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 دار السالم 

 



 
 

 قال تعاىل:

﴿َوََل تَ ْلِبُسوا اْلَْقَّ ِِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَْقَّ َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن﴾ *
(ٔ) . 

﴿لُِيِحقَّ اْلَْقَّ َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن﴾ *
(ٕ). 

 .(ٖ)زَاِىٌق﴾﴿َبْل نَ ْقِذُف ِِبْلَْقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُو َفِإَذا ُىَو  *
﴿َوُقْل َجاَء اْلَْقُّ َوَزَىَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُىوًقا﴾ *

(ٗ). 
﴿ُقْل َجاَء اْلَْقُّ َوَما يُ ْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما يُِعيُد﴾ *

(٘). 
 .(ٙ)﴾ِِبْلَْقِّ َبِشريًا َوَنِذيًرا ﴿ِإَّنَّ أَْرَسْلَناكَ  *
 .(ٚ)ُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمََتِيَن﴾﴿اْلَْقُّ ِمْن َربَِّك َفََل تَ  *
ُْ  وا ِِ اْلِكتَ  اِب  * َََّ نَ    ََّل اْلِكتَ  اَب ِِبْْلَ  قِّ َوِإنَّ الَّ  ِذيَن اْاتَ َل ََِنَّ ا ﴿َذلِ  َك 

ِْي ِشَقاٍق بَِعيٍد﴾  .(ٛ)َل
                                                           

 .ٕٗالبقرة:  (ٔ)
 .ٛاألنْال:  (ٕ)
 .ٛٔاألنبياء:  (ٖ)
 .ٔٛاإلسراء:  (ٗ)
 .ٜٗسبأ:  (٘)
 .ٜٔٔالبقرة:  (ٙ)
 .ٚٗٔالبقرة:  (ٚ)
 .ٙٚٔالبقرة:  (ٛ)



ُ النَِّبيِّ َب ُمَبشِّ رِيَن َوُمْن ِذرِيَن  * ََّ َوأَنْ  َ َل ﴿َكاَن النَّ اُس أُمَّ ً  َواِد َدًة فَ بَ َع َّلَل ا
ُْ وا ِفي ِو َوَم ا اْاتَ لَ َ   َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِِبْلَْقِّ لِ َيْحُكَم بَ  ْبَ النَّ اِس ِفيَم ا اْاتَ َل

ُ ِفيِو ِإَلَّ الَِّذيَن أُوُتوُه ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءت ْ  ََّ نَ ُهْم فَ َه َد  ا ُهُم اْلبَ يَِّناُت بَ ْغًيا بَ ي ْ
ُ يَ ْه ِدش َم ْن َيَش اُء ِإَ   ََّ ُْ وا ِفي ِو ِم َن اْْلَ قِّ هِِْذنِ ِو َوا الَّ ِذيَن مَمنُ وا ِلَم ا اْاتَ َل

 .(ٔ)ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾
*  ََُّ َفْ  َواِىِهْم َوََبَْا ا َِ  ََِّ ئُ وا نُ وَر ا ِْ  ِإَلَّ َأْن يُ ِتمَّ نُ وَرُه َولَ ْو ﴿يُرِيُدوَن َأْن ُيْط

ِْْه َرُه َعلَ ى  .َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  ُىَو الَِّذش أَْرَسَل َرُسوَلُو ِِبْْلَُد  َوِديِن اْْلَ قِّ لُِي
 .(ٕ)﴾َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ  الدِّيِن ُكلِّوِ 

َّ نَّ ََل ﴿ * ُُ َأْك َ  ُرُىْم ِإَلَّ نَنِّ ا ِإنَّ ال َََّ َوَما يَ تَّبِ  ًئا ِإنَّ ا  يُ ْغ  ِي ِم َن اْْلَ قِّ َش ي ْ
َعُلونَ  ْْ  .(ٖ)﴾َعِليٌم ِبَا يَ 

ََ الَّ  ِذيَن مَمنُ  وا َوُى  ًد  ﴿ * قُ  ْل نَ  َّلَ  ُو ُروُل اْلُق  ُدِس ِم  ْن َربِّ  َك ِِبْْلَ  قِّ لِيُ  َ بِّ  
 .(ٗ)﴾َوُبْشَر  لِْلُمْسِلِمبَ 

ًرا َوَنِذيًراَوِِبْلَْقِّ أَنْ َ ْلَناُه َوِِبْلَْقِّ نَ َ َل وَ ﴿ *  .(٘)﴾َما أَْرَسْلَناَك ِإَلَّ ُمَبشِّ

                                                           
 .ٖٕٔالبقرة:  (ٔ)
 .ٖٖ-ٕٖالتوب :  (ٕ)
 .ٖٙيونس:  (ٖ)
 .ٕٓٔالنحل:  (ٗ)
 .٘ٓٔسراء: اإل (٘)
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 مقّدمةـال

 
جد ػينا، كيػم فاشػػف بينهجد التخالي ػي - اسػػواؿ النػػي أحػف -ر ػػػالناظ 
 ،رػكالتدابي  ،نكالتبلعي  ،مػكالتشاتي  ،ضم التباغي ػادرنا، فيشيع بينهػم نػػق بينهالتوافي 

 ،مػػػػكالرتاحي  ،فػكالتبلطي  ،فػم التعاطي ػدر بينهػػػنػكي ؛لػكالتقاتي  ،بكالتضاري  ،كالتعادم
 م.ػكالتسالي  ،شكالتعايي  ،كالتآخي ،فاكي ػكالتع

 ىو ـبالفة اغبٌق، كؽبذه اؼبخالفة صوراتف: ،كللتخالف سبب رئيس 
ـبالفني للحٌق، كرجلني يتضارابف على ماؿ  اف كبلنباأف يكوف اؼبتخالف -1

 غرينبا؛ ليسرقاه، فهما ـبالفاف للحٌق، كمتخالفاف.
ا للحٌق،  للحٌق، كيكوف اآلخر موافقن  اأف يكوف أحد اؼبتخالفني ـبالفن  -2

ريد سرقتو، ، أحدنبا صاحب اؼباؿ، كالثاشل لٌص يي كرجلني يتضارابف على ماؿو 
 فصاحب اؼباؿ موافق للحٌق، كاللٌص اؼبعتدم ـبالف للحٌق.

يف كٌل صور التخالف، كلو أٌف كٌل  ،فمخالفة اغبٌق ىي السبب األكرب 
ا. - خطوة من خطواهتميف كٌل  - الناس عملوا دبقتضى اغبقٌ   ؼبا زبالفوا أبدن

أمر  - يف كثري من أحواؽبم كأحياهنم - كلكٌن ـبالفة أكثر الناس للحقٌ  
 :، ىيكإمٌبا تكوف اؼبخالفة؛ لثبلثة أسباب رئيسة .كن إنكارهكاقع، ال يبي 

ىو اػبلل يف صفة العلم، كالناس ليسوا سواء يف العلم، فمنهم  اجلهل: -1
 تعٌلم، كمنهم اعباىل.العادل، كمنهم اؼب

سبٌياف، فقد تعلم ما هبهلو غريؾ، كقد ذبهل كالعلم كاعبهل أمراف نً 



6 

يعلمو غريؾ، كقد تعلم اليـو ما كنت ذبهلو أمس، كقد ذبهل اليـو ما كنت  ما
 .تعلمو أمس

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

 صيب هبا غريه.منها إنساف، أي 
كاعبهل على درجات، كما أٌف العلم على درجات، كالناس متفاكتوف يف  

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

، ٌف من هبهل اغبقٌ فإمن أسباب ـبالفة اغبٌق؛  ،كاعبهل سبب رئيس 
ككامرأة أخذت طفل  ؛، كرجل أخذ ماؿ غريه، كىو وبسبو مالو، غالبناسيخالفو

هبهل براءة الربمء، فيحكم عليو ابإلدانة،  ككقاضو  ؛غريىا، كىي ربسبو طفلها
، فيحكم عليو ابلرباءة.  أك هبهل إجراـ اجملـر

كن أف يفعلو جهل اجملنوف، كجهل األضبق، كجهل كلك أف تتصٌور ما يبي  
الطفل، كجهل السكراف، كجهل النعساف، كجهل الناسي، كجهل الساىي، 

تعٌلم، حني هبهبلف بعض كجهل الغافل، كجهل غري اؼبتعٌلم، كجهل العادل كاؼب
 يعلمو غرينبا من اغبٌق.   ما
ىو اػبلل يف صفة الرغبة، كالناس ليسوا سواء يف الرغبة، فمنهم من  اذلوى: -2

يرغب يف فعل اػبري، كمنهم من يرغب يف فعل الشٌر، كمنهم من يبيل إذل اغبٌق، 
 كمنهم من يبيل إذل الباطل، كمنهم اؼبذبذب بينهما.

سبٌياف، فقد ترغب اليـو يف فعل كالرغبة السٌيئة أمراف نً  ،اغبسنةكالرغبة 
ا كبو  .اػبري، كترغب غدنا يف فعل الشرٌ  كقد يبيل قلبك اليـو كبو اغبٌق، كيبيل غدن
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، كاػبري ،ا يف اغبقٌ راغبن  - يف غالب أحوالك كأحيانك -كقد تكوف  ؛الباطل
 .، كالػمنكػركالباطل ،رٌ ػػػي الشػا فراغبن  - ي الغالبػف -وف ػد تكػػػكق كالػمعركؼ؛

يبيل قلبو عن  منٌف فإمن أسباب ـبالفة اغبٌق؛  ،كاؽبول سبب رئيس 
 . ، غالبنايف عملو ،سيخالف اغبقٌ  ،العمل ابغبٌق، إذل العمل ابلباطل

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

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

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

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

 فاستحٌبهما على اػبري كاغبٌق، فأعرض عن كٌل انصح.
 كىو ىول الطغاة كالبغاة، الذين ال يكتفوف دبا ىم عليو من اذلوى الطاغي: -د

اتٌباع اؽبول، بل يسعوف إذل إفساد من سواىم من الناس، كصٌدىم عن نصح 
الناصحني، ككعظ الواعظني، كيعادكف أىل اغبٌق كاػبري، كوباربوهنم؛ للقضاء 

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

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

كقد تضعف عٌما يقدر عليو غريؾ، كقد تقدر اليـو على ما كنت تضعف عنو 
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  .أمس، كقد تضعف اليـو عٌما كنت تقدر عليو أمس
ها إنساف، كىي كاؼبرض كالتعب كاعبوع كالعطش أمور ال يكاد ىبلو من
صيب هبا، أك ا، أي أبرز صور الضعف العارض؛ فإف خبل منها أحدان يومن 

صيب هبا، أك ببعضها، يف ساعة ببعضها، يف يـو آخر، كإف خبل منها ساعة، أي 
 صيب هبا غريه.أخرل، كإف خبل منها إنساف، أي 

كالضعف على درجات، كما أٌف القدرة على درجات، كالناس متفاكتوف  
يف  - اعمومن  - ت القدرة، كدرجات الضعف، كلكٌنهم مشرتكوفيف درجا

 االٌتصاؼ ببعض القدرة، كببعض الضعف.
ٌف من يضعف عن فإمن أسباب ـبالفة اغبٌق؛  ،كالضعف سبب رئيس 

 . ، غالبناالعمل ابغبٌق، سيخالفو
 كللضعف عٌدة صور، أبرزىا:

 كالتعباف.ـ، كاؼبريض، كضعف الطفل، كاؽبرً   ّي،ـالضعف البدن -أ
 كضعف الفقري، كاؼبسكني، كاؼبدين.  ّي،ـمالـالضعف ال -ب
 ح.يف مواجهة اؼبسل   ،، كضعف األعزؿيّ ـالضعف اآلل -ج
 يف مواجهة اعبمع. ،كضعف الواحد  الضعف العددّي، -د
 كضعف السجني، كاألسري، كالكسري، كاعبريح.  الضعف القسرّي، -ه
 جهة الرجل.يف موا ،كضعف اؼبرأة  الضعف النوعّي، -و
 كضعف العبد، كاللقيط، كالطريد.   الضعف االجتماعّي، -ز

كينشأ بسبب صورة، أك أكثر، من صور  )اخلوف(: الضعف النفسيّ  -ح
، حنيمن مواجهة الرجاؿ اؼبسل   ،خوؼ الرجل األعزؿك  الضعف اؼبذكورة آنفنا،

  .فردٌبا ضبلو خوفو على مطاكعتهم، يف الباطل، كإف كاف كارىنا
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ا. فمنها:  كاألسباب اؼبانعة»ابن القٌيم: قاؿ   من قبوؿ اغبٌق كثرية جدًّ
اعبهل بو، كىذا السبب ىو الغالب على أكثر النفوس، فإٌف من جهل شيئنا 

ه ابغبٌق، غض من أمرى عاداه، كعادل أىلو. فإف انضاؼ إذل ىذا السبب بي 
ذلك إلفو، كمعاداتو لو، كحسده، كاف اؼبانع من القبوؿ أقول. فإف انضاؼ إذل 

قوم اؼبانع. فإف  ،ٌبو كيعظٌموكعادتو، كمرابه على ما كاف عليو آابؤه، كمن وبي 
عي إليو وبوؿ بينو كبني جاىو، كعزٌه، و أٌف اغبٌق الذم دي انضاؼ إذل ذلك تونبُ 

ا. فإف انضاؼ إذل ذلك خوفو  مقو  ،كشهواتو، كأغراضو اؼبانع من القبوؿ جدًّ
 ،لى نفسو، كمالو، كجاىو، كما كقع ؽبرقلمن أصحابو، كعشريتو، كقومو، ع

ازداد اؼبانع من قبوؿ اغبٌق قٌوة،  ،ملك النصارل ابلشاـ، على عهد رسوؿ هللا 
ابلدخوؿ يف اإلسبلـ، فلم يطاكعو قومو، كخافهم  م  فإٌف ىرقل عرؼ اغبٌق، كىى 

 لو اؽبدل... كمن أعظم على نفسو، فاختار الكفر على اإلسبلـ، بعد ما تبنٌي 
قد  اسودى  ه األسباب: اغبسد؛ فإنٌو داء كامن يف النفس، كيرل اغباسدي ىذ
نظريه، فبل يدعو اغبسد أف ينقاد لو، كيكوف من  دل يؤتى  ل عليو، كأكيت ماضًٌ في 

ل ضًٌ ٌما رآه قد في ػإاٌل اغبسد؟! فإنٌو ل ،أتباعو. كىل منع إبليس من السجود آلدـ
ار الكفر على اإليباف، بعد أف كاف بني ريقو، كاختبً  ص  ع فوقو، غى فً عليو، كري 

اؼببلئكة. كىذا الداء ىو الذم منع اليهود، من اإليباف بعيسى ابن مرصل، كقد 
أنٌو رسوؿ هللا، جاء ابلبٌينات كاؽبدل؛ فحملهم  - علمنا ال شٌك فيو - علموا

حسد على أف اختاركا الكفر على اإليباف، كأطبقوا عليو، كىم أٌمة فيهم ػال
ر كالعلماء كالزٌىاد كالقضاة كاؼبلوؾ كاألمراء. ىذا؛ كقد جاء اؼبسيح حبكم األحبا

ـ رًٌ حي  بشريعة زبالفها، كدل يقاتلهم، كإمٌبا أتى بتحليل بعض ما التوراة، كدل أيتً 
، كجاء مكمًٌ  ؛عليهم بلن لشريعة التوراة، كمع ىذا، فاختاركا  زبفيفنا كرضبة كإحساانن

كٌلهم الكفر على اإليباف. فكيف يكوف حاؽبم مع نيٌب، جاء بشريعة مستقٌلة 
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جنا رً تنا ؽبم بقبائحهم، كمنادًين على فضائحهم، كـبانسخة عبميع الشرائع، مبكًٌ 
كيظفر  ،ر عليهمنصى ؽبم من دًيرىم، كقد قاتلوه كحاربوه، كىو يف ذلك كٌلو يي 

، كيعلو ىو كأصحابو، كىم معو دائمنا يف سفاؿ. فكيف ال يبلك اغبسد هبم
كالبغي قلوهبم؟! كأين يقع حاؽبم معو من حاؽبم مع اؼبسيح، كقد أطبقوا على 

يف رٌد  كاؼو   -كحده  - ؽبم اؽبدل! كىذا السبب الكفر بو، من بعد ما تبنٌي 
 .(ُ)«قٌدـ؟!اغبٌق؛ فكيف إذا انضاؼ إليو زكاؿ الرًيسات كاؼبآكل كما ت

فذكر مرض اعبهل، كمرض اػبوؼ، صراحة، كدل يذكر مرض اؽبول،  
ه ابغبٌق، كمعاداتو لو، غض من أمرى : بي ، كىيابظبو الصريح، بل ذكر أبرز صوره

ٌبو، كيعٌظمو، كحسده، كإلفو، كعادتو، كمرابه على ما كاف عليو آابؤه، كمن وبي 
و، كبني جاىو، كعزٌه، كشهواتو، عي إليو، وبوؿ بينو أٌف اغبٌق الذم دي كتونبُ 

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

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

 ، دبخالفة اغبقٌ ؽبم أغراضهم إاٌل  م ال تتمٌ فإهنٌ  ؛اتو بعوف الشهسة كالذين يتٌ ائالر 
ذلك  لو للشهوات دل يتمٌ  ابعن متٌ  ،سةائللر  اؿببًّ  فإذا كاف العادل كاغباكم ؛اكدفعو كثرين 

فق الشبهة فتتٌ  ،ما إذا قامت لو شبهةكال سيٌ  ،ه من اغبقٌ  بدفع ما يضادٌ إاٌل 
 كإف كاف اغبقٌ  !كينطمس كجو اغبقٌ  ،فيخفى الصواب ،كيثور اؽبول ،وةكالشه
 .رل ـبرج ابلتوبة :كقاؿ ،أقدـ على ـبالفتو ،ة فيوهشب كال ،ا ال خفاء بوظاىرن 

ةى ﴿: كيف ىؤالء كأشباىهم قاؿ تعاذل فىخىلىفى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الص بلى

                                                           
 .ُْ-ّٗ( ىداية اغبيارل: ُ)
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فىخىلىفى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه كىرًثيوا اٍلًكتىابى ﴿ :كقاؿ، (ُ)﴾كىاتػ بػىعيوا الش هىوىاتً 
ا اأٍلىٍدسلى كىيػىقيوليوفى سىيػيٍغفىري لىنىا كىًإٍف أيىٍهًتًٍم عىرىضه ًمثٍػليوي أيىٍخيذيكهي أىلى  ٍم ػأيىٍخيذيكفى عىرىضى ىىذى

اري يػيٍؤخىٍذ عىلىٍيًهٍم ًميثىاؽي اٍلًكتىاًب أىٍف الى يػىقيوليوا عىلىى اَّللً  ًإال  ا غبٍىق  كىدىرىسيوا مىا ًفيًو كىالد 
يػٍره لًل ًذينى يػىتػ قيوفى أىفىبلى تػىٍعًقليوفى  م أخذكا العرض فأخرب سبحانو أهنٌ  ؛(ِ)﴾اآٍلًخرىةي خى

كإف عرض ؽبم عرض  !ر لناغفى سيي  :كقالوا ،مع علمهم بتحريبو عليهم ،األدسل
كذلك ىو اغبامل ؽبم على أف يقولوا  ،كف على ذلكصرٌ فهم مي  ؛أخذكه ،آخر

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

 .(ّ)«كاترة يقولوف عليو ما يعلموف بطبلنو ،ال يعلموف فتارة يقولوف على هللا ما
كاػبوؼ ىي األمراض الكربل اليت تدعو أصحاهبا إذل  فاعبهل كاؽبول 
كلكٌل مرض من ىذه األمراض دكاء مناسب، فمرض اعبهل دكاؤه ة اغبٌق. امعاد

 التعليم، كمرض اؽبول دكاؤه التهذيب، كمرض اػبوؼ دكاؤه التشجيع.
ـٌ،  كللقضاء معنا؛  ،ال بٌد من ىذه األدكية الثبلثة ، كأىلو،على الباطلالتا
التشجيع؛ دكاء التهذيب، ك دكاء م يصاحبو لػالتعليم، إف دكاء فبل يكفي 

