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 قال تعاىل:

 

ا َجاَءُىْم َوِإنَُّو َلِكَتاٌب َعزِيزٌ ﴿*  ََل ََيْتِيِو  .ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِِبلذِّْكِر َلمَّ
يدٍ اْلَباِطُل ِمْن بَ ْْيِ َيَدْيِو َوََل ِمْن َخْلِفِو    .(1)﴾تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحَِ

َلى َعَلْيِهْم آََيتُ َنا بَ يَِّناٍت قَ ﴿*  اَل الَِّذيَن ََل يَ ْرُجوَن ِلَقاَءََن اْئِت َوِإَذا تُ ت ْ
ْلُو قُ  ْ ِبُقْرآٍن َغي َلُو ِمْن تِْلقَ  ِ ْل َما َيُكوُن ل  ِر َىَذا َأْو َبدِّ اِء نَ ْفِسي   ي َأْن أَُبدِّ

ْوٍم    ي َعَذاَب يَ  ِ اُف ِإْن َعَصْيُت َربّ  ي َأخَ  ِ يَّ ِإنّ  ى ِإلَ  ا يُوحَ    ُع ِإَلَّ مَ  ِإْن أَتَّبِ 
 . (2)﴾ِظيمٍ عَ 

ْحُن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن  نَ  .ِإَنَّ أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآًَن َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ ﴿* 
َنا ِإلَي  َ م ِص بِ  اْلَقصَ  َن  ِو َلمِ  لِ  بْ  ْن قَ  ْنَت مِ  ْرآَن َوِإْن كُ  َك َىَذا اْلقُ   ْ ا َأْوَحي ْ

   . (3)﴾نَ  اْلَغاِفِلي
َدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتََلفًا  أََفََل يَ تَ ﴿* 

                  . (4)﴾َكِثْيًا

                                                           
 .42-41لت: صِّ فُ  (1)
 .15يونس:  (2)
 .3-2يوسف:  (3)
 .22النساء:  (4)



                 . (1)﴾ِإْن ُىَو ِإَلَّ َوْحٌي يُوَحى .َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْْلََوى﴿* 
َرُه َوِإْن َكاُدوا لَيَ ْفِتنُ ﴿*  َنا َغي ْ َنا ِإلَْيَك لِتَ ْفََتَِي َعَلي ْ وَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحي ْ

ًئا  .َوِإًذا ََلَّتََُّذوَك َخِليًَل  َناَك َلَقْد ِكْدَت تَ رَْكُن ِإلَْيِهْم َشي ْ ت ْ َوَلْوََل َأْن ثَ ب َّ
َنا تَِ ِإًذا ََلََذقْ َناَك ِضْعَف اْْلََياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُُثَّ ََل  .َقِليًَل  ُد َلَك َعَلي ْ

                  . (2)﴾َنِصْيًا
ْنُس َواْلِْنُّ َعَلى َأْن ََيُْتوا ِبِْثِل َىَذا اْلُقْرآِن ََل ﴿*  ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْْلِ

َوَلَقْد َصرَّفْ َنا لِلنَّاِس ِف َىَذا  .ََيُْتوَن ِبِْثِلِو َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهْيًا
                  . (3)﴾ُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َفَأََب َأْكثَ ُر النَّاِس ِإَلَّ ُكُفورًاالْ 

َل َوَعَلْيُكْم ﴿*  َا َعَلْيِو َما َحُِّ ُقْل َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َفِإْن تَ َولَّْوا َفِإَّنَّ
ْلُتْم َوِإْن ُتِطيُعوُه تَ ْهَتُدوا َوَما عَ                    . (4)﴾َلى الرَُّسوِل ِإَلَّ اْلَبََلُغ اْلُمِبْيُ َما َحُِّ

                  

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

 
ط األكراؽ(، ػ)خل سبلح :ي )اإلسبلـ(ػن فػمن أقول أسلحة الطاعني 

ى ػإل ،ة(ػئخطً ػى )تعدية التخطئة(، من )جهة مي ػإل خلطي ػسٌيما حني يؤٌدم ال كال
نة، بني ىاتني )جهة أخرل(، بريئة من تلك )األخطاء(؛ بذريعة كجود صلة معي  

 . ك)الػجهة الربيئة(: )الػجهة الػميخًطئة(، جهتنيػال
ػػل غ )الطاعنػوف( تلك )التعديػػة الػخاطئػة(، عمػدكا إلػى تػجاىي كلكي يسػػػوًٌ  

كعمدكا كذلك  ؛(الربيئة ةجهػئة(، ك)الخطً مي ػجهة الػرة(، بني )الػ)الفركؽ الكبي
ي ػ، كالتقليل من أثرىا الكبري، فالكبرية( الفركؽ)ى تضليل الناس، عن تلك ػإل

 .الػخاطئة( التعدية)إبطاؿ تلك 
 كأبرز )الفركؽ( اليت عمد )أعداء اإلسبلـ(، إذل تضليل الناس عنها، ىي: 

 الفركؽ بني الصورة التنزيلٌية، كالصورة التأليفٌية. -1
 الفركؽ بني الصورة التنزيلٌية، كالصورة التطبيقٌية. -2
 الفركؽ بني الصورة التأليفٌية، كالصورة التطبيقٌية. -3

منسوبني إذل )اإلسبلـ(، عمد الطاعنوف إذل ػفني البعض الػمؤلًٌ  فإذا أخطأ 
 فني(، إذل دين )اإلسبلـ( نفسو.مؤلًٌ ػ)تعدية التخطئة(؛ فنسبوا )أخطاء ال

منسوبني إذل )اإلسبلـ(، عمد الطاعنوف إذل ػقني الكإذا أخطأ بعض الػمطبًٌ  
 سبلـ( نفسو.قني(، إذل دين )اإلمطبًٌ ػ)تعدية التخطئة(؛ فنسبوا )أخطاء ال

ى )تعدية التخطئة(؛ ػإل ،، عمد الطاعنوف(قنيالػمطبًٌ ) إذا أخطأ بعضي ك  
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 فني الربيئني(، من )تلك األخطاء(.مؤلًٌ ػقني(، إذل بعض )المطبًٌ ػفنسبوا )أخطاء ال
خاطئة( ىو التنفري عن )اإلسبلـ(؛ ػكالغرض األٌكؿ من ىذه )التعدية ال 

سيستذكركف  التقبُّل خاطئة(؛ فإٌّنم بذلكػفحني يتقٌبل الناس تلك )التعدية ال
إذل )اإلسبلـ(؛  مطٌبقني(، كٌلما دعاىم داعيةه ػمؤٌلفني(، ك)أخطاء الػ)أخطاء ال

  .كسينسبوف تلك األخطاء إذل )اإلسبلـ( نفسو
منسوبني( ػ( بني )اإلسبلـ(، كبني )الالكبرية جهلوف )الفركؽػإٌما ألٌّنم ي

 قني(.مطبًٌ ػ(، كمن )الفنيمؤلًٌ ػإذل )اإلسبلـ(، من )ال
فني، كأخطاء مؤلًٌ ػهم يٌتبعوف أىواءىم، فيتذٌرعوف أبخطاء الػكإٌما ألنٌ  

 ها إذل )اإلسبلـ(؛ لكي يسٌوغوا رفضهم لدعوة )اإلسبلـ(.ػقني، كينسبونمطبًٌ ػال
خافوف بطش )أىل الباطل(؛ ػ، الذين ي(ستضعىفنيمي ػال)هم من ػكإٌما ألنٌ  
تلك ، معتمدين على ، كأىلوعلى أابطيلهم، كيعادكف )اإلسبلـ( ،همػفيوافقون

 خاطئة(.ػ)التعدية ال
ى عناية  ػأف ييعن -ى )اإلسبلـ( ػعلى الداعية إل -كمن ىنا، كاف كاجبنا  
ى ػمنسوبني إلػرة(، بني دين )اإلسبلـ(، كبني الػرة، ببياف )الفركؽ الكبيػكبي

 قني(.مطبًٌ ػفني(، ك)المؤلًٌ ػ)اإلسبلـ(، من )ال
 كهللا يهدم من يشاء إذل صراط مستقيم.
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 سيلّيةـالصورة التى

 

ؿ، على كىي منسوبة إذل التنزيل، كىو لفظ يشري إذل الوحي اإلؽبٌي اؼبنز  
 . النبويٌة كيشمل: القرآف الكرًن، كالسٌنة ، ل، ؿبٌمدالنيٌب اؼبرسى 
قاؿ تعاذل: ﴿ًإف   فأٌما القرآف الكرًن، فإنٌو األصل األٌكؿ للهداية اإلؽبٌية. 

ـي كىيػيبىٌشػًري اٍلميٍؤًمًننيى ال ًذينى يػىٍعمىليوفى الص اغًبىاًت أىف   ا اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم لًل يًت ًىيى أىقٍػوى ىىذى
ؽبىيٍم أىٍجرنا كىًبرينا﴾
(ُ)  . 

ديٌة، كما يف قولو قى كقد اشتمل القرآف على بياف األحكاـ الشرعٌية العى 
ال ًذينى آمىنيوا آًمنيوا اًبَّللً  كىرىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب ال ًذم نػىز ؿى عىلىى رىسيولًًو تعاذل: ﴿َيى أىيػُّهىا 

ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً  ًئكى كىاٍلًكتىاًب ال ًذم أىنٍػزىؿى ًمٍن قػىٍبلي كىمىٍن يىٍكفيٍر اًبَّللً  كىمىبلى
الن بىًعيدنا﴾ اٍْلًخًر فػىقىٍد ضىل  ضىبلى
(ِ) . 

ة، كما يف قولو تعاذل: كاشتمل على بياف األحكاـ الشرعٌية العمليٌ 
ًة اٍلويٍسطىى كىقيوميوا َّللًً  قىانًًتنيى﴾ ﴿حىاًفظيوا عىلىى الص لىوىاًت كىالص بلى
(ّ) . 

ة، كما يف قولو تعاذل: قيٌ لي كاشتمل على بياف األحكاـ الشرعٌية اػبي 
وا كىًثرينا ًمنى الظ نًٌ ًإف  بػىٍعضى الظ نًٌ ًإٍْثه كىالى ذبىىس سيوا كىالى أىيػُّهىا ال ًذينى آمىنيوا اٍجتىًنبي  ﴿َيى 

تنا فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػ قيوا اَّلل ى  مى أىًخيًو مىيػٍ بُّ أىحىديكيٍم أىٍف َيىٍكيلى غبٍى يػىٍغتىٍب بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا أىُيًي
ًإف  اَّلل ى تػىو ابه رىًحيمه﴾
(ْ) . 

                                                           
 .ٗ( اإلسراء: ُ)
 .ُّٔ( النساء: ِ)
 .ِّٖ( البقرة: ّ)
 .ُِ( اغبجرات: ْ)
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ض أنباء الغيب، كما يف قولو تعاذل: ﴿كىًإٍذ قىالىًت كاشتمل على بياف بع
ًئكىةي َيى مىٍرًنىي ًإف  اَّلل ى اٍصطىفىاًؾ كىطىه رىًؾ كىاٍصطىفىاًؾ عىلىى ًنسىاًء اٍلعىالىًمنيى.  اٍلمىبلى

غىٍيًب نيوًحيًو مىٍرًنىي اقٍػنييًت ًلرىبًًٌك كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي مىعى الر اًكًعنيى. ذىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء الٍ  َيى 
ٍيًهٍم ًإٍذ  مىهيٍم أىيػُّهيٍم يىٍكفيلي مىٍرًنىى كىمىا كيٍنتى لىدى ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلى إًلىٍيكى كىمىا كيٍنتى لىدى

ِيىٍتىًصميوفى﴾
(ُ) . 

ا اٍلقيٍرآفى  كاشتمل على أمثاؿ مضركبة، كما يف قولو تعاذل: ﴿لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى
وي خىاًشعنا ميتىصىدًٌعنا ًمٍن خىٍشيىًة اَّللً  كىتًٍلكى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضرًبػيهىا لًلن اًس عىلىى جىبىلو لىرىأىيٍػتى 

لىعىل هيٍم يػىتػىفىك ريكفى﴾
(ِ) . 

، كما يف قولو تعاذل: ﴿كىًمٍن كاشتمل على بياف بعض آَيت اػبالق 
تًًو أىٍف خىلىقىكيٍم ًمٍن تػيرىابو ْثي  ًإذىا أىنٍػتيٍم بىشىره تػىنػٍ  تًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍم آَيى تىًشريكفى. كىًمٍن آَيى

تو  َيى نىكيٍم مىوىد ةن كىرىضٍبىةن ًإف  يف ذىًلكى ْلى ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًتىٍسكينيوا ًإلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ
ؼي أىلٍ  تًًو خىٍلقي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ًسنىًتكيٍم كىأىٍلوىاًنكيٍم لًقىٍوـو يػىتػىفىك ريكفى. كىًمٍن آَيى

تًًو مىنىاميكيٍم اًبلل ٍيًل كىالنػ هىاًر كىابًٍتغىاؤيكيٍم ًمٍن  تو لًٍلعىاًلًمنيى. كىًمٍن آَيى َيى ًإف  يف ذىًلكى ْلى
تًًو ييرًيكيمي اٍلبػىٍرؽى خىٍوفنا كىطىمىعنا  تو لًقىٍوـو يىٍسمىعيوفى. كىًمٍن آَيى َيى فىٍضًلًو ًإف  يف ذىًلكى ْلى
تو لًقىٍوـو  َيى كىيػينػىٌزًؿي ًمنى الس مىاًء مىاءن فػىييٍحًيي ًبًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوًِتىا ًإف  يف ذىًلكى ْلى

يػىٍعًقليوفى﴾
(ّ) . 

و، كما يف قولو مي عى ، كىي نً كاشتمل على بياف بعض آالء اػبالق 
رىجى ػػاءن فىأىخٍ ػػػاًء مى ػػنى الس مى ػػزىؿى مً ػػكىأىنٍ قى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ػػلى ػػًذم خى ػتعاذل: ﴿اَّلل ي ال  

                                                           
 .ْْ-ِْ( آؿ عمراف: ُ)
 .ُِ( اغبشر: ِ)
(ّ :  .ِْ-َِ( 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 ػػًن كىسىخ  ػػٍ رى دىائًبىيػمي الش ٍمسى كىاٍلقىمى ػرى لىكي ػػهىارى ارى

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

(ُ) . 
كاشتمل على الرتغيب يف فعل اػبريات، كما يف قولو تعاذل: ﴿ًإف  

ؿو عىلىى اأٍلىرىاًئًك أىٍصحىابى  اعبٍىن ًة اٍليػىٍوـى يف شيغيلو فىاًكهيوفى. ىيٍم كىأىٍزكىاجيهيٍم يف ًظبلى
ـه قػىٍوالن ًمٍن رىبٌو رىًحيمو﴾ ميت ًكئيوفى. ؽبىيٍم ًفيهىا فىاًكهىةه كىؽبىيٍم مىا يىد عيوفى. سىبلى
(ِ) . 

﴿كىأىم ا مىٍن  رات، كما يف قولو تعاذل:كاشتمل على الرتىيب من فعل اؼبنكى  
تىًِن لى  الًًو فػىيػىقيوؿي َيى لىيػٍ ا  ػٍم أيكتى ًكتىابًيىٍو. كىلى ػأيكِتى ًكتىابىوي ًبًشمى تػىهى ٍم أىٍدًر مىا ًحسىابًيىٍو. َيى لىيػٍ

كىانىًت اٍلقىاًضيىةى. مىا أىٍغَنى عىِنًٌ مىالًيىٍو. ىىلىكى عىِنًٌ سيٍلطىانًيىٍو. خيذيكهي فػىغيلُّوهي. ْثي  
مى صىلُّوهي. ْثي  يف ًسٍلًسلىةو ذىٍرعيهىا سىبػٍعيوفى ًذرىاعنا فىاٍسليكيوهي. إًن وي كىافى الى يػيٍؤًمني اعبٍىًحي

يمه. كىالى  اًبَّللً  اٍلعىًظيًم. كىالى ُيىيضُّ عىلىى طىعىاـً اٍلًمٍسًكنًي. فػىلىٍيسى لىوي اٍليػىٍوـى ىىهينىا ضبًى
ـه ًإال  ًمٍن ًغٍسًلنيو. الى َيىٍكي  ليوي ًإال  اػبٍىاًطئيوفى﴾طىعىا

(ّ) . 
قد  كأٌما السٌنة النبويٌة، فإٌّنا األصل الثاين للهداية اإلؽبٌية؛ ألٌف هللا 

 ، أمر بو الرسوؿ ، فيكوف مصدر كٌل ما فرض على اؼبؤمنني طاعة الرسوؿ
ؿ، فلم يكن ببلغ ىو الوحي اإلؽبٌي اؼبنز   :موو، كما حر  كما ّنى عنو، كما أحل  

 بتبلكة القرآف فقط، بل كاف ببلغنا مبيننا. ، وؿالرس
هداية؛ ػمبني يكوف ابلتعليم، كالتبيني، كالتفصيل، كالتزكية، كالػكالببلغ ال

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

عىلىٍيًهٍم حىًفيظنا﴾
(ُ) . 

ى لىوي اؽٍبيدىل كىيػىت ًبٍع غىيػٍرى  كقاؿ تعاذل: ﴿كىمىٍن ييشىاًقًق الر سيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىني 
سىًبيًل اٍلميٍؤًمًننيى نػيوىٌلًًو مىا تػىوىذل  كىنيٍصًلًو جىهىن مى كىسىاءىٍت مىًصرينا﴾
(ِ) . 

اؿ تعاذل: ﴿لىقىٍد مىن  اَّلل ي عىلىى اٍلميٍؤًمًننيى ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيوالن ًمٍن كق
انيوا ًمٍن قػىٍبلي  تًًو كىيػيزىكًٌيًهٍم كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىاغبًٍٍكمىةى كىًإٍف كى ليو عىلىٍيًهٍم آَيى أىنٍػفيًسًهٍم يػىتػٍ

ؿو ميًبنيو﴾ لىًفي ضىبلى
(ّ). 

ى لًلن اًس مى ػػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذًٌكٍ كقاؿ تعاذل: ﴿كىأىنػٍ  ٌزًؿى ًإلىٍيًهٍم كىلىعىل هيٍم ػا ني ػرى لًتػيبػىنيًٌ
يػىتػىفىك ريكفى﴾
(ْ) . 

ديكنىوي مىٍكتيوابن  كقاؿ تعاذل: ﴿ال ًذينى يػىت ًبعيوفى الر سيوؿى الن يب  اأٍليمًٌي  ال ًذم َيًى
يًل  لُّ ؽبىيمي ًعٍندىىيٍم يف التػ ٍورىاًة كىاإٍلًقبًٍ َيىٍميريىيٍم اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلميٍنكىًر كىُيًي

ؿى ال يًت كىانىٍت عىلىٍيًهٍم  الط يًٌبىاًت كىُييىرًٌـي عىلىٍيًهمي اػبٍىبىاًئثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيٍم كىاأٍلىٍغبلى
وا النُّورى ال ًذم أيٍنزًؿى مىعىوي أيكلىًئكى ىيمي فىال ًذينى آمىنيوا ًبًو كىعىز ريكهي كىنىصىريكهي كىاتػ بػىعي 

اٍلميٍفًلحيوفى﴾
(ٓ) . 

ي ػف - دػجػأنٌنا ال ن )حيٌجٌية السٌُّنة النبويٌة(:على  ،كمن الدالئل القاطعة

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

 ؿ.الوحي اإلؽبٌي اؼبنز  ىو مصدرىا 
ي أٌم ػد: فػػوؿ الفاسػػذا القػل ىػػائػأؿ قػكنس: »األندلسيٌ  اؿ ابن حـزػق
الركوع على  كجد أٌف الظهر أربع ركعات، كأٌف اؼبغرب 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 َيي  ما

كبياف  ،مأخوذةػكمقدار الزكاة ال ،كمقدار األعداد اؼبأخوذ 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 ،كالضحاَي ،الذابئح تاكصف ،مآكلػـ من الر  ػحػي كما ي ،ـحرًٌ مي ػال

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

قد  ،ا ىو على مسائل يسريةإنٌ  ،ككذلك اإلصباع.  النقل عن النيبٌ  - ذلك
فمن أراد الوقوؼ  "،اؼبراتب"سـو بكتاب و كىو اؼب ،ها يف كتاب كاحدصبعناىا كلٌ 

 امرأن  كلو أفٌ . ضركرةن  ،من الرجوع إذل اغبديث فبل بدٌ  ؛فليطلبها ىنالك ،عليها
كلكاف  ؛ةإبصباع األمٌ  ،الكاف كافرن  "، ما كجد ا يف القرآفال أنخذ إاٌل " :قاؿ
 ؛ند الفجركأخرل ع ،إذل غسق الليل ،ما بني دلوؾ الشمس ، ركعةيلزمو إاٌل  ال
 .(ُ)«...لؤلكثر يف ذلك كال حد   (،صبلة)ما يقع عليو اسم  ذلك ىو أقلٌ  ألفٌ 

                                                           
 .َٖ-ٕٗ/ِاألحكاـ: ( اإلحكاـ يف أصوؿ ُ)
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كاستقبلؽبا  ،رةة اؼبطه  ة السنٌ يٌ ثبوت حجٌ  اغباصل أفٌ »كقاؿ الشوكايٌن: 
لو يف دين   من ال حظٌ ال ِيالف يف ذلك إاٌل  ،ةبتشريع األحكاـ ضركرة دينيٌ 

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

 قد ثبت ابلسٌنة النبويٌة، ال ابلقرآف الكرًن.
للنداء إذل الصبلة، إاٌل يف آيتني، كليس يف  كره فليس يف القرآف الكرًن ذً 

ط منهما أٌف النداء حكم شرعٌي، كاقع ستنبى ىاتني اْليتني تشريع للنداء، كإٌنا يي 
فالقرآف الكرًن دٌؿ على شرعٌية النداء، لكٌن تشريع النداء اثبت، قبل نزكؽبما؛ 
 اثبت ابلسٌنة النبويٌة.

ًة ازب ىذيكىىا ىيزيكنا كىلىًعبنا ذىًلكى أبًىنػ هيٍم قػىٍوـه  دىيٍػتيٍم ًإذلى الص بلى قاؿ تعاذل: ﴿كىًإذىا  اى
الى يػىٍعًقليوفى﴾
(ِ) . 

ا ال ًذينى آمىنيوا ًإذىا كقاؿ تعاذل: ﴿َيى  ًة ًمٍن يػىٍوـً اعبٍيميعىًة  أىيػُّهى نيوًدمى لًلص بلى
تيٍم تػىٍعلىميوفى﴾ يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينػٍ فىاٍسعىٍوا ًإذلى ًذٍكًر اَّللً  كىذىريكا اٍلبػىٍيعى ذىًلكيٍم خى
(ّ) . 

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

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

                                                           
 .ُٖٗ/ُ( إرشاد الفحوؿ: ُ)
 .ٖٓ( اؼبائدة: ِ)
 .ٗ( اعبمعة: ّ)
 .ِْْ/ٕ( اعبامع ألحكاـ القرآف: ْ)
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 -( الوحي القرآينٌ )غري  - ة كحينا آخرػمٌ ػكالقرآف الكرًن شاىد على أٌف ث
 . يتلٌقاه من هللا النيٌب كاف 

ًديثنا فػىلىم ا نػىب أىٍت ًبًو ق اؿ تعاذل: ﴿كىًإٍذ أىسىر  الن يبُّ ًإذلى بػىٍعًض أىٍزكىاًجًو حى
كىأىٍظهىرىهي اَّلل ي عىلىٍيًو عىر ؼى بػىٍعضىوي كىأىٍعرىضى عىٍن بػىٍعضو فػىلىم ا نػىب أىىىا ًبًو قىالىٍت مىٍن أىنٍػبىأىؾى 

ا قىاؿى نػىب أىينى اٍلعىًليمي اػبٍىبً  ريي﴾ىىذى
(ُ). 

يداٌلف  فقولو: ﴿كىأىٍظهىرىهي اَّلل ي عىلىٍيًو﴾، كقولو: ﴿نػىب أىينى اٍلعىًليمي اػبٍىًبريي﴾
  .قد علم إبفشاء السٌر، من طريق الوحي النيٌب على أٌف  ،بوضوح

، النيٌب على  ، كٌلو، تضٌمنت ما أظهره هللا،  كليس شبٌة آية يف القرآف
غري  - آخر إؽبٌي(، كحي)من ىذا األمر، فكاف ىذا دليبلن قاطعنا، على كجود 

 -ببل ريب  -و كمن ؛، من هللا يتلٌقاه كاف النيٌب   - (ِ)(يٌ ػالوحي القرآن)
 .(السٌنة النبويٌةأعِن: )، (الوحي النبومٌ )

، فبل يصٌح اٌدعاءي من يٌدعي اكبصارى الوحي اإلؽبٌي اؼبنز ؿ على ؿبٌمد 
إذل أنبيائو، من قبلي، فقد أكحى إذل  فكما أكحى هللا يف القرآف الكرًن فقط؛ 

 .خامت النبٌيني 
نىا ًإذلى نيوحو كىالن ًبيًٌنيى ًمٍن بػىٍعًدًه قاؿ تعاذل:  يػٍ نىا إًلىٍيكى كىمىا أىٍكحى يػٍ ﴿ًإ ا  أىٍكحى

نىا ًإذلى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإظٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػى  يػٍ ٍعقيوبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىًعيسىى كىأىيُّوبى كىأىٍكحى
نىا دىاكيكدى زىبيورنا﴾ كىييونيسى كىىىاريكفى كىسيلىٍيمىافى كىآتػىيػٍ
(ّ). 

نىا ًإذلى ميوسىى ًإًذ كقاؿ تعاذل:  يػٍ ﴿كىقىط ٍعنىاىيمي اثٍػنػىيتىٍ عىٍشرىةى أىٍسبىاطنا أيفبىنا كىأىٍكحى

                                                           
 .ّ( التحرًن: ُ)
 .ّّٓ/ِٖ( انظر: تفسري التحرير كالتنوير: ِ)
 .ُّٔ( النساء: ّ)
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ننا قىٍد  اٍستىٍسقىاهي قػىٍوميوي أىًف اٍضًرٍب ًبعىصىاؾى  اغبٍىجىرى فىانٍػبىجىسىٍت ًمٍنوي اثٍػنػىتىا عىٍشرىةى عىيػٍ
ـى كىأىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيًهمي اٍلمىن  كىالس ٍلوىل كيليوا  عىًلمى كيلُّ أي اىسو مىٍشرىبػىهيٍم كىظىل ٍلنىا عىلىٍيًهمي اٍلغىمىا

نٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى﴾ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍم كىمىا ظىلىميو اى كىلىًكٍن كىانيوا أى 
(ُ). 

نىا ًإذلى ميوسىى كىأىًخيًو أىٍف تػىبػىو آ لًقىٍوًمكيمىا دبًٍصرى بػيييوَتن كقاؿ تعاذل:  يػٍ ﴿كىأىٍكحى
ًر اٍلميٍؤًمًننيى﴾ ةى كىبىشًٌ لىةن كىأىًقيميوا الص بلى كىاٍجعىليوا بػيييوتىكيٍم ًقبػٍ
(ِ). 

ٍن يػيٍؤًمنى ًمٍن قػىٍوًمكى ًإال  مىٍن قىٍد آمىنى ﴿كىأيكًحيى ًإذلى نيوحو أىن وي لى كقاؿ تعاذل: 
تىًئٍس دبىا كىانيوا يػىٍفعىليوفى  كىاٍصنىًع اٍلفيٍلكى أبًىٍعييًننىا كىكىٍحًينىا كىالى زبيىاًطٍبًِن يف ال ًذينى  .فىبلى تػىبػٍ

ظىلىميوا إًنػ هيٍم ميٍغرىقيوفى﴾
(ّ). 

)أىل القرآف(، دكف  كلذلك، فاؼبسلموف ىم )أىل القرآف كالسٌنة(، كليسوا
 )السٌنة(، كال )أىل السٌنة(، دكف )القرآف(.

على اؼبدح َترة، كعلى  ،طلق أىل الكتابكأي »قاؿ أبو حٌياف األندلسٌي: 
 .(ْ)« على اؼبدحة ال ينطلق إاٌل كأىل القرآف كالسنٌ  ؛أخرل الذـٌ 

ة فيجب على طالب العلم أف يلتـز ابلقرآف كالسنٌ »كقاؿ ابن عثيمني: 
م ػل ،إذا انكسرا ،كاعبناحني للطائر  - طالب العلم :أم - الصحيحة، كمها لو

 كتغفل عن ،(ٓ)القرآف يكتغفل عن القرآف، أك تراع ،ةالسنٌ  يتراع لذلك ال؛ رٍ ػطً يى 
ة كشركحها كرجاؽبا، كمصطلحاِتا ة، فكثري من طلبة العلم يعتِن ابلسنٌ السنٌ 

                                                           
 .َُٔ( األعراؼ: ُ)
 .ٕٖ( يونس: ِ)
 .ّٕ-ّٔ( ىود: ّ)
 .ُٔ/ّ( تفسري البحر ايط: ْ)
 ( يف اؼبطبوع: )تراعي( يف اؼبوضعني، كالصواب: )تراًع(.ٓ)
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 اها، كىذا لرأيتو جاىبلن  ،تاب هللاك ، لكن لو سألتو عن آية مناعتناء كامبلن 
 .(ُ)«َي طالب العلم ،ة جناحني لكأف يكوف الكتاب كالسنٌ  بدٌ  غلط كبري، فبل

كقولو: )السٌنة الصحيحة(؛ لبلحرتاز من الركاَيت السقيمة، اؼبنسوبة إذل 
)السٌنة النبويٌة(؛ فإٌّنا من أكرب الصوارؼ اليت صرفت كثرينا من اؼبنتسبني إذل 

 عن )ىداية القرآف(. -من اؼبؤلٌفني، كاؼبتعٌلمني، كالعاٌمة  -)اإلسبلـ( 
ِيضعوف للركاَيت السقيمة،  -من الػمؤٌلفني  -كلذلك تػجد كثرينا 

 وعنا عجيبنا، كخضوع الػمسحور لساحره!!! ضخ
فإذا أراد أحدىم أف يفٌسر آية، لػجأ إذل بعض )الركاَيت السقيمة(؛ كإذا 

العقائد(، اغرتؼ من بعض )الركاَيت السقيمة(؛ كإذا أراد أف أراد التأليف يف )
ييفيت من يستفتيو، توٌجو إذل بعض )الركاَيت السقيمة(؛ حٌّت أعرض كثري منهم 

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

 حاؿ عن لػها يكشف كىو. الطريق طوؿ على طريقها، كحادم كرائدىا،
 ظٌلت كلو. كٌلو هللا، ىدل مع َترِيهم، كعن ًجًبٌلتهم، كعن معها، أعدائها،

 فػي كتشريعاتو، قواعده، كتيقيم توجيهاتو، كتسمع قرآنػها، تستشري األٌمة ىذه
 حني كلكٌنها.. األٌَيـ من يـو يف منها، ينالوا أف أعداؤىا استطاع ما حياتػها،
 تزاؿ ما كانت كإف -مهجورنا  القرآف اتٌػخذت كحني راٌها، مع ميثاقها نقضت
 . (ِ)«أصااها ما أصابػها -! كأدعية كريقى، كتعاكيذ، ميطرًبة، ترانيم منو تٌتخذ

                                                           
 .ٖٔ-ٕٔ/ِٔ( ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبٌمد بن صاحل العثيمني: ُ)
 .ٖٗٓ/ِ: يف ظبلؿ القرآف (ِ)
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 الصورة التأليفّية

 
كىي منسوبة إذل التأليف، كىو لفظ يشري إذل اؼبؤٌلفات اؼبتعٌلقة 

راد، كاعبماعات؛ كىي أربع صور فرعٌية: ابإلسبلـ، كابؼبنسوبني إليو، من األف
التأليفٌية  الصورةك ة االختبلفٌية، الصورة التأليفيٌ ك ة االتٌفاقٌية، الصورة التأليفيٌ 

 ة.الصورة التأليفٌية التعطيليٌ ك التضليلٌية، 
ىي صورة أتليفٌية قدّية، اتٌفق فيها اؼبؤٌلفوف  الصورة التأليفّية االتّفاقّية: -1

 آالؼالقدامى كٌلهم، فلم ِيتلفوا فيها، أدىن اختبلؼ، مع أٌّنم قد اختلفوا يف 
حٌّت لقد خطٌأ بعضهم بعضنا، كطعن بعضهم يف بعض؛ كمع ذلك،  ؛اؼبسائل

 فقد اتٌفقوا يف مسائل كثرية، كدل ِيتلفوا فيها أدىن اختبلؼ.
تٌفاؽ اؼبؤٌلفني القدامى، كٌلهم، اؼبنسوبني إذل اؼبذاىب كمن أمثلتها: ا

على أعداد ركعات الصلوات  الفرديٌة، كاعبماعٌية،الفقهٌية اؼبختلفة، كٌلها، 
 أدىن اختبلؼ.  ،اػبمس، فلم ِيتلفوا يف أعدادىا

. الصلوات اػبمس فرائض فقوا على أفٌ اتٌ »قاؿ ابن حـز األندلسٌي: 
كعلى . صبح للخائف كاْلمن ركعتاف يف السفر كاغبضرصبلة ال فقوا على أفٌ كاتٌ 
فقوا على كاتٌ . صبلة اؼبغرب للخائف كاْلمن يف السفر كاغبضر ثبلث ركعات أفٌ 
 .(ُ)«للمقيم اْلمن أربع ركعات اْلخرة، صبلة الظهر كالعصر كالعشاء أفٌ 
ىي صورة أتليفٌية قدّية، اختلف فيها  الصورة التأليفّية االختالفّية: -2

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

                                                           
 .ْٕ( مراتب اإلصباع: ُ)
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جلني، عند م الرًٌ ػػي حكػف ،ي التأليف الفقهٌي: االختبلؼػف ،كمن أمثلتها 
 مسح. ػالوضوء، بني الغسل، كال

الكتاب  ع عليو بنصٌ مى غسل الرجلني يف الوضوء ؾبي »اؼباكردٌم:  قاؿ
 الشيعة إذل أفٌ  كذىبت .دكف اؼبسح ،ة الفقهاء الغسلة. كفرضهما عند كافٌ كالسنٌ 

فأكجب  ،بني األمرين دكف الغسل، كصبع ابن جرير الطربمٌ  ،الفرض فيهما اؼبسح
 .(ُ)«غسلهما كمسحهما

القرآف نزؿ  فإفٌ  ،جلنيقولنا يف الرًٌ ا كأمٌ : »األندلسيٌ كقاؿ ابن حـز 
رئ خبفض كسواء قي  .(ِ)﴾كىاٍمسىحيوا ًبريءيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيمٍ ﴿قاؿ هللا تعاذل:  ،ابؼبسح
 ،ا على اللفظ: إمٌ الرؤكسعطف على  :حاؿ ىي على كلٌ  ،بفتحها أك ،البلـ
اؼبعطوؼ اؿ بني و ال َيوز أف ُيي ألنٌ  ؛ا على اؼبوضع، ال َيوز غري ذلككإمٌ 
اس: نزؿ القرآف كىكذا جاء عن ابن عبٌ  أة.بتدى ة مي بقضيٌ  ،معطوؼ عليوػكال
مسح على الرجلني صباعة ػكقد قاؿ ابل ،يف الوضوء ،جلنييف الرًٌ  :يعِن ،مسحػابل

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

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

لقد رٌكب أكلئك اؼبختلقوف صورة قبيحة، من أخطاء بعض اؼبؤٌلفني، كمن 
على الركاَيت السقيمة، كالتفسريات السقيمة، أخطاء بعض اؼبطٌبقني، ابالعتماد 

                                                           
 .ُِّ/ُ( اغباكم الكبري: ُ)
 .ٔ( اؼبائدة: ِ)
 .َُّ/ُ( اٌلى ابْلاثر: ّ)
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كاْلراء السقيمة، كالتطبيقات السقيمة، كزادكا عليها تفسريات سقيمة جديدة، 
كآراء سقيمة جديدة، ٌْث نسبوا تلك الصورة القبيحة، إذل اإلسبلـ؛ لتقبيح 

 صورتو، يف أنظار الناس، من اؼبنسوبني إليو، كغريىم.
بوجوه كثرية،  ، ل: الطعن يف رسوؿ هللاكمن أبرز كسائلهم؛ للتضلي
ة؛ كمنها: اٌدعاء أنٌو  ة، كليس شخصٌية حقيقيٌ منها: اٌدعاء أنٌو كاف أسطورة خرافيٌ 

كر، كأٌف اػبنازير أكلت من كاف ؾبهوؿ النسب، كأٌف موتو كاف يف نوبة سي 
ٌية، ر، كالشهوانػحػػر، كالسوُّ ػرع، كالتهػػجنوف، كالصػهامو ابلػجسمو؛ كمنها: اتٌ 

كالوحشٌية، كاالنتهازيٌة، كالسوداكيٌة، كالكذب، كاػبداع، كالغدر، كااابة، 
مهى كالفظاظة، كالكرب، كاعبنب، كالنفاؽ، كالنػ  

(ُ) . 
كما أجدر ا كبن اليـو أف نستمع إذل ىذا التحذير؛ »قاؿ سٌيد قطب: 

د من اليهو  -نركح نستفيت اؼبستشرقني  -يف ببلىة منقطعة النظري  -ككبن 
ى عنهم َترِينا، كأنمنهم يف أمر ديننا، كنتلقٌ  -كالنصارل كالشيوعٌيني الكٌفار 

ونو من شكوؾ يف دراساِتم لقرآننا، على القوؿ يف تراثنا، كنسمع ؼبا يدسٌ 
بنا يتلٌقوف عنهم علـو رسل إليهم بعثات من طبٌل نا، كسرية أكائلنا؛ كني كحديث نبيٌ 

لينا مدخورل العقل كالضمري. إٌف إاإلسبلـ، كيتخٌرجوف يف جامعاِتم، ٌْث يعودكف 
 ،ىذا القرآف قرآننا. قرآف األٌمة اؼبسلمة. كىو كتااها اػبالد الذم ِياطبها فيو راٌها

دبا تعملو كما ربذره. كأىل الكتاب ىم أىل الكتاب، كالكٌفار ىم الكٌفار. 
 . (ِ)«ىو الدينكالدين 

من أعماؿ  - كىذا الذم نٌدد هللا بو سبحانو»كقاؿ سٌيد قطب أيضنا: 

                                                           
 ظر: موسوعة بياف اإلسبلـ، القسم الثاين، الرسوؿ.( انُ)
 .ُّٔ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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حٌّت اللحظة  ،ىو األمر الذم درجوا عليو من كقتها - أىل الكتاب، حينذاؾ
ْثٌ  ،اغباضرة.. فهذا طريقهم على مدار التاريخ.. اليهود بدأكا منذ اللحظة األكذل

يف الرتاث  -مع األسف  -َتبعهم الصليبٌيوف! كيف خبلؿ القركف اؼبتطاكلة دٌسوا 
يف ىذا  ،ابلباطل  هجهد القركف! كلبسوا اغبقٌ اإلسبلمٌي ما ال سبيل إذل كشفو إاٌل 

أبد  ،الذم تكٌفل هللا حبفظو ،محفوظػ ىذا الكتاب الإاٌل  ،اللهمٌ  -الرتاث كٌلو 
فضلو العظيم. دٌسوا كلبسوا يف التاريخ اإلسبلمٌي كاغبمد  على  -اْلبدين 

كدٌسوا كلبسوا يف اغبديث النبوٌم، حٌّت قٌيض هللا لو رجالو  ،كأحداثو كرجالو
وا كلبسوا يف كدسٌ  ،الذين حٌققوه كحٌرركه، إاٌل ما نٌد عن اعبهد اإلنسايٌن ادكد

يو إذل معادل الطريق. ال يكاد الباحث يفيء ف ،حٌّت تركوه تيهنا ،التفسري القرآينٌ 
كدٌسوا كلبسوا يف الرجاؿ أيضنا. فاؼبئات كاأللوؼ كانوا دسيسة على الرتاث 

كتبلميذ اؼبستشرقني، الذين  ،يزالوف يف صورة اؼبستشرقني كما ،اإلسبلميٌ 
، يف الببلد اليت يقوؿ أىلها: إّنٌ يشغلوف مناصب القيادة الفكريٌ  م ة اليـو
ات اؼبدسوسة على األٌمة اؼبسلمة، يف صورة مسلموف. كالعشرات من الشخصيٌ 

من  - أبطاؿ مصنوعني على عني الصهيونٌية كالصليبٌية، ليؤٌدكا ألعداء اإلسبلـ
ما ال ّيلك ىؤالء األعداء أف يؤٌدكه ظاىرين! كما يزاؿ ىذا الكيد  - اػبدمات

اهذا الكتاب  قائمنا كمطٌردنا. كما تزاؿ مثابة األماف كالنجاة منو ىي اللياذ
 . (ُ)«الستشارتو يف اؼبعركة الناشبة طواؿ ىذه القركف ؛كالعودة إليو ،افوظ

ىي صورة أتليفٌية حديثة، َيتمع أصحااها  الصورة التأليفّية التعطيلّية: -4
 ، كلو جانباف ابرزاف:(اغبقائق 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 التحرّيات، كتعطيل بعض العقوابت
. كعطٌلوا بعض )العقوابت الشرعٌية(، كال سٌيما عقوبة التعٌرمالتربُّج، ك ك  ،اػبمر

، (أعداد الصلوات)بعضهم يف  رى كغيػ  )جلد الزاين(، كعقوبة )قطع يد السارؽ(. 
 . (ُ)ركعاِتا، كيف كيفٌياِتا أعداد كيف أكقاِتا، كيف

القرآنٌية، كاختبلؽ تفسريات  نصوصتعطيل بعض التفسريات الصحيحة لل -ب
 . (ِ)القرآنٌية من القصص الغيبٌية،جديدة بديلة، كال سٌيما يف اعبوانب 

أشتات متفرٌقوف، َيتمعوف، يف أمر  -يف اغبقيقة  -ك)أىل التعطيل(  
 كاحد، ىو )التعطيل(، كِيتلفوف يف مصاديق ذلك التعطيل. 

فإابحة الًبغاء مثبلن ليست فبٌا أصبعوا عليو، تصرُينا؛ فمنهم من صرٌح 
ر مات أخرل،   إبابحتو، كمنهم من لػم يصرٌح إبابحتو؛ كلكٌنو صر ح إبابحة ؿبي

 التربُّج كالتعٌرم. ك
كمن أبرز اؼبنسوبني، الذين يٌتبعوف منهج )التعطيل(: أكلئك اؼبنحرفوف،  

برمء منهم، كمن  -يف اغبقيقة  -الذين ييسم وف: )القرآنٌيني(؛ كالقرآف الكرًن 
 آرائهم، كمن تفسرياِتم، كمن منهجهم، كٌل الرباءة!!!

النبويٌة، كزعموا أٌّنم يكتفوف فإٌف ىؤالء اؼبنحرفني أنكركا حٌجٌية السٌنة  
ابلقرآف الكرًن؛ ٌْث عمدكا إذل إنتاج أتكيبلت ربريفٌية، لآلَيت القرآنٌية؛ لتعطيل  

 كثري من األحكاـ الشرعٌية.
كالفرؽ كبري بني إنكار )حٌجٌية السٌنة النبويٌة(، كبني إنكار نسبة بعض  

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

ّٕٔ-ُْٔ ،ٕٕٔ-ُُٕ. 
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 ٌنة النبويٌة، الثابتة ثبوَتن قطعيًّا.األحاديث إذل السٌنة النبويٌة، مع اإلقرار حبٌجٌية الس
فكثريكف ىم العلماء الذين رٌدكا آالؼ األحاديث اؼبوضوعة، اؼبنسوبة إذل  

 -يف اغبقيقة  -السٌنة النبويٌة؛ كلػم يكن ردُّىم ؽبا يعِن ردًّا للسٌنة النبويٌة، بل ىم 
ـٌ بني خدمة كاجبة عليهم؛ للفصل ا -اهذا الرٌد  -ِيدموف السٌنة النبويٌة  لتا

الوحي النبوٌم، كالوحي الشيطانػٌي، الذم ييوحي بو الشياطني، إذل أكليائهم، من 
 دجاجلة الركاَيت اؼبوضوعة.   

ككذلك، حني ِيتلف العلماء أنفسهم، يف رٌد بعض األحاديث؛ فليس ردُّ  
بردًٌىم  -من رد ىا منهم: يعِن ردًّا للسٌنة النبويٌة، كإنكارنا غبيٌجٌيتها؛ كإنٌػما ىم 

طئوف. -لتلك األحاديث   ؾبتهدكف، قد ييصيبوف، كقد ِيي
كالفرؽ كبري بني )القرآنٌيني اغبقيقٌيني(، الذين يتٌبعوف القرآف الكرًن، اتٌباعنا  

صحيحنا، كيفٌسركنو ابلتفسري العريٌب القطعٌي السليم، كبني من يٌدعوف االنتساب 
 عنا ألىوائهم!!! إذل )القرآف(، ْثٌ يعمدكف إذل ربريفو؛ اتٌبا
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 سيلّية والصور التأليفّيةـً الصورة التىـموازهة بيـال

 
 أٌف الصورة يتبنٌي  :ة األربعموازنة بني الصورة التنزيلٌية، كالصور التأليفيٌ ػابل 
 :، مهاعلى قسمني - عمومنا - التأليفٌية

الفريد ىو : كمصدرىا الوحيد وافةة للصورة التزيللّيةاملتأليفّية الصورة ال -1
ٌي، كالفهم ػؿ، أم: الفهم السليم للوحي القرآنالفهم السليم للوحي اإلؽبٌي اؼبنز  

 السليم للوحي النبوٌم. 
كؽبا عٌدة مصادر سقيمة، اخالفة للصورة التزيللّية: املة تأليفيّ الصورة ال -2

أبرزىا: القراءات السقيمة، كاألحاديث السقيمة، كالتفسريات السقيمة، كالشركح 
 السقيمة، كالركاَيت السقيمة، كاألخبار السقيمة، كاْلراء السقيمة.

