىريكا الز كىاةى  كىآتػىويا الص بلى  عىاًقبىةي  كى
 . (ّ)﴾اأٍليميورً 
 اَّلل ي  لىيػىٍرزيقػىنػ هيمي  مىاتيوا أىكٍ  قيًتليوا مثي   اَّلل ً  سىًبيلً  يف  ىىاجىريكا كىال ًذينى ﴿كقاؿ تعاُف:  

يػٍري  ٟنىيوى  اَّلل ى  كىًإف   حىسىننا رًٍزقنا  لىعىًليمه  اَّلل ى  كىًإف   يػىٍرضىٍونىوي  ميٍدخىبلن  لىييٍدًخلىنػ هيمٍ  الر ازًًقٌنى. خى
ًليمه   . (ْ)﴾حى

 لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيمٍ  الص اًٜنىاتً  كىعىًمليوا ًمٍنكيمٍ  آمىنيوا ال ًذينى  اَّلل ي  كىعىدى ﴿كقاؿ تعاُف: 
 ٟنىيمٍ  اٍرتىضىى ال ًذم ًدينػىهيمي  ٟنىيمٍ  كىلىييمىكًٌنىن   قػىٍبًلًهمٍ  ًمنٍ  ال ًذينى  اٍستىٍخلىفى  كىمىا اأٍلىٍرضً  يف 

                                                           
 .ِِ-ُٕ( التوبة: ُ)
 .ِْ-ُْ( النحل: ِ)
 .ُْ-ّٗ( اٜنٌج: ّ)
 .ٗٓ-ٖٓ( اٜنٌج: ْ)
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 بػىٍعدى  كىفىرى  كىمىنٍ  شىيػٍئنا يب  ييٍشرًكيوفى  الى  يػىٍعبيديكنىيًن  أىٍمننا خىٍوًفًهمٍ  بػىٍعدً  ًمنٍ  كىلىيػيبىدًٌلىنػ هيمٍ 
 . (ُ)﴾اٍلفىاًسقيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  ذىًلكى 

 ًإ٬نىاانن  لًيػىٍزدىاديكا اٍلميٍؤًمًنٌنى  قػيليوبً  يف  الس ًكينىةى  أىنٍػزىؿى  ال ًذم ىيوى ﴿كقاؿ تعاُف: 
َّللً ً  ًإ٬نىاهًنًمٍ  مىعى   لًييٍدًخلى  حىًكيمنا. عىًليمنا اَّلل ي  كىكىافى  كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  جينيودي  كى

اًلًدينى  اأٍلىنٍػهىاري  ٓنىًٍتهىا ًمنٍ  ْنىٍرًم جىن اتو  كىاٍلميٍؤًمنىاتً  اٍلميٍؤًمًنٌنى   عىنػٍهيمٍ  كىييكىفًٌرى  ًفيهىا خى
 .(ِ)﴾عىًظيمنا فػىٍوزنا اَّلل ً  ًعٍندى  ذىًلكى  كىكىافى  سىيًٌئىاهًتًمٍ 

ي ةى  اٜنٍىًمي ةى  قػيليوهًبًمي  يف  كىفىريكا ال ًذينى  جىعىلى  ًإذٍ ﴿كقاؿ تعاُف:   فىأىنٍػزىؿى  اٛنٍىاًىًلي ةً  ٘نًى
 هًبىا أىحىق   كىكىانيوا التػ ٍقوىل كىًلمىةى  كىأىٍلزىمىهيمٍ  اٍلميٍؤًمًنٌنى  كىعىلىى رىسيولًوً  عىلىى سىًكينػىتىوي  اَّلل ي 

 . (ّ)﴾عىًليمنا شىٍيءو  ًبكيلًٌ  اَّلل ي  كىكىافى  كىأىٍىلىهىا
رًًىٍم كىأىٍموىاٟنًًٍم ﴿كقاؿ تعاُف:  لًٍلفيقىرىاًء اٍلميهىاًجرًينى ال ًذينى أيٍخرًجيوا ًمٍن ًدايى

تػىغيوفى فىٍضبلن ًمنى اَّللً  كىًرٍضوىاانن كىيػىٍنصيريكفى اَّلل ى كىرىسيولىوي أيكلىئً   .كى ىيمي الص اًدقيوفى يػىبػٍ
ديكفى يف  ُبوفى مىٍن ىىاجىرى إًلىٍيًهٍم كىالى ٩نًى ٬نىافى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم ٪نًي ارى كىاإٍلً كىال ًذينى تػىبػىو ءيكا الد 
صيديكرًًىٍم حىاجىةن ٣ن ا أيكتيوا كىيػيٍؤثًريكفى عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى هًبًٍم خىصىاصىةه كىمىٍن ييوؽى 

كىال ًذينى جىاءيكا ًمٍن بػىٍعًدًىٍم يػىقيوليوفى رىبػ نىا اٍغًفٍر . نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى  شيح  
٬نىاًف كىالى ْنىٍعىٍل يف قػيليوبًنىا ًغبلًّ لًل ًذينى آمىنيوا رىبػ نىا إً  ٍخوىانًنىا ال ًذينى سىبػىقيوانى اًبإٍلً ن كى لىنىا كىإلًً

 . (ْ)﴾رىءيكؼه رىًحيمه 
فمن يتدبٌر ىذه اآلايت الكر٬نات، ابالعتماد على التفسًن العريٌب السليم،  

                                                           
 .ٓٓ( النور: ُ)
 .ٓ-ْ( الفتح: ِ)
 .ِٔ( الفتح: ّ)
 .َُ-ٖ( اٜنشر: ْ)
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ن ػن أعداء الدين، مػن، كبيػمؤمنيػر، بٌن الصحابة الػرؽ الكبيػػػفإنٌو سييدرؾ الف
 منافقٌن.ػمشركٌن كالػالكافرين كال

 كالرتبية اٞنعرفة مصدر ىو الكتاب ىذا كاف لقد»قاؿ سٌيد قطب: 
 اتريخ يف بعدي، يتكٌرر لػم جيل.. فريد البشر، من ٛنيل الوحيد كالتكوين كالتوجيو
 يف أحدثوا الذين الكراـ، الصحابة جيل -بعد  من كال قبل، من ال -البشريٌة 

 ،دراستو حقٌ  ،ييدرىس مػل الذم اٞنمتٌد، العميق اٟنائل اٜندث ذلك البشريٌة اتريخ
 ىذه -كقدره  هللا ّنشيئة -أنشأ  الذم ىو اٞنصدر ىذا كاف لقد ..اآلف إُف

 اٞنعجزات ٗنيع تطاكٟنا ال اليت اٞنعجزة كىي. البشر عالػم يف اجملس مة اٞنعجزة
 أف ..مشهودة كاقعة معجزة كىي.. ٗنيعنا الرساالت صحبت اليت كاٝنوارؽ،

  .(ُ)«فريدة اتر٫نٌية ظاىرة الفريد اٛنيل ذلك كاف
الغرض من تكفيػر الغبلة لػمعظم الصحابة ىػػو أف يسٌولوا ألنفسهم  إفٌ  

اإلعراضى عن تلٌقي )الشريعة اإلسبلمٌية(، من طريق )الصحابة(، كاختبلؽ طريق 
 شيطآٌف بديل، يقـو على ثبلثة أركاف سقيمة، كٌل السقامة:

(، مع االعتماد على أتكيبلت ٓنريفٌية، لكثًن من آايت )القرآف الكرٔف -األّول
 ، إُف القوؿ بوقوع التحريف يف )القرآف الكرٔف(. ذىاب بعض الغبلة صراحةن 

 االعتماد على الركاايت السقيمة، اليت توافق أىواءىم؛ كىي قسماف:  -الثاين
 .الركاايت السقيمة اٞنكذكبة، اٞننسوبة إُف النيٌب  -1
 الركاايت السقيمة، اٞننسوبة إُف االثين عشر. -2

 االعتماد على أتكيبلت ٓنريفٌية للركاايت، اليت ٔنالف أىواءىم. -الثالث
ٌل الوضوح أٌف ثبوت )فضل الصحابة( ابلدليل القرآٌٓف القطعٌي  ك  ككاضح 

                                                           
 .ُِّْ/ّ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 هم البالية.ػهدـ كٌل أركانػالباطلة، ككفيل ب )الغبلة( كفيل إببطاؿ كٌل عقائد
خمسة ػ(؛ لإُف مسألة )فضل الصحابة -يف ىذا الكتاب  -كإ٧ٌنا تطرٌقت  

 أسباب رئيسة مهٌمة، ىي:
إٌف )تكفًن الصحابة( يؤٌدم إُف تكذيب النصوص القرآنٌية، اليت تدٌؿ داللة  -1

 قطعٌية، على فضلهم، كخلودىم يف جٌنات النعيم.
إٌف )تكفًن الصحابة( يؤٌدم إُف الطعن يف اٟنداية النبويٌة، كالتزكية النبويٌة،  -2

 النبوٌم، كاإلصبلح النبوٌم.  كالرتبية النبويٌة، كالتعليم
إٌف )تكفًن الصحابة( يؤٌدم إُف الطعن يف الطريق الوحيد، اٞنوًصل إُف  -3

 معرفة )الشريعة اإلسبلمٌية(، كىو )طريق الصحابة(.
ى اختبلؽ )العقائد الباطلة(، كاختبلؽ ػإٌف )تكفًن الصحابة( يؤٌدم إل -4

 لة(.)النصوص الباطلة(، كاختبلؽ )التأكيبلت الباط
إٌف )تكفًن الصحابة( يؤٌدم إُف الطعن يف )الشريعة اإلسبلمٌية(؛ ابٌدعاء  -5

 أهٌنا شريعة مثالٌية )خيالٌية(، غًن صاٜنة للتطبيق الواقعٌي.
يبوا عن ثبلثة أسئلة كبًنة:   فعلى الذين يكٌفركف الصحابة أف ٩ني

 اٍلميهىاًجرًينى  ًمنى  ليوفى اأٍلىك   كىالس اًبقيوفى ﴿من ىم اٞندلوؿ عليهم بقولو تعاُف:  -1
 جىن اتو  ٟنىيمٍ  كىأىعىد   عىٍنوي  كىرىضيوا عىنػٍهيمٍ  اَّلل ي  رىًضيى  إبًًٍحسىافو  اتػ بػىعيوىيمٍ  كىال ًذينى  كىاأٍلىٍنصىارً 

اًلًدينى  اأٍلىنٍػهىاري  ٓنىٍتػىهىا ْنىٍرًم ا ًفيهىا خى   ؟(ُ)﴾اٍلعىًظيمي  اٍلفىٍوزي  ذىًلكى  أىبىدن
اءي  مىعىوي  كىال ًذينى  اَّلل ً  رىسيوؿي  ١نيىم ده ﴿كقولو تعاُف:   ري٘نىىاءي  اٍلكيف ارً  عىلىى أىًشد 

نػىهيمٍ  ا ريك عنا تػىرىاىيمٍ  بػىيػٍ تػىغيوفى  سيج دن  ًمنٍ  كيجيوًىًهمٍ  يف  ًسيمىاىيمٍ  كىًرٍضوىاانن  اَّلل ً  ًمنى  فىٍضبلن  يػىبػٍ
يلً  يف  كىمىثػىليهيمٍ  التػ ٍورىاةً  يف  مىثػىليهيمٍ  ذىًلكى  الُسجيودً  أىثىرً   فىآزىرىهي  شىٍطأىهي  أىٍخرىجى  كىزىرٍعو  اإٍل٤ًنًٍ

                                                           
 .ََُ( التوبة: ُ)
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 ال ًذينى  اَّلل ي  كىعىدى  اٍلكيف ارى  هًبًمي  لًيىًغيظى  الُزر اعى  يػيٍعًجبي  سيوًقوً  عىلىى فىاٍستػىوىل فىاٍستػىٍغلىظى 
 ؟ (ُ)﴾عىًظيمنا كىأىٍجرنا مىٍغًفرىةن  ًمنػٍهيمٍ  الص اًٜنىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا

َّللً ً  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  تػيٍنًفقيوا أىال   لىكيمٍ  كىمىا﴿كقولو تعاُف:   الس مىاكىاتً  ًمًنىاثي  كى
 ًمنى  دىرىجىةن  أىٍعظىمي  أيكلىًئكى  كىقىاتىلى  اٍلفىٍتحً  قػىٍبلً  ًمنٍ  أىنٍػفىقى  مىنٍ  ًمٍنكيمٍ  يىٍستىًوم الى  كىاأٍلىٍرضً 

  ؟(ِ)﴾خىًبًنه  تػىٍعمىليوفى  ّنىا كىاَّلل ي  اٜنٍيٍسىنى  اَّلل ي  كىعىدى  كىكيبلًّ  كىقىاتػىليوا بػىٍعدي  ًمنٍ  أىنٍػفىقيوا ال ًذينى 
رًًىمٍ  ًمنٍ  أيٍخرًجيوا ال ًذينى  اٍلميهىاًجرًينى  لًٍلفيقىرىاءً ﴿كقولو تعاُف:   كىأىٍموىاٟنًًمٍ  ًدايى

تػىغيوفى   الص اًدقيوفى. ىيمي  أيكلىًئكى  كىرىسيولىوي  اَّلل ى  كىيػىٍنصيريكفى  كىًرٍضوىاانن  اَّلل ً  ًمنى  فىٍضبلن  يػىبػٍ
ارى  تػىبػىو ءيكا كىال ًذينى  ٬نىافى  الد  ُبوفى  قػىٍبًلًهمٍ  ًمنٍ  كىاإٍلً ديكفى  كىالى  إًلىٍيًهمٍ  ىىاجىرى  مىنٍ  ٪نًي  يف  ٩نًى

 ييوؽى  كىمىنٍ  خىصىاصىةه  هًبًمٍ  كىافى  كىلىوٍ  أىنٍػفيًسًهمٍ  عىلىى كىيػيٍؤثًريكفى  أيكتيوا ٣ن ا حىاجىةن  صيديكرًًىمٍ 
  ؟(ّ)﴾اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  نػىٍفًسوً  شيح  

 ًإذٍ  اٍلميٍؤًمًنٌنى  عىلىى اَّلل ي  مىن   لىقىدٍ ﴿من ىم اٞنصاديق الواقعٌية لقولو تعاُف:  -2
ليو أىنٍػفيًسًهمٍ  ًمنٍ  رىسيوالن  ًفيًهمٍ  بػىعىثى  تًوً  عىلىٍيًهمٍ  يػىتػٍ  اٍلًكتىابى  كىيػيعىلًٌميهيمي  كىيػيزىكًٌيًهمٍ  آايى

ؿو  لىًفي قػىٍبلي  ًمنٍ  كىانيوا كىًإفٍ  كىاٜنًٍٍكمىةى   ؟ (ْ)﴾ميًبٌنو  ضىبلى
من ىم الذين ٘نلوا أمانة نقل )القرآف الكرٔف(، كأمانة نقل )السٌنة النبويٌة(،  -3

 ؟، إُف سائر الناسعن النيٌب 
يكوف  - الثبلثةعن ىذه األسئلة  -إٌف اٛنواب الوحيد الفريد األكيد  

 ،اٞنسلمٌن ،فقط، ىي: كلمة )الصحابة(، الداٌلة على اٞنؤمنٌن ،بكلمة كاحدة

                                                           
 .ِٗ( الفتح: ُ)
 .َُ( اٜنديد: ِ)
 .ٗ-ٖ( اٜنشر: ّ)
 .ُْٔ( آؿ عمراف: ْ)
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 .   (األنصار)، كٗناعة (اٞنهاجرين)كال سٌيما ٗناعة  ،الذين صحبوا النيٌب 
 نفي العصمة عن الصحابة:

 ،من األخطاء ،كليس القوؿ بفضل الصحابة يعين القوؿ بعصمتهم
معوف. كالذنوب؛ فإٌف العصمة  إ٧ٌنا تكوف إلٗناعهم، حٌن ٩ني

كلكٌن نفي العصمة عن الصحايٌب ال يسوٌغ قبوؿ كٌل ما ييركل يف كتب 
التاريخ كاٜنديث كالتفسًن كاألدب؛ كال سٌيما إذا علمنا أٌف معظم الركاايت اليت 

ركاايت  -يف اٜنقيقة  -اشتملت على نسبة بعض األخطاء إُف بعضهم ىي 
تٌج هبا.أل ،سقيمة، غًن صاٜنة  ف ٪ني

كمعلـو أٌف )اتريخ الطربٌم( ىو أكرب اٞنصادر التار٫نٌية القد٬نة اٞنشتملة 
على معظم الركاايت اٝناٌصة بذـٌ الصحابة، أبسانيدىا. كقد كاف اٞنصدر الرئيس 

 لكٌل كتب التاريخ اليت أيٌلًفت، بعد أتليفو، كاشتملت على ىذه الركاايت.
لتاريخ الطربٌم(، من جهة السند؛ فإنٌنا  فإذا عمدان إُف )النقد اٝنربمٌ 

 سنجد أٌف أسانيد معظم تلك الركاايت أسانيد كاىية؛ لثبلثة أسباب رئيسة:
ٌي، ػٌي، كابن الكلبػف، كالكلبػخنػي مً ػود ركاة متٌػهىمٌن ابلكذب، كأبػػػكج -1

ىي  -كأمثاٟنم من اٞنتٌػهىمٌن  -كالواقدٌم، كسيف بن عمر. كركاايت ىؤالء 
يف )اتريخ الطربٌم(، ُنيث إنٌنا لو جٌردان )اتريخ الطربٌم( من  ،كركدنا األكثر

ـٌ الصحابة( إاٌل القليل القليل.ركاايت ىؤالء، لى   ما بقي فيو ٣نٌا ٫نٌص )ذ
كجود ركاة مطعوف يف ضبطهم، ّنعىن أٌف علماء اٛنرح كالتعديل كثٌقوىم من  -2

 بط. من جهة الض ،جهة العدالة، كلكٌنهم بٌينوا ضعفهم
بعيد عن  -يف كثًن من الركاايت  -أٌف الراكم الذم ينتهي إليو السند  -3

، كىذا يعنػاألحداث ال ، أك زماانن كمكاانن ، أك مكاانن ي أٌف راكم ػمركيٌة زماانن
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م يكن قد اختلقها اختبلقنا، فإنٌو قد أخذىا من ركاة آخرين، ػاألحداث إف ل
 الركاايت أدْف قيمة.٤نهل أعياهنم كأحواٟنم؛ فبل تكوف لتلك 

منت؛ فإنٌنا ػكإذا عمدان إُف )النقد اٝنربٌم لتاريخ الطربٌم(، من جهة ال
 سنجد أٌف متوف معظم تلك الركاايت متوف مريبة؛ لثبلثة أسباب رئيسة:

أٌف كثًننا من تلك الركاايت اٞنريبة تنسب إُف بعض الصحابة ما يتورٌع عنو   -1
 اٝنيانة كاٜنقد كاٞنكر كاللـؤ كالقسوة!!!كثًن من مشركي قريش، من الغدر ك 

أٌف كثًننا من تلك الركاايت اٞنريبة تشتمل على تفصيبلت كثًنة، تتعٌذر  -2
التوثيق اٞنرئٌي، كآالت التوثيق اإلحاطة هبا؛ فهل كاف الركاة يستعملوف آالت 

 الصويٌت، يف ذلك الزماف؛ لينقلوا التفصيبلت اٛنزئٌية، لتلك األحداث؟!!!
 ٌف بعض تلك اٞنتوف متعارضة، يكٌذب بعضها بعضنا.أ -3

 تلك الركاايتمن  أنٌو برمء يف مقٌدمة اتر٫نو قد بٌٌنى  نفسو الطربمٌ ك  
. كقد كاف األىكُف أف ينقد تلك الركاايت، كيكشف عن رةالتار٫نٌية اٞنستنكى 

اتر٫نو؛ م يستطع، فاألىكُف أف ييعًرض عن ركايتها، يف ػبطبلهنا، كنكارهتا؛ فإف ل
 يستطيعوف التمييز بٌن السليم كالسقيم.  فإٌف كثًننا من الناس ال
كليعلم الناظر يف كتابنا ىذا أٌف اعتمادم يف كٌل ما » قاؿ الطربٌم:

من األخبار  و فيو؛ إ٧ٌنا ىو على ما ركيتي ي راًٚني ػأنٌ  ه فيو ٣نٌا شرطتي كرى ذً  أحضرتي 
ج جى ؾ ُني درً ىا إُف ركاهتا فيو، دكف ما أي دي سنً ىا فيو، كاآلاثر اليت أان مي ري اليت أان ذاكً 

ر النفوس، إاٌل اليسًن القليل منو، إذ كاف العلم ّنا كاف من كى ط بفً نبً العقوؿ، كاستي 
م ػى من لػإل ،غًن كاصل - كما ىو كائن من أنباء اٜنادثٌن - أخبار اٞناضٌن

الناقلٌن، دكف ين، كنقل خربً مي ػإبخبار ال ؾ زماهنم، إاٌل درً م يي ػكل ،يشاىدىم
من  ،ي كتايب ىذاػن فر النفوس. فما يكي كى االستخراج ابلعقوؿ، كاالستنباط بفً 
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و، من عي و، أك يستشنعو سامً ئي ٣نٌا يستنكره قارً  ،عن بعض اٞناضٌن ،خرب ذكرانه
م ػي اٜنقيقة، فليعلم أنٌو لػي الصٌحة، كال معىن فػم يعرؼ لو كجهنا فػأجل أنٌو ل

ما أٌدينا ػا إنٌ ػبل بعض انقليو إلينا؛ كأنٌ ن قً ي مً ػتلنا، كإ٧ٌنا أي بى من قً  ،يف ذلك ؤتى يي 
 .(ُ)«ٌدم إليناعلى ٥نو ما أي  ،ذلك

صاحب كتاب  -كمن اٞنعلـو أٌف الزبًن بن بٌكار »كقاؿ ابن تيمٌية: 
كصاحب الطبقات، ك٥نو٨نا من  ،كاتب الواقدمٌ   ،ك١نٌمد بن سعد ،"األنساب"

أعلم هبذا الباب، كأصدؽ فيما ينقلونو من  - اٞنعركفٌن ابلعلم كالثقة كاالٌطبلع
 ،ق بعلمهمػوثى ػالذين ال ي ،كمن بعض أىل التواريخ ،كالكٌذابٌن ،جاىلٌنػال

صدقهم، بل قد يكوف الرجل صادقنا، كلكن ال خربة لو ابألسانيد، حٌت ٬نٌيز  كال
د يف منا ابلكذب، أك ابلتزيُ ئ اٜنفظ، أك متٌػهى ؿ كاٞنردكد، أك يكوف سيٌ بٌن اٞنقبو 

٢ننف  الركاية، كحاؿ كثًن من اإلخبارٌيٌن، كاٞنؤٌرخٌن، ال سٌيما إذا كاف مثل أيب
كأمثالو. كمعلـو أٌف الواقدٌم نفسو خًن عند الناس من مثل  ،بن ٪نٍن لوط

م كبلـ الناس يف لً ثاٟنما، كقد عي كأم ،كأبيو ١نٌمد بن السائب ،بن الكليبٌ  ىشاـ
ستأنس بو، كأٌما االعتماد كيي  ،د بوعتضى الواقدٌم، فإٌف ما يذكره ىو كأمثالو إ٧ٌنا يي 

 .(ِ)«عليو ّنجٌرده يف العلم، فهذا ال يصلح
ا عمدهتم يف اٞننقوالت على تواريخ منقطعة كإ٧نٌ »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

اٞنعركفٌن ابلكذب، بل كابإلٜناد، كعلماؤىم اإلسناد، ككثًن منها من كضع 
د بن السائب، لوط بن ٪نٍن، كىشاـ بن ١نمٌ  يعتمدكف على نقل مثل أيب ٢ننف

أمثاؿ ىؤالء ىم من  مع أفٌ  ،عند أىل العلم ،كأمثاٟنما من اٞنعركفٌن ابلكذب

                                                           
 .ٖ-ٕ/ُ( اتريخ الرسل كاٞنلوؾ: ُ)
 .ِْٕ/ِٕ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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إذ كانوا يعتمدكف على من ىو يف غاية  ؛يف النقل ،ن يعتمدكف عليومى  لًٌ أجى 
 .(ُ)«ر يف الكتب، كال يعرفو أىل العلم ابلرجاؿذكى ن ال يي ٣نٌ  ،كاالفرتاء ،اٛنهل

ا عمٌ  ،لةقبل األجوبة اٞنفصٌ  قاؿكاٛنواب أف يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
أحد٨نا  :فهو نوعاف ،ل عن الصحابة من اٞنثالبنقى ما يي  فٌ إ :ر من اٞنطاعنذكى يي 

دخلو من الزايدة كالنقصاف ما ؼ قد ا ١نر  كإمٌ  ،وا كذب كلٌ إمٌ  ،ما ىو كذب
 ،كأكثر اٞننقوؿ من اٞنطاعن الصر٪نة ىو من ىذا الباب .كالطعن الذـٌ  جو إُفرً ٫ني 

كمثل  ،لوط بن ٪نٍن ،مثل أيب ٢ننف ،اٞنعركفوف ابلكذب ،ابوفيركيها الكذٌ 
 .(ِ)«...ابٌنكأمثاٟنما من الكذٌ  ،د بن السائب الكليبٌ ىشاـ بن ١نمٌ 

)التار٫نٌيات اإلٗنالٌية العاٌمة(، الثابتة ابلتواتر اٞنعنوٌم، كالفرؽ كبًن بٌن 
كن القطع بثبوهتا، كال سٌيما تلك كبٌن )التار٫نٌيات التفصيلٌية اٝناٌصة(، اليت ال ٬ني 

 كن القطع ببطبلهنا.اليت ٬ني 
 -عند قراءة كتب التاريخ  -كاٝنطأ الكبًن الذم يقع فيو أكثر الناس 

 من كلمات الركاايت التار٫نٌية!!! أهٌنم يثقوف بكٌل كلمة 
فحٌن يقرأ أكثر الناس ما كتبو اٞنؤٌرخوف، عن معركيت )اٛنمل( ك)صٌفٌن(، 
؛ ْندىم موقنٌن إيقاانن اتمًّا، بكٌل ما قرأكه، من تفصيبلت جزئٌية، ككأهٌنم  مثبلن

!!! ،يشاىدكف أفبلمنا كاثئقٌية كاقعٌية  عن )الػحرب العالػمٌية الثانية(، مثبلن
 -كآالت التوثيق الصويٌت  ،مع كجود آالت التوثيق اٞنرئيٌ  -نا اليـو إنٌ 

٤نهل اٜنقيقة، يف أكثر األخبار اٜنديثة، كال أنمن على عقولنا من اال٦نداع 
ابألكاذيب اإلعبلمٌية؛ فكيف نركن إُف ركاايت اتر٫نٌية قد٬نة ابلية كاىية، تطعن 

                                                           
 .ٗٓ-ٖٓ/ُ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
 .ُٖ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ِ)
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 فعاؿ كاألقواؿ؟!!!يف الكثًن من )الصحابة(، كتنسب إليهم أقبح األ
إُف اإلعراض  -يف مقاـ الدفاع عن الصحابة  -إٌف اٞننهج السليم يدعوان 

عن ركاايت اآلحاد، حٌت لو صٌحح أسانيدىىا بعضي العلماء؛ ألهٌنا ال تيفيد أكثر 
من الظٌن، يف أحسن أحواٟنا؛ كالظٌن يسقط عند معارضة )فضل الصحابة(، 

 ة القرآنٌية. الثابت ثبواتن قطعيًّا، ابألدلٌ 
ض عن األدٌلة القطعٌية القرآنٌية، كنعتمد على تلك الركاايت فكيف نيعرً 

ريبة، اليت ال قيمة ٟنا، يف ميزاف )النقد اٜنديثٌي(، من مي ػاإلنسانٌية الواىية البالية ال
 جهيت السند كاٞننت؟!!!

على كاستمٌركا ،  فإف قيل: إٌف بعض اٞننافقٌن قد عاشوا بعد كفاة النيبٌ 
٫نفى  نفاقهم، كقد خفي نفاقهم، يف عهد النبٌوة، كالوحي مستمٌر، فكيف ال

؛ ككيف نظٌن أٌف الصحابة،  نفاقهم، بعد انقطاع الوحي، بوفاة النيبٌ 
: قد علموا ُنقيقة نفاقهم، فلم كالتابعٌن، كاتبعيهم، كعلماء اٜنديث كالرتاجم

 يعٌدكىم من ٗنلة الصحابة؟!
مع خفاء نفاقهم، على  -نافقٌن، بعد عهد النبٌوة قلت: إٌف بقاء بعض اٞن
ال يسوٌغ الطعن يف اٞنهاجرين كاألنصار، الذين  -الصحابة، كمن جاء بعدىم 

 ثبت فضلهم ابألدٌلة القرآنٌية القطعٌية.
فبل مسوًٌغ للطعن يف اٞنؤمنٌن الصادقٌن، الذين ىم ٗنهور أىل اٞندينة، 

كجود بعض اٞننافقٌن، الذين استمٌركا على يف ذلك العهد، ابالعتماد على ذريعة 
 نفاقهم، كخفي نفاقهم على سائر اٞنؤمنٌن!!! 

، إُف الطعن يف كبار كالطاعنوف يف )الصحابة( يٌتخذكف ىذه اٞنسألة ذريعةن 
  .كاألنصار ،مهاجرينػالصحابة، من ال

يستطيع أحد من الطاعنٌن أف  )أبو بكر(، الذم ال -ببل ريب  -كمنهم 
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 يف الغار، عند اٟنجرة من مٌكة إُف اٞندينة.  ،نٌو كاف صاحب النيٌب ر أيينكً 
 اثٍػنػىٌٍنً  اثىٓفى  كىفىريكا ال ًذينى  أىٍخرىجىوي  ًإذٍ  اَّلل ي  نىصىرىهي  فػىقىدٍ  تػىٍنصيريكهي  ًإال  ﴿قاؿ تعاُف: 

 عىلىٍيوً  سىًكينػىتىوي  اَّلل ي  فىأىنٍػزىؿى  مىعىنىا اَّلل ى  ًإف   ٓنىٍزىفٍ  الى  ًلصىاًحًبوً  يػىقيوؿي  ًإذٍ  اٍلغىارً  يف  ٨نيىا ًإذٍ 
هي   كىاَّلل ي  اٍلعيٍليىا ًىيى  اَّلل ً  كىكىًلمىةي  الُسٍفلىى كىفىريكا ال ًذينى  كىًلمىةى  كىجىعىلى  تػىرىٍكىىا َفىٍ  ًَنينيودو  كىأىي دى
 . (ُ)﴾حىًكيمه  عىزًيزه 

فضح نفسو ر ىذه اٜنقيقة التار٫نٌية القطعٌية، فقد كمن حاكؿ أف يينكً 
بنفسو، ككشف عن سقامة تفكًنه، كسوء نٌيتو، كخبث مقصده؛ فقد اعرتؼ 

 . (ِ)هبذه اٜنقيقة التار٫نٌية بعض مفٌسرم )االثين عشريٌة( أنفسهم
 .(ّ)«القطعيٌ  للنقل بكر؛ أبو ىو بصاحبو: كاٞنراد»قاؿ الطباطبائٌي: 

ا حق   ضل ىذا الرجل، التدبُر؛ ألدركت ف كلو قرأتى ىذه اآلية، كتدب رهتى
 .كعظيم منزلتو عند النيٌب 

كيكفي أف تقرأ قوؿ أيب جعفر الطوسٌي، يف تفسًنه ٟنذه اآلية؛ لتيدرؾ أٌف 
 -بتكُلف ابرد مفضوح  -ىذه اآلية قد أقٌضت مضاجعهم؛ كلذلك حاكؿ 

 .(فضل أيب بكر)التقليل من قيمة االستدالؿ هبا على 
 بكر؛ أيب تفضيل على يدؿٌ  ما اآلية يف كليس»قاؿ أبو جعفر الطوسٌي:  

 رجػػخ -كآلو  عليو هللا صٌلى - النيبٌ  أفٌ  اإلخبار ٠نٌرد﴾ اثٍػنػىٌٍنً  اثىٓفى ﴿ قولو: ألفٌ 
 كقولو: فيو، هماػكون عن خرب :﴾ارً ػػػاٍلغى  يػً ف مىاػىي  ًإذٍ ﴿ و:ػػقول ككذلك ره،ػغي وػػكمع
 فضيلة، ال تيفيد الصاحب تسمية ألفٌ  أيضنا؛ فيو، ال مدح﴾ ًلصىاًحًبوً  يػىقيوؿي  ًإذٍ ﴿

                                                           
 . َْ( التوبة: ُ)
 . ْٓ/ٓ، ك٠نمع البياف يف تفسًن القرآف: ُِِ/ٓ( انظر: التبياف يف تفسًن القرآف: ِ)
 . ِٕٗ/ٗ( اٞنيزاف يف تفسًن القرآف: ّ)
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 ٪نيىاًكريهي  كىىيوى  صىاًحبيوي  لىوي  قىاؿى ﴿ كالكافر: اٞنؤمن صفة يف قاؿ تعاُف هللا أفٌ  ترل أال
 كقوؿ اإلنساف، صاحب أبهٌنا البهيمة يسٌموف كقد .(ُ)﴾خىلىقىكى  اًبل ًذم أىكىفىٍرتى 
 إليك أرسل: لغًنه اٞنسلم الرجل يقوؿ مشوؿ(. كقد ابزؿ )كصاحيب الشاعر:
 يكن مػل إف﴾ ٓنىٍزىفٍ  الى ﴿ كقولو: الفضل، على ذلك كال يدؿٌ  اليهودٌم، صاحيب

 قيل:﴾ مىعىنىا اَّلل ى  ًإف  ﴿ كقولو: اٝنوؼ، عن ١نض هني ىو بل ّندح، فليس ذمًّا،
 فيو يكن مػل معو، أبوبكر بو أيريد كلو -كآلو  عليو هللا صٌلى -النيٌب  بو اٞنراد إفٌ 

 لغًنه، القائل يقوؿ كما التهديد، كجو على ذلك يكوف أف ٪نتمل ألنٌو فضيلة؛
 .ُنالنا مػعالً  علينا، متطٌلع أنٌو يريد معنا، هللا إفٌ  ،ال تفعلٍ  القبيح: يفعل رآه إذا

 أفٌ  من بٌيناه ّنا -كآلو  عليو هللا صٌلى -النيٌب  على نزلت أهٌنا بٌينا قد كالسكينة
 موضع فأين -كآلو  عليو هللا صٌلى -ابلنيٌب  ٫نتصٌ  كاف اٞنبلئكة َننود التأييد
 أفٌ  بٌينا بل بكر، أيب على للطعن ىذا نذكر مػكل العناد؟ لوال للرجل، لةيالفض

 .(ِ)«صحيح غًن الفضل على ابآلية االستدالؿ
كهبذا األسلوب التفكيكٌي السقيم يستطيع أُم ١نرًٌؼ أف ٪نٌرؼ دالالت 

كفق أىوائو، كأىواء أسياده؛ كلكٌنو سيكوف ٓنريفنا  آايت القرآف الكرٔف، على
 مفضوحنا، ال ٫نفى على العاقل اٞننصف اللبيب!!!

 من،  بكر أيب فضيلة على اآلية ىذه دٌلت: »الفخر الرازمٌ  قاؿ
 من الكٌفار ٫ناؼ كاف أنٌو ألجل الغار؛ إُف ذىب لػٌما  أنٌو األٌكؿ كجوه:

 من أبنٌو ،بكر أيب ابطن على قاطعنا كاف   أنٌو فلوال قتلو، على مواييقدً  أف
 اٞنوضع؛ ذلك يف نفسىو، أصحبو مالى  كإاٌل  الصٌديقٌن، الصادقٌن اٌققٌن اٞنؤمنٌن

                                                           
 .ّٕ( الكهف: ُ)
  .ِِّ-ِِِ/ٓ( التبياف يف تفسًن القرآف: ِ)
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 عليو، أعداءه يدؿٌ  أف من ٝنافو ظاىره، ِنبلؼ وابطني  يكوف أف جىٌوز لو ألنٌو
 دؿٌ  اٜنالة، تلك يف لنفسو، استخلصو فلٌما على قتلو. ـييقدً  أف من ٝنافو كأيضنا
 اٟنجرة أفٌ  كىو الثآف ظاىره. كفق على ،ابطنو أبفٌ  ،قاطعنا كاف   أنٌو على

 اٞنخلصٌن، من ٗناعة  هللا رسوؿ خدمة يف ككاف تعاُف، هللا إبذف كانت
 تعاُف هللا أفٌ  فلوال بكر؛ أيب من أقرب هللا رسوؿ شجرة إُف النسب يف ككانوا
 الظاىر لكاف كإاٌل  اٟنائلة، الصعبة الواقعة تلك يف بكر، أاب يستصحب أبف أمره
 عاؿو  منصب على دؿٌ  التشريف هبذا إاٌيه هللا كٔنصيص الصحبة. هبذه ٫نٌصو أاٌل 
 ىو، . أٌما هللا رسوؿ فارقوا بكر أيب سول من كلٌ  أفٌ  الثالث الدين. يف لو،
 ىذا عند كخدمتو، كمبلزمتو مؤانستو على صرب بل كغًنه، هللا، رسوؿى  سبق فما

 .(ُ)«العظيم... الفضل بوجً يي  كذلك ؛أحده  معو يبقى  مػل الذم الشديد، اٝنوؼ
كإثبات فضل )أيب بكر(، كتربئتو من )تكفًن الغبلة( كفيبلف إبثبات 

؛ كبثبوت خبلفتو، تبطل كٌل األصوؿ العىقىديٌة، اليت تقـو صٌحة خبلفتو للنيٌب 
 .(ِ)اإلمامٌية االثنا عشريٌة( عليها )الفرقة

 كصٌحة )خبلفة أيب بكر( تقـو على )فضل الصحابة(، من جهتٌن:
 .؛ ألنٌو كاحد من الصحابة، ببل ريبفضل أيب بكر نفسو -1
 فضل ٗنهور الصحابة الذين ابيعوه. -2

كإلبطاؿ )خبلفة أيب بكر( كاف على الغبلة أف يطعنوا يف فضلو، كفضل  
)ٗنهور األٌمة(، يـو البيعة؛ الذين ابيعوه، من )اٞنهاجرين(، ك)األنصار(، كىم 

ـٌ الصحابة(، قديػ، فاالستقتاؿ كلٌ   ،كلذلك يستقتل )الغبلة(  منا، كحديثنا.ػي )ذ

                                                           
 .ٔٔ-ٓٔ/ُٔ( التفسًن الكبًن: ُ)
 .َْٓ( انظر: فلسفات إسبلمٌية: ِ)
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كمن ىنا كاف اٞنذىب اٜنٌق يف مسألة )الصحابة( ىو اٞنذىب الوسط،  
، كعظيم الذم ييثبت ما أثبتو القرآف الكرٔف، من فضلهم، كمنزلتهم عند هللا 

 ؛ مع نفي العصمة عنهم، كْنويز كقوع األخطاء منهم.ثواهبم، يـو القيامة
بل يف الصحابة  ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،ا الغلطكأمٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 

 .(ُ)«كفيمن بعدىم ،من قد يغلط أحياانن 
 مساكيهم، يف اٞنركيٌة اآلاثر ىذه إفٌ : كيقولوف»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 كالصحيح كجهو، عن كغيًنًٌ  كنيًقص، فيو، زيد قد ما كمنها كذب، ىو ما منها
 مع كىم ئوف،طً ٢ني  ٠نتهدكف كإٌما صيبوف،مي  ٠نتهدكف إٌما معذكركف، فيو ىم: منو

 كصغائره؛ اإلمث، كبائر عن معصـو الصحابة من كاحد كلٌ  أفٌ  يعتقدكف ال ذلك
 ييوًجب ما كالفضائل السوابق من همػكل جملة،ػال يػف الذنوب، عليهم ْنوز بل

 .(ِ)«...صدر إف ،منهم يصدر ما مغفرة
 أصدؽ من -حمد ػال ك -  النيبٌ  كأصحاب»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

، عليو تعم د من فيهم ييعرىؼ ال عنو، حديثنا الناس  من يقع كاف أنٌو مع كذابن
 .(ّ)«معصومٌن... كليسوا ذنوب، كٟنم يقع، ما هناتػال من أحدىم

                                                           
 .ُٕٗ/ُموعة الفتاكل: ( ٠نُ)
 . َُِ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ْٔٓ/ِ( منهاج السٌنة النبويٌة: ّ)
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 دالئل الىبّوة

 
سىل ٍمنا ببطبلف اٞنناىج: البلدينٌية، كاليهوديٌة، كاٞنسيحٌية، بعد  :فإن قيل 

ائحها، كقبائحها، ضػرىا السقيمة، العقيمة؛ كالنظػر فػي فػى االٌطبلع على ًسي
كفظائعها، كشنائعها؛ كلكٌننا لن نيسىلًٌم بشرعٌية )اإلسبلـ(، إاٌل إذا اطٌلعنا على 

)نبٌوة نبٌيكم(، كِنبلؼ ذلك سيظٌل الطاعنوف األدٌلة القطعٌية، الدالٌة على شرعٌية 
 كم ابلكذب؟يرموف نبي  
: إٌف األدلٌة القطعٌية على )شرعٌية النبٌوة الػميػحٌمديٌة( أكثري من أف قلتخ  

 الناس، قديػمنا كحديثنا.  يػيحصيىها الػميحصوف، كإف أنكرىا أكثري 
 أسباب، ىي: إنٌػما يينًكر الػمينًكركف تلك األدٌلة؛ لواحد من ثبلثةك 

 حٌن يػجهل الػمينًكري تلك األدلٌة، أك يػجهل قيمتها اإلثباتٌية. الـجهل: -1
تلك األدلٌة، كيستيقن قطعٌيتها، كلكٌنو يينًكر  حٌن يعلم الػمينًكري  الـهوى: -2

 قيمتها اإلثباتٌية؛ ألٌف ىواه ٫نالف )أحكاـ اإلسبلـ(.
تلك األدلٌة، كيستيقن قطعٌيتها، كلكٌنو يينًكر  حٌن يعلم الػمينًكري الـخـوف:  -3

 قيمتها اإلثباتٌية؛ ألنٌو ٫ناؼ بطش )أعداء اإلسبلـ(.
 يػمكن تقسيم تلك األدٌلة، على قسمٌن:ك 

، يف مكاف ىو دليل الصحابة، الذين عاشوا مع النيٌب الدليل الـخاّص: 
 لبلستيقاف بنبٌوتو. كاحد، كزماف كاحد، كشاىدكا من األدٌلة الػحٌسٌية ما يكفي؛ 

ثػٌم جاء بعدىم التابعوف، كمن جاء بعدىم، كىؤالء اطٌلعوا على تلك  
 األدٌلة، من طريق الػخرب الػمركٌم، كليس الػخرب كالػميعايىنة.