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

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

                                                           
 .ٗٓ( مرصل: ُ)
 .ُٗٔ( األعراؼ: ِ)
 .ُْٔ-ُْٓ( الفوائد: ّ)
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دكاء  اؼبصاب ابؽبول عطيدكاء التعليم، كسبلح التقول يي  مصاب ابعبهلػال
 دكاء التشجيع. ي اؼبصاب ابػبوؼعطالتهذيب، كسبلح القٌوة يي 
 اإلسبلـ، كما يػمثٌلو الذم - اإللػهيٌ  الػمنهج ىذا»قاؿ سٌيد قطب: 

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

 البشػػػػر، من مػجموعػة، تػحمػلو أبف يتحٌقػق إنٌػما.. الطبيعٌية أسبابػها على النتائج
، كتستقيم إيػمانػنا بػو تؤمن  كظيفة كتػجعلو -طاقتها  بقدر -عليو  كامبلن

 حياتػهم كفػي اآلخرين، قلوب يف لتحقيقو، كتػجهد آمالػها، كغاية حياتػها،
ا، تستبقي ال بػحيث الغاية، لػهذه كتػجاىد كذلك، العملٌية، .. طاقة كال جهدن
 كأنفس يف أنفسها، البشرٌم، كاعبهل البشرٌم، كاؽبول البشرٌم، الضعف تػجاىد
 كجو فػي للوقوؼ كالػجهل؛ كالػهول، الضعف، يدفعهم الذين كتػجاىد .اآلخرين

 .(ُ)«الػمنهج ىذا
من ىذه م يكن كافينا، لكٌن لو أثرنا كبرينا يف التخٌلص ػكدكاء التعليم، كإف ل 

ما يطعنوف ػاألمراض الثبلثة، أك التقليل من ضررىا؛ ألٌف الكثري من الطاعنني، إنٌ 
ي من ػجهل. كدكاء التعليم ىو الدكاء الشافػ؛ بسبب مرض ال(اإلسبلـ)ي ػف

 جهل.ػمرض ال
 أتباع اغبٌق، كقل   رى ، كثػي جهلهم من ،رض اعبهلدبفي اؼبصابوف فإذا شي  

سبباف كبرياف، من أسباب  :كقٌلة أتباع الباطل ،ككثرة أتباع اغبقٌ  ؛أتباع الباطل
كقٌلة أتباع الباطل،  ،تشجيع اػبائفني، فحني يرل اػبائفوف كثرة أتباع اغبقٌ 

                                                           
 .ِٖٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 سيتشٌجعوف، فيٌتبعوف اغبٌق، كيوالوف أىلو، كيتجٌنبوف الباطل، كيعادكف أىلو.
في الػمصابوف شي ك من جهلهم،  ،جهلػمرض الػمصابوف بػفي الفإذا شي  

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

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

  هذيب.ػت أمُ 
إمٌبا ىو عند العلماء الصادقني الناصحني اؼبتقنني، دكف من  ،كدكاء العلم 

 سواىم، من مٌدعي العلم، من عمبلء الشيطاف، كجنود أعداء اإلسبلـ.
كاؼباٌدة الصحيحة السليمة الطٌيبة، اليت يتأٌلف منها )دكاء التعليم( ىي:  

يشفي اعباىل من مرض اعبهل ىو ماٌدة )اغبقائق(؛ فإٌف التعليم الشايف، الذم 
)تعليم اغبقائق(؛ خببلؼ التعليم القائم على األابطيل كاألكىاـ؛ فإنٌو يزيد اعباىل 
 ، ، كال سٌيما حني ييصاب اعباىل دبرض )اعبهل اؼبرك ب(، فيكوف جاىبلن جهبلن

 أنٌو هبهل اغبقيقة. -يف الوقت نفسو  -هبهل اغبقيقة، كهبهل 
ا، كيعاديها، كمن الناس من يعلم بع  ض اغبقائق، لكٌنو ىبالفها عمدن

 كيعادم أىلها؛ إٌما بسبب اؽبول، أك بسبب اػبوؼ.
كمن ىنا كانت األمراض الثبلثة )اعبهل كاؽبول كاػبوؼ( ىي األسباب  

 الرئيسة، اليت تؤٌدم إذل كجود )حقائق مهجورة(، يهجرىا كثري من الناس. 
 زة:كيكوف ىجر اغبقائق على ثبلث درجات ابر  

، أبف يهجر اؽباجر االٌطبلع على حقيقة معٌينة، فبل يعلم هجر االّطالع -1
 عنها شيئنا؛ إٌما قصورنا، أك تقصرينا.
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، أبف يهجر اؽباجر تدبُر حقيقة معٌينة، كاف قد اطٌلع عليها، هجر التدبُّر -2
 من قبل، فبل ينتفع ابٌطبلعو عليها؛ ألنٌو لػم يتدبٌػرىا.

يهجر اؽباجر العمل دبقتضى حقيقة معٌينة، كاف قد  ، أبفهجر العمل -3
 اطٌلع عليها، من قبل، كتدب ػػرىىا، لكٌنو ال يعمل دبقتضاىا.

إذل بياف بعض )اغبقائق اؼبهجورة(،  -يف ىذا الكتاب  -كقد عمدتي  
اليت ىجرىا كثري من اؼبنتسبني إذل )اإلسبلـ(، من اؼبؤٌلفني كاؼبتعٌلمني كالعاٌمة، 

ن أحواؽبم كأحياهنم؛ ليكوف ىذا البياف تعليمنا شافينا من مرض اعبهل، يف كثري م
 الذم منع الكثري منهم، من العمل دبقتضى ىذه )اغبقائق اؼبهجورة(.

 كهللا يهدم من يشاء إذل صراط مستقيم.
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 ؤلاسالم حقيقة

 
. أٌما ما عند هللا  ،مرضيٌ ػاإلسبلـ ىو الدين األٌكؿ كاألخري كالوحيد ال 

  عداه من األدًيف، فهي أدًيف ابطلة، ببل ريب.
خالقو ػالضعيف الفقري الصغري، لمخلوؽ ػعبارة عن خضوع ال اإلسبلـك 

 القوٌم الغيٌن الكبري. 
كىذا اػبضوع ليس من ـبتٌصات اإلنساف، بل إٌف اإلنساف يف اغبقيقة ىو 

  . أقٌل اؼبخلوقات خضوعنا للخالق
 .لو، خاضعة لو، منقادة ألمرهمة سلً مي  :فكٌل ـبلوقات هللا 

قاؿ تعاذل: ﴿أىفػىغىيػٍرى ًديًن اَّللً  يػىبػٍغيوفى كىلىوي أىٍسلىمى مىٍن يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض 
طىٍوعنا كىكىٍرىنا كىإًلىٍيًو يػيٍرجىعيوفى﴾
(ُ) . 

هار ػجباؿ كاألكدية كالبحار كاألنػفالشمس كالقمر كالنجـو كالكواكب كال 
كاألشجار كالثمار كالزركع كاؼببلئكة كالدكاٌب كالطيور كاغبشرات، كٌلها كالرًيح 

 :  ية ساجدة.صلًٌ حة حامدة، مي سبًٌ مة خاضعة، منقادة طائعة، مي سلً مي 
ؽبييٍم  َّللًً  يىٍسجيدي مىٍن يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض طىٍوعنا كىكىٍرىنا كىًظبلى قاؿ تعاذل: ﴿كى

 . (ِ)ًؿ﴾اًبٍلغيديكًٌ كىاآٍلصىا
ٍم تػىرى أىف  اَّلل ى ييسىبًٌحي لىوي مىٍن يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالط يػٍري ػ﴿أىلى كقاؿ تعاذل:  

تىوي كىتىٍسًبيحىوي كىاَّلل ي عىًليمه دبىا يػىٍفعىليوفى﴾ صىاف اتو كيلٌّ قىٍد عىًلمى صىبلى
(ّ) . 

                                                           
 .ّٖ( آؿ عمراف: ُ)
 .ُٓ( الرعد: ِ)
 .ُْ( النور: ّ)



16 

الس ٍبعي كىاأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيًهن  كىًإٍف ًمٍن كقاؿ تعاذل: ﴿تيسىبًٌحي لىوي الس مىاكىاتي 
ًليمنا غىفيورنا﴾ شىٍيءو ًإال  ييسىبًٌحي حًبىٍمًدًه كىلىًكٍن الى تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم إًن وي كىافى حى
(ُ). 

ٍم تػىرى أىف  اَّلل ى ػأٌما الناس، فمنهم اؼبسلم، كمنهم غري اؼبسلم، قاؿ تعاذل: ﴿أىلى  
وي مىٍن يف الس مىاكىاًت كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض كىالش ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالُنجيوـي كىاعٍبًبىاؿي يىٍسجيدي لى 

كىالش جىري كىالد كىاُب كىكىًثريه ًمنى الن اًس كىكىًثريه حىق  عىلىٍيًو اٍلعىذىابي كىمىٍن ييًهًن اَّلل ي فىمىا لىوي 
 ًإف  اَّلل ى يػىٍفعىلي مىا

يىشىاءي﴾ ًمٍن ميٍكرًـو
(ِ) . 

مني كقاسطني. سلً كاعبٌن كاإلنس يف ىذا األمر؛ فإهٌنم انقسموا على مي  
ا.  قاؿ تعاذل: ﴿كىأىان  ًمن ا اٍلميٍسًلميوفى كىًمن ا اٍلقىاًسطيوفى فىمىٍن أىٍسلىمى فىأيكلىًئكى ربىىر ٍكا رىشىدن

كىأىم ا اٍلقىاًسطيوفى فىكىانيوا عًبىهىن مى حىطىبنا﴾
(ّ) . 

إذا نظران يف إسبلـ اإلنساف رأينا أٌف اإلسبلـ ىو الدين الوحيد الذم ف 
إذل  - يف اغبقيقة - لعباده؛ كلذلك كاف الرسل كٌلهم يدعوف ارتضاه هللا 

 دين كاحد، ىو اإلسبلـ.
ماعيل، كإسحاؽ، كيعقوب، كيوسف، ػفنوح، كإبراىيم، كلوط، كإس 

بعد أف  كالسحرة  - كأتباعهم،  كموسى، كىاركف، كسليماف، كعيسى
 كٌلهم كانوا مسلمني.   - ، كاغبوارٌينيإ بعد أف آمنت، كملكة سبآمنوا

رى ػػػػبي ػافى كى ػػػٍوـً ًإٍف كى ػػػػًو ًيى قى ػػػاؿى ًلقىٍومً ػػوحو ًإٍذ قى ػػأى ني ػػبى ػػٍم نى ػػػلي عىلىٍيهً ػػػقاؿ تعاذل: ﴿كىاتٍ  
ٍم ػػرىكي ػػوا أىمٍ ػػًمعي ػتي فىأىجٍ ػاَّللً  فػىعىلىى اَّللً  تػىوىك لٍ  اتً ػػػرًم ًِبيى ػػاًمي كىتىٍذًكيػػعىلىٍيكيٍم مىقى 

ريكًف. فىًإٍف ػػي  كىالى تػيٍنظً ػم  اٍقضيوا إًلى ػػةن ثي ػػٍن أىٍمريكيٍم عىلىٍيكيٍم غيم  ػػم  الى يىكي ػرىكىاءىكيٍم ثي ػػكىشي 

                                                           
 .ْْ( اإلسراء: ُ)
 .ُٖ( اغبٌج: ِ)
 .ُٓ-ُْ( اعبٌن: ّ)
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تيٍم فىمى  نى ػػوفى مً ػػػٍرتي أىٍف أىكي ػػػرًمى ًإال  عىلىى اَّللً  كىأيمً ػػرو ًإٍف أىجٍ ػػػٍن أىجٍ ػػأىٍلتيكيٍم مً ػػا سى ػتػىوىل يػٍ
نى﴾ػًلًميػػاٍلميسٍ 

(ُ) . 
كقاؿ تعاذل: ﴿كىًإٍذ يػىٍرفىعي إًبٍػرىاًىيمي اٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كىًإظٍبىاًعيلي رىبػ نىا تػىقىب ٍل  

ا ميٍسًلمىنٍيً لىكى كىًمٍن ذيرًٌي ًتنىا أيم ةن ميٍسًلمىةن ًمن ا إًن كى أىٍنتى الس ًميعي اٍلعىًليمي. رىبػ نىا كىاٍجعىٍلنى 
نىا إًن كى أىٍنتى التػ و ابي الر ًحيمي. رىبػ نىا كىابٍػعىٍث ًفيًهٍم رىسيوالن  لىكى كىأىرانى مىنىاًسكىنىا كىتيٍب عىلىيػٍ

ًتكى كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىاغبًٍٍكمى  ليو عىلىٍيًهٍم آًيى ةى كىيػيزىكًٌيًهٍم إًن كى أىٍنتى اٍلعىزًيزي ًمنػٍهيٍم يػىتػٍ
نىاهي يف  اغبٍىًكيمي. كىمىٍن يػىٍرغىبي عىٍن ًمل ًة إًبٍػرىاًىيمى ًإال  مىٍن سىًفوى نػىٍفسىوي كىلىقىًد اٍصطىفىيػٍ

ٍمتي ًلرىبًٌ الُدنٍػيىا كىإًن وي يف اآٍلًخرىًة لىًمنى الص اغًبًنيى. ًإٍذ قىاؿى لىوي رىبُوي أىٍسًلٍم قىاؿى أىٍسلى 
اٍلعىالىًمنيى. كىكىص ى هًبىا إًبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي ًيى بىيًن  ًإف  اَّلل ى اٍصطىفىى لىكيمي الدًٌينى فىبلى 
اءى ًإٍذ حىضىرى يػىٍعقيوبى اٍلمىٍوتي ًإٍذ قىاؿى لًبىًنيًو  تيٍم شيهىدى سبىيوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى. أىـٍ كينػٍ

ًئكى إًبٍػرىاًىيمى كىًإظٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى  مىا تػىٍعبيديكفى ًمٍن بػىٍعًدم قىاليوا نػىٍعبيدي ًإؽبىىكى كىإًلىوى آابى
تيٍم  ا كىكبىٍني لىوي ميٍسًلميوفى. تًٍلكى أيم ةه قىٍد خىلىٍت ؽبىىا مىا كىسىبىٍت كىلىكيٍم مىا كىسىبػٍ ًإؽبىنا كىاًحدن

يػىٍعمىليوفى. كىقىاليوا كيونيوا ىيودنا أىٍك نىصىارىل تػىٍهتىديكا قيٍل بىٍل ًمل ةى  كىالى تيٍسأىليوفى عىم ا كىانيوا
نىا كىمىا أيٍنزًؿى ًإذلى  ًنيفنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكنيى. قيوليوا آمىن ا اًبَّللً  كىمىا أيٍنزًؿى إًلىيػٍ  إًبٍػرىاًىيمى حى

وبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىمىا أيكيتى ميوسىى كىًعيسىى كىمىا أيكيتى إًبٍػرىاًىيمى كىًإظٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقي 
الن ًبُيوفى ًمٍن رىهبًًٌٍم الى نػيفىٌرًؽي بػىنٍيى أىحىدو ًمنػٍهيٍم كىكبىٍني لىوي ميٍسًلميوفى. فىًإٍف آمىنيوا دبًٍثًل مىا 

ٍكا كىًإٍف تػىوىل ٍوا فىًإمب ىا ىيٍم يف  تيٍم ًبًو فػىقىًد اٍىتىدى ًشقىاؽو فىسىيىٍكًفيكىهيمي اَّلل ي كىىيوى الس ًميعي آمىنػٍ
اٍلعىًليمي. ًصبػٍغىةى اَّللً  كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اَّللً  ًصبػٍغىةن كىكبىٍني لىوي عىاًبديكفى. قيٍل أىربيىاُجونػىنىا يف 

ٍخًلصيوفى. أىـٍ تػىقيوليوفى ػٍحني لىوي مي ػنىا كىلىكيٍم أىٍعمىاليكيٍم كىنى ػاَّللً  كىىيوى رىبُػنىا كىرىُبكيٍم كىلىنىا أىٍعمىالي 
ودنا أىٍك نىصىارىل ػػػوا ىي ػاني ػػبىاطى كى ػػػوبى كىاأٍلىسٍ ػػاؽى كىيػىٍعقي ػػػلى كىًإٍسحى ػػمىاًعيػمى كىًإسٍ ػًإف  ًإبٍػرىاًىي

                                                           
 .ِٕ-ُٕ( يونس: ُ)
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هي ًمنى اَّللً  كىمىا اَّلل ي ًبغىاًفلو هىادىةن ًعنٍ ػػمى شى ػػم ٍن كىتى ػٍن أىٍظلىمي مً ػػمي أىـً اَّلل ي كىمى ػػػٍل أىأىنٍػتيٍم أىٍعلى ػػػقي  دى
 . (ُ)وفى﴾ػػعىم ا تػىٍعمىلي 
كقاؿ تعاذل: ﴿فىأىٍخرىٍجنىا مىٍن كىافى ًفيهىا ًمنى اٍلميٍؤًمًننيى. فىمىا كىجىٍدانى ًفيهىا غىيػٍرى  

بػىٍيتو ًمنى اٍلميٍسًلًمنيى﴾
(ِ) . 

كىعىل ٍمتىيًن ًمٍن أتىًٍكيًل اأٍلىحىاًديًث  ًمنى اٍلميٍلًك كقاؿ تعاذل: ﴿رىبًٌ قىٍد آتػىيػٍتىيًن  
  ميٍسًلمنا كىأىغٍبًٍقيًن فىاًطرى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض أىٍنتى كىلًيًٌي يف الُدنٍػيىا كىاآٍلًخرىًة تػىوىف يًن 

 . (ّ)اًبلص اغًبًنيى﴾
ؼو ًمٍن ًفٍرعىٍوفى كقاؿ تعاذل: ﴿فىمىا آمىنى ًلميوسىى ًإال  ذيرًٌي ةه ًمٍن قػىٍوًمًو عىلىى خىوٍ  

كىقىاؿى ميوسىى  .كىمىلىًئًهٍم أىٍف يػىٍفًتنػىهيٍم كىًإف  ًفٍرعىٍوفى لىعىاؿو يف اأٍلىٍرًض كىإًن وي لىًمنى اٍلميٍسرًًفنيى 
تيٍم ميٍسًلًمنيى﴾ تيٍم اًبَّللً  فػىعىلىٍيًو تػىوىك ليوا ًإٍف كينػٍ تيٍم آمىنػٍ ًيى قػىٍوـً ًإٍف كينػٍ
(ْ) . 

 .كىأيٍلًقيى الس حىرىةي سىاًجًدينى  .ًلبيوا ىينىاًلكى كىانٍػقىلىبيوا صىاًغرًينى كقاؿ تعاذل: ﴿فػىغي  
تيٍم ًبًو قػىٍبلى أىٍف آذىفى . رىبًٌ ميوسىى كىىىاريكفى  .قىاليوا آمىن ا ًبرىبًٌ اٍلعىالىًمنيى  قىاؿى ًفٍرعىٍوفي آمىنػٍ

ًدينىًة لًتي  ا لىمىٍكره مىكىٍرسبييوهي يف اٍلمى . لىكيٍم ًإف  ىىذى ٍخرًجيوا ًمنػٍهىا أىٍىلىهىا فىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى
يصىلًٌبػىن كيٍم أىصٍبىًعنيى. قىاليوا ًإان  ًإذلى رىبًٌنىا  ؼو مثي  ألى يقىطًٌعىن  أىٍيًديىكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًمٍن ًخبلى ألى

ًت رىبًٌنىا لىم ا جى  اءىتٍػنىا رىبػ نىا أىٍفرًٍغ عىلىيػٍنىا صىبػٍرنا مينػٍقىًلبيوفى. كىمىا تػىٍنًقمي ًمن ا ًإال  أىٍف آمىن ا ًِبًيى
كىتػىوىفػ نىا ميٍسًلًمنيى﴾
(ٓ) . 