فأٌما الصورة التأليفٌية االتٌفاقٌية، فإٌّنا موافقة للصورة التنزيلٌية قطعنا؛ ألٌف  
اؼبسائل غريىا، كمنها مسائل يسرية؛ فلم يكن  آالؼاؼبٌتفقني فيها قد اختلفوا يف 

على ـبالفيهم، فكاف بعضهم حريصنا على  ،اؼبؤٌلفوف القدامى يسكتوف عن الردٌ 
نصرة اغبٌق، كرٌد الباطل؛ ككاف بعضهم يرتٌبص دبخالفيو، ينتظر منهم الزٌلة 

 لريٌد عليهم. ؛كاػبطأ
كمن يطٌلع على اؼبسائل اؼبختلف فيها، كدرجات االختبلؼ، كصور  

اليت اتٌفق يظٌن أٌف اؼبسائل فسالتخطئة كالتفسيق كالتكفري كالطعن يف اؼبخالفني، 
 معدكمة، أك  ادرة. :عليها اؼبؤٌلفوف القدامى

كىذا دليل على أٌف اتٌفاؽ ىؤالء اؼبختلفني ما كاف ليكوف، لوال كجود  
كن أف يرَتبوا فيها، أدىن ارتياب؛ فلم يكن األدٌلة الشرعٌية القطعٌية، اليت ال ّيي 

إذل أف يٌتفق  كإاٌل، فما الذم يدعو ؛اتٌفاقهم من قبيل التواطؤ على الباطل
  !!اؼبؤٌلفوف كٌلهم، اؼبنتسبوف إذل فرؽ متخالفة متنازعة؟!
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الفرديٌة،  فإذا اتٌفق اؼبؤٌلفوف، كٌلهم، من اؼبذاىب الفقهٌية اؼبختلفة، كٌلها، 
أدىن اختبلؼ، كاف اتٌفاقهم ىذا دليبلن على  يف مسألة فقهٌية، ببل كاعبماعٌية،

 ة، للصورة التنزيلٌية.موافقة الصورة التأليفٌية االتٌفاقيٌ 
ة اؼبختلفة، كٌلها، يف ديٌ قى كإذا اتٌفق اؼبؤٌلفوف، كٌلهم، من اؼبذاىب العى  
أدىن اختبلؼ، كاف اتٌفاقهم ىذا دليبلن على موافقة الصورة  ديٌة، ببلقى مسألة عى 

 التأليفٌية االتٌفاقٌية، للصورة التنزيلٌية.
بني الصورة التنزيلٌية،  الدقيق التفريق - كٌل الوجوب -جب ػكمع ذلك ي 

  .ة ىي الصورة األصيلةة؛ فإٌف الصورة التنزيليٌ ة االتٌفاقيٌ كالصورة التأليفيٌ 
ة، اليت رآة الصافية النقيٌ مً ػال لً ثى ة االتٌفاقٌية، إاٌل كمى الصورة التأليفيٌ  لي ثى كما مى 

 نة. سى حى ػتعكس الصورة ال
، إنٌ كاغبي  الوجو، اؼبعكوسة صورتو، سن ا ىو حي سن يف اؼبرآة ليس أصيبلن
سن، كأف تسلم رآة الصافية فخرنا أٌّنا استطاعت أف تعكس ذلك اغبي مً ػكيكفي ال

 اليت تشٌوه الصورة اؼبعكوسة! ،من الشوائب
كأٌما الصورَتف: التأليفٌية التضليلٌية، كالتأليفٌية التعطيلٌية، فإٌّنما ـبالفتاف  

ىن شٌك؛ فإٌف الغرض منهما تضليل الناس للصورة التنزيلٌية، ـبالفة قطعٌية، ببل أد
 عن اإلسبلـ، كتعطيل حقائقو، كالثانية أشٌد خطرنا من األكذل. 

كالفرؽ بينهما كالفرؽ بني كيد الكافر، ككيد اؼبنافق، فكيد اؼبنافق أشٌد 
خطرنا من كيد الكافر؛ ألٌف اؼبنافق منسوب إذل اإلسبلـ، كحقيقتو خافية على 

 فر، فإنٌو عدٌك، صريح العداكة.الكثريين، خببلؼ الكا
 ،عوا اإلّيافكادٌ  ،ا أظهركا اإلسبلـمٌ ػم لفإّنٌ  ؛كاؼبنافقني»قاؿ ابن ابز: 

 - إذل غري ذلك ،الناس كجاىدكا مع ،وا مع الناسكحجٌ  ،وا مع الناسكصلٌ 
كاؼبسلموف يف جانب؛  ،بل ىم يف جانب ،هم يف الباطن ليسوا مع اؼبسلمنيكلكنٌ 
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ركف ؼبا جاءت بو الرسل يف الباطن، متظاىركف  كرسولو، منكً بوف م مكذًٌ ألّنٌ 
أكذاهم هللا يف ذلك، كصاركا   - كؼبقاصد معركفة ،غبظوظهم العاجلة ؛ابإلسبلـ

 ن أعلن كفره، كؽبذا صاركا يف الدرؾفبٌ  ، بل صاركا أكفر كأشرٌ الن بٌل ا ضي ارن فٌ كي 
 ،م إخوتوأّنٌ  اؼبسلم يظنٌ  ألفٌ  ؛خطرىم أعظم  ألفٌ األسفل من النار، كما ذاؾ إاٌل 

كا اؼبسلمني كخانوىم، ا أفشى إليهم بعض األسرار، فضرٌ كردبٌ  ،م على دينوكأّنٌ 
 . (ُ)«كضررىم أعظم ،فصار كفرىم أشدٌ 

رجلني خبيثني، عمدا إذل  لً ثى ىذين الصنفني من أعداء اإلسبلـ، كمى  لي ثى كمى  
اػببيث  كأٌما .ليغتصبها نفسهااألٌكؿ، فقد ىجم عليها؛ اػببيث فتاة عفيفة. أٌما 

فقد دافع عنها، أٌكؿ األمر، كطرد اؼبهاجم، فلٌما اطمأٌنت إليو، راكدىا  ،الثاين
 ليزين اها. ؛عن نفسها
فغاية اػببيثني كاحدة، كلكٌنهما اختلفا يف الوسائل، ككسيلة الثاين أخطر  

 من كسيلة األٌكؿ، ببل ريب.
 ة، فهي قسماف:كأٌما الصورة التأليفٌية االختبلفيٌ  

 صورة أتليفّية اختالفّية موافةة للصورة التزيللّية.  -أ
 صورة أتليفّية اختالفّية خمالفة للصورة التزيللّية.  -ب

من الصور التأليفٌية  ،ورةػقة أٌم صافو ػمب (،قطلى ػمي القطع ال)مكن ييػ كال
ة قريطػع بػػيقط نٌػمػػاإو نٌػع بذلك، فإػػن يقطػػػزيلٌية؛ كمػورة التنػػبلفٌية، للصاالختػ

 . (قطلى مي لػالقطع ا)بطريقة  ، ال(سيبٌ النًٌ  القطع)
؛ ألٌف االعتماد سيبٌ ق، دكف القطع النًٌ طلى مي ػىو القطع ال : يف القطعكاؼبعتربى 
 ريب. ضات، كىو ابطل، ببلفضي إذل القطع ابؼبتعارً يي  :سيبٌ على القطع النًٌ 

                                                           
 .َِ-ُٗ/ّ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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مختلفني قد يقطع كٌل كاحد منهم، دبوافقة ػمؤٌلفني الػكبياف ذلك أٌف ال
 - اليت اختلفوا فيها - كثري من مسائلهمالصورتو التأليفٌية للصورة التنزيلٌية، ك 

حكم على ػى أف نػسيٌب مؤٌدَين إلمسائل متعارضة، فيكوف قبولنا غبكم القطع النًٌ 
 متعارضة ابلصٌحة، كىو حكم ابطل، ببل خبلؼ. ػاْلراء ال

على القوؿ إبابحة الشيء، كعلى القوؿ بتحرًن  ،فكيف كبكم مثبلن 
  !!الشيء نفسو، حبكم كاحد، كىو موافقة الصورة التنزيلٌية، موافقة قطعٌية؟!

ق، دبوافقة أٌم طلى مي ػمختلفني اٌدعاء حصوؿ القطع الػفليس ألحد من ال 
يقطع  كن أفصورة، من ىاتني الصورتني، أك ـبالفتها، للصورة التنزيلٌية، كلكٌنو ّيي 

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

للقطع  سيٌب، على حديث، يرل أنٌو كاؼو ي قطعو النًٌ ػمؤٌلف فػكأف يعتمد ال
اعتمد عليو  كيرل من ِيالفو من اؼبؤٌلفني أٌف ما ؛ؼبخالفةالقطع ابابؼبوافقة، أك 

 يف القطع. ،كن االعتماد عليوّيي  ال :القاطع
 اإلضافٌية، األمور من ىو ظنٌػٌية: أك قطعٌية، اؼبسألة كوف»قاؿ ابن تيمٌية: 

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

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

 ىو الذم - القياس يف اؼبذكورة اؼبقٌدمة أفٌ  كذلك»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 مطابقة، تكوف أف ؽبا الذاِتٌ  فالوصف إضايٌف. ككصف ذاٌِت، كصف لػها -مثل 

                                                           
 .ُٔٗ/ِّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
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. فتكوف مطابقة، تكوف ال أك صدقنا، فتكوف  يف اؼبذكورة اؼبقٌدمات كصبيع كذابن
 فكوّنا اإلضايٌف، الوصف كأٌما. العاؼبني ربٌ   كاغبمد صدؽ، ىي القرآف أمثاؿ
. ينضبط ال أمر فهذا مسل مة، غري أك مسل مة، أك مظنونة، أك زيد، عند معلومة
 أف عن فضبلن  مػجهولة، كىي علمها، قد شخص، عند يقينٌية ىي مقٌدمة فريب  
 أك يقينٌية، غري أك يقينٌية، الػمقٌدمة فكوف يعلمها؛ لػم من عند مظنونة، تكوف

 كإضافٌية ًنسبٌية، أمور مسل مة: غري أك مسل مة، أك مشهورة، غري أك مشهورة،
 يف اجملهولة بل -اؼبظنونة  تنقلب كؽبذا. اها اإلنساف شعور حبسب تعرض ؽبا،
 .(ُ)«فبنوعة كاؼبسل مة بل مسل مة؛ كاؼبمنوعة معلومة، يقينٌية -حٌقو 
كقػػد تكػوف أدلٌػػة مػن يقطػػع ابلقطػػع النًٌسبػٌي سليمة، فػي الواقػػػػػػػػع؛ فتكػػوف  
 سليمة، موافقة للصورة التنزيلٌية. -اليت قطع اها  -آراؤه 
الواقػػػع؛ فتكػػوف  كقػػد تكػػوف أدلٌػػػة من يقطع ابلقطع النًٌسػبػٌي سقيمة، فػي 
 سقيمة، ـبالفة للصورة التنزيلٌية. -اليت قطع اها  -آراؤه 
كمن ىنا كاف إللزاـ اؼبخالف طريق كحيد فريد، ىو االعتماد على أدلٌة  

إذل أدلٌة  -يف اغبقيقة  -القطع الػميطلىق؛ فإٌف أدٌلة القطع النًٌسيٌب السليمة ترجع 
ها إليها ُيتاج إذل جهد العالًػم اجملتهد األؼبعٌي، القطع الػميطلىق، كلكٌن بياف رجوع

 الذم يستطيع الكشف عن ىذه العبلقة اػبفٌية اؼبفيدة.
م ػل اعتماد الطاعنني، على ما - يف ؿباكمة اإلسبلـ - كمن ىنا ال يصحٌ 

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

 التضليلٌية، كالتأليفٌية التعطيلٌية.  كالتأليفٌية

                                                           
 .ّٓ-ّْ/ِ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
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 -تسقط  (شخصٌية اعبرّية) إ، كمبد(قطعٌية األدلٌة) إفباالعتماد على مبد 
التنزيلٌية، كأٌم  هة إذل اإلسبلـ، كىي ـبالفة للصورةأٌم ِتمة موج   - من االعتبار
 هة إذل اإلسبلـ، كىي مستندة إذل صورة غري قطعٌية.ِتمة موج  
، أك بيح بعض صور الزىنقد يٌدعي بعض الطاعنني أٌف اإلسبلـ يي  ،فمثبلن  

ت، أك سٌمى: الزكاج اؼبؤق  ؛ كالطاعن إٌنا يقصد ما يي بعض الصور القريبة من الزىن
متعة النساء، أك متعة النكاح؛ لتمييزه  :سٌمىالزكاج اؼبنقطع، أك زكاج اؼبتعة، كيي 

 اختصارنا. (،اؼبتعة)من متعة الطبلؽ، كمن متعة اغبٌج. كىو مشهور ابسم 
منسوبني إذل اإلسبلـ قد اتٌفقوا على ػمؤٌلفني الػمهور الػجواب: إٌف جػكال 

يف مؤٌلفات  -عمومنا  - حصورةػمتعة. أٌما إابحتها، فهي مػالقوؿ بتحرًن ىذه ال
  .مؤٌلفني اؼبنسوبني إذل اإلسبلـػبعض ال

كن أف فاؼبسألة ليست من مسائل الصور التأليفٌية االتٌفاقٌية؛ كلذلك ال ّيي 
ة، فتكوف ىذه التهمة ا موافقة للصورة التنزيليٌ الطاعن، أبّنٌ  بيح، كالمي ػيقطع ال
 إذل صورة أتليفٌية اختبلفٌية، غري قطعٌية. مستندةن 
كيف يغٌض النظر، عن اتٌفاؽ صبهور اؼبؤٌلفني،   :من الطاعنكالعجب  

على القوؿ بتحرًن ىذه اؼبتعة، فبل ينسب ربرّيها إذل اإلسبلـ، كيعمد إذل رأم 
م الناس أٌف وىً بعض اؼبؤٌلفني، فٌبن خالفوا قوؿ اعبمهور، يف ىذه اؼبسألة؛ ليي 

 !!ؤٌلفني؟!متعة حكم إسبلمٌي، كليس رأَين فقهيًّا، لبعض اؼبػإابحة ال
كالطاعن قد غفل، أك تغافل، عن الردكد الكثرية، اليت كٌجهها صبهور 

ى القائلني إبابحتها، كما غفل، أك تغافل، عن األدلٌة الكثرية، اليت ػاؼبؤٌلفني، إل
 !!ساقها اعبمهور؛ إلثبات ربرّيها!

ليست خببلؼ نظرة الطاعن؛ فإٌّنم  - إذل اؼبتعة -فنظرة اعبمهور 
القوؿ إبابحتها، كما يطعن ىو؛ كلكٌن الفرؽ بينهما أٌف اعبمهور إٌنا يطعنوف يف 
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إذل رأم فقهٌي، كالطاعن يوٌجو مطاعنو إذل الشريعة  ممطاعنه وفيوٌجه
 وىم الناس أٌف إابحة اؼبتعة حكم شرعٌي إسبلمٌي.اإلسبلمٌية؛ ألنٌو يي 

من  كالفرؽ كبري بني الرأم الفقهٌي، كاغبكم الشرعٌي؛ فالرأم الفقهيٌ 
صيب إذا كافق الصورة التنزيلٌية يف أتليفو يي  :إنتاج اؼبؤٌلف الفقهٌي، كىو بشره 

 .الفقهيٌ  ط  إذا خالف الصورة التنزيلٌية يف أتليفوالفقهٌي، كِيي 
، كىو حكم  على النيبٌ  ،ؿأٌما اغبكم الشرعٌي؛ فهو اغبكم اؼبنز   

من صبلة األخطاء،  ، خببلؼ الرأم الفقهٌي؛ فإنٌو قد يكوفإمعصـو من اػبط
حني يعتمد اؼبؤٌلف على اؼبصادر السقيمة، اؼبخالفة للمصدر الوحيد الصحيح: 

 ؿ.الفهم السليم للوحي اإلؽبٌي اؼبنز  
 -تسقط  (شخصٌية اعبرّية) إ، كمبد(قطعٌية األدلٌة) إكابالعتماد على مبد 

ألٌّنا ِتمة مستندة إذل هة إذل اإلسبلـ؛ ، اؼبوج  (إابحة اؼبتعة)ِتمة  - من االعتبار
  .صورة غري قطعٌية؛ فهي صورة من الصور التأليفٌية االختبلفٌية

كألٌف )إابحة الػمتعة(، إذا عيٌدت جريػمة، فالػجريػمة شخصٌية، تتعٌلق 
أبصحااها، كىم من أفتػوا إبابحتها، من الػمنسوبني إلػى )اإلسبلـ(، دكف من 

قالوا بتحرّيها؛ فكيف تينسىب بعد ذلك  سواىم، من جػمهور الػمؤٌلفني، الذين 
 كٌلو، إلػى )الشريعة اإلسبلمٌية(؟!!!
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 مباحث التأليفّيةـً الحقائق ؤلاسالمّية والـالفروق بي

 

حقائق اإلسبلمٌية، ػككبرية، بني ال ،جب التنبيو على كجود فركؽ كثريةػي 
 (.اإلسبلـ)كاؼبباحث التأليفٌية، اؼبنسوبة إذل 

ة، سليمة كٌل السبلمة، بريئة كٌل صحيحة كٌل الصحٌ  :اإلسبلمٌيةفاغبقائق 
 من األخطاء، كاألكىاـ، كاألابطيل. الرباءة،

؛ فإٌّنا (، اليت تتعٌلق ببياف )اغبقائق اإلسبلمٌية(اؼبباحث التأليفٌية)خببلؼ 
 طئوف. صيبوف، كِيي ، يي من أتليف اؼبؤٌلفني، كىم بشره 

هٌمة الدقيقة، بني )اغبقائق اإلسبلمٌية(، كمن ىنا كجبت مراعاة الفركؽ اؼب
  الفركؽ:تلك كأبرز ك)اؼبباحث التأليفٌية(. 

 كاؼبباحث التأليفٌية اؼبتعٌلقة بو، كتشمل: ،الفركؽ بني القرآف الكرًن -أّواًل 
  .الفركؽ بني القرآف الكرًن، كقراءات القرٌاء -1
 . الفركؽ بني القرآف الكرًن، كتفسريات اؼبفٌسرين -2
 . الفركؽ بني القرآف الكرًن، كركاَيت أسباب النزكؿ -3
 . الفركؽ بني القرآف الكرًن، كأقواؿ الناسخ كاؼبنسوخ -4
 .يٌ ػالفركؽ بني القرآف الكرًن، كركاَيت اؼبٌكٌي كاؼبدن -5
 .الفركؽ بني القرآف الكرًن، كآراء بعض اؼبؤٌلفني يف اإلعجاز -6

 كتشمل: ،كاؼبباحث التأليفٌية اؼبتعٌلقة اها ،الفركؽ بني السٌنة النبويٌة -اثنًيا
 . الفركؽ بني السٌنة النبويٌة، كاألحاديث -1
 . الفركؽ بني السٌنة النبويٌة، كشركح اغبديث -2
 .الفركؽ بني السٌنة النبويٌة، كمباحث علـو اغبديث -3
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 كتشمل: ،كاؼبباحث التأليفٌية اؼبتعٌلقة اها ،الفركؽ بني الشريعة اإلسبلمٌية -اثلثًا
 .ديٌةقى ديٌة، كاْلراء العى قى الفركؽ بني األحكاـ الشرعٌية العى  -1
 .الفركؽ بني األحكاـ الشرعٌية العملٌية، كاْلراء األصولٌية -2
 .الفركؽ بني األحكاـ الشرعٌية العملٌية، كاْلراء الفقهٌية -3
 .قٌيةلي ة، كاْلراء اػبي قيٌ لي الفركؽ بني األحكاـ الشرعٌية اػبي  -4
 .الفركؽ بني الواقع اإلسبلمٌي، كاألخبار التارِيٌية -ًعاراب

 .الفركؽ بني النٌص األصيل، كترصبة النصٌ  -خامًسا
من ىذه  ،دينقلًٌ مي ػة الويٌ شٍ حى ػة على الجٌ كاْلية حي »قاؿ ؿبٌمد رشيد رضا: 

ا ذلك دينن  كَيعلوف كلٌ  ،آبراء الناس ،ؿمنز  ػال حقٌ ػالذين ِيلطوف ال ،ةاألمٌ 
 .(ُ)«اهيًّ ػا إلكشرعن  ،ماكَيًّ ػس

ة أخذت من دراسة التكاليف الفرعيٌ  بيد أفٌ »كقػاؿ مػحٌمد الغزالػٌي:  
ىذا العناء   ال تستحقٌ  يكى ، ضخمةأكقاَتن  تدا غريبة، استنفاؼبسلمني جهودن 

يـو  ة، فكلٌ طريق معوجٌ  ىذه الدراسة سارت يف و. كاألدىى من ذلك أفٌ كلٌ 
راد يي  مالذ ،النصٌ  ضى رٍ كاف عى   اؼبفركضى  خطوة. كذلك أفٌ  دىا عن اغبقٌ بعً يي  يػمرٌ 
 ىو حدث الذم لكنٌ  فهمو. يف ،ر كجهات النظرذكى تي  مٌ ػاعبماىري بو، ث أخذي 

 تسجيلها ثػمٌ  كالسٌنة، الكتاب من األيكذل، أدلٌتها عن الػمختلفة، األفهاـ انفصاؿ
 كتنٌقلت نفسو، الدين أٌّنا على كشركحهم، العلماء، أقواؿ فديكًٌنت. حدة على
رة، األجياؿ بني  مكعذرىا الذ كالسٌنة؛ الكتاب من أصلها، عن مقطوعةن  اؼبتأخًٌ

العلماء الذين كتبوا ىذه  ا، كأفٌ همم زبرج عن كاحد منػا لّنٌ أتسري بو بني الناس: 
ابلنسبة إذل  - مدكف عناء، كأّنٌ  ،ؿ أحكاـ هللاة تناكي ركا على العامٌ الشركح يسٌ 

                                                           
 .ّّّ/ّ( تفسري القرآف اغبكيم: ُ)
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 ما قيل: ك  - الة صاحب الرس
 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 تقدير ا للنيٌ 
عصور اإلسبلـ الزاىرة، فنحن  يف ،حنبل، كغريىم من فقهاء األمصار كابن

، لكانوا يٌ أحياء، كرأكا ما صنع األخبلؼ برتاثهم الفقه ثوا اليـوعً م لو بي نعتقد أّنٌ 
، معناه ٌي"أ ا حنف"قوؿ رجل من اؼبسلمني:  أعرؼ أفٌ  ِنؿ الثائرين عليو. إنٌ أكٌ 
أرفض أف يبقى  ِنفإنٌ ، . كمع ذلك حنيفة لقوؿ رسوؿ هللا بع فهم أيباتٌ  وأنٌ 

 ،كثر ببلد اإلسبلـأ شر يفتين مالذ على النحو اؼبذىيبٌ  ،ةتدريس الفركع الفقهيٌ 
كاحدة منها  كلُّ   تٍ قد سجنى  ،م اؼبسلمني صباعاتقسًٌ إشارة تي  مٌ كأرفض أ

 ،س الدين نفسودر  كأرل أف يي . أك صغارىم ،ها، كراء رجل من كبار الفقهاءنفسى 
ت للعلماء عن   ساؽ صبيع األفهاـ اليتتي  رة، ْثٌ طه  مي ػة الكالسنٌ  ،الكتاب الكرًن م:أ

 مٌ ة. مع تبيني أبعد ىذه النصوص الشرعيٌ  ،رينللعلماء اؼبتأخًٌ  تعنُّ  مني، أكاؼبتقدًٌ 
ة ق األمٌ ىجر األصوؿ عل   باع كاحد منها على مسلم. إفٌ  اتٌ ىذه األفهاـ ال يتعنٌي 
ـ جاءت أَيٌ  مٌ ػقت بعد ذلك آبراء الفقهاء الصغار. ثتعلٌ  مٌ ػآبراء الرجاؿ الكبار. ث
 مٌ ػكمنابع اإلسبلـ مهجورة. ث ،مةبهى مي  بة، كالنصوصستغرى أصبحت فيو السنن مي 

تهم بوف ألئمٌ ة يتعصٌ صبح أتباع اؼبذاىب الفقهيٌ أإذ  ؛كقعت األضحوكة الكربل
ال قيمة ؽبا. كعندما التحقنا  ،ةعبارات كتب مذىبيٌ  ا أعمى. كُيتبسوف يفبن تعصُّ 

 كأفٌ خل.  إا.. اْلخر أف يكوف مالكيًّ ك  ،اريد لبعضنا أف يكوف حنفيًّ أي  ،ابألزىر
كانت اعبماعة   ،ة بعض شعائر اإلسبلـ! كإذل عهد قريبسبة العلميٌ ىذه النًٌ 
حدرت اػببلفات ػان مٌ ػمذاىب األربعة؟ ثػعلى ال ،مسجد الواحدػال ػيف ،دتتعدٌ 
 ،ةات طائفيٌ لت إذل عصبيٌ إذ ربوٌ  ؛ى ىاكية أعمقػإل ،من سنني طويلة ،ةمذىبيٌ ػال

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

 مى ػغري ميداف؟ كلً  ىذا النشاط يف مى ػ؟ كلً غري عدكٌ  ىذا القتاؿ يف مى ػأخرل نسأؿ: لً 
ا خصوصن  ،و اإلسبلميٌ ػللفق ،ةمباحث الفرعيٌ ػال ػيف ،ركالتقعُّ  ،افػػاإلدم ىذا

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

 على أينزًلت منذ تتغيػٌػر، ال اثبتة، اإلسبلـ كحقائق»كقاؿ ؿبٌمد قطب: 
 كسٌنة اؼبنز ؿ، هللا كتاب ىو فيها اؼبرجع الساعة. قياـ ، إذل هللا رسوؿ
 كالتفسري، ابلشرح يتناكلوّنا -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 يفاكبراؼ،  من فيو

نعيش فيو  مجيلنا الذ كإفٌ . كال اكبراؼ ،ال يعرتيها غبش ،كاستقامتها ،كضوحها
 ػيالت ،ؼ على حقائق دينو، بسبب الغربةإذل التعرُّ  ،هو من أحوج األجياؿػل
 .(ِ)«...قلوب أىلو ػيف ،ت ابإلسبلـمٌ ػأل

 
 

 

                                                           
 .ُّٖ-ُّٕ( كيف نفهم اإلسبلـ: ُ)
 .ٔ-ٓ( ركائز اإلّياف: ِ)
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 القرآن الكريم، وقراءات القّراءً ـالفروق بي

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

 مباحث علم القراءات صحيحة قطعٌية، كال سٌيما اؼبباحث اػببلفٌية.
اؼبسألة الثانية عشرة: اتٌفقوا على أنٌو ال َيوز يف »قاؿ الفخر الرازٌم: 

مثل قوؽبم: "اغبمد "، بكسر الداؿ من  ،لشاٌذةالصبلة قراءة القرآف ابلوجوه ا
"اغبمد"، أك بضٌم البلـ من ""؛ ألٌف الدليل ينفي جواز القراءة اها مطلقنا؛ 

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

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

اؼبسألة الثالثة عشرة: اتٌفق األكثركف على أٌف »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
ا نقوؿ: ىذه ػالقراءات اؼبشهورة منقولة ابلنقل اؼبتواتر، كفيو إشكاؿ: كذلك ألنٌ 

فإف كاف  ؛أك ال تكوف ،القراءات اؼبشهورة، إٌما أف تكوف منقولة ابلنقل اؼبتواتر
فني بني ىذه األٌكؿ، فحينئذ قد ثبت ابلنقل اؼبتواتر أٌف هللا تعاذل قد خرٌي اؼبكل  

كاف ترجيح بعضها على   ،القراءات، كسٌول بينها يف اعبواز، كإذا كاف كذلك
بت ابلتواتر، فوجب أف يكوف الذاىبوف إذل البعض كاقعنا على خبلؼ اغبكم الثا

لكٌنا نرل  ؛ترجيح البعض على البعض مستوجبني للتفسيق، إف دل يلزمهم التكفري
 من القراءة، كُيمل الناس أٌف كٌل كاحد من ىؤالء القرٌاء ِيتٌص بنوع معنٌي 

ٌف كأٌما إف قلنا: إ .عليها، كّينعهم من غريىا، فوجب أف يلـز يف حٌقهم ما ذكر اه

                                                           
 .َٕ/ُ( التفسري الكبري: ُ)
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فحينئذ ِيرج القرآف عن   ،ىذه القراءات ما ثبتت ابلتواتر، بل بطريق اْلحاد
ا للجـز كالقطع كاليقني، كذلك ابطل ابإلصباع يب كلقائل أف َيي  .كونو مفيدن

فيقوؿ: بعضها متواتر، كال خبلؼ بني األٌمة فيو، كذبويز القراءة بكٌل  ،عنو
القراءات من ابب اْلحاد، كاحد منها، كبعضها من ابب اْلحاد، ككوف بعض 

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

ألٌف كٌل ما كاف قرآ ان كجب أف يثبت ابلتواتر، فحيث دل يثبت ابلتواتر، قطعنا 
 .  (ِ)«أنٌو ليس بقرآف

بطل القراءة اؼبتواترة، فنحن القراءة الشاٌذة ال تي »ازٌم أيضنا: كقاؿ الفخر الر 
يف إثبات مذىبنا. كأيضنا القراءة الشاٌذة ليست حبٌجة  ،نتمٌسك ابلقراءة اؼبتواترة

، لكانت متواترة...ػعند ا؛ ألنٌ  ، إذ لو كانت قرآ ان  . (ّ)«ا نقطع أٌّنا ليست قرآ ان
لقراءات الشاٌذة اؼبذكورة يف ىذه فهذه ىي ا»كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 

اْلية. كاعلم أٌف اٌققني قالوا: ىذه القراءات ال َيوز تصحيحها؛ ألٌّنا منقولة 
بطريق اْلحاد، كالقرآف َيب أف يكوف منقوالن ابلتواتر؛ إذ لو جٌوز ا إثبات زَيدة 

لقرآف؛ يف القرآف بطريق اْلحاد، ؼبا أمكننا القطع أبٌف ىذا الذم ىو عند ا كٌل ا
لت قً ما ني  - مع كوّنا من القرآف -ا جاز يف ىذه القراءات، أٌّنا ػمٌ ألنٌو ل

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

                                                           
 .ُٕ-َٕ/ُ( التفسري الكبري: ُ)
 .ُٗ/ٔ( التفسري الكبري: ِ)
 .ِّّ/ُُ( التفسري الكبري: ّ)
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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

ق طلى 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 -مصٌنفني ػاألركاف الثبلثة، كؽبذا ترل كتب ال
الذم  - رىا، كالصحيح ابالعتبارػي غيػف ،ما سقط كري ذلك، ففي بعضها ذً 

بكٌل  ر  ػتى غينبغي أف يي  ى. فبلػإف شاء هللا تعال ،ميعهاػي جػموجود ف -ذكر اه 
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 ِيتٌص ذلك بنقلها عنهم، بل إف ني ػعن غي ،بنقلها مصٌنف

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

ر ػكالشاٌذ، غي ،ع عليوجمى مي ػى الػإل ،منقسمة - كغريىم ،من السبعة - كٌل قارئ
 - همػاءتي قر ػف ،ع عليومجتمى ػال ،ككثرة الصحيح ،همػلشهرت -أٌف ىؤالء السبعة 

                                                           
 .ٕٓ/ِِ( التفسري الكبري: ُ)
 ( يف اؼبطبوع: )فإف قلنا(، كالصواب: )كإف قلنا(.ِ)
 ( يف اؼبطبوع: )كإف ىكذا أنزلت(، كالصواب: )كأٌّنا ىكذا أينزًلت(.ّ)
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 . (ُ)«...مػرىػػن غيػػػل عنقى ا يي ػػػقل عنهم، فوؽ ما ني ػػػى مػإل ،ن النفسػػترك
كقد شاع على ألسنة صباعة من اؼبقرئني اؼبتأٌخرين »كقاؿ أبو شامة أيضنا: 

كٌل فرد، فرد، فبٌا   :كغريىم من اؼبقٌلدين أٌف القراءات السبع كٌلها متواترة، أم
 - من عند هللا ،لةأبٌّنا منز   -ة السبعة، قالوا: كالقطع كم عن ىؤالء األئمٌ ري 

كاجب. ككبن اهذا نقوؿ، كلكن فيما اجتمعت على نقلو عنهم الطرؽ، كاتٌفقت 
عليو الفرؽ، من غري نكري لو، مع أنٌو شاع كاشتهر كاستفاض، فبل أقٌل من 

ؼبراد اها اشرتاط ذلك، إذا دل يٌتفق التواتر يف بعضها. فإٌف القراءات السبع ا
كم عن األئٌمة السبعة القرٌاء اؼبشهورين، كذلك اؼبركٌم عنهم منقسم إذل ري  ما
فيت لف فيو، دبعَن أنٌو ني صبع عليو عنهم، دل ِيتلف فيو الطرؽ، كإذل ما اختي أي  ما

 ،نسبتو إليهم يف بعض الطرؽ. فاؼبصٌنفوف لكتب القراءات ِيتلفوف يف ذلك
بهم يف ذلك، ككقف على كبلمهم فيو، عرؼ اختبلفنا كثرينا، كمن تصٌفح كت

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

ل ىذا ئاها غري القراءات السبع، على ما سبق تقريره يف األبواب اؼبتقٌدمة. كلو سي 
إذل حصرىا، كإٌنا  كدل يهتدً  ،القائل عن القراءات السبع اليت ذكرىا، دل يعرفها

إف كاف من أىل  -ىي شيء طرؽ ظبعو، فقالو غري مفٌكر يف صٌحتو، كغايتو 
يب دبا يف الكتاب الذم حفظو. كالكتب يف ذلك كما ذكر ا أف َيي  -ىذا العلم 
قة، فبني كتب الفريقني تباين يف مواضع  سٌيما كتب اؼبغاربة كاؼبشار  ـبتلفة، كال

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

                                                           
 .ُّٓ-ُّْ( اؼبرشد الوجيز: ُ)
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ا لسنا فٌبن يلتـز التواتر يف ػإنٌ  :يف كٌل حرؼ من حركؼ القراءة. فاغباصل العبارة
ف فيها بني القرٌاء، بل القراءات كٌلها منقسمة إذل متواتر األلفاظ اؼبختلى صبيع 

 ؼبن أنصف كعرؼ كتصٌفح القراءات كطرقها. كغاية كغري متواتر، كذلك بنيًٌ 
كإدغاـ أيب عمرك، كنقل اغبركة لورش،   - بديو مٌدعي تواتر اؼبشهور منهايي  ما

متواتر عن ذلك اإلماـ، الذم  أنٌو - كصلة ميم اعبمع، كىاء الكناية البن كثري
هد نفسو يف استواء الطرفني كالواسطة، سبت تلك القراءة إليو، بعد أف َيي ني 
يف كٌل فرد، فرد، من  ، أنٌو بقي عليو التواتر من ذلك اإلماـ إذل النيبٌ  إاٌل 

ل إاٌل آحادنا، إاٌل اليسري نقى ب العربات، فإٌّنا من ٌْث دل تي سكى ذلك، كىنالك تي 
 ،ر"، كنقلنا فيوػي "كتاب البسملة الكبيػف ،أيضنا ،كقد حٌققنا ىذا الفصلمنها. 

عني، مشنًٌ ػو البى ما تبلشى عنده شي  - ننيتقً مي ػمن األئٌمة ال - ٌذاؽحي ػمن كبلـ ال
 . (ُ)«كاب التوفيق

كاعلم أٌف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايرَتف، فالقرآف »كقاؿ الزركشٌي: 
كالقراءات ىي اختبلؼ  ؛للبياف كاإلعجاز ، على ؿبٌمدؿ ىو الوحي اؼبنز  

 .ألفاظ الوحي اؼبذكور يف كتبة اغبركؼ أك كيفٌيتها؛ من زبفيف كتثقيل كغريمها
ىهنا أمور: أحدىا أٌف القراءات السبع متواترة عند اعبمهور، كقيل: بل  ْثٌ 

"، كال إبنكار " ك"مصرخيًٌ مشهورة، كال عربة إبنكار اؼبربٌد قراءة ضبزة: "كاألرحاـً 
ىم شركائهم". أكالدى  مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر: "قتلي 

ففيو نظر؛  ، يٌ ػا تواترىا عن النبأمٌ  ؛عن األئٌمة السبعة ،أٌّنا متواترة :كالتحقيق
فإٌف إسناد األئٌمة السبعة اهذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات، كىي 

يف استواء الطرفني كالواسطة،  ،م تكمل شركط التواترػل ،دنقل الواحد عن الواح

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

قلت: كما أفّت بو الشيخاف نقلو النوكٌم يف شرح »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 
ؿ: قاؿ أصحابنا كغريىم: ال ذبوز القراءة يف اؼبهٌذب عن أصحاب الشافعٌي، فقا

، ألٌف القرآف ال يثبت  الصبلة كال غريىا ابلقراءة الشاٌذة؛ ألٌّنا ليست قرآ ان
، له أك جاىً  طه ابلتواتر، كالقراءة الشاٌذة ليست متواترة؛ كمن قاؿ غريه، فغالً  إاٌل 

كقد اتٌفق فقهاء نكر عليو قراءِتا يف الصبلة كغريىا، فلو خالف كقرأ ابلشاٌذ، أي 
بغداد على استتابة من قرأ ابلشواٌذ. كنقل ابن عبد الرٌب إصباع اؼبسلمني على أنٌو 

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

خبلفنا عبماعة منهم الزـبشرٌم، حيث ظٌنوا أٌّنا اختياريٌة، تدكر مع اختيار 
" ابػبفض؛ كمثل كاجتهاد البلغاء. كرٌد على ضبزة قراءة: "كاألرحاـً  ،الفصحاء

أكا ضبزة يف قراءتو: كي عن أيب زيد كاألصمعٌي كيعقوب اغبضرمٌي أف خطٌ حي  ما
ر الياء اؼبشٌددة، ككذا أنكركا على أيب عمرك إدغامو " بكس"كما أنتم دبصرخيًٌ 

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  ؛" بكذارل  رٍ : "مي يف البلـ إذا قلتى 

دغمت البلـ يف راء، كلو أي الناقص لئلخبلؿ بو؛ فأٌما البلـ فيجوز إدغامو يف ال
 . (ّ)«. كىذا رباميله...لـز التكرير من الراء. كىذا إصباع النحوٌيني. انتهى ،الراء

                                                           
 .ُّٗ-ُّٖ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .ّّّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ِ)
 .ِِّ-ُِّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ّ)
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ما لً  ؛كعن اإلماـ أضبد بن حنبل أنٌو كره قراءة ضبزة»كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 
 .(ُ)«ما كرىهالى  ،فيها من طوؿ اؼبٌد كغريه، فقاؿ: ال تعجبِن، كلو كانت متواترة

ق عليها طلً أي  ،ركن من ىذه األركاف الثبلثة كمّت اختلٌ »ؿ ابن اعبزرٌم: كقا
 ؛ن ىو أكرب منهمأـ عمٌ  ،أك ابطلة، سواء كانت عن السبعة ،ةأك شاذٌ  ،ضعيفة

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

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

 
صحيحة، كال سٌيما تفسريات الغبلة؛  اؼبفٌسرين تفسرياتليست كٌل 

 كليست كٌل مباحث علم التفسري صحيحة قطعٌية، كال سٌيما اؼبباحث اػببلفٌية.
كاؼبقصود ىنا التنبيو على مثار االختبلؼ يف التفسري، »قاؿ ابن تيمٌية: 

كلم عن اليت دعت أىلها إذل أف حرٌفوا ال ،كأٌف من أعظم أسبابو البدع الباطلة
ريد بو، كأتٌكلوه على غري أتكيلو، بغري ما أي  ، مواضعو، كفٌسركا كبلـ هللا كرسولو

كأنٌو اغبٌق، كأف  ،فمن أصوؿ العلم بذلك أف يعلم اإلنساف القوؿ الذم خالفوه
ث يعرؼ أٌف تفسري السلف ِيالف تفسريىم، كأف يعرؼ أٌف تفسريىم ؿبدى 

فساد تفسريىم، دبا نصبو هللا من األدلٌة  ع، ٌْث أف يعرؼ ابلطرؽ اؼبفٌصلةمبتدى 
 .(ُ)«على بياف اغبقٌ 

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

سولو بكبلمو، ككذلك معرفة عني على أف نفقو مراد هللا كر اليت خوطبنا اها فبٌا يي 
داللة األلفاظ على اؼبعاين؛ فإٌف عاٌمة ضبلؿ أىل البدع كاف اهذا السبب؛ فإٌّنم 
صاركا ُيملوف كبلـ هللا كرسولو على ما يٌدعوف أنٌو داٌؿ عليو، كال يكوف األمر  

 . (ِ)«كذلك، كَيعلوف ىذه الداللة حقيقة، كىذه ؾبازنا
إحدامها: قـو اعتقدكا معاين، ٌْث أرادكا ضبل »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

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

                                                           
 .ُْٗ/ُّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ٖٕ/ٕ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
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ؿ منز  ػمتكٌلم ابلقرآف، كالػإذل ال ،من كاف من الناطقني بلغة العرب، من غري نظر
ى ػإل ،، من غري نظرالذم رأكه ،معَنػب بو. فاألٌكلوف راعوا المخاطى ػعليو، كال

 ،جٌرد اللفظػمن الداللة كالبياف. كاْلخركف راعوا م ،تستحٌقو ألفاظ القرآف ما
 ،ريد بو العريٌب، من غري نظر إذل ما يصلح للمتكٌلم بوَيوز عندىم أف يي  كما

كلسياؽ الكبلـ. ٌْث ىؤالء كثرينا ما يغلطوف يف احتماؿ اللفظ لذلك اؼبعَن يف 
اللغة، كما يغلط يف ذلك الذين قبلهم، كما أٌف األٌكلني كثرينا ما يغلطوف يف 
صٌحة اؼبعَن الذم فٌسركا بو القرآف، كما يغلط يف ذلك اْلخركف، كإف كاف نظر 

ن إذل اللفظ أسبق. كاألٌكلوف صنفاف: َترة األٌكلني إذل اؼبعَن أسبق، كنظر اْلخري
 ،ريد بو، كَترة ُيملونو على ما دل يدٌؿ عليوكأي  ،يسلبوف لفظ القرآف ما دٌؿ عليو

، رى كدل يػي  د بو، كيف كبل األمرين قد يكوف ما قصدكا نفيو أك إثباتو من اؼبعَن ابطبلن
يف الدليل،  فيكوف خطؤىم يف الدليل كاؼبدلوؿ، كقد يكوف حقًّا، فيكوف خطؤىم

 . (ُ)«ال يف اؼبدلوؿ
ككثري منهم إٌنا ينظر من تفسري القرآف كاغبديث »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

فيتأٌكؿ أتكيبلِتم، فالنصوص اليت توافقهم  ،فيما يقولو موافقوه على اؼبذىب
ُيتٌجوف اها، كاليت زبالفهم يتأٌكلوّنا، ككثري منهم دل يكن عمدِتم يف نفس األمر 

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

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

                                                           
 .ُُٗ-َُٗ/ُّالفتاكل: ( ؾبموعة ُ)
 .َِْ/ُٕ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
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الذم أحاط بعلمو، كأٌما إذا  ،طل، فيكٌذب ابلباطلابْلية، فيعلم أٌف ما سواه اب
حط بشيء منها علمنا، فبل َيوز لو التكذيب بشيء ػم يعرؼ معناىا، كدل يي ػل

منها، مع أٌف األقواؿ اؼبتناقضة بعضها ابطل قطعنا، كيكوف حينئذ اؼبكٌذب 
كفساد ابلقرآف كاؼبكٌذب ابألقواؿ اؼبتناقضة، كاؼبكٌذب ابغبٌق كاؼبكٌذب ابلباطل، 

 . (ُ)«البلـز يدٌؿ على فساد اؼبلزـك
كيف التفسري من ىذه اؼبوضوعات قطعة كبرية، »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 ،يف فضائل سور القرآف ،مثل اغبديث الذم يركيو الثعليٌب كالواحدٌم كالزـبشرمٌ 
سورة، سورة؛ فإنٌو موضوع ابتٌفاؽ أىل العلم. كالثعليٌب ىو يف نفسو كاف فيو خري 

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

تفسريه ـبتصر من الثعليٌب، لكٌنو صاف  كاتٌباع السلف، كالبغومٌ  ،عن السبلمة
ي كتب ػموضوعات فػعة. كالعن األحاديث اؼبوضوعة، كاْلراء اؼببتدى  ،تفسريه

 . (ِ)«التفسري كثرية...
ككثرينا ما يشحن اؼبفٌسركف تفاسريىم من »كقاؿ أبو حٌياف األندلسٌي: 

ذلك اإلعراب، بعلل النحو، كدالئل أصوؿ الفقو، كدالئل أصوؿ الدين، ككٌل 
، كإٌنا يؤخى ىذا مقر   منا يف علم التفسري، دكف ذ ذلك مسل  ر يف آتليف ىذه العلـو
ؿ عليو، ككذلك أيضنا ذكركا ما ال يصٌح من أسباب نزكؿ، كأحاديث يف استدال

الفضائل، كحكاَيت ال تناسب، كتواريخ إسرائيلٌية، كال ينبغي ذكر ىذا يف علم 
كمن أحاط دبعرفة مدلوؿ الكلمة كأحكامها قبل الرتكيب، كعلم كيفٌية  .التفسري

                                                           
 .ُِٖ/ُٕ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .َُٗ/ُّ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
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ا كقبحو، فلن ُيتاج يف فهم تركيبها يف تلك اللغة، كارتقى إذل سبييز حسن تركيبه
ما ترٌكب من تلك األلفاظ إذل مفٌهم كال معٌلم، كإٌنا تفاكت الناس يف إدراؾ ىذا 

ينا الكبلـ كقد جرٌ  .الذم ذكر اه، فلذلك اختلفت أفهامهم، كتباينت أقواؽبم
يومنا مع بعض من عاصر ا، فكاف يزعم أٌف علم التفسري مضطٌر إذل النقل يف 

يبو، ابإلسناد إذل ؾباىد كطاكس كعكرمة كأضرااهم، كأٌف فهم فهم معاين تراك
اْلَيت متوٌقف على ذلك، كالعجب لو أنٌو يرل أقواؿ ىؤالء كثرية االختبلؼ، 

كنظري ما ذكره ىذا اؼبعاصر  .متباينة األكصاؼ، متعارضة ينقض بعضها بعضنا
صار يتكٌلم بتلك اللغة،  إفرادنا كتركيبنا، حٌّت  ،ؾأنٌو لو تعٌلم أحد ا مثبلن لغة الرتُّ 

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

الرتكٌي،  اكعن فهم ما تضٌمنو من اؼبعاين، حٌّت يسأؿ عن ذلك سنقرن  ،رهتدبُّ 
كٌل آية   عٌد من العقبلء؟ ككاف ىذا اؼبعاصر يزعم أفٌ ا يي ، ترل مثل ىذاسنجرن  أك

إذل  ،إذل أف كصل ذلك ،عن سلف، ابلسند ،خلفه  نقل فيها التفسريى 
 .(ُ)«الصحابة...