ا إُف النبٌوة اٌمديٌة، يف كٌل زماف، الدليل العاّم:  ىو الدليل الذم يكوف مرشدن
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 ، الذم ييسٌمى: )الػميعًجزة الػخالدة(.كيف كٌل مكاف، كىو )القرآف الكرٔف(
 ككجوه )إعجاز القرآف( على أقساـ، أبرزىا: 

البيافي القرآنػُي العربى عن اإلتياف ّنثلو.  أف ييعًجزى  ىواإلعجاز البيانـّي:  -1
 فقد عجز غًني العرب، من ابب أىكُف. -كقد عجزكا  -كإذا عجز العرب 

ٌي الفصيح، أك ػ)اإلعجاز البيآٌف(، إاٌل العرب ن أف ييدرًؾ قيمةى كً كال ٬ني  
 الػميستعًرب الفصيح، الذم تعٌلم العربٌية، حٌت صار كالعريٌب الفصيح، يف إتقاهنا.

كلذلك ال ييعتىُد إبنكار غًن العربػٌي الفصيح، كغًن الػميستعًرب الفصيح،  
رنا عن تعُلم العربٌية، ٟنذا الوجو اإلعجازٌم؛ ألٌف الػمينًكر منهم، إٌما أف يكوف قاص

رنا يف تعُلمها.  أك ميقصًٌ
إُف )فيصحاء العربٌية(، كقد  -مقاـ ػيف ىذا ال - كإ٧ٌنا يكوف االحتكاـ 

  .هم حيٌجةن على من سواىمفكاف إٗناعي  ؛معوا على )اإلعجاز البيانػٌي(ػأج
ة(، ، إذا أٗنعوا على )حقيقة طبٌػيٌ (علماء الطبٌ ) لً ثى كمى   يف ذلك، مهي لي ثػى كمى 

 ، على من سواىم.إٗناعهم يكوف حيٌجةن  فإفٌ 
ٌي(؛ ألٌف ػكىذا يعين أٌف أكثر الناس ال يستطيعوف إدراؾ )اإلعجاز البيان

من )اإلعجاز(؛ كيستوم يف ىذا  ،جهل هبذا الوجوػالػجهل ابلعربٌية ميفضو إُف ال
 كاألعجمُي غًني الػميستعًرب. -كال سٌيما الػمعاصر  -الػجهل: العربػُي العاٌمُي 

التشريعاتي القرآنٌيةي الناسى كل هم، عن  ىو أف تيعًجزى اإلعجاز التشريعّي:  -2
اثًليها،اإلتياف   .يا، كاآلخرة، يف الدنلئلنساف ٓنقيق السعادة اٜنقيقٌية يف بقوانٌن ٕني
يز )أىلي القانوًف( ٓنكيمى القىتىلة، كاللصوص، كالػميغتًصبٌن، يف ككما ال ٩ني  

تقؤف قوانٌن القتل، كالسرقة، كاالغتصاب؛ فكذلك ال ٩نوز ٓنكيمي أىل األىواء، 
   )التشريعات القرآنٌية(.ػي تقؤفف
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ي، ػاة، كالزكانػػنػن، كاللصوص، كالز ميرابيػفما الذم نتوٌقعو، من القىتىلة، كال
 رات كاٝنمور كالشذكذ؟!!!بٌن، كميدمين اٞنخدًٌ غتصً مي ػكال

ال نتوٌقع منهم إاٌل الطعن يف )التشريعات القرآنٌية(، كمعاداهتا، كمعاداة كٌل  
 من يدعو إليها، كيعمل ّنقتضاىا.

ؾ قيمة )اإلعجاز التشريعٌي( إاٌل من كاف عاًلمنا صادقنا، كلذلك ال ييدرً  
ًحبًّا للخًن ػن األىواء، حريصنا على ٓنقيق )السعادة اإلنسانٌية اٜنقيقٌية(، مي بريئنا م

 حٌق كالعدؿ، ساعينا إُف ٔنليص اٞنستضعىفٌن، من اضطهاد اٞنستكربين.ػكال
ىو اشتماؿ القرآف على أنباء غيبٌية، يعجز البشر عن اإلعجاز الغيبـّي:  -3

عند  ،قبل نزكؿ القرآف، كأنباء ما حدث ،كتشمل أنباء ما حدث .اإلتياف ّنثلها
 بعد نزكؿ القرآف. ، كيػحدث، كسيحدث،نزكؿ القرآف، كأنباء ما حدث

 كٟنذا الوجو اإلعجازٌم أكثر من صورة، أبرزىا صوراتف: 
 ؾ قيمةى أف يكوف اٜندث الذم أنبأ عنو القرآف حداثن خاصًّا؛ كلذلك ال ييدرً  -أ

، أك ىذا اإلعجاز إاٌل من كاف على علم  بذلك اٜندث، كأف ييًسر  أحديىم قوالن
أمرنا، يف نفسو، ثػٌم ينزؿ القرآف؛ للكشف عٌما يف نفسو؛ فييدرًؾ ذلك الػميًسُر أٌف 

 .الوحي اإلٟنٌي ىو مصدر القرآف، الذم نزؿ على ١نٌمد 
أف يكوف اٜندث الذم أنبأ عنو القرآف حداثن عامًّا، كما يف اإلنباء عن  -ب

 يف بضع سنٌن.  -بعد أف غيًلبوا  -غلبة الرـك 
بو،  هللاي  ما كعدى  ٌم شهدكا ٓنُققى ػآايت ىذا اإلنباء، ث فالذين شهدكا نزكؿى 

اإلعجاز الغييٌب، يف ىذا األمر، سواء أكانوا من اٞنؤمنٌن،  ال بٌد أهٌنم أدركوا قيمةى 
 أـ كانوا من غًن اٞنؤمنٌن.

لنًٌسبٌية، فمن لػم يكن من ٌي( من الوجوه اػكلذلك يكوف )اإلعجاز الغيب 
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ـٌ، فإنٌو لن ٩ند طريقنا إُف ىذا  أىل اٜندث اٝناٌص، كال من أىل اٜندث العا
 الوجو، إاٌل طريق اٝنرب اٞنركٌم، كليس اٝنرب كاٞنعاينة.

ٌي قد انتفت، يف العصر اٜنديث، ػكال يعين ىذا أٌف قيمة اإلعجاز الغيب 
مل القرآف على ذكرىا، كسيكوف الكشف اليت اشت (،األنباء الغيبٌية)فكثًنة ىي 

 ي بعدىم.ػعن صدقها، كدقٌتها، من نصيب الػميحدىثٌن، كمن سيأت
ىو اشتماؿ القرآف، على إشارات دقيقة، إُف حقائق اإلعجاز العلمّي:  -4

 علمٌية، لػم يصل إليها العلماء، قبل العصر اٜنديث؛ فكاف ذلك االشتماؿ دليبلن 
 .الذم نزؿ على ١نٌمد  ،اٞنصدر الوحيد للقرآف على أٌف الوحي اإلٟنٌي ىو

كال ريب يف أٌف ىذا الوجو اإلعجازٌم ٢نصوص أبىل العصر اٜنديث،  
كاألجياؿ اليت تليو؛ فلم يكن البشر يف عصر النبٌوة قادرين، على إدراؾ اٜنقائق 

 العلمٌية اٜنديثة، كلػم يكن مطلوابن منهم إثبات ذلك. 
، ألىل  فكاف ىذا الوجو اإلعجازمٌ  زادنا ١نفوظنا، طىواؿ أربعة عشر قرانن

من األجياؿ؛ ليكوف بديبلن عن اإلعجاز  ،العصر اٜنديث، كًلمن سيأيت بعدىم
 ٌي، الذم ال ييدرًؾ قيمتىو، يف العصر اٜنديث، إاٌل قٌلة قليلة. ػالبيان

ىو اٌتصاؼ القرآف، أبنظمة عدديٌة عجيبة، يف ألفاظو، اإلعجاز العددّي:  -5
على  انيو، يعجز البشر عن اإلتياف ّنثلها؛ فتكوف ىذه األنظمة العدديٌة دالٌةن كمع

 عن طريق اٞنصادفة. ،)اإلتقاف الػميعًجز(، الذم يستحيل أف ينشأ
، حٌن تدخل قصرنا كبًننا، كْند أٌف أجزاء القصر موضوعة، على   فمثبلن

كاٜنجم، كالوزف، كفق أنظمة عدديٌة، يف الطوؿ، كالعرض، كاالرتفاع، كالُسمك، 
ئ القصر قاصده، كٌل القصد، إُف تلك األنظمة نشً كالكٌم؛ فإٌنك تيدرًؾ يقيننا أٌف مي 

 ، ابلبحث كالنظر.أنتى  العدديٌة، اليت أدركتىها
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، كٌل ىذا التنظيم، عن كن أف يٌدعي عاقله أهٌنا جاءت منظ مةن كال ٬ني  
ا، يٌتبع ىواهطريق اٞنصادفة، إاٌل إذا كاف ميعانً   ؛ فبل ييعتىُد ِنبلفو، كاٌدعائو.دن

كن أف ينشأ عن طريق اٞنصادفة، ال ٬ني  -ما العددٌم كال سيٌ  -فالنظاـ 
 .كمنو عةن  ،كعجيبةن  ،و كثًنةن سٌيما حٌن تكوف أمثلتي  كال

من أمثلة األنظمة العدديٌة، يف  الكثًنى، (ابحثوف معاصركف)كقد اكتشف 
حواسيب(، كبعد ػحديثة )الػالقرآف الكرٔف، بعد االستعانة ابألجهزة اإلحصائٌية ال
 االعتماد على القوانٌن اٜنسابٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا.

كلذلك تكوف ىذه األنظمة العدديٌة دليبلن قطعيًّا، على شرعٌية القرآف، 
الػمنز ؿ؛ فليس القرآف قوؿ  لقرآف: ىو الوحي اإللػهيٌ ّنعىن أٌف اٞنصدر الوحيد ل

 البشر، كال اقتباسنا من الكتب القد٬نة، كما يزعم الطاعنوف!!! 
 ة خصائص، أبرزىا:كيػختٌص )اإلعجاز العددٌم( بعدٌ  

عن القرآف أف ييثًبت  سهولة التعليم، كسهولة التعُلم؛ فيستطيع الػمدافعي  -1
 .العاشرةمعدكدة، حٌت إذا كاف اٞنخاطىب صبيًّا، يف أبمثلة  ،)إعجاز القرآف(

من أخطاء الفهم، كأخطاء التعبًن؛ ألٌف  ،سهولة الرتٗنة، كضماف سبلمتها -2
 .ى األعداد، كالقوانٌن الػحسابٌيةعل أمثلة )اإلعجاز العددٌم( قائمةه 

أف  - حٌت األعجميٌ  -يف تعُلم العربٌية  سهولة التحُقق، فيستطيع اٞنبتدئي  -3
 . يٌ ػحاسوبػالشخصٌي، أك ابإلحصاء ال يتحٌقق من األنظمة العدديٌة، ابإلحصاء

ٌدة من األنظمة العدديٌة القرآنٌية، كمن ة، الػمستمحقائق الػحسابيٌ ػثبوت ال -4
 . ؛ فهي بعيدة، كٌل البعد، عن التغيًن كالتغيُػر كالنًٌسبٌيةالقوانٌن الػحسابٌية القطعٌية

الطاعنٌن، إُف تدبُر أمثلة )اإلعجاز العددٌم(، حق  التدبُر؛ لذلك ندعو  
 هم!!!فإهٌنا أدٌلة قطعٌية على )النبٌوة اٌمديٌة(، ال يينًكرىا إاٌل اٛناحدكف، كأتباعي 
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 الخاجمت

 
 منها: ٖنٌة حركب كثًنة، شرقٌية كغربٌية، مشالٌية كجنوبٌية، قد٬نة كحديثة، 

 ـ(. ُّْٓ-ُّّٕ)حرب مئة عاـ:  -1
 ـ(.ُْٖٓ-ُْٓٓحرب الوردتٌن: ) -2
 ـ(.  ُْٖٔ-ُُٕٓالدينٌية األكربٌػٌية: )ب ك ر اٜن -3
  ـ(.    ُِْٗ-ُِِٔاٜنركب األمريكٌية اٟننديٌة: ) -4
 ـ(.ُُٓٔ-ُِْٔاألىلٌية: ) اإل٤نليزيٌة اٜنرب -5
 .(ـُّٕٔ-ُٕٔٓ)حرب السنوات السبع:  -6
 ـ(.ُُٖٓ-َُّٖاٜنركب النابليونٌية: ) -7
 .(ـُْٖٖ-ُْٖٔ): اٞنكسيكٌيةاألمريكٌية اٜنرب  -8
 .(ـُٖٓٔ-ُُٖٔ): اٜنرب األمريكٌية األىلٌية -9

  .(ـُٕٖٔ-ُُٖٔ): ةة اٞنكسيكيٌ اٜنرب الفرنسيٌ  -11
 .ـ(ُْٓٗ-ُّٕٗـ(، )ُٖٓٗ-ُْٖٗ: )ةة الصينيٌ اٜنرب الياابنيٌ  -11
 ـ(.ُّٔٗ-ُّٓٗـ(، )ُٖٔٗ-ُٖٓٗ: )اٜنرب اإليطالٌية اإلثيوبٌية -12
 ـ(.ُٖٖٗاألمريكٌية األسبانٌية: ) اٜنرب -13
 ـ(.ُُّٗ-ُٖٗٗاألمريكٌية الفلٌبينٌية: ) اٜنرب -14
 ـ(.َُٓٗ-َُْٗ: )اٜنرب الركسٌية الياابنٌية -15
 (.ـُُٖٗ-ُُْٗ): كُفمٌية األي اٜنرب العالى  -16
 .(ـُْٓٗ-ُّٗٗ): مٌية الثانيةاٜنرب العالى  -17
 .(ـُّٓٗ-َُٓٗ): اٜنرب الكوريٌة -18
 .ـ(ُٕٓٗ-ٌُٓٓٗية: )فيتنامالرب اٜن -19
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، (اإلسبلـ)، يف (الطاعنٌن الثبلثة)، إُف أسئلة مهٌمةو ريد اآلف أف أكجًٌ كأي 
( اإلسبلـ) صارت كلمة ، حٌت (اإلرىاب)، أبنٌو دين (اإلسبلـ)الذين يٌتهموف 

 - عندىم -( اإلرىاب)، كصارت كلمة (اإلرىاب)مرادفة لكلمة  - عندىم -
 !(!!اإلسبلـ)مرادفة لكلمة 

مجرموف ػب إليها النسى ي يي ػالت (،األدايف)ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن  -1
 معتدكف يف تلك اٜنركب؟ػال
جرمو ػب إليو منسى الذم يي  (،الدين)ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن  -2
 ؟(التفتيش حاكمػم)

 ،مجرموفػب إليو النسى الذم يي  (،الدين)ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن  -3
 ؟ (حمرػاٟننود ال)الذين أابدكا 

مجرموف، ػب إليو النسى الذم يي  (،الدين)ىل تستطيعوف أف تكشفوا لنا عن  -4
، فقتلتا عشرات (مدينتٌن ايابنٌيتٌن)على  (،قنبلتٌن ذرٌيٌتٌن)الذين أمركا إبلقاء 

 فٌن؟مستضعى ػمن األبرايء ال ،اآلالؼ
ى ػ، إل(حركبػتلك ال)ي ػف (،معتدينػجرائم ال)أف تنسبوا ىل تستطيعوف  -5
 بوف إليها؟نسى اليت يي  (،األدايف)

 : األسبآٌف، كالربتغاٌِف،(حركب االحتبلؿ)ىل تستطيعوف أف تزعموا أٌف  -6
كاألٞنآٌف، كاإليطاٌِف، كالركسٌي،  كالبلجيكٌي، اإل٤نليزٌم، كالفرنسٌي، كاٟنولندٌم،ك 

ٌدين؛ لكٌنها كانت رحيمة كانت شديدة على الطغاة اٞنستبً   :كاألمريكٌي، كالياابٓفٌ 
 فٌن؟ابألبرايء اٞنستضعى 

دكا ػػن أكقػػم مػػى (اإلسبلـ)ى ػإل (منسوبٌنػال)ىل تستطيعوف أف تزعموا أٌف  -7
 ؟(حركبػتلك ال)نًناف 
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 ،فٌنعلى األبرايء اٞنستضعى  (اعتداء اجملرمٌن)أٌف  ىل تستطيعوف أف تزعموا -8
، إاٌل إذا صدر من أحد (إرىاابن )عٌد مكن أف يي ػيي  ال :ي تلك اٜنركبػف
 ؟(اإلسبلـ)إُف  (،منسوبٌنػال)