                                                           
 .َُْ-ُِٕ( البقرة: ُ)
 .ّٔ-ّٓ( الذارًيت: ِ)
 .َُُ( يوسف: ّ)
 .ْٖ-ّٖ( يونس: ْ)
 .ُِٔ-ُُٗ( األعراؼ: ٓ)
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كقاؿ تعاذل: ﴿كىجىاكىٍزانى بًبىيًن ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى فىأىتٍػبػىعىهيٍم ًفٍرعىٍوفي كىجينيوديهي بػىٍغينا  
ًإال  ال ًذم آمىنىٍت ًبًو بػىنيو ًإٍسرىائًيلى  كىعىٍدكنا حىت  ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرىؽي قىاؿى آمىٍنتي أىن وي الى إًلىوى 

كىأىانى ًمنى اٍلميٍسًلًمنيى﴾
(ُ) . 

كقاؿ تعاذل: ﴿ًإان  أىنٍػزىٍلنىا التػ ٍورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره وبىٍكيمي هًبىا الن ًبُيوفى ال ًذينى  
نًُيوفى كىاأٍلىٍحبىاري دبى  ا اٍستيٍحًفظيوا ًمٍن ًكتىاًب اَّللً  كىكىانيوا عىلىٍيًو أىٍسلىميوا لًل ًذينى ىىاديكا كىالر اب 

يت شبىىننا قىًليبلن كىمىٍن لى  اءى فىبلى زبىٍشىويا الن اسى كىاٍخشىٍوًف كىالى تىٍشتػىريكا ًِبًيى ٍم وبىٍكيٍم دبىا ػشيهىدى
أىنٍػزىؿى اَّلل ي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى﴾
(ِ) . 

اٍدخيًلي الص رٍحى فػىلىم ا رىأىٍتوي حىًسبػىٍتوي عبي ةن كىكىشىفىٍت عىٍن  كقاؿ تعاذل: ﴿ًقيلى ؽبىىا 
سىاقػىيػٍهىا قىاؿى إًن وي صىرٍحه فبيىر ده ًمٍن قػىوىارًيرى قىالىٍت رىبًٌ ًإشٌلً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي كىأىٍسلىٍمتي مىعى 

سيلىٍيمىافى َّللًً  رىبًٌ اٍلعىالىًمنيى﴾
(ّ) . 

أىحىس  ًعيسىى ًمنػٍهيمي اٍلكيٍفرى قىاؿى مىٍن أىٍنصىارًم ًإذلى اَّللً  كقاؿ تعاذل: ﴿فػىلىم ا  
قىاؿى اغبٍىوىارًيُوفى كبىٍني أىٍنصىاري اَّللً  آمىن ا اًبَّللً  كىاٍشهىٍد أبًىان  ميٍسًلميوفى﴾
(ْ) . 

 قىاليوا آمىن ا كقاؿ تعاذل: ﴿كىًإٍذ أىٍكحىٍيتي ًإذلى اغبٍىوىارًيًٌنيى أىٍف آًمنيوا ِب كىًبرىسيورل  
كىاٍشهىٍد أبًىنػ نىا ميٍسًلميوفى﴾
(ٓ) . 

 ؛إذل اليهوديٌة ،كبين إسرائيل ،كاؼبصرٌيني ،فرعوفى   موسى فلم يدعي 
بل األصل ىو الدعوة إذل  ؛إذل اؼبسيحٌية ،بين إسرائيل  دعا عيسى كال

                                                           
 .َٗ( يونس: ُ)
 .ْْ( اؼبائدة: ِ)
 .ْْ( النمل: ّ)
 .ِٓ( آؿ عمراف: ْ)
 .ُُُاؼبائدة: ( ٓ)
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فتاف، عن اإلسبلـ، الذم دعا اإلسبلـ؛ كما اليهوديٌة كاؼبسيحٌية إاٌل صوراتف ؿبر  
 . عيسىك إليو موسى 

نػىنىا سىوىاءو  كىًلمىةو  ًإذلى  تػىعىالىٍوا اٍلًكتىابً  ًيى أىٍىلى  قيلٍ قاؿ تعاذل: ﴿ نىكيمٍ  بػىيػٍ  أىال   كىبػىيػٍ
ئنا ًبوً  نيٍشرًؾى  كىالى  اَّلل ى  ًإال   نػىٍعبيدى  ابن  بػىٍعضنا بػىٍعضينىا يػىت ًخذى  كىالى  شىيػٍ  فىًإفٍ  اَّلل ً  ديكفً  ًمنٍ  أىٍرابى
 كىمىا إًبٍػرىاًىيمى  يف  ربيىاُجوفى  لًػػػمى  اٍلًكتىابً  يىػا أىٍىػلى  ميٍسًلميوفى. أبًىان   اٍشهىديكا فػىقيوليوا تػىوىل ٍوا
يلي  التػ ٍورىاةي  أيٍنزًلىتً  ءً  ىىا أىنٍػتيمٍ  تػىٍعًقليوفى. أىفىبلى  بػىٍعًدهً  ًمنٍ  ًإال   كىاإٍلًقبًٍ  اًفيمى  حىاجىٍجتيمٍ  ىىؤيالى
 مىا تػىٍعلىميوفى. الى  كىأىنٍػتيمٍ  يػىٍعلىمي  كىاَّلل ي  ًعٍلمه  ًبوً  لىكيمٍ  لىٍيسى  ًفيمىا ربيىاُجوفى  فىًلمى  ًعٍلمه  ًبوً  لىكيمٍ 
ًنيفنا كىافى  كىلىًكنٍ  نىٍصرىانًيًّا كىالى  يػىهيوًدًيًّ  إًبٍػرىاًىيمي  كىافى   ًمنى  كىافى  كىمىا ميٍسًلمنا حى

ا اتػ بػىعيػػػوهي  لىل ًذيػنى  ِبًًبٍػرىاًىيػػمى  الن اسً  أىٍكلىػى ًإف   اٍلميٍشرًًكنيى.  كىاَّلل ي  آمىنيػػوا كىال ًذيػنى  الن بًػيُ  كىىىػذى
 . (ُ)﴾اٍلميٍؤًمًننيى  كىلًػيُ 

ـي كىمىا اٍختػىلىفى ال ًذينى أيكتيوا ك  قاؿ تعاذل: ﴿ًإف  الدًٌينى ًعٍندى اَّللً  اإٍلًٍسبلى
ًت اَّللً  فىًإف  اَّلل ى اٍلًكتىابى ًإال   نػىهيٍم كىمىٍن يىٍكفيٍر ًِبًيى ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ

سىاًب. فىًإٍف حىاُجوؾى فػىقيٍل أىٍسلىٍمتي كىٍجًهيى َّللًً  كىمىًن اتػ بػىعىًن كىقيٍل لًل ًذينى 
سىرًيعي اغبًٍ

يًٌنيى أىأىٍسلى  ٍكا كىًإٍف تػىوىل ٍوا فىًإمب ىا عىلىٍيكى أيكتيوا اٍلًكتىابى كىاأٍليمًٌ ٍمتيٍم فىًإٍف أىٍسلىميوا فػىقىًد اٍىتىدى
غي كىاَّلل ي بىًصريه اًبٍلًعبىاًد﴾ اٍلبىبلى
(ِ) . 

ذ الناس، من جنوف نقً ن أف يي كً الذم يبي كاإلسبلـ ىو الدين الوحيد،  
التحريف قد اإلغباد، ككالية الشيطاف، كجرائم اإلنساف؛ ألٌف كتابو افوظ من 

 ذ اإلنساف.نقً اشتمل على ما يقمع اإلغباد، كيهـز الشيطاف، كيي 
فلو أقبل الناس، كٌل الناس، على اإلسبلـ؛ لينتفعوا حبقائقو االنتفاع  

                                                           
 .ٖٔ-ْٔ( آؿ عمراف: ُ)
 .َِ-ُٗ( آؿ عمراف: ِ)
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ر كالسبلـ كاألمن ػخيػحٌق كالػماف، كانتشر بينهم الػهم ابإليػاألمثل، المتؤلت قلوبي 
اٌب ػػف كالتحػف كالتبلطػم كالتعاطػػم كالرتاحػي كالتسالي ػاكف كالتآخػػػة كالتعػركػكالب

كاإلحساف كالتسامح كالصدؽ كالعدؿ كاألمانة كالرٌب كالتقول كالورع كاإلخبلص 
 كاإليثار كالتواضع كالكـر كالعٌفة، كسائر الفضائل. 

كلو عمل الناس، كٌل الناس، أبحكاـ اإلسبلـ، ػبلت األرض من جرائم 
رات كسائر الفواحش، كمن الراب كالسرقة كالغٌش، كمن اؼبخدًٌ  ،ىػالقتل كالزن

كاػبمور، كمن االستعباد كاالضطهاد كاغبركب كاجملاعات، كالعدكاف كالتباغض 
كالتناحر كالباطل كالشٌر كاإلرىاب كالقحط كالتعادم كالتدابر كالقسوة كالكذب 

كاإلساءة كاألاننٌية يبة كالنميمة كالظلم كاػبيانة كالفجور كاعبشع كاغبسد كالغً 
 كاالستكبار كالبخل، كسائر الرذائل. 

إٌف ىذا الكبلـ ليس اٌدعاء، ال مصداؽ لو، فالقرآف الكرصل موجود، كىو  
شاىد صادؽ على عظمة اإلسبلـ، كيكفي أف تقرأه قراءة ابحث عن اغبقيقة، 

 ه. لتجد أٌف اإلسبلـ أيمر ابؼبعركؼ، بكٌل صوره، كينهى عن اؼبنكر، بكٌل صور 
أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ   قاؿ تعاذل: ﴿كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيم ةه يىٍدعيوفى ًإذلى اػبٍىرٍيً كى

كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى﴾
(ُ) . 

ريكفى ػػػػػضو أيىٍمي ػعٍ ػػبى  اءي ػػػػػػى يػٍم أىٍكلً ػهي ػػػاتي بػىٍعضي ػػنى ػوفى كىاٍلميٍؤمً ػػاؿ تعاذل: ﴿كىاٍلميٍؤًمني ػػكق 
ةى كىيػيٍؤتيوفى الز كىاةى كىييًطيعيوفى اَّلل ى  اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييًقيميوفى الص بلى

كىرىسيولىوي أيكلىًئكى سىيػىٍرضبىيهيمي اَّلل ي ًإف  اَّلل ى عىزًيزه حىًكيمه﴾
(ِ). 

                                                           
 .َُْ( آؿ عمراف: ُ)
 .ُٕ( التوبة: ِ)
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 ثالث صور ميسوبة إلى )ؤلاسالم(

  

 كيزنوف، منسوبني إذل )اإلسبلـ( يقتلوف،ػلكٌن الكثري من ال: قيل فإن
اػبمور، يشربوف ك  ،راتاؼبخدًٌ  ، كيسرقوف، كيغٌشوف، كيتعاطوفالراب أيكلوفك

  إخل! .كيظلموف، كىبونوف.. كيكذبوف، كيعتدكف، كيستعبدكف اؼبستضعىفني،
ابؼبنسوبني إذل : الكبلـ ـبصوص أبحكاـ )اإلسبلـ(، كال عبلقة لو قلت 

 )اإلسبلـ(؛ ألٌف اؼبنسوبني إذل )اإلسبلـ( قد يعملوف أبحكامو، كقد ىبالفوهنا.
فلو أقبل الناس، كّل »كقد قلت آنفنا يف موضوع )حقيقة اإلسبلـ(:  

، المتؤلت قلوهبم الناس، على اإلسالم؛ لينتفعوا حبقائقه االنتفاع األمثل
  .«كسائر الفضائل ...كالسبلـابإليباف، كانتشر بينهم اغبٌق كاػبري 

، ػبلت ولو عمل الناس، كّل الناس، أبحكام اإلسالم»كقلت أيضنا: 
األرض من جرائم القتل كالزسل كسائر الفواحش، كمن الراب كالسرقة كالغٌش، كمن 

 .«كسائر الرذائل ...رات كاػبمور، كمن االستعباد كاالضطهاداؼبخدًٌ 
مٌثل )اإلسبلـ(؛ فإٌف الفرؽ كبري بني ػت فالتطبيقات السٌيئة للمنسوبني ال 

منسوبني( إذل )اإلسبلـ(. كاػبطأ ليس يف ػ)أحكاـ اإلسبلـ(، كبني )أخطاء ال
 منسوبني( لتلك األحكاـ.ػخالفة الػ)أحكاـ اإلسبلـ(، بل ىو يف )م

كلذلك كجب التفريق الدقيق األكيد، بني ثبلث صور ـبتلفة، منسوبة  
 إذل )اإلسبلـ(، ىي: 

 الصورة التنزيلّية.  -1
 الصورة التأليفّية.  -2
 الصورة التطبيقّية. -3
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 سيلّيةـالصورة التى

 

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

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

ولو ديٌة، كما يف ققى كقد اشتمل القرآف على بياف األحكاـ الشرعٌية العى 
تعاذل: ﴿ًيى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا آًمنيوا اًبَّللً  كىرىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب ال ًذم نػىز ؿى عىلىى رىسيولًًو 
ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً  ًئكى كىاٍلًكتىاًب ال ًذم أىنٍػزىؿى ًمٍن قػىٍبلي كىمىٍن يىٍكفيٍر اًبَّللً  كىمىبلى

ا﴾ اآٍلًخًر فػىقىٍد ضىل   الن بىًعيدن 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 
ل ًذينى آمىنيوا اٍجتىًنبيوا كىًثرينا ًمنى الظ نًٌ ًإف  بػىٍعضى الظ نًٌ ًإمٍثه كىالى ذبىىس سيوا كىالى أىيُػهىا ا ﴿ًيى 

تنا فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػ قيوا اَّلل ى  مى أىًخيًو مىيػٍ ُب أىحىديكيٍم أىٍف أيىٍكيلى غبٍى يػىٍغتىٍب بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضنا أىوبًي
 . (ْ)﴾ًإف  اَّلل ى تػىو ابه رىًحيمه 

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

ذىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيًو مىٍرصلىي اقٍػنييًت ًلرىبًًٌك كىاٍسجيًدم كىارٍكىًعي مىعى الر اًكًعنيى.  ًيى 
ٍيًهٍم ًإٍذ  مىهيٍم أىيُػهيٍم يىٍكفيلي مىٍرصلىى كىمىا كيٍنتى لىدى ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلى إًلىٍيكى كىمىا كيٍنتى لىدى

ىبىٍتىًصميوفى﴾
(ُ) . 

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

لىعىل هيٍم يػىتػىفىك ريكفى﴾
(ِ) . 

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

تو  ًيى نىكيٍم مىوىد ةن كىرىضٍبىةن ًإف  يف ذىًلكى آلى ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًتىٍسكينيوا ًإلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ
تًًو خىٍلقي الس مىاكىاًت كىا ؼي أىٍلًسنىًتكيٍم كىأىٍلوىاًنكيٍم لًقىٍوـو يػىتػىفىك ريكفى. كىًمٍن آًيى أٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى

تًًو مىنىاميكيٍم اًبلل ٍيًل كىالنػ هىاًر كىابًٍتغىاؤيكيٍم ًمٍن  تو لًٍلعىاًلًمنيى. كىًمٍن آًيى ًيى ًإف  يف ذىًلكى آلى
تًًو ييرًيكيمي الٍ  تو لًقىٍوـو يىٍسمىعيوفى. كىًمٍن آًيى ًيى بػىٍرؽى خىٍوفنا كىطىمىعنا فىٍضًلًو ًإف  يف ذىًلكى آلى

تو لًقىٍوـو  ًيى كىيػينػىٌزًؿي ًمنى الس مىاًء مىاءن فػىييٍحًيي ًبًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا ًإف  يف ذىًلكى آلى
يػىٍعًقليوفى﴾
(ّ) . 

و، كما يف قولو مي عى ، كىي نً كاشتمل على بياف بعض آالء اػبالق 
رىجى ػػاءن فىأىخٍ ػػػاًء مى ػػنى الس مى ػػزىؿى مً ػػالس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىأىنٍ قى 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 دىائًبىيػمى مي الش ٍمسى كىاٍلقى ػرى لىكي ػػهىارى ارى

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

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

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
(ِ) . 

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

غيُلوهي. مثي  كىانىًت اٍلقىاًضيىةى. مىا أىٍغَنى عىينًٌ مىالًيىٍو. ىىلىكى عىينًٌ سيٍلطىانًيىٍو. خيذيكهي فػى 
اعبٍىًحيمى صىُلوهي. مثي  يف ًسٍلًسلىةو ذىٍرعيهىا سىبػٍعيوفى ًذرىاعنا فىاٍسليكيوهي. إًن وي كىافى الى يػيٍؤًمني 
يمه. كىالى  اًبَّللً  اٍلعىًظيًم. كىالى وبىيُض عىلىى طىعىاـً اٍلًمٍسًكنًي. فػىلىٍيسى لىوي اٍليػىٍوـى ىىهينىا ضبًى

ـه ًإال  مً  ٍن ًغٍسًلنيو. الى أيىٍكيليوي ًإال  اػبٍىاًطئيوفى﴾طىعىا
(ّ) . 

قد  كأٌما السٌنة النبويٌة، فإهٌنا األصل الثاشل للهداية اإلؽبٌية؛ ألٌف هللا 
 ، أمر بو الرسوؿ ، فيكوف مصدر كٌل ما فرض على اؼبؤمنني طاعة الرسوؿ

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

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
فػىقىٍد أىطىاعى اَّلل ى كىمىٍن تػىوىذل  فىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى قاؿ تعاذل: ﴿مىٍن ييًطًع الر سيوؿى 

عىلىٍيًهٍم حىًفيظنا﴾
(ُ) . 

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

(ِ) . 
كقاؿ تعاذل: ﴿لىقىٍد مىن  اَّلل ي عىلىى اٍلميٍؤًمًننيى ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيوالن ًمٍن 
انيوا ًمٍن قػىٍبلي  تًًو كىيػيزىكًٌيًهٍم كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىاغبًٍٍكمىةى كىًإٍف كى ليو عىلىٍيًهٍم آًيى أىنٍػفيًسًهٍم يػىتػٍ

ؿو ميًبنيو﴾ لىًفي ضىبلى
(ّ). 

ى لًلن اًس مى ػػكقاؿ تعاذل: ﴿كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذًٌكٍ  ٌ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 هبًى
ُل ؽبىيمي ًعٍندىىيٍم يف التػ   يًل أيىٍميريىيٍم اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلميٍنكىًر كىوبًي ٍورىاًة كىاإٍلًقبًٍ

ؿى ال يًت كىانىٍت عىلىٍيًهٍم  الط يًٌبىاًت كىوبيىرًٌـي عىلىٍيًهمي اػبٍىبىاًئثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيٍم كىاأٍلىٍغبلى
كىنىصىريكهي كىاتػ بػىعيوا الُنورى ال ًذم أيٍنزًؿى مىعىوي أيكلىًئكى ىيمي  فىال ًذينى آمىنيوا ًبًو كىعىز ريكهي 

اٍلميٍفًلحيوفى﴾
(ٓ) . 

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

                                                           
 .َٖ( النساء: ُ)
 .ُُٓ( النساء: ِ)
 .ُْٔ( آؿ عمراف: ّ)
 .ْْ( النحل: ْ)
 .ُٕٓ( األعراؼ: ٓ)
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ي الصلوات، ػف ،األحكاـ التفصيلٌية، كأعداد الركعات بعضى  - الكرصل 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  ،صفة كذا، كصفة القراءة فيها، كالسبلـ صفة كذا، كالسجود على
 ،لػػكاإلب ،مػكالغن، ةكالفضٌ  ،بػاة الذىػػة زكاف كيفيٌ ػػكبي ،ي الصـوػب فتنى هبي  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 ،كالضحاًي ،الذابئح تاكصف ،مآكلػـ من الر  ػحػي كما ي ،ـحرًٌ مي ػال

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

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

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

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

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

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

ط منهما أٌف النداء حكم شرعٌي، كاقع ستنبى ىاتني اآليتني تشريع للنداء، كإمٌبا يي 
ت، قبل نزكؽبما؛ فالقرآف الكرصل دٌؿ على شرعٌية النداء، لكٌن تشريع النداء اثب

 اثبت ابلسٌنة النبويٌة.
ًة ازب ىذيكىىا ىيزيكنا كىلىًعبنا ذىًلكى أبًىنػ هيٍم قػىٍوـه  دىيٍػتيٍم ًإذلى الص بلى قاؿ تعاذل: ﴿كىًإذىا انى

الى يػىٍعًقليوفى﴾
(ِ) . 