األٌكؿ:  :أربعة أٌمهاِتا كثرية، مآخذ التفسري لطالب»كقاؿ الزركشٌي: 
 الضعيف من اغبذر َيب لكن األٌكؿ؛ الطراز ىو ، كىذا هللا رسوؿ عن النقل
 :الػميموينٌ  قاؿ القلب. يف سواد األكراؽ سواد كإفٌ  كثري. فإنٌو كاؼبوضوع؛ فيو،

 الػمغازم، أصوؿ: ؽبا ليس كتب، ثبلث: يقوؿ حنبل، بن أحػمد سػمعتي 
 أنٌػها الغالب أفٌ  كمراده: أصحابو من الػميحقًٌقوف، قاؿ كالتفسري. كالػمبلحم،

                                                           
 .َُْ/ُ( تفسري البحر ايط: ُ)
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 .(ُ)«كثيػر... ذلك من صحٌ  فقد كإاٌل، مٌتصلة، صحاح، أسانيد، لػها ليس
 ذلك من صحٌ  الذم: قلتي »كقاؿ السيوطٌي ميعقًٌبنا على كبلـ الزركشٌي: 

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

 يف ريكم ما أكثر أفٌ  كٌلو ىذا من كغرضنا»كقاؿ ؿبٌمد رشيد رضا: 
 مقاصده عن لتاليو، كشاغل القرآف، على حجاب كثريه: أك اؼبأثور، التفسري
لوف للعقوؿ، اؼبنٌوًرة لؤلنفس، الػمزٌكية العالية  عن شاغل ؽبم اؼبأثور للتفسري فاؼبفضًٌ
ا، لػها قيمة ال التػي الركاَيت، بكثرة القرآف، مقاصد  أفٌ  كما موضوعنا، كال سػػػندن
لني  .(ّ)«تقٌدـ كما عنو، أخرل صوارؼ ؽبم التفاسري لسائر اؼبفضًٌ

 اْلَيت أخضع األثرمٌ  التفسري إفٌ : أقوؿ كأكاد»كقاؿ ؿبٌمد الغزارٌل: 
  الرسوؿ ألفٌ  الصحيحة؛ يف األسانيد طبيعيًّا، يكوف قد كىذا. لؤلحاديث

 يف جاءت اليت - األحاديث بعض أفٌ  الػمشكلة: لكنٌ  ربٌو؛ عن الػميبنيًٌ  ىو
 .(ْ)«...السند ضعيفة تكوف -ابلػمأثور  التفسري

 قصص يف اجملالس عرائس" الثعليٌب: كتاب إفٌ »كقاؿ صبلح اػبالدٌم: 
 التفسري، كتب يف مرجعنا يكوف أف يصلح كال عند العلماء، مرفوض" األنبياء
 موضوعة، فيو: اليت كالركاَيت، كاألخبار، اغبكاَيت، كمعظم األنبياء، كقصص
الباطلة.  اؼبردكدة اإلسرائيلٌيات، عن مأخوذة كأساطيػر، خرافات، كىي كمردكدة،

                                                           
 .ُٔٓ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .ِِٖٓ/ٔ( اإلتقاف يف علـو القرآف: ِ)
 .َُ/ُ( تفسري القرآف اغبكيم: ّ)
 .ُٖٗالقرآف: ( كيف نتعامل مع ْ)
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ه الفادم اليت ، كاألساطري ،و ضمن اػبرافاتألنٌ  ؛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 اػبالدٌم أيضنا: 

 اليت اؼببهىمات بعض نبنٌي  كال عنو، سكت عٌما كنسكت القٌصة، عن حديثو
ا القرآف أاهمها  إذل كذىبوا ذلك، يفعلوا لػم اؼبفٌسرين من كثرينا كلكنٌ  !عمدن
 اها كفٌسركا الكبلـ، تفٌصل اليت كاإلسرائيلٌيات تثبت، لػم كالركاَيت اليت األخبار
 .(ّ)«القرآف أاهمها اليت اؼببهىمات اها كبٌينوا هللا، كبلـ

                                                           
(. كقد رٌد صبلح اػبالدٌم، على ( ىُ) و اسم مستعار ًلمن أل 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، وروايات أسباب الىـالفروق بي

 
ثبوَتن قطعيًّا، كثبوت القرآف الكرًن، كالكثري  ،ليست تلك الركاَيت بثابتة

ركاَيت مكذكبة موضوعة مفرتاة،  - عند بعض اؼبؤلٌفني -من تلك الركاَيت 
ليس أكثر  :لبعض ركاَيت أسباب النزكؿ اؼبؤٌلفنيقيمة ؽبا. كتصحيح بعض  ال

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

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

، »ٌْث قاؿ:  كأٌما اليـو فكٌل أحد ِيرتع لآلية سببنا، كِيتلق إفكنا ككذابن
 . (ِ)«ملقينا زمامو إذل اعبهالة، غري مفٌكر يف الوعيد للجاىل بسبب اْلية

سباب النزكؿ أٌّنم كمن عجيب شأف ركاة أ»د رشيد رضا: كقاؿ ؿبمٌ 
ّيزٌقوف الطائفة اؼبلتئمة من الكبلـ اإلؽبٌي، كَيعلوف القرآف عضني متفرٌقة، دبا 
قة يفٌككوف اْلَيت، كيفصلوف بعضها من بعض، كدبا يفصلوف بني اعبمل اؼبوثى 

، كما َيعلوف لكٌل آية من  يف اْلية الواحدة، فيجعلوف لكٌل صبلة سببنا مستقبلًّ
انظر ىذه اْلَيت ذبد إعجازىا  .مسألة كاحدة سببنا مستقبلًّ  اْلَيت الواردة يف

شعر بو يف ضمن أف مٌهدت لؤلمر بتحويل القبلة، ما يي  ،يف ببلغة األسلوب
حكاية شبهة اؼبعرتضني، اليت ستقع منهم، كبتوىني ىذه الشبهة إبسنادىا إذل 
السفهاء من الناس، كإيرادىا ؾبملة، كبوصلها ابلدليل على فسادىا، كبذكر 

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

يف جعل القبلة األكذل قبلة، ٌْث التحويل عنها، كابلتلٌطف يف  ،كببياف اغبكمة
من ارتداد بعض من يٌدعوف اإلّياف، عن دينهم؛ افتتا ان  ،عٌما سيكوف ،اإلخبار

عظم حٌّت ال ي ؛يف سياؽ بياف اغبكمة ،ابلتحويل، كجهبلن ابألمر، إذ أكرد اػبرب
 ،م عليهمعلى غري اؼبنعى  ،كاؼبؤمنني، كببياف أٌف اؼبسألة كبرية ،على النيبٌ  ،كقعو

دبعرفة دالئل اؼبسائل،  ،ابؽبداية اإلؽبٌية، اليت سبق ذكرىا، كىي اإلّياف الكامل
،  الثابتني على اتٌباع الرسوؿ ،كحكم األحكاـ، ٌْث بتبشري اؼبؤمنني اؼبهتدين

فتو كرضبتو، كفضلو كإحسانو. كبعد ىذا كٌلو أمره ابلتحٌوؿ إباثبة هللا إٌَيىم، برأ
 -أمرنا صرُينا، كما سيأِت يف تفسري بقٌية اْلَيت. أفيصٌح يف مثل ىذا السياؽ 

قاؿ: إٌف  فنا، كيي تػى فنا، نػي تػى ل نػي عى و، كَيي قى ثػي أف نفٌك كي  - ق بعض صبلو كآَيتو ببعضاؼبوثى 
لت، كإف أٌدل ذلك إذل قلب صبلة منو نزلت غبادثة حدثت، أك كلمة قي كلٌ 

، كجعل آَيت التمهيد متأٌخرة يف النزكؿ  الوضع، كجعل األٌكؿ آخرنا، كاْلخر أٌكالن
أبف قبعل القرآف عضني؛ ألجل  ،عن آَيت اؼبقصد؟ أتسمح لنا اللغة كالدين

رؼ من َتريخ عي  كإف قيل: إٌف إسناد بعضها قوٌم، حبسب ما ،كيتركاَيت ري 
 . (ُ)«؟!الراكين
زكؿ ػػباب نػػبتطٌلب أس ،مفٌسرينػن الػر مػػػع كثيػػكلأي »كقاؿ ابن عاشور:  
نزلت ألجلها؛ لبياف  - من القرآف -ركل أٌف آَيت يي  ،القرآف، كىي حوادث آم

 ،ي ذلك، كأكثركاػحو ذلك، كأغربوا فػأك غبكايتها، أك إنكارىا، أك ن ،حكمها
نزلت على  - من القرآف -وىم الناس أٌف كٌل آية ى كاد بعضهم، أف يي ػحتٌ 

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

ر أسباب نزكؿ ػػػثبتت ابلنقل، دكف احتماؿ أف يكوف ذلك رأم الناقل، فكاف أم
كإرساؿ حبلو  - كاإلسراؼ، ككاف يف غٌض النظر عنو ،القصد بنيرنا ػػالقرآف دائ
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  ،الكبلـ عليوكلبلستغناء عن إعادة  ر،ػػاء التفسيػػػػنػػي أثػف
ها. كأ ا عاذر ػجمع شتاتػي ،رأَين  - ي ذلكػف -مٌدخر ما أراه  رػمسائل، غيػال
ن ػػٌل مػػػك  أبفٌ  - فاستكثركا منها - باب النزكؿػي أسػف ،واػػالذين أٌلف ،متقٌدمنيػال

ع فيو، حٌبة التوسُّ ػمتلكو مػت ،عر مشبى ػغي ،يف موضوع ،كتاب يتصٌدل لتأليف
ا ػػػمػو، فريضى بػػػػسفى ٌد نػى مً ػو، كيي ػػػسبى ذكي قػى ليي  ؛ن ملتقطاتوػػػم ،تزيدػػينفٌك يس فبل
ر ىٌياب ػ. غي"ي من حديثك، َي سعدػزدن"د، رضى الصٌب ابلوعد، كيقوؿ: ػػػجػي

ب؛ ػػلك القلػػإذا امت ،عػػػػأف الولػػػػػك شػاذر، ككذلػػػذرة عػػػػمتطٌلب مع لعاذؿ، كال
 ،مفٌسرين، الذين تلٌقفوا الركاَيت الضعيفة، فأثبتوىاػأساطني ال أعذر ي الػٌ كلكن
م ينٌبهوا على مراتبها، قٌوة كضعفنا، حٌّت أكمهوا كثرينا من الناس أٌف ػي كتبهم، كلػف

القرآف ال تنزؿ آَيتو، إاٌل ألجل حوادث تدعو إليها، كبئس ىذا الوىم؛ فإٌف 
ة، يف أصناؼ الصبلح، فبل يتوٌقف بو صبلح األمٌ  القرآف جاء ىادَين إذل ما

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

ما التخصيص اها، كلو أٌف أسباب النزكؿ كانت كٌلها متعٌلقة آبَيت عاٌمة، لى 
وا: ػػػػن قالػحي ،وؿػػػػػػػة األصػد أراحنا أئمٌ ػػػػػضٌر على عمومها؛ إذ قدخل من ذلك 

ها ػراـ ركات ،باابن كثريةػػخصوص السبب"، كلكٌن أسػب ال ،ظػػػرة بعمـو اللفػػػ"العب
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ـٌ، أك تقييد مطلق، أك إلػراد، من تػػن مػتعيي حمل، فتلك ػجاء إذل مػخصيص عا
التفسري، قبل التنبيو على ضعفها، أك  يػأماـ معان ،ىي اليت قد تقف عرضة

 . (ُ)«أتكيلها
 اليت التارِيٌية، األخطاء ىذه نظائر استعرضنا كلو» كقاؿ صبحٌي الصاحل:

لت ، ضبي  بنا لطاؿ ينطق، دل دبا القرآفى  كأنطقت النزكؿ، أسباب على ضببلن
 سرٌ ال على أيدينا لنضع فرصة؛ ننتهزىا كإٌنا التجواؿ، بنا كامتدٌ  االستعراض،

 بدٌ  ال أف العلماء أكثر ظىنُّ  -نظر ا  يف - فهو األخطاء، ىذه كراء الكامن،
 أسبااها معها ديفنت اليت اؼباضية، األمم كقائع يف حٌّت  نزكؿ، سبب من آية لكلٌ 

 سبب التماس لزامنا كاف فإف كعواقبها؛ مقٌدماِتا رموسها يف كطيويت كنتائجها،
 من أكانوا سواء الكرًن، الرسوؿ عهد على ابألحياء، متعٌلقنا فليكن ؽبا، نزكؿ

 . (ِ)«الكتاب أىل من أـ اؼبشركني، من أـ اؼبؤمنني،
 اػبلط، ىذا بعض عن النظر غضضنا كإذا»كقاؿ صبحٌي الصاحل أيضنا:  
 أسباب يف اؼباضية، الوقائع إبدراج اؼبفٌسرين، مبالغة من الناش  اؼبقصود، غري

 األسباب، اهذه اؼبتعٌلقة الركاَيت، صيغ يف أخرل، عقبات كاجهنا النزكؿ،
 األحواؿ، صبيع يف النزكؿ، سبب يف بياف نصًّا، الصحيحة الراكم عبارة فليست

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

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

 
ثبوَتن قطعيًّا، كثبوت القرآف الكرًن؛ بل إٌف ليست تلك األقواؿ بثابتة 

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

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

من ساءلكم عن بياف  :فالتقدير ،قيل: اػبطاب لليهود»قاؿ ابن اعبوزٌم: 
 :قاؿ لكم، فعلى ىذاكٌلموىم دبا ربٌبوف أف يي   :فاصدقوه، كقيل: أم ، ؿبٌمد

، اْلية ؿبكمة. كقيل: اؼبراد بذلك مساىلة اؼبشركني يف دعائهم إذل اإلسبلـ
ـٌ،  (الناس)؛ ألٌف لفظ عده فاْلية عند ىؤالء منسوخة آبية السيف. كفيو بي  عا

 . (ُ)«فتخصيصو ابلكٌفار ُيتاج إذل دليل
زعم قـو أٌّنا منسوخة آبية السيف، كليس »كقاؿ ابن اعبوزٌم أيضنا: 

و دل َيمر ابلعفو، مطلقنا، بل إذل غاية، كمثل ىذا ال يدخل يف بصحيح؛ ألنٌ 
 . (ِ)«اؼبنسوخ

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

 . (ّ)«كأيضنا فإنٌو خرب

                                                           
 .ُٓ( اؼبصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( اؼبصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ِ)
 .ُٔ ( اؼبصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ:ّ)
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وقعوا فتنة، قيل: اؼبراد ابْلية اتٌقاء اؼبشركني أف يي »كقاؿ ابن اعبوزٌم أيضنا: 
سخ ذلك آبية السيف. كليس ىذا بشيء، رقة، ٌْث ني في وجب القتل، فالأك ما يي 

عتقد، إذا أكرىوا اؼبؤمنني على الكفر ابلقوؿ، الذم ال يي  ،كإٌنا اؼبراد جواز تقواىم
 . (ُ)«غري منسوخ كىذا اغبكم ابؽو 

اؼبسألة الثانية: قاؿ بعضهم: ىذه اْلية منسوخة »كقاؿ الفخر الرازٌم: 
لو: ﴿ْثي  ذىٍرىيٍم يف خىٍوًضًهٍم يػىٍلعىبيوفى﴾آبية السيف، كىذا بعيد؛ ألٌف قو 

مذكور  (ِ)
ألجل التهديد، كذلك ال ينايف حصوؿ اؼبقاتلة، فلم يكن كركد اْلية الداٌلة على 

 . (ّ)«كجوب اؼبقاتلة رافعنا لشيء من مدلوالت ىذه اْلية، فلم ُيصل النسخ فيو
ْلية منسوخة آبية قاؿ مقاتل كالكليٌب: ىذه ا»كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 

السيف، كىذا بعيد؛ ألٌف شرط الناسخ أف يكوف رافعنا غبكم اؼبنسوخ، كمدلوؿ 
ىذه اْلية اختصاص كٌل كاحد أبفعالو، كبثمرات أفعالو من الثواب كالعقاب، 
كذلك ال يقتضي حرمة القتاؿ، فآية القتاؿ ما رفعت شيئنا من مدلوالت ىذه 

 . (ْ)«اْلية، فكاف القوؿ ابلنسخ ابطبلن 
جٌرد ػل معى ز أف َيي ػجي ػم يػل ،كلو كاف من أخبار اْلحاد»كقاؿ ابن تيمٌية: 

فلم يثبت أٌف شيئنا من القرآف  ،جملةػخرب غري معلـو الصٌحة  اسخنا للقرآف. كابل
 .(ٓ)«سخ بسٌنة، ببل قرآفني 

                                                           
 .ِِ( اؼبصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ: ُ)
 .ُٗ( األنعاـ: ِ)
 .ْٖ/ُّ( التفسري الكبري: ّ)
 .َُْ/ُٕ( التفسري الكبري: ْ)
 .ُِٖ/َِ( ؾبموعة الفتاكل: ٓ)
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كبعض اؼبفٌسرين يقوؿ: ىذه اْلية منسوخة آبية »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
كىذا يتوٌجو إف كاف يف اْلية النهي عن القتاؿ، فيكوف ىذا النهي السيف، 

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

من قتاؽبم دبا ىو أعظم من  بتلى ابعبهاد، فعليو أيضنا أف يصرب غبكم هللا، فإنٌو يي 
مر لي بو يـو أحد كاػبندؽ، كعليو حينئذ أف يصرب كيفعل ما أي كبلمهم، كما ابتي 

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

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

السيف؛ العتقادىم أٌف ىذه اْلية اقتضت التقرير ؽبم على دينهم، كظٌن آخركف 
ٌركف، على دينهم، كىم أىل الكتاب، ككبل القولني غلط قى أٌّنا ـبصوصة دبن يػي 

ؿبض، فبل نسخ يف السورة، كال زبصيص، بل ىي ؿبكمة، عمومها نٌص 
ن السور اليت يستحيل دخوؿ النسخ يف مضموّنا، فإٌف أحكاـ ؿبفوظ، كىي م

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

 أٌكالن  اؼبكل ف على ثبوِتا ألفٌ  ؿبق ق؛ أبمر إاٌل  يكوف، ال فيها النسخ فاٌدعاء
 اقًٌقوف أصبع كلذلك ؿبق ق، دبعلـو إاٌل  يكوف، ال بثبوِتا العلم بعد فرفعها ؿبق ق؛

                                                           
 .ُٓٗ/ٖ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ِّٔ/ُِ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ِْٖ-ِْٕ/ُ( بدائع الفوائد: ّ)
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 بو للمقطوع رفعه  ألنٌو اؼبتواتر؛ اػبرب كال القرآف، ينسخ ال الواحد خرب أفٌ  على
 نسخو، (ُ)يدعي اؼبٌكٌية األحكاـ من كاف ما أفٌ  فاقتضى ىذا ابؼبظنوف؛

 اعبمع ّييكن ال حبيث ابلنسخ، قاطع مع إاٌل  فيو، الدعول تلك قبوؿ ينبغي ال
 األحكاـ سائر يف يقاؿ .. كىكذا.فيهما اإلحكاـ دعول كال الدليلني، بني
 .(ِ)«مدنٌية أك كانت، مٌكٌية

ن ػػػػم ،رػػػػو كثيػػػػج بػػػػػهػا لػػػػف مػػن ضعػٌ ق تبيػػهذا التحقيػكب»كقاؿ الزركشٌي: 
أٌّنا منسوخة آبية السيف، كليست   - اْلَيت اْلمرة ابلتخفيفيف  -مفٌسرين ػال

 ، دبعَن أٌف كٌل أمر كرد َيب امتثالو، يف كقت ما،ػػإسى نٍ مي ػكذلك، بل ىي من ال
إذل حكم آخر، كليس  ،وجب ذلك اغبكم، ٌْث ينتقل ابنتقاؿ تلك العٌلةلعٌلة تي 

ا  . (ّ)«بنسخ، إٌنا النسخ اإلزالة، حٌّت ال َيوز امتثالو أبدن
ألٌف القرآف  اسخ مهيمن على كٌل الكتب، كليس »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 

، كىو قليل، بنٌي   هللا َيِت بعده  اسخ لو، كما فيو من  اسخ كمنسوخ، فمعلـو
ي ػف ، اسخو عند منسوخو، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسوؿ، كالعٌدة كالفرار

علمنا ابلنسخ، علم أٌف غالب حٌقق 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 ،اْلتية ابلفاحشة، فبٌينتو السٌنة، ككٌل ما يف القرآف
نىا ًإلىٍيكى الذًٌٍكرى م القرآف، كقاؿ سبحانو: ﴿كىأىنٍػزىلٍ ػػحكػاف لػػػفهو بي - عند من يراه

                                                           
 )ييد عى(.( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: ُ)
 .َّْ-ّّٗ/ّ( اؼبوافقات: ِ)
 .ِْ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ّ)
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ى لًلن اًس﴾ لًتػيبػىنيًٌ
فليس بنسخ؛  ،على ما ظٌنو كثري من اؼبفٌسرين ،، كأٌما ابلقرآف(ُ)
لوقت اغباجة، أك خطاب قد  ،ر بيانوخًٌ ل أي جمى ػمي  كأتخري، أك ،(ِ)كإٌنا ىو نسأ
، أك حكم عاـٌ  ،حاؿ بينو  كبني أٌكلو خطاب غريه، أك ـبصوص من عمـو

ي معَن. كأنواع اػبطاب كثرية، فظٌنوا ذلك ػف ،مداخلة معَنػخاٌص، أك لػل
نسخنا، كليس بو، كأنٌو الكتاب اؼبهيمن على غريه، كىو يف نفسو متعاضد، كقد 

 . (ّ)«توذٌل هللا حفظو
 تػجٌسدت، -هللا  مع -حقًّا  األدب إساءة لكنٌ »كقاؿ صبحٌي الصاحل: 

 رغػػػم كاؼبنسوخ، ابلناسخ وؿالق من اإلكثار، فػي النسخ، أصحاب تساىيل فػي
 أقػػرب، اإلنسػػػػاء إلػى ىػػو كالتأكيل: ابلبحػػػث، يواجهونو، ما أبفٌ  اليقينػٌي، علمهم
 سػػػببو، زاؿ ثػمٌ  لسبب، بو؛ أيمر ما الػمنسوخ فػي سلكوا ألصق. فقد كبػو

 ،(ْ)هللا لقاء للذين يرجػػػوف كابلػمغفػرة، ابلصبػر، كالقٌلة، الضعف، حني كاألمػػػػػر
 من ضرب ىو كإنٌػما شيء؛ فػي النسخ، من ىذا كليس السيف، آبية نسخو ثػمٌ 

 .(ٓ)«الػحاجة كقت إلػى البياف، كأتخيػر الن ٍسء،
 -الدعوة  آيػػػػات مػػػػن -( آيػػة َُِ) أبفٌ  كالزعػػػم»كقاؿ ؿبٌمد الغزارٌل: 

 - الػمسلمة الػجماىري أفٌ  على دٌلت غريبة، حػماقة ىو السيف: آبية نيسخت،
 اهذا كنسوا القرآف، جهلوا -حضارتنا  يف العلمٌي، أك العقلٌي، التخٌلف أٌَيـ فػي

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

انيوا يىٍكًسبيوفى﴾. ]اعباثية:  ـى اَّللً  لًيىٍجزًمى قػىٍومنا دبىا كى  [.ُْيػىٍرجيوفى أىَي 
 .ِٗٔ( مباحث يف علـو القرآف: ٓ)
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 نػماذج يضعوف ككيف الدعوة، يػحرٌكوف ككيف هللا، إذل يدعوف كيف الػجهل
 اإلسبلمٌية، الدعوة فشل أسباب من ىذا كلعلٌ .. الػحسن للعرض حسنة،
 ىو السيف أفٌ  ظين   رسالتها، أداء عن -كثرية  أٌَيـ يف -الدعوة  ىذه ككقوؼ
 أك -النسخ  فقٌصة. العقبلء ابتٌفاؽ ابطل، كىذا! التبليغ كاجب يؤٌدم الذم
 ابطل، ىذا -تعمل  ال كلكن موجودة، فهي اْلَيت، بعض بتحنيط اغبكم
ا القرآف يف كليس  كحيكم العمل، عن عيطًٌلت، إٌّنا ييقاؿ: أف يػيمكن آية، أبدن
الذم  ىو الػحكيم لكنٌ  تعمل، أف يػيمكن آية كلٌ .. ابطل ىذا.. ابلػموت عليها
 القرآف، آَيت تيوز ع كبذلك اْلية، فيها تعمل أف يػيمكن التػي الظركؼ، يعرؼ
 .(ُ)«الػحسنة كالػموعظة ابلػحكمة، البشػػر، أحواؿ على

تفاسري  بعد مراجعة مئات اؼبراجع اؼبعتمدة، من»كقاؿ مصطفى الزؼبٌي: 
القرآف، كاغبديث الشريف، كشركحو، ككتب أصوؿ الفقو، كاؼبؤٌلفات القدّية 

من آية قرآنٌية، أك سٌنة  -كاغبديثة، بشأف النسخ يف القرآف: دل أجد دليبلن قطعيًّا 
نبويٌة متواترة، أك إصباع الصحابة، أك أقواؿ كيٌتاب الوحي، البالغ عددىم أكثر 

على نسخ آية معٌينة آبية أخرل، أك بسٌنة متواترة. يدٌؿ  -من أربعني صحابيًّا 
ليس إاٌل دليبلن ظنٌػيًّا ـبتلىفنا فيو، مستنتىجنا من أخبار  -كقيل  -فكٌل ما كيتب 

اْلحاد، أك االجتهادات الشخصٌية، أك الدالالت الظنٌػٌية للنصوص. فقد أصبع 
يزكؿ إاٌل ابليقني. على أٌف ما ثبت ابليقني ال  -قدّينا كحديثنا  -علماء اإلسبلـ 

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

                                                           
 .ْٖ( كيف نتعامل مع القرآف: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف: ِ)
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كعدد اْلَيت الػمنسوخة، فػي الػحكم، »كقاؿ مصطفى الزؼبٌي أيضنا: 
( آية، عند ابن اعبوزٌم، ِْٕدكف التبلكة، كىي تيقرىأ فػي الػمصاحف: )

( آية، عند أبػي جعفر النٌحاس، ُّْ( آية، عند ابن سبلمة، ك)ُِّك)
( آية، كرٌد َِالقاىر البغدادٌم. كحصرىا السيوطٌي، يف ) عبد ( آية، عندٔٔك)

عليو العالػم األصورٌل، "الشيخ ؿبٌمد اػبضرٌم"، كأثبت عدـ نسخ آية كاحدة، 
"موسى جواد منها، كحصرىا مصطفى زيد، فػي خػمس آَيت، كأثبت األستاذ 

ابألدلٌػػة العقلٌية،  -عفانة" عدـ صٌحة نسخ تلك اْلَيت الػخمس. كقػػػد أثبتنا 
عدـ  -لرفػػػػع غموض النسػػػػخ فػي القػػػػرآف"  كالنقلٌية، فػي كػػتػػابنػػا: "التبيػػػػاف

 .(ُ)«كجػػػػود آيػػػة قرآنٌية، كاحػػػػدة، منسوخة، فػي القرآف الكرًن

                                                           
 .َّْ-ِْٗالفقو يف نسيجو اعبديد: ( أصوؿ ُ)
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ّي والـقرآن الكريم، وروايات الً الـالفروق بي
ّ
 مدوّي ـمك

 
ثبوَتن قطعيًّا، كثبوت القرآف الكرًن؛ كليست   ،ليست تلك الركاَيت بثابتة

كٌل آراء اؼبؤلٌفني يف ىذه اؼبسألة صحيحة قطعٌية، بل ىي اجتهادات، قد 
 طئوف، كإف كانت يف عمومها صحيحة.صيب أصحااها، كقد ِيي يي 

 ىذه مع نعتقد ال ككٌنا كذلك، ذلك كاف كإذا»قاؿ أبو بكر الباقبليٌن:  
، القرآف من عليو نزؿ ما على نص  لصحابتو قد الرسوؿ أفٌ  اعبملة  نزؿ كما أٌكالن
 ظاىرنا ذلك، يف قوؿه  منو كاف كال مدنٌيو، كسائر مٌكٌيو، صبيع كعلى آخرنا، منو

 من أيضنا جعلو كال بو، كالتديُّنى  حفظىو، األٌمةى  ألـز كال التأكيل، ُيتمل ال جليًّا،
 على كحركفو، كلماتو كترتيبى  القرآف، سور نٍظمى  ألزمهم أنٌو كما دينهم، نوافل
، كحدٌ  ـبصوص، كجو  كالعدكؿ تغيريه، من كمنعهم لزكمو، عليهم أخذ مرسـو
 كما يكن، دل ما نقل َيب ككيف عنو، ذلك نقلي  كينتشر يظهر أف َيب لػم: عنو
 ذلك كاف كإذا! كانتشاره ظهوره، كجوب عن فضبلن  بو، كاإلخبار لو، أصل ال

 ما: قالوا فإف .توٌىػمتموه 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 لػم كأنٌو كمدنٌيو، مٌكٌيو كعلى آخره، كعلى القرآف،

 العلم ككلماِتا، كإلزامهم السور، آَيت ترتيب على نٌصو، حسب معرفتو، إذل
 على الدليل: ؽبم تبلكِتا؟ قيل يف عليو كنص   شرعو، الذم اؼبنهج كلزـك اها،
 كفرضيو سواءن، كقع قد على األمرين نٌصو ككاف تٌدعوف، كما كاف لو أنٌو ذلك
، حصوالن  حصل قد األٌمة على ؽبما  نقلي  العادة مستقرٌ  يف لوجب متماثبلن معتدالن

 عليو، اؼبنصوص خالف من كأتثيمي  كعلميهم بو، لو، األٌمة كًحفظي  كظهوريه، ذلك،
 كَيرم بو، العلمي  فيًرض ما معرفة الواجب، عن عن عدؿى  مىن كزبطئةي  ذلك، يف
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 للقرآف حفظو  من عليو، أمريىم جرل حسب ما على كزبطئتو ذلك يف أمريىم
 حفظىهم أكجب ما كجو كعلى آَيتو ككلماتو، كترتيب نظمو، كمعرفة نفسو،
رنا، منها يكوف متقدًٌمنا أف َيب كما صلواِتم، لرتتيب  يف منها ييفعىل كما كمتأخًٌ
 الواجبة دينهم فرائض من ذلك كغري دكف النهار، الليل كيف الليل، دكف النهار
 ذلك يكن لػم كلىٌما .ذائعنا شائعنا كقوعنا ؽبم عليها النصُّ  كقع كاليت عليهم،
 ًذكر على نص   قد كاف هللا  رسوؿ أفٌ  العلم أىل من أحده  يىدٌعً  كلػم كذلك،

 يكن كلػم ًعلمو، فػىٍرضي  ظاىرنا جليًّا، نصًّا كآخره، القرآف من عليو أينزؿ ما أٌكؿ
 الدين، فرائض من ليس بذلك العلم أفٌ  يف اختبلؼ كخلفها األٌمة سلف بني
 قرأ إذا فيو، للنظر التارؾ َيْث كال عنو، كالسؤاؿ علمو، عن اإلبطاء يسعي  فبٌا كأنٌو

 اهذه عيًلم: منو يينًقص كلػم فيو، يزد كلػم نظمو، يغرٌيه عن كلػم كجهو، على القرآف
 كآخره، ذلك، من عليو، أينزؿ ما أٌكؿ على قاطع الرسوؿ، من نصٌ  ال أنٌو اعبملة
 يدؿُّ  كفبٌاحاكلتموه.  ما بطل ذلك، ثبت كإذا كمدنٌيو، ،مٌكٌيو تفصيل كعلى
 يركف ال -الصحابة  من -ذلك  يف اؼبختلفني أفٌ  قلناه ما صٌحة على أيضنا

ربكف إٌنا ، بل هللا رسوؿ عن فيو اختبلفهم  أٌداىم كما أنفسهم، عن بذلك ِيي
 عن ذلك، يف بعضيهم ركل كإف األمػػر؛ بظاىر كاستدالليػهم، اجتهاديىم، إليو
كى كإٌنا قاطعنا، نصًّا يركه لػم شيئنا،  النيبٌ  ، قوالن  عنو ُيي  للتأكيل كقٌصةن  ؿبتمبلن

 أف كال سبيلو، ىذه ما على اتٌفاقهم َيب كليس كطريقه، سبيله  عليها كالظنوف،
 إذا منتشرنا، ظاىرنا اتًمل الكبلـ من ىذا الباب يف منو، ظبعوه ًلما نقليهم يكوف
 أراد فبٌا ىو كال اغبٌجة، بو تقـو من حبضرة كقوعنا معلىننا، الرسوؿ من يقع لػم كاف
 ًقبىلو، من كينتشر عنو، ييذاع أف -كاالثنني  ذلك للواحد قولو كقتى  - كقصد
 ذلك كاف كإذا إبظهاره، اغبٌجة كإقامةى  إذاعتىو كيقصد كيرٌدده، يكٌرره حٌّت 

ؿ يف أكٌ  ،كمىن بعدىىم ،الصحابةكقد اختلف قلتموه.  فبٌا شيء َيب لػم كذلك،
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  .(ُ)«ها ؿبتملة للتأكيلكلٌ   ،يف ذلك ركاَيت كريكيىتٍ  كآخره. ،ما أينزؿ من القرآف
، فإٌف خذ على إطبلقو، ففيو نظره إف أي  ،كىذا القوؿ»قاؿ الزركشٌي: ك 

سورة البقرة مدنٌية، كفيها: ﴿َيى أىيػُّهىا الن اسي اٍعبيديكا رىب كيمي﴾
أىيػُّهىا  ، كفيها: ﴿َيى (ِ)

الن طىيًٌبنا﴾ الن اسي كيليوا فب ا يف اأٍلىٍرًض حىبلى
. كسورة النساء مدنٌية، كفيها: ﴿َيى (ّ)

أىيػُّهىا الن اسي اتػ قيوا رىب كيمي﴾
ٍأ ييٍذًىٍبكيٍم أىيػُّهىا الن اسي﴾(ْ) ، كفيها: ﴿ًإٍف يىشى

. كسورة (ٓ)
مىنيوا ارٍكىعيوا كىاٍسجيديكا﴾حٌج مٌكٌية، كفيها: ﴿َيى أىيػُّهىا ال ًذينى آػال

. فإف أراد (ٔ)
ي ػما ىو فػ: ىذا إنٌ (ٕ)كلذا قاؿ مٌكي   ؛مفٌسركف أٌف الغالب ذلك، فهو صحيحػال

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

                                                           
 .ُِٗ-ُُٗ/ُالربىاف يف علـو القرآف: كانظر:  ،ِّٗ-ِّٕ/ُ( االنتصار للقرآف: ُ)
 .ُِ( البقرة: ِ)
 .ُٖٔ( البقرة: ّ)
 .ُ( النساء: ْ)
 .ُّّ( النساء: ٓ)
 .ٕٕ( اغبٌج: ٔ)
 .ُِٖ/ُ( انظر: اؽبداية إذل بلوغ النهاية: ٕ)
 .ُُٗ-َُٗ/ُ ( الربىاف يف علـو القرآف:ٖ)
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فين فـً القرآن الكريم، وآراء بعض الـالفروق بي
ّ
 ي ؤلاعجازـمؤل

 
أصل اإلعجاز؛ كلكٌن آراء اؼبسلمني، يف كجود ال ِيتلف اثناف من 
ليست بثابتة ثبوَتن قطعيًّا، كثبوت ف كٌلها ؿبٌل اتٌفاؽ؛اؼبؤٌلفني يف اإلعجاز ليست  

طئوف، صيب أصحااها، كقد ِيي القرآف الكرًن؛ ألٌّنا عبارة عن اجتهادات، قد يي 
 ل، كاالٌتكاء على الظنوف.كالتمحُّ ف سٌيما عند التكلُّ  كال

يف  نكر أفٌ نكره، ال ني يف اغبقيقة ال ني  فاإلعجاز العلميٌ »قاؿ ابن عثيمني:  
لكن غاذل بعض الناس يف اإلعجاز  ؛رةالقرآف أشياء ظهر بياّنا يف األزمنة اؼبتأخٌ 

 فنقوؿ: إفٌ  و كتاب رَيضة، كىذا خطأ. رأينا من جعل القرآف كأنٌ ، حٌّت العلميٌ 
ة على ىذه قد تكوف مبنيٌ  ال تنبغي؛ ألفٌ  اؼبغاالة يف إثبات اإلعجاز العلميٌ 

 تبنٌي  ة، ْثٌ  على ىذه النظريٌ ت زبتلف، فإذا جعلنا القرآف داالًّ ت، كالنظرَيٌ نظرَيٌ 
داللة القرآف صارت خاطئة، كىذه  ة خطأ، معَن ذلك أفٌ ىذه النظريٌ  أفٌ  بعدي 

  .(ُ)«مسألة خطرية جدًّا
ة كثرية، منها كعلميٌ  ،ةكيف القرآف إشارات كونيٌ  ،ىذا»د قطب: كقاؿ ؿبمٌ 

، كىي تي حٌّت  ،م يكشف عنوػكمنها ما ل ،ما كشف عنو العلم ت بدليل ثبً  اليـو
ى لبشر أف و ما كاف يتأتٌ من عند هللا العليم اغبكيم، كأنٌ  ،ىذا القرآف قاطع أفٌ 
 العلمٌية، الكشوؼ كراء قبرم، أف كبتاج ال ؛ كلكٌنامن عند نفسو ،ينطق بو

 للقرآف، العلميٌ  اإلعجاز إلثبات الػمحدىثني؛ الكيٌتاب بعضي  يصنع الىثيػنى، كما
ا، كشفنا العلػػم كشػػػػف فكيٌلما  !قػبػػل مػن عنو، القػػرآف تػحٌدث لقػػػد: قػالوا جديدن

 مرحلة يف زالت، ما الكشوؼ ذاِتا ىذه ألفٌ  ذلك؛ نصنع أف نػحتاج ال

                                                           
 . ِٖ/ِٔ( ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبٌمد بن صاحل العثيمني: ُ)



61 

 نربط أف َيوز فبل. ّنائٌيةن  علمٌيةن  حقيقةن  بعدي  ييصبًػح لػم منها ككثري اإلثبات،
 يثبت قد اليت اؼبتقلًٌبة، النظرٌَيت اهذه القرآف، يف الكونٌية، لئلشارات تفسري ا
 ،من الكثرة كالثبوت كالقطع ،دالئل اإلعجاز يف القرآف كألفٌ ؛ الغد يف خطؤىا،

نا ما زلنا يف حاجة إذل مزيد كأنٌ   ،تحبيث ال كبتاج إذل الركض كراء ىذه النظرَيٌ 
بل إشارة  ،ةو حقائق ّنائيٌ ا ما أثبتو العلم على أنٌ من اإلثبات! كيكفينا جدًّ 

 .(ُ)«كاحدة تكفي إلثبات اإلعجاز

                                                           
 .ّٕٓ( ركائز اإلّياف: ُ)
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ة الىبوّية، وألاحاديثـالفروق بي
ّ
 ً السى

 
صحيحة،  - نسوبة إلػى النبػٌي الػم -الػمركيٌة  ليست كٌل األحاديث

لبعض  ،مؤٌلفنيػ. كليس تصحيح بعض ال(موضوعةػاألحاديث ال)سٌيما  كال
  .من قبيل التصحيح االتٌفاقٌي القطعيٌ :  الػمنسوبة إلػى النبػيٌ األحاديث 
أحاديث كثرية، اختلفوا يف تصحيحها، كشبٌة أحاديث صٌححها فثٌمة 

 . بتبديل بركاية مغايرة، بزَيدة أك بنقيصة، أكبعضهم بركاية، كصٌححها آخركف 
 .يف نفس األمر ،بو مقطوعكليس تصحيح اغبديث دليبلن على أنٌو 

أٌف اغبديث عند أىلو  -عٌلمك هللا كإٌَيم  -اعلم »قاؿ ابن الصبلح: 
ينقسم إذل صحيح، كحسن، كضعيف. أٌما اغبديث الصحيح: فهو اغبديث 

العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إذل منتهاه،  اؼبسند الذم يٌتصل إسناده بنقل
. كيف ىذه األكصاؼ احرتاز عن اؼبرسى كال يكوف شاذًّا، كال معل   ل، كاؼبنقطع، بلن

ل، كالشاٌذ، كما فيو عٌلة قادحة، كما يف راكيو نوع جرح. كىذه أنواع َيِت كاؼبعضى 
و ابلصٌحة، م لكى . فهذا ىو اغبديث الذم ُيي تبارؾ كتعاذلإف شاء هللا  ،ذكرىا
خبلؼ بني أىل اغبديث. كقد ِيتلفوف يف صٌحة بعض األحاديث؛  ببل

الختبلفهم يف كجود ىذه األكصاؼ فيو، أك الختبلفهم يف اشرتاط بعض ىذه 
ل. كمّت قالوا: ىذا حديث صحيح، فمعناه: أنٌو اٌتصل األكصاؼ، كما يف اؼبرسى 

وف مقطوعنا بو يف سنده مع سائر األكصاؼ اؼبذكورة، كليس من شرطو أف يك
نفس األمر، إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد، كليس من األخبار اليت أصبعت 

 .(ُ)«األٌمة على تلٌقيها ابلقبوؿ

                                                           
 .َٖ-ٕٗ( معرفة أنواع علـو اغبديث: ُ)
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كقد انتشرت األحاديث الضعيفة كاؼبوضوعة يف كٌل  ادو، كيف كٌل كادو، 
الكثريكف، فكانت ىذه الغفلة، كذاؾ التغافل  -أك تغافل  -كغفل عن بطبلّنا 

 سببني من أسباب االكبراؼ عن اغبٌق، كاإلعراض عن ىداية القرآف الكرًن.
كقد كاف صباىري أئٌمة السلف يعرفوف صحيح اؼبنقوؿ »قاؿ ابن اعبوزٌم: 

كيستنبطوف علمو، ْثٌ  ،من سقيمو، كمعلولو من سليمو، ٌْث يستخرجوف حكمو
عنهم  فقٌلدكىم فيما نقلوا، كأخذكا ،طالت طريق البحث على من بعدىم

ال يفرٌقوف بني  ،إذل أف آلت اغباؿ إذل خلف ،ىٌذبوا، فكاف األمر متحامبلن  ما
صحيح كسقيم، كال يعرفوف نسرنا من ظليم، كال َيخذكف الشيء من معدنو، 
فالفقيو منهم يقٌلد التعليق يف خرب ما غرب خربه، كاؼبتعٌبد ينصب ألجل حديث 
ـٌ األحاديث اؼبنكرة، كيذكر ؽبم ما لو  ال يدرم من سطٌره، كالقاٌص يركم للعوا

ـٌ من عنده يتدارسوف الباطل، فإذا أنكر شٌم ريح العلم ما ذكره، فخرج ال عوا
، فكم قد أفسد القٌصاص (حٌدثنا)ك (،أخرب اػ)قالوا: قد ظبعنا ىذا ب ،عليهم عادل

من اػبلق ابألحاديث اؼبوضوعة، كم من لوف قد اصفٌر ابعبوع، ككم ىائم على 
و بيح، ككم َترؾ ركاية العلم زعمنا منكجهو ابلسياحة، ككم مانع نفسو ما قد أي 

د، كىو حٌي، ككم م أكالده ابلتزىُّ ػوتً يف ذلك، ككم مي  ،ـبالفة النفس، يف ىواىا
 .(ُ)«ال يوفٌيها حٌقها، فهي ال أًٌن، كال ذات بعل ،ض عن زكجتوعرً مي 

األحاديث الضعيفة،  اغبديث اؼبوضوع شرٌ  اعلم أفٌ »: ابن الصبلح كقاؿ
 .(ِ)« ببياف كضعو مقرك ان إاٌل  ،فمعَن كا يف أمٌ  ،وحالى  مى لً عى  ،ركايتو ألحد كال ربلٌ 
االستقبلؿ  - يف ىذه األعصار - فقد تعٌذر: »أيضنا كقاؿ ابن الصبلح 

                                                           
 .ٖ/ُ( اؼبوضوعات: ُ)
 . َُِ( معرفة أنواع علـو اغبديث: ِ)
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من ذلك، إاٌل كذبد  ،دبجٌرد اعتبار األسانيد؛ ألنٌو ما من إسناد ،إبدراؾ الصحيح
شرتط يف ي ركايتو، على ما يف كتابو، عرَيًّ عٌما يي ػف ،ي رجالو من اعتمدػف

يف معرفة الصحيح  - كاإلتقاف. فآؿ األمر إذف ،كالضبط ،اغبفظالصحيح، من 
يف تصانيفهم اؼبعتمدة  ،عليو أئٌمة اغبديث إذل االعتماد على ما نص   - كاغبسن

 . (ُ)«من التغيري كالتحريف - لشهرِتا - ن فيهااؼبشهورة، 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
اؼبوضوع يف  فإفٌ  ؛ا ابطلة؛ كال منافاة بني القولنيأّنٌ  مى لً قد عي  ،فيو أحاديثى  أفٌ 

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

 ،ٌما ذكرهػمن ىذا النوع، كقد  ازعو طائفة من العلماء يف كثري م ،أحاديث كثرية
ل على أنٌو ابطل، بل بٌينوا ثبوت بعض ذلك، لكٌن ٌما يقـو دليػكقالوا: إنٌو ليس م

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

ي الفضائل كالرقائق، فيقبلوف ػف - صرخُّ ػال كٌل الت - رخيص قليبلن ػاألحكاـ، كالت
 -موضوعة ػث الػم ركاتو، فإٌف األحاديػػهً ػا اتُّ ػػػاده، ال مػنػا ضعف إسػػػك مػذلي ػف

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

                                                           
 .ّٖ( معرفة أنواع علـو اغبديث: ُ)
 .ُٖٕ/ُ( ؾبموعة 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 دبتٌػهى عى كما أبو نػي »الذىيٌب أيضنا:  كقاؿ
أعظم من ركايتو لؤلحاديث  -كهللا يعفو عنو  -، ما أعلم لو ذنبنا الفنٌ 

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

                                                           
 .َِٓ/ٖ( سري أعبلـ النببلء: ُ)
 .ُْٔ/ُٕ( سري أعبلـ النببلء: ِ)
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ة الىبوّية، وشروح الحديثـالفروق بي
ّ
 ً السى

 
صحيحة، كال سٌيما شركح  اػباٌصة ابألحاديث: ليست كٌل الشركح

الغبلة؛ فإٌّنم قصدكا إذل شرح األحاديث الصحيحة، كغري الصحيحة، بطريقة 
 ربريفٌية؛ لتكوف على كفق أىوائهم.

حٌّت عند غري الغبلة؛ ألٌف الشرح  كاالختبلؼ يف الشركح حاصل كثرينا، 
 لفهم اغبديث، كبياف اؼبراد منو. ،ليس أكثر من اجتهاد الشارح

، الذم ثبت صدكره منو، ثبوَتن قطعيًّا، كالفرؽ كبري، بني كبلـ النبػٌي  
 كبني كبلـ الشارح، حٌّت إذا كاف عاًلمنا من العلماء الصاغبني.

صٌنفوا يف شرح اغبديث كتفسريه  ككذلك كقع من الذين»قاؿ ابن تيمٌية: 
 .(ُ)«من اؼبتأٌخرين، من جنس ما كقع فيما صٌنفوه من شرح القرآف كتفسريه

ككثري منهم إٌنا ينظر من تفسري القرآف كاغبديث »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
فيما يقولو موافقوه على اؼبذىب، فيتأٌكؿ أتكيبلِتم، فالنصوص اليت توافقهم 

م يكن عمدِتم يف نفس األمر ػ زبالفهم يتأٌكلوّنا، ككثري منهم لُيتٌجوف اها، كاليت
 . (ِ)«اتٌباع نٌص أصبلن 

                                                           
 .ُْٗ/ُّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .َِْ/ُٕ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
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ة الىبوّية، ومباحث علوم الحديثـالفروق بي
ّ
 ً السى

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

 .الػحديثٌية(، اليت امتؤلت اها الػمؤل فات خبلفٌيةػمباحث الػال) تلك
، أبرزىا: (حديثػعلـو ال)من  ،رةػي مباحث كثيػف ،مؤٌلفوفػفقد اختلف ال 
قل  عى مي ػحديث الػصٌحة ال

نعى نػٍ عى مي ػحديث الػالصٌحة ، ك (ُ)
حديث ػالصٌحة ، ك (ِ)

نػػػ  نؤى مي ػال
  .(ْ)لمرسى ػحديث الػالصٌحة ، ك (ّ)

 ،أحدمها على اْلخرم ػي 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(ٕ)اغباؿركاية ؾبهوؿ 

 .(ٗ)ناكلةمي ػكال ،جادةل، كالوً التحمُّ 
كال ريب فػي أٌف لػهذه االختبلفات أثرنا كبرينا، فػي اختبلؼ الػمؤٌلفني، فػي  

 تصحيح األحاديث، كفػي تضعيفها. 