 ماذا تقولوف يف جرائم )ىتلر(، كعصابتو النازيٌة؟ -9
 ماذا تقولوف يف جرائم )موسوليين(، كعصابتو الفاشٌية؟  -11
 ماذا تقولوف يف جرائم )لينٌن(، كعصابتو الشيوعٌية؟ -11
 ماذا تقولوف يف جرائم )ستالٌن(، كعصابتو الشيوعٌية؟ -12
 تسي(، كعصابتو الشيوعٌية؟ ماذا تقولوف يف جرائم )ماك -13
 ماذا تقولوف يف جرائم )بوؿ بوت(، كعصابتو الشيوعٌية؟ -14
 لشيوعٌية؟ماذا تقولوف يف جرائم )تيتو(، كعصابتو ا -15
 ماذا تقولوف يف جرائم )رادكفاف(، كعصابتو الصربٌية؟ -16
 ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت الصليبٌية؟ -17
 ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت الصهيونٌية؟ -18
 ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت البوذيٌة؟ -19
 ماذا تقولوف يف جرائم العصاابت العنصريٌة؟ -21
 ماذا تقولوف يف جرائم )كورتيز(، ضٌد شعب )األزتك( اٟنندٌم؟ -21
 (، ضٌد شعب )اإلنكا( اٟنندٌم؟بيزاركماذا تقولوف يف جرائم ) -22
 ماذا تقولوف يف جرائم اتٌلٌن األكربٌػٌيٌن، ضٌد الشعوب اإلفريقٌية؟ -23
 ة؟ماذا تقولوف يف جرائم اتٌلٌن األكربٌػٌيٌن، ضٌد الشعوب اآلسيويٌ  -24
 ماذا تقولوف يف جرائم اتٌلٌن األكربٌػٌيٌن، ضٌد الشعوب األسرتالٌية؟ -25
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش األٞنآٌف، للنساء األكربٌػٌيات؟ -26
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 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش اإليطاٌِف، للنساء األكربٌػٌيات؟ -27
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش الفرنسٌي، للنساء األكربٌػٌيات؟ -28
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش الركسٌي، للنساء األكربٌػٌيات؟ -29
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش األمريكٌي، للنساء األكربٌػٌيات؟ -31
 كربٌػٌيات؟ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش الربيطآٌف، للنساء األ -31
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيش الياابٌٓف، للنساء اآلسيواٌيت؟ -32
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيوش الغربٌية، للنساء اآلسيواٌيت؟ -33
 ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيوش الغربٌية، للنساء اإلفريقٌيات؟ -34
 ٌية، للنساء العربٌيات؟ماذا تقولوف يف اغتصاب جنود اٛنيوش الغرب -35
 ماذا تقولوف يف التنصًن اإلجبارٌم، للشعب الفلٌبييٌن؟ -36
 ماذا تقولوف يف التنصًن اإلجبارٌم، للشعوب اإلفريقٌية؟ -37
 ماذا تقولوف يف إجبار الشعوب، على اعتناؽ الشيوعٌية؟  -38
 مستضعىفة؟ػماذا تقولوف يف هنب خًنات الشعوب ال -39
 ؟يف )اٛنرائم األمريكٌية(، القد٬نة كاٜنديثة ماذا تقولوف -41

اليت قامت بٌن ٗناعات   القد٬نة كاٜنديثة، نكر اٜنركب الكثًنة،إنٌنا ال ني  
نكر أٌف أكثر ىذه اٜنركب كانت من أجل كثًنة، منسوبة إُف اإلسبلـ، كال ني 

 - يف ىذه اٜنركب - السلطة كاٞناؿ كاالستبداد؛ كلكٌننا نؤٌكد أٌف اٞنعتدين
 رموف، كٌل اإلجراـ، قد خالفوا أحكاـ اإلسبلـ. ٠ن

قد  -قد٬ننا كحديثنا  -كال نينكر أيضنا أٌف بعض اٞننسوبٌن إُف )اإلسبلـ( 
اعتدكا على الكثًن، من اٞنخالفٌن، اٞنساًلمٌن، اٞنستضعىفٌن؛ فسفكوا دماءىم، 

 كاغتصبوا نساءىم، كهنبوا أمواٟنم، كأفسدكا يف ببلدىم. 
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ال تعين شيئنا؛ ألٌف  (اإلسبلـ)اٞنعتدين إُف اجملرمٌن ك نسبة أكلئلكٌن 
إاٌل ابجتماعهما معنا، كلو  (إسبلـ)كال  ؛كالعمل الصاٌف ،دين اإل٬ناف (اإلسبلـ)

يف  -كن أف يكوف صاحبها على درجات متفاكتة؛ كلكٌنها درجات رفيعة، ال ٬ني 
، ٞنن ال عبلق - عقائده كأعمالو كأخبلقو  .ة لو هبذا الدينمشاهبنا، أك مقارابن

فاإلسبلـ دين االكتساب، ال دين االنتساب؛ كاالكتساب يكوف ابإل٬ناف 
، كالعمل الصاٌف اثنينا؛ فمن انتسب إُف )اإلسبلـ(، بلسانو، كَف يصٌدؽ  أٌكالن
انتسابىو اكتسابي اٜنسنات، كعمىلي الصاٜنات، بل اكتسب السٌيئات، كعًملى 

 ء منو، كمن انتسابو، كٌل الرباءة!!!أعماؿ )أعداء الدين(؛ فاإلسبلـ برم
 إًن يًن  كىقىاؿى  صىاًٜننا كىعىًملى  اَّلل ً  ًإُفى  دىعىا ٣ن نٍ  قػىٍوالن  أىٍحسىني  كىمىنٍ ﴿قاؿ تعاُف: 

 ال ًذم فىًإذىا أىٍحسىني  ًىيى  اًبل يًت  اٍدفىعٍ  الس يًٌئىةي  كىالى  اٜنٍىسىنىةي  تىٍستىًوم كىالى  اٍلميٍسًلًمٌنى. ًمنى 
نىوي  بػىيػٍنىكى  اكىةه  كىبػىيػٍ يمه  كىِف   كىأىن وي  عىدى   .(ُ)﴾٘نًى

ُلوا الى  آمىنيوا ال ًذينى  ايى أىيُػهىا﴿كقاؿ تعاُف:  ـى  الش ٍهرى  كىالى  اَّلل ً  شىعىائًرى  ٓنًي  كىالى  اٜنٍىرىا
ًئدى  كىالى  اٍٟنىٍدمى  ـى  اٍلبػىٍيتى  آمًٌٌنى  كىالى  اٍلقىبلى تػىغيوفى  اٜنٍىرىا  كىًإذىا كىرًٍضوىاانن  رىهبًًٌمٍ  ًمنٍ  فىٍضبلن  يػىبػٍ
لىٍلتيمٍ  ـً  اٍلمىٍسًجدً  عىنً  صىُدككيمٍ  أىفٍ  قػىٍوـو  شىنىآفي  ٩نىٍرًمىن كيمٍ  كىالى  فىاٍصطىاديكا حى  أىفٍ  اٜنٍىرىا
 ًإف   اَّلل ى  واكىاتػ قي  كىاٍلعيٍدكىافً  اإٍلًمثًٍ  عىلىى تػىعىاكىنيوا كىالى  كىالتػ ٍقوىل اٍلربًٌ  عىلىى كىتػىعىاكىنيوا تػىٍعتىديكا

  .(ِ)﴾اٍلًعقىابً  شىًديدي  اَّلل ى 
 ،كالفجور كالنهب، فالعدكاف، كاالضطهاد، كالظلم، كالفساد، كالسرقة، 

فإف صدرت من بعض اٞننسوبٌن  ؛يف شيء (اإلسبلـ)ليست من  :كاالغتصاب
 .برمء منهم، كٌل الرباءة (اإلسبلـ)؛ فإٌف (اإلسبلـ)إُف 

                                                           
 .ّْ-ّّفٌصلت:  (ُ)
 .ِاٞنائدة:  (ِ)
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أبف نقاتل الذين يقاتلوننا؛ ألٌف االستسبلـ ٟنم يعين  لقد أمر هللا  
طهم، على أتباع ىذا الدين، كإابدهتم ٟنم، كصٌدىم الناس، عن الدخوؿ تسلُ 

 عن االعتداء.  - مع ذلك كٌلو - هناان فيو؛ كلكٌن هللا 
تىديكا ًإف  اَّلل ى الى قاؿ تعاُف: ﴿كىقىاتًليوا يف سىًبيًل اَّللً  ال ًذينى يػيقىاتًليونىكيٍم كىالى تػىعٍ 

ُب اٍلميٍعتىًدينى. كىاقٍػتػيليوىيٍم حىٍيثي ثىًقٍفتيميوىيٍم كىأىٍخرًجيوىيٍم ًمٍن حىٍيثي أىٍخرىجيوكيٍم  ٪نًي
نىةي أىشىُد ًمنى اٍلقىٍتًل كىالى تػيقىاتًليوىيٍم ًعٍندى اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً حىت  يػيقىاتًليوكيٍم ًفيًو فىًإٍف  كىاٍلًفتػٍ

ليوكيٍم فىاقٍػتػيليوىيٍم كىذىًلكى جىزىاءي اٍلكىاًفرًينى. فىًإًف انٍػتػىهىٍوا فىًإف  اَّلل ى غىفيوره رىًحيمه. قىاتػى 
كىقىاتًليوىيٍم حىت  الى تىكيوفى ًفتػٍنىةه كىيىكيوفى الدًٌيني َّللًً  فىًإًف انٍػتػىهىٍوا فىبلى عيٍدكىافى ًإال  عىلىى 

ـي اًبلش ٍهًر اٜنٍىرىاـً كىاٜنٍيريمىاتي ًقصىاصه فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم الظ اًلًمٌنى. الش ٍهري اٜنٍىرى  ا
 . (ُ)فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ّنًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم كىاتػ قيوا اَّلل ى كىاٍعلىميوا أىف  اَّلل ى مىعى اٍلميت ًقٌنى﴾

فهو  ؛ةػعنى مى ػاالعتداء ّنثلو ليس اعتداء للظلم، بل إنٌو اعتداء للردع كال كردُ 
؛ كلوال اعتداء م ىو اٞنعتدم، ابتداءػكالظالً  ؛اعتداء العقوبة العادلة، كاٛنزاء الرادع

 الظاٞنٌن، ٞنا رفع )اإلسبلـ( سيفنا على أحد.
سبوف إليو كاإلسبلـ برمء، كٌل الرباءة، من افرتاءات الطاعنٌن، الذين ين

على )اعتناؽ الدين(؛ فإٌف الذم أدخل الصادقٌن يف  ،مخالفٌن(ػهتمة )إكراه ال
 دين هللا أفواجنا ىو اٜنكمة، كاٞنوعظة اٜنسنة، كالكلمة الطٌيبة، كاٛنداؿ اٜنسن.

ى  قىدٍ  الدًٌينً  يف  ًإٍكرىاهى  الى قاؿ تعاُف: ﴿  يىٍكفيرٍ  فىمىنٍ  اٍلغىيًٌ  ًمنى  الُرٍشدي  تػىبػىٌن 
ـى  الى  اٍلويثٍػقىى اًبٍلعيٍركىةً  اٍستىٍمسىكى  فػىقىدً  اًبَّلل ً  كىيػيٍؤًمنٍ  لط اغيوتً ابً  يعه  كىاَّلل ي  ٟنىىا اٍنًفصىا  ٚنًى

 . (ِ)﴾عىًليمه 

                                                           
 .ُْٗ-َُٗ( البقرة: ُ)
 .ِٔٓ( البقرة: ِ)
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مىنى  رىُبكى  شىاءى  كىلىوٍ ﴿كقاؿ تعاُف:  يعنا كيُلهيمٍ  اأٍلىٍرضً  يف  مىنٍ  آلى  أىفىأىٍنتى  ٗنًى
 . (ُ)﴾ميٍؤًمًنٌنى  يىكيونيوا حىت   الن اسى  تيٍكرًهي 

 كىجىاًدٍٟنيمٍ  اٜنٍىسىنىةً  كىاٍلمىٍوًعظىةً  اًبٜنًٍٍكمىةً  رىبًٌكى  سىًبيلً  ًإُفى  ادٍعي ﴿كقاؿ تعاُف: 
 أىٍعلىمي  كىىيوى  سىًبيًلوً  عىنٍ  ضىل   ّنىنٍ  أىٍعلىمي  ىيوى  رىب كى  ًإف   أىٍحسىني  ًىيى  اًبل يًت 

 . (ِ)﴾اًبٍلميٍهتىًدينى 
اتر٫نٌي قطعٌي، على بطبلف هتمة )اإلكراه(: أٌنك ْند كأقول دليل كاقعٌي 

مسيحٌية(: قد عاشوا، كما زالوا ػى )الػمنسوبٌن إلػى )اليهوديٌة(، كالػمنسوبٌن إلػال
؛  يعيشوف، يف الببلد، اليت حكمها اٞننسوبوف إُف )اإلسبلـ(، ٥نو أربعة عشر قرانن

مشتملة على ٢نالفات  كْند معابدىم، ككنائسهم: ابقية، كمتجدًٌدة، مع أهٌنا
 منز ؿ.ػصر٪نة للوحي اإلٟنٌي ال

ى )اإلسبلـ( قادرين على إكراه اٞنخالفٌن، من ػمنسوبوف إلػفهل كاف ال
عن إكراه اٞنخالفٌن،  ،األمم اآلسيويٌة كاألكربٌػٌية كاإلفريقٌية؛ كلكٌنهم كانوا عاجزين

 يف ببلد العراؽ كالشاـ كمصر؟!!!
)قتاؿ الػميعتدين(، حٌت لو كانوا من اٞننسوبٌن إٌف )اإلسبلـ( يدعوان إُف 

 إُف )اإلسبلـ(؛ كينهاان عن )قتاؿ الػميساًلمٌن(، حٌت لو كانوا من اٞنخالفٌن.
نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا اقٍػتػىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنٌنى  ًمنى  طىائًفىتىافً  كىًإفٍ ﴿قاؿ تعاُف:   فىًإفٍ  بػىيػٍ

ا٨نيىا بػىغىتٍ   فىاءىتٍ  فىًإفٍ  اَّلل ً  أىٍمرً  ًإُفى  تىًفيءى  حىت   تػىٍبًغي ال يًت  قىاتًليوافػى  اأٍليٍخرىل عىلىى ًإٍحدى
نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا بُ  اَّلل ى  ًإف   كىأىٍقًسطيوا اًبٍلعىٍدؿً  بػىيػٍ  . (ّ)﴾اٍلميٍقًسًطٌنى  ٪نًي

                                                           
 .ٗٗيونس:  (ُ)
 .ُِٓالنحل:  (ِ)
 .ٗاٜنجرات:  (ّ)
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 ٫نيٍرًجيوكيمٍ  كىَفىٍ  الدًٌينً  يف  يػيقىاتًليوكيمٍ  َفىٍ  ال ًذينى  عىنً  اَّلل ي  يػىنػٍهىاكيمي  الى ﴿كقاؿ تعاُف: 
رًكيمٍ  ًمنٍ  بُ  اَّلل ى  ًإف   إًلىٍيًهمٍ  كىتػيٍقًسطيوا تػىبػىُركىيمٍ  أىفٍ  ًدايى  اَّلل ي  يػىنػٍهىاكيمي  ًإ٧ن ىا اٍلميٍقًسًطٌنى. ٪نًي
رًكيمٍ  ًمنٍ  كىأىٍخرىجيوكيمٍ  الدًٌينً  يف  قىاتػىليوكيمٍ  ال ًذينى  عىنً   أىفٍ  ًإٍخرىاًجكيمٍ  عىلىى كىظىاىىريكا ًدايى

 .(ُ)﴾الظ اًلميوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  يػىتػىوىٟن يمٍ  كىمىنٍ  تػىوىل ٍوىيمٍ 
 ال ًذينى  ًإال   أىٍحسىني  ًىيى  اًبل يًت  ًإال   اٍلًكتىابً  أىٍىلى  ْنيىاًدليوا كىالى ﴿كقاؿ تعاُف: 

نىا أيٍنزًؿى  اًبل ًذم آمىن ا كىقيوليوا ًمنػٍهيمٍ  ظىلىميوا  كى٥نىٍني  كىاًحده  كىًإٟنىيكيمٍ  كىًإٟنىينىا إًلىٍيكيمٍ  كىأيٍنزًؿى  ًإلىيػٍ
 .(ِ)﴾ميٍسًلميوفى  لىوي 

ـي  الط يًٌبىاتي  لىكيمي  أيًحل   اٍليػىٍوـى ﴿كقاؿ تعاُف:   ًحل   اٍلًكتىابى  أيكتيوا ال ًذينى  كىطىعىا
 ال ًذينى  ًمنى  كىاٍلميٍحصىنىاتي  اٍلميٍؤًمنىاتً  ًمنى  كىاٍلميٍحصىنىاتي  ٟنىيمٍ  ًحل   كىطىعىاميكيمٍ  لىكيمٍ 
 كىالى  ميسىاًفًحٌنى  غىيػٍرى  ١نيًٍصًنٌنى  أيجيورىىين   آتػىيػٍتيميوىين   ًإذىا قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا

افو  ميت ًخًذم ٬نىافً  يىٍكفيرٍ  كىمىنٍ  أىٍخدى  ًمنى  اآٍلًخرىةً  يف  كىىيوى  عىمىليوي  حىًبطى  فػىقىدٍ  اًبإٍلً
 . (ّ)﴾اٝنٍىاًسرًينى 

فالتعايش مشركع يف )اإلسبلـ( بٌن أىل اٞنٌلة، كأىل الذٌمة، ما داموا 
مساًلمٌن، خاضعٌن، غًن معتدين، كال خائنٌن؛ كحقوقهم اليت أكجبها اإلسبلـ 

فىظ ٟنم، كمن خاهنا، فقد خاف هللا كرسولو.    ٩نب أف ٓني
ٌد من اٞنخالفٌن؛ فإٌف اإلسبلـ قد أكجب اٛنهاد؛ لر  ،معتدكفػأٌما أكلئك ال

يف الدين، بل ألهٌنم معتدكف؛ كلكٌنهم إذا ألقوا  ،خالفوفػهم مػاعتدائهم؛ ال ألنٌ 
 الس لىم، ككٌفوا أيديهم عن االعتداء، فبل ٪نٌل قتاٟنم.

                                                           
 .ٗ-ٖاٞنمتحنة:  (ُ)
 .ْٔالعنكبوت:  (ِ)
 .ٓاٞنائدة:  (ّ)



761 

 تػىت ًخذيكا فىبلى  سىوىاءن  فػىتىكيونيوفى  كىفىريكا كىمىا تىٍكفيريكفى  لىوٍ  كىُدكا﴿قاؿ تعاُف: 
 حىٍيثي  كىاقٍػتػيليوىيمٍ  فىخيذيكىيمٍ  تػىوىل ٍوا فىًإفٍ  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  اًجريكايػيهى  حىت   أىٍكلًيىاءى  ًمنػٍهيمٍ 

نىكيمٍ  قػىٍوـو  ًإُفى  يىًصليوفى  ال ًذينى  ًإال   نىًصًننا. كىالى  كىلًيًّا ًمنػٍهيمٍ  تػىت ًخذيكا كىالى  كىجىٍدٕنييوىيمٍ   بػىيػٍ
نػىهيمٍ   كىلىوٍ  قػىٍومىهيمٍ  يػيقىاتًليوا أىكٍ  يػيقىاتًليوكيمٍ  أىفٍ  صيديكريىيمٍ  حىًصرىتٍ  جىاءيككيمٍ  أىكٍ  ًميثىاؽه  كىبػىيػٍ

 إًلىٍيكيمي  كىأىٍلقىٍوا يػيقىاتًليوكيمٍ  فػىلىمٍ  اٍعتػىزىليوكيمٍ  فىًإفً  فػىلىقىاتػىليوكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  لىسىل طىهيمٍ  اَّلل ي  شىاءى 
. عىلىٍيًهمٍ  لىكيمٍ  اَّلل ي  جىعىلى  فىمىا الس لىمى   أيىٍمىنيوكيمٍ  أىفٍ  ييرًيديكفى  آخىرًينى  كفى سىتىًجدي  سىًبيبلن

أيىٍمىنيوا نىةً  ًإُفى  ريُدكا مىا كيل   قػىٍومىهيمٍ  كى  إًلىٍيكيمي  كىيػيٍلقيوا يػىٍعتىزًليوكيمٍ  َفىٍ  فىًإفٍ  ًفيهىا أيرًٍكسيوا اٍلًفتػٍ
 لىكيمٍ  جىعىٍلنىا كىأيكلىًئكيمٍ  ثىًقٍفتيميوىيمٍ  حىٍيثي  كىاقٍػتػيليوىيمٍ  فىخيذيكىيمٍ  أىٍيًديػىهيمٍ  كىيىكيُفوا الس لىمى 
 . (ُ)﴾ميًبٌنن  سيٍلطىاانن  عىلىٍيًهمٍ 

فاٛنهاد كاجب يف )اإلسبلـ(؛ لرٌد اعتداء اٞنعتدين، كال سٌيما الستنقاذ 
 اٞنستضعىفٌن، الذين ال حيلة ٟنم؛ لرٌد االعتداء عنهم.