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

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

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 القرآشلٌ )غري  - ة كحينا آخرػمٌ ػكالقرآف الكرصل شاىد على أٌف ث
 . يتلٌقاه من هللا النيٌب كاف 

ًديثنا فػىلىم ا نػىب أىٍت ًبًو  قاؿ تعاذل: ﴿كىًإٍذ أىسىر  الن يبُ ً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 أىشلى   اٍلعىًليمي اػبٍىًبريي﴾ىىذى
(ُ). 

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

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

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

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

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

نىا ًإذلى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإظٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى  يػٍ كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىًعيسىى كىأىيُوبى كىأىٍكحى
نىا دىاكيكدى زىبيورنا﴾ كىييونيسى كىىىاريكفى كىسيلىٍيمىافى كىآتػىيػٍ
(ّ). 

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

                                                           
 .ّ( التحرصل: ُ)
 .ّّٓ/ِٖتفسري التحرير كالتنوير: ( انظر: ِ)
 .ُّٔ( النساء: ّ)
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ننا قىٍد اٍستىٍسقىاهي قػىٍوميوي أىًف اٍضًرٍب ًبعىصى  اؾى اغبٍىجىرى فىانٍػبىجىسىٍت ًمٍنوي اثٍػنػىتىا عىٍشرىةى عىيػٍ
ـى كىأىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيًهمي اٍلمىن  كىالس ٍلوىل كيليوا  عىًلمى كيُل أيانىسو مىٍشرىبػىهيٍم كىظىل ٍلنىا عىلىٍيًهمي اٍلغىمىا

ا أىنٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميوفى﴾ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍم كىمىا ظىلىميوانى كىلىًكٍن كىانيو 
(ُ). 

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

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

ظىلىميوا إًنػ هيٍم ميٍغرىقيوفى﴾
(ّ). 

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

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

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

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

                                                           
 .َُٔ( األعراؼ: ُ)
 .ٕٖ( يونس: ِ)
 .ّٕ-ّٔ( ىود: ّ)
 .ُٔ/ّ( تفسري البحر ايط: ْ)
 ( يف اؼبطبوع: )تراعي( يف اؼبوضعني، كالصواب: )تراًع(.ٓ)
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 هبا، كىذا لرأيتو جاىبلن  ،كتاب هللا ، 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 الركاًيت السقيمة، اؼبنسوبة إذل 
)السٌنة النبويٌة(؛ فإهٌنا من أكرب الصوارؼ اليت صرفت كثرينا من اؼبنتسبني إذل 

 عن )ىداية القرآف(. -من اؼبؤلٌفني، كاؼبتعٌلمني، كالعاٌمة  -ـ( )اإلسبل
ىبضعوف للركاًيت السقيمة،  - مؤٌلفنيػمن ال -جد كثرينا ػكلذلك ت

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

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

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

 حاؿ عن هاػل يكشف كىو. الطريق طوؿ على طريقها، كحادم كرائدىا،
 ظٌلت كلو. كٌلو هللا، ىدل مع اترىبهم، كعن ًجًبٌلتهم، كعن معها، ،أعدائها
 فػي كتشريعاتو، قواعده، كتيقيم توجيهاتو، كتسمع قرآنػها، تستشري األٌمة ىذه

 حني كلكٌنها.. ـاألًيٌ  من يـو يف منها، ينالوا أف أعداؤىا استطاع ما حياتػها،
 تزاؿ ما كانت كإف -مهجورنا  القرآف اتٌػخذت كحني رهٌبا، مع ميثاقها نقضت
 . (ِ)«أصاهبا 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 

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

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

 آالؼالقدامى كٌلهم، فلم ىبتلفوا فيها، أدسل اختبلؼ، مع أهٌنم قد اختلفوا يف 
حٌت لقد خطٌأ بعضهم بعضنا، كطعن بعضهم يف بعض؛ كمع ذلك،  ؛اؼبسائل

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

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

. الصلوات اػبمس فرائض فقوا على أفٌ اتٌ : »األندلسيٌ  قاؿ ابن حـز
كعلى . صبح للخائف كاآلمن ركعتاف يف السفر كاغبضرصبلة ال فقوا على أفٌ كاتٌ 
فقوا على كاتٌ . صبلة اؼبغرب للخائف كاآلمن يف السفر كاغبضر ثبلث ركعات أفٌ 
 .(ُ)«للمقيم اآلمن أربع ركعات اآلخرة، صبلة الظهر كالعصر كالعشاء أفٌ 
ىي صورة أتليفٌية قديبة، 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 هبوز أف وبي ألنٌ  ؛ا على اؼبوضع، ال هبوز 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  :يعين ،مسحػابل

 ،كعكرمة ،حسنػكال ،اسعبٌ  كابن ،طالب بن أِب 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 الركاًيت السقيمة، كالتفسريات السقيمة، أخطاء بعض اؼبطٌبقني، ابالعتماد 

                                                           
 .ُِّ/ُ( اغباكم الكبري: ُ)
 .ٔ( اؼبائدة: ِ)
 .َُّ/ُ( اٌلى ابآلاثر: ّ)
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كاآلراء السقيمة، كالتطبيقات السقيمة، كزادكا عليها تفسريات سقيمة جديدة، 
كآراء سقيمة جديدة، مٌث 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، كالسوُ ػرع، كالتهػػجنوف، كالصػهامو ابلػجسمو؛ كمنها: اتٌ 

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

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

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

ونو من شكوؾ يف دراساهتم 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 جامعاهتم، مٌث يعودكف 
 ،ىذا القرآف قرآننا. قرآف األٌمة اؼبسلمة. كىو كتاهبا اػبالد الذم ىباطبها فيو رهٌبا

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: 

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

يف الرتاث  -مع األسف  -ف اؼبتطاكلة دٌسوا اتبعهم الصليبٌيوف! كيف خبلؿ القرك 
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 
إلسبلمٌي كاغبمد  على فضلو العظيم. دٌسوا كلبسوا يف التاريخ ا -اآلبدين 

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

ال يكاد الباحث يفيء فيو إذل معادل الطريق.  ،حٌت تركوه تيهنا ،التفسري القرآشلٌ 
الرجاؿ أيضنا. فاؼبئات كاأللوؼ كانوا دسيسة على الرتاث كدٌسوا كلبسوا يف 

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

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

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

ىي صورة أتليفٌية حديثة، هبتمع أصحاهبا  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 التحريبات، كتعطيل بعض العقوابت
 عقوبة الشرعٌية(، كال سٌيما العقوابت)بعض كعطٌلوا . التعٌرمالتربُج، ك ك  ،اػبمر

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

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

يف أمر  ،أشتات متفرٌقوف، هبتمعوف -يف اغبقيقة  -( أىل التعطيل)ك 
  .التعطيلذلك ، كىبتلفوف يف مصاديق (التعطيل)كاحد، ىو 

ليست فبٌا أصبعوا عليو، تصروبنا؛ فمنهم من صرٌح  غاء مثبلن فإابحة البً 
ر مات أخرل،  م يصرٌح ِبابحتوػِبابحتو، كمنهم من ل ؛ كلكٌنو صر ح ِبابحة ؿبي

  كالتربُج كالتعٌرم.
نحرفوف، كمن أبرز اؼبنسوبني، الذين يٌتبعوف منهج )التعطيل(: أكلئك اؼب 

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

فإٌف ىؤالء اؼبنحرفني أنكركا حٌجٌية السٌنة النبويٌة، كزعموا أهٌنم يكتفوف  
ة، لآلًيت القرآنٌية؛ لتعطيل  ابلقرآف الكرصل؛ مٌث عمدكا إذل إنتاج أتكيبلت ربريفيٌ 

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

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

ّٕٔ-ُْٔ ،ٕٕٔ-ُُٕ. 
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 األحاديث إذل السٌنة النبويٌة، مع اإلقرار حبٌجٌية السٌنة النبويٌة، الثابتة ثبواتن قطعيًّا.
ديث اؼبوضوعة، اؼبنسوبة إذل فكثريكف ىم العلماء الذين رٌدكا آالؼ األحا 

 -يف اغبقيقة  -السٌنة النبويٌة؛ كلػم يكن رُدىم ؽبا يعين ردًّا للسٌنة النبويٌة، بل ىم 
ـٌ بني  -هبذا الرٌد  -ىبدموف السٌنة النبويٌة  خدمة كاجبة عليهم؛ للفصل التا

، من ٌي، الذم ييوحي بو الشياطني، إذل أكليائهمػالوحي النبوٌم، كالوحي الشيطان
 دجاجلة الركاًيت اؼبوضوعة.   

علماء أنفسهم، يف رٌد بعض األحاديث؛ فليس رُد الحني ىبتلف  ،ككذلك 
بردًٌىم  - ما ىمػيعين ردًّا للسٌنة النبويٌة، كإنكارنا غبيٌجٌيتها؛ كإنٌ  :من رد ىا منهم
 طئوف.صيبوف، كقد ىبي ؾبتهدكف، قد يي  - لتلك األحاديث

كالفرؽ كبري بني )القرآنٌيني اغبقيقٌيني(، الذين يتٌبعوف القرآف الكرصل، اتٌباعنا  
صحيحنا، كيفٌسركنو ابلتفسري العرٌِب القطعٌي السليم، كبني من يٌدعوف االنتساب 

 إذل )القرآف(، مثٌ يعمدكف إذل ربريفو؛ اتٌباعنا ألىوائهم!!! 
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 تأليفّيةسيلّية والصور الـً الصورة التىـموازهة بيـال

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

: كمصدرىا الوحيد الفريد ىو وافقة للصورة التنزيلّيةادلتأليفّية الصورة ال -1
ٌي، كالفهم ػللوحي القرآنؿ، أم: الفهم السليم الفهم السليم للوحي اإلؽبٌي اؼبنز  

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

أبرزىا: القراءات السقيمة، كاألحاديث السقيمة، كالتفسريات السقيمة، كالشركح 
 السقيمة، كالركاًيت السقيمة، كاألخبار السقيمة، كاآلراء السقيمة.

فأٌما الصورة التأليفٌية االتٌفاقٌية، فإهٌنا 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 
ف بعضهم يرتٌبص دبخالفيو، ينتظر منهم الزٌلة نصرة اغبٌق، كرٌد الباطل؛ ككا

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

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

ى أٌف اتٌفاؽ ىؤالء اؼبختلفني ما كاف ليكوف، لوال كجود كىذا دليل عل 
كن أف يراتبوا فيها، أدسل ارتياب؛ فلم يكن األدٌلة الشرعٌية القطعٌية، اليت ال يبي 

كإاٌل، فما الذم يدعو إذل أف يٌتفق  ؛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، 
أدسل اختبلؼ، كاف اتٌفاقهم ىذا دليبلن على  يف مسألة فقهٌية، ببل كاعبماعٌية،

 موافقة الصورة التأليفٌية االتٌفاقٌية، للصورة التنزيلٌية.
ة اؼبختلفة، كٌلها، يف ديٌ قى كإذا اتٌفق اؼبؤٌلفوف، كٌلهم، من اؼبذاىب العى  
أدسل 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 األصيلةالتنزيليٌ ة؛ فإٌف الصورة 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
، إمبٌ كاغبي  سن الوجو، اؼبعكوسة صورتو، ا ىو حي سن يف اؼبرآة ليس أصيبلن
سن، كأف تسلم تعكس ذلك اغبي رآة الصافية فخرنا أهٌنا استطاعت أف مً ػكيكفي ال

 اليت تشٌوه الصورة اؼبعكوسة! ،من الشوائب
كأٌما الصوراتف: التأليفٌية التضليلٌية، كالتأليفٌية التعطيلٌية، فإهٌنما ـبالفتاف  

للصورة التنزيلٌية، ـبالفة قطعٌية، ببل أدسل شٌك؛ فإٌف الغرض منهما تضليل الناس 
 نية أشٌد خطرنا من األكذل. عن اإلسبلـ، كتعطيل حقائقو، كالثا

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

 الكثريين، خببلؼ الكافر، فإنٌو عدٌك، صريح العداكة.
 ،عوا اإليبافكادٌ  ،أظهركا اإلسبلـا مٌ ػم لفإهنٌ  ؛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 بوف  كرسولو، منكً م مكذًٌ ألهنٌ 
أكذهبم 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 إخوتوأهنٌ  اؼبسلم يظنٌ  ألفٌ  ؛خطرىم أعظم  ألفٌ األسفل من النار، كما ذاؾ إاٌل 

كا اؼبسلمني كخانوىم، سرار، فضرٌ ا أفشى إليهم بعض األكردبٌ  ،م على دينوكأهنٌ 
 . (ُ)«كضررىم أعظم ،فصار كفرىم أشدٌ 

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

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

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

 فّية موافقة للصورة التنزيلّية. صورة أتليفّية اختال -أ
 صورة أتليفّية اختالفّية خمالفة للصورة التنزيلّية.  -ب

من الصور التأليفٌية  ،ورةػقة أٌم صافو مػب (،قطلى مي ػالقطع ال)مكن ػيي  كال
ة قريػطع بػػيقط اػػمػنٌ و إػنٌ ع بذلك، فإػػن يقطػػػزيلٌية؛ كمػورة التنػػبلفٌية، للصاالختػ

 . (قطلى مي ػلالقطع ا)بطريقة  ، ال(سيبٌ النًٌ  القطع)
؛ 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 مسائلهمالالتأليفٌية للصورة التنزيلٌية، ك صورتو 

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

 على القوؿ ِبابحة الشيء، كعلى القوؿ بتحرصل ،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 
كن أف يقطع صورة، من ىاتني الصورتني، أك ـبالفتها، للصورة التنزيلٌية، كلكٌنو يبي 

  .سيبٌ بطريقة القطع النًٌ  ،بذلك
ا على أدٌلة، ارتضاىا ىو، كلكن خالفو فيها غريه،  و يقطع معتمً دبعَن أنٌ  دن
للقطع  سيٌب، على حديث، يرل أنٌو كاؼو ي قطعو النًٌ ػمؤٌلف فػكأف يعتمد ال
اعتمد عليو  كيرل من ىبالفو من اؼبؤٌلفني أٌف ما ؛ؼبخالفةالقطع ابابؼبوافقة، أك 

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

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

 مُكنوػت لعدـ أك عنده، ثبوتو لعدـ أك إًٌيه، 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 الذايتٌ  فالوصف إضايٌف. ككصف ذايٌت، كصف هاػل -مثل 

                                                           
 .ُٔٗ/ِّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
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. فتكوف مطابقة، تكوف ال أك صدقنا، فتكوف  يف اؼبذكورة اؼبقٌدمات كصبيع كذابن
 فكوهنا 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  جهولة،ػم كىي علمها، قد شخص، عند يقينٌية ىي مقٌدمة فريب  
 أك يقينٌية، غري أك يقينٌية، مقٌدمةػال فكوف يعلمها؛ مػل من عند مظنونة، تكوف

 كإضافٌية ًنسبٌية، أمور مسل مة: غري أك مسل مة، أك مشهورة، غري أك مشهورة،
 يف اجملهولة بل -اؼبظنونة  تنقلب كؽبذا. هبا 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 هبا  -آراؤه 
كقػػد تكػػوف أدلٌػػػة من يقطع ابلقطع النًٌسػبػٌي سقيمة، فػي الواقػػػع؛ فتكػػوف  
 سقيمة، ـبالفة للصورة التنزيلٌية. -اليت قطع هبا  -آراؤه 
كمن ىنا كاف إللزاـ اؼبخالف طريق كحيد فريد، ىو االعتماد على أدلٌة  
إذل أدلٌة  -يف اغبقيقة  -ق؛ فإٌف أدٌلة القطع النًٌسيٌب السليمة ترجع طلى مي ػالقطع ال
ألؼبعٌي، ق، كلكٌن بياف رجوعها إليها وبتاج إذل جهد العالًػم اجملتهد اطلى مي ػالقطع ال

 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، ثبواتن قطعيًّا؛ كلذلك تبطل كٌل ت ،تثبت موافقتو
ة، ة االختبلفيٌ لصور: التأليفيٌ من ا صورةن  الفريد الوحيد رىا، يكوف مصدي (اإلسبلـ)

 التضليلٌية، كالتأليفٌية التعطيلٌية.  كالتأليفٌية

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

ت، أك سٌمى: الزكاج اؼبؤق  ؛ كالطاعن إمٌبا يقصد ما يي بعض الصور القريبة من الزسل
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 بتحرصل ىذه ال
  .مؤٌلفني اؼبنسوبني إذل اإلسبلـػبعض ال

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

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

 !!متعة حكم إسبلمٌي، كليس رأًين فقهيًّا، لبعض اؼبؤٌلفني؟!ػإابحة ال
قد غفل، أك تغافل، عن الردكد الكثرية، اليت كٌجهها صبهور  كالطاعن

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

ليست خببلؼ نظرة الطاعن؛ فإهٌنم  - إذل اؼبتعة -فنظرة اعبمهور 
ا يطعن ىو؛ كلكٌن الفرؽ بينهما أٌف اعبمهور إمٌبا يطعنوف يف القوؿ ِبابحتها، كم
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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 

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

، كىو حكم  على النيبٌ  ،ؿأٌما اغبكم الشرعٌي؛ فهو اغبكم اؼبنز   
، خببلؼ الرأم الفقهٌي؛ فإنٌو قد يكوف من صبلة األخطاء، إمعصـو من اػبط

حني يعتمد اؼبؤٌلف على اؼبصادر السقيمة، اؼبخالفة للمصدر الوحيد الصحيح: 
 ؿ.الفهم السليم للوحي اإلؽبٌي اؼبنز  

 -تسقط  (شخصٌية اعبريبة) إ، كمبد(قطعٌية األدلٌة) إكابالعتماد على مبد 
 هة إذل اإلسبلـ؛ ألهٌنا هتمة مستندة إذل، اؼبوج  (إابحة اؼبتعة)هتمة  - من االعتبار

  .صورة غري قطعٌية؛ فهي صورة من الصور التأليفٌية االختبلفٌية
كألٌف )إابحة الػمتعة(، إذا عيٌدت جريػمة، فالػجريػمة شخصٌية، تتعٌلق 
أبصحاهبا، كىم من أفتػوا ِبابحتها، من الػمنسوبني إلػى )اإلسبلـ(، دكف من 

تينسىب بعد ذلك  سواىم، من جػمهور الػمؤٌلفني، الذين قالوا بتحريبها؛ فكيف 
 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 

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

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

سبلمٌية(، كمن ىنا كجبت مراعاة الفركؽ اؼبهٌمة الدقيقة، بني )اغبقائق اإل
  الفركؽ:تلك كأبرز ك)اؼبباحث التأليفٌية(. 