                                                           
 .ََُ-ٗٗ( انظر: نزىة النظر: ُ)
 .ُٕٗ، كقواعد التحديث: ُٗٓ-ُٖٓ( انظر: نزىة النظر: ِ)
 .ِٕ، كشرح اؼبنظومة البيقونٌية: َُٖ( انظر: قواعد التحديث: ّ)
 .َُِ-َُُ( انظر: نزىة النظر: ْ)
 .ِٕ، كشرح اؼبنظومة البيقونٌية: َُٖ( انظر: قواعد التحديث: ٓ)
 .َُٓ-َُْ( انظر: نزىة النظر: ٔ)
 .ُِٔ( انظر: نزىة النظر: ٕ)
 .ُِٖ-ُِٕ( انظر: نزىة النظر: ٖ)
 .ُُٔ-ُٗٓ( نزىة النظر: ٗ)
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دّيةـالفروق بي
َ

دّية، وآلاراء الَعق
َ

 ً ألاحكام الشرعّية الَعق

 
 ديٌة صحيحة، كال سٌيما آراء الغبلة.قى ليست كٌل اْلراء العى 
بل كبعض  - ؼبتكٌلمة كاؼبتفلسفةفكثري من أتباع ا»قاؿ ابن تيمٌية: 

يقبل قوؿ متبوعو فيما  - اؼبتفٌقهة كاؼبتصٌوفة، بل كبعض أتباع اؼبلوؾ كالقضاة
كإفساد بعضها،  ،من االعتقادات اػبربيٌة، كمن تصحيح بعض اؼبقاالت ،رب بوِيي 

 . (ُ)«بعض، ببل سلطاف من هللا كذـٌ  ،كبعض القائلني ،كمدح بعضها
 ،ركالتدبُّ  ،ركالتفكُّ  ،كاالعتبار ،كهللا قد أمر ابلنظر»أيضنا: كقاؿ ابن تيمٌية 

 :كعلمائها ،ةة السنٌ كال أئمٌ  ،ةمن سلف األمٌ  ،ؼ عن أحدعرى كال يي  ،ي غري آيةػف
 ،من النظر ،دبا جاءت بو الشريعة ،فقوف على األمرهم متٌ بل كلٌ  ،و أنكر ذلكأنٌ 

 "،ي لفظ "النظرػراؾ فػكلكن كقع اشت ،كغري ذلك ،ركالتدبُّ  ،كاالعتبار ،ركالتفكُّ 
من ابطل  ،موفم أنكركا ما ابتدعو اؼبتكلًٌ فإّنٌ  ؛كلفظ "الكبلـ" ،االستدالؿ""ك

ـ إلنكار جنس ستلزً إنكار ىذا مي  فاعتقدكا أفٌ  ؛كاستدالؽبم ،ككبلمهم ،نظرىم
 :كضعو سٌمي ماكاالستدالؿ. كىذا كما أٌف طائفة من أىل الكبلـ يي  ،النظر

هللا بو  سٌمى بو فيو من فساد الدين مامي ػكال ،دين" كىذا اسم عظيم"أصوؿ ال
ل: قد أنكركا أصوؿ الدين. بطً مي ػقاؿ ال ،عليم. فإذا أنكر أىل اغبٌق كالسٌنة ذلك

سٌمى أصوؿ الدين، كإٌنا أنكركا ما ظبٌاه ىذا: نكركا ما يستحٌق أف يي م يي ػكىم ل
ما أنزؿ هللا اها من  ،أبظباء ، كىي أظباء ظٌبوىا ىم كآابؤىم"أصوؿ الدين"

ى  ،سلطاف، فالدين ما شرعو هللا كرسولو أصولو كفركعو، كمن ااؿ أف  كقد بني 
ى  ر ىذا ػي غيػف ،نا ىذاكما قد بيٌ . دكف أصولو ،فركع الدين يكوف الرسوؿ قد بني 

                                                           
 .ٕٔ/ُ( ؾبموعة 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 إنٌ  ،الضبلالت

الذم اثر بني علماء  ،جدؿ الكبلميٌ ػكما كاف ال: »كقاؿ سٌيد قطب
 ،ة آفة من آفات الفلسفة اإلغريقيٌ ة، إاٌل حوؿ ىذه التعبريات القرآنيٌ  ،مسلمنيػال
ة ة العربيٌ عند اليهود كالنصارل، عند ـبالطتها للعقليٌ  ،ةمباحث البلىوتيٌ ػكال

يف  ،أف نقع -حن اليـو ػن -ة الناصعة.. كما كاف لنا ة اإلسبلميٌ الصافية، كللعقليٌ 
 . (ِ)«!!بقضاَي علم الكبلـ ،كصباؿ القرآف ،د صباؿ العقيدةفسً ىذه اْلفة، فني 

                                                           
 .ّٖ/ْ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٓ/ُ :( يف ظبلؿ القرآفِ)
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 ً ألاحكام الشرعّية العملّية، وآلاراء ألاصولّيةـالفروق بي

 
 الغبلة. ، كال سٌيما آراءٌيةقطع ليست كٌل اْلراء األصولٌية صحيحة

نوع  - يف كبلمها - إاٌل كقع ،طائفة من اؼبتأٌخرين كقل  »ة: قاؿ ابن تيميٌ  
 - د يف كثري من اؼبصٌنفاتوجى غلط؛ لكثرة ما كقع من شبو أىل البدع؛ كؽبذا يي 

من  - كاغبديث ،كالتفسري ،كالزىد ،كالفقو ،كأصوؿ الدين ،يف أصوؿ الفقو
، كالقوؿ  ،يذكر يف األصل العظيم عٌدة أقواؿ كُيكي من مقاالت الناس ألوا ان

الذم بعث هللا بو رسولو ال يذكره؛ لعدـ علمو بو؛ ال لكراىتو ؼبا عليو 
 . (ُ)«الرسوؿ
كمثل ىذا الغلط كقع فيو كثري من اػبائضني يف »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  

كإنكار  .أك التحرًن ،أك اإلَياب ،قلل العأصوؿ الفقو، حيث أنكركا تفاضي 
كأمثاؽبما، لكٌن اعبمهور  ،كابن عقيل ،ل يف ذلك قوؿ القاضي أيب بكرالتفاضي 

هارٌم، ػحٌمد الرببػي مػحسن التميمٌي، كأبػي الػعلى خبلؼ ذلك، كىو قوؿ أب
 .(ِ)«ي اػبطٌاب، كغريىمػي يعلى، كأبػكالقاضي أب

  ل، فإفٌ مى جي ػعلى ال ،مقصود ىنا التنبيوػالما ػكإنٌ »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  
ي ػكأصوؿ الفقو، بل ف ،ي أصوؿ الدينػف ،فةكثرينا من الناس يقرأ كتبنا مصن  

الذم  ،جد فيها القوؿ اؼبوافق للكتاب كالسٌنةػحديث، كال يػتفسري 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

                                                           
 .ِٖٖ/ٓ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ُّٓ-ُّْ/ٕ( ؾبموعة 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. كإٌنا اؽبدلُيصٌ  ما  تلك األقواؿيف َيد

ا كاف ىو العلم الذم َيكم مٌ لفقو" لى علم "أصوؿ ا فإفٌ »كقاؿ الشوكايٌن:  
أ إليو عند ربرير اؼبسائل، كتقرير الدالئل، يف لجى إليو األعبلـ، كاؼبلجأ الذم يي 

مة عند كثري ذ مسل  رة، تؤخى رة، كقواعده ار  غالب األحكاـ، ككانت مسائلو اؼبقر  
أحدىم  فإفٌ  ؛فنيكتصانيف اؼبصنًٌ  ،راه يف مباحث الباحثنيتمن الناظرين، كما 

ما قالو بكلمة من كبلـ أىل األصوؿ، أذعن لو اؼبنازعوف، كإف  إذا استشهد لً 
، سة على اغبقٌ قواعد مؤس   مسائل ىذا الفنٌ  العتقادىم أفٌ  ؛كانوا من الفحوؿ

ر عن القدح يف من اؼبعقوؿ كاؼبنقوؿ، تقصي  ،ةة علميٌ اغبقيق ابلقبوؿ، مربوطة أبدلٌ 
كاهذه الوسيلة صار كثري من  .يف الطوؿ تٍ لغى الفحوؿ، كإف تبا شيء منها أيدم
م يعمل بغري علم ػو لأنٌ  راية، كىو يظنٌ  ا لو أعظمى ا يف الرأم، رافعن أىل العلم كاقعن 

على ىذا  - يػمن أىل العلم ل ،ماعةػبعد سؤاؿ ج - ملِن 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 اف صحيحو من سقيمو، موضًٌ كبي
ها الصواب، ػضح لو بيتٌ  ،ي علموػف ،على بصرية مي ػللتعويل عليو، ليكوف العالً 

 .(ِ)«اغبقيق ابلقبوؿ حجاب يبقى بينو كبني درؾ اغبقٌ  كال
رأم   لو أفٌ كالذم يطالع علم أصوؿ الفقو يتبني  » كقاؿ القرضاكٌم:

ما يرل من اػببلؼ اؼبنتشر يف كثري من القاضي كمن كافقو ىو الراجح، كذلك لً 
 ت إبطبلؽ، ك اؼو ثبً ف فيو بني مي ة ما ىو ـبتلى مسائل األصوؿ، فهناؾ من األدلٌ 

                                                           
 .ٗٓ/ُٕ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ْٓ-ّٓ/ُ( إرشاد الفحوؿ: ِ)
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لة، كاالستحساف، مرسى ػمصاحل الػي الػإبطبلؽ، كقائل ابلتفصيل. مثل اختبلفهم ف
 ،ـوػػػػو معلػػػا ىمٌ ػرىا. مػكغي ،كاالستصحاب ،يٌ ػوؿ الصحابػػػن قبلنا، كقكشرع مى 
لدل اؼبذاىب  ،ةة األربعة األساسيٌ كالقياس كىو من األدلٌ  دارس لؤلصوؿ. لكلٌ 

 اإلصباع حٌّت  كغريىم. ،ةمن الظاىريٌ  ،اؼبتبوعة، فيو نزاع ككبلـ طويل الذيوؿ
القواعد  فٌ ى أػىذا إل تو.يٌ ِيلو من كبلـ حوؿ إمكانو ككقوعو، كالعلم بو، كحجٌ  ال

من  ،ة ىذا العلم، لضبط الفهم، كاالستنباطاليت كضعها أئمٌ  - كالقوانني
 ،خبلؼػم تسلم من الػل - ة"ني: "الكتاب كالسنٌ ني القطعيٌ مصدرين األساسيٌ ػال

ـٌ ػف ،ضح ذلكض كجهات النظر، كما يتٌ كتعاري  ق ، كاؼبطلى كاػباصٌ  ي مسائل العا
، كاؼبقي   بو  ا زبتصٌ  عمٌ . كغريىا، فضبلن .كالناسخ كاؼبنسوخ.د، كاؼبنطوؽ كاؼبفهـو
سواء   من خبلؼ حوؿ ثبوت اْلحاد منها، كشركط االحتجاج اها، ،ةالسنٌ 

 كانت شركطنا يف السند، أـ يف اؼبنت، كغري ذلك مػٌما يتعٌلق بقبوؿ الػحديث.
ي علم ػف ،ي ذلك أمر معلـو مشهور، نلمس أثره بوضوحػكاختبلؼ اؼبذاىب 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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 وآلاراء الفقهّية ً ألاحكام الشرعّية العملّية،ـالفروق بي

 
 ، كال سٌيما آراء الغبلة.قطعٌية ليست كٌل اْلراء الفقهٌية صحيحة

 - يف عرؼ أىل زمانو - فهذا ابن تيمٌية يفٌرؽ بني ثبلثة استعماالت
  ؿ.، كالشرع اؼببد  )اؼبتأك ؿ( ؿؿ، كالشرع اؼبؤك  ، ىي: الشرع اؼبنز  (الشرع)للفظ 

لة، من لدف اغبكيم و الشريعة اإلسبلمٌية اؼبنز  ، فيعِن ب(ؿالشرع اؼبنز  )فأٌما 
. كىي شريعة معصومة  الصادؽ األمني ،العليم اػببري، على الرسوؿ الكرًن

 ف مستطيع. من األخطاء، كالعمل دبقتضاىا كاجب على كٌل مكل  
صيبوف فيها، ؿ، فيعِن بو اجتهادات العلماء، اليت قد يي كأٌما الشرع اؼبؤك  

لـز الناس ابجتهاد أحد العلماء، بل العمل بو كليس ألحد أف يي طئوف. كقد ِيي 
؛ كاإلنكار على ، ؼبن اعتقد أٌف حٌجتو ىي القويٌة، أك ؼبن ساغ لو تقليدهجائز
 ف فيها غري جائز. اؼبخالً 

كا بنصوص ءؿ، فيعِن بو ربريفات اؼببطلني، الذين جاكأٌما الشرع اؼببد  
 ورة التنزيلٌية.كأقواؿ كتفسريات كآراء، ـبالفة للص

ق على طلى يي  - يف ىذا الزماف -( الشرع)فلفظ  ،اكأيضن : »قاؿ ابن تيمٌية
ؿ: الكتاب كالسٌنة، ؿ. فاؼبنز  ؿ، كشرع مبد  ؿ، كشرع متأك  : شرع منز  ثبلثة معافو 

على  ،على كٌل كاحد، كمن اعتقد أنٌو ال َيب اتٌباعو ،فهذا الذم َيب اتٌباعو
اليت تنازع فيها العلماء، فاتٌباع  ،ؿ موارد االجتهاداؼبتأك  فهو كافر. ك  ،بعض الناس

من ساغ لو تقليده، ػأك ل ،ؼبن اعتقد أٌف حٌجتو ىي القويٌة ،أحد اجملتهدين جائز
فكثري  . هللا إاٌل رسوؿ ،اتٌباع أحد بعينو - على عمـو اؼبسلمني -جب ػكال ي

الصاغبني، يرل أنٌو يكوف الصواب  من اؼبتفٌقهة إذا رأل بعض الناس من اؼبشائخ
مع ذلك، كغريه قد خالف الشرع، كإٌنا خالف ما يظٌنو ىو الشرع، كقد يكوف 
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ا ظٌنو خطأ، فيي  ثاب على اجتهاده، كخطؤه مغفور لو، كقد يكوف اْلخر ؾبتهدن
 ،فمثل األحاديث اؼبوضوعة، كالتأكيبلت الفاسدة ،ؿـبطئنا. كأٌما الشرع اؼببد  

ـ أيضنا. كىذا من مثار النزاع، فإٌف  ر  ـ، فهذا ُيي كالتقليد ار   ،اطلةكاألقيسة الب
وجب على كثري من اؼبتصٌوفة كاؼبتفٌقرة اتٌباع قد يي  ،كثرينا من اؼبتفٌقهة كاؼبتكٌلمة

ابطننا كظاىرنا، كيرل خركجو  ،، كتقليد متبوعو، كالتزاـ حكم حاكمومذىبو اؼبعنٌي 
ديٌة، كىذا جهل منو كظلم، بل دعول ذلك مٌ عن ذلك خركجنا عن الشريعة ا

على اإلطبلؽ كفر كنفاؽ. كما أٌف كثرينا من اؼبتصٌوفة كاؼبتفٌقرة يرل مثل ذلك يف 
عٌما  ،شيخو كمتبوعو، كىو يف ىذا نظري ذلك. ككٌل من ىؤالء قد يسوٌغ اػبركج

ا، جاء بو الكتاب كالسٌنة، ؼبا يظٌنو معارضنا ؽبما، إٌما ؼبا يسٌميو ىذا ذ كقنا ككجدن
كمكاشفات كـباطبات، كإٌما ؼبا يسٌميو ىذا قياسنا كرأَين كعقلٌيات كقواطع، ككٌل 

يف صبيع  ، ذلك من شعب النفاؽ، بل َيب على كٌل أحد تصديق الرسوؿ
ما أخرب بو، كطاعتو يف صبيع ما أمر بو، كليس ألحد أف يعارضو بضرب 

 .(ُ)«فهو خطأ كضبلؿ ،آبراء الرجاؿ، ككٌل ما عارضو األمثاؿ، كال
على  - يف عرؼ الناس -قاؿ يي  (الشرع)كلفظ »: أيضنا قاؿ ابن تيمٌيةك 

كىذا َيب اتٌباعو، كمن  ، ؿ: كىو ما جاء بو الرسوؿ: الشرع اؼبنز  ثبلثة معافو 
 ،ؿ: كىو آراء العلماء اجملتهدين فيهاخالفو كجبت عقوبتو. كالثاين: الشرع اؼبؤك  

ـ، كليس ألحد حر  ػجب، كال يي ػككبوه. فهذا يسوغ اتٌباعو، كال ي ،كمذىب مالك
ؿ: منع عمـو الناس منو. كالثالث: الشرع اؼببد  ػـ عمـو الناس بو، كال يلزً أف يي 

حوىا، ػبشهادات الزكر، كن ،كرسولو، أك على الناس ،كىو الكذب على هللا
اؿ: ػزاع. كمن قػببل ن ،رػفقد كف ،رع هللاػػىذا من ش إفٌ  :فمن قاؿ. كالظلم البنيًٌ 

                                                           
 .ِّٔ-ِّٓ/ُُ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
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 .(ُ)«...حو ذلكػكن ،يػبػىذا مذى :و قاؿػكل ،ميتة حبلؿػالدـ كال إفٌ 
ابن تيمٌية أٌف أقواؿ اجملتهدين ليست دبنزلة األحكاـ الشرعٌية؛  كبنٌيى 

كأضبد بن حنبل ّنى عن » كلذلك كاف العلماء ينهوف عن تقليدىم، فقاؿ:
كتقليد غريه من العلماء يف الفركع، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإٌّنم  ،تقليده

لن يسلموا أف يغلطوا. كقاؿ: ال تقٌلدين، كال مالكنا، كال الثورٌم، كال الشافعٌي. 
كقد جرل يف ذلك على سنن غريه من األئٌمة، فكٌلهم ّنوا عن تقليدىم، كما 

د أضبد كغريه يف قل  فكيف يي  ؛لعلماءكتقليد غريه من ا ،ّنى الشافعٌي عن تقليده
مثل أيب داكد السجستايٌن، كإبراىيم اغبريٌب،  - أصوؿ الدين؟ كأصحاب أضبد

كعثماف بن سعيد الدارمٌي، كأيب زرعة، كأيب حامت، كالبخارٌم، كمسلم، كبقٌي بن 
، كابنيو ـبلد، كأيب كعبد هللا، كعبد هللا بن عبد الرضبن  ،حػصال :بكر األثـر

الذين ىم من أكابر أىل العلم  ،مٌي، كؿبٌمد بن مسلم بن كارة، كغري ىؤالءالدار 
يقبلوف كبلـ أضبد كال غريه إاٌل حبٌجة يبٌينها ؽبم، كقد ظبعوا  ال - كالفقو كالدين

العلم كما ظبعو ىو، كشاركوه يف كثري من شيوخو، كمن دل يلحقوه أخذكا عن 
ها من يعرؼ أحواؿ اإلسبلـ أصحابو الذين ىم نظراؤه، كىذه األمور يعرف

 .(ِ)«كعلمائو
قد ّنوا 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 خري منو قبلناه؛ كؽبذا ل

فسألو عن مسألة الصاع، كصدقة  ،دبالك - أبو يوسف -أفضل أصحابو 

                                                           
 .ُٖٔ/ّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .َُّ-ُِٗ/ٔالفتاكل: ( ؾبموعة ِ)
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اػبضراكات، كمسألة األجناس، فأخربه مالك دبا تدٌؿ عليو السٌنة يف ذلك، 
لرجع  ،رأيت َي أاب عبد هللا، كلو رأل صاحيب ما ،: رجعت إذل قولك(ُ)فقاؿ

خط ، صيب كأي ، أي إذل قولك كما رجعت. كمالك كاف يقوؿ: إٌنا أ ا بشره 
فاعرضوا قورل على الكتاب كالسٌنة، أك كبلمنا ىذا معناه. كالشافعٌي كاف يقوؿ: 

فاضربوا بقورل اغبائط، كإذا رأيت اغبٌجة موضوعة على  ،إذا صٌح اغبديث
ٌما ذكر أنٌو اختصره من مذىب ػل -ٌي ػمزنػختصر الػفهي قورل. كيف م ،الطريق
كتقليد  ،مو ّنيو عن تقليدهقاؿ: مع إعبل -من أراد معرفة مذىبو لً  ،الشافعيٌ 

 ،كال تقٌلدكا مالكنا ،غريه من العلماء. كاإلماـ أضبد كاف يقوؿ: ال تقٌلدكين
كال الثورٌم، كتعٌلموا كما تعٌلمنا. ككاف يقوؿ: من قٌلة علم الرجل  ،الشافعيٌ  كال

أف يقٌلد دينو الرجاؿ، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإٌّنم لن يسلموا من أف 
يف صبيع  ،ا... لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدٌلة التفصيلٌيةيغلطو 

و، كيلزمو كٌل ما يعجز عنو من التفقٌ  أموره، فيسقط عنو ما يعجز عن معرفتو، ال
 . (ِ)«ما يقدر عليو...

 على كرسولو، هللا، كبلـ يػحمل أف ألحػػػػد كليس»: أيضناكقاؿ ابن تيمٌية 
 هللا، مراد على يدؿٌ  ما -كرسولو  هللا كبلـ من - يتبنٌي  لػم إف مذىبو؛ كفق

 هللا قوؿ ليس ؛ كرسولو تعاذل، هللا لقوؿ َتبعة، العلماء فأقواؿ كإاٌل، كرسولو؛
 .(ّ)«...ألقوالػهم َتبعنا كرسولو
حكم ػالواجب االتٌباع، كال ،ؿمنز  ػحكم الػكالفرؽ بني ال»ابن القٌيم: كقاؿ  

                                                           
 ( إذا كاف قوؿ أيب يوسف ىو جواب )لػٌما(، فيجب حذؼ الفاء من عبارة: )فقاؿ(.ُ)
 .ُُٖ-ُُٕ/َِ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ِٕ-ِٔ/ٕ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
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ؿ: الذم أنزلو حكم اؼبنز  ػأٌف ال - يكوف جائز االتٌباعالذم غايتو أف  -ؿ مؤك  ػال
كحكم بو بني عباده، كىو حكمو الذم ال حكم لو سواه. كأٌما  ،هللا على رسولو
 ،ركف  اليت ال َيب اتٌباعها، كال يي  ،ؿ، فهو أقواؿ اجملتهدين اؼبختلفةاغبكم اؼبؤك  

حكم هللا كرسولو، بل قالوا: ق من خالفها، فإٌف أصحااها دل يقولوا: ىذا فس  يي  كال
موا بو األٌمة. بل قاؿ لزً اجتهد ا برأينا، فمن شاء قبلو، كمن شاء دل يقبلو؛ كدل يي 

 ،حنيفة: ىذا رأيي، فمن جاء ا خبري منو قبلناه. كلو كاف ىو عني حكم هللا أبو
استشاره الرشيد  ،يوسف كؿبٌمد كغريمها ـبالفتو فيو. ككذلك مالك ؼبا ساغ أليب

، فمنعو من ذلك، كقاؿ: قد تفٌرؽ أصحاب إعلى ما يف اؼبوطٌ  ،مل الناسأف ُي
غري ما عند اْلخرين. كىذا  ،يف الببلد، كصار عند كٌل قـو علمه  ، هللا رسوؿ

إذا جاء اغبديث  ،وصيهم برتؾ قولوينهى أصحابو عن تقليده، كيي  الشافعيٌ 
كدٌكّنا، كيقوؿ:  ،ر على من كتب فتاكيونكً يي  ،خببلفو. كىذا اإلماـ أضبد

، كخذ من حيث أخذكا. كلو علموا ،تقٌلد فبل ان  كال ،تقٌلدين ال أٌف   كال فبل ان
غبٌرموا على أصحااهم ـبالفتهم، كؼبا ساغ ألصحااهم  ،َيب اتٌباعو ،أقواؽبم كحي

كل فيت خببلفو، فريي ٌْث يي  ،فتوا خببلفهم يف شيء، كؼبا كاف أحدىم يقوؿ القوؿأف يي 
كأكثر من ذلك. فالرأم كاالجتهاد أحسن  ،ألة القوالف كالثبلثةعنو يف اؼبس

خرج ػكال ي ،خالفوػمسلم أف يػحٌل لػؿ ال يمنز  ػحكم الػأحوالو أف يسوغ اتٌباعو. كال
ُيٌل تنفيذه،  فبل - كىو اغبكم بغري ما أنزؿ هللا - ؿمبد  ػحكم الػعنو. كأٌما ال

 . (ُ)«بني الكفر كالفسوؽ كالظلميسوغ اتٌباعو، كصاحبو  العمل بو، كال كال
و أبنٌ  ،كرسولو هللا،على  ،فيت أف يشهدال َيوز 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 حبكم ػكرسولو بو، كيغ ،يىشهد على هللا
 .(ُ)«..كرسولو.

                                                           
 .ِٕ/ٔ( إعبلـ اؼبوٌقعني: ُ)
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قّيةـالفروق بي
ُ
ل

ُ
قّية، وآلاراء الخ

ُ
ل

ُ
 ً ألاحكام الشرعّية الخ

 
 ، كال سٌيما آراء الغبلة.قطعٌية قٌية صحيحةلي ليست كٌل اْلراء اػبي 
ـ   يُّ قد يسمع العامٌ »قاؿ ابن اعبوزٌم:   ،مجيدػي القرآف الػف ،الدنيا ذ

س عليو لبًٌ فيي  ،كال يدرم ما الدنيا اؼبذمومة ،هاالنجاة تركي  فريل أفٌ  ،كاألحاديث
إذل  ،فيخرج على كجهو ؛ برتؾ الدنياإاٌل  ،ي اْلخرةػك ال تنجو فأبنٌ  ،إبليس
ىذا  ل إليو أفٌ ي  كِيي  ،كيصري كالوحش ،عة كاعبماعة كالعلممي فيبعد عن اعبي  ،اعبباؿ
كعن فبلف  ،و ىاـ على كجهوكقد ظبع عن فبلف أنٌ  ،كيف ال  ،ىد اغبقيقيٌ ىو الزُّ 

 ،فبكت لفراقو ،أك كالدة ،فضاعت ،ا كانت لو عائلةكردبٌ  ،د يف جبلو تعب  أنٌ 
ِيرج  ػمل ،مػا كانت عليو مظالً كردبٌ  ،كما ينبغي  ،م يعرؼ أركاف الصبلةػا لكردبٌ 
ن جهلو رضاه كمً  ،ة علمولقلٌ  ؛على ىذا ،ن إبليس من التلبيسا يتمكٌ كإنٌ  .منها

الدنيا  فو أفٌ لعر   ،يفهم اغبقائق ،حبة فقيوق لصي فًٌ و كي كلو أنٌ  ،عن نفسو دبا يعلم
 ،كما ىو ضركرة يف بقاء اْلدميٌ  ، تعاذل بوهللا ن  ما مى  ُـّ ذى يف يي كك  ،لذاِتا ُـّ ذى تي  ال

 ،كملبس ،كمشرب ،من مطعم ،كالعبادة ،حصيل العلمػعلى ت ،ي إعانتوفػكسبب 
على  ،أك تناكلو ،ومن غري حلٌ  ،ا اؼبذمـو أخذ الشيءكإنٌ  .ي فيوصلٌ يي  ،كمسجد

 ،هاػمقتضى رعو اتػفيو ب ؼ النفسى صرًٌ كيي  ،حاجةػال على مقدار ال ،كجو السرؼ
 .(ُ)«...ال إبذف الشرع

 ؾي رٍ ىد تػى الزُّ  هم أفٌ ومًه و يي أنٌ  :كمن تلبيسو عليهم»كقاؿ ابن اعبوزٌم أيضنا: 
 .كمنهم من ال يذكؽ الفاكهة .بز الشعريفمنهم من ال يزيد على خي  ؛اؼبباحات

 ،بلبس الصوؼ ،ب نفسوكيعذٌ  ،بس بدنوػيػػ يحٌّت  ،ل اؼبطعمقلًٌ كمنهم من يي 

                                                           
 .ُْٓ( تلبيس إبليس: ُ)
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 .كأتباعهم ،كال طريق أصحابو، كما ىذه طريقة الرسوؿ  .الباردكّينعها اؼباء 
 .(ُ)«...أكلوا ،فإذا كجدكا ؛اإذا دل َيدكا شيئن  ،ا كانوا َيوعوفكإنٌ 

كىكذا ىو الواقع يف أىل مٌلتنا، مثلما قبده بني »قاؿ ابن تيمٌية: ك 
كالفركع؛ الطوائف اؼبتنازعة يف أصوؿ دينها، ككثري من فركعو، من أىل األصوؿ 

ة، ٌباد؛ فٌبن يغلب عليو اؼبوسويٌة، أك العيسويٌ كمثلما قبده بني العلماء كبني العي 
اللتني قالت كٌل كاحدة: ليست األخرل على  ،حٌّت يبقى فيهم شبو من األٌمتني

شيء، كما قبد اؼبتفٌقو اؼبتمٌسك من الدين ابألعماؿ الظاىرة، كاؼبتصٌوؼ 
و ليس من منهما ينفي طريقة اْلخر، كيٌدعي أنٌ  اؼبتمٌسك منو أبعماؿ ابطنة، كلٌ 

عرض عنو إعراض من ال يعٌده من الدين؛ فتقع بينهما العداكة أىل الدين، أك يي 
هللا أمر بطهارة القلب، كأمر بطهارة البدف، ككبل  كالبغضاء. كذلك: أفٌ 

 لًيىٍجعىلى الطهارتني من الدين الذم أمر هللا بو كأكجبو، قاؿ تعاذل: ﴿مىا ييرًيدي اَّلل ي 
عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو كىلىًكٍن ييرًيدي لًييطىهًٌرىكيٍم كىلًييًتم  نًٍعمىتىوي عىلىٍيكيٍم﴾
ًو ػػ، كقاؿ: ﴿ًفي(ِ)

رًينى﴾ػػػحً ػي ريكا كىاَّلل ي يػبُّوفى أىٍف يػىتىطىه  ػحً ػاؿه يي ػػػرًجى  بُّ اٍلميط هًٌ
ًحبُّ ػاؿ: ﴿ًإف  اَّلل ى يي ػػػػ، كق(ّ)

رًينى﴾ػنى كىيي ػبًيالتػ و ا ًحبُّ اٍلميتىطىهًٌ
ريىيٍم ػػػػ، كق(ْ) قىةن تيطىهًٌ اؿ: ﴿خيٍذ ًمٍن أىٍموىاؽًبًٍم صىدى

هىا﴾ػكىتػيزىكًٌيًهٍم بً 
رى قػيليوبػىهيٍم﴾ػ، كقاؿ: ﴿أيكلىًئكى ال ًذينى لى (ٓ) ٍم ييرًًد اَّلل ي أىٍف ييطىهًٌ

(ٔ) ،

                                                           
 .ُْٔ( تلبيس إبليس: ُ)
 .ٔدة: ( اؼبائِ)
 .َُٖ( التوبة: ّ)
 .ِِِ( البقرة: ْ)
 .َُّ( التوبة: ٓ)
 .ُْ( اؼبائدة: ٔ)
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﴾ػمىا اٍلميٍشرًكيوفى نى ػكقاؿ: ﴿إًن   جىسه
مي ػػػٍذًىبى عىٍنكي ػ﴿ًإن ىا ييرًيدي اَّلل ي لًيي  ، كقاؿ:(ُ)

رنا﴾ػػػيػػرىكيٍم تىٍطهً ػػػًت كىييطىهًٌ ػلى اٍلبػىيٍ ػػػػسى أىىٍ ػػالٌرًجٍ 
. فنجد كثرينا من اؼبتفٌقهة كاؼبتعٌبدة، (ِ)

. كيرتؾ من  إٌنا مهٌتو طهارة البدف فقط، كيزيد فيها على اؼبشركع؛ اىتمامنا كعمبلن
، كال يفهم من الطهارة إاٌل ذلك. أي طهارة القلب ما  ، أك استحباابن مر بو إَياابن

كقبد كثرينا من اؼبتصٌوفة كاؼبتفٌقرة، إٌنا مهٌتو طهارة القلب فقط؛ حٌّت يزيد فيها 
. كيرتؾ من طهارة البدف ما أي  ،على اؼبشركع ، أك اىتمامنا كعمبلن مر بو إَياابن

. فاألٌكلوف ِيرجوف إذل الوسوسة  اؼبذمومة يف كثرة صٌب اؼباء، كتنجيس استحباابن
ع اجتنابو، مع اشتماؿ قلواهم على أنواع شرى ما ليس بنجس، كاجتناب ما ال يي 

من اغبسد كالكرب كالغٌل إلخواّنم، كيف ذلك مشااهة بٌينة لليهود. كاْلخركف 
حٌّت َيعلوا اعبهل دبا  ،ِيرجوف إذل الغفلة اؼبذمومة، فيبالغوف يف سبلمة الباطن

من سبلمة الباطن، كال يفرٌقوف  -الذم َيب اتٌقاؤه  - معرفتو من الشرٌ ذبب 
اؼبنهٌي عنو، كبني سبلمة القلب من معرفة  بني سبلمة الباطن من إرادة الشرٌ 

قد ال َيتنبوف النجاسات،  ،اؼبعرفة اؼبأمور اها، ٌْث مع ىذا اعبهل كالغفلة ،الشرٌ 
 ؛كتقع العداكة بني الطائفتني .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 عدكا ان ، كإمٌ ا للحقٌ كتضييعن 

                                                           
 .ِٖ( التوبة: ُ)
 .ّّ( األحزاب: ِ)
 .ُٔ-ُٓ/ُ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
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اقع ؤلاسالمّي، وألاخبار التاريخّيةـالفروق بي  ً الو

 
. بلةػار الغػٌيما أخبػػكال س ،قطعٌية خٌية صحيحةػار التاريػليست كٌل األخب

، كلٌػيًّا، أك جزئيًّا؛ حبيث التارِيٌيةيكاد الكذب كالوىم يفارقاف معظم األخبار  فبل
 يندر أف ذبد خربنا ساًلمنا، من آاثر األىواء كاألكىاـ. 

كليعلم »رة: اثن عن براءتو من األخبار التارِيٌية اؼبستنكى متحدًٌ  ،قاؿ الطربمٌ 
ي ػأنٌ  ه فيو فبٌا شرطتي ذكرى  ىذا أٌف اعتمادم يف كٌل ما أحضرتي  الناظر يف كتابنا

ىا فيو، كاْلاثر اليت أ ا ري من األخبار اليت أ ا ذاكً  و فيو؛ إٌنا ىو على ما ركيتي راظبي 
ر النفوس، كى نبط بفً جج العقوؿ، كاستي ؾ حبي درً ىا إذل ركاِتا فيو، دكف ما أي دي سنً مي 

كما ىو كائن  - العلم دبا كاف من أخبار اؼباضنيإاٌل اليسري القليل منو، إذ كاف 
ؾ زماّنم، درً كدل يي  ،م يشاىدىمػغري كاصل إذل من ل - من أنباء اغبادثني

ر كى ين، كنقل الناقلني، دكف االستخراج ابلعقوؿ، كاالستنباط بفً إبخبار اؼبخربً  إاٌل 
ا فبٌ  ،عن بعض اؼباضني ،من خرب ذكر اه ،النفوس. فما يكن يف كتايب ىذا

م يعرؼ لو كجهنا يف الصٌحة، ػو، من أجل أنٌو لو، أك يستشنعو سامعي يستنكره قارئي 
بل ِت من قً بلنا، كإٌنا أي يف ذلك من قً  م يؤتى ػكال معَن يف اغبقيقة، فليعلم أنٌو ل

 .(ُ)«ٌدم إليناا إٌنا أٌدينا ذلك على كبو ما أي ػبعض  اقليو إلينا؛ كأنٌ 
اب ػػب كتػػصاح -ار ػػػن بكٌ ػر بػػيػـو أٌف الزبػمعلػن الػػكم»اؿ ابن تيمٌية: ػكق

 ،حومهاػكصاحب الطبقات، كن ،كاتب الواقدمٌ   ،كؿبٌمد بن سعد ،"األنساب"
هذا الباب، كأصدؽ فيما ػأعلم ب - كاالٌطبلع ،كالثقة ،معركفني ابلعلمػمن ال
ق يوثى  الذين ال ،خػػن بعض أىل التواريػػكم ،كالكٌذابني ،جاىلنيػمن ال، ينقلونو

                                                           
 .ٖ-ٕ/ُ( َتريخ الرسل كاؼبلوؾ: ُ)
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صدقهم، بل قد يكوف الرجل صادقنا، كلكن ال خربة لو ابألسانيد،  كال ،بعلمهم
منا ابلكذب، أك   اغبفظ، أك متٌػهى حٌّت ّيٌيز بني اؼبقبوؿ كاؼبردكد، أك يكوف سيٌ 

مؤٌرخني، ال سٌيما إذا كاف مثل ػد يف الركاية، كحاؿ كثري من اإلخبارٌيني، كالابلتزيُّ 
كأمثالو. كمعلـو أٌف الواقدٌم نفسو خري عند الناس  ،ُيىي بن لوط فنى خٍ ػمً  يػأب

لم كبلـ كأمثاؽبما، كقد عي  ،كأبيو ؿبٌمد بن السائب ،بن الكليبٌ  من مثل ىشاـ
ستأنس بو، كأٌما عتضد بو كيي الناس يف الواقدٌم، فإٌف ما يذكره ىو كأمثالو إٌنا يي 

 .(ُ)«االعتماد عليو دبجٌرده يف العلم، فهذا ال يصلح
م من أجهل الناس دبعرفة اؼبنقوالت، ما أّنٌ ك»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

ا عمدِتم يف كضعيفها، كإنٌ  ،كاألحاديث، كاْلاثر، كالتمييز بني صحيحها
اؼبنقوالت على تواريخ منقطعة اإلسناد، ككثري منها من كضع اؼبعركفني ابلكذب، 

ف لوط بن ُيىي، نى خٍ ػبل كابإلغباد، كعلماؤىم يعتمدكف على نقل مثل أيب مً 
 ،عند أىل العلم ،د بن السائب، كأمثاؽبما من اؼبعركفني ابلكذبكىشاـ بن ؿبمٌ 

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 فبٌ  ،على من ىو يف غاية اعبهل كاالفرتاء

 .(ِ)«العلم ابلرجاؿ
ا عمٌ  ،لةقبل األجوبة اؼبفصٌ  - قاؿأف يي  :كاعبواب»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

أحدمها  :فهو نوعاف ،ل عن الصحابة من اؼبثالبنقى ما يي  فٌ إ - ر من اؼبطاعنذكى يي 
ؼ قد دخلو من الزَيدة كالنقصاف ما ا ؿبر  كإمٌ  ،وا كذب كلٌ إمٌ  ،ما ىو كذب

 ،من اؼبطاعن الصرُية ىو من ىذا البابكأكثر اؼبنقوؿ  .كالطعن الذـٌ  رجو إذلِيي 

                                                           
 .ِْٕ/ِٕ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ٗٓ-ٖٓ/ُ( منهاج السٌنة النبويٌة: ِ)
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كمثل  ،ف لوط بن ُيىينى خٍ ػمثل أيب مً  ،اؼبعركفوف ابلكذب ،ابوفيركيها الكذٌ 
 .(ُ)«...ابنيكأمثاؽبما من الكذٌ  ،د بن السائب الكليبٌ ىشاـ بن ؿبمٌ 

ر ػيى فني يف األخبار كالتواريخ كالسًٌ ا صبهور اؼبصنًٌ أمٌ ك »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
  ،أك غري حافظ ،مهى منهم من ىو يف نفسو متػٌ  ،من رجاؿ اعبرح كالتعديل ،نتى كالفً 

كإسحاؽ بن  ،السائب الكليبٌ  بن دكىشاـ بن ؿبمٌ  ،ف لوط بن ُيىينى خٍ ػكأيب مً 
 ،خري من ملء األرض مثل ىؤالء بل الواقدمٌ  ،ابنيمن الكذٌ  ،كأمثاؽبم ،بشر

ككذلك  ،ن نقلر عمٌ نظى لكن يي  ،ثقة ود بن سعد كاتبكؿبمٌ  ،م ما قيل فيولً كقد عي 
فليسوا من علماء  ،كإف سلموا من الطعن فيهم ،كأمثالو ،أبو اغبسن اؼبدائِنٌ 

 .(ِ)«مقبوالن  ه:رك نكً م يي ػكل ، يكوف ما رككهحٌّت  ،اعبرح كالتعديل
 ،التميميٌ  :قاؿكيي ٌم، سيداألي  ،يٌ ػٌ الضب ،سيف بن عمر»كقاؿ الذىيٌب: 

ىو   كغري ذلك. ،ةكالردٌ  ،توحف الفي مصنًٌ  .الكويفٌ  ،السعدمٌ  :قاؿ، كيي يٌ صبالربي 
، عن ىشاـ بن عركة، كعبيد هللا بن عمر، كجابر اعبعفيٌ  ميرك  .كالواقدمٌ 
س، جبارة بن اؼبغلٌ  :ركل عنو ا. عارفن كاف أخبارَيًّ  مجهولني.ػمن ال ،كخلق كثري

ُيىي:  اس، عنقاؿ عبٌ  ، كصباعة.اد العتكيٌ ، كالنضر بن ضبٌ يٌ معمر القطيع كأبو
 .يءكقاؿ أبو داكد: ليس بش خري منو. سه لٍ ، عن ُيىي: فػى كركل مطنٌي  ضعيف.