 الٌرًجىاؿً  ًمنى  كىاٍلميٍستىٍضعىًفٌنى  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  تػيقىاتًليوفى  الى  لىكيمٍ  كىمىا﴿قاؿ تعاُف: 
افً  كىالنًٌسىاءً   كىاٍجعىلٍ  أىٍىليهىا الظ اَفًً  اٍلقىٍريىةً  ىىًذهً  ًمنٍ  أىٍخرًٍجنىا رىبػ نىا يػىقيوليوفى  ال ًذينى  كىاٍلوًٍلدى

  .(ِ)﴾نىًصًننا لىديٍنكى  ًمنٍ  لىنىا كىاٍجعىلٍ  كىلًيًّا لىديٍنكى  ًمنٍ  لىنىا
)اإلرىاب( الوحيد الذم أمر بو )اإلسبلـ(؛ ألنٌو  ك)إرىاب اٞنعتدين( ىو

)إرىاب ١نمود(، يردع )اٞنعتدين(، كيكسر شوكتهم؛ لكيبل يطمعوا يف االعتداء، 
 على األنفيس كاألعراض كاألمواؿ. 

ِنبلؼ )أعداء اإلسبلـ(؛ فإهٌنم ييرىبوف األبرايء اٞنستضعىفٌن، من األمم 
 كاضطهادىم، كاستبلب أمواٟنم. كالشعوب كالقبائل كالقرل؛ الستعبادىم،

                                                           
 .ُٗ-ٖٗالنساء:  (ُ)
 .ٕٓالنساء:  (ِ)
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طً  كىًمنٍ  قػيو ةو  ًمنٍ  اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا ٟنىيمٍ  كىأىًعُدكا﴿قاؿ تعاُف:   ًبوً  تػيٍرًىبيوفى  اٝنٍىٍيلً  رابى
 ًمنٍ  تػيٍنًفقيوا كىمىا يػىٍعلىميهيمٍ  اَّلل ي  تػىٍعلىميونػىهيمي  الى  ديكهًنًمٍ  ًمنٍ  كىآخىرًينى  كىعىديك كيمٍ  اَّلل ً  عىديك  
 ٟنىىا فىاٍجنىحٍ  لًلس ٍلمً  جىنىحيوا كىًإفٍ  تيٍظلىميوفى. الى  كىأىنٍػتيمٍ  إًلىٍيكيمٍ  يػيوىؼ   اَّلل ً  سىًبيلً  يف  شىٍيءو 

  .(ُ)﴾اٍلعىًليمي  الس ًميعي  ىيوى  إًن وي  اَّلل ً  عىلىى كىتػىوىك لٍ 
اإلسبلـ(، من كٌل  يتبٌٌن لكٌل عاقل متدبٌر منصف )براءةي  ،كمن ىنا

 (.يٌ ػاإلجرام همة اإلرىابػٌيما )تػالطاعنوف، كال سأعداؤه كج هها إليو  ،همةػت
ما كلو أٌف الطاعنٌن كصفوا بعض اٞننسوبٌن إُف )اإلسبلـ( ابإلرىاب، لى 

أنكران ذلك؛ فإٌف كثًننا من )اٞننسوبٌن(: ىم يف اٜنقيقة )إرىابٌيوف(، ببل ريب؛ 
سىب على )اإلسبلـ(، كإ٧نٌ  سىب على مى كلكٌن إرىاهبم ال ٪ني ن أمرىم بو، ا ٪ني

 كدعاىم إليو، كسٌهل ٟنم األمور؛ حٌت ظلموا العباد، كأفسدكا يف الببلد.
ي ػىي الت -معادية لئلسبلـ ػها من دكؿ الغرب، الػكأذانب -كأمريكا 

ادة، ػػػػػادة، كالسػػػػػػن، كالقػوزراء، كالسياسٌييػػػاء، كالػػػػػػػن الرؤسػػجٌندت عمبلءىا، م
ن ػػم ،رىمػػن؛ كغيػن، كاإلعبلمٌييػفٌييػاب، كالصحػػػػٌ ن، كالكيتػود، كالفٌنانيػػػػػػػجنػكال
مسترتين؛ ػمشهورين، كالظاىرين، كالػمغمورين، كالػمخدكعٌن، كالػن، كالػػادعيػػخػال

 ليسٌوغوا إلصاؽ تلك التهمة بدين )اإلسبلـ(.
ة اإلرىابٌية(؛ لتجد كيكفي أف تيوازًف بٌن )السًنة اإلسبلمٌية( كبٌن )السًن 

كالفرؽ بٌن اٜنٌق كالباطل، ككالفرؽ بٌن اٝنًن كالشٌر، ككالفرؽ بٌن   ،الفرؽ بينهما
 العدؿ كالظلم، ككالفرؽ بٌن األمانة كاٝنيانة، ككالفرؽ بٌن اإلصبلح كاإلفساد.

فماذا ينقم الطاعنوف من )اإلسبلـ(؛ ليعادكه، كيعادكا أكلياءه، كيطعنوا 
 كسائلهم القذرة؟!!!فيو، بكٌل 

                                                           
 .ُٔ-َٔاألنفاؿ:  (ُ)
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إذا كانوا ينقموف منو الدعوة إُف اإل٬ناف ابألصوؿ الغيبٌية؛ فلماذا يقتصركف 
هم ػي )الغيبٌيات اإلسبلمٌية(، كال ينقموف من سائر الناس إ٬نانػعلى الطعن ف

 ابلغيبٌيات كاألابطيل كاألساطًن كاٝنرافات؟!!!
ـ الشرعٌية، الكفيلة كإذا كانوا ينقموف منو الدعوة إُف العمل ابألحكا 

مجتمع كاألرض، من كٌل اٛنرائم؛ فلماذا يعادكف أسباب ػبتطهًن الفرد كال
ي ػرة، التػػن البشريٌة، البديلة، الناقصة، القاصػوف على القوانيػػئػاإلصبلح، كيٌتك

 ن القضاء على اٛنرائم؟!!!ػػػعجزت ع
ل؛ فإهٌنم بذلك كإذا كانوا ينقموف منو األمر ابلفضائل، كالنهي عن الرذائ 

ييريدكف أف ٩نٌردكا اإلنساف من إنسانٌيتو اٜنق ة؛ ليحٌولوه إُف اٜنيوانٌية، أك اآللٌية؛ 
 أدْف نصيب من )اإلنسانٌية(!!! - بعد ْنريده من األخبلؽ -فليس لو 

ـً  صىٍدرىهي  يىٍشرىحٍ  يػىٍهًديىوي  أىفٍ  اَّلل ي  ييرًدً  فىمىنٍ ﴿قاؿ تعاُف:   أىفٍ  دٍ ييرً  كىمىنٍ  ًلئٍلًٍسبلى
 الٌرًٍجسى  اَّلل ي  ٩نىٍعىلي  كىذىًلكى  الس مىاءً  يف  يىص ع دي  كىأى٧ن ىا حىرىجنا ضىيًٌقنا صىٍدرىهي  ٩نىٍعىلٍ  ييًضل وي 
  .(ُ)﴾يػيٍؤًمنيوفى  الى  ال ًذينى  عىلىى

 ًإال   ىيمٍ  ًإفٍ  يػىٍعًقليوفى  أىكٍ  يىٍسمىعيوفى  أىٍكثػىرىىيمٍ  أىف   ٍحسىبي ػتى  أىـٍ ﴿كقاؿ تعاُف: 
 . (ِ)﴾سىًبيبلن  أىضىلُ  ىيمٍ  بىلٍ  كىاأٍلىنٍػعىاـً 

 يف اٞنسلمٌن على ينقموف يكونوا مػل الكتاب أىل إفٌ »د قطب: قاؿ سيٌ 
 أفٌ  إاٌل  اإلسبلمٌي، البعث طبلئع على اليـو ينقموف ال ، كىمالرسوؿ  عهد

 عليو ؽصدٌ  كما قرآف، من إليهم هللا أنزلو كما اب، يؤمنوف اٞنسلمٌن ىؤالء
 اٞنسلمٌن يعادكف إهٌنم ..الكتاب أىل كتب من قبل، من هللا، أنزلو ٣نٌا قرآهنم،

                                                           
 .ُِٓاألنعاـ:  (ُ)
 .ْْالفرقاف:  (ِ)
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 فاسقوف الكتاب أىل كألفٌ . نصارل كال يهودنا، ليسوا ألهٌنم! مسلموف ألهٌنم
 ابلرسالة يؤمنوف ال أهٌنم كا٥نرافهم فسقهم كآية ؛إليهم هللا أنزلو عٌما منحرفوف
 يؤمنوف كال -كحرٌفوه  ابتدعوه ما ال - أيديهم بٌن ًلما مصدًٌقة كىي األخًنة،
 إهٌنم .أٗنعٌن هللا لرسل معظًٌم يديو، بٌن ًلما مصدًٌؽ كىو األخًن، ابلرسوؿ
 ٫نبي  مػكل قٌط، أكزارىا تضع مػل اليت ،الشعواء اٜنرب ىذه اٞنسلمٌن ٪ناربوف
 مدينة،ػال يػف ،كياف للمسلمٌن قاـ أف منذ عاـ، مئة كأربع ألف طواؿ أكارىا

 اٞنستقٌل، دينهم من انشئ مستقٌل، كجود ٟنم كأصبح شخصٌية، ٟنم مٌيزتػكت
 يشٌنوف إهٌنم .الفريد هللا منهج ظلٌ  يػف اٞنستقٌل، كنظامهم اٞنستقٌل، كتصٌورىم

 مسلموف، -شيء  كلٌ  قبل -هم ػألنٌ  مشبوبة؛ػال حربػال ىذه مسلمٌنػال على
 دينهم، عن اٞنسلمٌن يرٌدكا أف إاٌل  مشبوبة،ػال حربػال ىذه ييطفئوا أف كن٬ني  كال

 ثىػمٌ  كمن ؛فاسقوف أكثرىم الكتاب أىل أفٌ  ذلك.. مسلمٌن رػغي فيصبحوا
  .(ُ)!«اٞنسلمٌن من ملتزمٌن،ػال مستقيمٌنػال حٌبوفػيي  ال

)أعداءى اإلسبلـ(، من األيصبلء، كالعيمبلء؛  ود )أمريكا( اليوـى ػػػػػكلذلك تق
خ يف )اإلعبلـ(، كيف  محاربة )اإلسبلـ(،ػل بكٌل الوسائل القذرة؛ لكي تيرسًٌ

)األذىاف(: أٌف )الشريعة اإلسبلمٌية( ىي كحدىا )شريعة اإلرىاب العالىمٌي(، 
 كأٌف )أمريكا( ىي كحدىا )راعية السبلـ العالىمٌي(!!!

، (اإلعبلـى األمريكيٌ )وـى ػػػػػبلـ( اليػػػى )اإلسػن إلػمنسوبيػره من الػػػكيؤيٌد كثي
فيواطئونو، على ىذا )الزعم الباطل(، كيدافعوف عنو؛ غافلٌن، أك متغافلٌن، عن 

 تلك )السًنة األمريكٌية اإلرىابٌية اٝنبيثة(.
معرفة تلك )السًنة اإلرىابٌية اٝنبيثة(: أف يراجع ىؤالء اٞنؤٌيدكف ػكيكفي ل

                                                           
 .ِْٗ/ِيف ظبلؿ القرآف:  (ُ)
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ي ػيٌة(، فب عن )التدُخبلت األمريكٌية(، كال سٌيما )التدُخبلت العسكر كيتً  ما
وا،  ػػػػػاراجػػادكر، نيكػػفػلػػػالس دكراس،ػػواتيماال، ىنػػك، جػيػػكسػمػدكؿ: الػػذه الػػى

 كولومبيا،، جرينادا،  بورتوريكوي، الدكمينيكاف، ػكوستاريكا، بنما، كواب، ىايت
ن، ػن، الفلٌبيػالصيا، ػػػكورياف،  ػالياب وام،ػػػيلي، أكرجػػتشبوليفيا، بًنك، اإلكوادكر، 

إيراف، أفغانستاف، لبناف، تركيا، اـ، كمبوداي، الكس، يوغوسبلفيا، اليوانف، ػػػفيتن
 ليبيا، السوداف، الصوماؿ، العراؽ.

ؾ بوضوح أٌف )أمريكا( ىي الدكلة الوحيدة، اليت إٌف العاقل اٞننًصف ييدرً 
 :(مذمومةػاأللقاب اٝنبيثة ال)فاقت كٌل دكؿ العالىػم، يف الفوز هبذه 

 )راعية اإلرىاب العالىمٌي(. -1
 )راعية اإلجراـ العالىمٌي(. -2
 )راعية االضطهاد العالىمٌي(. -3
 )راعية اإلفساد العالىمٌي(. -4
 )راعية التدمًن العالىمٌي(. -5
 )راعية االحتكار العالىمٌي(. -6
 )راعية الراب العالىمٌي(. -7
 )راعية االستغبلؿ العالىمٌي(. -8
 )راعية التجويع العالىمٌي(. -9

 )راعية النهب العالىمٌي(. -11
 )راعية التحُكم العالىمٌي(. -11
 )راعية التدُخل العالىمٌي(. -12
 )راعية التجُسس العالىمٌي(. -13
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 حياز العالىمٌي(.ػ)راعية االن -14
 )راعية التحريض العالىمٌي(. -15
 )راعية التزييف العالىمٌي(. -16
 .)راعية النفاؽ العالىمٌي( -17
 )راعية الغدر العالىمٌي(. -18
 .)راعية اإلٜناد العالىمٌي( -19

مستحيل، بل ىو اليقٌن القريب؛ ألهٌنا ػإٌف تدمًن )أمريكا( ليس ابلوىم ال 
 .أسس التدمًن، من كفر كظلم كفسق كفجور كاستكبار قائمة على كلٌ ة ػأمٌ 

 فىحىق   ًفيهىا فػىفىسىقيوا ميتػٍرىًفيهىا أىمىٍرانى  قػىٍريىةن  نػيٍهًلكى  أىفٍ  أىرىٍدانى  كىًإذىا﴿قاؿ تعاُف:  
ىىا اٍلقىٍوؿي  عىلىيػٍهىا   .(ُ)﴾تىٍدًمًننا فىدىم ٍرانى

 رذي كني . حاؿػال ىذه عن تقلٌ  ال أمريكا يػف كاٜناؿ» د قطب:قاؿ سيٌ  
 عوامل كلكنٌ . رذي للنُ  تتتلفٌ  ال ،عنفواهنا يف ةاألمريكيٌ  ةكاألمٌ . تتواُف السوء

 بسرعة، كتعمل ،الظاىرمٌ  الركاء ىذا من ،الرغم على ها،ػكيان يػف تعمل التدمًن
 . (ِ)«...ةاٝنارجيٌ  الظواىر كلٌ  من الرغم على ،الداخليٌ  الدمار بسرعة يشي ا٣نٌ 

 الن صىارىل كىالى  اٍليػىهيودي  عىٍنكى  تػىٍرضىى كىلىنٍ ﴿ى: ػمة بقولو تعالػخاتػكأختم ال
 ال ًذم بػىٍعدى  أىٍىوىاءىىيمٍ  اتػ بػىٍعتى  كىلىًئنً  اٍٟنيدىل ىيوى  اَّلل ً  ىيدىل ًإف   قيلٍ  ًمل تػىهيمٍ  تػىت ًبعى  حىت  

 . (ّ)﴾نىًصًنو  كىالى  كىِفٌو  ًمنٍ  اَّلل ً  ًمنى  لىكى  مىا اٍلًعٍلمً  ًمنى  جىاءىؾى 
 ن.ــميالعال   هلل ربّ   حمدخ ـال دعواان أن   رخ ــوآخ  

                                                           
 .ُٔ( اإلسراء: ُ)
 .َّشبهات حوؿ اإلسبلـ: ، كانظر: ّٔٔ/ِ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
 .َُِ( البقرة: ّ)
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 بيان

 

)النسخة الرقمٌية الذىبٌية(، من كتاب )براءة اإلسبلـ(، أتيت بعد ىذه ىي  
النسخة، التػي سػٌميتها: )النسخة الكاملة األخيػرة(؛ ألنٌنػي كجدتي الػحاجة إلػى 
إخراجها أكيدة، كال سٌيما لتصحيح أخطاء طباعٌية كثًنة، اشتملت عليها 

 حات مفيدة.الُنسىخ السابقة من الكتاب، مع زايدات جديدة، كتوضي
ككنتي قد ذكرتي يف بياف )النسخة الكاملة األخًنة( أهٌنا قد اشتملىٍت  

، الُنسىخعلى ميعظىم ما أردتي الكشفى عنو، كأهٌنا انسخة لكٌل ما سبقها، من 
التػي اشتملىٍت على أكىػاـ، كنقػوص، كعيػوب، كغمػوض، كاختصػار، كركػاكػة؛ 

 لنسخة الكاملة األخًنة( قد خلىٍت من األكىاـ.كذكرتي أيضنا أٌنين ال أزعمي أٌف )ا
كاآلف أيعلن أٌف )النسخة الرقمٌية الذىبٌية( انسخة لكٌل ما سبقها من  

يف  -نيسىخ، حٌت النسخة اليت ٚنٌيتها: )النسخة الكاملة األخًنة(؛ كما ىي 
يف  بكاملة، كال أبخًنة؛ فإٌف خشية اٞنوت بغتةن، أٛنأتين إُف التسرُع، -اٜنقيقة 

 إخراج النسخة السابقة، بعد تصحيح ما أمكنين تصحيحو، آنذاؾ.
قػدرة كافية، الستئناؼ النظر، فػي تلك  -فػي نفسي  -كحيػن كجدتي  

كنين توضيحو، كزايدة ما كنين تصحيحو، كتوضيح ما ٬ني النسخة؛ لتصحيح ما ٬ني 
 .على هللا  كنين زايدتو، اجتهدتي إلخراج )النسخة الذىبٌية(، بعد التوُكل٬ني 

 -اليت أجريتها، يف نيسىخ كتاب )براءة اإلسبلـ(  -إٌف التعديبلت  
١نصورة يف التعديبلت الطباعٌية، كالتعبًنيٌة، كالتنسيقٌية، كالتكميلٌية؛ كليس ٟنا 

كنا، كٌل أدْف عبلقة ابألفكار، التػي تضٌمنها ىذا الكتاب؛ فما زلتي مستمسً 
كالػجزئٌية، كاإلجػمالٌية، كالتفصيلٌية، اليت يقـو االستمساؾ، ابألفكار الكٌلٌية، 

 عليها ىذا الكتاب، يف الُنسىخ، كٌلها، كلػم أتراجع عن أصغر فكرة، من أفكاره.
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 -كلستي أٌدعي العصمة لنفسي، كال لغًنم؛ كلكٌنين ال أجد يف نفسي  
أدْف شٌك، يف اٛنانب الفكرٌم، من الكتاب؛ كلذلك  -حٌت ىذه اللحظة 

مقصورنا على  -للُنسىخ السابقة  -مرادم من كوف ىذه النسخة انسخةن يكوف 
 اٛنانب الطباعٌي، كاٛنانب التعبًنٌم، كاٛنانب التنسيقٌي، كاٛنانب التكميلٌي.