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

 كتشمل: ،كاؼبباحث التأليفٌية اؼبتعٌلقة هبا ،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 هبا ،الفركؽ بني الشريعة اإلسبلمٌية -اثلثًا
 .ديٌةقى ديٌة، كاآلراء العى قى الفركؽ بني األحكاـ الشرعٌية العى  -1
 .الفركؽ بني األحكاـ الشرعٌية العملٌية، كاآلراء األصولٌية -2
 .الفركؽ بني األحكاـ الشرعٌية العملٌية، كاآلراء الفقهٌية -3
 .قٌيةلي ة، كاآلراء اػبي قيٌ لي الفركؽ بني األحكاـ الشرعٌية اػبي  -4

 .الفركؽ بني الواقع اإلسبلمٌي، كاألخبار التارىبٌية -رابًعا
 .الفركؽ بني النٌص األصيل، كترصبة النصٌ  -خامًسا

من ىذه  ،دينقلًٌ مي ػة الويٌ شٍ حى ػة على الجٌ كاآلية حي »قاؿ ؿبٌمد رشيد رضا: 
ا ذلك دينن  كهبعلوف كلٌ  ،ِبراء الناس ،ؿمنز  ػال حقٌ ػالذين ىبلطوف ال ،ةاألمٌ 
 .(ُ)«اهيًّ ػا إلكشرعن  ،ماكًيًّ ػس

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

يـو  ة، فكلٌ طريق معوجٌ  ىذه الدراسة سارت يف ىى من ذلك أفٌ و. كاألدكلٌ 
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 ػماىري بو، ثاعب أخذي 

 تسجيلها ثػمٌ  كالسٌنة، الكتاب من األيكذل، أدلٌتها عن الػمختلفة، األفهاـ انفصاؿ
 كتنٌقلت نفسو، الدين أهٌنا 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 لهنٌ أتسري بو بني الناس: 
ابلنسبة إذل  - مدكف عناء، كأهنٌ  ،ؿ أحكاـ هللاة تناكي ركا على العامٌ الشركح يسٌ 

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

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

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

 ،كثر ببلد اإلسبلـأ شر يفتين مالذ على النحو اؼبذىيبٌ  ،ةتدريس الفركع الفقهيٌ 
كاحدة منها  كلُ   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، مثٌ طه  مي ػة الكالسنٌ  ،الكتاب الكرصل :مأ

 مٌ ة. مع تبيني أبعد ىذه النصوص الشرعيٌ  ،رينللعلماء اؼبتأخًٌ  مني، أك تعنُ اؼبتقدًٌ 
ة ق األمٌ ىجر األصوؿ عل   باع كاحد منها على مسلم. إفٌ  اتٌ ىذه األفهاـ ال يتعنٌي 
ـ جاءت أًيٌ  مٌ ػقت بعد ذلك ِبراء الفقهاء الصغار. ثتعلٌ  مٌ ػِبراء الرجاؿ الكبار. ث
 مٌ ػكمنابع اإلسبلـ مهجورة. ث ،مةبهى ، كالنصوص مي بةستغرى 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. كوبتبسوف يفبن تعصُ 

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

حدرت اػببلفات ػان مٌ ػمذاىب األربعة؟ ثػعلى ال ،مسجد الواحدػال ػيف ،ددٌ تتع
 ،ةات طائفيٌ لت إذل عصبيٌ إذ ربوٌ  ؛ى ىاكية أعمقػإل ،من سنني طويلة ،ةمذىبيٌ ػال

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

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

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

 على أينزًلت منذ تتغيػٌػر، ال اثبتة، اإلسبلـ كحقائق»قاؿ ؿبٌمد قطب: ك 
 كسٌنة اؼبنز ؿ، هللا كتاب ىو فيها اؼبرجع .الساعة قياـ ، إذل هللا رسوؿ
 كالتفسري، ابلشرح يتناكلوهنا -جيل  كلٌ  يف - األٌمة علماء كلكنٌ  ؛ رسولو
 حدث كما نوازؿ، من فيو جد   كما جيل، كلٌ  يعيشو الذم الواقع، خبلؿ من
على  ،هااألجياؿ كلٌ  حسٌ  يف تظلٌ  يلك ؛أك السلوؾ ،الفهم يف ،اكبراؼ من فيو

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

 
 

 

                                                           
 .ُّٖ-ُّٕ( كيف نفهم اإلسبلـ: ُ)
 .ٔ-ٓ( ركائز اإليباف: ِ)
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 ً القرآن الكريم، وقراءات القّراءـبيالفروق 

 
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 هبوز يف »قاؿ الفخر الرازٌم: 
مثل قوؽبم: "اغبمد "، بكسر الداؿ من  ،جوه الشاٌذةالصبلة قراءة القرآف ابلو 

"اغبمد"، أك بضٌم البلـ من ""؛ ألٌف الدليل ينفي جواز القراءة هبا مطلقنا؛ 
م ػٌما لػلوجب بلوغها يف الشهرة إذل حٌد التواتر، كل ،ألهٌنا لو كانت من القرآف
ي ػف ،عدلنا عن ىذا الدليلا ػها ليست من القرآف، إاٌل أنٌ ػيكن كذلك، علمنا أنٌ 

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

اؼبسألة الثالثة عشرة: اتٌفق األكثركف على أٌف »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
ه ا نقوؿ: ىذػالقراءات 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
ثابت ابلتواتر، فوجب أف يكوف الذاىبوف إذل البعض كاقعنا على خبلؼ اغبكم ال

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

إٌف  كأٌما إف قلنا: .عليها، كيبنعهم من غريىا، فوجب أف يلـز يف حٌقهم ما ذكرانه

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

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

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

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

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

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

اآلية. كاعلم أٌف اٌققني قالوا: ىذه القراءات ال هبوز تصحيحها؛ ألهٌنا منقولة 
بطريق اآلحاد، كالقرآف هبب أف يكوف منقوالن ابلتواتر؛ إذ لو جٌوزان إثبات زًيدة 

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

من  - وف ىذه القراءاتػػز كػجويػرىا ذلك؛ فثبت أٌف تػي غيػاز فػػابلتواتر، ج
ج ًر ػخػرآف، كذلك يي ػى القػإل ،كالتغيري ،كالنقصاف ،ؽ جواز الزًيدةطرًٌ 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 -ذكرانه 
ق عليها لفظ الصٌحة، طلى من ىؤالء األئٌمة السبعة، كيي  ،ى كاحدػعزل إلتي  ،قراءة

ال ينفرد  ،ي ذلك الضابط، كحينئذو ػف ،إاٌل إذا دخلت ،(ّ)كإف ىكذا أنزلت
لت عن قً ره، كال ىبتٌص 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
 - همػقراءتي ػف ،ع عليومجتمى ػال ،ككثرة الصحيح ،همػلشهرت -أٌف ىؤالء السبعة 

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

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

كاجب. ككبن هبذا نقوؿ، كلكن فيما اجتمعت على نقلو عنهم الطرؽ، كاتٌفقت 
عليو الفرؽ، من غري نكري لو، مع أنٌو شاع كاشتهر كاستفاض، فبل أقٌل من 
اشرتاط ذلك، إذا دل يٌتفق التواتر يف بعضها. فإٌف القراءات السبع اؼبراد هبا 

كذلك اؼبركٌم عنهم منقسم إذل كم عن األئٌمة السبعة القرٌاء اؼبشهورين، ري  ما
فيت لف فيو، دبعَن أنٌو ني صبع عليو عنهم، دل ىبتلف فيو الطرؽ، كإذل ما اختي أي  ما

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

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

ئل ىذا هبا غري القراءات السبع، على ما سبق تقريره يف األبواب اؼبتقٌدمة. كلو سي 
إذل حصرىا، كإمٌبا  دل يهتدً ك  ،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 ذكران أف هبي  -ىذا العلم 
سٌيما كتب اؼبغاربة كاؼبشارقة، فبني كتب الفريقني تباين يف مواضع   ـبتلفة، كال

نكرت، ككم فات كتابو من قراءة صحيحة و من قراءة قد أي كثرية، فكم يف كتاب
م هبسر 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
قسمة إذل متواتر ف فيها بني القرٌاء، بل القراءات كٌلها منصبيع األلفاظ اؼبختلى 

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

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

ل إاٌل آحادنا، إاٌل اليسري نقى ب العربات، فإهٌنا من مٌث دل تي سكى ذلك، كىنالك تي 
 ،ر"، كنقلنا فيوػي "كتاب البسملة الكبيػف ،أيضنا ،منها. كقد حٌققنا ىذا الفصل

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

كاعلم أٌف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايراتف، فالقرآف »كقاؿ الزركشٌي: 
كالقراءات ىي اختبلؼ  ؛للبياف كاإلعجاز ، ؿ على ؿبٌمدىو الوحي اؼبنز  

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

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

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

استواء الطرفني كالواسطة، يف  ،م تكمل شركط التواترػل ،نقل الواحد عن الواحد

                                                           
 .ُّٔ-ُّٓ( 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 أفت بو الشيخاف نقلو النوكٌم يف شرح »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 
ذبوز القراءة يف اؼبهٌذب عن أصحاب الشافعٌي، فقاؿ: قاؿ أصحابنا كغريىم: ال 

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

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

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

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

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

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

دغمت البلـ يف الناقص لئلخبلؿ بو؛ فأٌما البلـ فيجوز إدغامو يف الراء، كلو أي 
 . (ّ)«. كىذا رباميله...تهىلـز التكرير من الراء. كىذا إصباع النحوٌيني. ان ،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 تعجبين، كلو كانت متواترة

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

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

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

 
صحيحة، كال سٌيما تفسريات الغبلة؛  اؼبفٌسرين ليست كٌل تفسريات

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

اليت دعت أىلها إذل أف حرٌفوا الكلم عن  ،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 ىبالف تفسريىم، كأف يعرؼ أٌف تفسريىم ؿبدى 

ع، مٌث أف يعرؼ ابلطرؽ اؼبفٌصلة فساد تفسريىم، دبا نصبو هللا من األدلٌة دى مبت
 .(ُ)«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 

عني على أف نفقو مراد هللا كرسولو بكبلمو، ككذلك معرفة ا يي اليت خوطبنا هبا فبٌ 
داللة األلفاظ على اؼبعاشل؛ فإٌف عاٌمة ضبلؿ أىل البدع كاف هبذا السبب؛ فإهٌنم 
صاركا وبملوف كبلـ هللا كرسولو على ما يٌدعوف أنٌو داٌؿ عليو، كال يكوف األمر  

 . (ِ)«كذلك، كهبعلوف ىذه الداللة حقيقة، كىذه ؾبازنا
إحدانبا: قـو اعتقدكا معاشل، مٌث أرادكا ضبل »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

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

                                                           
 .ُْٗ/ُّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ٖٕ/ٕ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)



57 

ؿ منز  ػمتكٌلم ابلقرآف، كالػإذل ال ،من كاف من الناطقني بلغة العرب، من غري نظر
ى ػإل ،الذم رأكه، من غري نظر ،معَنػف راعوا الب بو. فاألٌكلو مخاطى ػعليو، كال

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

كلسياؽ الكبلـ. مٌث 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 اآلخركف، كإف كاف نظر 

ن إذل اللفظ أسبق. كاألٌكلوف صنفاف: اترة األٌكلني إذل اؼبعَن أسبق، كنظر اآلخري
 ،ريد بو، كاترة وبملونو 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 إمٌبا ينظر من تفسري القرآف كاغبديث »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

فيتأٌكؿ أتكيبلهتم، فالنصوص اليت توافقهم  ،فيما يقولو موافقوه على اؼبذىب
وبتٌجوف هبا، كاليت زبالفهم يتأٌكلوهنا، ككثري منهم دل يكن عمدهتم 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 يبي بشيء منها، إاٌل أف وبي 

                                                           
 .ُُٗ-َُٗ/ُّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .َِْ/ُٕ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
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الذم أحاط بعلمو، كأٌما إذا  ،ابطل، فيكٌذب ابلباطلابآلية، فيعلم أٌف ما سواه 
حط بشيء منها علمنا، فبل هبوز 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 ػضوعات فمو ػعة. كالعن األحاديث اؼبوضوعة، كاآلراء 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 
، كإمٌبا يؤخى ىذا مقر   منا يف علم التفسري، دكف ذ ذلك مسل  ر يف آتليف ىذه العلـو
عليو، ككذلك أيضنا ذكركا ما ال يصٌح من أسباب نزكؿ، كأحاديث يف استدالؿ 

الفضائل، كحكاًيت 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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كقبحو، فلن وبتاج يف فهم تركيبها يف تلك اللغة، كارتقى إذل سبييز حسن تركيبها 
ما ترٌكب من تلك األلفاظ إذل مفٌهم كال معٌلم، كإمٌبا تفاكت الناس يف إدراؾ ىذا 

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

و، ابإلسناد إذل ؾباىد كطاكس كعكرمة كأضراهبم، كأٌف فهم فهم معاشل تراكيب
اآلًيت متوٌقف على ذلك، كالعجب لو أنٌو يرل أقواؿ ىؤالء كثرية االختبلؼ، 

كنظري ما ذكره ىذا اؼبعاصر  .متباينة األكصاؼ، متعارضة ينقض بعضها بعضنا
ار يتكٌلم بتلك اللغة،  صإفرادنا كتركيبنا، حٌت  ،ؾأنٌو لو تعٌلم أحدان مثبلن لغة الرتُ 

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

الرتكٌي،  اكعن فهم ما تضٌمنو من اؼبعاشل، حٌت يسأؿ عن ذلك سنقرن  ،رهتدبُ 
كٌل آية   عٌد من العقبلء؟ ككاف ىذا اؼبعاصر يزعم أفٌ يي ، ترل مثل ىذا اسنجرن  أك

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

األٌكؿ:  :أربعة أٌمهاهتا كثرية، مآخذ التفسري لطالب»كقاؿ الزركشٌي: 
 الضعيف من اغبذر هبب لكن األٌكؿ؛ الطراز ىو ، كىذا هللا رسوؿ عن النقل
 :ميموشلٌ ػال قاؿ القلب. يف سواد األكراؽ سواد كإفٌ  كثري. فإنٌو كاؼبوضوع؛ فيو،
 ،مغازمػال أصوؿ: ؽبا ليس ،كتب ثبلث: يقوؿ ،حنبل بن مدػأح معتي ػس
 هاػأنٌ  الغالب أفٌ  كمراده: أصحابو من ،قوفحقًٌ مي ػال قاؿ كالتفسري. ،مبلحمػكال

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

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

 يف ريكم ما أكثر أفٌ  كٌلو ىذا من كغرضنا»كقاؿ 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 الركاًيت، بكثرة القرآف، مقاصد  أفٌ  كما موضوعنا، كال سػػػندن
لني  .(ّ)«تقٌدـ كما عنو، أخرل صوارؼ ؽبم التفاسري لسائر اؼبفضًٌ

 اآلًيت 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  :مشكلةػال لكنٌ  ربٌو؛ عن بنيًٌ مي ػال ىو
 .(ْ)«...السند ضعيفة تكوف - مأثورػابل 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 ،كالركاًيت ،كاألخبار ،اغبكاًيت كمعظم األنبياء، كقصص
. الباطلة اؼبردكدة ،اإلسرائيلٌيات عن مأخوذة ر،ػكأساطي ،خرافات كىي كمردكدة،

                                                           
 .ُٔٓ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .ِِٖٓ/ٔ( اإلتقاف يف علـو القرآف: ِ)
 .َُ/ُ( تفسري القرآف اغبكيم: ّ)
 .ُٖٗ( كيف نتعامل مع القرآف: ْ)



61 

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 ماتاؼببهى  بعض نبنٌي  كال عنو، سكت عٌما كنسكت القٌصة، عن حديثو
ا القرآف أهبمها  إذل كذىبوا ذلك، يفعلوا مػل اؼبفٌسرين من كثرينا كلكنٌ  !عمدن
 هبا كفٌسركا الكبلـ، تفٌصل اليت كاإلسرائيلٌيات تثبت، مػل كالركاًيت اليت األخبار
 .(ّ)«القرآف أهبمها اليت ماتاؼببهى  هبا كبٌينوا هللا، كبلـ

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

 (.عن الرىبافالقرآف كنقض مطاىذا الكتاب، بتأليفو كتابو: )
 .ٔٓ-ٓٓ/ُ( القرآف كنقض مطاعن الرىباف: ِ)
 .ُٖٓ/ُ( القرآف كنقض مطاعن الرىباف: ّ)
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 سولـً القرآن الكريم، ورواًات أسباب الىـالفروق بي

 
ثبواتن قطعيًّا، كثبوت القرآف الكرصل، كالكثري  ،ليست تلك الركاًيت بثابتة

ركاًيت مكذكبة موضوعة مفرتاة،  - عند بعض اؼبؤلٌفني -من تلك الركاًيت 
ليس أكثر  :لبعض ركاًيت أسباب النزكؿ قيمة ؽبا. كتصحيح بعض اؼبؤٌلفني ال

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

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

، »مٌث قاؿ:  كأٌما اليـو فكٌل أحد ىبرتع لآلية سببنا، كىبتلق إفكنا ككذابن
 . (ِ)«ملقينا زمامو إذل اعبهالة، غري مفٌكر يف الوعيد للجاىل بسبب اآلية

النزكؿ أهٌنم كمن عجيب شأف ركاة أسباب »د رشيد رضا: كقاؿ ؿبمٌ 
يبزٌقوف الطائفة اؼبلتئمة من الكبلـ اإلؽبٌي، كهبعلوف القرآف عضني متفرٌقة، دبا 
قة يفٌككوف اآلًيت، كيفصلوف بعضها من بعض، كدبا يفصلوف بني اعبمل اؼبوثى 

، كما هبعلوف لكٌل آية من  يف اآلية الواحدة، فيجعلوف لكٌل صبلة سببنا مستقبلًّ
انظر ىذه اآلًيت ذبد إعجازىا  .ة كاحدة سببنا مستقبلًّ اآلًيت الواردة يف مسأل
شعر بو يف ضمن أف مٌهدت لؤلمر بتحويل القبلة، ما يي  ،يف ببلغة األسلوب

حكاية شبهة اؼبعرتضني، اليت ستقع منهم، كبتوىني ىذه الشبهة ِبسنادىا إذل 
 السفهاء من الناس، كإيرادىا ؾبملة، كبوصلها ابلدليل على فسادىا، كبذكر

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

يف جعل القبلة األكذل قبلة، مٌث التحويل عنها، كابلتلٌطف يف  ،كببياف اغبكمة
يٌدعوف اإليباف، عن دينهم؛ افتتاانن من ارتداد بعض من  ،عٌما سيكوف ،اإلخبار

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

ؼبسائل، دبعرفة دالئل ا ،ابؽبداية اإلؽبٌية، اليت سبق ذكرىا، كىي اإليباف الكامل
،  الثابتني على اتٌباع الرسوؿ ،كحكم األحكاـ، مٌث بتبشري اؼبؤمنني اؼبهتدين

ِباثبة هللا إًٌيىم، برأفتو كرضبتو، كفضلو كإحسانو. كبعد ىذا كٌلو أمره ابلتحٌوؿ 
 -أمرنا صروبنا، كما سيأيت يف تفسري بقٌية اآلًيت. أفيصٌح يف مثل ىذا السياؽ 

قاؿ: إٌف  فنا، كيي تػى فنا، نػي تػى ل نػي عى و، كهبي قى ثػي أف نفٌك كي  - و ببعضق بعض صبلو كآًيتاؼبوثى 
صبلة منو نزلت غبادثة حدثت، أك كلمة قيلت، كإف أٌدل ذلك إذل قلب  كلٌ 

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

رؼ من اتريخ عي  كإف قيل: إٌف إسناد بعضها قوٌم، حبسب ما ،كيتركاًيت ري 
 . (ُ)«؟!الراكين
زكؿ ػػباب نػػبتطٌلب أس ،مفٌسرينػن الػر مػػػع كثيػػكلأي »كقاؿ ابن عاشور:  
نزلت ألجلها؛ لبياف  - من القرآف -ركل أٌف آًيت 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 اآلم -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 رنا بنيػػقرآف دائال

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

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

ع فيو، حٌبة التوسُ 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 ،تزيدػػفبل ينفٌك يس

ر ىٌياب ػغي ."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 الركاًيت الضعيفة، فأثبتوىاػأساطني ال أعذر ي الػٌ كلكن
م ينٌبهوا على مراتبها، قٌوة كضعفنا، حٌت أكنبوا كثرينا من الناس أٌف ػي كتبهم، كلػف

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

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

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

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
ي التفسري، قبل التنبيو على ضعفها، أك ػأماـ معان ،ىي اليت قد تقف عرضة

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

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

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

 سبب التماس لزامنا كاف فإف كعواقبها؛ مقٌدماهتا رموسها يف كطيويت كنتائجها،
 من أكانوا سواء الكرصل، 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 ِبدراج اؼبفٌسرين، مبالغة من الناش  اؼبقصود، غري

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

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

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

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

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

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

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

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

 . (ُ)«فتخصيصو ابلكٌفار وبتاج إذل دليل
سوخة ِبية السيف، كليس زعم قـو أهٌنا من»كقاؿ ابن اعبوزٌم أيضنا: 

و دل أيمر 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 ِبية السيف. كىو بعيدار، مٌث 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 ابآلية اتٌقاء اؼبشركني أف يي »كقاؿ ابن اعبوزٌم أيضنا: 
سخ ذلك ِبية السيف. كليس ىذا بشيء، رقة، مٌث ني وجب القتل، فالفي أك ما يي 

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

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

ألجل التهديد، كذلك ال ينايف حصوؿ اؼبقاتلة، فلم يكن كركد اآلية الداٌلة على 
 . (ّ)«ة رافعنا لشيء من مدلوالت ىذه اآلية، فلم وبصل النسخ فيوكجوب اؼبقاتل