ة : عامٌ كقاؿ ابن عدمٌ  م ابلزندقة.هً ػاف: اتُّ كقاؿ ابن حبٌ  كقاؿ أبو حامت: مرتكؾ.
 . (ّ)«رنكى حديثو مي 
 

                                                           
 .ُٖ/ٓالنبويٌة: ( منهاج السٌنة ُ)
 .ٕٕ/ُ( تلخيص كتاب االستغاثة: ِ)
 .ِٓٓ/ِ( ميزاف االعتداؿ: ّ)
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 ً الىّص ألاصيل، وثرجمة الىّص ـالفروق بي

 
، كال سٌيما ترصبات دقيقة اثبتة قطعٌية صحيحة :ماتػليست كٌل الرتج

 للنصوص القرآنٌية. اإلسبلـ(، أعداء)
رجم القرآف يف ىذه القركف األخرية أبشهر كقد تي »قاؿ ؿبٌمد رشيد رضا:  

 ،من غربٌية كشرقٌية، فكانت ترصبتو مثارنا للشبهات ،لغات الشعوب الكبرية
كسببنا للمطاعن، أكثر فبٌا كانت سببنا لبلىتداء إذل اإلسبلـ. فإف قيل: إٌف مثار 

تبلىف ابلرتصبة فيها، كذلك يي  إالشبهات دل يكن من الرتصبة، بل من اػبط
الصحيحة اليت ندعو إليها، كإٌف سبب الطعن دل يكن إاٌل سوء قصد من أعداء 

 كىؤالء يطعنوف يف القرآف العريبٌ أك اؼببلحدة،  ،من دعاة النصرانٌية ،اإلسبلـ
أقوؿ: إٌف الرتصبة أكرب عوف على  ،ؿ أيضنا. قلت: إيٌن على علمي اهذااؼبنز  

إٌما أف يكوف ضعيفنا يف اللغة العربٌية،  ،ؿاألمرين، فإٌف الذم يطعن يف القرآف اؼبنز  
ة، أكثر حاذقنا ؽبا راسخنا فيها، فاألٌكؿ شبيو دبن ُياكؿ فهم القرآف من الرتصب أك

يكابر بو  ،ما يؤتى من جهلو ابللغة، كأٌما الثاين فهو يتكٌلف الطعن تكٌلفنا
كجدانو، كيغالب ذكقو كبيانو، فيجيء طعنو ضعيفنا سخيفنا، كيكوف الرٌد عليو 

كاضح اؼبنهج، كقٌلما يكوف الدفاع عن الرتصبة كذلك، كإف   ،سهل اؼبسلك
أك اْلَيت  ،اعبمل إاٌل يف بعض ،كانت صحيحة، كلن تكوف صحيحة

القصرية، دكف السور كاْلَيت الطويلة. بل بعض اؼبفردات تتعٌذر ترصبتها 
من  ،د يف كٌل لغةوجى تؤٌدم اؼبراد منها، كإنٌو ليي  ،دبفردات من اللغات األخرل

ي كبلـ بعض ػي لغة أخرل. كفػها مرادؼ فػد لوجى اليت ال يي  ،مفرداتػىذه ال
ة ريىا من اللغات اؼبشهورة ما يدٌؿ على أٌف العربيٌ كغ ،العارفني ابللغة العربٌية

 ،مجازػي فنوف الػف ،ها من اػبصائصػما ل عٍ مفردات، دى ػهذه الػأغناىٌن ب
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قد تكٌرر يف كبلمنا اعبـز بتعٌذر ترصبة القرآف، كاؼبسلم الصحيح ... كالكناَيت
 ،بشراإلسبلـ ال ُيتاج إذل دليل على ىذا؛ ألنٌو يؤمن أبٌف القرآف معجز لل

ؿ، كما أنٌو معجز اهدايتو كإصبلحو للبشر، كقد كنظمو العريٌب اؼبنز   ،أبسلوبو
فثبت  ،العرب اهذا اإلعجاز، كربٌدل اؼبسلموف بو من بعدىم  ربٌدل النيبٌ 

: ﴿قيٍل لىًئًن اٍجتىمىعىًت اإٍلًٍنسي  عجز اعبميع عن اإلتياف دبثلو، كصدؽ قولو
ٍتيوا  ٍتيوفى دبًٍثًلًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو كىاعبًٍنُّ عىلىى أىٍف َيى ا اٍلقيٍرآًف الى َيى دبًٍثًل ىىذى

ظىًهرينا﴾
إاٌل إذا كانت مثل األصل، فاْلية نٌص  ،تكوف صحيحة مة الػ. كالرتج(ُ)

عن اإلتياف دبثلو، كلو كاف بعضهم عو ان  ،قطعٌي على عجز اإلنس كاعبنٌ 
ا لبعض، فكيف ّيي   .(ِ)«أك صباعة؟!... ،ِت دبثلو فردكن أف َيكمساعدن
 جزء من النصٌ  النظم العريبٌ  فق علماؤ ا على أفٌ اتٌ »كقاؿ ؿبٌمد الغزارٌل: 

م القرآف إذل لغة رجً لو تي  ،اا أبدن ى كحين سمٌ كن أف يي كال ّيي  ي،جزء من الوح ،القرآينٌ 
دقيقة، كمهما كاف كفاؤىا ابؼبعاين. يستحيل أف  أخرل، مهما كانت الرتصبة

ى تفسري القرآف ابللغة سمٌ القرآف، يي  ى: معاينسمٌ . يي منظـو قرآ ان ػى ىذا السمٌ يي 
ة القرآف ميٌ ا. عالى  عربيًّ القرآف ال يكوف إاٌل  خل، لكنٌ إة.. أك الفرنسيٌ  ،ةاإلقبليزيٌ 
م ؽبم رتجى كاألىداؼ للناس. كما حاجة الناس إذل أف يي  بطريق ترصبة اؼبعاين أتِت

. دبعَن: األصل العريبٌ   يفظ إاٌل لحى كن أف تي ال ّيي  اليت عاينا اؼبو،  اقصن القرآف كلٌ 
.. فهذه .عطيها الكلمةتي  اليت ،ة غري اؼبعايناثنويٌ  العلماء قالوا: ىناؾ معافو  أفٌ 
ات ػػى لغػإل ،مع ترصبة القرآف الكرًن ،ام أبدن رتجى مكن أف تي ػة ال يي الثانويٌ  معاينػال

مت، مة، كتقدٌ ػيقولوف: مهما رقيت الرتجأخرل. الذين يشتغلوف ابلرتصبة اْلف، 

                                                           
 .  ٖٖ( اإلسراء: ُ)
 .ّْٕ-ّْٔ/ٗ( تفسري القرآف اغبكيم: ِ)
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ا من اغبقيقة يضيع، جزءن  ألفٌ  ؛كاملة  عن األصل، كتنقل اؼبعاين غِنكن أف تي ال ّيي 
 حرصوف على اؼبعاينػا من الذين يلذلك نرل كثرين ؛ أثناء النقل من لغة إذل أخرل

السليم  كالتعامل .م لغتهاعن تعلُّ  ،ال مندكحة ؽبم :كاألىداؼ اؼبطلوبة ،الدقيقة
 ،كإدراؾ مقاصده كمراميو. شعر شكسبري ،النصٌ  مى هٍ فػى  ييقتض القرآينٌ  مع النصٌ 

أصلو،  قيمتو يف ة؟ ألفٌ يفقد نصف قيمتو األدبيٌ  ،ةم إذل اللغة العربيٌ رجً إذا تي 
ة، كالرتصبات صبيع اللغات لؤلصل قيمة خاصٌ  كليست القيمة عند ا كبن.. كيف

 ،ا، بلغة العربالقرآف نزؿ عربيًّ  القوؿ أبفٌ زبضع لتحريفات كثرية. نعود إذل 
 ػيٌ خطاب القرآنػكن أف يكوف الفكيف ّيي  ،ةميٌ كعالى  ،كرسالة القرآف رسالة شاملة

ار ػػة؟ أثوف العربيٌ ػرفػواـ اْلخرين ال يعػاألق ع أفٌ ػػة، مة العربيٌ ػػو ابللغػا، كىميًّ عالى 
 ػيف ػيغنراجم تي ػالت : إفٌ ري كأجاب عنو، قاؿ فيما أذكي  ،السؤاؿ نفسو مٌ الزـبشر 
 ككونو ينزؿ هجميع ،أف ينزؿ بلغة من اللغات بدٌ  الببلغ ال حالة، لكن يفػىذه ال

 ،ينزلوا يلك ؛مثبلن  و ُيتاج إذل مئة نيبٌ أنٌ  لغات األرض دفعة كاحدة، فهذا يعِن
أف ينزؿ القرآف بلغة كحيدة، كعن طريق ىذه  بدٌ  موا بلغات أقوامهم. الكيتكلٌ 
ر عن طريق الرتصبة صد  ، كقياـ أىلها ابلفهم، يي الوحيدة، كاستيعااها للمعايناللغة 

. .القرآف كالبياف عبميع اللغات األخرل، كاهذا ّيكن أف أنقل للناس معاين
ّيكن نقلها بدكف حرج..  ،ة، كؿباكر، أك أحكاـالقرآف فيو أمراف: أىداؼ رئيسيٌ 

 ؛األصل ػيو، يبقى فكلٌ   ػيٌ من األسلوب القرآن ،ا ما يصنع ىذه األحكاـأمٌ 
ة : اؼبواريث، اغبدكد، خبلصة للقصٌ ترجم مثبلن ربتاج األمم األخرل إليو. فأي  فبل

ا، كلكن من ػ مرتجى ـ للناس قرآ ان قدًٌ فبل أي  .ترجم خبلصات ألشياء كثرية..ة. أي القرآنيٌ 
 .(ُ)«اؼبطلوبة فقط اتا، كبعض السلوكيٌ من يى ا كقً ر أحكامن صدًٌ ـ ؽبم، كأي قدًٌ أي 

                                                           
 .ُِٗ-َُٗكيف نتعامل مع القرآف:  (ُ)
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 الدليل العملّي على ثلك الفروق

 

ىو  - على تنٌبو اؼبؤٌلفني القدامى على تلك الفركؽ - كأكرب دليل عمليٌ 
 كمن أمثلة ذلك: .يف كثري من اؼبباحث التأليفٌية ،اختبلفهم

 االختالف يف بعض الةراءات: -1
أة: رى ػػة القى ػامٌ ػو عػرأتػذلك، فقراءة ػػػي قػف ،أةرى ػػف القى ػلػتػكاخ»رٌم: ػػاؿ الطبػق

﴿كىضىعىٍت﴾
م دبا كضعت من غري لًػعن نفسو أنٌو العا ، خربنا من هللا (ُ)

قيلها: ﴿رىبًٌ ًإيٌنً كىضىٍعتػيهىا أينٍػثىى﴾
ا دب. كقرأ ذلك بعض اؼبتقٌدمني: "كهللا أعلم (ِ)

ـٌ مرًن أٌّنا ىي القائلة: كهللا أعلم دبا  ،"كضعتي  على كجو اػبرب بذلك عن أ
، مٌِن. كأكذل القراءتني ابلصواب ما نقلتو اغبٌجة مستفيضة فيها قراءتو كلدتي 

بينها، ال يتدافعوف صٌحتها، كذلك قراءة من قرأ: ﴿كاَّلل ي أىٍعلىمي دبىا كىضىعىٍت﴾
(ّ) .

 . (ْ)«عرتض ابلشاٌذ عنها عليهاكال يي 
أة رى أة يف قراءة ذلك، فقرأتو عاٌمة قػى رى اختلفت القى »كقاؿ الطربٌم أيضنا: 

الكوفة: ﴿كىمىا يػىٍفعىليوا ًمٍن خىرٍيو فػىلىٍن ييٍكفىريكهي﴾
ابلياء صبيعنا، ردًّا على صفة  (ٓ)

كينهوف عن اؼبنكر.  ،أبٌّنم َيمركف ابؼبعركؼ - جٌل ثناؤه -القـو الذين كصفهم 
يف اغبرفني صبيعنا:  ،أة الكوفة ابلتاءرى ة اؼبدينة كاغبجاز كبعض قػى أرى كقرأتو عاٌمة قػى 

 ،". دبعَن: كما تفعلوا أنتم أيٌها اؼبؤمنوف من خريه"كما تفعلوا من خري فلن تكفرك 
                                                           

 .ّٔ( آؿ عمراف: ُ)
 .ّٔ( آؿ عمراف: ِ)
 .ّٔ( آؿ عمراف: ّ)
 .ّّٔ/ٓ( جامع البياف: ْ)
 .ُُٓ ( آؿ عمراف:ٓ)
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أة البصرة يرل القراءتني يف ذلك جائزنا ابلياء رى فلن يكفركموه رٌبكم. ككاف بعض قػى 
القراءة يف ذلك عند ا: ﴿كىمىا يػىٍفعىليوا ًمٍن خىرٍيو كالتاء يف اغبرفني. كالصواب من 

فػىلىٍن ييٍكفىريكهي﴾
ابلياء يف اغبرفني كليهما، يعِن بذلك اػبرب عن األٌمة القائمة،  (ُ)

التالية آَيت هللا. كإٌنا اخرت ا ذلك؛ ألٌف ما قبل ىذه اْلية من اْلَيت خرب 
تدٌؿ على االنصراؼ عن إذ كاف ال داللة فيها  -عنهم، فإغباؽ ىذه اْلية 

 . (ِ)«أكذل من صرفها عن معاين ما قبلها :دبعاين اْلَيت قبلها -صفتهم 
قونو"، طو  كأٌما قراءة من قرأ ذلك: "كعلى الذين يي »كقاؿ الطربٌم أيضنا: 

فقراءة ؼبصاحف أىل اإلسبلـ خبلؼ، كغري جائز ألحد من أىل اإلسبلـ 
نقبلن ظاىرنا قاطعنا  ، كراثة عن نبٌيهم ،االعرتاض ابلرأم على ما نقلو اؼبسلموف

شٌك فيو أنٌو من  للعذر؛ ألٌف ما جاءت بو اغبٌجة من الدين ىو اغبٌق الذم ال
هللا، ابْلراء  عرتض على ما قد ثبت، كقامت بو حٌجة أنٌو من عندعند هللا، كال يي 

 .  (ّ)«كالظنوف كاألقواؿ الشاٌذة
ن ػؽ بيرًٌ ػػن: "ال يفػمتقٌدميػن الػػماعة مػجرأ ػػد قػػكق»رٌم أيضنا: ػاؿ الطبػكق

 ،ي ذلك عند اػف ،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 بيػػوف ال نفػػيقول"ن: ػػػػم ،اػػا كصفنػػػػى مػمعنػط، بػػكالغل

                                                           
 .ُُٓ( آؿ عمراف: ُ)
 .َُٕ-ََٕ/ٓ( 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 اغبسن، فقراءة كأٌما القراءة اليت حي »كقاؿ الطربٌم أيضنا: 

شاٌذة، ككفى بشذكذىا عن قراءِتم دليبلن على بعدىا  - أةرى قراءة اغبٌجة من القى 
 . (ِ)«من الصواب

كقرأ صبهور الناس: ﴿تػىت ًبعيوفى﴾»كقاؿ ابن عطٌية: 
على اؼبخاطبة، كقرأ  (ّ)

النخعٌي، كإبراىيم، كابن كاٌثب: "إف يٌتبعوا"، ابلياء، حكاية عنهم. قاؿ القاضي 
: كىذه قراءة شاٌذة، يضٌعفها قولو: ﴿كىًإٍف أىنٍػتيٍم﴾ أبو ؿبٌمد

(ْ)»...(ٓ). 
كقرأ أبو اعبوزاء أكس بن عبد هللا الربعٌي: »القرطيٌب: أبو عبد هللا كقاؿ 
ص حياة". قاؿ النٌحاس: قراءة أيب اعبوزاء شاٌذة. قاؿ غريه: صى "كلكم يف القى 

ُيتمل أف يكوف مصدرنا كالقصاص. كقيل: أراد ابلقصص القرآف، أم: لكم يف  
 . (ٔ)«حياة، أم: قباة - الذم شرع فيو القصاص - اَّللٌ  كتاب

ديكا كىاتًبنا﴾ػقولو تعاذل: ﴿كىلى »القرطيٌب أيضنا: أبو عبد هللا كقاؿ  ٍم ذبًى
، قرأ (ٕ)

يٌب كؾباىد اس كأي رجل يكتب. كقرأ ابن عبٌ  :قرأ اعبمهور: ﴿كىاتًبنا﴾ دبعَن
". قاؿ أبو بكر األنبارٌم: فٌسره ػكالضٌحاؾ كعكرمة كأبو العالية: "كل م ذبدكا كتاابن

كم عن ابن يعِن يف األسفار. كري  ،فإف دل ذبدكا مدادنا :فقاؿ: معناه ،ؾباىد

                                                           
 .ُُٓ-َُٓ/ٓ( جامع البياف: ُ)
 .ٗٗ/ٗ( جامع البياف: ِ)
 .ُْٖ( األنعاـ: ّ)
 .ُْٖ( األنعاـ: ْ)
 .َّٔ/ِ( اٌرر الوجيز: ٓ)
 .َٗ/ّ( اعبامع ألحكاـ القرآف: ٔ)
 .ِّٖ( البقرة: ٕ)
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". قاؿ النٌحاس: عٌباس: "كي  ىذه القراءة شاٌذة، كالعاٌمة على خبلفها، كقٌلما ٌتاابن
؛ "بكاتً "إاٌل كفيو مطعن، كنسق الكبلـ على  ،ِيرج شيء عن قراءة العاٌمة

قبل ىذا: ﴿كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍنىكيٍم كىاًتبه اًبٍلعىٍدًؿ﴾  هللا قاؿ
يقتضي  "ٌتابكي "، ك(ُ)

 . (ِ)«صباعة
دل نوح  ا"ك  :ة بن الزبريكقرأ عرك »القرطيٌب أيضنا: أبو عبد هللا كقاؿ 

كىي  ، ابن امرأتو، كىي تفسري القراءة اؼبتقٌدمة عنو، كعن عليٌ  :ريديي  ،ابنها"
 . (ّ)«ق عليها ؽباحٌجة للحسن كؾباىد؛ إاٌل أٌّنا قراءة شاٌذة، فبل نرتؾ اؼبتٌػفى 

 ،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

حكيو ػا يػػقاؿ: ال تكتبوا م -ي كقتو ػف ،مسلمنيػكىو إماـ ال -بن حنبل  مدػأح
بذكر ما يركيو  ،يٌ ػم السجستانػػػع أبو حاتػػػكلكقد أي  .الذم يركم القراءات ،عصمة

 .(ْ)«عصمة ىذا
 ات:االختالف يف بعض التفسي  -2

اختلف العلماء يف اؼبراد ابستهزاء هللا اهم على تسعة »قاؿ ابن اعبوزٌم:  
 ،قغلى فيي  ،سرعوف إليوفيي  ،كىم يف النار ،ح ؽبم ابب من اعبٌنةفتى أقواؿ: أحدىا أنٌو يي 

كم عن فيضحك منهم اؼبؤمنوف، ري  ،قغلى فيي  ،سرعوففيي  ،ح ؽبم ابب آخرفتى ٌْث يي 
 ،كما ذبمد اإلىالة  ،صبدت النار ؽبم ،كاف يـو القيامة  عٌباس. كالثاين أنٌو إذا ابن

                                                           
 .ِّٖ( البقرة: ُ)
 .ْٓٔ/ْ( اعبامع ألحكاـ القرآف: ِ)
 .ُّٕ/ُُ( اعبامع ألحكاـ القرآف: ّ)
 .ُْٔ/ُٓ( اعبامع ألحكاـ القرآف: ْ)
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كم عن اغبسن البصرٌم. كالثالث أٌف فتنخسف اهم، ري  ،فيمشوف ،يف القدر
 ،ابطنو فيو الرضبة ،رب بينهم كبني اؼبؤمنني بسور لو اببإذا ضي  ،االستهزاء اهم
كىرىاءىكيٍم  قاؿ ؽبم: ﴿اٍرًجعيوافيي  ،فيبقوف يف الظلمة ،بلو العذابكظاىره من قً 
فىاٍلتىًمسيوا نيورنا﴾
 ،َيازيهم على استهزائهم :، قالو مقاتل. كالرابع أٌف اؼبراد بو(ُ)

فهو كقولو تعاذل: ﴿كىجىزىاءي سىيًٌئىةو  ،كإف خالفو معَن ،فقوبل اللفظ دبثلو لفظنا
سىيًٌئىةه ًمثٍػليهىا﴾
دبًٍثًل مىا اٍعتىدىل  ، كقولو: ﴿فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيوً (ِ)

: (ّ)عىلىٍيكيٍم﴾  ، كقاؿ عمرك بن كلثـو
 اػػلينجاىً ػال لً ػػػػػجه وؽى ػػػػف لى ػػػػهػجنى ػف     اػػػنػيػلػع ده ػػػػػػػػػػػػأح نٍ ػػلى ػهػػػػجػأال ال يى 

من عقوبتو. كاػبامس أٌف االستهزاء من هللا التخطئة  ظأراد: فنعاقبو أبغل
ي اإلقامة على كفرىم. ػم فهجٌهلػكالتجهيل، فمعناه: هللا ِيٌط  فعلهم، كي ،ؽبم

كالسادس أٌف استهزاءه: استدراجو إٌَيىم. كالسابع: أنٌو إيقاع استهزائهم اهم، كرٌد 
األقواؿ ؿبٌمد بن القاسم األنبارٌم. كالثامن:  هخداعهم كمكرىم عليهم. ذكر ىذ

كىو يف غاية الذٌؿ: ﴿ذيٍؽ إًن كى  ،يف النارقاؿ ألحدىم أٌف االستهزاء اهم أف يي 
أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٍلكىرًني﴾
ٌما أظهركا من ػي كتابو. كالتاسع: أنٌو لػف ،يخناػػػ، ذكره ش(ْ)
ي اْلخرة، كاف  ػف ،مػهػبطن لخبلؼ ما أي  - ي الدنياػف -أحكاـ إسبلمهم 

 .(ٓ)«تهزاء اهمػػػكاالس

                                                           
 .ُّ( اغبديد: ُ)
 .َْ( الشورل: ِ)
 .ُْٗ( البقرة: ّ)
 .ْٗ( الدخاف: ْ)
 .ّٔ-ّٓ/ُ( زاد اؼبسري: ٓ)
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 االختالف يف بعض األحادلث: -3
ركف؛ فإٌف ػػػفو آخا، كيضعًٌ نن ػثنا معيٌ ػديػن حػمؤٌلفيػح بعض الػيصحًٌ ن ػحي

كاغبديث  ،على تنٌبههم على الفرؽ بني السٌنة النبويٌة ،اختبلفهم ىذا دليل عمليٌ 
بعض قدامى اؼبؤلٌفني يرفض السٌنة النبويٌة،  تصٌور أفٌ ، فبل يي  اؼبنسوب إذل النيبٌ 

 صٌحة نسبة ذلك اغبديث إذل السٌنة النبويٌة.ر نكً كإٌنا ىو بتضعيفو للحديث يي 
فهذا فبٌا  ،كأٌما تصحيح اغباكم ؼبثل ىذا اغبديث كأمثالو»قاؿ ابن تيمٌية: 

كىي  ،كقالوا: إٌف اغباكم يصٌحح أحاديث ،أنكره عليو أئٌمة العلم ابغبديث
بن  عند أىل اؼبعرفة ابغبديث، كما صٌحح حديث زريب ،موضوعة مكذكبة

 كر كصٌي اؼبسيح، كىو كذب ابتٌفاؽ أىل اؼبعرفة، كما بنٌي فيو ذً  الذم ،برشبلي
 ،كغريمها، ككذا أحاديث كثرية يف مستدركو ،كابن اعبوزمٌ  ،ذلك البيهقيٌ 

موضوعة، كمنها ما يكوف  - عند أئٌمة أىل العلم ابغبديث -كىي  ،يصٌححها
د تصحيح موقوفنا يرفعو. كؽبذا كاف أىل العلم ابغبديث ال يعتمدكف على ؾبرٌ 

فهو صحيح، لكن ىو يف اؼبصٌححني  ،اغباكم، كإف كاف غالب ما يصٌححو
دبنزلة الثقة الذم يكثر غلطو، كإف كاف الصواب أغلب عليو. كليس فيمن 

 . (ُ)«يصٌحح اغبديث أضعف من تصحيحو
 دلّة:ة  االختالف يف بعض اآلراء الع   -4

 ،ٌنة: أٌف األنبياءى السُّ ػنتسبني إلؼبمن ا ،ماعةػكقد ذكر ج»قاؿ ابن تيمٌية: 
 ،مبلئكةػى تفضيل الػمعتزلة إلػمبلئكة. كذىبت الػأفضل من ال :ح البشرػكصال

على البشر، كأتباع األشعرٌم على قولني: منهم من يفٌضل األنبياء كاألكلياء، 
كي عن بعض متأٌخريهم أنٌو ماؿ كال يقطع فيهما بشيء. كحي  ،كمنهم من يقف

                                                           
 .ُّٖ-ُِٖ/ُ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
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 . (ُ)«كيواليها ،عن بعض من يٌدعي السٌنة ،كي ذلكما حي ػكربٌ معتزلة، ػإذل قوؿ ال
 ،منع  ال تي  :اػػمفردىػوؿ من يقوؿ: إٌف الركح بػػكق: »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 
 . (ِ)«كغريه... ،جويِنٌ ػي الػمعالػال أبو
 االختالف يف بعض اآلراء األصولّية: -5

الطريق اػبامس: القياس على النٌص كاإلصباع. كىو »قاؿ ابن تيمٌية:  
حٌّت  ،عند صباىري الفقهاء، لكٌن كثرينا من أىل الرأم أسرؼ فيو ،حٌجة أيضنا

بو النصوص، كحٌّت استعمل منو  استعملو قبل البحث عن النٌص، كحٌّت رد  
ره رأسنا، كىي نكً كمن أىل الكبلـ كأىل اغبديث كأىل القياس من يي  ؛الفاسد

 . (ّ)«مسألة كبرية، كاغبٌق فيها متوٌسط بني اإلسراؼ كالنقص
 - هجميع أكصافو -مسألة: يف جواز تعليل الشيء »قاؿ الزركشٌي: ك  

اب يف اؼبلٌخص، مبٌِن على أٌف خبلؼ، حكاه ابن فورؾ، كالقاضي عبد الوىٌ 
شرط العٌلة التعٌدم، فمن شرطو منعها ىنا، كمن جٌوزه اختلفوا على قولني: 

ثٌر بعض حٌق العٌلة التأثري، كال بٌد أف يكوف اؼبؤ  يصٌح؛ ألفٌ  أحدمها ال
 ،األكصاؼ، دكف بعض؛ فتعليلو هجميعها ال يصٌح، فلو اتٌفق أٌف صبيعها مؤثٌرة

                                                           
 .ُِٖ/ْالفتاكل: ( ؾبموعة ُ)
 .ُْٕ/ْ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ُٕٖ/ُُ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
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 . (ُ)« يتعٌدل، كذلك ال ّينع صٌحتهاأكثر ما فيو أاٌل  يصٌح؛ ألفٌ  جاز. كالثاين
 االختالف يف بعض اآلراء الفةهّية: -6

اختلف أىل العلم فيمن بٌدؿ ماشية لو قبل اغبوؿ، »قاؿ ابن اؼبنذر: 
اشية ْلخر؛ فرارنا من الصدقة. فكاف الشافعٌي، كأبو ثور، كأصحاب الرأم دب

فيما قبض من صاحبو، حٌّت ُيوؿ على  ،زكاة على كٌل كاحد منهما يقولوف: ال
من يـو اشرتاه. كقاؿ الثورٌم كذلك، غري أنٌو دل يذكر الفرار من  ،ما اشرتل حوؿ

يد بى مد، كإسحاؽ، كأبو عي ػكأحملك، ػالصدقة. ككاف مالك، كاألكزاعٌي، كعبد ال
 ،كاختلفوا يف طبس من اإلبل... يركف يف ذلك الزكاة، إذا كاف فرارنا من الصدقة

يد عنو، كبو قاؿ بى فقاؿ مالك: فيها شاَتف يف حكاية أيب عي  حاؿ عليها حوالف.
، فيما حكاه أىل العراؽ عنو، كقاؿ دبصر: فيها يد، كأضبد، كالشافعيٌ بى أبو عي 

 .(ِ)«عليو شاة مها: كما قاؿ ىؤالء، كاْلخر: أفٌ قوالف، أحد
 ةّية:لخ االختالف يف بعض اآلراء الخ  -7

اعلم أٌف الناس اختلفوا يف ذلك، فقاؿ قائلوف: »الغزارٌل: أبو حامد قاؿ 
أفضل من الشكر، كقاؿ آخركف: الشكر أفضل، كقاؿ آخركف: مها  (ّ)متالص

حواؿ؛ كاستدٌؿ كٌل فريق بكبلـ سٌياف، كقاؿ آخركف: ِيتلف ذلك ابختبلؼ األ
شديد االضطراب، بعيد عن التحصيل؛ فبل معَن للتطويل ابلنقل، بل اؼببادرة 

 . (ْ)«أكذل، فنقوؿ... إذل إظهار اغبقٌ 

                                                           
 .َُٕ/ٓ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ُِ/ّ( اإلشراؼ على مذاىب العلماء: ِ)
 ( يف اؼبطبوع: )الصمت(، كالصواب: )الصرب(.ّ)
 .ُُْٖ( إحياء علـو الدين: ْ)
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تدٌؿ  - أبضعاؼ مضاعفة ،كغريىا أكثر منها -اؼبختارة  فهذه األمثلة 
داللة كاضحة، ال ريب فيها، على أٌف اؼبؤٌلفني القدامى كانوا مٌتفقني على كجود 

كبرية، بني اغبقائق اإلسبلمٌية، كاؼبباحث التأليفٌية، كلكٌنهم كانوا ك  كثرية،  فركؽ
 يف التعيني كالتحديد.  ،ِيتلفوف
زبطئة  الك  ،بعضهاتصويب  - من سرد ىذه النصوص -كليس يعنينا  

ليس  - من سردىا -، كال ترجيح بعضها على بعض؛ ألٌف الغرض اهخالف ما
الذم يعِن  ،على كجود االختبلؼ ،بياف كجو الصواب فيها، بل االستدالؿ اها

بني اغبقائق اإلسبلمٌية، ، هني على الفركؽمختلفني كانوا متنبًٌ ػأٌف ال :بوضوح
 كاؼبباحث التأليفٌية.
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فينـأخطاء ال أسباب
ّ
 مؤل

 

 ألخطاء اؼبؤٌلفني ثبلثة أسباب، ىي: اعبهل، كاؽبول، كاػبوؼ. 
فاعبهل ُيمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم، كىو َيهل أٌف التأليف  

الذم أنتجو سقيم؛ كما ُيملو اعبهل على االعتماد على اؼبصدر السقيم، كىو 
 َيهل أٌف اؼبصدر الذم اعتمد عليو سقيم.

، كاؼبؤٌلفوف مهما بلغوا من لو منو بشره سيٌب، ال يكاد ِيكاعبهل كصف نً  
 أمر ال ريب فيو. - يف بعض أحواؽبم كأحياّنم -العلم، فإٌف اٌتصافهم ابعبهل 

كاؽبول ُيمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم، كىو يعلم أٌف التأليف  
الذم أنتجو سقيم؛ ألٌف ىواه يوافق ما أنتجو من أتليف؛ كما ُيملو اؽبول على 

ى اؼبصدر السقيم، كىو يعلم أٌف اؼبصدر الذم اعتمد عليو سقيم؛ االعتماد عل
 ألٌف ىواه يوافق ما اعتمد عليو من أتليف.

ى ػمنسوبني إلػمؤٌلفني الػي بعض الػف - ببل ريب - هول كصف موجودػكال 
 أمر غري فبكن. - بتعيني ذلك يف آحادىم - حكم القاطعػاإلسبلـ؛ لكٌن ال

تاج أتليف سقيم، كىو يعلم أٌف التأليف كاػبوؼ ُيمل صاحبو على إن
الذم أنتجو سقيم؛ ألنٌو ِياؼ بطش أىل األىواء، كأىل اعبهاالت، فيوافقهم 
فيما يرضونو من التأليف السقيم؛ كما ُيملو اػبوؼ على االعتماد على اؼبصدر 
السقيم، كىو يعلم أٌف اؼبصدر الذم اعتمد عليو سقيم؛ ألنٌو ِياؼ بطش أىل 

 أىل اعبهاالت، إف أعرض عٌما اعتمدكا عليو.األىواء، ك 
يف بعض اؼبؤٌلفني، اؼبنسوبني إذل  - ببل ريب - كاػبوؼ كصف موجود 

 أمر غري فبكن. - بتعيني ذلك يف آحادىم - اإلسبلـ؛ لكٌن اغبكم القاطع
 كيشمل التأليف السقيم:  
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 إنتاج قراءات سقيمة، ـبالفة للقرآف الكرًن. -1
 إنتاج تفسريات سقيمة، ـبالفة للقرآف الكرًن.  -2
 إنتاج أحاديث سقيمة، ـبالفة للسٌنة النبويٌة. -3
 إنتاج شركح سقيمة، ـبالفة للسٌنة النبويٌة. -4
 إنتاج ركاَيت سقيمة، ـبالفة للحقائق اإلسبلمٌية. -5
 إنتاج آراء سقيمة، ـبالفة للحقائق اإلسبلمٌية. -6
 ـبالفة للواقع اإلسبلمٌي. إنتاج أخبار سقيمة، -7

 مخثلَّث األخطاء:
 كاألخطاء اليت يينتجها اؼبؤٌلفوف اؼبخطئوف ذات ثبلثة أضبلع، ىي:

 ىو أف يينتج اؼبؤٌلف اؼبخط  فكرة سقيمة.  الطأ يف التفكي: -أ
ىو أف يينتج اؼبؤٌلف اؼبخط  عبارة سقيمة، للتعبري عن  الطأ يف التعبي: -ب

 أكانت تلك الفكرة سليمة، أـ سقيمة.  فكرة معٌينة، سواء 
ىو أف يينتج اؼبؤٌلف اؼبخط  تفسرينا سقيمنا، بعد أف الطأ يف التفسي:  -ج

يطٌلع على تعبري مؤٌلف آخر، فيخط  يف تفسري ذلك التعبري، كيٌدعي أٌف 
 التفسري الذم أنتجو ىو التفسري السليم اؼبناسب لذلك التعبري.

ثبلثة يرتٌكب )ميثل ث األخطاء(، الذم امتؤلت كابجتماع ىذه األضبلع ال 
 أبضبلعو الثبلثة كتب اؼبؤٌلفني من القدامى كادثني، كال سٌيما الكتب العىقىديٌة.

كلذلك كاف كاجبنا، على من أراد القضاء على االختبلؼ، بني اؼبؤٌلفني  
األخطاء(، اؼبنتسبني إذل )اإلسبلـ(: أف ييعَن عناية كبرية، ابلكشف عن )ميثل ث 

يف )كتب اؼبختلفني(، كالتمييز بني أضبلعو الثبلثة؛ ألٌف لكٌل ضلع منها عبلجنا 
 شافينا خاصًّا بو، يناسبو، كال يناسب غريه من األضبلع.
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 عبيد التقليد
 

 من الناس: ،على ثبلثة أصناؼ رئيسة األعمى، يقـو التقليد 
 الذم أنتج الرأم السقيم. كىو ثبلثة أصناؼ: ج:ـزت  مخ ـال -األّول

 . البدائٌيةالذم أٌسس الرأم السقيم بصورتو  س:ؤسّ  مخ ـال -1
 .النهائٌيةالذم طٌور الرأم السقيم إذل صورتو  ر:طوّ  مخ ـال -2
 الذم قٌرر الرأم السقيم، ابالستدالؿ عليو، كاؼبنافحة عنو. ر:ةرّ  مخ ـال -3

 قٌبل الرأم السقيم. كىو ثبلثة أصناؼ:الذم ت ل:تةبّ  مخ ـال -الثاين
 .اؼبنتجني، فوافق بطبلنوالذم تقٌبل الرأم السقيم؛ ألنٌو جهل  جاهل:ـال -1
 .اؼبنتجنيالذم تقٌبل الرأم السقيم؛ ألنٌو كافق ىواه، فوافق  الفاسق: -2
 .اؼبنتجنيالذم تقٌبل الرأم السقيم؛ ألنٌو ضعف كخاؼ، فوافق  اخائف:ـال -3

 .اؼبنتجنيمن آراء  ،فيما كرثو عنهم ،الذم قٌلد أسبلفو د:ةلّ  مخ ـال -الثالث
 د ثبلث درجات رئيسة ابرزة:كللمقلٌ  

 .اجلاهلد ةلّ  مخ ـال -1
 م. د املتعلّ  ةلّ  مخ ـال -2
 م.ـد العال  ةلّ  مخ ـال -3

ػمنا، م( ابلتقليد؛ فكيف يكوف عالً ػكقد يستغرب كثريكف من كصف )العالً  
ا يف كيكوف مقلًٌ   الوقت نفسو؟!!!دن

قدّينا كحديثنا، سواء أكانوا  األدَيف كاؼبذاىب، كاعبواب: إٌف أكثر علماء 
دكف، من اؼبنسوبني إذل )اإلسبلـ(، أـ من اؼبنسوبني إذل غريه: ىم يف اغبقيقة مقلًٌ 

 دين.دين، كماتوا مقلًٌ دين، كظٌلوا مقلًٌ دين، ككربكا مقلًٌ نشأكا مقلًٌ 
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كاف يف زمن من األزماف طفبلن   - يـو شيخنا كبريناالذم تراه ال -م ػفالعالً  
 .عن األدَيف كاؼبذاىب صغرينا، ال يعلم شيئنا

ئنا كىجىعىلى ﴿قاؿ تعاذل:   كىاَّلل ي أىٍخرىجىكيٍم ًمٍن بيطيوًف أيم هىاًتكيٍم الى تػىٍعلىميوفى شىيػٍ
ةى لىعىل كيٍم تىٍشكيريك    .(ُ)﴾فى لىكيمي الس ٍمعى كىاأٍلىٍبصىارى كىاأٍلىٍفًئدى

يؤٌىلو لتلٌقي االعتقادات، بدأ بتقليد أبويو،  ،بلغ ذلك الطفل عمرنا كحني 
ليتعٌلم يف اؼبدارس الدينٌية، أك اؼبدارس  ؛أك من يقـو مقامهما؛ ٌْث أرسلو أىلو

ا ؼبعٌلميو، الذين ىم اؼبذىبٌية؛ فكاف مقلًٌ   ،دكف ألسبلفهممقلًٌ  -يف اغبقيقة  -دن
د( إذل مقلًٌ ػال الػجاىلمن درجة ) ،فتحٌوؿ ذلك الطفل؛ من األىل كاؼبعٌلمني

  .د(مقلًٌ ػال متعٌلمػدرجة )ال
 د(؛ ألٌف إيقانوم اؼبقلًٌ ػإذل درجة )العال - بعد سنوات من التعٌلم -ربٌوؿ ْثٌ 

دبوركاثتو: كاف إيقا ان عاطفيًّا، كجدانيًّا، قائمنا على )اإللف(؛ كليس إيقا ان علميًّا، 
ا من أسرين  ىذا )اإللف الطاغي( جعلو عقبلنيًّا، قائمنا على )الربىاف(؛ كلذلك

(، ال يستطيع اػبركج من )سجن التقليد(، إذل )ساحة األحرار(، )أسرل التقليد
 لف الطاغي(.إاٌل إذا زبٌلص من ذلك )اإل

 ثبلثة:  -بني اعباىل اؼبقلًٌد كاؼبتعٌلم اؼبقلًٌد كالعالػم اؼبقلًٌد  -كأبرز الفركؽ 
يقٌلد أسبلفو يف )اْلراء( فقط؛ ألنٌو ال يستطيع أف  )اجلاهل املةلّ د(: -األّول
 ما كراء ذلك، من )أدٌلة اْلراء(، ك)أصوؿ األدٌلة(. -عمومنا  -يعرؼ 
يقٌلد أسبلفو يف )اْلراء(، كيف )أدلٌة اْلراء( فقط؛ ألنٌو  ةلّ د(:)املتعّلم امل -الثاين

يستطيع بتعٌلمو أف يعرؼ األدٌلة، اليت يستدٌؿ اها أسبلفو على آرائهم؛ كلكٌن 
 ؼبعرفة )أصوؿ األدٌلة(. -عمومنا  -تعٌلمو ال يكفيو 

                                                           
 .ٖٕ( النحل: ُ)
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راء(، كيقٌلدىم يقٌلد أسبلفو يف )اْلراء(، كيف )أدلٌة اْل )العالـم املةلّ د(: -الثالث
األدٌلة(؛ ألنٌو بلغ من العلم مبلغنا، مٌكنو من اإلحاطة ابألصوؿ  أيضنا يف )أصوؿ

 اليت اعتمد عليها أسبلفو، يف تصحيح األدٌلة كتضعيفها. 
 ك)العالػم اؼبقلًٌد( صنفاف: 

عالًػم مقلًٌد لػم يكفو علمو؛ ؼبعرفة بطبلف آراء أسبلفو، كبطبلف أدلٌتها،  -1
ا؛ كىو  ا، كمات مقلًٌدن ا، كظٌل مقلًٌدن يف  -كبطبلف أصوؿ أدلٌتها؛ فنشأ مقلًٌدن

يستحٌق كصف )العالًػم(، كإف ظبٌاه الناس عالػمنا؛ فبل خري يف علم  ال -اغبقيقة 
 كالباطل.ال يكفي صاحبو؛ للتمييز بني اغبٌق 

عالًػم مقلًٌد، بلغ من العلم مبلغنا، مٌكنو من اإليقاف ببطبلف آراء أسبلفو،  -2
 كبطبلف أدلٌتها، كبطبلف أصوؿ أدلٌتها.

 كؽبذا الصنف من العلماء خياراف رئيساف: 
 أف يعمل دبقتضى علمو، فييعلن براءتو من أابطيل أسبلفو. -أ

أسبلفو؛ إٌما بسبب الػهول،  أف يبقى فػي الظاىر مستمسكنا، أبابطيل -ب
حني يكوف االستمساؾ بتلك األابطيل موافقنا لػهواه؛ أك بسبب الػخوؼ، حني 

 يػخاؼ بطش الػميبًطلني؛ فيوافقهم فػي الظاىر على أابطيلهم.  
فمن تغٌلب على اإللف الطاغي، كخالف اؽبول الباغي، كاحتكم إذل  

ىايٌن، كتربٌأ من أابطيل األسبلؼ، الدليل العقبليٌن، كاعتمد على اإليقاف الرب 
 كتنزٌه عن السفاىة كاإلسفاؼ؛ فإنٌو كاحد من )أحرار العلم(. 

كمن استسلم لذٌؿ )األسر(، يف )سجن التقليد(، كاستسهلو، كاستساغو، 
 كاستعذبو، كاستحبله؛ فإنٌو كاحد من )عبيد التقليد(!!!

  علم، كليىصميٍت!كمن لػم َيد مناصنا، من التقليد؛ فليتجٌنب القوؿ بغري
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فيـسيلّية مً أخطاء الـبراءة الصورة التى
ّ
 ًـمؤل

  
رٌاء، كالركاة، كاٌدثني، الصورة التنزيلٌية بريئة، كٌل الرباءة، من أخطاء القي 

ن، ػن، كاألخبلقٌييػاء، كاألصولٌييػػػمتكٌلمني، كالفقهػرٌاح، كالػػمفٌسرين، كالشػكال
 كاؼبؤٌرخني، كاللغوٌيني، كاؼبرتصبني. 

على رأم، ذىب إليو  (،اإلسبلـ)كليس من اغبٌق اعتماد الطاعنني يف 
عوا عليو، فإٌف اختبلفهم دليل على نفي بعضهم نسبة مً م َيي ػبعض اؼبختلفني، كل

 .(اإلسبلـ)ذلك الرأم إذل 
إذل  -سبقهم فاؼبطاعن اؼبستمٌدة من اْلراء اػببلفٌية ليست هجديدة؛ فقد 

هوّنا إذل اْلراء ا يوجٌ بعض اؼبؤٌلفني الرافضني ؽبا، كلكٌنهم إنٌ  - فيها الطعن
 منها. (اإلسبلـ)ئوف رًٌ ػبالعلمٌية، كيي 

حديث، أك خرب، أك ركاية، أك تفسري، أك شرح، أك رأم، قراءة، أك فكٌل 
، أف يٌتخذه ماٌدة للطعن يف ّيي  ال :ـبتلف فيو ؛ (بلـاإلس)كن للطاعن، أصبلن

ا، على صٌحة نسبتو إذل  ألنٌو ال  . (اإلسبلـ)ّيلك دليبلن قطعيًّا كاحدن
أف يكوف تكرارنا،  - يف رأم من اْلراء - كلذلك ال يعدك طعن الطاعن

للطعن الذم كٌجهو بعض اؼبؤٌلفني، من قبل، إذل ذلك الرأم نفسو، فهو طعن 
 يف الرأم، كليس طعننا يف الدين.

ال ّييكن  -ليت اكتسبت صفة القبوؿ عند مقٌلديهم ا -كأخطاء اؼبؤٌلفني 
أف تيعٌد جزءنا من )اغبقائق اإلسبلمٌية(؛ ألٌّنا يف اغبقيقة: أخطاء إنسانٌية؛ فالفرؽ  
ا بني )الواقع اإلسبلمٌي اغبقيقٌي(، كبني )االعتقاد اإلنسايٌن الذىٌِن(،  كبري جدًّ

 أك )االستمساؾ اإلنسايٌن اؼبذىيٌب(. 
، كلُّهم أصبعوف.  ، حٌّت لو آمن بو الناسي  كالباطل يف الواقع يبقى ابطبلن
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 معيار القبول والرفض
 

ب اإلعراض عن ػوجً تي  - اءػى العلمػإل - اءػػػة األخطػبػ: إٌف نسفإن قيل
    هم، كابإلعراض عنها تنعدـ معرفة اغبقائق اإلسبلمٌية!ػمؤٌلفات

طعننا فيهم، كليست  - من أخطاء العلماء - ليست تربئة اإلسبلـ: قلت
الصادقوف اؼبخلصوف اجملتهدكف ىم الباب الوحيد  فاؼبؤٌلفوف ؛انتقاصنا، من قدرىم

 ؿ.الوحي اإلؽبٌي اؼبنز   لئلفادة منالصحيح، 
كن ، ّيي بشره  :مجتهدينػكسائر العلماء ال، كالصحابة، كالتابعوف، كَتبعوىم

ل حسناِتم الغالبة، بطً األخطاء ال يي  طئوا، كلكٌن كقوعهم يف بعضأف ِيي 
 كخصوصنا ضبل رسالة اإلسبلـ.