كلكثرة عدد صفحات كتاب )براءة اإلسبلـ(، عمدتي إُف استخراج عٌدة  
خ رقمٌية سى ة، بني ب مستقلٌ تي موضوعات رئيسة مهٌمة، منو؛ كنشرتيػها بػهيأة كي 

طو لة، كىي: كتاب مي ػراءة الكتب الػػن قمً  ،ػلُ مى ن يػى ها مى ػمػجػازة؛ لينتفع بقراءت
مهجورة(، ككتاب )أصٌحٌية الصحيحٌن(، ككتاب )فركؽ مهجورة(،  )حقائق

 خارج الػمٌتقٌن(.ػككتاب )م
 كأخًننا، أينبًٌو القارئ على أمرين مهٌمٌن: 

ال أزعم كماؿ ىذه النسخة من كتاب )براءة اإلسبلـ(، كال الُنسىخ الرقمٌية،  -1
ستخرىجة منو، كال أزعم سبلمتها من األخطاء؛ كلكٌنين أزعم أهٌنا قد مي ػللكتب ال

ِف إخراجها،  أفضل إخراج، استطعتو، حٌت اآلف. فإذا يس ر هللا  تٍ أيخرًجى 
 كاجبى ما بقي من عيميرم. -إبذف هللا  -على صورة أفضل؛ فإٌف ذلك سيكوف 

مغزل، من كتابة بياانت النشر الرمزيٌة، لنيسىخ ىذا ػليس مهمًّا إدراؾي ال -2
ستخرىجة منو؛ فباستثناء عناكين الكتب، كالتواريخ:  مي ػالكتاب، كنيسىخ الكتب ال

لعنواف، كالصفحة اليت تليها: ىي إشارات ي صفحة اػكُل ما ىو مكتوب، ف
مؤٌلف: )برىاف الدين القاضي(، كاسم الناشر: ػرمزيٌة سرٌيٌة؛ بدءنا من اسم ال

د(، كانتهاءن أبٚناء دكر النشر: )مكتبة الػهدل الرقمٌية(، سرتشً مي ػالػحٌق ال )عبد
ة، ككذلك مكانيٌ ػماء الػهداية(، كسائر األسػك)الػمكتبة اإلسبلمٌية(، ك)مكتبة ال

ال تشغلو معرفةي  -ٌق ػالباحث عن الػح -القارئ أرقاـ اإليداع، كسائر األرقاـ. ك 
 ق(، اليت اشتمل عليها كتابيو. ػف(، عن معرفة )الػحقائ)حقيقة الػمؤلًٌ 



769 

 مراحعـمصادر والـلا

 
اٞنكتبة اإلسبلمٌية،  ـ،ُٗٗٗت ،األلبآفٌ آداب الزفاؼ يف السٌنة اٞنطٌهرة،  *

 ق. َُْٗعٌماف، الطبعة األكُف للطبعة اٛنديدة، 
ـ، مكتبة َُٖٗاإلابضٌية بٌن الفرؽ اإلسبلمٌية، علٌي ٪نٍن معمر، ت *

 ـ.ُٕٖٗالضامرٌم، سلطنة عماف، 
الفرٌاء،  يعلى ابن الصفات، القاضي أبو التأكيبلت ألخبار إبطاؿ *

 الكويت. - الدكلٌية إيبلؼ ق، دارْٖٓت
ابن تيمٌية كمنهجو يف اٜنديث، أبو ١نٌمد النعيمٌي، جامعة اٞنصطفى العاٞنٌية،  *

 ق.ُِْٗالطبعة األكُف، 
 الدين ق، كاتجٕٔٓالسبكٌي، ت الدين اٞننهاج، تقيٌ  شرح اإلهباج يف *

ق، دار البحوث للدراسات اإلسبلمٌية كإحياء الرتاث، ديب، ُٕٕالسبكٌي، ت
 ـ. ََِْق/ُِْْاإلمارات، الطبعة األكُف، 

، الػمدينة ٠نمع اٞنلك فهدق، ُُٗ، تالسيوطيٌ ، ي علـو القرآفػتقاف فاإل *
 ق.ُِْٔ، الطبعة األكُفاٞننٌورة، 

، القرضاكٌم، دار القلم، الكويت، الطبعة ةالشريعة اإلسبلميٌ  االجتهاد يف *
 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕاألكُف، 

ق، دار اآلفاؽ ْٔٓت ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ابن حـز األندلسيٌ  *
  ـ.ُّٖٗق/َُّْاٛنديدة، بًنكت، 

ق، دار إحياء الرتاث العريٌب، بًنكت، َّٕت ،أحكاـ القرآف، اٛنٌصاص *
 ـ. ُِٗٗق/ُُِْ
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ق، دار الكتب العلمٌية، ّْٓأبو بكر بن العريٌب، ت أحكاـ القرآف، *
 ـ. ََِّق/ُِْْبًنكت، الطبعة الثالثة، 

، بًنكت، َٓٓت ،الغزاِفٌ  إحياء علـو الدين، أبو حامد * ق، دار ابن حـز
 ـ. ََِٓق/ُِْٔالطبعة األكُف، 

ق، دار اٞنيماف، الرايض، الطبعة ْٕٕت ،اختصار علـو اٜنديث، ابن كثًن *
 ـ. َُِّق/ُّْْاألكُف، 

 ق، مطبعةِّٗت القسطبلٌٓف، البخارٌم، صحيح لشرح السارم إرشاد *
 ق.ُِّّ السابعة، مصر، الطبعة بوالؽ،

ق، دار الفضيلة، الرايض، الطبعة َُِٓت ،اد الفحوؿ، الشوكآفٌ إرش *
  ـ.َََِق/ُُِْاألكُف، 

ق، مكتبة الرشد، ْْٔت ،اإلرشاد يف معرفة علماء اٜنديث، اٝنليليٌ  *
  ـ.ُٖٗٗق/َُْٗالرايض، الطبعة األكُف، 

ق، الدار ُُِٖت ،إرشاد النٌقاد إُف تيسًن االجتهاد، األمًن الصنعآفٌ  *
 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓالسلفٌية، الكويت، الطبعة األكُف، 

ـ، دار نشر َُِٔ، مصطفى الزلػمٌي، تةأسباب إابحة األعماؿ اٛنرميٌ  *
  ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكُف، 

ق، دار اٞنيماف، الرايض، الطبعة ْٖٔت ،أسباب نزكؿ القرآف، الواحدمٌ  *
 ـ. ََِٓق/ُِْٔاألكُف، 

ـ، ُٕٕٗت ،ائيلٌيات يف التفسًن كاٜنديث، ١نٌمد حسٌن الذىيبٌ اإلسر  *
 مكتبة كىبة، القاىرة.
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 ،حٌمد أبو شهبةػر، مػي كتب التفسيػموضوعات فػاإلسرائيلٌيات كال *
 ق. َُْٖـ، مكتبة السٌنة، القاىرة، الطبعة الرابعة، ُّٖٗت
طبعة ، جٌدة، الالسوادمٌ ق، مكتبة ْٖٓت ،األٚناء كالصفات، البيهقيٌ  *

  ـ.ُّٗٗق/ُُّْاألكُف، 
ق، اٞنكتبة اٞنٌكٌية، ْْٕ، أبو الوليد الباجٌي، تاإلشارة يف معرفة األصوؿ *

ى، ػالطبعة األكلمػٌكػػػة الػمكٌرمػة، دار البشػػػائػػر اإلسبلمٌية، بيػركت، 
 .ـُٔٗٗ/قُُْٔ

ق، مكتبة مٌكة ُّٗت ،اإلشراؼ على مذاىب العلماء، ابن اٞننذر *
 ـ.ََِْق/ُِْٓالثقافٌية، رأس اٝنيمة، اإلمارات، الطبعة األكُف، 

مطبعة الدكلة، إسطنبوؿ، ق، ِْٗت ،أبو منصور البغدادمٌ ، أصوؿ الدين *
 ـ.ُِٖٗق/ُّْٔالطبعة األكُف، 

ـ، دار نشر َُِٔأصوؿ الفقو فػي نسيجو اٛنديد، مصطفى الزلػمٌي، ت *
 ـ.َُِْق/ُّْٓ، إحساف، الطبعة األكُف

مكٌرمة، ػم الفوائد، مٌكة الػـ، دار عالُّٕٗت ،أضواء البياف، الشنقيطيٌ  *
  ق.ُِْٔالطبعة األكُف، 

 اٝنامسة للمبليٌن، بًنكت، الطبعة العلم ـ، دارُٕٔٗت األعبلـ، الزركلٌي، *
 ـ.ََِِ عشرة،

مة، مكرٌ ػالقرل، مٌكة ال ق، جامعة أـٌ ّٖٖت ،يٌ ػخطٌابػأعبلـ اٜنديث، ال *
 ـ. ُٖٖٗق/َُْٗالطبعة األكُف، 

ق، دار ابن اٛنوزٌم، الدٌماـ، الطبعة ُٕٓت ،إعبلـ اٞنوٌقعٌن، ابن القٌيم *
 ـ. ََِِق/ُِّْاألكُف، 
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مكٌرمة، ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،إغاثة اللهفاف، ابن القٌيم *
  ق.ُِّْالطبعة األكُف، 

ـ، مكتبة َُٔٗإقامة الدليل على حرمة التمثيل، أ٘ند الغمارٌم، ت *
 ـ.ََِْق/ُِْٓالقاىرة، القاىرة، الطبعة الثالثة، 

ق، مكتبة العلـو ََٔت ،مقدسيٌ ػاالقتصاد يف االعتقاد، عبد الغيٌن ال *
 ـ.ََُِق/ُِِْكاٜنكم، اٞندينة اٞننٌورة، الطبعة الثانية، 

، دار الوفاء، مصر، قْْٓت ،عياضالقاضي  ،إكماؿ اٞنعلم بفوائد مسلم *
 .ـُٖٗٗ/قُُْٗالطبعة األكُف، 

ق، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، ّٖٓت ،اإللزامات كالتتٌبع، الدارقطينٌ  *
 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓالطبعة الثانية، 

األمراض اٛننسٌية، أسباهبا كعبلجها، ١نٌمد علٌي البار، دار اٞننارة، جٌدة،  *
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔالطبعة الثانية، 

عىٌماف، دار  -دار الفتح ، قَّْ، تأبو بكر الباقبلٓفٌ ، االنتصار للقرآف *
 .ـََُِ/قُِِْ ،الطبعة األكُف، بًنكت -حـز  ابن
الطبعة الثانية،  بًنكت، الػمفيد، ق، دارُّْالػمفيد، ت الػمقاالت، أكائل *

 ـ.ُّٗٗق/ُُْْ
العلمٌية، بًنكت،  الكتب ق، دارَْٖت الوزير، ابن اٝنلق، على اٜنقٌ  إيثار *

 ـ. ُٕٖٗق/َُْٕالثانية،  الطبعة
 ق، دارّّٕت ٗناعة، التعطيل، ابن أىل حجج قطع يف الدليل إيضاح *

 ـ.ََِٓق/ُِْٓ األكُف، اقرأ، دمشق، الطبعة
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 بًنكت، العريٌب، الرتاث إحياء ق، دارُُُُاألنوار، الػمجلسٌي، ت ُنار *
  ـ.ُّٖٗق/َُّْالػمصٌححة،  الثالثة الطبعة

ق، كزارة األكقاؼ كالشؤكف ْٕٗت ،البحر ايط يف أصوؿ الفقو، الزركشيٌ  *
 ـ.ُِٗٗق/ُُّْاإلسبلمٌية، الكويت، الطبعة الثانية، 

مصر، الطبعة  -ق، دار ىجر، اٛنيزة ْٕٕت ،البداية كالنهاية، ابن كثًن *
 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕاألكُف، 

 مكٌرمة.ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،بدائع الفوائد، ابن القٌيم *
، دكلة قطر، الطبعة قْٖٕت ،معاِف اٛنويينٌ ػأبو ال، الربىاف يف أصوؿ الفقو *

 ق.ُّٗٗاألكُف، 
ق، مكتبة دار الرتاث، القاىرة، ْٕٗت ،الربىاف يف علـو القرآف، الزركشيٌ  *

 ـ.ُْٖٗق/َُْْالطبعة الثالثة، 
 ،دار صادر ،ق٥ََْنو ت  ،اف التوحيدمٌ أبو حيٌ ، البصائر كالذخائر *

 .ـُٖٖٗ/قَُْٖالطبعة األكُف، ، بًنكت
منارة، جٌدة، الطبعة األكُف، ػـ، دار الُٗٗٗ، تالبواكًن، علٌي الطنطاكمٌ  *

 ـ.ََِٗق/َُّْ
عذارٌم،  ، ابنمغربػمغرب يف اختصار أخبار ملوؾ األندلس كالػالبياف ال *

ق، دار الغػػػػرب اإلسػبلمٌي، تػػونػػس، الطبعػة األكلػى، ُِٕبعد  ت
 ـ. َُِّق/ُّْْ

ة، ػػػة الثانيػػػػركت، الطبعػػػػػر، بيػػػػػػػػػق، دار الفكَٖٖت ،دكفػػػػػػػػخ ابن خلػػػػاتري *
  ـ.ََُِق/ُُِْ
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ق، دار الغرب اإلسبلمٌي، ّْٔت ،اتريخ بغداد، اٝنطيب البغدادمٌ  *
 ـ.ََُِق/ُِِْعة األكُف، بًنكت، الطب

معارؼ، القاىرة، الطبعة ػق، دار الَُّت ،اتريخ الرسل كاٞنلوؾ، الطربمٌ  *
 ـ.ُٕٔٗق/ُّٕٖالثانية، 

آابد،  معارؼ العثمانٌية، حيدرػق، دائرة الِٔٓت ،التاريخ الكبًن، البخارمٌ  *
 الدكن، اٟنند. 

، دمشق، دار نور الصباحق، َٔٔس التقديس، الفخر الرازٌم، تيسأت *
  ـ.َُُِالطبعة األكُف، 

مكتب اإلسبلمٌي، بًنكت، ػق، الِٕٔت ،أتكيل ٢نتلف اٜنديث، ابن قتيبة *
  ـ.ُٗٗٗق/ُُْٗمؤٌسسة اإلشراؽ، الدكحة، الطبعة الثانية، 

، م الكتبػعال، قُْٕت ،ر األسفراييينٌ مظفٌ ػأبو ال، التبصًن يف الدين *
 .ـُّٖٗ/قَُّْالطبعة األكُف،  بًنكت،

ق، دار إحياء الرتاث َْٔالتبياف يف تفسًن القرآف، أبو جعفر الطوسٌي، ت *
 العريٌب.  

ـ، دار َُِٔالتبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف، مصطفى الزلػمٌي، ت *
 ـ.َُِْق/ُّْٓنشر إحساف، الطبعة األكُف، 

ـ، سفارة الػجمهوريٌة، دمشق، ُٖٗٗتػحرير الوسيلة، الػخمييٌن، ت *
 .ـُٖٗٗق/ُُْٖ

الطبعة ، الرايض، دار طيبة، قَْٗت ،ابن أيب حافظ، متعةػحرٔف نكاح الػت *
 . الثانية
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ق، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، الطبعة ُُٗت ،تدريب الراكم، السيوطيٌ  *
  ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕاألكُف، 

ـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػتراثنا الفكرٌم، م *
 ـ.ََِّ/قُِْْاٝنامسة، 

 ،التشريع اٛننائٌي اإلسبلمٌي مقارانن ابلقانوف الوضعٌي، عبد القادر عودة *
 ـ، دار الكاتب العريٌب، بًنكت. ُْٓٗت
، كزارة األكقاؼ كالشؤكف قْْٕالتعديل كالتجريح، أبو الوليد الباجٌي، ت *

 ـ.  ُُٗٗق/ُُُْاإلسبلمٌية، الػمغرب، 
د صادؽ ١نمٌ تفريج اٝناطر يف مناقب الشيخ عبد القادر، أٌلفو ابلفارسٌية:  *

الدين  يالقادر بن ١ني عبدالشهايٌب السعدٌم، ترٗنو إُف العربٌية:  القادرمٌ 
 ـ. ُّٖٖق/ََُّ، مطبعة مريس، مصر، ربليٌ اإل
ق، دار الكتب العلمٌية، ْٕٓت ،تفسًن البحر ايط، أبو حٌياف األندلسيٌ  *

 ـ.ُّٗٗق/ُُّْكت، الطبعة األكُف، بًن 
، الرايض، د بن سعودجامعة ١نمٌ ، قْٖٔت ،الواحدمٌ ، التفسًن البسيط *

 .قَُّْالطبعة األكُف، 
ـ، الدار التونسٌية، تونس، ُّٕٗت ،تفسًن التحرير كالتنوير، ابن عاشور *

 ـ. ُْٖٗ
قاىرة، منار، الػـ، دار الُّٓٗت ،تفسًن القرآف اٜنكيم، ١نٌمد رشيد رضا *

 الطبعة الثانية.
مصر،  -ق، مؤٌسسة قرطبة، اٛنيزة ْٕٕت ،تفسًن القرآف العظيم، ابن كثًن *

 ـ.َََِق/ُُِْالطبعة األكُف، 
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ق، دار الفكر، بًنكت، الطبعة َٔٔالتفسًن الكبًن، الفخر الرازٌم، ت *
 ـ. ُُٖٗق/َُُْاألكُف، 

ـ، مكتبة كىبة، ُٕٕٗت ،، ١نٌمد حسٌن الذىيبٌ ػمفٌسركفالتفسًن كال *
 القاىرة.

ق، دار الكتاب العريٌب، بًنكت، الطبعة ٕٔٔت ،التقريب كالتيسًن، النوكمٌ  *
  ـ.ُٖٓٗق/َُْٓاألكُف، 

، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، العراؽـ، ُّٖٖت ،دكزم، ةتكملة اٞنعاجم العربيٌ  *
 .ـَََِ - ُٕٗٗالطبعة األكُف، 

 ق.َُّْق، دار القلم، بًنكت، ٕٗٓتلبيس إبليس، ابن الػجوزٌم، ت *
ق، مكتبة ِٖٕ)الرٌد على البكرٌم(، ابن تيمٌية، ت تلخيص كتاب االستغاثة *

 .رةمنو  ػمدينة الػالالغرابء األثريٌة، 
الطبعة األكُف، ، دار الراية، الرايضـ، ََِٖ ، تبكر أبو زيد، التمثيل *

 .قُُُْ
األكقاؼ كالشؤكف كزارة عمـو ، قّْٔت ،بن عبد الربٌ التمهيد، ا *

 ـ.ُٕٔٗ/قُّٕٖ، مغربػال ،ةاإلسبلميٌ 
الطبعة ، الرايض، دػػػػػػة الرشػػمكتب، قُُّ، تمةػبن خزي، االتوحيد *
 .ـُْٗٗ/قُُْْخامسة، ػال
ق، ُُِٖت ،معآف تنقيح األنظار، األمًن الصنعآفٌ ػتوضيح األفكار ل *
  مكتبة السلفٌية، اٞندينة اٞننورٌة.ػال
 ،حيدر آابد الدكن، ةدائرة اٞنعارؼ العثمانيٌ ، قّْٓ، تافحبٌ بن ، االثقات *

 ـ.ُِٖٗق/َُِْ -ـ ُّٕٗ/قُّّٗالطبعة األكُف، ، اٟنند
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ق، دار ِْٖٗنار القلوب يف اٞنضاؼ كاٞننسوب، أبو منصور الثعاليٌب، ت *
 ـ.ُْٗٗق/ُُْْالبشائر، دمشق، الطبعة األكُف، 

ق، مطبوع ضمن ُُِٖت ،الصنعآفٌ ٖنرات النظر يف علم األثر، األمًن  *
، بًنكت، الطبعة  ٠نموعة ٦نبة الفكر، البن حجر العسقبلٌٓف، دار ابن حـز

 .ـََِٔق/ُِْٕاألكُف، 
مصر، الطبعة  -ق، دار ىجر، اٛنيزة َُّت ،جامع البياف، الطربمٌ  *

 ـ.ََُِق/ُِِْاألكُف، 
وزٌم، اٛن ق، دار ابنّْٔت ،جامع بياف العلم كفضلو، ابن عبد الربٌ  *

 ـ.ُْٗٗق/ُُْْالدٌماـ، الطبعة األكُف، 
ر، ػكثي ق، دار ابنٕٓٗت ،حنبليٌ ػحكم، ابن رجب الػجامع العلـو كال *

 ـ.ََِٖق/ُِْٗبًنكت، الطبعة األكُف،  -دمشق 
ق، مؤٌسسة الرسالة، ُٕٔت ،القرطيبٌ أبو عبد هللا اٛنامع ألحكاـ القرآف،  *

 ـ.ََِٔق/ُِْٕبًنكت، الطبعة األكُف، 
مكٌرمة، ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،جبلء األفهاـ، ابن القٌيم *

 ق.ُِْٓالطبعة األكُف، 
ق، مؤٌسسة النشػػر ُِٔٔجواىػػػر الكبلـ، مػحٌمد حسػػن النجفٌي، ت *

 ق. ُّْْاإلسبلمٌي، الطبعة األكُف، 
ار دق، ٕٕٓ، ١نيي الدين اٜننفٌي، تحنفٌيةػمضٌية يف طبقات الػاٛنواىر ال *

 ـ.ُّٗٗق/ُُّْ، الثانيةمصر، الطبعة  -ىجر، اٛنيزة 
مكٌرمة، ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،حادم األركاح، ابن القٌيم *