قاؿ مقاتل كالكليٌب: ىذه اآلية منسوخة ِبية »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
السيف، كىذا بعيد؛ ألٌف شرط الناسخ أف يكوف رافعنا غبكم اؼبنسوخ، كمدلوؿ 

الثواب كالعقاب، ىذه اآلية اختصاص كٌل كاحد أبفعالو، كبثمرات أفعالو من 
كذلك ال يقتضي حرمة القتاؿ، فآية القتاؿ ما رفعت شيئنا من مدلوالت ىذه 

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

ا من القرآف فلم يثبت أٌف شيئن  ،جملةػخرب غري معلـو الصٌحة انسخنا 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 اآلية منسوخة ِبية »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
السيف، كىذا يتوٌجو إف كاف يف اآلية النهي عن القتاؿ، فيكوف ىذا النهي 

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

بتلى من قتاؽبم دبا ىو أعظم من  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 
كقد غلط يف السورة خبلئق، كظٌنوا أهٌنا منسوخة ِبية »كقاؿ ابن القٌيم: 

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

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

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

 أٌكالن  اؼبكل ف على ثبوهتا ألفٌ  ؿبق ق؛ أبمر إاٌل  يكوف، ال فيها النسخ فاٌدعاء
 اقًٌقوف أصبع كلذلك ؿبق ق، دبعلـو إاٌل  يكوف، ال بثبوهتا 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 كنيبي  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: 
أهٌنا منسوخة ِبية السيف، كليست   - يف اآلًيت اآلمرة ابلتخفيف -مفٌسرين ػال

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

ا  . (ّ)«بنسخ، إمٌبا النسخ اإلزالة، حٌت ال هبوز امتثالو أبدن
ألٌف القرآف انسخ مهيمن على كٌل الكتب، كليس »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 

، كىو قليل، بنٌي    هللاأييت بعده انسخ لو، كما فيو من انسخ كمنسوخ، فمعلـو
ي ػف ،انسخو عند منسوخو، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسوؿ، كالعٌدة كالفرار

حٌقق علمنا ابلنسخ، علم أٌف غالب ػر ذلك، فمن تػػحوه، كأٌما غيػجهاد كنػال
ٌق ػػػي حػل فػػبيػػل، كالسػػمجمػحكم الػا يرجع لبياف الػػػ، كمنو مإسى نٍ مي ػمن ال ،ذلك

 - ٌدعى نسخو ابلسٌنةٌما يي ػم ،السٌنة، ككٌل ما يف القرآفاآلتية ابلفاحشة، فبٌينتو 
م القرآف، كقاؿ سبحانو: ﴿كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذًٌٍكرى ػػحكػاف لػػػفهو بي - عند من يراه

                                                           
 ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )ييد عى(.ُ)
 .َّْ-ّّٗ/ّ( 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 ،(ِ)كإمٌبا 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 

 . (ّ)«هللا حفظوتوذٌل 
 ،جٌسدتػت -هللا  مع -حقًّا  األدب إساءة لكنٌ »كقاؿ صبحٌي الصاحل: 

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

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

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

 - الدعوة اتػػػػآي نػػػػم - ةػػ( آيَُِ) أبفٌ  مػػػكالزع»كقاؿ ؿبٌمد الغزارٌل: 
 - مسلمةػال جماىريػال أفٌ  على دٌلت غريبة، ماقةػح ىو :السيف ِبية ،نيسخت

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

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

انيوا يىٍكًسبيوفى﴾. ]اعباثية:  ـى اَّللً  لًيىٍجزًمى قػىٍومنا دبىا كى  [.ُْيػىٍرجيوفى أىًي 
 .ِٗٔ( مباحث يف علـو القرآف: ٓ)
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 ماذجػن يضعوف ككيف الدعوة، حرٌكوفػي ككيف هللا، إذل يدعوف كيف جهلػال
 اإلسبلمٌية، الدعوة فشل أسباب من ىذا كلعلٌ .. حسنػال للعرض ،حسنة
 ىو السيف أفٌ  ظين   رسالتها، أداء عن - كثرية أًٌيـ يف - الدعوة ىذه ككقوؼ
 أك -النسخ  فقٌصة. العقبلء ابتٌفاؽ ،ابطل كىذا! التبليغ كاجب يؤٌدم الذم
 ابطل، ىذا -تعمل  ال كلكن موجودة، فهي اآلًيت، بعض بتحنيط اغبكم
ا القرآف يف كليس  كحيكم العمل، عن ،لتعيطًٌ  إهٌنا ييقاؿ: أف مكنػي ي آية، أبدن
الذم  ىو حكيمػال لكنٌ  تعمل، أف مكنػي ي آية كلٌ .. ابطل ىذا.. موتػابل عليها
 ،القرآف آًيت تيوز ع كبذلك اآلية، فيها تعمل أف مكنػي ي يػالت ،الظركؼ يعرؼ
 .(ُ)«حسنةػال موعظةػكال ،حكمةػابل ،رػػالبش أحواؿ على

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

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

يدٌؿ على نسخ آية معٌينة ِبية أخرل، أك بسٌنة متواترة.  -من أربعني صحابيًّا 
جنا من أخبار فنا فيو، مستنتى ليس إاٌل دليبلن ظنٌػيًّا ـبتلى  -كقيل  -فكٌل ما كيتب 
االجتهادات الشخصٌية، أك الدالالت الظنٌػٌية للنصوص. فقد أصبع اآلحاد، أك 

. على أٌف ما ثبت ابليقني ال يزكؿ إاٌل ابليقني -قديبنا كحديثنا  -علماء اإلسبلـ 
كىناؾ أسباب أخرل كثرية، أييت بيانػها، كتفصيلها، كدعمها، أبدٌلة نقلٌية، 

 .(ِ)«كعقلٌية، ِبذف العلٌي العظيم...

                                                           
 .ْٖ( كيف نتعامل مع القرآف: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف: ِ)
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 ،حكمػي الػف ،منسوخةػكعدد اآلًيت ال»لزؼبٌي أيضنا: كقاؿ مصطفى ا
عند ابن اعبوزٌم،  ،( آيةِْٕمصاحف: )ػي الػدكف التبلكة، كىي تيقرىأ ف

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

 ،، كأثبت عدـ نسخ آية كاحدة"الشيخ ؿبٌمد اػبضرمٌ " ،م األصورلٌ ػعليو العال
موسى جواد "مس آًيت، كأثبت األستاذ ػي خػف ،منها، كحصرىا مصطفى زيد

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

 .(ُ)«ي القرآف الكرصلػف ،منسوخة ،دةػػػػكاح ،ة قرآنٌيةػػػود آيػػػػكج

                                                           
 .َّْ-ِْٗ( أصوؿ الفقو يف نسيجو اعبديد: ُ)
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ّي والـً القرآن الكريم، ورواًات الـالفروق بي
ّ
 مدوّي ـمك

 
ثبواتن قطعيًّا، كثبوت القرآف الكرصل؛ كليست   ،ليست تلك الركاًيت بثابتة

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

 ىذه مع نعتقد ال ككٌنا كذلك، ذلك كاف كإذا»قاؿ أبو بكر الباقبلشٌل:  
، القرآف من عليو نزؿ ما على لصحابتو نص   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، كالتدُينى  و،حفظى  األٌمةى  ألـز كال التأكيل، وبتمل 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 هبب ككيف عنو، ذلك نقلي  كينتشر يظهر أف هبب لػم: عنو
 ذلك كاف كإذا! كانتشاره ظهوره، كجوب عن فضبلن  بو، كاإلخبار لو، أصل ال

 ما: قالوا فإف .تموهمػتوىٌ  ما كزكاؿ عنو، سألتم ما سقوطي  ابف فقد كذلك،
 من عليو ما أينزًؿ أٌكؿ ًذكر على نصٌّ  الرسوؿ من يكن لػم أنٌو على الدليل
 كيىٍدعيهم ذلك، األٌمة ًعٍلمى  ييلزًـ مػل كأنٌو كمدنٌيو، مٌكٌيو كعلى آخره، كعلى القرآف،

 العلم كإلزامهم ككلماهتا، ،السور آًيت ترتيب على ،نٌصو حسب معرفتو، إذل
 على الدليل: ؽبم تبلكهتا؟ قيل يف عليو كنص   شرعو، الذم اؼبنهج كلزـك هبا،
 كفرضيو ،سواءن  كقع قد على األمرين ونصٌ  ككاف ،تٌدعوف كما كاف لو وأنٌ  ذلك
 نقلي  العادة مستقرٌ  يف لوجب ، معتدالن متماثبلن  حصوالن  حصل قد ةاألمٌ  على ؽبما
 ،عليو اؼبنصوص خالف من كأتثيمي  ،كعلميهم بو لو، ةاألمٌ  كًحفظي  ،هكظهوري  ،ذلك
 كهبرم بو، العلمي  فيًرض ما معرفة عن ،الواجب 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 آًيتو ككلماتو، كترتيب ،نظمو كمعرفة نفسو،
 يف منها ييفعىل كما ا،رن كمتأخًٌ  منها امن يكوف متقدًٌ  أف هبب كما ،صلواهتم لرتتيب
 الواجبة دينهم فرائض من ذلك كغري دكف النهار، الليل كيف الليل، دكف النهار
 ذلك يكن مػل امٌ كلى  .اذائعن  اشائعن  اكقوعن  ؽبم عليها النصُ  كقع كاليت عليهم،
 كرذً  على نص   قد كاف هللا  رسوؿ أفٌ  العلم أىل من أحده  دٌعً يى  مػكل ،كذلك

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

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

 اىمأدٌ  كما ،أنفسهم عن بذلك ربكفىبي  اإمبٌ  بل ، هللا رسوؿ عن فيو اختبلفهم
 عن ،ذلك يف همبعضي  ركل كإف ؛رػػاألم بظاىر ،همػكاستداللي  ،ىماجتهادي  إليو
 للتأكيل ةن كقصٌ  ،ؿبتمبلن  قوالن  عنو كىوبي  اكإمبٌ  ا،قاطعن  انصًّ  يركه مػل ،اشيئن   النيبٌ 

 أف كال سبيلو، ىذه ما على فاقهماتٌ  هبب كليس ،كطريقه  سبيله  عليها ،كالظنوف
 إذا ،امنتشرن  اظاىرن  لاتمً  الكبلـ من ىذا الباب يف ،منو ظبعوه مالً  همنقلي  يكوف
 أراد افبٌ  ىو كال ة،اغبجٌ  بو تقـو من حبضرة ،انن ا معلى كقوعن  الرسوؿ من يقع مػل كاف
 ،لوبى قً  من كينتشر ،عنو ذاعيي  أف - كاالثنني ذلك للواحد قولو كقتى  - كقصد
 ذلك كاف كإذا ِبظهاره، ةاغبجٌ  كإقامةى  وإذاعتى  كيقصد ،دهكيردٌ  رهيكرٌ  حٌت 

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

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

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

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

. كسورة (ٓ)
حٌج مٌكٌية، كفيها: ﴿ًيى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا ارٍكىعيوا كىاٍسجيديكا﴾ػال

. فإف أراد (ٔ)
ي ػما ىو فػ: ىذا إنٌ (ٕ)كلذا قاؿ مٌكيٌّ  ؛الغالب ذلك، فهو صحيح مفٌسركف أفٌ ػال

ـٌ، كف أىيُػهىا 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

 
؛ كلكٌن آراء أصل اإلعجاز، يف كجود اؼبسلمنيال ىبتلف اثناف من 
ليست بثابتة ثبواتن قطعيًّا، كثبوت ف ؛كٌلها ؿبٌل اتٌفاؽاؼبؤٌلفني يف اإلعجاز ليست  

طئوف، صيب أصحاهبا، كقد ىبي القرآف الكرصل؛ ألهٌنا عبارة عن اجتهادات، قد يي 
 .ل، كاالٌتكاء على الظنوفف كالتمحُ سٌيما عند التكلُ  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 بياهنا يف األزمنة اؼبتأخٌ 

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

 تبنٌي  ة، مثٌ  على ىذه النظريٌ ت زبتلف، فإذا جعلنا القرآف داالًّ ت، كالنظرًيٌ نظرًيٌ 
داللة القرآف صارت خاطئة، كىذه  ة خطأ، معَن ذلك أفٌ ىذه النظريٌ  أفٌ  بعدي 

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

، كىي تي حٌت  ،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 كلكٌنا؛ من عند نفسو ،ينطق بو
 للقرآف، العلميٌ  اإلعجاز إلثبات محدىثني؛ػال الكيٌتاب بعضي  يصنع كما  ،نى ػالىثي
ا، كشفنا مػػالعل فػػػػكش ٌلمافكي   !لػػبػق نػم ،عنو رآفػػالق حٌدثػت دػػػلق: الواػق جديدن
 مرحلة يف ،زالت ما الكشوؼ ذاهتا ىذه ألفٌ  ذلك؛ نصنع أف حتاجػن ال

                                                           
 . ِٖ/ِٔ( ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبٌمد بن صاحل العثيمني: ُ)
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 نربط أف هبوز فبل. هنائٌيةن  علمٌيةن  حقيقةن  بعدي  حػييصبً  لػم منها ككثري اإلثبات،
 يثبت قد اليت بة،اؼبتقلًٌ  النظرًٌيت هبذه القرآف، يف ،الكونٌية لئلشارات تفسريان
 ،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 النظرًيٌ 
بل إشارة  ،ةو حقائق هنائيٌ ا ما أثبتو العلم على أنٌ كيكفينا جدًّ من اإلثبات! 

 .(ُ)«كاحدة تكفي إلثبات اإلعجاز

                                                           
 .ّٕٓ( ركائز اإليباف: ُ)
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ة الىبوّية، وألاحادًثـالفروق بي
ّ
 ً السى

 
صحيحة،  - الػمنسوبة إلػى النبػٌي  -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 بعضهم بركاية، كصٌححها آخركف بركاية مغايرة، بزًيدة أك بنقيصة، أك
 . نفس األمريف ،بو مقطوعكليس تصحيح اغبديث دليبلن على أنٌو 

أٌف اغبديث عند أىلو  -عٌلمك هللا كإًٌيم  -اعلم »قاؿ ابن الصبلح: 
ينقسم إذل صحيح، كحسن، كضعيف. أٌما اغبديث الصحيح: فهو اغبديث 
اؼبسند الذم يٌتصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إذل منتهاه، 

. كيف ىذه األكصاؼ اكال يكوف شاذًّا، كال معل   ل، كاؼبنقطع، حرتاز عن اؼبرسى بلن
ل، كالشاٌذ، كما فيو عٌلة قادحة، كما يف راكيو نوع جرح. كىذه أنواع أييت كاؼبعضى 
م لو ابلصٌحة، كى . فهذا ىو اغبديث الذم وبي تبارؾ كتعاذلإف شاء هللا  ،ذكرىا
خبلؼ بني أىل اغبديث. كقد ىبتلفوف يف صٌحة بعض األحاديث؛  ببل

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

سنده مع سائر األكصاؼ اؼبذكورة، كليس من شرطو أف يكوف مقطوعنا بو يف 
 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 اندو، كيف كٌل كادو، 
الكثريكف، فكانت ىذه الغفلة، كذاؾ التغافل  -أك تغافل  -كغفل عن بطبلهنا 

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

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

ال يفرٌقوف بني  ،إذل أف آلت اغباؿ إذل خلف ،ىٌذبوا، فكاف األمر متحامبلن  ما
م، كال يعرفوف نسرنا من ظليم، كال أيخذكف الشيء من معدنو، صحيح كسقي

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 ال باطل، فإذا أنكر شٌم ريح العلم ما ذكره، فخرج العوا
، فكم قد أفسد القٌصاص (حٌدثنا)ك (،أخربانػ)قالوا: قد ظبعنا ىذا ب ،عليهم عادل

من اػبلق ابألحاديث اؼبوضوعة، كم من لوف قد اصفٌر ابعبوع، ككم ىائم على 
بيح، ككم اترؾ ركاية العلم زعمنا منو كجهو ابلسياحة، ككم مانع نفسو ما قد أي 

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

األحاديث الضعيفة،  اغبديث اؼبوضوع شرٌ  اعلم أفٌ »: ابن الصبلح كقاؿ
 .(ِ)«كضعو ببياف  مقركانن إاٌل  ،معَن كاف 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 ،ِبدراؾ الصحيح
شرتط يف ي ركايتو، على ما يف كتابو، عرًيًّ عٌما يي ػف ،ي رجالو من اعتمدػف

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

 . (ُ)«من التغيري كالتحريف - لشهرهتا - 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 القولنيأهنٌ  مى لً قد عي  ،فيو أحاديثى  أفٌ 

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

 ،ٌما ذكرهػمن ىذا النوع، كقد انزعو طائفة من العلماء يف كثري م ،أحاديث كثرية
ثبوت بعض ذلك، لكٌن ٌما يقـو دليل على أنٌو ابطل، بل بٌينوا ػكقالوا: 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 - صرخُ ػال كٌل الت - رخيص قليبلن ػاألحكاـ، كالت
 -موضوعة ػث الػم ركاتو، فإٌف األحاديػػهً ػا اتُ ػػػم اده، الػنػا ضعف إسػػػك مػي ذلػف

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

                                                           
 .ّٖ( معرفة أنواع علـو 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 ـالفروق بي
ّ
 الىبوّية، وشروح الحدًثً السى

 
صحيحة، كال سٌيما شركح  اػباٌصة ابألحاديث: ليست كٌل الشركح

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

كاالختبلؼ يف الشركح حاصل كثرينا، حٌت عند غري الغبلة؛ ألٌف الشرح  
 لفهم اغبديث، كبياف اؼبراد منو. ،من اجتهاد الشارح ليس أكثر
، الذم ثبت صدكره منو، ثبواتن قطعيًّا، ٌي ػكالفرؽ كبري، بني كبلـ النب 

 كبني كبلـ الشارح، حٌت إذا كاف عاًلمنا من العلماء الصاغبني.
ككذلك كقع من الذين صٌنفوا يف شرح اغبديث كتفسريه »قاؿ ابن تيمٌية: 

 .(ُ)«ين، من جنس ما كقع فيما صٌنفوه من شرح القرآف كتفسريهمن اؼبتأٌخر 
ككثري منهم إمٌبا ينظر من تفسري القرآف كاغبديث »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

فيما يقولو موافقوه على اؼبذىب، فيتأٌكؿ أتكيبلهتم، فالنصوص اليت توافقهم 
عمدهتم يف نفس األمر م يكن ػوبتٌجوف هبا، كاليت زبالفهم يتأٌكلوهنا، ككثري منهم ل

 . (ِ)«اتٌباع نٌص أصبلن 

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

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

 .(، اليت امتؤلت هبا الػمؤل فات الػحديثٌيةخبلفٌيةػمباحث الػال) تلك
، أبرزىا: (حديثػعلـو ال)من  ،رةػكثيي مباحث  ػف ،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 (ّ)

 ،م أحدنبا على اآلخرػي تقديػفاختلفوا جرح كالتعديل، ك ػي الػكاختلفوا ف
 يف قبوؿ، ك (ٔ)سدلًٌ مي ػكاختلفوا يف قبوؿ ركاية ال .(ٓ)كاحد يف راكو  ،عند اجتماعهما
كاختلفوا يف بعض طرؽ  .(ٖ)عبتدً مي ػ، كيف قبوؿ ركاية ال(ٕ)اغباؿركاية ؾبهوؿ 

 .(ٗ)ناكلةمي ػكال ،جادةل، كالوً التحمُ 
ي ػمؤٌلفني، فػي اختبلؼ الػ، فكبرينا  هذه االختبلفات أثرناػي أٌف لػكال ريب ف 

 ي تضعيفها. ػتصحيح األحاديث، كف

                                                           
 .ََُ-ٗٗالنظر: ( انظر: نزىة ُ)
 .ُٕٗ، كقواعد التحديث: ُٗٓ-ُٖٓ( انظر: نزىة النظر: ِ)
 .ِٕ، كشرح اؼبنظومة البيقونٌية: َُٖ( انظر: قواعد التحديث: ّ)
 .َُِ-َُُ( انظر: نزىة النظر: ْ)
 .ِٕ، كشرح اؼبنظومة البيقونٌية: َُٖ( انظر: قواعد التحديث: ٓ)
 .َُٓ-َُْ( انظر: نزىة النظر: ٔ)
 .ُِٔر: نزىة النظر: ( انظٕ)
 .ُِٖ-ُِٕ( انظر: نزىة النظر: ٖ)
 .ُُٔ-ُٗٓ( نزىة النظر: ٗ)
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ةـالفروق بي ًّ د
َ