يف ربصيل  ،كمن ازٌبذ بعض األخطاء حٌجة؛ لرتؾ االعتماد عليهم
، فمن ذا الذم يسلم من األخطاء، طه غالً ، أك مي طه اغبقائق اإلسبلمٌية؛ فإنٌو غالً 

 !!ليكوف بديبلن عنهم؟!
ٌل رأم من آرائهم؛ فتلك ؿباكمة كؿباكمة العلماء ال تعِن إدانتهم، يف ك

ظاًلمة، قطعنا؛ كلكٌن اؼبراد من ؿباكمتهم: الفصل بني اغبٌق، كالباطل، ابالستناد 
إذل معيار عادؿ، دقيق؛ لئلفادة ًمن صواب مىن أصاب منهم، كذبنُّب خطإ من 

 أخطأ منهم. 
ه، فهو من أىل العلم، كمن و خطأى كاؼبعيار يف ذلك أٌف من غلب صوابي 

ن أىل العلم؛ ألٌف ن سواه، مً و، أعرضنا عنو، كأغنا ا عنو مى ه صوابى طؤي غلب خ
 م.ػم، بل على الدليل الذم يستند إليو العالػاالعتماد ليس على قوؿ العال

ليست خبافية، كليس ألحد  النبويٌة( السٌنةأدٌلة )ك  )القرآف الكرًن(،كأدٌلة 
ي إتقاف ػعلى درجات، ف ،سعن الناس؛ لكٌن النا ،خفيهاػيي  ها، أكػأف يستأثر ب
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 كالفهم.  كاالستنباط،  ،وكالتفقُّ  ،ر، كيف القراءة، كيف القدرة على التدبُّ العربٌية اللغة
ذم  م كال شريف كالػليس من عال»ب أنٌو قاؿ: ركل عن سعيد بن اؼبسيٌ 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 اػبطػال يسلم العال»ركل عن غريه: كيي 

 .(ِ)«فهو جاىل ،كمن أصاب قليبلن كأخطأ كثرينا ؛مػفهو عال ،كثرينا
على  ،إذا غلبت ؿباسن الرجل»أنٌو قاؿ:  ،ؼببارؾركل عن عبد هللا بن اكيي 
ر ذكى م تي ػل ،(ّ)محاسنػعن ال ،مساكئػر اؼبساكئ، كإذا غلبت الذكى م تي ػل ،مساكئو

 .(ْ)«محاسنػال
م يعرب اعبسر إذل خراساف مثل ػل»ركل عن أضبد بن حنبل أنٌو قاؿ: كيي 

بعضهم  م يزؿ ِيالفػيف أشياء، فإٌف الناس ل ،إسحاؽ، كإف كاف ِيالفنا
 .(ٓ)«بعضنا

ؼ: أٌف الطوائف اؼبنتسبة إذل عرى كفبٌا ينبغي أيضنا أف يي »كقاؿ ابن تيمٌية: 
على درجات، منهم من يكوف قد  - يف أصوؿ الدين كالكبلـ -متبوعني 

خالف السٌنة يف أصوؿ عظيمة، كمنهم من يكوف إٌنا خالف السٌنة يف أمور 
وائف الذين ىم أبعد عن السٌنة منو، دقيقة. كمن يكوف قد رٌد على غريه من الط

                                                           
 .ُِٖ/ِلو: ( جامع بياف العلم كفضُ)
 .ُِٖ/ِ( جامع بياف العلم كفضلو: ِ)
 ( كذا يف اؼبطبوع: )عن ااسن(، كالصواب: )على ااسن(.ّ)
 .ّٖٗ/ٖ( سري أعبلـ النببلء: ْ)
 .ُّٕ/ُُ( سري أعبلـ النببلء: ٓ)



115 

كقالو من اغبٌق، لكن يكوف قد جاكز العدؿ  ،فيكوف ؿبمودنا فيما رٌده من الباطل
كقاؿ بعض الباطل، فيكوف قد رٌد بدعة   ،حبيث جحد بعض اغبقٌ  ،يف رٌده
بباطل أخٌف منو، كىذه حاؿ  ،ابطبلن  (ُ)ببدعة أخٌف منها، كرٌد ابلباطل ،كبرية

م َيعلوا ما ػأكثر أىل الكبلـ اؼبنتسبني إذل السٌنة كاعبماعة. كمثل ىؤالء إذا ل
ابتدعوه قوالن يفارقوف بو صباعة اؼبسلمني، يوالوف عليو كيعادكف، كاف من نوع 

يغفر للمؤمنني خطأىم يف مثل ذلك. كؽبذا كقع يف مثل ىذا   كهللا  إ؛اػبط
ألٌمة كأئٌمتها، ؽبم مقاالت قالوىا ابجتهاد، كىي زبالف ما كثري من سلف ا

كفٌرؽ بني  ،وفى الً و كعادل ـبي قى وافً ثبت يف الكتاب كالسٌنة، خببلؼ من كاذل مي 
 ،يف مسائل اْلراء ،قووافً دكف مي  ،وفى الً صباعة اؼبسلمني، ككٌفر كفٌسق ـبي 
من أىل التفٌرؽ  قو، فهؤالءوافً دكف مي  ،فوالً كاالجتهادات، كاستحٌل قتاؿ ـبي 

 . (ِ)«كاالختبلفات
ككثري من ؾبتهدم السلف كاػبلف قد قالوا »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

ظٌنوىا  ،م يعلموا أنٌو بدعة؛ إٌما ألحاديث ضعيفةػكفعلوا ما ىو بدعة، كل
د منها، كإٌما لرأم رأكه، كيف اؼبسألة رى م يػي ػصحيحة، كإٌما ْلَيت فهموا منها ما ل

 . (ّ)«تبلغهمنصوص دل 
ي آحاد ػف ،ي اجتهادهػف ،اـػػػٌلما أخطأ إما كي ػكلو أنٌ »قاؿ الذىيٌب: ك 

 ،لم معناػػما سكىجر اه، 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 ؽبا ىنا.ُ)
 . ُِٕ/ّ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .َُْ/ُٗؾبموعة الفتاكل: ( ّ)
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 . (ُ)«كالفظاظة ،هولػن الػػم ،وذ ابػػن، فنعػميػم الراحػػػػأرححٌق، كىو ػإذل ال
لم ٌْث إٌف الكبري من أئٌمة العلم إذا كثر صوابو، كعي : »أيضنا كقاؿ الذىيبٌ 

ر لو غفى رؼ صبلحو ككرعو كاتٌباعو، يي ربرٌيو للحٌق، كاٌتسع علمو، كظهر ذكاؤه، كعي 
و. نعم، كال نقتدم بو يف بدعتو كخطئو، ، كال نضٌللو كنطٌرحو، كننسى ؿباسنوي 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.  أىدر اه، كبٌدعناه، لقل   -إّيانو، كتوٌخيو التٌباع اغبٌق 

 . (ّ)«مٌنو ككرموػرحم هللا اعبميع 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 كالاهم 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 اغبميدة، 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 اؼبسائل اليت خفي عليهم فيها ما جاء بو  -قالوه، كما كقع يف فتاكيهم  ما

                                                           
 .َْ/ُْ( سري أعبلـ النببلء: ُ)
 .ُِٕ/ٓ( سري أعبلـ النببلء: ِ)
 .ّٕٔ/ُْ( سري أعبلـ النببلء: ّ)
 .ْٔ-ْٓ/َِ( سري أعبلـ النببلء: ْ)
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ب اطٌراح أقواؽبم وجً ال يي  - ي خبلفهاػحٌق فػمبلغ علمهم، كالػالرسوؿ، فقالوا ب
فيهم. فهذاف طرفاف جائراف عن القصد، كقصد  صهم، كالوقيعةصبلة، كتنقُّ 

 فػي الرافضة، مسلك بػهم نسلك ؛ كال(ُ)نعصم كال ،مػً السبيل بينهما، فبل نؤثٌ 
 فيمن أنفسهم، مسلكهم اهم نسلك بل الشيخني، فػي مسلكهم، كال علٌي،
 أقواؽبم، كلٌ  يقبلوف كال يعصموّنم، كال يؤشٌبوّنم ال فإنٌػهم الصحابة، من قبلهم،
يسلكونو ىم يف  ،ة األربعة مسلكناركف علينا يف األئمٌ نكً فكيف يي يهدركّنا.  كال

 هللامن شرح لً  ،منافاة بني ىذين األمرين كال كسائر الصحابة؟ ،اػبلفاء األربعة
، ة كفضلهمجاىل دبقدار األئمٌ  ا يتنافياف عند أحد رجلني:صدره لئلسبلـ، كإنٌ 

اها رسولو. كمن لو علم ابلشرع كالواقع  هللااليت بعث  ،أك جاىل حبقيقة الشريعة
 ،الذم لو يف اإلسبلـ قدـ صاحل كآاثر حسنة -يعلم قطعنا أٌف الرجل اعبليل 
قد تكوف منو اؽبفوة كالزٌلة، ىو فيها معذكر،  - كىو من اإلسبلـ كأىلو دبكاف
 ،ر مكانتودى ع فيها، كال َيوز أف ِتي تٌػبى َيوز أف يػي  بل كمأجور الجتهاده؛ فبل

 .(ِ)«من قلوب اؼبسلمني ،كمنزلتو ،كإمامتو
هم أتباع، ػالذين ل ،ةحو األئمٌ ػن ،موقف الصحيحػال»كقاؿ ابن عثيمني: 

الفوا ػما خ د أفٌ ػػم عليهم، كأف نعتقػػ نتهج  تقامتهم، أاٌل ػػهدكف بعدالتهم، كاسػػػيش
من أجر،  خلوػة 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(. فمعَن: )ال نػيؤىثًٌػم(: ُ) ( ضيبطت الكلمة يف اؼبطبوع ىكذا: )نػىٍعصم(، كالصواب: )نػيعىصًٌ
م(: ال ننسبهم إذل )العصمة(.ننسبهم إذل )اإلثػ ال  م(، كمعَن )ال نػيعىصًٌ
 .ِّٓ/ٓ( إعبلـ اؼبوٌقعني: ِ)
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مالك:  كما قاؿ اإلماـ  - مى هللا عليو كعلى آلو كسلٌ صلٌ  -  رسوؿ هللاإاٌل 
 - ، كأشار إذل قرب النيبٌ " صاحب ىذا القربإاٌل  ،دُّ رى كيػي  ،ذ من قولويؤخى  كل  "

 مسلمني، 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 دُّ رى كيػي  ،إذا كاف خطأ ،القوؿ

                                                           
 .ُِٓ/ِٔ( ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبٌمد بن صاحل العثيمني: ُ)
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 رئة العلماءـثب

 
ال يدعو  -يف بعض أتليفاِتم  -إٌف صدكر بعض األخطاء من العلماء  

 إذل اٌِتامهم دبا لػم يصدر منهم، من أفكار، أك مشاعر، أك أقواؿ، أك أفعاؿ. 
كلذلك كجبت تربئة العلماء، فبٌا دل تصٌح نسبتو إليهم، صٌحة قطعٌية، كإف   

 كانوا ِيالفونكم يف اؼبذاىب.
ػػػا﴿قاؿ تعاذل:  اءى  َّللً ً  قػىو اًميػػنى  كيونيػػوا آمىنيػػػوا ال ًذينى  يىػػػا أىيػُّهى  اًبٍلًقٍسػػػػطً  شيػػػػػهىدى

 ًإف   اَّلل ى  كىاتػ قيوا لًلتػ ٍقوىل أىقٍػرىبي  ىيوى  اٍعًدليوا تػىٍعًدليوا أىال   عىلىى قػىٍوـو  شىنىآفي  َيىٍرًمىن كيمٍ  كىالى 
 . (ُ)﴾تػىٍعمىليوفى  دبىا خىًبريه  اَّلل ى 

كمن ابب أكذل، كجب اغبذر من كٌل ما من شأنو أف يتسٌبب يف نسبة  
اػبطإ، إذل من ىو برمء منو، يف الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة 
 راجعة إذل التسرٌع، أـ كانت راجعة إذل التعٌصب، أـ كانت راجعة إذل غريمها.  

كاجبة، كٌل  -حني يستحٌقوف التربئة  -كمن ىنا كانت تربئة العلماء 
 الوجوب، على اؼبستطيع من الناس. 
 كؽبذه التربئة عٌدة صور، أبرزىا:

ىي تربئة العالًػم من ألفاظ سقيمة، نسبها إليو بعض  التربئة اللفظّية: -1
 فاتو.أصحابو، أك بعض خصومو؛ لكٌنها يف اغبقيقة ليست موجودة، يف مؤلٌ 

كتربئة العالًػم من تلك األلفاظ اؼبنسوبة إليو تعِن أيضنا تربئتو من اؼبعاين  
 اؼبفهومة من تلك األلفاظ.

كمن أمثلة ذلك: أٌف أحػػػد الػمؤٌلفني الػمعاصرين نػسػب إلػى )ابن تيمٌية(  

                                                           
 .ٖ( اؼبائدة: ُ)
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 .لنبػٌي لػم يصػٌح صػدكره منػو؛ فاٌدعػى أنٌو اتٌػهػم ابن عٌباس، ابالفػتػػراء على ا ما
 : جاء يف كتاب )ابن تيمٌية كمنهجو يف اغبديث(

عن ابن عباس، عن النيب صلى هللا عليو كآلو أنو قاؿ: "َي أىل مكة »
تقصركا يف أقل من أربعة برد من مكة إذل عسفاف" كىذا إذل ما يعلم أىل  ال

الػمعرفة ابغبديث 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
تيمية أنٌو يرمي ابن عباس ابالفرتاء على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو،  ابن

كاؼبعَن إف دل يكن صحيحان على كبو القطع، فإنٌو ّيكن أف يكوف موضوعان على 
ػبطأ، على أٌف يف سند ابن عباس، أك أنٌو كقع التصحيف يف اغبديث عن طريق ا

اؼبفسر اؼبعركؼ كيركيو  (ُ)الوىاب بن ؾباىد يركيو عن أيب ؾباىد اغبديث عبد
الوىاب بن ؾباىد لػم يوثق، فكاف من اؼبناسب تضعيف  أيضان عن عطاء، كعبد

ابن عباس ابالفرتاء  اغبديث لذلك، كما فعل ابن حجر العسقبلين، ال أف يتهم
 . (ِ)«آلوعلى الرسوؿ صلى هللا عليو ك 

ىذا ىو النٌص اغبريٌف، لقوؿ اؼبؤٌلف اؼبٌدعي، كما جاء يف كتابو، نقلتو  
 كما ىو، كلػم أتصٌرؼ فيو أدىن تصٌرؼ. 

ككاضح من ىذا النٌص أٌف صاحبو ينسب إذل )ابن تيمٌية( القوؿ ابتٌػهاـ 
نسبة تكفي قراءتيػها  -ببل ريب  -؛ كىي عٌباس(، ابالفرتاء على النبػٌي  )ابن
تكذيبها؛ كال سٌيما من قػػػػرأ )كتب ابن تيمٌية(، كعرؼ الػمذىب، الذم ينتمي ل

إليو ىذا الرجل، كىو )الػمذىب األثػرٌم(، الذم ال يضاىيو مذىب، فػي القوؿ 

                                                           
 ( الصواب: )عن أبيو ؾباىد(.ُ)
 .َُٕ-َُٔ( ابن تيمٌية كمنهجو يف اغبديث: ِ)
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 بفضل الصحابة، كتربئتهم مػن االفتػراء، كمنهم: )عبد هللا بن عٌباس(، ببل ريب.
(، من ُيف اؽبامش ذم الرقم ) كقد نسب اؼبؤٌلفي اؼبٌدعي ىذه العبارة،

 (. ُِٕ، صِْالفتاكل، ج (، إذل كتاب )ؾبموعَُٕالصفحة ذات الرقم )
(، ِْ(، من اعبزء ذم الرقم )ُِٕكابلرجوع إذل الصفحة ذات الرقم ) 

 الفتاكل(، قبد نٌص ابن تيمٌية ىكذا:  من كتاب )ؾبموع
 مكة أىل "َي: قاؿ اَّلٌل عليو كسلم أنو صلى النيب عن عباس ابن عن»

 اؼبعرفة أىل يعلم ما كىذا" عسفاف إذل مكة من برد أربعة من أقل يف تقصركا ال
 كبلـ من ىو اَّلٌل عليو كسلم، كلكن صلى النيب على كذب أنو ابغبديث

 ألىل القصر مسافة حد اَّلٌل عليو كسلم إنا صلى هللا رسوؿ أفرتل. عباس ابن
 اؼبسلمني؟ سائر كدكف كالنصرة كاؽبجرة السنة دار ىي اليت اؼبدينة أىل دكف مكة
 كمَن، كمزدلفة بعرفة خلفو صلوا مكة أىل أف عنو تواتر كقد ىذا يقوؿ ككيف
 بريد غري كال بريد ال دبسافة السفر صلى اَّلٌل عليو كسلم قط النيب ُيد كدل
 .(ُ)«بزماف حدىا كال

ىذا ىو النٌص اغبريٌف، لقوؿ ابن تيمٌية، كما جاء يف الكتاب، نقلتو كما 
 ىو، كلػم أتصٌرؼ فيو أدىن تصٌرؼ. 

ككاضح من قراءة ىذا النٌص أنٌو برمء، كٌل الرباءة، من اٌِتاـ ابن عٌباس، 
لكن ىو من  »؛ ألٌف اؼبؤٌلف اؼبٌدعي كتب النٌص ىكذا: ابالفرتاء على النيٌب 

 . «افرتل على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو عباس كبلـ ابن
 كبلـ من ىو كلكن»الفتاكل( ىكذا:  كالنٌص يف كتاب )ؾبموع

                                                           
، ُِٕ/ِْـ أضبد بن تيمٌية، طبعة ؾبمع اؼبلك فهد: ( ؾبموع فتاكل شيخ اإلسبلُ)

 .ِٕ/ِْكؾبموعة الفتاكل، طبعة دار الوفاء: 
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 ألىل القصر مسافة حد اَّلٌل عليو كسلم إنا صلى هللا رسوؿ أفرتل. عباس ابن
 .«اؼبدينة...؟ أىل دكف مكة

)أىفػىتػىرىل( اؼبرك بة من )االفرتاء(، كبني عبارة كالفرؽ كبري بني الفعل )افٍػتػىرىل( 
 من مهزة االستفهاـ، كالفاء العاطفة، كالفعل اؼبضارع )تػىرىل(.

ككاضح أيضنا أٌف نٌص اؼبؤٌلف اؼبٌدعي قد اشتمل على زَيدة كلمة )على( 
 بني كلمة )افرتل( ككلمة )رسوؿ(، فمن أين جاء اهذه الكلمة الزائدة؟!!!

كاشتملت عبارة اؼبؤٌلف اؼبٌدعي أيضنا، على زَيدة كلمة )إذل(، يف عبارة: 
 .«كىذا إذل ما يعلم أىل اؼبعرفة ابغبديث أنٌو كذب...»

سن الظٌن ابؼبؤٌلف اؼبٌدعي، فإنٌو سيقوؿ: إٌف اؼبؤٌلف  فإف أراد أحد أف ُيي
يرجع  اؼبٌدعي قد اعتمد على ربريف من حٌرؼ ىذا النٌص، ككثق بو؛ كلذلك لػم

 إذل الكتاب بنفسو؛ ليتحٌقق من صٌحة ىذه النسبة االٌِتامٌية.
سن الظٌن بو: لعٌل اؼبؤٌلف اؼبٌدعي من ببلد غري عربٌية؛  كقد يقوؿ من ُيي
لذلك يكوف ضعيفنا يف العربٌية، إذل درجة، ال يستطيع فيها التفريق بني الفعل 

لتفريق بني زَيدة كلمة )على(، )افٍػتػىرىل(، كعبارة )أىفػىتػىرىل(؛ كال يستطيع أيضنا ا
 كبني حذفها من النٌص!!!

أٌما يف حالة إساءة الظٌن ابؼبؤٌلف اؼبٌدعي، فإٌف اؼبؤٌلف اؼبٌدعي سيكوف 
 متٌػهىمنا ابالفرتاء على ابن تيمٌية، يف ىذه اؼبسألة؛ بتحريف النٌص من جهتني:

بزَيدة كلمة )على(، كحذؼ رأس مهزة القطع من )أفرتل(؛  جهة اللفظ، -أ
ا لتحريف اؼبعَن.  لتكتب ىكذا: )افرتل(؛ سبهيدن

بتفسري النٌص ار ؼ تفسرينا سقيمنا، بعد قطعو عن تتٌمتو،  جهة املعىن، -ب
 اليت توٌضح اؼبراد منو، كٌل التوضيح.
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افو سقيمة، نسبها إليو بعض ىي تربئة العالػم من إرادة مع التربئة الـمعزولّة: -2
 أصحابو، أك بعض خصومو؛ لكٌنها يف اغبقيقة ليست مرادة، يف مؤٌلفاتو.

كالتربئة اؼبعنويٌة كفيلة ابلقضاء على كثري من صور )التخطئة العلمٌية(، 
 اليت تتفاكت يف درجاِتا، أعِن: التكفري، كالتفسيق، كالتضليل، كالتبديع... إخل.

اؼبتٌػهىموف ابالبتداع كالضبلؿ؛ بسبب أٌف خصومهم  فكثريكف ىم اؼبؤٌلفوف
 فٌسركا أقواؽبم تفسريات سقيمة، غري موافقة للمعاين اليت قصدكىا.

كقد تكوف تفسريات خصومهم سليمة، تكشف عن الدالالت اليت تدٌؿ 
 ، عليها أقواؿ أكلئك اؼبؤٌلفني اؼبتٌػهىمني؛ كلكٌن تلك الدالالت غري مقصودة أصبلن

حصل يف تعبري أكلئك اؼبؤٌلفني اؼبتٌػهىمني، عن مرادىم، فجاء  كاػبطأ إٌنا
 خصومهم، كفهموا أقواؽبم على النحو السليم، الذم تقتضيو قواعد العربٌية. 

من إرادة تلك  -كلذلك كجب على من أراد تربئة اؼبؤٌلفني اؼبتٌػهىمني 
م؛ لتكوف أف ينظر فػي سياؽ الكبلـ، كينظر يف سائر مؤٌلفاِت -اؼبعاين السقيمة 
 ىي القرائن الداٌلة على مقاصدىم اغبقيقٌية. -الػمطٌرًدة فيها  -اؼبعاين الشائعة 

كمن قبيل التربئة اؼبعنويٌة: أٌف العالًػم قد يذكر يف كتابو بعض الركاَيت  
 اؼبكذكبة؛ لتبيني حاؽبا، كربذير الناس من االعتماد عليها.

و، فينسبوف إليو تصحيح تلك لكٌن بعض اؼبؤٌلفني اؼبتعٌصبني يفرتكف علي
الركاَيت اؼبكذكبة، أك ييومهوف أتباعهم من اعبٌهاؿ، أبنٌو يصٌححها، كأنٌو ما 

 أكردىا يف كتابو إاٌل لبلحتجاج اها.
فالواجب تربئة العالًػم تربئة معنويٌة، من ىذه النسبة الباطلة؛ ببياف أٌف 

ا كاف مراده من إيرادىا تصحيح تلك الركاَيت اؼبكذكبة لػم يكن من مراده، كإنٌ 
 ىو التحذير من االعتماد عليها. 

فالفرؽ كبري بني اإليراد كاالعتماد؛ كأف ييورًد العالًػم يف كتابو: ركاية من 



114 

الركاَيت الػحديثٌية، أك ركاية من الركاَيت التاريػخٌية، أك رأَين من اْلراء العلمٌية؛ 
ا لػما أكرده، أك متوقٌػفنا فيو؛  ا، أك كيكوف مفٌندن كليس شرطنا أف يكوف مؤيٌدن

ا، أك مػحتجًّا، دبا أكرده.  معتمدن
كمن )الػميضًحكات الػمذىبٌية( أٌنك تػجد كثرينا من مؤٌلفي )الغبلة( 

 -اليت ُيتٌجوف اها؛ إلثبات عقائدىم اػباٌصة  -ييومهوف أتباعهم أبٌف الركاَيت 
الفني قد أكردت  ىي ركاَيت مٌتفق على تصحيحها؛ بداللة أٌف بعض كتب اؼبخ

 كثرينا من تلك الركاَيت!!!
ذبد  -اليت ُيتٌجوف دبا فيها من ركاَيت  -كحني تنظر يف تلك الكتب 

 أٌف أبرزىا تلك الكتب اؼبخص صة؛ لبياف األحاديث الضعيفة كاؼبوضوعة!!!
: اغبديث الفبليٌن ذكره ابن عدٌم يف كتابو )الكامل(، أك  فيقولوف مثبلن

اؼبوضوعات(، أك ذكره ابن اعبوزٌم يف   )تذكرة قدسٌي يف كتابواؼب طاىر ذكره ابن
كتابو )اؼبوضوعات(، أك ذكره ابن اعبوزٌم يف كتابو )العلل اؼبتناىية(، أك ذكره 

القٌيم  كالكتاب(، أك ذكره ابن اغبفظ عن )اؼبغِن الدين اؼبوصلٌي يف كتابو ضياء
اؼبصنوعة(، أك ذكره  بو )الآلل اؼبنيف(، أك ذكره السيوطٌي يف كتا يف كتابو )اؼبنار

اؼبرفوعة(، أك ذكره الشوكايٌن يف كتابو  الشريعة عراؽ الكنايٌن يف كتابو )تنزيو ابن
 اجملموعة(. )الفوائد

كالعاٌمة غالبنا جٌهاؿ، ال يعرفوف شيئنا، عن الفرؽ بني اإليراد كاالعتماد؛ 
يركف أنٌو من  يعرفوف أٌف ىذه الكتب قد أٌلفها أصحااها؛ للكشف عٌما كال

 األحاديث الضعيفة كاؼبوضوعة!!!
فإٌما أف يكوف )مؤٌلفو الغبلة( كاذبني، ـبادعني، مغالطني، يدٌلسوف على 
العاٌمة، كييومهوّنم أبٌف تلك الركاَيت: صحيحة، معتربة، متواترة؛ ألٌف ـبالفيهم 

 قد أكردكىا يف كتبهم!!! 
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يعرفوف بطبلف ما يكتبوف،  كإٌما أف يكونوا جاىلني، غافلني، مقٌلدين، ال
ا!!!  فهم دبنزلة العاٌمة، يف اعبهل كالغفلة، كمع ذلك تصٌدكا للتأليف تقليدن

كمن قبيل التربئة اؼبعنويٌة: أف يصٌحح العادل حديثنا معيٌػننا، ُيتٌج بو ـبالفوه؛ 
كلكٌن تصحيحو ال يعِن أنٌو يصٌحح التفسري، الذم اختاره ـبالفوه؛ كإٌنا يفٌسر 

، على كبو آخر، مغاير لتفسريىم؛ فلذلك ال َيوز أف يينسىب إذل العادل اغبديث
 اؼبصٌحح ما دل يقصده؛ فإنٌو صٌحح اؼبنت، كدل يصٌحح تفسري اؼبخالفني. 

ىي تربئة العالًػم من تطبيقات سقيمة، يلتـز اها بعض التربئة التطبيةّية:  -3
ا، يف مؤلٌفاتو. مقٌلديو، أك بعض مػحٌبيو؛ لكٌنو يف اغبقيقة لػم يدعي   إليها أحدن

صى، فكثرية ىي التطبيقات اليت   كاألمثلة على ىذه اغبالة أكثر من أف ربي
اخرتعها الناس، كاستمسكوا اها، كتعٌصبوا ؽبا، كٌل التعٌصب، حٌّت بلغوا درجة 

 يبالوف فيها أف ِيالفوا علماء اؼبذىب، الذين يعٌظموّنم، كيٌدعوف تقليدىم. ال
 -من الرجاؿ كالنساء  -أف بعض اؼبصرٌيني اؼبعاصرين  كيكفي أف تعرؼ 

 رسائل - اؼبتوىٌف يف مصر، قبل اثِن عشر قر ان  -ييرسلوف إذل ضريح )الشافعٌي( 
؛ يطلبوف منو فيها  ما ال َيوز أف ييطلىب إاٌل من مالك اؼبلك، اغبٌي القٌيـو

  .(ُ)كيشتكوف إليو من أىليهم، كجرياّنم، كظاؼبيهم، كاؼبعتدين عليهم
كال أحد يستطيع أف يٌدعي أٌف ىذا التطبيق السقيم يستند إذل فتول 

 منسوبة إذل )الشافعٌي(، أك إذل بعض علماء اؼبذىب الشافعٌي.  
فيجب كٌل الوجوب تربئة العلماء من التطبيقات السقيمة، اليت أحدثها 

كوف ابلعبادات بعض الػجيٌهػاؿ، مػػن العػاٌمػػػػة، كاسػتمسػكػػوا بػها، كمػػا يستمس
 اؼبفركضة، أك أشٌد من ذلك!!!

                                                           
 .ُّٖ-ّْٕ( انظر: رسائل إذل اإلماـ الشافعٌي: ُ)
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ىي تبػرئة الػمذىب الذم ينتسب إليو العالػم، من القوؿ  التربئة الـمذهبّية: -4
ًمع عليو علماء اؼبذىب.  السقيم، الذم لػم َيي

فكما ال يصٌح أف يينسىب القوؿ السليم إذل مذىب معنٌي، إاٌل إذا أصبع  
يصٌح أف يينسىب القوؿ السقيم إذل مذىب عليو علماء اؼبذىب؛ فكذلك ال 

 معنٌي، إاٌل إذا أصبع عليو علماء اؼبذىب.
قديػمنا  -كمثاؿ على ذلك: )الػمذىب الػحنبلٌي(؛ فإٌف بعض الػمؤٌلفني  
ينسبوف إذل ىذا الػمذىب أقواالن عىقىديٌة سقيمة، لػم ييػجًمع عليها  -كحديثنا 

 )الػحنابلة(، بل ىي أقواؿه لبعضهم.  
فقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ صبهور اغبنابلة، أم: أكثرىم، أك أغلبهم،  

أك معظمهم. كقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ كثري من اغبنابلة، ال قوؿ أكثرىم. 
كقد يكوف القوؿ السقيم قوؿ آحاد من اغبنابلة، ال قوؿ كثري منهم. كقد يكوف 

 رىم. القوؿ السقيم قوؿ كاحد من اغبنابلة، انفرد بو عن سائ
 - أيب الفرج منو كبلـى  الذم نقلى  -ف ىذا اؼبصن   فإفٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 

 -عاه فيما اد   -بو  ا رد  كإنٌ  ،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 اغبنابلة ل ،إاٌل كمن تبعهم؛ ك  ،اغبسن بن الزاغوينٌ  أاب
يف ـبالفتو ؽبؤالء بكبلـ   حكى عنهم ما أنكره؛ بل ىو ُيتجٌ  كال ،عليهم للردٌ 

 ،رزؽ هللا التميميٌ  :مثل ،نيكما يذكره من كبلـ التميميٌ   ،ةكثري من اغبنبليٌ 
 .(ُ)«الوفا بن عقيل كأيب

قد  -الذين اعتمدكا على أسلوب )التعميم(، يف غري ؿبٌلو  -فاؼبؤٌلفوف 
                                                           

 .ََُ/ْؾبموعة الفتاكل:  (ُ)
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 نسبوا القوؿ السقيم إذل علماء، لػم يقولوا بو.  -بذلك التعميم  -أخطأكا؛ ألٌّنم 
كليس )التعميم الباطل( ؿبصورنا يف مزاعم اؼبخالفني، بل ّييكن أف يزعم 

اء مذىبو قد أصبعوا كٌلهم على أحد العلماء اؼبنتسبني إذل مذىب معنٌي: أٌف علم
 القوؿ الذم اختاره كارتضاه؛ كيكوف اإلصباع اؼبزعـو غري كاقع يف اغبقيقة!!!

كلذلك ذبب التربئة اؼبذىبٌية من مزاعم اؼبوافقني، كما ذبب التربئة اؼبذىبٌية 
 من مزاعم اؼبخالفني؛ من أجل تربئة العلماء، الذين لػم يقولوا ابلقوؿ السقيم.

لتربئة اؼبذىبٌية ؿبصورة، يف اؼبذاىب الفقهٌية، كاؼبذاىب العىقىديٌة، كليست ا
 بل تشمل )اؼبذاىب العلمٌية( أيضنا. 
: أصبع  علماء التفسري، علماء القراءات، كال أصبع فبل ييقاؿ، مثبلن

أصبع علماء اغبديث، كال أصبع علماء األصوؿ، كال أصبع علماء األخبلؽ،  كال
، يف الواقع، حبيث ينتفي أصبع علماء التاري كال خ، إاٌل إذا كاف اإلصباع حاصبلن

ا.  اؼبخالف، كلو كاف فردنا كاحدن
ككذلك ال يػجوز أف ييقاؿ: أصبعت األٌمة، أك أصبع علماء األٌمة؛ إاٌل عند 

ا.   انتفاء الػمخالف، كلو كاف كاحدن
حتقػارنا، أك كقبيػػػحه بػميٌدعي اإلجػمػاع أف ييقصي الػميخالفيػن؛ تعصُّػبنا، أك ا

 تكفيػرنا؛ فإٌف من أقصى غيػػػػرىه، أقصاه غيػػػػريه. 
 لً ثى كمى   -فػي ىذا الػمقػػاـ  -كمىثىػلي الػمذاىب الػمنسوبة، إلػى )اإلسبلـ( 

 اؼبذاىب الػمنسوبة إذل )علم النحو(.
فثٌمة فرؽ كبري بني أف ييقاؿ: ىذا قوؿ النحوٌيني البصرٌيني؛ كبني أف  

صبهور النحوٌيني البصرٌيني؛ أك ييقاؿ: ىذا قوؿ كثري من النحوٌيني ييقاؿ: ىذا قوؿ 
البصرٌيني؛ أك ييقاؿ: ىذا قوؿ آحاد من النحوٌيني البصرٌيني؛ أك ييقاؿ: ىذا قوؿ 

 أحد النحوٌيني البصرٌيني.
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 الصورة التطبيقّية
 

كىي منسوبة إذل التطبيق، كىو لفظ يشري إذل تطبيقات اؼبنسوبني إذل 
 ن األفراد، كاعبماعات، يف االعتقادات، كاألعماؿ، كاألخبلؽ.اإلسبلـ، م

صيبوف إذا كانت كاؼبنسوبوف إذل اإلسبلـ ليسوا دبعصومني، فقد يي  
طئوف إذا كانت تطبيقاِتم ـبالفة تطبيقاِتم موافقة للصورة التنزيلٌية، كقد ِيي 

 للصورة التنزيلٌية.
أف تتعٌدل إذل غريه، من كن كمن أجـر منهم، فجرّيتو زبٌصو ىو، كال ّيي  

ب إذل الدين، نسى األىل كاألقارب كاعبرياف كاألصدقاء كاؼبعارؼ، فضبلن عن أف تي 
 ـ.جرً مي ػب إليو النسى الذم يي 
 - قدّينا كحديثنا - منسوبني إذل اإلسبلـػر أٌف بعض النكً فبل أحد يي  
جرائم  بنسى كلكن ليس من العدؿ أف تي  ؛فمنهم القاتل كالزاين كالسارؽ ؛ؾبرموف

بوف إليو، كال سٌيما حني قبد يف أحكاـ الدين ما نسى اجملرمني إذل الدين، الذم يي 
 ينهى عن ىذه اعبرائم، صراحة.

. كىالى تػىٍقتػيليوا  قاؿ تعاذل: ﴿كىالى تػىٍقرىبيوا الزًٌىنى   إًن وي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن
قًٌ كىمىٍن قيًتلى مىٍظليومنا فػىقىٍد جىعىٍلنىا ًلوىلًيًًٌو سيٍلطىا ان فىبلى النػ ٍفسى ال يًت حىر ـى اَّلل ي ًإال  اًبغبٍى 

ييٍسًرٍؼ يف اٍلقىٍتًل إًن وي كىافى مىٍنصيورنا﴾
(ُ) . 

، كال َيمع (مليار إنساف)اليـو أكثر من  (اإلسبلـ)إذل  (اؼبنسوبني)إٌف  
، (مسلمػال)ٌية: التسمية االصطبلحتلك ، إاٌل أمر كاحد، ىو (اؼبنسوبني)ىؤالء 

ن ػػػع ،اسػا النػهػرؼ بػػحػة، كٌل اإليهاـ، انػمػوىً كىي تسمية مي  (؛مسلموفػال) أك

                                                           
 .ّّ-ِّ( اإلسراء: ُ)
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 . ، أعنػي: )األصل الشػػرعػٌي(للداللة عليو ؛ضعتالذم كي  ،األصل الصحيح
يٌتخذكف من ىذه التسمية  - من الطاعنني فيو -كما زاؿ أعداء اإلسبلـ 

م يزعموف أٌف اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ االصطبلحٌية ذريعة للطعن يف اإلسبلـ؛ ألّنٌ 
ىم التطبيق الواقعٌي لئلسبلـ، فإذا أجـر بعض اؼبنسوبني، فمصدر إجرامهم ىو 

 !!بوف!نسى دينهم، الذم إليو يي 
اىا يعِن بطبلف ىذه الذريعة؛ فإٌف العمل دبقتض - كٌل الوضوح  - ككاضح

ب إذل اليهوديٌة، كجرائم اؼبنسوبني نسى جرائم اؼبنسوبني إذل اليهوديٌة َيب أف تي  أفٌ 
  .ب إذل اؼبسيحٌيةنسى إذل اؼبسيحٌية َيب أف تي 

كاهذا ال ينجو دين من اؼبطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنوف يف اإلسبلـ، 
 !!بوف؟!نسى اليت إليها يي  ،بسبلح يوٌجهونو إذل أدَيّنم

، (اإلسبلـ)ق على عٌدة أقساـ من اؼبنسوبني إذل طلى تي  (اؼبسلم)إٌف كلمة 
 أبرزىا:

 :ة، كىذه حاؿ الرسل كاألنبياء، كمنهمنسبة مثاليٌ  ،اؼبنسوب إذل اإلسبلـ -1
  . إبراىيم

ًنيفنا ميٍسًلمنا  قاؿ تعاذل: ﴿مىا كىافى إًبٍػرىاًىيمي يػىهيوًدَيًّ كىالى نىٍصرىانًيًّا كىلىًكٍن كىافى حى
كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكنيى﴾كىمىا  

(ُ) . 
نسبة كاقعٌية، كىذه حاؿ الصاغبني، من الذين يكثر  ،اؼبنسوب إذل اإلسبلـ -2

كأبرزىم: السابقوف  ،سارعوا إذل التوبة ،كإذا أخطأكا ؛صوااهم، كيقٌل خطؤىم
  ، كالذين اتٌبعوىم إبحساف.ن كاألنصارياؼبهاجر  األٌكلوف، من

يف اَّللً  حىق  ًجهىاًدًه ىيوى اٍجتػىبىاكيٍم كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم قاؿ تعاذل: ﴿كىجىاًىديكا 

                                                           
 .ٕٔ( آؿ عمراف: ُ)
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يف الدًٌيًن ًمٍن حىرىجو ًمل ةى أىبًيكيٍم إًبٍػرىاًىيمى ىيوى ظبى اكيمي اٍلميٍسًلًمنيى ًمٍن قػىٍبلي كىيف ىىذىا 
اءى عىلىى الن ا ا عىلىٍيكيٍم كىتىكيونيوا شيهىدى ةى كىآتيوا لًيىكيوفى الر سيوؿي شىًهيدن ًس فىأىًقيميوا الص بلى

كيٍم فىًنٍعمى اٍلمىٍوذلى كىنًٍعمى الن ًصريي﴾ الز كىاةى كىاٍعتىًصميوا اًبَّللً  ىيوى مىٍوالى
(ُ) . 

نسبة ظاىريٌة، كىذه حاؿ اؼبنافقني، الذين ىم يف  ،اؼبنسوب إذل اإلسبلـ -3
  .ال إّياف فيها الباطن أعداء للدين، فإسبلمهم يف الظاىر، كقلواهم خاكية،

ٍم تػيٍؤًمنيوا كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا كىلىم ا ػقاؿ تعاذل: ﴿قىالىًت اأٍلىٍعرىابي آمىن ا قيٍل لى 
ئنا ًإف   ّيىافي يف قػيليوًبكيٍم كىًإٍف تيًطيعيوا اَّلل ى كىرىسيولىوي الى يىًلٍتكيٍم ًمٍن أىٍعمىاًلكيٍم شىيػٍ يىٍدخيًل اإٍلً

رىًحيمه﴾اَّلل ى غىفيوره 
(ِ) . 

 ألفٌ  ؛ة لبعض األعرابفاْلية خاصٌ  ؛كابعبملة: »القرطيبٌ أبو عبد هللا قاؿ 
﴿كىلىًكٍن قيوليوا كمعَن  كما كصف هللا تعاذل.  ،كاليـو اْلخر ،منهم من يؤمن اب

م ألّنٌ ؛ خوؼ القتل كالسيب، كىذه صفة اؼبنافقني؛ استسلمنا :أم ،(ّ)أىٍسلىٍمنىا﴾
ا ؤمن قلواهم، كحقيقة اإلّياف التصديق ابلقلب. كأمٌ تكدل  ،إّياّنمأسلموا يف ظاىر 

 . (ْ)«يف الظاىر، كذلك ُيقن الدـ ، فقبوؿ ما أتى بو النيبٌ  ،اإلسبلـ
 - كا مظهرين اإلسبلـءا جامٌ ػل ،فهؤالء األعراب»كقاؿ ابن عاشور: 
اهم هللا يف كذٌ   - م حديثو عهد بوألّنٌ  ؛ة لعقائد اإلّيافككانت قلواهم غري مطمئنٌ 

 إاٌل  ،ابإلسبلـ عتدٌ و ال يي على هللا، كأنٌ  ابطنهم م ِيفى ػم لليعلموا أّنٌ  ؛اآمنٌ  :قوؽبم
 :ماف بدكف إسبلـػبدكف اْلخر، فاإلي ،ي أحدمهاػغنماف، فبل يي ػإذا قارنو اإلي

                                                           
 .ٖٕ( اغبٌج: ُ)
 .ُْ( اغبجرات: ِ)
 .ُْ( اغبجرات: ّ)
 .ُِْ/ُٗاعبامع ألحكاـ القرآف: ( ْ)
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 .(ُ)«كرسولو  ،جمعهما طاعة هللاػنفاؽ، كي :مافػعناد، كاإلسبلـ بدكف إي
 :كلذلك كجهاف معركفاف عند العلماء أظهرمها عندم»الشنقيطٌي: كقاؿ 

الصحيح، كاإلسبلـ  اه الشرعيٌ سمٌ عنهم يف ىذه اْلية ىو مي  اإلّياف اؼبنفيٌ  أفٌ 
 ،الذم ىو االستسبلـ كاالنقياد ابعبوارح ،ت ؽبم فيها ىو اإلسبلـ اللغومٌ ثبى مي ػال

اغبقيقة  مع أفٌ  ،ا على اإلسبلـة ىناغبقيقة اللغويٌ  ا ساغ إطبلؽكإنٌ  دكف القلب.
الشرع الكرًن جاء ابعتبار  ألفٌ  ؛على الصحيح ،ةمة على اللغويٌ ة مقدٌ الشرعيٌ 
كاللساف  ،فانقياد اعبوارح يف الظاىر ابلعمل ل السرائر إذل هللا.كأف توكى  ،الظاىر

كؽبذا ساغ إرادة   على الكفر.ا، كإف كاف القلب منطوَين كتفى بو شرعن ابإلقرار يي 
﴿كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا﴾ ة يف قولو:غبقيقة اللغويٌ ا

انقياد اللساف كاعبوارح  ألفٌ ؛ (ِ)
انقياد  ككلٌ  عن التنقيب عن القلب. ،امكتفى بو شرعن  ،يف الظاىر إسبلـ لغومٌ 
 .(ّ)...«لغةن  (،اإسبلمن ) :ىسمٌ كاستسبلـ كإذعاف يي 

 ؛فاألعراب اؼبذكوركف منافقوف ،كعلى ىذا القوؿ»ٌْث قاؿ الشنقيطٌي: 
 .(ْ)«...ار يف الباطنم مسلموف يف الظاىر، كىم كفٌ ألّنٌ 
ة، كىذه حاؿ أكثر الناس، كال سٌيما يف نسبة كراثيٌ  ،اؼبنسوب إذل اإلسبلـ -4

فليس ؽبم من اإلسبلـ يف غالب أحواؽبم، إاٌل النسبة إليو، كىو  ؛العصر اغبديث
 برمء منهم، كىم برآء منو. 

خمر، ػي، كيشرب الػيزن الواحػػد، مػن ىػؤالء )الػمنسوبني الوراثٌيني(:د ػفتج

                                                           
 .ِْٔ/ِٔ( تفسري التحرير كالتنوير: ُ)
 .ُْ( اغبجرات: ِ)
 .ٕٓٔ-ْٕٔ/ٕ( أضواء البياف: ّ)
 .ٕٓٔ/ٕ( أضواء البياف: ْ)
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كقد ترؾ  ل؛ا قتكردبٌ  ،الراب، كِيوف األمانة كيسرؽ، كيكذب، كيغٌش، كَيكل
أبقذع األلفاظ،  ،ا سٌب هللا الصبلة كالزكاة كالصياـ، كسائر العبادات، كردبٌ 

، (مسلمنا)، كيسٌميو الناس: (مسلمنا) التوبة؛ ٌْث يسٌمي نفسو:يف  ،كدل يفٌكر يومنا
 !!؟!(اإلسبلـ)إذل  ،كرذائلو ،؛ لينسبوا جرائمو(الطاعنوف)األعداء َيِت ْثٌ 

، كنسوا، (اإلسبلـ)إذل  ،منسوبنيػٌرىم عدد الػػمتفاخرين قد سػإٌف بعض ال 
فىعي الن اسى فػىيىٍمكيثي تناسوا قولو تعاذل: ﴿فىأىم ا الز بىدي فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىم ا مىا يػىنػٍ  أك

﴾  . (ُ)يف اأٍلىٍرًض كىذىًلكى يىٍضًربي اَّلل ي اأٍلىٍمثىاؿى
إنٌو من أسلم  (...اؼبسلم)لكلمة الشرعٌي اؼبعَن  - أك تناسوا - كنسوا 
 .كعمل الصاغبات ،، كآمن كجهو 

فػىقىًد اٍستىٍمسىكى اًبٍلعيٍركىًة اذل: ﴿كىمىٍن ييٍسًلٍم كىٍجهىوي ًإذلى اَّللً  كىىيوى ؿبيًٍسنه عقاؿ ت
اٍلويثٍػقىى كىًإذلى اَّللً  عىاًقبىةي اأٍليميوًر﴾
(ِ). 

 إًن ًِن  كىقىاؿى  صىاغًبنا كىعىًملى  اَّلل ً  ًإذلى  دىعىا فب نٍ  قػىٍوالن  أىٍحسىني  كىمىنٍ قاؿ تعاذل: ﴿ك 
 .(ّ)﴾اٍلميٍسًلًمنيى  ًمنى 

ةى كىآتيوا ك  الز كىاةى كىمىا تػيقىدًٌميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خىرٍيو قاؿ تعاذل: ﴿كىأىًقيميوا الص بلى
ديكهي ًعٍندى اَّللً  ًإف  اَّلل ى دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصريه  كىقىاليوا لىٍن يىٍدخيلى اعبٍىن ةى ًإال  مىٍن كىافى ىيودنا  .ذبًى

بػىلىى مىٍن أىٍسلىمى  .ٍم صىاًدًقنيى أىٍك نىصىارىل تًٍلكى أىمىانًيػُّهيٍم قيٍل ىىاتيوا بػيٍرىىانىكيٍم ًإٍف كينػٍتي 
كىٍجهىوي َّللًً  كىىيوى ؿبيًٍسنه فػىلىوي أىٍجريهي ًعٍندى رىبًًٌو كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ُيىٍزىنيوفى﴾
(ْ). 