  ق. ُِْٖالطبعة األكُف، 
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ق، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، الطبعة َْٓت ،ماكردمٌ ػاٜناكم الكبًن، ال *
  ـ.ُْٗٗق/ُُْْاألكُف، 

 ـ، الطبعة الثالثة.ُٖٗٗة، اٝنمييٌن، تاٜنكومة اإلسبلميٌ  *
اٜنبلؿ كاٜنراـ يف اإلسبلـ، القرضاكٌم، مكتبة كىبة، القاىرة، الطبعة الثانية  *

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖكالعشركف، 
هضة مصر، ػـ، نُٔٗٗت ،يٌ ػد الغزالحمٌ ػم، دفاع عن العقيدة كالشريعة *

 ـ.ََِٓابعة، سالطبعة ال
ق، دار اإلماـ الرٌكاس، بًنكت، ٕٗٓدفع شبو التشبيو، ابن اٛنوزٌم، ت *

 ـ.ََِٕق/ُِْٖالطبعة الرابعة، 
ة، ػيػة الثانػدف، الطبعػػػػو الدكلٌية، لنػػػمة العفة، منظٌ ػمحاكمة العادلػل الػدلي *

 ـ.  َُِْمة العربٌية، ػالرتج
الشايع، القاىرة،  ـ، دارُٖٖٗرسائل إُف اإلماـ الشافعٌي، سٌيد عويس، ت *

 ـ.ُٖٕٗالكويت، الطبعة الثانية، 
دار  رسائل فػي حكم االحتفاؿ ابلػمولد النبوٌم، مػجموعة من العلماء، *

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗالطبعة األكُف، العاصمة، الرايض، 
ـ، دار الشركؽ، بًنكت، الطبعة َُٓٗت ،رسالة التوحيد، ١نٌمد عبده *

 ـ.ُْٗٗق/ُُْْاألكُف، 
، ، القاىرةالشعبدار ، قْٓٔت ،القشًنمٌ ، أبو القاسم ةلقشًنيٌ الرسالة ا *

 ـ.ُٖٗٗق/َُْٗ
ـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة َُِْت ،حٌمد قطبػمركائز اإل٬ناف،  *

 ـ.ََُِق/ُِِْ، األكُف
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مكٌرمة، الطبعة ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،الركح، ابن القٌيم *
 ق.ُِّْاألكُف، 

، مكٌرمةػم الفوائد، مٌكة الػدار عالق، َْٖالركض الباسم، ابن الوزير، ت *
 . قُُْٗالطبعة األكُف، 

مكتب اإلسبلمٌي، بًنكت، الطبعة ػق، الٕٗٓت ،مسًن، ابن اٛنوزمٌ ػزاد ال *
 ـ.ُْٖٗق/َُْْالثالثة، 

ق، مؤٌسسة الرسالة، بًنكت، الطبعة السابعة ُٕٓت ،زاد اٞنعاد، ابن القٌيم *
 ـ.ُْٗٗق/ُُْٓعشركف، كال
ـ، مكتبة اٞنعارؼ، ُٗٗٗت ،سلسلة األحاديث الصحيحة، األلبآفٌ  *

 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٔالرايض، الطبعة األكُف، 
، الثانية الطبعة، اضػػالري -ة ػػدار الراي، قُُّؿ، تبٌل ػػخػأبو بكر ال، ةنٌ ػػػػالس *

 .ـُْٗٗ/قُُْٓ
ـ، ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمالسٌنة النبويٌة بٌن أىل الفقو كأىل اٜنديث،  *

 ـ.ُٖٗٗالثالثة، ، الطبعة بًنكت - دار الشركؽ، القاىرة
ق، مؤٌسسة الرسالة، بًنكت، الطبعة ْٖٕت ،يٌ ػر أعبلـ النببلء، الذىبػسي *

  األكُف.
، بًنكت، الطبعة ابن دار ق،َُِٓت ،يٌ ػالشوكانالسيل اٛنرٌار،  *  حـز

 ـ.ََِْق/ُِْٓاألكُف، 
ـ، دار الشركؽ، القاىرة، َُِْت ، مػحٌمد قطب،اإلسبلـشبهات حوؿ  *

 ـ.ُِٗٗق/ُُّْ، اٜنادية كالعشركفالطبعة 
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شبهات كىػمٌية حوؿ الكتاب الػمقد س، القٌس منيس عبد النور، كنيسة  *
 ـ.ُٖٗٗقصر الدكابرة اإلنػجيلٌية، مصر، الطبعة الثالثة، 

ق، دار القػارئ، بيػركت، ٕٔٔالػحلٌػٌي، ت اإلسبلـ، نػجػػم الدين شػػػػرائع *
   ـ.ََِْق/ُِْٓالطبعة اٜنادية عشرة، 

ق، دار الكتب العلمٌية، َٖٔت ،شرح التبصرة كالتذكرة، زين الدين العراقيٌ  *
 ـ. ََِِق/ُِّْبًنكت، الطبعة األكُف، 

ق، دار ُٖٗت ،يٌ ػٌي على العقائد العضديٌة، جبلؿ الدين الدٌكانػشرح الدٌكان *
 ق.ُُّٕ، الطباعة العامرة

ـ، دار الوطن، الرايض، ََُِت ،شرح رايض الصاٜنٌن، ابن عثيمٌن *
  ق.ُِْٕ - ُِْٔالطبعة األكُف، 

مكٌرمة، ػق، مكتبة الباز، مٌكة الِٕٔت ،رح سنن ابن ماجو، مغلطامش *
 ـ.ُٗٗٗق/ُُْٗالطبعة األكُف، 

ق، مكتبة الرشد، الرايض، ْْٗت ،شرح صحيح البخارٌم، ابن بطٌاؿ *
 ـ.ََِّق/ُِّْالطبعة الثانية، 

دمشق، الطبعة  -شرح العقيدة الطحاكيٌة، الػمكتب اإلسبلمٌي، بًنكت  *
 ـ.ُْٖٗق/َُْْالثامنة، 

ق، دار الكتب العلمٌية، ُٖٔشرح فتح القدير، ابن اٟنماـ اٜننفٌي، ت *
 ـ.ََِّق/ُِْْبًنكت، الطبعة األكُف، 

ـ، دار الثراٌي، الرايض، ََُِت ،ظومة البيقونٌية، ابن عثيمٌنمنػشرح ال *
  ـ.ََِّق/ُِّْالطبعة الثانية، 
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ـ، دار الفتح، ُُْٗالنيل كشفاء العليل، ١نٌمد بن يوسف الوىيٌب، ت شرح *
مكتبة اإلرشاد، جٌدة، الطبعة الثانية،  -دار الرتاث العريٌب، ليبيا  -بًنكت 
   ـ. ُّٕٗق/ُّّٗ -ـ ُِٕٗق/ُِّٗ

بًنكت، الطبعة  -ق، دار ابن كثًن، دمشق ِٔٓت ،صحيح البخارمٌ  *
  ـ.ُّٗٗق/ُُْْاٝنامسة، 

، دار إحياء الرتاث العريٌب، قٖٕٔ، تصحيح البخارٌم بشرح الكرمآفٌ  *
 ـ.ُُٖٗق/َُُْبًنكت، الطبعة الثانية، 

ى، ػرة، الطبعة األكلػػحديث، القاىػق، دار الُِٔت ،لمػػح مسػػصحي *
 ـ.ُُٗٗق/ُُِْ

مصريٌة ابألزىر، الطبعة ػمطبعة الػق، الٕٔٔت ،شرح النوكمٌ بمسلم صحيح  *
  ـ.ُِٗٗق/ُّْٕاألكُف، 

دار العاصمة، الرايض، الطبعة ، قُٕٓت ،مقيٌ الابن ، لةمرسى ػالصواعق ال *
 .قَُْٖاألكُف، 

دار الغرب اإلسبلمٌي، ق، ّْٔت ،ابن الصبلحصيانة صحيح مسلم،  *
 ـ. ُْٖٗق/َُْْبًنكت، 

الطبعة ، بًنكت ،ةدار الكتب العلميٌ ، قِِّالضعفاء الكبًن، العيقىيلٌي، ت *
 .ـُْٖٗ/قَُْْاألكُف، 

ر ػػائػػدار البش، قّْٔت ،بلحػابن الص، ةافعيٌ ػقهاء الشػات الفػطبق *
 . ـُِٗٗق/ُُّْ الطبعة األكُف،، بًنكت ،ةاإلسبلميٌ 

مكٌرمة، ػم الفوائد، مٌكة الػدار عالق، ُٕٓاٟنجرتٌن، ابن القٌيم، ت طريق *
  ق.ُِْٗالطبعة األكُف، 
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اإلسبلمٌي، الطبعة  النشر ـ، مؤٌسسةُُٗٗالوثقى، اليزدٌم، ت العركة *
 ق.َُِْاألكُف، 

بًنكت، الطبعة  -ق، دار ابن كثًن، دمشق ّٖٖالعزلة، الػخطٌابػٌي، ت *
 ـ.َُٗٗق/َُُْالثانية، 

العصرانٌيوف بٌن مزاعم التجديد كميادين التغريب، ١نٌمد حامد الناصر،  *
 ـ. ََُِق/ُِِْمكتبة الكوثر، الرايض، الطبعة الثانية، 

 .الرايض - دار العاصمة، قّٗٔ، تالشيخ األصبهآفٌ ، أبو العظمة *
ـ، الطبعة الثانية، ُْٔٗعقائد اإلمامٌية، مػحٌمد رضا الػمظٌفر، ت *

 ق.َُّٖ
هضة مصر، الطبعة الرابعة، ػـ، نُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمسلم، مػعقيدة ال *

 ـ.ََِٓ
مسيح، األنبا يؤانس، مطرانٌية األقباط األرثوذكس، ػي الػن فػمسيحٌييػعقيدة ال *

 ـ.ُٖٓٗابلغربٌية، 
دار طيبة،  ق،ّٖٓت، الدارقطنػٌي، العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة *

 ـ.ُْٗٗق/ُُُْٓف، الرايض، الطبعة األك 
ق، بًنكت، دار الكتب العلمٌية، ٖٓٓت ،عمدة القارم، بدر الدين العيينٌ  *

  ـ.ََُِق/ُُِْالطبعة األكُف، 
ـ، مكتبة الرتاث اإلسبلمٌي، الطبعة ُٗٗٗت ،فتاكل الشيخ األلبآفٌ  *

  ـ.ُْٗٗق/ُُْْاألكُف، 
بن  مؤٌسسة الشيخ ١نٌمد ـ،ََُِت ،عثيمٌنابن  فتاكل نور على الدرب، *

 ق.ُّْْصاٌف العثيمٌن الػخًنيٌة، الرايض، الطبعة األكُف، 
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دار الػمعرفة، بًنكت، الطبعة  ق،ّْٔت ،ابن الصبلح كمسائل فتاكل *
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔاألكُف، 

 معرفة، بًنكت.ػق، دار الِٖٓت ،فتح البارم، ابن حجر العسقبلٓفٌ  *
ق، دار الكتب العلمٌية، ّٖٔالػحاتػمٌي،  الفتوحات الػمٌكػٌية، ابن عربػيٌ  *

 ـ.ُٗٗٗق/َُِْبًنكت، الطبعة األكُف، 
ريٌة، ػػمكتبة العصػق، الِْٗت ،دادمٌ ػػػور البغػػػػؽ، أبو منصرى ػػػن الفً ػؽ بيرٍ ػػالفى  *

 ـ.ُٓٗٗق/ُُْٔبًنكت،  -صيدا 
 ـ.ََُِق/ُُّْق، دار النوادر، الكويت، ْٖٔالفركؽ، القرافػٌي، ت *
مكتبة ، قْٔٓت ،بن حـز األندلسيٌ كالنحل، ا كاألىواء الػملل فػي الفصل *

 .  القاىرة ،اٝنا٤نيٌ 
 ق، دار الكتاب العريٌب، بًنكت.ّٖٔفصوص اٜنكم، ابن عربػٌي الػحاتػمٌي،  *
ـ، دار كمكتبة اٟنبلؿ، ُٕٗٗفلسفات إسبلمٌية، ١نٌمد جواد مغنٌية، ت *

 ـ.  ُّٗٗبًنكت، دار اٛنواد، بًنكت، الطبعة السادسة، 
مكٌرمة، الطبعة ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،الفوائد، ابن القٌيم *

 ق.ُِْٗاألكُف 
حبٌلتػٌي، الطبعة ق، مكتبة الػمَُُْالفوائد الطوسٌية، الػحٌر العاملٌي، ت *

 ق.ُِّْالثالثة، 
ق، دار الكتب ُِِٓ، اللكنوٌم، تم الثبوتبشرح مسل  فواتح الر٘نوت  *

 ـ.ََِِق/ُِّْالعلمٌية، بًنكت، الطبعة األكُف، 
ـ، دار الشركؽ، بًنكت، الطبعة ُٔٔٗت ،يف ظبلؿ القرآف، سٌيد قطب *

 ـ. ََِّق/ُِّْالثانية كالثبلثوف، 
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 ـ، الػمكتبُٔٔٗت الػمعٌلمٌي، الرحػمن عبد العقائد، تصحيح إلػى القائد *
 .ـُْٖٗ/قَُْْ الثالثة، دمشق، الطبعة -اإلسبلمٌي، بًنكت 

سركر، دار الشركؽ، القاىرة،  جنائٌي الدستورٌم، أ٘ند فتحيٌ ػالقانوف ال *
 ـ. ََِِ

ـ، دار القلم، دمشق، الطبعة ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػحٌق، مػقذائف ال *
 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖالثانية، 

الطبعة ، دمشق، دار القلم، خالدمٌ ػصبلح ال، القرآف كنقض مطاعن الرىباف *
 .ـََِٕ/قُِْٖ ،األكُف

القرآنٌيوف العرب كموقفهم من التفسًن دراسة نقديٌة، ٗناؿ بن ١نٌمد بن أ٘ند  *
 ـ.َُِٓق/ُّْٔ، ىاجر، دار التفسًن، جٌدة، الطبعة األكُف

ـ، الػمكتب اإلسبلمٌي، بًنكت، َُٖٗقٌصة اإليػماف، نديػم الػجسر، ت *
 ـ.ُٗٔٗق/ُّٖٗالطبعة الثالثة، 

خالدٌم، دار القلم، دمشق، الدار الشامٌية، ػٌي، صبلح الػالقصص القرآن *
 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗبًنكت، الطبعة األكُف، 

ـ، مؤٌسسة الرسالة ُُْٗت، ميٌ ػماؿ الدين القاسػقواعد التحديث، ج *
 ـ.ََِْق/ُِْٓانشركف، بًنكت، الطبعة األكُف، 

، مكتبة قّٖٔت ،يٌ مكٌ ػأبو طالب ال ،محبوبػقوت القلوب يف معاملة ال *
 ـ.ََُِق/ُِِْدار الرتاث، القاىرة، الطبعة األكُف، 

، ةدار الكتب العلميٌ ، قَّٔت ،الدين ابن األثًن عزٌ ، الكامل يف التاريخ *
 ـ. ُٕٖٗ/قَُْٕ، األكُفالطبعة  ،بًنكت

 مة فاف دايك. ػس، ترجمقد  ػالكتاب ال *
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  مة الكاثوليكٌية. ػس، الرتجمقد  ػالكتاب ال *
 مشرتكة. ػمة الػس، الرتجمقد  ػالكتاب ال *
ق، مكتبة العبيكاف، الرايض، الطبعة األكُف، ّٖٓالكٌشاؼ، الز٢نشرٌم، ت *

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٖ
ق، مكتبة القدسٌي، ُُِٔكشف الػخفاء كمزيل اإللباس، العجلوٌٓف، ت  *

 ق.ُُّٓالقاىرة، 
ق، دار ٕٗٓت ،جوزمٌ ػمشكل من حديث الصحيحٌن، ابن الػكشف ال *

  الوطن، الرايض.
معارؼ ػق، دائرة الّْٔت ،خطيب البغدادمٌ ػالكفاية يف علم الركاية، ال *

  ق.ُّٕٓالعثمانٌية، 
، دار نػهضة مصرـ، ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمقرآف، كيف نتعامل مع ال  *

 ـ.ََِٓ، السابعةالقاىرة، الطبعة 
، دار نػهضة مصرـ، ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمكيف نفهم اإلسبلـ،   *

 ـ.ََِٓ، الثالثةالقاىرة، الطبعة 
مطبوعات ػق، مكتب الِٖٓت ،يٌ ػميزاف، ابن حجر العسقبلنػلساف ال *

 ـ.ََِِق/ ُِّْاألكُف، ، حلب، الطبعةاإلسبلمٌية
، دار العلم للمبليٌنـ، ُٖٔٗ، تالصاٌف صبحيٌ ، مباحث يف علـو القرآف *

 ـ.ُٕٕٗ العاشرة،الطبعة بًنكت، 
جامعٌية، ػمؤٌسسة الػحٌمد جعفر، الػجزائٌية، علٌي مػمحاكمات الػمبادئ ال *

 ـ. ُْٗٗبًنكت، 
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معرفة، بًنكت، ػق، دار الّْٖت ،السرخسيٌ شػمس األئٌمة مبسوط، ػال *
  ـ.ُٖٗٗق/َُْٗ

ق، دار الكتاب َْٔالػمبسوط فػي فقو اإلمامٌية، أبو جعفر الطوسٌي، ت *
 ـ.ُِٗٗق/ُُِْاإلسبلمٌي، بًنكت، 

، دار الصميعٌي، الرايض، قْٖٕت ،يٌ ػجوينػال معاِفػالورقات، أبو المتػن  *
 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٔالطبعة األكُف، 

 ـ، كآخركف.ُّٓٗ، تحٌمد رشيد رضاػمنار، مػجٌلة الػم *
ق، دار الػمرتضى، ْٖٓمػجمع البياف يف تفسًن القرآف، الطبػرسٌي، ت *

 ـ.ََِٔق/ُِْٕبًنكت، الطبعة األكُف، 
مػجمع الػملك ق، ِٖٕت ،بن تيمٌية شيخ اإلسبلـ أحػمد جموع فتاكلػم *

 ـ.ََِْق/ُِْٓ، الػمدينة الػمنٌورة، فهد
 ،نػثيميػح العػد بن صالػحمٌ ػخ مػيػػل فضيلة الشػػائػوع فتاكل كرسػػػجمػم *

 ق.ُُّْـ، دار الوطن، الرايض، الطبعة األخًنة، ََُِت
ـ، دار القاسم، ُٗٗٗت ،ازػػوع فتاكل كمقاالت متنٌوعة، ابن بػجمػم *

 الرايض، الطبعة األكُف.
ـ، دار نشر َُِٔمػجموعة األبػحاث القرآنٌية، مصطفى الزلػمٌي، ت *

  ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكُف، 
 الػمكتبة التوفيقٌية، القاىرة.  ق،َٓٓت، يٌ ػجموعة رسائل اإلماـ الغزالػم *
منصورة، الطبعة ػاء، الػػػػق، دار الوفِٖٕت ،الفتاكل، ابن تيمٌية ةجموعػم *

 ـ.ََِٓق/ُِْٔالثالثة، 
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ق، دار الكتب العلمٌية، ِْٓت ،محٌرر الوجيز، ابن عطٌية األندلسيٌ ػال *
  ـ.ََُِق/ُِِْبًنكت، الطبعة األكُف، 

ق، دار الكتب العلمٌية، ْٔٓت ،محٌلى ابآلاثر، ابن حـز األندلسيٌ ػال *
  ـ.ََِّق/ُِْْبًنكت، الطبعة الثالثة، 

معارؼ، ػـ، مكتبة الُٗٗٗت ،يٌ ػختصر صحيح اإلماـ البخارٌم، األلبانػم *
 ـ.ََِِق/ُِِْالشرعٌية اٛنديدة األكُف، الرايض، الطبعة 

، مصطفى الزلػمٌي، مط جديدػي نػف ،مدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمٌيةػال *
 ـ.َُِْق/ُّْٓـ، دار نشر إحساف، الطبعة األكُف، َُِٔت
، أ٘ند بن عبد الر٘نن القاضي، مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات *

 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٔدار العاصمة، الرايض، الطبعة األكُف، 
دار الرسالة ق، ْٓٔت ،جوزمٌ ػسبط ابن ال، مرآة الزماف يف تواريخ األعياف *

 . ـَُِّ/قُّْْالطبعة األكُف، ، ة، دمشقالعاٞنيٌ 
، بًنكت، ْٔٓت ،مراتب اإلٗناع، ابن حـز األندلسيٌ  * ق، دار ابن حـز

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗالطبعة األكُف، 
ق، دار الكتب العلمٌية، ٓٔٔت ،مقدسيٌ ػمرشد الوجيز، أبو شامة الػال *

 ـ.ََِّق/ُِْْبًنكت، الطبعة األكُف، 
ـ، مكتبة األلفٌن، ُٕٗٗالػمسائل اٞننتخبة، فتاكل مػحٌمد الركحانػٌي، ت *

 ـ. ُٔٗٗق/ُُْٕالكويت، الطبعة األكُف، 
ـ، دار كمكتبة البصائر، ُٗٗٗمسائل كردكد، فتاكل مػحٌمد الصدر، ت *

 ـ.ََُِق/ُُّْبًنكت، 
 الصحابة، جٌدة.  ق، مكتبةَٕٓ، ابن طاىر اٞنقدسٌي، تألة التسميةمس *
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سة الرسالة، بًنكت، مؤسٌ ق، َٓٓ، أبو حامد الغزالػٌي، تمستصفىػال *
 .ـُٕٗٗق/ُُْٕالطبعة األكُف، 

 الػمرعشيٌ  ـ، مكتبةَُٕٗالطباطبائٌي، ت مػحسن العػػػػػركة، مسػػتمسػػك *
 ق.َُْْ النجفٌي،

 الطبعة األكُف الداكرٌم، ـ، مكتبةُِٗٗالػخوئٌي، ت الفقاىة، مصباح *
 الػمحٌققة.