ة، وآلاراء الَعق ًّ د
َ

 ً ألاحكام الشرعّية الَعق

 
 ديٌة صحيحة، كال سٌيما آراء الغبلة.قى ليست كٌل اآلراء العى 
بل كبعض  - فكثري من أتباع اؼبتكٌلمة كاؼبتفلسفة»قاؿ ابن تيمٌية: 

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

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

 :كعلمائها ،ةة السنٌ كال أئمٌ  ،ةمن سلف األمٌ  ،عن أحد ؼعرى 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 ،ركالتدبُ  ،كاالعتبار ،ركالتفكُ 
من ابطل  ،موفاؼبتكلًٌ م أنكركا ما ابتدعو فإهنٌ  ؛كلفظ "الكبلـ" ،االستدالؿ""ك

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

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

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

ى  ،سلطاف، فالدين ما شرعو هللا كرسولو كمن ااؿ أف  أصولو كفركعو، 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 إمبٌ  ،الضبلالت

الذم اثر بني علماء  ،الكبلميٌ جدؿ 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 
 . (ِ)«!!بقضاًي علم الكبلـ ،كصباؿ القرآف ،د صباؿ العقيدةفسً ىذه اآلفة، فني 

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

 
 الغبلة. ، كال سٌيما آراءقطعٌية ليست كٌل اآلراء 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 كوبكي من مقاالت الناس ألواانن
ره؛ لعدـ علمو بو؛ ال لكراىتو ؼبا عليو الذم بعث هللا بو رسولو ال يذك

 . (ُ)«الرسوؿ
كمثل ىذا الغلط كقع فيو كثري من اػبائضني يف »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  

كإنكار  .أك التحرصل ،أك اإلهباب ،ل العقلأصوؿ الفقو، حيث أنكركا تفاضي 
كأمثاؽبما، لكٌن اعبمهور  ،كابن عقيل ،ل يف ذلك قوؿ القاضي أِب 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 التنبيوػما الػكإنٌ »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  
ي ػكأصوؿ الفقو، بل ف ،أصوؿ الديني ػف ،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  ىذا الباب؟ كمايف ،بو
 .(ُ)«فيما جاء بو الرسوؿ ،ل بو ذلك. كإمٌبا اؽبدلوبصٌ  ما  تلك األقواؿيف هبد

ا كاف ىو العلم الذم أيكم مٌ علم "أصوؿ الفقو" لى  فإفٌ »كقاؿ الشوكاشٌل:  
ربرير اؼبسائل، كتقرير الدالئل، يف أ إليو عند 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 
كهبذه الوسيلة صار كثري من  .يف الطوؿ تٍ الفحوؿ، كإف تبالغى  شيء منها أيدم
م يعمل بغري علم ػو لأنٌ  راية، كىو يظنٌ  أعظمى  ا لوا يف الرأم، رافعن أىل العلم كاقعن 

على ىذا  - يػلمن أىل العلم  ،ماعةػبعد سؤاؿ ج - ملين ذلكػح .الركاية
ا بو إيضاح راجحو، من مرجوحو، التصنيف، يف ىذا العلم الشريف، قاصدن 

إليو، كما ال يصلح  ما يصلح منو للردٌ ا لً حن ، موضًٌ سقيمومن صحيحو كبياف 
ها الصواب، ػضح لو بيتٌ  ،ي علموػف ،على 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:

اػببلؼ اؼبنتشر يف كثري من ما يرل من القاضي كمن كافقو ىو الراجح، كذلك لً 
 ت ِبطبلؽ، كانؼو 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 الػِبطبلؽ، كقائل ابلتفصيل. مثل اختبلفهم ف
 ،ـوػػػػو معلػػػا ىمٌ ػرىا. مػكغي ،، كاالستصحابيٌ ػوؿ الصحابػػػن قبلنا، كقكشرع مى 
لدل اؼبذاىب  ،ةة األربعة األساسيٌ كالقياس كىو من األدلٌ  دارس لؤلصوؿ. لكلٌ 

 اإلصباع حٌت  كغريىم. ،ةمن الظاىريٌ  ،اؼبتبوعة، فيو نزاع ككبلـ طويل الذيوؿ
القواعد  ى أفٌ ػىذا إل تو.يٌ ىبلو من كبلـ حوؿ إمكانو ككقوعو، كالعلم بو، كحجٌ  ال

من  ،لضبط الفهم، كاالستنباط ة ىذا العلم،اليت 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
، كالناسخ كاؼبنسوخ.كاؼبقي   بو  ا زبتصٌ  عمٌ . كغريىا، فضبلن .د، كاؼبنطوؽ كاؼبفهـو
سواء   من خبلؼ حوؿ ثبوت اآلحاد منها، كشركط االحتجاج هبا، ،ةالسنٌ 

 .حديثػق بقبوؿ الا يتعلٌ مٌ ػأـ يف اؼبنت، كغري ذلك م ،ا يف السندكانت شركطن 
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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 ً ألاحكام الشرعّية العملّية، وآلاراء الفقهّيةـالفروق بي

 
 ، كال سٌيما آراء الغبلة.قطعٌية ليست كٌل اآلراء 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 ، فيعين بو الشريعة اإلسبلمٌية اؼبنز  (ؿالشرع اؼبنز  )فأٌما 
. كىي شريعة معصومة  الصادؽ األمني ،ليم اػببري، على الرسوؿ الكرصلالع

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

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

كا بنصوص ءؿ، فيعين بو ربريفات اؼببطلني، الذين جاكأٌما الشرع اؼببد  
 كأقواؿ كتفسريات كآراء، ـبالفة للصورة التنزيلٌية.

ق على طلى يي  - يف ىذا الزماف -( شرعال)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 هبب اتٌباعو ،فهذا الذم هبب اتٌباعو
اليت تنازع فيها العلماء، فاتٌباع  ،ؿ موارد االجتهادفهو كافر. كاؼبتأك   ،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

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

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

ابطننا كظاىرنا، كيرل خركجو  ،، كتقليد متبوعو، كالتزاـ حكم حاكمومذىبو اؼبعنٌي 
ول ذلك ديٌة، كىذا جهل منو كظلم، بل دععن ذلك خركجنا عن الشريعة امٌ 

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 ذكقنا ككجدن
إٌما ؼبا يسٌميو ىذا قياسنا كرأًين كعقلٌيات كقواطع، ككٌل كمكاشفات كـباطبات، ك 

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

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

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

ـ، كليس ألحد حر  ػال يي جب، ك 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 هنى عن » كلذلك كاف العلماء ينهوف عن تقليدىم، فقاؿ:
كتقليد غريه من العلماء يف الفركع، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإهٌنم  ،تقليده

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

د أضبد كغريه يف قل  فكيف يي  ؛لعلماءكتقليد غريه من ا ،هنى الشافعٌي عن تقليده
مثل أِب داكد السجستاشٌل، كإبراىيم اغبرٌِب،  - أصوؿ الدين؟ كأصحاب أضبد

كعثماف بن سعيد الدارمٌي، كأِب زرعة، كأِب حامت، كالبخارٌم، كمسلم، كبقٌي بن 
، كابنيو ـبلد، كأِب 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 هنوا الناس عن   كىؤالء األئٌمة األربعة»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

حنيفة: ىذا  أبو تقليدىم يف كٌل ما يقولونو، كذلك ىو الواجب عليهم؛ فقاؿ
ٌما اجتمع ػرأيي كىذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأم خري منو قبلناه؛ كؽبذا ل

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

                                                           
 .ُٖٔ/ّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .َُّ-ُِٗ/ٔ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
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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: إمٌبا أان بشره 
ا قورل على الكتاب كالسٌنة، أك كبلمنا ىذا معناه. كالشافعٌي كاف يقوؿ: فاعرضو 

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  ،هنيو عن تقليدهقاؿ: مع إعبلمو  -من أراد معرفة مذىبو لً  ،الشافعيٌ 

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

أف يقٌلد دينو الرجاؿ، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإهٌنم لن يسلموا من أف 
يف صبيع  ،لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدٌلة التفصيلٌية يغلطوا...

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

 على كرسولو، ،هللا كبلـ حملػي أف دػػػػألح كليس»: أيضنا كقاؿ ابن تيمٌية
 ،هللا مراد على يدؿٌ  ما - كرسولو هللا كبلـ من - يتبنٌي  مػل إف مذىبو؛ كفق

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

                                                           
 ( إذا كاف قوؿ أِب يوسف ىو جواب )لػٌما(، فيجب حذؼ الفاء من عبارة: )فقاؿ(.ُ)
 .ُُٖ-ُُٕ/َِ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ِٕ-ِٔ/ٕموعة الفتاكل: ( ؾبّ)
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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 هبب اتٌباعها، كال يي  ،ؿ، فهو أقواؿ اجملتهدين اؼبختلفةاغبكم اؼبؤك  

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

 ،حنيفة: ىذا رأيي، فمن جاءان خبري منو قبلناه. كلو كاف ىو عني حكم هللا أبو
استشاره الرشيد  ،يوسف كؿبٌمد كغرينبا ـبالفتو فيو. ككذلك مالك ؼبا ساغ ألِب

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

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

، كخذ من حيث أخذكا. كلو علموا ،تقٌلد فبلانن  كال ،تقٌلدشل ال أٌف   كال فبلانن
غبٌرموا على أصحاهبم ـبالفتهم، كؼبا ساغ ألصحاهبم  ،هبب اتٌباعو ،أقواؽبم كحي

كل فيت خببلفو، فريي مٌث 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
وبٌل 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 هبوز 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 اآلراء اػبي 
ـ   يُ 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 اآلخرةػك ال تنجو فأبنٌ  ،إبليس
ىذا  ل إليو أفٌ ي  كىبي  ،كيصري كالوحش ،عة كاعبماعة كالعلممي فيبعد عن اعبي  ،اعبباؿ
كعن فبلف  ،و ىاـ على كجهوكقد ظبع عن فبلف أنٌ  ،كيف ال  ،ىد اغبقيقيٌ ىو الزُ 

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

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

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

 ،هاػمقتضى رعوانتػفيو ب ؼ النفسى صرًٌ كيي  ،حاجةػال على مقدار ال ،كجو السرؼ
 .(ُ)«...ال ِبذف الشرع

 ؾي رٍ ىد تػى الزُ  هم أفٌ ونًب و يي أنٌ  :كمن تلبيسو عليهم»: أيضنا قاؿ ابن اعبوزمٌ ك 
 .كمنهم من ال يذكؽ الفاكهة .بز الشعريفمنهم من ال يزيد على خي  ؛اؼبباحات

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

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

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  ،حٌت يبقى فيهم شبو من األٌمتني

شيء، كما قبد اؼبتفٌقو اؼبتمٌسك من الدين ابألعماؿ الظاىرة، كاؼبتصٌوؼ 
و ليس من منهما ينفي طريقة اآلخر، 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 يػُبوفى أىٍف يػىتىطىه  ػحً ػاؿه يي ػػػرًجى  ُب اٍلميط هًٌ
ًحُب ػاؿ: ﴿ًإف  اَّلل ى يي ػػػػ، كق(ّ)

رًينى﴾ػنى كىيي ػالتػ و ابًي ًحُب 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: ُ)
 .ٔ( اؼبائدة: ِ)
 .َُٖ( التوبة: ّ)
 .ِِِ( البقرة: ْ)
 .َُّ( التوبة: ٓ)
 .ُْ( اؼبائدة: ٔ)
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﴾ػمىا اٍلميٍشرًكيوفى نى ػكقاؿ: ﴿إًن   جىسه
مي ػػػٍذًىبى عىٍنكي ػ، كقاؿ: ﴿ًإمب ىا ييرًيدي اَّلل ي لًيي (ُ)

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

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

كقبد كثرينا من اؼبتصٌوفة كاؼبتفٌقرة، إمٌبا نبٌتو طهارة القلب فقط؛ حٌت يزيد فيها 
. كيرتؾ من طهارة البدف ما أي  ،على اؼبشركع ، أك اىتمامنا كعمبلن مر بو إهباابن

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

من اغبسد كالكرب كالغٌل إلخواهنم، كيف ذلك مشاهبة بٌينة لليهود. كاآلخركف 
دبا  حٌت هبعلوا اعبهل ،ىبرجوف إذل الغفلة اؼبذمومة، فيبالغوف يف سبلمة الباطن

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

قد ال هبتنبوف النجاسات،  ،اؼبعرفة اؼبأمور هبا، مٌث مع ىذا اعبهل كالغفلة ،الشرٌ 
 ؛كتقع العداكة بني الطائفتني. للنصارل مضاىاة ،قيموف الطهارة الواجبةكيي 

 ،اا تفريطن إمٌ  ،حدٌ ػجاكزة الػكالبغي الذم ىو م ،وػركا بكًٌ ا ذي ػمٌ ػم بسبب ترؾ حظٌو 
 . (ّ)«.. للظلم.كفعبلن ، ا عدكاانن ، كإمٌ ا للحقٌ كتضييعن 

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

 
. بلةػار الغػٌيما أخبػػ، كال سقطعٌية صحيحةخٌية ػار التاريػليست كٌل األخب

يًّا، أك جزئيًّا؛ حبيث ػ، كلٌ التارىبٌيةمعظم األخبار  افيفارق كالوىم الكذبيكاد  فبل
  من آاثر األىواء كاألكىاـ. ساًلمنا،يندر أف ذبد خربنا 
كليعلم »رة: اثن عن براءتو من األخبار التارىبٌية اؼبستنكى متحدًٌ  ،قاؿ الطربمٌ 

ي ػأنٌ  ه فيو فبٌا شرطتي ذكرى  الناظر يف كتابنا ىذا أٌف اعتمادم يف كٌل ما أحضرتي 
ىا فيو، كاآلاثر اليت أان ري من األخبار اليت أان ذاكً  و فيو؛ إمٌبا ىو على ما ركيتي راظبي 
ر النفوس، كى نبط بفً جج العقوؿ، كاستي ؾ حبي درً ىا إذل ركاهتا فيو، دكف ما أي دي سنً مي 

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

ر كى ين، كنقل الناقلني، دكف االستخراج ابلعقوؿ، كاالستنباط بفً ِبخبار اؼبخربً  إاٌل 
فبٌا  ،عن بعض اؼباضني ،من خرب ذكرانه ،النفوس. فما يكن يف كتاِب ىذا

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

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

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

                                                           
 .ٖ-ٕ/ُ( اتريخ 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 حٌت يبٌيز بني اؼبقبوؿ كاؼبردكد، أك يكوف سيٌ 

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

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 إمٌبا يي 

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

ا عمدهتم يف كإمبٌ كضعيفها،  ،كاألحاديث، كاآلاثر، كالتمييز بني صحيحها
اؼبنقوالت على تواريخ منقطعة اإلسناد، ككثري منها من كضع اؼبعركفني ابلكذب، 

لوط بن وبىي، ف نى خٍ ػمً بل كابإلغباد، كعلماؤىم يعتمدكف على نقل مثل أِب 
 ،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: 

أحدنبا  :فهو نوعاف ،اؼبثالبل عن الصحابة من نقى ما يي  فٌ إ - ر من اؼبطاعنذكى يي 
ؼ قد دخلو من الزًيدة كالنقصاف ما ا ؿبر  كإمٌ  ،وا كذب كلٌ إمٌ  ،ما ىو كذب

 ،كأكثر اؼبنقوؿ من اؼبطاعن الصروبة ىو من ىذا الباب .كالطعن الذـٌ  رجو إذلىبي 

                                                           
 .ِْٕ/ِٕ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ٗٓ-ٖٓ/ُ( منهاج السٌنة النبويٌة: ِ)
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كمثل  ،ف لوط بن وبىينى خٍ ػمثل أِب مً  ،اؼبعركفوف ابلكذب ،ابوفيركيها الكذٌ 
 .(ُ)«...ابنيكأمثاؽبما من الكذٌ  ،بن السائب الكليبٌ  دىشاـ 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 وبىينى خٍ ػكأِب 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 اؼبدائينٌ 

 .(ِ)«مقبوالن  ه:رك نكً م يي ػكل ، يكوف ما رككهحٌت  ،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 أخبارًيًّ  مجهولني.ػمن ال ،كخلق كثري

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

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

                                                           
 .ُٖ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
 .ٕٕ/ُ( تلخيص كتاب االستغاثة: ِ)
 .ِٓٓ/ِ( ميزاف االعتداؿ: ّ)



111 

 ً الىّص ألاصيل، وثرحمة الىّص ـالفروق بي

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

 للنصوص القرآنٌية. اإلسبلـ(، أعداء)
أبشهر  رجم القرآف يف ىذه القركف األخريةكقد 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
طعن دل يكن إاٌل سوء قصد من أعداء الصحيحة اليت ندعو إليها، كإٌف سبب ال

 أك اؼببلحدة، كىؤالء يطعنوف يف القرآف العرِبٌ  ،من دعاة النصرانٌية ،اإلسبلـ
أقوؿ: إٌف الرتصبة أكرب عوف على  ،ؿ أيضنا. قلت: إشٌل على علمي هبذااؼبنز  

بٌية، إٌما أف يكوف ضعيفنا يف اللغة العر  ،ؿاألمرين، فإٌف الذم يطعن يف القرآف اؼبنز  
حاذقنا ؽبا راسخنا فيها، فاألٌكؿ شبيو دبن وباكؿ فهم القرآف من الرتصبة، أكثر  أك

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

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

القصرية، دكف السور كاآلًيت 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 يي  اليت ال ،مفرداتػىذه ال
ة كغريىا من اللغات اؼبشهورة ما يدٌؿ على أٌف العربيٌ  ،العارفني ابللغة العربٌية

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

ؿ، كما أنٌو معجز هبدايتو كإصبلحو للبشر، كقد كنظمو العرٌِب اؼبنز   ،أبسلوبو
فثبت  ،العرب هبذا اإلعجاز، كربٌدل اؼبسلموف بو من بعدىم  ربٌدل النيبٌ 

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

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

عن اإلتياف دبثلو، كلو كاف بعضهم عوانن  ،نس كاعبنٌ قطعٌي على عجز اإل
ا لبعض، فكيف يبي   .(ِ)«أك صباعة؟!... ،كن أف أييت دبثلو فردكمساعدن
 جزء من النصٌ  النظم العرِبٌ  فق علماؤان على أفٌ اتٌ »كقاؿ ؿبٌمد الغزارٌل: 

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

ى تفسري القرآف ابللغة سمٌ القرآف، يي  ى: معاشلسمٌ . يي منظـو قرآانن 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 اؼبعاشل أتيت

. دبعَن: األصل العرِبٌ   يفظ إاٌل لحى كن أف تي ال يبي  اليت ا اؼبعاشلو، انقصن القرآف كلٌ 
.. فهذه .عطيها الكلمةتي  اليت ،ة غري اؼبعاشلاثنويٌ  العلماء قالوا: ىناؾ معافو  أفٌ 
ات ػػى لغػإل ،مع ترصبة القرآف الكرصل ،ام أبدن رتجى مكن أف تي ػة ال يي الثانويٌ  معاشلػال

مت، مة، كتقدٌ ػأخرل. الذين يشتغلوف ابلرتصبة اآلف، يقولوف: مهما رقيت الرتج

                                                           
 .  ٖٖ( اإلسراء: ُ)
 .ّْٕ-ّْٔ/ٗ( تفسري القرآف اغبكيم: ِ)



113 

ا من اغبقيقة يضيع، جزءن  ألفٌ  ؛كاملة  عن األصل، كتنقل اؼبعاشل غينكن أف تي ال يبي 
 حرصوف على اؼبعاشلػالذين يا من لذلك نرل كثرين  ؛أثناء النقل من لغة إذل أخرل

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

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

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

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

 ،ينزلوا يلك ؛بلن مث ئة نيبٌ و وبتاج إذل مأنٌ  لغات األرض دفعة كاحدة، فهذا يعين
أف ينزؿ القرآف بلغة كحيدة، كعن طريق ىذه  بدٌ  موا بلغات أقوامهم. الكيتكلٌ 