                                                           
 .ُٕ( الرعد: ُ)
 .ِِ( لقماف: ِ)
 .ّّ( فٌصلت: ّ)
 .ُُِ-َُُ( البقرة: ْ)
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قاؿ تعاذل: ﴿كىال ًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الص اغًبىاًت سىنيٍدًخليهيٍم جىن اتو ذبىٍرًم ك 
ا كىٍعدى اَّللً  حىقًّا كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اَّللً  ًقيبلن ًمٍن ربىًٍتهىا  اًلًدينى ًفيهىا أىبىدن . اأٍلىنٍػهىاري خى

ٍد لىوي ًمٍن  لىٍيسى أبًىمىانًيًٌكيٍم كىالى أىمىاينًٌ أىٍىًل اٍلًكتىاًب مىٍن يػىٍعمىٍل سيوءنا َييٍزى ًبًو كىالى َيًى
ٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الص اغًبىاًت ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه كىمى  .ديكًف اَّللً  كىلًيًّا كىالى نىًصرينا

كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا فب ٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي َّللًً   .فىأيكلىًئكى يىٍدخيليوفى اعبٍىن ةى كىالى ييٍظلىميوفى نىًقرينا
ًنيفنا كىازب ى  ﴾كىىيوى ؿبيًٍسنه كىاتػ بىعى ًمل ةى إًبٍػرىاًىيمى حى ذى اَّلل ي إًبٍػرىاًىيمى خىًليبلن

(ُ). 
مة ا ؿبر  مسلموف يشربوف اػبمر، كىم يعلموف أّنٌ »قاؿ علٌي الطنطاكٌم:  

 اظبو، كال ّيٌتوف إليو بصلة أكثق يف دينهم! مسلموف ال يعرفوف من اإلسبلـ إاٌل 
ة كبلد كأسرة إسبلميٌ  من صلة اللقب كاألسرة كالبلد! كماذا ينفع لقب إسبلميٌ 

، كَيمر ابؼبنكركُيي  ، يتجاكز حدكد هللا، فيحرـٌ ما أحلٌ رجبلن  بلميٌ إس ، ٌل ما حرـٌ
كينهى عن اؼبعركؼ؟! كأين ىو اإلسبلـ يف رجل يستحيي أف يقـو إذل الصبلة 

؟ كأين ىو اإلسبلـ يف و رجعيٌ إنٌ  :خشية أف يقولوا ؛بنيإذا كاف يف القـو اؼبهذ  
ا من أف خوفن  ؛إذا شتمو ك اؿ منو اعباىلوف ،رجل يتقاعس عن الغضب لدينو

  إذلاإلسبلـ سلسلة متماسكة األجزاء، ال سبيل لكم إاٌل  إفٌ  ب؟رمى ابلتعصٌ يي 
كم تؤمنوف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض، أك رفضها صبلة، أٌما أنٌ  ،قبوؽبا صبلة

نٍػيىا كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػيرىدُّكفى فىمىا جىزىاءي مىٍن يػىٍفعىلي ذىًلكى ًمٍنكيٍم ًإال  ًخٍزمه يف اغبٍىيىا﴿ ًة الدُّ
اًب كىمىا اَّلل ي ًبغىاًفلو عىم ا تػىٍعمىليوفى  ة، كليس اإلسبلـ كالنصرانيٌ . (ِ)﴾ًإذلى أىشىدًٌ اٍلعىذى

كيعرتؼ  ،من أف ُيضر صلواِتا ،صاحبو ما يكفي صاحبها كليس يكفي
 ،قى حبلها على غاراهاليي  ،يعيش يف اغبياة كالسائمة سها كبطارقها، ْثٌ سي لقي 

                                                           
 .ُِٓ-ُِِ( النساء: ُ)
 .ٖٓ( البقرة: ِ)
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 مٌتبعيو كلٌ نري لً كأفادىا كآذاىا! بل اإلسبلـ دين كامل يي  ،فرتعى ما ضٌرىا كنفعها
غاية فيها ؽبم صبلح كىدل؛ فهو  خطوة من خطى اغبياة، كيدؽٌبم على كلٌ 

ا أف كال اثلثة ؽبما، إمٌ  ،ها القـوفهما ثنتاف أيٌ  شيء. دين، كىو قانوف، كىو كلٌ 
كىزلكم، كبيوتكم كؾبامعكم، كيف   كميف سرٌكم كجهركم، كجدٌ تكونوا مسلمني 

كزبلعوا  ،ا أف زبرجوا من اإلسبلـكإمٌ  ؛ككقت من أكقاتكم ،أمر من أموركم كلٌ 
كم كافركف إنٌ  :تقولوا للناس أَيديكم، ْثٌ  كتنفضوا منو ،تو من أعناقكمقى بػٍ رً 

 -اإلسبلـ  كال ِيسر ،إذ زبسركف اإلسبلـ ،شيء كإذف زبسركف كلٌ  ؛مرتٌدكف
ال يضريه أف ِيرج  ،ا تعٌهد هللا حبفظودينن  ا. كإفٌ إذ ِيسركم شيئن  - دؿبمٌ  كربًٌ 

 . (ُ)«ام يدخلوا فيو أبدن ػم لعلم هللا أّنٌ  ،منو أقواـ
ا على فعرفنا شرًّ  ،عرفنا ىؤالء الناىضني»كقاؿ علٌي الطنطاكٌم أيضنا: 

كافرين   ،كألقااهم ،مسلمني أبظبائهم ،كراء قـو ال شٌر كراءه! كأٌم شرٌ  ،ةاألمٌ 
قيموف الصبلة، كال يؤتوف الزكاة، كال يصوموف رمضاف، كأعماؽبم؛ ال يي  ،أبفعاؽبم

م مسلموف، كأنت ترل إّنٌ  :! يقولوفكإف استطاعوا إليو سبيبلن  ،ُيٌجوف البيت كال
أبعد عن ا، كتراىم كسفورن  ،اػن جػفرتل تفرني  ،كأقرابءىم ،كأكالدىم ،كنساءىم، بيوِتم

بدم مسلم امرأتو سافرة، تي  كاألرض عن السماء! ،عن الباطل اغبقٌ  من ،اإلسبلـ
ة إفرقبيٌ  ،مسلم أكالده ابدية عوراِتم كساقيها!، كذراعيها ،كسحرىا ،للناس كبرىا

عليو صبلة هللا  ،دا يعرفوف عن ؿبمٌ أكثر فبٌ  ،مدارسهم، يعرفوف عن اؼبسيح
يدخل فيو  ال ،ايلبث يومن  يف العاـ، كالة ! مسلم يدخل اؼبسجد 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 ؿبمٌ  كصلًٌ  ،ابلصـو

                                                           
 .ِٗ-ُٗ( البواكري: ُ)
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م يكن الدين ػاللخناء، َي أضبق! إذا ل ابن د؟ فياكالصبلة على ؿبمٌ  ،أىي ابلذكر
كاألذكار، فهل يكوف  ،م يكن ابلسننػكإذا ل ،م يكن ابلصـوػكإذا ل ،لصبلةاب

ريد أف ال، كبن ال ني  كاعبلوس إذل موائد اػبمر؟ ،حبضور حفبلت الرقص ،الدين
مسلم ػال  للناس أفٌ ريد أف نبنٌي نا ني على اإلسبلـ، كلكنٌ  ،همحمل الناس كلٌ ػن
لنسائو  كىو مسلم، كال يستطيع أف يسمح ،خمرػيستطيع أف يشرب ال ال

من ىؤالء اؼبسلمني  ،ن براءة اإلسبلـعلً ريد أف ني كىو مسلم! ني  ،ابلسفور
كأظباء اْلابء، ككافركف فيما  ،يف تذاكر النفوس ،ني، الذين ىم مسلموفاعبغرافيٌ 

 .(ُ)«ريد أف نعود إذل الدينكراء ذلك. ني 
بلـ يف نفوسنا إذل ىذا كيف اكبسر مفهـو اإلس»كقاؿ ؿبٌمد قطب: 

اىاِتا، بل يف صبيع اذبٌ  ،ةكيف اكبسر من مفهـو شامل للحياة البشريٌ  ؟؟اغبدٌ 
د صبح ؾبرٌ للكوف كاغبياة كاإلنساف، لكي يي  -يف اغبقيقة  -مفهـو شامل 
ة.. بل  ابلنيٌ  إاٌل ل أحيا ان ل على كبو من األكباء، بل ال تؤدٌ عبادات تؤدٌ 

يدكر يف  يظلٌ  ة.. ْثٌ كال بغري النيٌ  ،ةاإلطبلؽ، ال ابلنيٌ  على ل أحيا ان تؤدٌ  ال
كيف اكبسر من دستور  صادقو اإلسبلـ؟ ،نا مسلموفأنٌ  -مع ذلك  -أخبلد ا 

ها، ػاتكاجتماعيٌ  ،هاػتحكم اقتصادَيٌ ػمها: يكينظٌ  ،هاة كلٌ شامل ُيكم اغبياة البشريٌ 
يف  ،عرىا، كسلوكها العمليٌ كمشا ،كأفكارىا ،ها، كسياستهاػاتكركحانيٌ  ،هاػتَيٌ كمادٌ 

من الواقع.. مشاعر  ال رصيد ؽبا ،د مشاعر ىائمةصبح ؾبرٌ كاقع اغبياة، لكي يي 
 ،غري مسلم ي ؾبتمعػف ،كىو يعيش -إف دارت  -ي نفس صاحبها ػتدكر ف

كىو  -إف دارت  -كال ُياكؿ تغيريه. كتدكر يف نفسو  ،يستنكر اغبياة فيو كال
ة. فتقاليده غري كال العامٌ  ،ةيف حياتو اػباصٌ  ،مسلمنيػذاتو ال يسلك سلوؾ ال

                                                           
 .ٔٗ-ٓٗ( البواكري: ُ)
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 ال ّيتٌ  ة، كسلوكو اليوميٌ راتو غري إسبلميٌ ة، كتصوٌ ة، كأفكاره غري إسبلميٌ إسبلميٌ 
أك الفرد  ،أك الفرد ابعبماعة ،بصلة إذل اإلسبلـ، سواء يف عبلقة الفرد ابلفرد

ياة كاملة قائمة على كيف اكبسر من ح ...ابؼبرؤكسابلدكلة، أك عبلقة الرئيس 
، تشمل الدنيا كاْلخرة كاألرض لو كسلوكو الواقعيٌ ثي مبادئ اإلسبلـ كأفكاره كمي 

ات صبح جزئيٌ كالسماء كاغباكم كاكـو كالرجل كاؼبرأة كاألسرة كاجملتمع، لكي يي 
يف نسيج غري متناسق  ،داللة فيها، كالرقعة الشائهة كال ،ال رابط بينها ،مبعثرة

مشاعر من  :م اإلسبلـف نبتت تلك األفكار العجيبة اليت تقسٌ كي األجزاء؟
 ر أفٌ تفصل بني ىذه كتلك، كتتصوٌ  من  احية أخرل، ْثٌ  ،اا عمليًّ كسلوكن  ، احية

كيف دار يف  دبعزؿ عن السلوؾ؟! ،اكن أف تكوف إسبلمن اؼبشاعر كحدىا ّيي 
نظاـ على  مٌ من أ ،ِتمم يستطيعوف أف يستوردكا اقتصادَيٌ أخبلد اؼبسلمني أّنٌ 

ة فكرة من أيٌ  ،، كيستوردكا أصوؿ ؾبتمعهم كقواعدهغري إسبلميٌ  ،كجو األرض
ؾبتمع على كجو  من أمٌ  ،ة، كيستوردكا تقاليدىمغري إسبلميٌ  ،على كجو األرض

ر كيف أمكن أف يتصوٌ  وا مع ذلك مسلمني؟!يظلٌ  غري مسلم، ْثٌ  ،األرض
ها، شيء، كِيوف أما اتو كلٌ  يف كلٌ  ،وو يستطيع أف ِيالف تعاليم ربٌ اؼبسلم أنٌ 
مة، كيقبل إذل اؼبتعة ارٌ  ،كيكذب كِيوف كِيدع، كيتجاكز اؼبتاع اؼبباح فيغشٌ 
 ،لي نفسو من تبعة إقامة اجملتمع اؼبسلما على ىذا اؼبتاع، كِيي حرصن  ؛كاؼبهانة الذؿٌ 

يف إقامة  ،وكيشارؾ بذلك كلٌ  أك ابلدعوة إذل ذلك اجملتمع، ،سواء بسلوكو الذاِتٌ 
 ر بعد ذلك أفٌ يتصوٌ  ؾبتمع غري مسلم، قائم على الظلم كاالكبراؼ كاؼبعصية.. ْثٌ 

ط عنو تبعاتو سقً كن أف تي ّيي  -أك غري ـبلصة  ،ـبلصة -بضع ركعات يف النهار 
ا ر اؼبسلمة أّنٌ كيف أمكن أف تتصوٌ  كتسلكو يف عداد اؼبسلمني؟! ،أماـ هللا

كتكذب كربقد كتغتاب..  زبوف أما اتو: فتغشٌ ك  ،اتستطيع أف زبالف تعاليم راهٌ 
لي كجسد شهواف، كزبي  ،عني ّنمة لكلٌ  ،تعرض فتنتها يف الطريق ،كزبرج عارية
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يف ذات نفسها،  ،نفسها من تبعة إقامة اجملتمع اؼبسلم، سواء ابلسلوؾ اؼبستقيم
 و يفاجملتمع.. كتشارؾ بذلك كلٌ  أك برتبية أبنائها عليو، أك ابلدعوة إذل ذلك

يدكر يف  قائم على الظلم كاالكبراؼ كاؼبعصية.. ْثٌ  ،إقامة ؾبتمع غري مسلم
ط عنها تبعاِتا سقً كن أف تي بة يف داخل قلبها ّيي ة الطيٌ النيٌ  خلدىا بعد ذلك أفٌ 

من أين أتت تلك األفكار الغريبة اليت  كتسلكها يف عداد اؼبسلمات؟! ،أماـ هللا
دين كاالقتصاد؟ ما للدين كعبلقات الفرد تقوؿ: ما للدين كنظاـ اجملتمع؟ ما لل

يف كاقع اغبياة؟ ما للدين كالتقاليد؟  للدين كالسلوؾ العمليٌ  ابجملتمع كابلدكلة؟ ما
؟ ما للدين كالصحافة ة مبلبس اؼبرأة؟ ما للدين كالفنٌ كخاصٌ  ،ما للدين كاؼبلبس

دين كالواقع كابختصار.. ما للدين كاغبياة؟ ما لل كاإلذاعة كالسينما كالتلفزيوف؟
 كثرية ؽبذا االكبسار ىناؾ أسباابن  أفٌ  ال شكٌ  الذم يعيشو البشر على األرض؟!

فلم يكن كذلك اجملتمع اؼبسلم حني   يف نفوس اؼبسلمني. ،الذم يعانيو اإلسبلـ
 .(ُ)...«كاف ّيارس حقيقة اإلسبلـ

قدّينا  ،نسبة مذىبٌية، كىذه حاؿ كثري من الناس ،اؼبنسوب إذل اإلسبلـ -5
 .كحديثنا، فٌبن يلتزموف يف غالب أحواؽبم أبحكاـ اإلسبلـ، كيتوبوف إذا أخطأكا

طئوف حني يركف أٌف اؼبذىب كليس اػبطأ يف انتسااهم اؼبذىيٌب، كلكٌنهم ِيي 
الذم ينتموف إليو ىو اإلسبلـ، دكف ما سواه من اؼبذاىب، فيدافعوف عن آرائهم 

  .اإلسبلـ اؼبذىبٌية، أكثر من دفاعهم عن أصوؿ
بغضوف من ِيالفوّنم يف اؼبذىب، كيطعنوف فيهم، كقد كذبد كثرينا منهم يي 

ركف بعض ـبالفيهم، كردٌبا تدابركا، كتقاتلوا، فكأٌّنم نسوا، أك تناسوا األمر يكفٌ 
  !!ابالعتصاـ، كالنهي عن التفٌرؽ!

                                                           
 .ٖ-ٓ( ىل كبن مسلموف: ُ)
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تػيقىاتًًو كىالى سبىيوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم قاؿ تعاذل: ﴿َيى أىيػُّهىا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا اَّلل ى حىق   
تيٍم  يعنا كىالى تػىفىر قيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللً  عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ ميٍسًلميوفى. كىاٍعتىًصميوا حًبىٍبًل اَّللً  صبًى

ًتًو ًإٍخوىا ان كىكينػٍتي  اءن فىأىل فى بػىنٍيى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى ٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى أىٍعدى
تًًو لىعىل كيٍم تػىٍهتىديكفى. كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيم   ي اَّلل ي لىكيٍم آَيى ةه الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذىًلكى يػيبػىنيًٌ

َيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئكى ىي  مي اٍلميٍفًلحيوفى. يىٍدعيوفى ًإذلى اػبٍىرٍيً كى
كىالى تىكيونيوا كىال ًذينى تػىفىر قيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلبػىيًٌنىاتي كىأيكلىًئكى ؽبىيٍم 

عىذىابه عىًظيمه﴾
(ُ) . 

 كللمنتسبني إذل )اإلسبلـ( عمومنا أربعة مواقف ـبتلفة، يف ىذا اؼبقاـ: 
، كأخرينا، كال شي -أ  ء غري اإلسبلـ.اإلسبلـ أٌكالن

، كاؼبذىب اثنينا. -ب  اإلسبلـ أٌكالن
، كاإلسبلـ اثنينا. -ج  اؼبذىب أٌكالن
، كأخرينا، كال شيء غري اؼبذىب. -د  اؼبذىب أٌكالن
نسبة عصريٌة، كىذه حاؿ بعض اؼبعاصرين اؼبتأثٌرين  ،اؼبنسوب إذل اإلسبلـ -6

  العصرانٌيني )اؼبعطًٌلني(. ابلغربٌيني، كابلتنويرٌيني
يف  ،فتجد أحدىم يلتـز ببعض األحكاـ، كردٌبا حافظ على الصلوات

للحصوؿ على فرصة ألداء  غريه اؼبساجد، كتشٌوؽ إذل صياـ رمضاف، ك افس
كلكٌن ىذا كٌلو ال ّينعو من تعطيل بعض األحكاـ، أك  ؛اغبٌج، أك العمرة

  !!!تناسيها، أك التساىل فيها
كاشفة عن شعرىا ككبرىا، كأعلى صدرىا،   -كىو يرل  -فتخرج ابنتو 

كذراعيها، كقد تزيٌنت ابألصباغ، كتعطٌرت ابلعطور، كلبست القميص الضٌيق، 

                                                           
 .َُٓ -َُِ( آؿ عمراف: ُ)
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كالبنطاؿ الضٌيق، كردٌبا كشفت عن ساقيها، أك عن ركبتيها، كردٌبا ظهر شيء من 
   !!بطنها، أك ظهرىا؟!

ٍحفىٍظنى فػيريكجىهين  ػاًت يػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىن  كىيى قاؿ تعاذل: ﴿كىقيٍل لًٍلميٍؤًمنى  
ًهن  كىالى يػيٍبًدينى ػً ييوبػخيميرًًىن  عىلىى جي ػً كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهين  ًإال  مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىٍليىٍضرًٍبنى ب
ًء بػيعيولى  ئًًهن  أىٍك آابى ًتًهن  أىٍك أىبٍػنىائًًهن  أىٍك 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 ػػػػنى لى ػًل ال ًذيػػاًؿ أىًك الطًٌفٍ ػػػػنى الٌرًجى ػػػًة مً ػػي اإٍلً

ٍخًفنيى ًمٍن زًينىًتًهن  كىتيوبيوا ًإذلى اَّللً  ػٍورىاًت النًٌسىاًء كىالى يىٍضرًٍبنى أبًىٍرجيًلًهن  لًيػيٍعلىمى مىا يي ػػعى 
ًميعنا أىيُّوى اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى﴾ػى ج

(ُ). 
أىيػُّهىا الن يبُّ قيٍل أًلىٍزكىاًجكى كىبػىنىاًتكى كىًنسىاًء اٍلميٍؤًمًننيى ييٍدًننيى  ﴿َيى تعاذل: كقاؿ  

بًيًبًهن  ذىًلكى أىٍدىنى   أىٍف يػيٍعرىٍفنى فىبلى يػيٍؤذىٍينى كىكىافى اَّلل ي غىفيورنا عىلىٍيًهن  ًمٍن جىبلى
رىًحيمنا﴾
(ِ). 

                                                           
 .ُّ( النور: ُ)
 .ٗٓاألحزاب:  (ِ)
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 هجوم الشيطان
 

كثري من اؼبنسوبني إذل )اإلسبلـ(؛ فصاركا لقد استحوذ الشيطاف على  
بعضنا من خدمو، كجنوده، كعمبلئو، كأكليائو، كأدكاتو. كمنهم من تصٌدركا يف 

 )خدمة الشيطاف(، حٌّت صاركا قبومنا من قبومو.
فمنهم )قبـو السياسة السقيمة(، من الرؤساء، كالوزراء، كأذ ااهم، الذين  

 أفسدكا يف الببلد، كظلموا الرعٌية، ككانوا خدمنا ـبلصني لؤلعداء. 
كمنهم )قبـو الفٌن السقيم(، كال سٌيما قبـو )الغناء كالرقص كالتمثيل(، 

 ثيل الػميفًسد.  الذين شغلوا الناس ابلغناء الفاسق، كالرقص الػميثري، كالتم
كمنهم )قبـو الرَيضة السقيمة(، كال سٌيما قبـو )كرة القدـ(، اليت 
 استلبت عقوؿ الناس، كقلواهم، كأمواؽبم، كأكقاِتم، كشغلتهم عن كٌل خري كبركة.
كمنهم )قبـو الصحافة السقيمة(، الذين ىم أقبلـ، أبيدم األعداء، 

اهم؛ من ربريض كتثبيط، كترغيب يكتبوف اها ما يلٌوثوف بو عقوؿ الناس، كقلو 
قاد كترىيب، كتزيني كتنفري، كِتويل كِتوين؛ ليقودكىم إذل الػمهالك، كما تي 

 الدكاٌب إذل مذابػحها.
كمنهم )قبـو اإلعبلـ السقيم(، الذين ىم أبواؽ، أبيدم األعداء، ينفخوف 

قيقة، فيها؛ فينفثوف ظبومهم يف الناس؛ ليقتلوا فيهم معرفة اغبقيقة، كحٌب اغب
 برباؾبهم اػببيثة اؽبٌدامة.

كمنهم )قبـو الفكر السقيم(، الذين اكبرفوا بعقوؿ الناس، كقلواهم، عن 
 الصراط القوًن، بكتبهم الداعية إذل ـبالفة الشريعة اإلسبلمٌية، كلٌػيًّا، أك جزئيًّا.

لقد كاف )قبـو الشيطاف( أخطر األدكات، اليت ازٌبذىا الشيطاف كسيلة؛ 
 س عن فهم الشريعة، كالعمل دبقتضاىا. لصٌد النا
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 ىذه اليـو تنطلي أف اؼبسلمني أعداء يئس كلقد»قاؿ سٌيد قطب:  
 تقـو كٌلها شٌّت، طرؽ إذل العالػم يف لئلسبلـ اؼبناىضة القول فلجأت اػبدعة؛
 جيشنا اإلسبلميٌ  العادل أكباء يف اليـو القول ؽبذه إفٌ  .القدّية اػبدعة تلك على
 كأحيا ان كٌتاب -كابحثني  كدكاترة كفبلسفة أساتذة صورة يف العمبلء، من جرٌارنا

 سبللة من اكبدركا ألٌّنم اؼبسلمني؛ أظباء يػحملوف -كصحفٌيني  كفٌنانني كشعراء
 ػبلخلة موج و العمبلء من اعبيش ىذا! اؼبسلمني علماء من كبعضهم! مسلمة
 كصحافة؛ كفنٌ  كأدب كعلم حبث صورة يف األساليب، بشٌّت  النفوس، يف العقيدة
 سواء؛ كالشريعة العقيدة شأف من كالتهوين األساس؛ من قواعدىا كتوىني
 (ُ)للتلفت رجعٌيتها؛ كالدعوة على اؼبٌتصل كالدؽٌ  تيطيق؛ ال ما كربميلها كأتكيلها
 اغبياة على إشفاقنا أك اغبياة، من عليها إشفاقنا اغبياة، ؾباؿ عن كإبعادىا منها؛
طًٌم تيناًقض كالسلوؾ، للشعور كقواعد كميثيل تصٌورات كابتداع منها؛  تصٌورات كربي
 كالػميثيل التصٌورات تشويو بقدر اؼببتدىعة، التصٌورات تلك كتزيني كميثيلها؛ العقيدة
 تستوم اليت اػبيليقٌية القاعدة كسحق عقاؽبا؛ من الشهوات كإطبلؽ اإلّيانٌية؛
 كيشٌوىوف! نثرنا األرض يف ينثركنو الذم الوحل، يف لتخرٌ  النظيفة؛ العقيدة عليها
 أليسوا! مسلموف بعد كىم! النصوص ُيرٌفوف كما كُيرٌفونو، كٌلو، التاريخ
النهار،  كجو اإلسبلـ ييعلنوف اؼبسلمة األظباء اهذه كىم اؼبسلمني؟ أظباء ُيملوف
 الكتاب أىل دكر كتلك اهذه كيؤٌدكف.. آخره يكفركف اجملرمة ااكالت كاهذه
 .(ِ)«القدًن الدكر ذلك يف كاإلطار، الشكل إاٌل  يتغرٌي  ال. القدًن

 -يف ىذا العصر  -كلذلك قبد أٌف حاؿ أكثر اؼبنسوبني إذل )اإلسبلـ( 

                                                           
 ( كذا يف اؼبطبوع، كاؼبراد: )للتفلُّت(.ُ)
 .ُْٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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 تضاىي حاؿ )الػميدمنني(، على )تعاطي اؼبخدًٌرات(، كلكٌنهم ال يشعركف!!! 
التمثيلٌيات اؼبفسدة، فقد أدمنوا على األغايٌن الفاسقة، كالرقصات اؼبثرية، ك 

عند  -كاؼببارَيت اؼبلهية، كالربامج اػببيثة؛ كمواقع الشبكات اؼبريبة؛ حٌّت ماتت 
الغرية على أحكاـ )الشريعة(، كالغرية على نسائهم، كأخواِتم،  -أكثرىم 

 كبناِتم؛ كال سٌيما بعد أف فعلت فيهم ما تفعلو اؼبخدًٌرات يف ميدمنيها!!! 
ة، كـبدًٌرات بصريٌة، تدخل من طريقي السمع كالبصر، فهي ـبدًٌرات ظبعيٌ 

إذل النفس، فتخٌدرىا ابلتدريج، حٌّت تيدمن النفس عليها، كسبييت الوعي 
ابلتدريج، كتزيٌػػن للنفس ما كاف مستقبىحنا، كتيبًعد النفس عن الواقع، كٌل 

 اإلبعاد، فتعيش يف عالػم خيارٌل، ال عبلقة لو ابلواقع. 
تأثٌر ابألغانػٌي الفاسقة، كالرقصػات الػميثيػرة، كالتمثيلٌيات فتجػد أحدىػم ي

الػميفًسدة، كاإلابحٌيات الشيطانٌية، كالػميبارىَيت الػميلهية، كالبػرامج الػخبيثة، 
ٌب كييبغض، كيرضى  كالشبكٌيات الػميريبة؛ فيضحك كيبكي، كيفرح كُيزف، كُيي

يف االستماع  كيغضب، كيشتهي كيشمئٌز، كيتحٌمس كيتكاسل، كِيشع
يتأثٌر ابؼبآسي  كاؼبشاىدة؛ فينسى كٌل ما حولو، ككٌل من حولو؛ كلكٌنو ال

الواقعٌية، كالػمجازر البوذيٌة، كاالنتهاكات الصهيونٌية، كالػحمبلت الصليبٌية؛ ألنٌو 
 يبارل بػما عرفو منها؟!!! يعرؼ عنها شيئنا ذا قيمة، أك ال ال

فػي التلفاز كالػحاسوب  -ًىد ابنتيو يبارل أف تيشا كذبد الرجل منهم: ال
مشاىد الغزؿ كالعشق كالفحش كالرقص كالتعٌرم؛ ألٌف نفسو قد  -كاؽباتف 

 أدمنت على مشاىدِتا، حٌّت صارت عنده مستساغة، غري مستقبىحة؟!!!
كلذلك ال يبارل أف تيقلًٌد ابنتيو بعضى )قبمات الشيطاف(، من اؼبغٌنيات، أك 

؛ فتلبس زٌم الفاسقات، كتغٌطي كجهها دبساحيق الراقصات، أك اؼبمٌثبلت
التجميل، كما تفعل الفاسقات، حٌّت تبدك كواحدة منهٌن، ٌْث زبرج إذل اؼبقهى؛ 
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لتدٌخن النرجيلة، أك إذل السوؽ، حيث االختبلط كاؼبواعدة كالرذائل؛ بل ردٌبا 
 أكصلها أبوىا بنفسو إذل مواضع الفتنة، كقلبو مطمئٌن؟!!!

 أف تعمل ابنتو، يف اؼبقاىي اغبديثة؛ ػبدمة الرجاؿ ككذلك ال يبارل
الفاسقني؛ أك تعمل يف صاالت اؼبساج؛ لتدليك الرجاؿ الفاسقني، كما كراء 

 ذلك من فبارسة البغاء؟!!!
كثػمار )التمثيل الػميفًسد( ىي أخبث ما أنتجو )قبـو الشيطاف(؛ كىي 

 أخطر كسائل اإلفساد، كأكربىا، كأشيعها، كأمشلها. 
ييمكن أف تشتمل على سائر اؼبخدًٌرات السمعٌية، كاؼبخدًٌرات البصريٌة؛ ف

كالغزلٌيات البذيئة، كالعشقٌيات الصرُية، ، كالرقصات اؼبثرية، من األغايٌن الفاسقة
كالفحشٌيات الفاضحة، كاإلابحٌيات اػبليعة، كاألزَيء الفاتنة، كالتجميلٌيات 

إليو الربامج الشيطانٌية اؽبٌدامة،  الػميغرية؛ كما تشتمل على خبلصة ما تدعو
 سٌيما التحٌرر من أحكاـ الشريعة اإلسبلمٌية!!! كال

صحيح أٌف اؼبؤٌلفني ادىثني قد اختلفوا يف )التمثيل(، فمنهم من قاؿ  
؛ كلكٌنهم (ُ)ابلتحرًن اؼبطلىق، كمنهم من قاؿ ابلتحرًن اؼبقي د، كاإلابحة اؼبشركطة

 لػم ِيتلفوا أدىن اختبلؼ يف القوؿ بتحرًن )التمثيل الػميفًسد(. 
كال ِيتلف اثناف يف أٌف التمثيل الشائع الغالب ىو )التمثيل الػميفًسد(؛  

فإنٌو قائم على مػخالىفات صرُية للشريعة اإلسبلمٌية، كال سٌيما اؼبشتمل على 
 أك اإلابحٌيات. الفحشٌيات، اؽبزلٌيات، أك الغزلٌيات، أك العشقٌيات، أك

                                                           
، كؾبمػوع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: َّ-ٓ( انظر: إقامة الدليل على حرمة التمثيل: ُ)
، ٗٓ-ٕٓ، كالتمثيل: ُٗٓ-َٗٓ/ُِ، كفتاكل نور على الدرب: ِِٕ-ُِٕ/ٓ

 . ِٖٔ-ِٕٔ، َُِكاغبراـ يف اإلسبلـ:  كاغببلؿ
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صى آبالؼ  إٌف اْلاثر السٌيئة، لثمار )التمثيل الػميفًسد( أكثر من أف ربي
 الصفحات؛ كلكٌننا نستطيع أف نيوًجزىا، بعبارة كاحدة، موجىزة جامعة، فنقوؿ: 

أصبحت )شريعة التمثيل( ىي البديل الشيطايٌن عن )شريعة التنزيل(؛ 
نسوبني، كأعماؽبم، كأخبلقهم: موافقة لشريعة كلذلك أصبحت عقائد أكثر اؼب

 التمثيل، كـبالفة لشريعة التنزيل!!!  
فلو دخلتى أسواؽ اؼبنسوبني، لرأيتى العجب العجاب؛ فتجد يف السوؽ 
من يبيعوف أزَيء الفاسقات، كأشباه الفاسقات، كال يبالوف بعرض صور 

رأل من الرجاؿ كالنساء العارَيت، كأشباه العارَيت، كتعليقها يف ابٌلت، دب
 كاألطفاؿ؛ لرتغيب الناس يف بضائعهم؟!!! 

كقد انتشرت صور العارَيت، كأشباه العارَيت، يف أكثر البضائع، 
فتجدىا مطبوعة، على صناديق األدكية، كاألعشاب، كاألطعمة، كاألشربة، 
كاألجهزة، كاأللعاب، كعلى أغلفة الدفاتر، كعلى اغبقائب، كالثياب،  اىيك 

 الكتب كالصحف كاجملبٌلت!!!   عن
كلؤلطفاؿ نصيب يف تلويث العقوؿ كالقلوب، كتعكريىا، كزبريبها، 
كصرفها عن النبع الصايف؛ فبدالن من تربية األطفاؿ تربية إسبلمٌية، يعمد اْلابء 
كاألٌمهات إذل تسليم أطفاؽبم إذل )برامج التلفاز(، اليت أعٌدىا عمبلء الشيطاف؛ 

ا، لتهيئة األطفاؿ ِت يئة شيطانٌية خبيثة؛ ليكونوا بذكرنا فاسدة، تينتج جيبلن فاسدن
 يعرؼ عن اإلسبلـ، إاٌل قشورنا فارغة، ليس يف ابطنها شبرة طٌيبة.  ال

ا أف يرتكػػػػػب ىػػؤالء )الػمنسػػوبػوف(: جػػرائػػػم القتػػل،  كلذلك ليس بعيػػػدن
الراب، كالغٌش، كاالحتكار، كالزنػى، كاالغتصاب، كاللواط، كالسحاؽ، كالسرقة، ك 

كشرب الػخمور، كتعاطي الػمخدًٌرات، كغريىا من اعبرائم؛ فإٌّنم قد أعرضوا عن 
سٌيما من الػممثٌلني  كال -)حقائق الشريعة(؛ بعد أف صار )نػجـو الشيطاف( 
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قدكة ألكثر الرجاؿ الطائشني، كالنساء  -الفاسقني، كالػممٌثبلث الفاسقات 
 الطائشات!!!

أصبح  -الػمحرـ  فػي شريعة )التنزيل( أشٌد التحرًن  -فالتعامل الربوٌم 
عند أتباع )شريعة التمثيل( عذابن مستساغنا، كاؼباء الزالؿ؛ فأين اؼبنسوبوف 

 اؼبستًحٌلوف من قراءة اْلَيت اٌرًمة، كمن تدبُّرىا، كمن العمل دبقتضاىا؟!!!
 يػىتىخىب طيوي  ال ًذم يػىقيوـي  كىمىا ًإال   يػىقيوميوفى  الى  ابى الرًٌ  َيىٍكيليوفى  ال ًذينى ﴿قاؿ تعاذل: 

 كىحىر ـى  اٍلبػىٍيعى  اَّلل ي  كىأىحىل   الٌرابى  ًمٍثلي  اٍلبػىٍيعي  ًإن ىا قىاليوا أبًىنػ هيمٍ  ذىًلكى  اٍلمىسًٌ  ًمنى  الش ٍيطىافي 
 عىادى  كىمىنٍ  اَّلل ً  ًإذلى  كىأىٍمريهي  سىلىفى  مىا فػىلىوي  فىانٍػتػىهىى رىبًٌوً  ًمنٍ  مىٍوًعظىةه  جىاءىهي  فىمىنٍ  الٌرابى 

قىاتً  كىيػيٍريب  الٌرابى  اَّلل ي  ّيىٍحىقي  خىاًلديكفى. ًفيهىا ىيمٍ  الن ارً  أىٍصحىابي  فىأيكلىًئكى   كىاَّلل ي  الص دى
بُّ  الى  . كىف ارو  كيل   ُيًي ةى  كىأىقىاميوا الص اغًبىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا ال ًذينى  ًإف   أىثًيمو  كىآتػىويا الص بلى

 آمىنيوا ال ًذينى  َيى أىيػُّهىا ُيىٍزىنيوفى. ىيمٍ  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  كىالى  رىاهًًٌمٍ  ًعٍندى  أىٍجريىيمٍ  ؽبىيمٍ  الز كىاةى 
 ًمنى  حًبىٍربو  فىٍأذىنيوا اتػىٍفعىليو  دلىٍ  فىًإفٍ  ميٍؤًمًننيى. 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  ّييكن ال الربومٌ  التعامل أفٌ : الرابعة كاغبقيقة»قاؿ سٌيد قطب: 
 حياة ييفسد أف كإاٌل  اعبماعة، يف أخيو ذباه كشعوره كخيليقو، الفرد ضمري ييفسد

 كاؼبخاتلة كاألثرة كالطمع الشره ركح من يبثٌو دبا كتضامنها، البشريٌة اعبماعة
 لتوجيو األٌكؿ الدافع ييعدٌ  فإنٌو اغبديث، العصر يف أٌما. عاٌمة بصفة كاؼبقامرة،

 أف ابلراب اؼبستداف اؼباؿ رأس يستطيع كي االستثمار؛ كجوه أحطٌ  إذل اؼباؿ رأس
، رحبنا يربح  كمن. للمستدين شيء منو كيفضل الربويٌة، الفائدة فيؤٌدم مضمو ان
 القذرة، كالصحافة القذرة، األفبلـ يف اؼباؿ الستثمار اؼبباشر؛ الدافع فهو ْثٌ 
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 ربطٌم اليت كاالذٌباىات، اغبرؼ، كسائر األبيض، كالرقيق كاؼببلىي، كاؼبراقص،
 أنفع يينش  أف مهٌو ليس ابلراب اؼبستداف كاؼباؿ.. ربطيمنا البشريٌة أخبلؽ

 من َييء إٌنا الربح كاف كلو. رحبنا أكثرىا يينش  أف مهٌو بل للبشريٌة؛ اؼبشركعات
. األرض أكباء يف اليـو اؼبشاىد ىو كىذا.. اؼبيوؿ كأقذر الغرائز، أحطٌ  استثارة
 .(ُ)«الربومٌ  التعامل ىو األٌكؿ كسببو

ابؼبنسوبني من أتباعها عن )شريعة التنزيل(،  لقد اكبرفت )شريعة التمثيل(
أشٌد خطرنا، من تلك  -يف كثري من جوانبها  -اغبديثة(؛ اليت ىي  إذل )اعباىلٌية

 )اعباىلٌية القدّية(، كأعظم ضررنا منها.
 أرجاسها جاىلٌية كلكلٌ . اعباىلٌية ىي اعباىلٌية إفٌ »قاؿ سٌيد قطب: 

 من الناس قلوب خلت فحيثما. كاؼبكاف الزماف من موقعها ييهمٌ  ال. كأد اسها
 ربكم -العقيدة  ىذه من منبثقة -شريعة  كمن تصٌوراِتم، ربكم إؽبٌية، عقيدة
 اليت -كاعباىلٌية  ..الكثرية صورىا من صورة يف اعباىلٌية إاٌل  تكوف فلن حياِتم،
 العربٌية، اعباىلٌية تلك عن طبيعتها يف زبتلف ال -كحلها  يف اليـو البشريٌة تتمرٌغ
 منها أنقذىا حٌّت  األرض؛ أكباء يف عاصرِتا اليت اعباىلٌيات، من غريىا أك

 إذل كنظرة! كبري ماخور يف تعيش اليـو البشريٌة إفٌ  .كزٌكاىا كطٌهرىا اإلسبلـ
 كحا اِتا، كمراقصها، صباؽبا، كمسابقات أزَيئها، كمعارض كأفبلمها، صحافتها،
 كاإلُياءات اؼبثرية، كاألكضاع العارم، للحم اجملنوف سعارىا إذل كنظرة كإذاعاِتا؛
 الربوٌم، نظامها جانب إذل.. كٌلها اإلعبلـ كأجهزة كالفنٌ  األدب يف اؼبريضة،

 كعملٌيات كتثمريه، عبمعو خسيسة ككسائل للماؿ، سعار من كراءه يكمن كما
 اػبيليقٌي، التدىور جانب كإذل ..القانوف ثوب تلبس كابتزاز، كاحتياؿ نصب
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 نظاـ، ككلٌ  بيت، ككلٌ  نفس، كلٌ  يهٌدد أصبح الذم االجتماعٌي، كاالكببلؿ
 الذم البائس اؼبصري على للحكم تكفي كٌلو ىذا إذل نظرة.. إنساينٌ  ذبمُّع ككلٌ 

 كتتحٌلل إنسانٌيتها، تتآكل البشريٌة إفٌ  .اعباىلٌية ىذه ظلٌ  يف البشريٌة، إليو تدلف
! اؽبابط بعاؼبو لتلحق اغبيواف، كمثريات اغبيواف، كراء تلهث كىي آدمٌيتها،
 أتسن، كال تتمٌيع، ال حازمة بفطرة ؿبكـو ألنٌو كأطهر؛ كأشرؼ أنظف كاغبيواف
 نظاـ كمن العقيدة، رابط من ينفلت حني اإلنساف، شهوات أتسن كما

 .(ُ)«منها هللا أنقذه اليت اعباىلٌية إذل كيرتدٌ  العقيدة،
 التجميل كأساتذة كمصٌمميها، األزَيء بيوت إفٌ »أيضنا: كقاؿ سٌيد قطب  

 نساء منو تيفيق ال الذم اػببل، ىذا كراء تكمن اليت األرابب ؽبي كدكاكينها:
 فتيطيعها أكامرىا، تيصدر األرابب ىذه إفٌ ! كذلك رجاؽبا كال اغباضرة، اعباىلٌية
 الزمٌ  كاف كسواء! مزرية طاعة األرض، أرجاء يف العارية كالبهائم القطعاف
 مراسم كانت كسواء يناسبو، ال أك امرأة، أيٌة قواـ يناسب العاـ ؽبذا اعبديد
 األرابب، تلك تيطيع ..صاغرة تيطيع فهي تصلح، ال أك ؽبا، تصلح التجميل

 بيوت كراء يقبع الذم ذا كمن! أمرىا على اؼبغلوبة البهائم بقٌية من عيرٌيت كإاٌل 
 األفبلـ ككراء كالتكٌشف؟ العرم سعار ككراء التجميل؟ دكاكني ككراء األزَيء؟
 اغبملة ىذه تقود اليت كالصحف، كاجملبٌلت كالقصص، كالركاَيت كالصور
 ماخورنا القٌصة أك اجملٌلة تيصبح أف حدٌ  إذل ىذا يف يبلغ كبعضها.. اؼبسعورة
 األجهزة ىذه كراء يقبع كٌلو؟ الذم ىذا كراء يقبع الذم من! للدعارة؟ متنٌقبلن 
 البهائم على الربوبٌية، خبصائص يقوموف )يهود(.. يهود كٌلو: العادل يف كٌلها،
 اؼبوجات ىذه إطبلؽ من كٌلها، أىدافهم كيبلغوف! أمرىا على اؼبغلوبة،
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 كإشاعة السعار، اهذا كٌلو العادل تلهية من أىدافهم.. مكاف كلٌ  يف اؼبسعورة،
 يف ألعوبة، كجعلها البشريٌة، الفطرة كإفساد كرائو، من كاػبيليقيٌ  النفسيٌ  االكببلؿ
 كراء من االقتصاديٌة، األىداؼ ربقيق ْثٌ ! كالتجميل األزَيء، مصٌممي أيدم

 الصناعات كسائر كالتجميل، الزينة كأدكات األقمشة استهبلؾ يف اإلسراؼ
 يستل كاألزَيء اللباس قضٌية إفٌ ! كتغٌذيو السعار، ىذا على تقـو اليت الكثرية،
 قضٌية كبني بينها الربط ذلك ْثٌ  كمن.. للحياة كمنهجو هللا، شرع عن منفصلة
 إٌّنا :شٌّت  أبسباب كالشريعة ابلعقيدة ترتبط إٌّنا .السياؽ يف كالشرؾ اإلّياف
 األمور، ىذه يف للناس تشرع اليت اعبهة كربديد ابلربوبٌية، شيء كلٌ  قبل تتعٌلق
 تتعٌلق كذلك  .اغبياة جوانب كشٌّت  كاالقتصاد، األخبلؽ يف العميق التأثري ذات
 ىذا يف اإلنساينٌ  الطابع كتغليب البشرٌم، اعبنس يف اإلنساف، خصائص إببراز

 كالقيػم، كاألذكاؽ، التصٌورات، تػمسخ كاعباىلٌية .اغبيواينٌ  الطابع على اعبنس،
! كرجعٌية أتٌخرنا اإلنساينٌ  كالسرت كرقيًّا، العرم اغبيوايٌن تقٌدمنا كذبعل. كاألخبلؽ

 عند ا ذلك كبعد .اإلنساف كخصائص اإلنساف، لفطرة مسخ ذلك بعد كليس
 للديػػػن مػػػػا النسػػػػػػاء؟ كمبلبػس للديػػن مػػػػا كالػػزٌم؟ للديػػن مػػػػا: يقولػػػػوف جاىلٌيوف

 زماف، كلٌ  فػي اعباىلٌية، فػي الناس، ييصيب الذم الػمسخ إنٌو كالتجميل؟..
 .(ُ)«مكاف كلٌ  كفػي

 كُيكم الضوابط، كتبطل اؼبوازين، تنقلب ىكذا»كقاؿ سٌيد قطب أيضنا:  
 كماذا .ّييل كال ينحرؼ ال الذم هللا، ميزاف ىو ليس اؼبيزاف أفٌ  داـ ما اؽبول
 من كتعد الضاٌلني، تسٌميهم: إٌّنا هللا؟ اهدل اؼبهتدين عن اليـو اعباىلٌية تقوؿ
 الكريو، اؼبستنقع إذل يهتدم من أجل!.. كالقبوؿ ابلرضى كيرجع، منهم يهتدم
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 اليت للفتاة، اليـو الػجاىلٌية تقوؿ كماذا! فيو الػجاىلٌية تتمرٌغ الذم الوحل كإلػى
 الرخيص؟ إنٌػها اللحم يستقذر الذم للفّت تقوؿ كماذا لػحمها؟ عن تكشف ال

 كرباكؿ! كريفٌية كصبودنا كزبٌلفنا رجعٌية كتطهُّرمها: كنظافتهما ىذا ترفُّعهما تيسٌمي
 كنظافتهما ترٌفعهما تيغرؽ أف كاإلعبلـ التوجيو كسائل من سبلكو ما بكلٌ  اعباىلٌية
 اعباىلٌية تقوؿ كماذا! الكريو اؼبستنقع يف فيو، تتمرٌغ الذم الوحل يف كتطٌهرمها

 كالسينما، األفبلـ، كجنوف الكرة، مبارَيت جنوف عن اىتماماتو ترتفع ؼبن
 تقوؿ إٌّنا كاؼببلىي؟ الفارغة، كاغبفبلت الرقص، كجنوف إليو، كما كالتليفزيوف،

 إذل ذبرٌه أف كرباكؿ! كالثقافة اؼبركنة كتنقصو نفسو، على كمغلق جامد، إنٌو: عنو
 إاٌل  تتغرٌي  فبل.. اعباىلٌية ىي اعباىلٌية إفٌ  ..حياتو فيها يينفق ىذه، من تفاىة

 .(ُ)«كالظركؼ األشكاؿ
 دبا كاعبنوف اؼببلىي، كبقٌية اػبمر كاؼبيسر، إفٌ »سٌيد قطب أيضنا: كقاؿ 

 كالػجنوف بػمشاىدىا، االىتماـ فػي كاإلسراؼ الرَيضٌية، األلعاب يسٌمونو:
 دبصارعة كاعبنوف ابؼبودات، كالتقاليع، كاعبنوف ابلسينما، كالػجنوف ابلسرعة،
 اعباىلٌية يف البشريٌة، القطعاف حياة تغشى اليت التفاىات، ببقٌية كاعبنوف الثرياف،
، اغبديثة  عن تعبرينا إاٌل  ليست كٌلها ىذه إفٌ ! الصناعٌية اغبضارة جاىلٌية اليـو
، اإلّياف من الركحيٌ  اػبواء  الطاقة تستنفد اليت الكبرية االىتمامات كمن أٌكالن
 الفطريٌة الطاقات إشباع يف اغبضارة، ىذه إفبلس عن إعبل ان  إاٌل  كليست اثنينا؛
 كاؼبيسر؛ اػبمر إذل يقوداف اللذاف مها اإلفبلس كىذا اػبواء ذلك .سويٌة بطريقة
 اللذاف بذاِتما كمها. ذكر ا اليت اعبنوف أنواع كلٌ  إذل يقوداف كما الفراغ، ؼبلء
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 .(ُ)«الشذكذ كالعصيٌب، كإلػى النفسيٌ  الػمرض كإذل اؼبعركؼ، اعبنوف إلػى يقوداف
الطاعنني إذل كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة فإف عمد بعض  

إذل كثري من اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ؛ فإٌف ذلك لن يؤثٌر يف )براءة اإلسبلـ(، من 
تلك اعبرائم؛ فإف صٌحت نسبة تلك الػجرائم، إذل الػمنسوبيػن، فالػجريػمة إٌنا 

 من نيسبت إليو،  تتعٌلق بصاحبها، الذم صدرت منو؛ كإف لػم تصٌح نسبتها إذل
 كانت أىكذل ابلرٌد كاإلبطاؿ.

ارتكبها بعض اؼبنسوبني إليو، فٌبن  ،هجرائم (اإلسبلـ)فهل من العدؿ إدانة  
 !!خالفوا أحكامو الصرُية الواضحة، اْلمرة ابؼبعركؼ، كالناىية عن اؼبنكر؟!