ق، مؤٌسسة الرسالة، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػمصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ، ابن الػال *
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔبًنكت، الطبعة الثانية، 

 - ـ، دار الشركؽ، بًنكتُٔٔٗت ،د قطبسيٌ ، م يف الطريقػمعال *
 ـ.ُٕٗٗق/ُّٗٗ، الشرعٌية السادسةالطبعة  القاىرة،

الطبعة ، بًنكت ،م الكتبػعال، قُُّت ،اجالزجٌ ، معآف القرآف كإعرابو *
 .ـُٖٖٗ/قَُْٖ ،األكُف

ق، دار الكتب العلمٌية، ّْٔت ،معرفة أنواع علـو اٜنديث، ابن الصبلح *
 ـ.ََِِق/ُِّْبًنكت، الطبعة األكُف، 

ق، دار عالػم الكتب، الرايض، َِٔالػمغنػي، ابن قدامة الػمقدسٌي، ت *
 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕالطبعة الثالثة، 

، أ٘ند الغمارٌم، جامع الصغًنػي الػموضوعة فػمغًن على األحاديث الػال *
 ـ.ُِٖٗق/َُِْـ، دار الرائد العريٌب، بًنكت، َُٔٗت
ق، مػجمع الذخائػػر َُُٗمفاتيػػػح الشػػػػرائػػع، الفيض الكاشانػٌي، ت *

 ق.َُُْاإلسبلمٌية، 



789 

الطبعة ، دمشق ،دار القلم، صبلح اٝنالدمٌ ، مفاتيح للتعامل مع القرآف *
 ـ.ُْٗٗ/قُُْٓ، الثانية

 ،يٌ ػاس القرطبأبو العبٌ ، لمػػػػػكل من تلخيص كتاب مسػػػػما أشػمفهم لػال *
 -دمشق ب، بًنكت، دار الكلم الطيٌ  -دار ابن كثًن، دمشق ، قٔٓٔت

 .ـُٔٗٗ/قُُْٕالطبعة األكُف، ، بًنكت
 -ق، الػمكتبة العصريٌة، صيدا ِّْاإلسبلمٌيٌن، األشعرٌم، ت مقاالت *

 ـ.  َُٗٗق/ُُُْبًنكت، 
ـ، منشورات ُُٕٗمقتل اٜنسٌن )حديث كرببلء(، عبد الرٌزاؽ الػمقٌرـ، ت *

 الشريف الرضٌي. 
 النشػػر ـ، مؤٌسسةُُٕٗتكالبيػػػػع، مػحٌمد تقٌي اآلملٌي،  الػمكاسب *

 اإلسبلمٌي. 
، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، قْٖٓكالنحل، الشهرستانػٌي، ت الػملل *

 ـ.  ُِٗٗق/ُُّْالطبعة الثانية، 
ق، دار العاصمة، الرايض، الطبعة ُٕٓت ،منيف، ابن القٌيمػمنار الػال *

 ـ. ُٔٗٗق/ُُْٔاألكُف، 
جلو مصريٌة، القاىرة، ػق، مكتبة األنٓٗٓت ،دػػػمناىج األدٌلة، ابن رش *

 ـ. ُْٔٗالطبعة الثانية، 
ق، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، الطبعة ٕٗٓت ،جوزمٌ ػمنتظم، ابن الػال *

 ـ. ُِٗٗق/ُُِْاألكُف، 
ق، دار األندلس، الطبعة َٓٓالػمنقذ من الضبلؿ، أبو حامد الغزاٌِف، ت *

 ـ.ُٕٔٗالسابعة، بًنكت، 
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ق، جامعة ١نٌمد بن سعود، ِٖٕت ،السٌنة النبويٌة، ابن تيمٌيةمنهاج  *
 ـ.  ُٖٔٗق/َُْٔالرايض، الطبعة األكُف، 

ق، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ّّٕت ،ماعةػمنهل الركٌم، ابن جػال *
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔ

، الطبعة األكُف، ربى خي ػق، دار ابن عٌفاف، الَٕٗت ،موافقات، الشاطيبٌ ػال *
  ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕ

مواقف الشيعة، علٌي األ٘ندٌم الػميانػجٌي، مؤٌسسة النشر اإلسبلمٌي، الطبعة  *
 ق.ُُّْالثالثة، 

 هضة مصر. ػموسوعة بياف اإلسبلـ، ٛننة، دار ن *
 موسوعة الفقهٌية، كزارة األكقاؼ، الكويت. ػال *
اٛنهيٌن، مذاىب كاألحزاب اٞنعاصرة، مانع ػميٌسرة يف األدايف كالػموسوعة الػال *

 ق.َُِْة، الطبعة الرابعة، ميٌ ػدار الندكة العال
ق، مكتبة أضواء السلف، الرايض، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػموضوعات، ابن الػال *

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖالطبعة األكُف، 
، دار اٞنعرفة، بًنكت، قْٖٕت ،الذىيبٌ ، ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ *

 .ـُّٔٗ/قُِّٖالطبعة األكُف، 
ـ، منشورات جػماعة ُُٖٗفسًن القرآف، الطباطبائٌي، تالػميزاف يف ت *

 الػمدٌرسٌن، يف الػحوزة العلمٌية.
، نسخة قْٕٖت ،بن تغرم بردما ،النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة *

 . دار الكتب، مصرمصٌورة عن طبعة 
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ق، مطبعة سفًن، الرايض، ِٖٓت ،نزىة النظر، ابن حجر العسقبلٓفٌ  *
  ـ.ََُِق/ُِِْالطبعة األكُف، 

، ةدار الكتب العلميٌ ، قّّٖت، جزرمٌ ػابن ال ،ي القراءات العشرػالنشر ف *
 بًنكت.

العنيد،  الػجهميٌ  الػمريسيٌ  على سعيد، بن عثماف سعيد أبػي اإلماـ نقض *
الطبعة األكُف، ، القاىرةاإلسبلمٌية،  ق، الػمكتبةَِٖسعيد الدارمٌي، ت أبو

 .ـَُِِ/قُّّْ
نكاح الػمتعة دراسة كتػحقيق، مػحٌمد عبد الر٘نن شػميلة األىدؿ، مؤٌسسة  *

 ـ.ُّٖٗق/َُّْالػخافقٌن، دمشق، الطبعة األكُف، 
ق، مكتبة أضواء ْٕٗت ،الصبلح، الزركشيٌ  النكت على مقٌدمة ابن *

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗالسلف، الرايض، الطبعة األكُف، 
مؤٌسسة  ة،الكتب العلميٌ  دار، قَْٓت ،ماكردمٌ ػال، النكت كالعيوف *

 .بًنكت الكتب الثقافٌية،
الطبعة ، بًنكت، ةدار الكتب العلميٌ ، قِٕٕت ،اإلسنومٌ ، هناية السوؿ *

  .ـُٗٗٗ/قَُِْ ،األكُف
ق، دار َْٔالطوسٌي، ت النهاية يف مػجٌرد الفقو كالفتاكل، أبو جعفر *

 ـ.َُٖٗق/ََُْالكتاب العريٌب، بًنكت، الطبعة الثانية، 
٠نموعة ُنوث ، قّْٕت، بن أيب طالب يٌ مكٌ ، ٟنداية إُف بلوغ النهايةا *

 .ـََِٖ/قُِْٗالطبعة األكُف، ، جامعة الشارقة ،ةالكتاب كالسنٌ 
مكٌرمة، ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،ىداية اٜنيارل، ابن القٌيم *

 ق. ُِْٗالطبعة األكُف، 
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 الػمعصومة، الطبعة األكُف، السٌيدة الصايف، مؤٌسسة هللا العباد، لطف ىداية *
 ق.َُِْ

ق، الطبعة األكُف، الرايض، ِٖٓت ،ىدم السارم، ابن حجر العسقبلٓفٌ  *
 ـ.ََُِق/ُُِْ

ـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػ، مىذا ديننا *
 ـ.ََُِق/ُُِْاٝنامسة، 

ـ، دار الشركؽ، القاىرة، َُِْت ،حٌمد قطبػىل ٥نن مسلموف، م *
 ـ.ََِِق/ُِّْالطبعة السادسة، 

ـ، كزارة الرتاث القومٌي، ُُْٗىػمياف الزاد، مػحٌمد بن يوسف الوىيٌب، ت *
 ـ.ُُٗٗق/ُُُْسلطنة عماف، 

سة الرسالة، مؤسٌ ، قُّٓت ،بن عقيلا أبو الوفاءالواضح يف أصوؿ الفقو،  *
 .ـُٗٗٗ/قَُِْالطبعة األكُف، ، بًنكت

ق، مكتبة اٞنعارؼ، ُٖٓالوصوؿ إُف األصوؿ، ابن بػىٍرىاف البغدادٌم، ت *
 ـ.ُْٖٗق/َُْْالرايض، الطبعة األكُف، 
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 محخوياثـال
 

 

 

 ٓ ملّدمتـال
 َِ الدفاعمبدأ ألاّول: حّم ـال
ت اللاض يـال ُّ  ِّ مبدأ الثاوي: أهل
 ِٗ زاءةـالبمبدأ الثالث: افتراض ـال

تمبدأ الزابع: ـال
ّ
ت ألادل ُّ  ُّ كعع

م الخوافلّي ـال  ّْ مبدأ الخامظ: الخجٍز
متـال ت الجٍز ُّ  ّٕ مبدأ الطادص: شخص

تـالصورة الخى ُّ ل  ّٖ ٍش
ت ُّ  ْٕ الصورة الخألُف

ت ُّ فاك
ّ
ت الاج ُّ  ْٕ الصورة الخألُف

ت ُّ ت الادخالف ُّ  ْٕ الصورة الخألُف
ت ُّ ت الخضلُل ُّ  ْٖ الصورة الخألُف

ت  ُّ تالصورة الخألُف ُّ  َٓ الخععُل
تـً الصورة الخىـمواسهت بُـال ُّ ت والصور الخألُف ُّ ل  ّٓ ٍش

ت والـالفزوق بُ ُّ تـً الحلائم ؤلاضالم ُّ  َٔ مباحث الخألُف
م، وكزاءاث اللّزاءـالفزوق بُ  ْٔ ً اللزآن الكٍز
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م، وجفطيراث الـالفزوق بُ ًـً اللزآن الكٍز  ُٕ مفّطٍز
م، ـالفزوق بُ  ٕٕ شولـورواًاث أضباب الىً اللزآن الكٍز
م، وأكوال الىاسخ والـالفزوق بُ  ُٖ ميطوخـً اللزآن الكٍز
م، ورواًاث الـالفزوق بُ ّي والـً اللزآن الكٍز

ّ
 ٖٖ مدوّي ـمك

فين في ؤلاعجاسـالفزوق بُ
ّ
م، وآراء بعض اإلاؤل  ُٗ ً اللزآن الكٍز

ت، وألاحادًثـالفزوق بُ  ّٗ ً الطّىت الىبوٍّ
ت، وشزوح الحدًثً ـالفزوق بُ  ٕٗ الطّىت الىبوٍّ

ت، ومباحث علوم الحدًثـالفزوق بُ  ٖٗ ً الطّىت الىبوٍّ
تـالفزوق بُ ًّ د

َ
ت، وآلاراء الَعل ًّ د

َ
ت الَعل ُّ  ٗٗ ً ألاحكام الشزع

تـالفزوق بُ ُّ ت، وآلاراء ألاصول ُّ ت العمل ُّ  َُُ ً ألاحكام الشزع
ت، ـالفزوق بُ ُّ ت العمل ُّ تً ألاحكام الشزع ُّ  َُْ وآلاراء الفله
تـالفزوق بُ ُّ ل

ُ
ل
ُ
ت، وآلاراء الخ ُّ ل

ُ
ل
ُ
ت الخ ُّ  َُُ ً ألاحكام الشزع

تـالفزوق بُ ُّ ذ  ُُّ ً الواكع ؤلاضالمّي، وألادبار الخاٍر
 ُُٔ ً الىّص ألاصُل، وجزحمت الىّص ـالفزوق بُ

 ُُٗ الدلُل العملّي على جلك الفزوق
 ُُٗ الادخالف في بعض اللزاءاث

 ُِِ زاثـالادخالف في بعض الخفطُ
 ُِْ الادخالف في بعض ألاحادًث
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ت ًّ د
َ
 ُِْ الادخالف في بعض آلاراء الَعل

ت ُّ  ُِٓ الادخالف في بعض آلاراء ألاصول
ت ُّ  ُِٔ الادخالف في بعض آلاراء الفله
ت ُّ ل

ُ
ل
ُ
 ُِٔ الادخالف في بعض آلاراء الخ

فُـأضباب أدعاء ال
ّ
 ُِٖ ًـمؤل

ث 
َّ
 ُِٗ ألادعاءُمثل

 َُّ عبُد الخللُد
ت مً أدعاء ال ُّ ل فينـبزاءة الصورة الخنًز

ّ
 ُّّ مؤل

 ُّْ معُار اللبول والزفض
 َُْ زئت العلماءـجب

ت ُّ  َُْ الخبـزئت اللفظ
تـزئت الـالخب  ُْْ معىوٍّ
تـالخب ُّ  ُْٔ زئت الخعبُل
تـزئت الـالخب ُّ  ُْٕ مذهب

ت ُّ  ُْٗ الصورة الخعبُل
 ُُٔ الشُعانهجوم 

 ُِٖ مهَ مبدأ الطابع: جزاجب الت  ـال
 ُٖٗ مهَ الت  مبدأ الثامً: حطاكغ ـال
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غ الـال  ُٕٗ ملامّي ـمبدأ الخاضع: الدطَو
 ُٕٗ الجهاد
ت  َُِ الجٍش
 َِْ الزكُم

 َُِ ىـزاث ألاهثـمُ
 ُِِ د الشوحاثحعد  

 ُِٖ العلوباث
مت اللخل  ُِٗ علوبت اللصاص في حٍز

مت الشوىعلوبت   َِِ الجلد في حٍز
مت الشوى  ِِِ علوبت الزحم في حٍز
مت اللذف  ِّْ علوبت الجلد في حٍز

مت الطزكت  ِّٓ علوبت كعع الُد في حٍز
 َِْ مواسهت العادلتـمبدأ العاشز: الـال

 ِّْ زة ؤلاضالمـضُ
 َِٓ شبهت الادخالف

بت ُّ  ِِٓ ثـمار الادخالف الع
 ِٕٓ مذخلفينـز الـمصُ

 ِٓٔ مّخلينـمذارج ال
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 ِٓٔ ميطوبت إلى )ؤلاضالم(ـألامم الطبع ال
 ِٗٔ مّخلينـأّمت ال

 ِٖٕ الاعخصام -مذزج ألاّول ـال
 ُِٖ ظزائم الخحلُم

 ِٕٖ الاكخصار -مذزج الثاويـال
ادة الصفاث(  ِْٗ مطألت )ٍس
ض الطلف(  َّّ مطألت )جفٍو

 ُّّ الاحخُاط -مذزج الثالثـال
 ُّٗ الاعخبار -الزابعمذزج ـال

تـأمثلت للفتن ال ُّ  َِّ مذهب
 ِّّ مذهبيّ ـمً آثار الاكخخال ال

 ّّٖ الاعخـزاف -مذزج الخامظـال
ت الواحبت ُّ  ّْٖ الطلف

اث غير الواحبت ُّ  ُّٔ أمثلت للطلف
ت غير الواحبت ًّ د

َ
 ُّٔ أمثلت للميطوباث الَعل

ت غير الواحبت ُّ  ّْٔ أمثلت للميطوباث الفله
ت غير الواحبت  ّٔٔ أمثلت للميطوباث الخفطيرًّ

تـضُ ُّ  ّّٖ زة الالدًي
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تـضُ ًّ  َْٓ زة اليهود
اث ُّ  ُْٕ شبهت ؤلاضزائُل

 ْٕٕ كّصت ًوضف
 ْٖٓ ًـحُحُـشبهت الص

م   ْٖٓ ىـملّدمت ألاولـالجلٍو
يّ 
ّ
 ْٖٓ الخصحُح الخصيُفّي ال ٌطخلشم الخصحُح الكل

 ْْٗ مخنيّ ـالخصحُح الالخصحُح الطىدّي ال ٌطخلشم 
 ْٕٗ معىوّي ال ٌطخلشم الخصحُح اللفظّي ـالخصحُح ال

َسخ الصحُحين
ُ
 َِٓ ادخالف و

 ُُٓ معاَبلّي ـالخصحُح الصدورّي ال ٌطخلشم الخصحُح ال
 ُٖٓ الواكع اللععّي الشزعيّ 
خيّ   ُِٓ الواكع اللععّي الخاٍر
 ِْٓ الواكع اللععّي العلليّ 

فاكالخصحُح الاحتهادّي 
ّ
 ِّٓ ّي ـال ٌطخلشم الخصحُح الاج

 ّٓٓ ّي ال ٌطخلشم الخصحُح اللععيّ ـالخصحُح الحدًث
م   ٖٓٓ ملّدمت الثاهُتـالجلٍو

 ْٔٓ مععون فيهاـأمثلت لألحادًث ال
 ٕٕٓ أمثلت لعباراث العاعىين
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 ِٗٓ موكف أهل الحدًث
 ّٗٓ جفطير مـحاًد

 ٕٗٓ الاحخجاج العمليّ 
ث الُلُ

َّ
 ٗٗٓ ًـمثل

 ٗٗٓ الخلدًز اللععيّ 
 َّٔ الخصدًز اللععيّ 
 َْٔ الخفطير اللععيّ 

 َٔٔ شزوط وحوب العمل بحدًث آلاحاد
 َُٔ حكم العمل بالحدًث الضعُف

 ُّٔ الىدُجت
دّي الاحخجاج 

َ
 ُٓٔ الَعل
 ِِٔ الغلّو ألاثزّي 

 ِٓٔ مخعتـجفىُد اللول بئباحت ال
 ٗٓٔ مخعت(ـإبعال اضخدالالث )أحبار ال

 ّٕٔ عالكاث ضلُمت ومـمارضاث أثُمت
تـزة الـضُ ُّ  ٕٕٔ مطُح

 ُٗٔ آفت الغلّو 
 ّٗٔ علائد الغالة
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 ِِٕ ز الصحابتـجكفُ
 ّٕٗ ابتـهفي العصمت عً الصح

 847 دالئل الىبّوة

 ّٕٓ الخاجمت
 ٕٕٔ بُان

 ٕٗٔ مزاحعـمصادر والـال
اثـال  ّٕٗ محخٍو

 



 