ككرامتها  ،العتبارىا فيو رد   ،ملوكةػالزكاج من م إفٌ »قاؿ سٌيد قطب: 
 حٌّت  - دىاكلنسلها من سيٌ  ،هاػبلت التحرير لل من مؤىًٌ ة. فهو مؤىًٌ نسانيٌ اإل

 "،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 بيعهاكّيتنع على سيٌ 

كامتنع  "،كلد أـٌ "ا إذا كلدت أصبحت اها. فإّنٌ  مككذلك عند التسرٌ  مولده.
إذا  ،ارًّ دىا. كصار كلدىا منو كذلك حي بعد كفاة سيٌ  ،ةرٌ بيعها، كصارت حي 

م كبلمها طريق من رٌ فالزكاج كالتس .اعرتؼ بنسبو، كىذا ما كاف ُيدث عادةن 
و قد ُييك يف النفس كىي كثرية.. على أنٌ  ،اليت شرعها اإلسبلـ ،طرؽ التحرير

ة ها قضيٌ كلٌ   ة الرؽٌ قضيٌ  ر أفٌ م ىذه. فيحسن أف نتذكٌ يء من مسألة التسرٌ ش
اليت  ،ةحرب الشرعيٌ ػي الػف ،الضركرة اليت اقتضت إابحة االسرتقاؽ كأفٌ ... ضركرة

م ىي ذاِتا اليت اقتضت إابحة التسرٌ  :ذ لشريعة هللامسلم اؼبنفًٌ ػنها اإلماـ العلً يي 
ا من كاف شرًّ   رفى ؤسى حني يي  ،حرائر العفيفاتػمسلمات الػمصري ال ألفٌ  ؛ابإلماء
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 نٌ هي ػات، لقٌ رى ػمستػرات الػىؤالء األسي  ننسى أفٌ و ُيسن أاٌل مصري! على أنٌ ػىذا ال
كن إغفاؽبا يف نظاـ ، كال ّيي يف حياِتنٌ  ،ب حسااهاسى أف ُيي  ال بدٌ  ،ةمطالب فطريٌ 

تلبية ىذه اؼبطالب عن طريق  ا أف تتمٌ ككاقعو. فإمٌ  ،يراعي فطرة اإلنساف ،كاقعيٌ 
كي   ؛اد، ما داـ نظاـ االسرتقاؽ قائمن م السيٌ عن طريق تسرٌ  ا أف تتمٌ الزكاج، كإمٌ 

ة، ال ضابط ، كالفوضى اعبنسيٌ من االكببلؿ اػبلقيٌ  ،ال ينشرف يف اجملتمع حالة
ة عن طريق البغاء أك اؼبخادنة، كما كانت اغباؿ الفطريٌ  ني حاجتهنٌ ؽبا، حني يلبٌ 

 طريق عن اإلماء من االستكثار من العصور، بعض كقع يف ما أٌما ة.اعباىليٌ يف 
 لبللتذاذ كسيلة كازٌباذىنٌ  القصور، يف كذبميعهنٌ  كالنخاسة، كاػبطف، الشراء،
 السكر كعربدة اإلماء، قطعاف بني اغبمراء الليارل كسبضية البهيمٌي، اعبنسيٌ 
 على فيها كاؼببالىغ الصادقة، األخبار إلينا نقلتو ما آخر إذل.. كالغناء كالرقص
 إُياء كال اإلسبلـ، فعل من كليس. اإلسبلـ ىو فليس كٌلو، ىذا أٌما.. السواء
سىب أف َيوز كال. اإلسبلـ  كاقعو إذل ييضاؼ أف كال اإلسبلمٌي، النظاـ على ُيي
 اإلسبلـ أصوؿ كفق ينشأ الذم ىو اإلسبلميٌ  التارِييٌ  الواقع إفٌ  ..التارِييٌ 
 ما أٌما.. اإلسبلميٌ  التارِييٌ  الواقع ىو كحده ىذا. كموازينو كشرعتو كتصٌوراتو

 فبل كموازينو، أصولو على خارجنا اإلسبلـ، إذل ينتسب الذم اجملتمع يف يقع
سىب أف َيوز  كاقع خارج اؼبستقلٌ  كجوده لئلسبلـ إفٌ  .عنو اكبراؼ ألنٌو منو، ُيي

 الذم ىو اإلسبلـ إٌنا اإلسبلـ، يينشئوا دل فاؼبسلموف. جيل أمٌ  يف اؼبسلمني،
 كمن. نتاجو من كنتاج عنو، فرع كاؼبسلموف األصل، ىو اإلسبلـ. اؼبسلمني أنشأ
 النظاـ أصل ُيٌدد الذم ىو ليس يفهمونو ما أك الناس يصنعو ما فإفٌ  ٌْث،

 لؤلصل مطابقنا يكوف أف إاٌل  األساسٌي؛ اإلسبلـ مفهـو أك اإلسبلمٌي،
 كاقع إليو ييقاس كالذم كمفهومهم، الناس، كاقع عن اؼبستقلٌ  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
 إذل كفيرتدٌ  حني كذلك -ألنفسهم  يضعوّنا اليت اؼبذاىب كمن البشر، تصٌورات
 اب األٌكؿ اإلّياف فمظهر بو، يؤمنوف أٌّنم اٌدعوا مهما اب، كيكفركف اعباىلٌية،

الكبرية  القاعدة ىذه بغري إّياف كال كشريعتو، منهجو من األنظمة استمداد ىو
 أنظمتهم، يف اؼبتطٌورة كاألكضاع حينئذ، للناس اؼبتغرٌية اؼبفهومات أفٌ  ذلك -
 .أنفسهم على كطٌبقوىا ألنفسهم، كضعوىا اليت اؼبذاىب مفهـو ربٌدد اليت ىي
 ربٌ  للناس صنعو إٌنا ألنفسهم، الناس يصنعو لػم الذم اإلسبلميٌ  النظاـ يف فأٌما
 يٌتبعوه أف إٌما فالناس النظاـ، ىذا يف فأٌما.. كمالكهم كرازقهم كخالقهم الناس
 أف كإٌما اإلسبلمٌي؛ التارِييٌ  الواقع ىو إذف فواقعهم كفقو؛ أكضاعهم كييقيموا
 اكبراؼ ىو إٌنا. لئلسبلـ َترِييًّا كاقعنا ىذا فليس كٌلٌية، َيانبوه أك عنو، ينحرفوا
 التاريخ يف النظر عند االعتبار ىذا إذل االنتباه من بدٌ  كال! اإلسبلـ عن

 زبتلف كىي اإلسبلمٌية، التارِيٌية النظريٌة تقـو االعتبار ىذا فعلى. اإلسبلميٌ 
 ىو الفعليٌ  اعبماعة كاقع تعترب اليت األخرل، التارِيٌية النظرٌَيت سائر مع سبامنا

 يف اؼبذىب أك النظريٌة تطٌور عن كتبحث اؼبذىب، أك للنظريٌة العمليٌ  التفسري
 يف النظريٌة ؽبذه اؼبتغرٌية اؼبفهومات كيف تعتنقو، اليت للجماعة الفعليٌ  الواقع ىذا
 كيؤٌدم اؼبتفٌردة، طبيعتو ينايف اإلسبلـ على النظرة ىذه كتطبيق! اعبماعة فكر
 .(ُ)«اغبقيقيٌ  اإلسبلميٌ  اؼبفهـو ربديد يف كثرية، أخطار إذل

من اؼبنسوبني  ارتكبها أم   ،من أٌم جرّية ،كٌل الرباءة  ،إٌف اإلسبلـ برمء 
كالقضاة كالسادة ٌجاب إليو، من اػبلفاء كاألمراء كاؼبلوؾ كالسبلطني كالوزراء كاغبي 

دمنني كالقتلة مي ػكال غٌننيمي ػٌتاب كالشعراء كالرس كالكي ػحػط كالرى جنود كالشُّ ػكالقادة كال

                                                           
 .ْٖٓ-ّٖٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 متعٌلمني كالعاٌمة. ػمعٌلمني كالػمؤٌلفني كالػرابني كالمي ػٌجار كالٌجار كالتُّ كاللصوص كالفي 
االحتياؿ على  :اليت ىي ،خمسػمفاسد الػفهذه ال»قاؿ ابن تيمٌية:  

 ،لعخي ػاالحتياؿ ابل مٌ ػث ،كمقصودىا ،كإخراجها من مفهومها ،ض األّيافنق
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 آبَيت هللا ،خداعػكال
 كتبنٌي  ،كما رأيتو يف بعض كتب النصارل كغريىا  ،ار فيوب طعن الكفٌ وجً كيي 

 ،بلتبً عٍ زى خي ػه عن ىذه المنز   ،دين اإلسبلـ برمء مؤمن صحيح الفطرة أفٌ  لكلٌ 
  .(ُ)«ىبافخاريق الرُّ 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 ػب ببعض ما جاء بو من الككذٌ 

فىًإٍف عىصىٍوؾى فػىقيٍل ًإيٌنً بىرًمءه ﴿قاؿ تعاذل: ، ا ابتدعو كخالفو فيوفالرسوؿ برمء فبٌ 
ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم ًإف  ال ًذينى فػىر قيوا ﴿كقاؿ تعاذل:  ،(ِ)﴾فب ا تػىٍعمىليوفى 

 ،مو هللا كرسولوحرٌ  حراـ ماػكال ،لو هللا كرسولوحبلؿ ما حلٌ ػفال ،(ّ)﴾ي شىٍيءو ػػً ف
 ،موالوا كحرٌ م حلٌ هللا اؼبشركني على أّنٌ  كالدين ما شرعو هللا كرسولو. كقد ذـٌ 

  .(ْ)«م َيذف بو هللاػا لكشرعوا دينن 
 ،بل ما من إماـ أضبد؛ خصائص من ىذا كليس»أيضنا: كقاؿ ابن تيمٌية 

                                                           
 .ُٕٔ/ّٓ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ُِٔ( الشعراء: ِ)
 .ُٗٓ( األنعاـ: ّ)
 .ُٕٗ/ِٕ( ؾبموعة الفتاكل: ْ)
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مالك  ،قد انتسب إذل مالك أ اس .ىو منهم برمء ، كقد انتسب إليو أقواـإاٌل 
ى ػكانتسب إل ؛ىو برمء منهم ،أ اس ى الشافعيٌ ػكانتسب إل ؛برمء منهم

ىو منهم  ،أ اس  كقد انتسب إذل موسى ؛ىو برمء منهم ،حنيفة أ اس أيب
 ى عليٌ ػكقد انتسب إل ؛ىو منهم برمء ،أ اس  ى عيسىػنتسب إلكا ؛رمءػػب
 ،نا قد انتسب إليو من القرامطةكنبيٌ  ؛ىو برمء منهم ،طالب أ اس بن أيبا

  .(ُ)«من ىو برمء منهم :من أصناؼ اؼببلحدة كاؼبنافقني ،كغريىم ،ةكالباطنيٌ 
قارئي كرد علينا رقيم من بعض : شبهة كجوااها»كقاؿ ؿبٌمد رشيد رضا: 

كتقصريىم يف  ،ئاِتمكسيٌ  ،شؤكف اػبلفاء جريدتنا، انتقد فيو صاحبو ما كتبناه يف
 يف مثل ىذه اؼبواضيع؛ ألفٌ  ،اػبوض  نعود إذلة، كنصحنا أباٌل كظيفتهم الدينيٌ 

فيشمتوف  ، ا كأعداء دينناءكأعدا طلع عليها األجانبارة يي كتابتها يف جريدة سيٌ 
 أفٌ  -ؽبماأكٌ  كاعبواب عن ىذه الشبهة من كجهني: .ة عليناخذكّنا حجٌ كيتٌ  ،فينا

أك  ،األجانب عند أكلئك ،ما كتبناه يف ذلك ىو قطرة من حبار التاريخ الزاخرة
 فسكوتنا كتماف لو عن أبناء ،فإذا سكتنا عنو .داألعداء الذين يعنيهم اؼبنتقً 

 فائدة فيو إاٌل  و الهم أنٌ كظنٌ  ،إلمهاؽبم علم التاريخ ؛الذين َيهلو أكثرىم ،تناملٌ 
قراءة التاريخ  عوف الفقو يقوؿ: إفٌ ظبعت بعض الشيوخ الذين يدٌ  بل ؛التسلية

. كتعليلو ىذا يقتضي أفٌ  فيو مكركىة؛ ألفٌ  قراءة أكثر كتب اغبديث  كذابن
رة، كقصصنا كاذبة أحاديث موضوعة كضعيفة كمنكى  فيها كالتفسري مكركىة؛ ألفٌ 
الكذب يف تفسري   مة؛ ألفٌ قراءِتا ؿبر   ذلك: إفٌ  قاؿ علىابطلة، بل ال يبعد أف يي 

قاس اها الكذب يي  و من أعظم الكبائر، النبيٌ  كاالختبلؽ على كتاب هللا تعاذل،
و ل اها اؼبتفقًٌ شغى كيف كتب الفقو اليت يي  يف سرية ملك أك حاكم أك خليفة أك عادل.

                                                           
 .ُُٗ/ّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
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كالصواب  .فتاء اهااإل كال ،العمل يصحٌ  اؼبذكور كثري من األقواؿ الباطلة اليت ال
ا يقتضي النظر ، كإنٌ ترؾ اغبقٌ  بشيء من الباطل ال يقتضي شوب اغبقٌ  أفٌ 

كما ِيرج اللنب من فرث  من بني األابطيل، ليخرج اغبقٌ  ؛الدقيق كالتمحيص
د قوؿ شيوخنا يف اؼبنتقً  غبضرة ا ذكر ا ىذا لنبنٌي خالصنا للشاربني. كإنٌ  ،كدـ

إذل استخراج  ليعلم مقدار حاجتنا ؛رات عنواؼبنفًٌ  الذم ىو من أشدٌ  ،التاريخ
حقيقة  كن ؽبم الوقوؼ علىم ال ّيي كإشعارىم أّنٌ  ،تناكعرضها على أمٌ  ،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  - أصحاب األفكار الضعيفة أف نسرت ضعفنا عنهم أبسبابو كنتائجو يئيرت
لكيبل تراه،  ؛  رأسها كتسرتهفتخبٌ  ،اقتناصها ريداد يي ترل الصيٌ  مثل النعامة اليت

كحراـ على من  .ذلك عني النجاة وجب عماه عنها، كأفٌ يي ، عماىا عنو ا أفٌ ػن تومهٌ 
ة، كىذا األمٌ  العصر اغباضر أف يقوؿ: ىذا شيء يضرٌ  كحالة ،َيهل َتريخ 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 تومهٌ  ؛ركف اهاة، كيغرٌ األمٌ 
يعرؼ  :أتخريمهاتقدًن اؼبسند كاؼبسند إليو ك من يعرؼ أحواؿ ككلٌ  ؛األمم

ر للفتول يف مسائل الرضاع 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.يتوكٌ نًّا، كال برىاف فى نًّا مً عى مً 
كتكبري ما  ؛ذلك ابؼبمات ئات، كإف انتهىا اليـو ىي كتماف األمراض كالسيٌ منٌ 

اختبلؽ  بل ؛ة جببلن كالذرٌ  ،ةة قبٌ  تكوف اغببٌ حٌّت  ،د من حسنةوجى عساه يي 
 ،الغركر ة يف حبرلتسبح األمٌ  ؛اغبسنات، كالكذب فيها على األحياء كاألموات
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 ّيلؤكف ااها كخطباءىاتٌ كي   ة أفٌ كقد رأينا من سري األمم اغبيٌ  .إذل أف ِتلك كتبور
 ئة دبالوف أمر تلك السيٌ كيهوٌ  ئة،تهم سيٌ إذا صدر من أمٌ  ،الدنيا صراخنا كعويبلن 

 ؼبا ال ،ما االستعداد اغبريبٌ فوف اغبسنات، كال سيٌ ا ِيي كردبٌ  ؛زعجوف بو إذل إزالتهايي 
ما نكتبو يف االنتقاد على خلفاء  كلٌ   الوجو الثاين: أفٌ  األسباب.ِيفى من 

 :ؿ بوكعلمائهم كأىل الطرؽ كصبيع رجاؿ الدين، غرضنا األكٌ  اؼبسلمني كأمرائهم
 ،نييٌ ا يرميو بو أعداء اؼبسلمني من األكربػٌ فبٌ  ،نفسو اإلسبلميٌ  بياف براءة الدين
 ،كاالستبداد ،كالظلم، كالضعة ،من الضعف ،اهم ما حلٌ  صبيع الذين يزعموف أفٌ 
الذم يكاد ّيحو سلطتهم من لوح  - كاختبلؿ األعماؿ ،كفساد األخبلؽ

 بسبب إاٌل  ؛اهم ما حلٌ  ذلك كلٌ   -الشعوب كأفقرىا  كَيعلهم أذؿٌ  ،البسيطة
ىذا  أفٌ  كاغبقٌ . حهم يف مهاكم الشقاءإليهم الببلء، كطوٌ  دينهم، فهو الذم جر  
لتنحرؼ ؛ ة من االكبراؼ عن الدين، كما كانت أمٌ ىم إاٌل الببلء كالشقاء ما جاء

 ،كاألمراء، ا يكوف ذلك ابلتدريج، ينحرؼ الرؤساءعن دينها دفعة كاحدة، كإنٌ 
 الذين كىكذا كاف شأف ؛بعهم الدمهاءفتتٌ  -اء السوء ػعلم -اء ػهم العلمػفتؤٌكؿ ل

 ة بعدٌ ذلك إاٌل  بذراع، كال يتمٌ بعنا سننهم شربنا بشرب، كذراعنا كاتٌ  ،كا من قبلناءجا
 ابلتقصري كمرؤكسيهم،رؤسائهم  ،إظهار براءة الدين برمي أىلو ال ريب أفٌ  قركف.
بل النقض  ، كاف النقدىو أعظم خدمة لو كألىلو، كإاٌل  :كاؼبيل عن ىديو ،فيو
 اموف. كيدخل يف تربئة الدين فبٌ  العالً يعقلها إاٌل  لؤلصل كالفرع معنا، كما هناموج  
 ، عليوكن أف يقـو صرح ؾبد أىلو إاٌل ّيي  و أساس للسعادة متني، الأنٌ  ر بيافكً ذي 

التقليد األعمى ؽبا ىو  فرأكا أفٌ  ،ة أكرابٌ مدنيٌ  ىم شعاعي أبصارى  خبلفنا ؼبن أعشى
  .(ُ)« شقاء كتعاسة؟كىل زاد ا ىذا التقليد األعمى إاٌل  ة.الذم ينهض ابألمٌ 

                                                           
 .ُّٕ-َّٕ/ُ( ؾبٌلة اؼبنار: ُ)
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 ،مها من التعقيب القرآينٌ أخرية نتعلٌ كىناؾ حقيقة »كقاؿ سٌيد قطب: 
ل أكـر كاليت سبثٌ ،  اليت صاحبت رسوؿ هللا ،على مواقف اعبماعة اؼبسلمة

استئناؼ حياة  يف طريقنا إذل ،ة على هللا.. كىي حقيقة  افعة لنارجاؿ ىذه األمٌ 
أك كالبشر يبعدكف  منهج هللا اثبت، كقيمو كموازينو اثبتة، إفٌ  ة بعوف هللا..إسبلميٌ 

كقواعد السلوؾ.  ،ريف قواعد التصوٌ  ،صيبوفطئوف كيي يقربوف من ىذا اؼبنهج، كِيي 
ا لقيمو كموازينو رن يٌػ على اؼبنهج، كال مغكلكن ليس شيء من أخطائهم ؿبسوابن 

. كحني إو يصفهم ابػبطر أك السلوؾ، فإنٌ ط  البشر يف التصوٌ كحني ِيي  الثابتة.
 - كال يتغاضى عن خطئهم كاكبرافهم ابالكبراؼ.و يصفهم فإنٌ  ،ينحرفوف عنو

م كبن ليجارم اكبرافهم! كنتعلٌ  ؛كال ينحرؼ ىو - مهما تكن منازؽبم كأقدارىم
ة و من اػبري لؤلمٌ تربئة األشخاص ال تساكم تشويو اؼبنهج! كأنٌ  من ىذا أفٌ 

ف اؼبخطئوف اؼبسلمة أف تبقى مبادئ منهجها سليمة  اصعة قاطعة، كأف يوصى 
ر أخطاؤىم رب   تي كأاٌل  -  كانواأَيًّ  - ونوابلوصف الذم يستحقٌ  ،حرفوف عنهاكاؼبن

 ا، بتحريف اؼبنهج، كتبديل قيمو كموازينو. فهذا التحريف كالتبديلكاكبرافاِتم أبدن 
أك  إ،ابػبط ،ات اؼبسلمةمن كصف كبار الشخصيٌ  ،أخطر على اإلسبلـ

لئلسبلـ ليس  اقع التارِييٌ االكبراؼ.. فاؼبنهج أكرب كأبقى من األشخاص. كالو 
 فعل ككلٌ  ا ىو كلٌ صنعو اؼبسلموف يف َترِيهم. كإنٌ  ،كضع فعل ككلٌ  ىو كلٌ 

فهو خطأ  للمنهج كمبادئو كقيمو الثابتة.. كإاٌل  ،ا سباـ اؼبوافقةموافقن  ،كضع صنعوه
ب على سى ا ُيي إنٌ  ؛ب على اإلسبلـ، كعلى َتريخ اإلسبلـسى ُيي  ال ،أك اكبراؼ
أك  إ،ونو: من خطف أصحابو ابلوصف الذم يستحقٌ كحدىم، كيوصى أصحابو 
خ ػو َتريػس ىػبلـ ليػَتريخ اإلس أك خركج على اإلسبلـ.. إفٌ  ،اكبراؼ

َتريخ اإلسبلـ ىو  أك ابللساف! إفٌ  ،ابالسم ،نػو كانوا مسلميػكل ،نػمسلميػال
أكضاع كسلوكهم، كيف  ،رات الناسلئلسبلـ، يف تصوٌ  اغبقيقيٌ  َتريخ التطبيق
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حياِتم، كنظاـ ؾبتمعاِتم.. فاإلسبلـ ؿبور اثبت، تدكر حولو حياة الناس يف 
، فإذا ىم خرجوا عن ىذا اإلطار، أك إذا ىم تركوا ذلك اور بتاَتن  إطار اثبت.
ب على سى فاِتم كأعماؽبم ىذه ربي كما ؽبم يومئذ؟ كما لتصرٌ  ،فما لئلسبلـ
إذا  ،م مسلموففوف أبّنٌ ؽبم ىم يوصى  ر اها اإلسبلـ؟ بل مافس  اإلسبلـ، أك يي 

 ؛ا كانوا مسلمنيخرجوا على منهج اإلسبلـ، كأبوا تطبيقو يف حياِتم، كىم إنٌ 
م أظباءىم أظباء مسلمني، كال ألّنٌ  قوف ىذا اؼبنهج يف حياِتم، ال ألفٌ م يطبٌ ألّنٌ 

ة مو لؤلمٌ مسلموف؟! كىذا ما أراد هللا سبحانو أف يعلٌ  ميقولوف أبفواىهم: إّنٌ 
ل عليها النقص اؼبسلمة، كىو يكشف أخطاء اعبماعة اؼبسلمة، كيسجٌ 

عفيها من جرائر النقص كالضعف يرضبها بعد ذلك كيعفو عنها، كيي  كالضعف، ْثٌ 
 .(ُ)..«يف حسابو.
فيجب  ،أك األعداء ابإلسبلـ ،ا ما ألصقو اعبهلةأمٌ »قاؿ ابن ابز: ك 

ما  ق ابلرتاث اإلسبلميٌ لصى  ال يي كحٌّت  ، براءة اإلسبلـ منو يتبنٌي التنبيو عليو، حٌّت 
اذ كازبٌ  ،من إحداث األبنية على القبور ،ليس منو، كما فعل اعبهلة كاؼبشركوف

 ؛اؼبساجد على القبور، فهذا ليس من شأف اإلسبلـ، كاإلسبلـ ُيارب ىذا
كما   ،ا من كسائل الشرؾألّنٌ  ؛اؼبساجد عليها اذكازبٌ  ،ُيارب البناء على القبور

 حٌّت  ،عةة، من اعبهلة كاؼببتدً كَتبعهم كثري من ىذه األمٌ  ،اليهود كالنصارلفعلت 
 ؛كالقباب، كحصل الشرؾ بسبب ذلك ،ذكا عليها اؼبساجدبنوا على القبور، كازبٌ 

، كليست من الرتاث اإلسبلميٌ  ،ا ليست من اإلسبلـو على أّنٌ نب  فيجب أف يي 
 ،كالدعاء عندىا ،كىكذا الصبلة عند القبور ؛كالقضاء عليو ،كَيب إنكار ذلك

ا  أّنٌ بني  كيي  ،و على ىذانب  من كسائل الشرؾ، َيب أف يي  :م القراءة عندىاكربرٌ 

                                                           
 .ّّٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 .(ُ)كأنكره اإلسبلـ ،جهلةػا أحدثو المٌ ػ، بل ىي مليست من الرتاث اإلسبلميٌ 
اث، و من الرت كيزعموف أنٌ  ،ابؼبوالد كىكذا ما أحدثو بعض الناس من االحتفاؿ

ي ػف ،مسلمنيػن الػػم ،رػػػلو كثيػػػعػػ، كإف فكىذا غلط، ليس من الرتاث اإلسبلميٌ 
 ،ثة يف الدينفاالحتفاؿ ابؼبوالد من البدع ادى  .اكتقليدن  ،بلن ػػػرة، جهػار كثيػػػػأمص

 .(ِ)عمبتدى ػمن الرتاث ال ، كىولة، كليس من الرتاث اإلسبلميٌ بعد القركف اؼبفض  
ي يدعو إليها دعاة الشرؾ، سواء كانت ػالت ،جميع اْلاثرػاالحتفاؿ بكىكذا 
ىذا  ف بو، كلٌ كو أك يترٌب  ،اؿجهٌ ػال موا يعظٌ مٌ ػم ،أك شجرة، أك غري ذلك ،صخرة

ابلبناء  ،ي القبورػف الغلوٌ  كاؼبقصود أفٌ ... اإلسبلـ كىو ضدٌ  ،ا ينايف اإلسبلـفبٌ 
ليس من  :مساجد عليهاػخاذ الػكاتٌ  ،كالعكوؼ عليها ،كالصبلة عندىا ،عليها

ر كحذٌ  ،كأنكره ،الذم ّنى عنو اإلسبلـ ،، بل ىو من الرتاثالرتاث اإلسبلميٌ 
أك  ،ي بعض البلدافػف ،فقد توجد أصناـ ،كىكذا .منو، كىو من كسائل الشرؾ

ا م أّنٌ على َيب أف يي  ،ى اإلسبلـػب إلنسى أك تي  ،ى األنبياءػب إلنسى تي  ،بعض الدكؿ
عليهم الصبلة  -هم ميع الرسل كلٌ ػكج ،ميع األنبياءػج كأفٌ  كضبلؿ، ،خطأ

 ،إذل توحيد هللا، كإذل اإلسبلـ، الذم ىو إخبلص العبادة  دعوا - كالسبلـ
د من غري عبى حارب ما يي  ؽبم نوح هم ُياربوف األصناـ، كأكٌ كحده، ككلٌ 

كيعوؽ، واع، كيغوث، كسي  ،ر من عبادة: كدٌ كّنى قومو عن ذلك، كحذٌ  ،هللا
هذا األمر، كَيب ػو لفيجب التنبٌ  .بسبب الغلوٌ  ؛همػا كقع الشرؾ بمٌ ػكنسر، ل
ليس  ي اإلسبلـ ماػ ال يدخل فحٌّت  ؛ب العلم كأىلو النهي عن ذلكبٌل على طي 
ة هللا، أك سنٌ  و ما ثبت بكتاب، كأنٌ ؼ الرتاث اإلسبلميٌ عرى كَيب أف يي  منو.

                                                           
: ما قيل عن زَيرة )قرب الرضا(، يف كتاب )الثقات، البن حٌباف: ( ُ)  (. ْٕٓ/ٖانظر مثبلن
 .ّٖٔ-ِّٕ/ُنظر: رسائل يف حكم االحتفاؿ ابؼبولد النبوٌم: ( اِ)
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ع عليو اؼبسلموف، ىذا ىو الرتاث ، كدبا شرعو هللا لعباده، أك أصب رسولو
أك أماكن  ،من عبادات ،ثوفدً كأحدثو ا ،عوفا ما ابتدعو اؼببتدً أمٌ  .اإلسبلميٌ 

 :قاؿكيي  ،ب إذل اإلسبلـنسى فهذه ال َيوز أف تي ، كغري ذلك ،م، أك أشجارعظ  تي 
 .(ُ)...«و من الواجب اغبذر منهاكأنٌ  ،عدى ا بً  أّنٌ بني  ، بل يي ا تراث إسبلميٌ إّنٌ 

فهذه نصوص صرُية، تؤكًٌد )براءة اإلسبلـ(، من كٌل اكبراؼ، ينحرؼ بو 
 الػمنسوبوف إليو، الػمنحرفوف عنو، من الرؤساء، كالعلماء، كالعاٌمة، كغريىم.

كال ريب يف أٌف )تربئة اإلسبلـ( من اكبرافات الػمنسوبني الػمنحرفني: أىكذل 
 من ؿباكلة )تربئة األشخاص(، كالدفاع عنهم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ُِّ/ٔ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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 الخاثمة

 

(: أىمُّ من تربئة ليوإمنسوبني ػال) األبناء ابطيلأتربئة )اإلسبلـ( من  إفٌ  
من  أابطيل األبناء أخطري من أابطيل األعداء )الطاعنني فيو(؛ ألٌف  (اإلسبلـ)

كن أف يكونوا من صبلة األعداء، كما يف قولو تعاذل: أابطيل األعداء؛ فاألبناء ّيي 
دًكيٍم عىديكًّا لىكيٍم فىاٍحذىريكىيٍم﴾﴿َيى أىيػُّهىا  ال ًذينى آمىنيوا ًإف  ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم كىأىٍكالى

(ُ) . 
 -ببل ريب  -ىم )أعداء الداخل(، كىم  :حاؿػي ىذه الػفاألبناء ف 
ي منجاة من )عدٌك اػبارج(، إف غٌلقت ػمن )أعداء اػبارج(؛ ألٌنك ف أخطري 

عليك اغبصن؛ خببلؼ )عدٌك الداخل(، يستطيع أف يدخل  أبواب حصنك، فبل
، أك بغينا، أك خوفنا. الذم ّيي   كن أف يفتح أبواب حصنك، ألعداء اػبارج؛ جهبلن

كىذا ىو اغباصل، قدّينا كحديثنا؛ فكثرية ىي الثغرات، اليت فتحها بعض 
)أبناء اإلسبلـ(، كحاكؿ بعض )أعداء اإلسبلـ( أف يٌتخذكىا مداخل؛ ليقتحموا 

(؛ كلذلك كجب الكشف ابألدٌلة القطعٌية عن )براءة اإلسبلـ(، حصن )اإلسبلـ
 طئوف، يف التأليفات، كالتطبيقات.من أخطاء اؼبنسوبني إليو، حني ِيي 
كلػى من الدفاع عن اْلراء، كاألشخاص؛ ألٌف فالدفاع عن )اإلسبلـ( أى 

ؼ خببل ؛من الباطل مرضٌي، عند هللا تعاذل، فهو معصوـه ػ)اإلسبلـ( ىو الدين ال
ِيالف )اإلسبلـ(؛  يوافق )اإلسبلـ(، كبعضها ابطله  )اْلراء(، فبعضها حق  

 طئوف.صيبوف، كِيي ، يي هم بشره ػكخببلؼ )األشخاص(، فإنٌ 
من كانت  كلُّ   -بكثري من مباحث ىذا الكتاب  -كلذلك لن يرضى 

 من يرل أفٌ  من عنايتو ابغبقائق اإلسبلمٌية، ككلُّ  عنايتو ابْلراء كاألشخاص أكربى 

                                                           
 .ُْ( التغابن: ُ)
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مذاىب، كأٌف ػق )اإلسبلـ(، دكف ما سواه من الطابً مذىبو ىو كحده الذم يي 
 من األخطاء كاألىواء كاألابطيل. مذىبو معصوـه 

، التأليفٌية كالتطبيقٌية الثغرات أكرب وافتح الذين بوف ىم أبرزي كىؤالء اؼبتعصًٌ 
 .حصن )اإلسبلـ( القتحاـأف يٌتخذكىا مداخل؛  اإلسبلـ أعداءبعض حاكؿ ف

كلذلك كجب التنبيو على أٌف )تربئة اإلسبلـ( من )أابطيل األعداء( لن 
 تكوف ؽبا قيمة حقيقٌية، إاٌل بعد )تربئة اإلسبلـ( من )أابطيل األبناء(. 

فػي )أابطيل األعداء(، دكف )أابطيل األبناء(:  كبػخبلفو، سيكوف الطاعني 
ػمن َيمر الناس ابلػحٌق، ثػٌم ب بػمن ينهى الناس عن الباطل، ثػٌم َيتيو؛ كأشبوى  أشبوى 

 ييعًرض عنو.
ليوفى  كىأىنٍػتيمٍ  أىنٍػفيسىكيمٍ  كىتػىٍنسىٍوفى  اًبٍلربًٌ  الن اسى  أىأتىٍميريكفى ﴿قاؿ تعاذل:   اٍلًكتىابى  تػىتػٍ

 .(ُ)﴾تػىٍعًقليوفى  أىفىبلى 
 كآًخري دىعوا ا أًف الػحمدي  رٌب العالىمني.

  

                                                           
 .ْْ( البقرة: ُ)
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 لـمصادر والـمراجعا

 
ابن تيمٌية كمنهجو يف اغبديث، أبو ؿبٌمد النعيمٌي، جامعة اؼبصطفى العاؼبٌية،  *

 ق.ُِْٗالطبعة األكذل، 
، الػمدينة ؾبمع اؼبلك فهدق، ُُٗ، تالسيوطيٌ ، ي علـو القرآفػتقاف فاإل *

 ق.ُِْٔ، الطبعة األكذلاؼبنٌورة، 
الكويت، الطبعة ، القرضاكٌم، دار القلم، ةالشريعة اإلسبلميٌ  االجتهاد يف *

 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕاألكذل، 
ق، دار اْلفاؽ ْٔٓت ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ابن حـز األندلسيٌ  *

  ـ.ُّٖٗق/َُّْاعبديدة، بريكت، 
، بريكت، َٓٓت ،إحياء علـو الدين، أبو حامد الغزارلٌ  * ق، دار ابن حـز

 ـ. ََِٓق/ُِْٔالطبعة األكذل، 
ق، دار الفضيلة، الرَيض، الطبعة َُِٓت ،إرشاد الفحوؿ، الشوكاينٌ  *

  ـ.َََِق/ُُِْاألكذل، 
ق، دار اؼبيماف، الرَيض، الطبعة ْٖٔت ،أسباب نزكؿ القرآف، الواحدمٌ  *

 ـ. ََِٓق/ُِْٔاألكذل، 
ق، مكتبة مٌكة الثقافٌية، ُّٗت ،اإلشراؼ على مذاىب العلماء، ابن اؼبنذر *

 ـ.ََِْق/ُِْٓرأس اػبيمة، اإلمارات، الطبعة األكذل، 
ـ، دار نشر َُِٔأصوؿ الفقو فػي نسيجو اعبديد، مصطفى الزلػمٌي، ت *

 ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكذل، 
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مكٌرمة، ػم الفوائد، مٌكة الػـ، دار عالُّٕٗت ،أضواء البياف، الشنقيطيٌ  *
  ق.ُِْٔالطبعة األكذل، 

اـ، الطبعة ق، دار ابن اعبوزٌم، الدمٌ ُٕٓت ،إعبلـ اؼبوقٌعني، ابن القٌيم *
 ـ. ََِِق/ُِّْاألكذل، 

ـ، مكتبة القاىرة، َُٔٗإقامة الدليل على حرمة التمثيل، أضبد الغمارٌم، ت *
 ـ.ََِْق/ُِْٓالقاىرة، الطبعة الثالثة، 

عىٌماف، دار  -دار الفتح ، قَّْ، تأبو بكر الباقبلينٌ ، االنتصار للقرآف *
 .ـََُِ/قُِِْ ،الطبعة األكذل، بريكت -حـز  ابن

ق، كزارة األكقاؼ كالشؤكف ْٕٗت ،البحر ايط يف أصوؿ الفقو، الزركشيٌ  *
 ـ.ُِٗٗق/ُُّْاإلسبلمٌية، الكويت، الطبعة الثانية، 

 مكٌرمة.ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،بدائع الفوائد، ابن القٌيم *
ق، مكتبة دار الرتاث، القاىرة، ْٕٗت ،الربىاف يف علـو القرآف، الزركشيٌ  *

 ـ.ُْٖٗق/َُْْالطبعة الثالثة، 
منارة، جٌدة، الطبعة األكذل، ػـ، دار الُٗٗٗ، تالبواكري، علٌي الطنطاكمٌ  *

 ـ.ََِٗق/َُّْ
معارؼ، القاىرة، الطبعة ػق، دار الَُّت ،َتريخ الرسل كاؼبلوؾ، الطربمٌ  *

 ـ.ُٕٔٗق/ُّٕٖالثانية، 
ـ، دار َُِٔوض النسخ يف القرآف، مصطفى الزلػمٌي، تالتبياف لرفع غم *

 ـ.َُِْق/ُّْٓنشر إحساف، الطبعة األكذل، 
ق، دار الكتب العلمٌية، ْٕٓت ،تفسري البحر ايط، أبو حٌياف األندلسيٌ  *

 ـ.ُّٗٗق/ُُّْبريكت، الطبعة األكذل، 
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ـ، الدار التونسٌية، تونس، ُّٕٗت ،تفسري التحرير كالتنوير، ابن عاشور *
 ـ. ُْٖٗ

منار، القاىرة، ػـ، دار الُّٓٗت ،تفسري القرآف اغبكيم، ؿبٌمد رشيد رضا *
 الطبعة الثانية.

ق، دار الفكر، بريكت، الطبعة األكذل، َٔٔالتفسري الكبري، الفخر الرازٌم، ت *
 ـ. ُُٖٗق/َُُْ

 ق.َُّْم، بريكت، ق، دار القلٕٗٓتلبيس إبليس، ابن الػجوزٌم، ت *
ق، مكتبة ِٖٕ)الرٌد على البكرٌم(، ابن تيمٌية، ت تلخيص كتاب االستغاثة *

 .رةمنو  ػمدينة الػالالغرابء األثريٌة، 
الطبعة األكذل، ، دار الراية، الرَيضـ، ََِٖ ، تبكر أبو زيد، التمثيل *

 .قُُُْ
 ،در آابد الدكنحي، ةدائرة اؼبعارؼ العثمانيٌ ، قّْٓ، تافبن حبٌ ، االثقات *

 ـ.ُِٖٗق/َُِْ -ـ ُّٕٗ/قُّّٗالطبعة األكذل، ، اؽبند
مصر، الطبعة األكذل،  -ق، دار ىجر، اعبيزة َُّت ،جامع البياف، الطربمٌ  *

 ـ.ََُِق/ُِِْ
اعبوزٌم، الدٌماـ،  ق، دار ابنّْٔت ،جامع بياف العلم كفضلو، ابن عبد الربٌ  *

 ـ.ُْٗٗق/ُُْْالطبعة األكذل، 
ق، مؤٌسسة الرسالة، ُٕٔت ،القرطيبٌ أبو عبد هللا اعبامع ألحكاـ القرآف،  *

 ـ.ََِٔق/ُِْٕبريكت، الطبعة األكذل، 
ق، دار الكتب العلمٌية، بريكت، الطبعة َْٓت ،ماكردمٌ ػاغباكم الكبري، ال *

  ـ.ُْٗٗق/ُُْْاألكذل، 
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الطبعة الثانية اغببلؿ كاغبراـ يف اإلسبلـ، القرضاكٌم، مكتبة كىبة، القاىرة،  *
 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖكالعشركف، 

ـ، دار الشايع، القاىرة، ُٖٖٗرسائل إذل اإلماـ الشافعٌي، سٌيد عويس، ت *
 ـ.ُٖٕٗالكويت، الطبعة الثانية، 

دار  رسائل فػي حكم االحتفاؿ ابلػمولد النبوٌم، مػجموعة من العلماء، *
 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗالطبعة األكذل، العاصمة، الرَيض، 

ـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة َُِْت ،حٌمد قطبػمز اإلّياف، ركائ *
 ـ.ََُِق/ُِِْ، األكذل

مكٌرمة، الطبعة ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،الركح، ابن القٌيم *
 ق.ُِّْاألكذل، 

مكتب اإلسبلمٌي، بريكت، الطبعة ػق، الٕٗٓت ،مسري، ابن اعبوزمٌ ػزاد ال *
 ـ.ُْٖٗق/َُْْالثالثة، 

ق، مؤٌسسة الرسالة، بريكت، الطبعة ْٖٕت ،يٌ ػر أعبلـ النببلء، الذىبػسي *
  األكذل.

ـ، دار الثرٌَي، الرَيض، ََُِت ،منظومة البيقونٌية، ابن عثيمنيػشرح ال *
  ـ.ََِّق/ُِّْالطبعة الثانية، 

العصرانٌيوف بني مزاعم التجديد كميادين التغريب، ؿبٌمد حامد الناصر، مكتبة  *
 ـ. ََُِق/ُِِْ، الرَيض، الطبعة الثانية، الكوثر

بن  مؤٌسسة الشيخ ؿبٌمد ـ،ََُِت ،عثيمنيابن  فتاكل نور على الدرب، *
 ق.ُّْْصاحل العثيمني الػخرييٌة، الرَيض، الطبعة األكذل، 
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ـ، دار الشركؽ، بريكت، الطبعة ُٔٔٗت ،يف ظبلؿ القرآف، سٌيد قطب *
 ـ. ََِّق/ُِّْالثانية كالثبلثوف، 

الطبعة ، دمشق، دار القلم، خالدمٌ ػصبلح ال، القرآف كنقض مطاعن الرىباف *
 .ـََِٕ/قُِْٖ ،األكذل

القرآنٌيوف العرب كموقفهم من التفسري دراسة نقديٌة، صباؿ بن ؿبٌمد بن أضبد  *
 ـ.َُِٓق/ُّْٔىاجر، دار التفسري، جٌدة، الطبعة األكذل، 

ـ، مؤٌسسة الرسالة ُُْٗت، ميٌ ػماؿ الدين القاسػقواعد التحديث، ج *
 ـ.ََِْق/ُِْٓ اشركف، بريكت، الطبعة األكذل، 

، دار نػهضة مصرـ، ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمكيف نتعامل مع القرآف،   *
 ـ.ََِٓ، السابعةالقاىرة، الطبعة 

، القاىرة، دار نػهضة مصرـ، ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمكيف نفهم اإلسبلـ،   *
 ـ.ََِٓ، الثالثةالطبعة 

، دار العلم للمبلينيـ، ُٖٔٗ، تالصاحل صبحيٌ ، مباحث يف علـو القرآف *
 ـ.ُٕٕٗ العاشرة،الطبعة بريكت، 

 ـ، كآخركف.ُّٓٗحٌمد رشيد رضا، تػمنار، مػجٌلة الػم *
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، الرَيض، الطبعة األخرية، ََُِت

ـ، دار القاسم، ُٗٗٗت ،ازػػوع فتاكل كمقاالت متنٌوعة، ابن بػجمػم *
 الرَيض، الطبعة األكذل.
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منصورة، الطبعة ػال اء،ػػػػق، دار الوفِٖٕت ،الفتاكل، ابن تيمٌية ةجموعػم *
 ـ.ََِٓق/ُِْٔالثالثة، 

ق، دار الكتب العلمٌية، ِْٓت ،محٌرر الوجيز، ابن عطٌية األندلسيٌ ػال *
  ـ.ََُِق/ُِِْبريكت، الطبعة األكذل، 

ق، دار الكتب العلمٌية، ْٔٓت ،محٌلى ابْلاثر، ابن حـز األندلسيٌ ػال *
  ـ.ََِّق/ُِْْبريكت، الطبعة الثالثة، 

، بريكت، ْٔٓت ،إلصباع، ابن حـز األندلسيٌ مراتب ا * ق، دار ابن حـز
 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗالطبعة األكذل، 

ق، دار الكتب العلمٌية، ٓٔٔت ،مقدسيٌ ػمرشد الوجيز، أبو شامة الػال *
 ـ.ََِّق/ُِْْبريكت، الطبعة األكذل، 

ق، مؤٌسسة الرسالة، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػمصٌفى أبكٌف أىل الرسوخ، ابن الػال *
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔلطبعة الثانية، بريكت، ا

ق، دار الكتب العلمٌية، ّْٔت ،معرفة أنواع علـو اغبديث، ابن الصبلح *
 ـ.ََِِق/ُِّْبريكت، الطبعة األكذل، 

ق، جامعة ؿبٌمد بن سعود، الرَيض، ِٖٕت ،منهاج السٌنة النبويٌة، ابن تيمٌية *
 ـ.  ُٖٔٗق/َُْٔالطبعة األكذل، 

، الطبعة األكذل، ربى خي ػق، دار ابن عٌفاف، الَٕٗت ،موافقات، الشاطيبٌ ػال *
  ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕ

 هضة مصر. ػموسوعة بياف اإلسبلـ، عبنة، دار ن *
ق، مكتبة أضواء السلف، الرَيض، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػموضوعات، ابن الػال *

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖالطبعة األكذل، 
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، ، بريكتدار اؼبعرفة، قْٖٕت ،الذىيبٌ ، ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ *
 .ـُّٔٗ/قُِّٖالطبعة األكذل، 

ق، مطبعة سفري، الرَيض، الطبعة ِٖٓت ،نزىة النظر، ابن حجر العسقبلينٌ  *
  ـ.ََُِق/ُِِْاألكذل، 

، ةدار الكتب العلميٌ ، قّّٖت، جزرمٌ ػابن ال ،ي القراءات العشرػالنشر ف *
 بريكت.

ؾبموعة حبوث ، قّْٕت، بن أيب طالب يٌ مكٌ ، اؽبداية إذل بلوغ النهاية *
 .ـََِٖ/قُِْٗالطبعة األكذل، ، جامعة الشارقة ،ةالكتاب كالسنٌ 

ـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة َُِْت ،حٌمد قطبػىل كبن مسلموف، م *
 ـ.ََِِق/ُِّْالسادسة، 
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 محتوياتـال
 

 

 

 ٓ مقّدمةـال
 ٕ شيلّيةـالصورة التى

 ُٔ الصورة التأليفّية
فاقّيةالصورة التأليفّية 

ّ
 ُٔ الاث

 ُٔ الصورة التأليفّية الاختالفّية
 ُٕ الصورة التأليفّية التضليلّية
 ُٗ الصورة التأليفّية التعطيلّية

 ِِ شيلّية والصور التأليفّيةـً الصورة التىـمواسهة بيـال
 ِٗ مباحث التأليفّيةـً الحقائق ؤلاسالمّية والـالفزوق بي

 ّّ وقزاءات القّزاءً القزآن الكزيم، ـالفزوق بي
 َْ مفّسزيًـً القزآن الكزيم، وثفسيرات الـالفزوق بي
 ْٔ شولـً القزآن الكزيم، وروايات أسباب الىـالفزوق بي

 َٓ ميسوخـً القزآن الكزيم، وأقوال الىاسخ والـالفزوق بي
ّي والـً القزآن الكزيم، وروايات الـالفزوق بي

ّ
 ٕٓ مدوّي ـمك

فين في ؤلاعجاسً القزآن ـالفزوق بي
ّ
 َٔ الكزيم، وآراء بعض اإلاؤل

 ِٔ ً السّىة الىبوّية، وألاحاديثـالفزوق بي
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 ٔٔ ً السّىة الىبوّية، وشزوح الحديثـالفزوق بي
 ٕٔ ً السّىة الىبوّية، ومباحث علوم الحديثـالفزوق بي

دّيةـالفزوق بي
َ

دّية، وآلاراء الَعق
َ

 ٖٔ ً ألاحكام الشزعّية الَعق
 َٕ ً ألاحكام الشزعّية العملّية، وآلاراء ألاصولّيةـبيالفزوق 

 ّٕ ً ألاحكام الشزعّية العملّية، وآلاراء الفقهّيةـالفزوق بي
قّيةـالفزوق بي

ُ
ل

ُ
قّية، وآلاراء الخ

ُ
ل

ُ
 ٕٗ ً ألاحكام الشزعّية الخ

 ِٖ ً الواقع ؤلاسالمّي، وألاخبار التاريخّيةـالفزوق بي
 ٖٓ ألاصيل، وثزجمة الىّص ً الىّص ـالفزوق بي

 ٖٖ الدليل العملّي على ثلك الفزوق
 ٖٖ الاختالف في بعض القزاءات

 ُٗ زاتـالاختالف في بعض التفسي
 ّٗ الاختالف في بعض ألاحاديث

دّية
َ

 ّٗ الاختالف في بعض آلاراء الَعق
 ْٗ الاختالف في بعض آلاراء ألاصولّية
 ٓٗ الاختالف في بعض آلاراء الفقهّية
قّية

ُ
ل

ُ
 ٓٗ الاختالف في بعض آلاراء الخ

فيـأسباب أخطاء ال
ّ
 ٕٗ ًـمؤل
ث ألاخطاء

َّ
 ٖٗ ُمثل
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 ٗٗ عبيد التقليد
فينـبزاءة الصورة التنزيلّية مً أخطاء ال

ّ
 َُِ مؤل

 َُّ معيار القبول والزفض
 َُٗ زئة العلماءـثب

 َُٗ التبـزئة اللفظّية
 ُُّ معىوّيةـزئة الـالتب
 ُُٓ زئة التطبيقّيةـالتب
 ُُٔ مذهبّيةـزئة الـالتب

 ُُٖ الصورة التطبيقّية
 َُّ هجوم الشيطان

 ُُٓ الخاثمة
 ُّٓ الـمصادر والـمزاجع

 

 



 