ر عن طريق الرتصبة صد  ، كقياـ أىلها ابلفهم، يي اللغة الوحيدة، كاستيعاهبا للمعاشل
. .القرآف كالبياف عبميع اللغات األخرل، كهبذا يبكن أف أنقل للناس معاشل

يبكن نقلها بدكف حرج..  ،ة، كؿباكر، أك أحكاـأىداؼ رئيسيٌ القرآف فيو أمراف: 
 ؛األصل يػو، يبقى فكلٌ   يٌ ػمن األسلوب القرآن ،ع ىذه األحكاـا ما يصنأمٌ 
ة : اؼبواريث، اغبدكد، خبلصة للقصٌ ترجم مثبلن ربتاج األمم األخرل إليو. فأي  فبل

ا، كلكن من ػ مرتجى س قرآانن ـ للناقدًٌ فبل أي  .ترجم خبلصات ألشياء كثرية..ة. أي القرآنيٌ 
 .(ُ)«ات اؼبطلوبة فقطا، 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 القراءات: -1
أة: رى ػػة القى ػامٌ ػو عػرأتػراءة ذلك، فقػػػي قػف ،أةرى ػػف القى ػلػتػكاخ»رٌم: ػػاؿ الطبػق

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

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

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

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

 . (ْ)«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.  ،أبهٌنم أيمركف ابؼبعركؼ - جٌل ثناؤه -القـو الذين كصفهم 
يف اغبرفني صبيعنا:  ،أة الكوفة ابلتاءرى أة اؼبدينة كاغبجاز كبعض قػى رى 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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تني يف ذلك جائزنا ابلياء أة البصرة يرل القراءرى فلن يكفركموه رٌبكم. ككاف بعض قػى 
كالتاء يف اغبرفني. كالصواب من القراءة يف ذلك عندان: ﴿كىمىا يػىٍفعىليوا ًمٍن خىرٍيو 

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

ًيت خرب التالية آًيت هللا. كإمٌبا اخرتان ذلك؛ ألٌف ما قبل ىذه اآلية من اآل
إذ كاف ال داللة فيها تدٌؿ على االنصراؼ عن  -عنهم، فإغباؽ ىذه اآلية 

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

حد من أىل اإلسبلـ فقراءة ؼبصاحف أىل اإلسبلـ خبلؼ، كغري جائز أل
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، ابآلراء  عرتض على ما قد ثبت، كقامت بو حٌجة أنٌو من عندعند هللا، كال يي 

 .  (ّ)«كاألقواؿ الشاٌذةكالظنوف 
ن ػؽ بيرًٌ ػػن: "ال يفػمتقٌدميػن الػػماعة مػرأ جػػد قػػكق»رٌم أيضنا: ػاؿ الطبػكق

 ،ي ذلك عندانػف ،اػػرىػز غيػػتجيػػي ال نسػابلياء... كالقراءة الت ،لو"ػػأحد من رس
ت ػػامػػي قػالت ،راءةػػػا القػهػ؛ ألنٌ (ْ)ًو﴾ػلً ػػػٍن ريسي ػػدو مً ػػػػنى أىحى ػػٌرًؽي بػىيٍ ػػفى ػػوف: ﴿الى ني ػػػابلن
 ،كالسهو ،كالتواطؤ ،رمتنع معو التشاعي ػالذم ي ،مستفيضػابلنقل ال ،هاػحٌجت
. "لوػػػن رسػػد مػػػن أحػٌرؽ بيػػوف ال نفػػيقول"ن: ػػػػم ،اػػا كصفنػػػػى مػمعنػط، بػػكالغل

                                                           
 .ُُٓ( آؿ عمراف: ُ)
 .َُٕ-ََٕ/ٓ( جامع البياف: ِ)
 .َُٖ/ّ( جامع البياف: ّ)
 .ِٖٓ( البقرة: ْ)
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 . (ُ)«ةػػككراث ،نقبلن  ،ٌجةحي ػالو ػاءت بػػج اػعلى م ،راءةػن القػػػاٌذ مػػػبش ،رضػعتيي  كال
عن  -كيت عن اغبسن، فقراءة كأٌما القراءة اليت حي »كقاؿ الطربٌم أيضنا: 

شاٌذة، ككفى بشذكذىا عن قراءهتم 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 أِب اعبوزاء شاٌذة. قاؿ غريه: صى "كلكم يف القى 

وبتمل 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 (ٕ)

ٌِب 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 يعين يف األسفار. كري  ،فإف دل ذبدكا مدادنا :فقاؿ: معناه ،ؾباىد

                                                           
 .ُُٓ-َُٓ/ٓ( جامع البياف: ُ)
 .ٗٗ/ٗياف: ( جامع البِ)
 .ُْٖ( 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  ،ىبرج شيء عن قراءة العاٌمة

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

 . (ِ)«صباعة
دل نوح ان"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 أهٌنا 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
 التفسًنات:االختالف يف بعض  -2

اختلف العلماء يف اؼبراد ابستهزاء هللا هبم 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 مٌث يي 
 ،كما ذبمد اإلىالة  ،صبدت النار ؽبم ،و إذا كاف يـو القيامةعٌباس. كالثاشل أنٌ  ابن

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

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

: (ّ)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 ىبٌط  فعلهم، كي ،ؽبم

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

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

 .(ٓ)«تهزاء هبمػػػكاالس

                                                           
 .ُّ( اغبديد: ُ)
 .َْ( الشورل: ِ)
 .ُْٗ( البقرة: ّ)
 .ْٗ( الدخاف: ْ)
 .ّٔ-ّٓ/ُ( زاد اؼبسري: ٓ)
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 االختالف يف بعض األحاديث: -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 كإمٌبا 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
 ،كغرينبا، 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
 ديّة:ق  االختالف يف بعض اآلراء الع   -4

 ،ٌنة: أٌف األنبياءى السُ 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... ،جويينٌ ػي الػمعالػال أبو
 االختالف يف بعض اآلراء األصولّية: -5

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

بو النصوص، كحٌت استعمل منو  استعملو قبل البحث عن النٌص، كحٌت 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، مبيٌن 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  أحدنبا ال
 ،األكصاؼ، دكف بعض؛ فتعليلو هجميعها ال يصٌح، فلو اتٌفق أٌف صبيعها مؤثٌرة

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

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

فيما قبض من صاحبو، حٌت وبوؿ 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 ػكأح ملك،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 شااتف يف حكاية أِب عي  حاؿ عليها حوالف.
، فيما حكاه أىل العراؽ عنو، كقاؿ دبصر: فيها يد، كأضبد، كالشافعيٌ بى أبو عي 

 .(ِ)«عليو شاة دنبا: كما قاؿ ىؤالء، كاآلخر: أفٌ قوالف، أح
 قّية:لخ االختالف يف بعض اآلراء اخلخ  -7

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

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

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

                                                           
 .َُٕ/ٓ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ُِ/ّ: ( اإلشراؼ على مذاىب العلماءِ)
 ( 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.  ،ىبتلفوف
زبطئة  الك  ،بعضهاتصويب  - صمن سرد ىذه النصو  -كليس يعنينا  

ليس  - من سردىا -، كال ترجيح بعضها على بعض؛ ألٌف الغرض اخالفه ما
الذم يعين  ،على كجود االختبلؼ ،بياف كجو الصواب فيها، بل االستدالؿ هبا

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 وبمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم، كىو هبهل أٌف التأليف  

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

، كاؼبؤٌلفوف مهما بلغوا من سيٌب، ال يكاد ىبلو منو بشره هل كصف نً كاعب 
 أمر ال ريب فيو. - يف بعض أحواؽبم كأحياهنم -العلم، فإٌف اٌتصافهم ابعبهل 

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

االعتماد على اؼبصدر السقيم، كىو يعلم أٌف اؼبصدر الذم اعتمد عليو سقيم؛ 
 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

كاػبوؼ وبمل صاحبو على إنتاج أتليف سقيم، كىو يعلم أٌف التأليف 
الذم أنتجو سقيم؛ ألنٌو ىباؼ بطش أىل األىواء، كأىل اعبهاالت، فيوافقهم 
فيما يرضونو من التأليف السقيم؛ كما وبملو اػبوؼ على االعتماد على اؼبصدر 

ىباؼ بطش أىل  السقيم، كىو يعلم أٌف اؼبصدر الذم اعتمد عليو سقيم؛ ألنٌو
 األىواء، كأىل اعبهاالت، إف أعرض عٌما اعتمدكا عليو.

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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 كرصل.إنتاج قراءات سقيمة، ـبالفة للقرآف ال -1
 إنتاج تفسريات سقيمة، ـبالفة للقرآف الكرصل.  -2
 إنتاج أحاديث سقيمة، ـبالفة للسٌنة النبويٌة. -3
 إنتاج شركح سقيمة، ـبالفة للسٌنة النبويٌة. -4
 إنتاج ركاًيت سقيمة، ـبالفة للحقائق اإلسبلمٌية. -5
 إنتاج آراء سقيمة، ـبالفة للحقائق اإلسبلمٌية. -6
 ر سقيمة، ـبالفة للواقع اإلسبلمٌي.إنتاج أخبا -7

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

 ىو أف يينتج اؼبؤٌلف اؼبخط  فكرة سقيمة.  اخلطأ يف التفكًن: -أ
ىو أف يينتج اؼبؤٌلف اؼبخط  عبارة سقيمة، للتعبري عن  اخلطأ يف التعبًن: -ب

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

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

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

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

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: ،لى ثبلثة أصناؼ رئيسةع ،األعمى يقـو التقليد 
 الذم أنتج الرأم السقيم. كىو ثبلثة أصناؼ: ج:ـنت  مخ ـال -األّول

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

 الذم تقٌبل الرأم السقيم. كىو ثبلثة أصناؼ: ل:تقبّ  مخ ـال -الثاين
 .اؼبنتجني، فوافق بطبلنوالذم تقٌبل الرأم السقيم؛ ألنٌو جهل  جاهل:ـال -1
 .نياؼبنتجالذم 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:قلّ  مخ ـال -الثالث
 د ثبلث درجات رئيسة ابرزة:كللمقلٌ  

 .اجلاهلد قلّ  مخ ـال -1
 م. د ادلتعلّ  قلّ  مخ ـال -2
 م.ـد العال  قلّ  مخ ـال -3

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

قديبنا كحديثنا، سواء أكانوا  األدًيف 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 ين، ككربكا مقلًٌ دنشأكا مقلًٌ 
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كاف يف زمن من األزماف طفبلن   - الذم تراه اليـو شيخنا كبرينا -م ػفالعالً  
 .عن األدًيف كاؼبذاىب صغرينا، ال يعلم شيئنا

ئنا كىجىعىلى كىاَّلل ي أىٍخرىجىكيٍم ًمٍن بيطيوًف أيم هىاًتكيٍم الى تػىٍعلىميوفى ﴿قاؿ تعاذل:   شىيػٍ
ةى لىعىل كيٍم تىٍشكيريكفى    .(ُ)﴾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؛ مٌث 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 ػ درجة )العالإذل - بعد سنوات من التعٌلم -ربٌوؿ مثٌ 

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

حة األحرار(، (، ال يستطيع اػبركج من )سجن التقليد(، إذل )سا)أسرل التقليد
 إاٌل إذا زبٌلص من ذلك )اإللف الطاغي(.

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

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

                                                           
 .ٖٕ( النحل: ُ)
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ٌلد أسبلفو يف )اآلراء(، كيف )أدلٌة اآلراء(، كيقٌلدىم يق )العالـم ادلقلّ 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: 

آراء أسبلفو، كبطبلف أدلٌتها، م يكفو علمو؛ ؼبعرفة بطبلف ػعالًػم مقلًٌد ل -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 
 ال يكفي صاحبو؛ للتمييز بني اغبٌق كالباطل.

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

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

هول، ػمستمسكنا، أبابطيل أسبلفو؛ إٌما بسبب ال ي الظاىرػأف يبقى ف -ب
خوؼ، حني ػهواه؛ أك بسبب الػاؾ بتلك األابطيل موافقنا لحني يكوف االستمس

 ي الظاىر على أابطيلهم.  ػلني؛ فيوافقهم فبطً مي ػخاؼ بطش الػي
فمن تغٌلب على اإللف الطاغي، كخالف اؽبول الباغي، كاحتكم إذل  

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

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

 فليتجٌنب القوؿ بغري علم، كليىصميٍت! ؛من التقليد ،من لػم هبد مناصناك 
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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، كالػػكالش مفٌسرين،ػكال
 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 هبي ػبعض اؼبختلفني، كل

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

هوهنا إذل اآلراء ا يوجٌ بعض اؼبؤٌلفني الرافضني ؽبا، كلكٌنهم إمبٌ  - 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 يبي  ال :ـبتلف فيو ؛ (اإلسبلـ)كن للطاعن، أصبلن

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

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

كن ال يبي  -اليت اكتسبت صفة القبوؿ عند مقٌلديهم  -كأخطاء اؼبؤٌلفني 
؛ فالفرؽ  أف تيعٌد جزءنا من )اغبقائق اإلسبلمٌية(؛ ألهٌنا يف اغبقيقة: أخطاء إنسانٌية

ا بني )الواقع اإلسبلمٌي اغبقيقٌي(، كبني )االعتقاد اإلنساشٌل الذىيٌن(،  كبري جدًّ
 أك )االستمساؾ اإلنساشٌل اؼبذىيٌب(. 

، حٌت لو آمن بو الناسي  كالباطل يف الواقع  . أصبعوف همكلُ   ،يبقى ابطبلن
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 معيار القبول والرفض
 

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

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

 ؿ.إلؽبٌي اؼبنز  الوحي ا لئلفادة منالصحيح، 
كن ، يبي بشره  :مجتهدينػكسائر العلماء ال ،كالصحابة، كالتابعوف، كاتبعوىم

ل حسناهتم الغالبة، بطً طئوا، كلكٌن كقوعهم يف بعض األخطاء ال يي أف ىبي 
 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؟!
كؿباكمة العلماء ال تعين إدانتهم، يف كٌل رأم من آرائهم؛ فتلك ؿباكمة 
ظاًلمة، قطعنا؛ كلكٌن اؼبراد من ؿباكمتهم: الفصل بني اغبٌق، كالباطل، ابالستناد 

معيار عادؿ، دقيق؛ لئلفادة ًمن صواب مىن أصاب منهم، كذبُنب خطإ من إذل 
 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، كأغناان عنو مى ه صوابى غلب خطؤي 

 م.ػالذم يستند إليو العالم، بل على الدليل ػاالعتماد ليس على قوؿ العال
ليست خبافية، كليس ألحد  النبويٌة( السٌنةأدٌلة )ك  )القرآف الكرصل(،كأدٌلة 
ي إتقاف ػعلى درجات، ف ،عن الناس؛ لكٌن الناس ،خفيهاػيي  ها، أكػأف يستأثر ب
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 كالفهم.  كاالستنباط،  ،وكالتفقُ  ،ر، كيف القراءة، كيف القدرة على التدبُ العربٌية اللغة
ذم  م كال شريف كالػليس من عال»ب أنٌو قاؿ: ركل عن سعيد بن 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:  ،ركل عن عبد هللا بن اؼببارؾكيي 
ر ذكى م تي ػل ،(ّ)محاسنػعن ال ،مساكئػر اؼبساكئ، كإذا غلبت الذكى م تي ػل ،مساكئو

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

م يزؿ ىبالف بعضهم ػيف أشياء، فإٌف الناس ل ،إسحاؽ، كإف كاف ىبالفنا
 .(ٓ)«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 إمٌبا خالف السٌنة يف أمور 
دقيقة. كمن يكوف قد رٌد على غريه من الطوائف الذين ىم أبعد عن السٌنة منو، 

                                                           
 .ُِٖ/ِ( جامع بياف العلم كفضلو: ُ)
 .ُِٖ/ِ( جامع بياف العلم كفضلو: ِ)
 ( كذا يف اؼبطبوع: )عن ااسن(، كالصواب: )على ااسن(.ّ)
 .ّٖٗ/ٖ( سري أعبلـ النببلء: ْ)
 .ُّٕ/ُُسري أعبلـ النببلء: ( ٓ)
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كقالو من اغبٌق، لكن يكوف قد جاكز العدؿ  ،فيكوف ؿبمودنا فيما رٌده من الباطل
كقاؿ بعض الباطل، فيكوف قد رٌد بدعة   ،حد بعض اغبقٌ حبيث ج ،يف رٌده
بباطل أخٌف منو، كىذه حاؿ  ،ابطبلن  (ُ)ببدعة أخٌف منها، كرٌد ابلباطل ،كبرية

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

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

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

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

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

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

 ،لم معناػػما سكىجرانه، لى  ،اهػػكبٌدعن ،ا عليوػػمنأ مغفورنا لو، قي ػػخط ،ائلػػػمسػال
 ،خلقػدة، كال من ىو أكرب منهما، كهللا ىو ىادم الػػر، كال ابن منػػػنص ابن ال

                                                           
 ( الراجح أٌف عبارة )ابلباطل( زائدة، ال داعي ؽبا ىنا.ُ)
 . ُِٕ/ّ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .َُْ/ُٗ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
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 . (ُ)«كالفظاظة ،هولػن الػػم ،وذ ابػػن، فنعػميػم الراحػػػػحٌق، كىو أرحػإذل ال
لم مٌث إٌف الكبري من أئٌمة العلم إذا كثر صوابو، كعي : »أيضنا كقاؿ الذىيبٌ 

ر لو غفى رؼ صبلحو ككرعو كاتٌباعو، يي كظهر ذكاؤه، كعي ربرٌيو للحٌق، كاٌتسع علمو، 
، كال نضٌللو كنطٌرحو، كننسى ؿباسنو. نعم، كال نقتدم بو يف بدعتو كخطئو، وي ػلي ػلى زى 

 . (ِ)«كنرجو لو التوبة من ذلك
مع صٌحة  -كلو أٌف كٌل من أخطأ يف اجتهاده »كقاؿ الذىيٌب أيضنا: 
من يسلم من األئٌمة معنا.  رانه، كبٌدعناه، لقل  أىد -إيبانو، 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 كالهبم الدنيا، ككثركا، كفيهم أذكياء كعي 

م ػحٌب العالً ػحٌب السٌنة كأىلها، كني ػهول كالبدع، كني ػى هللا من الػالتوحيد، كنربأ إل
حٌب ما ابتدع فيو بتأكيل ػكالصفات 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 فػعلمهم، كالمبلغ ػالرسوؿ، فقالوا ب
صهم، كالوقيعة فيهم. فهذاف طرفاف جائراف عن القصد، كقصد صبلة، كتنقُ 

 فػي الرافضة، مسلك بػهم نسلك ؛ كال(ُ)نعصم كال ،مػً السبيل بينهما، فبل نؤثٌ 
 فيمن أنفسهم، مسلكهم هبم نسلك بل الشيخني، فػي مسلكهم، كال علٌي،

 أقواؽبم، كلٌ  يقبلوف كال يعصموهنم، كال يؤشٌبوهنم ال همػفإنٌ  الصحابة، من بلهم،ق
يسلكونو ىم يف  ،ة األربعة مسلكناركف علينا يف األئمٌ نكً فكيف يي . يهدركهنا كال

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

كمن لو علم ابلشرع كالواقع هبا رسولو.  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 هبوز أف هتي تٌػبى هبوز 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  أاٌل  تقامتهم،ػػهدكف بعدالتهم، كاسػػػيش
خلو من أجر، ػة ال يػػػن ىذه األمٌ ػػػمجتهد مػصادر عن اجتهاد، كال :الصواب فيو

 ور.ػػػػػػفػغػؤه مػػػػػطػد، كخػػػػػػػػر كاحػػػػػػػػػو أجػػػلػف ،أػػػػػطػراف، كإف أخػػػػػػػو أجػػلػف ،ابػػػػػإف أص
 ،د معصـوػػكلو إصاابت، كال أح ،لو أخطاء ،ةره من األئمٌ ػغيك   حنيفة كأبو

                                                           
م(. فمعَن: )ال نػيؤىثًٌػم(: ُ) ( ضيبطت الكلمة يف اؼبطبوع ىكذا: )نػىٍعصم(، كالصواب: )نػيعىصًٌ
م(: ال ننسبهم إذل )العصمة(. ال  ننسبهم إذل )اإلثػم(، كمعَن )ال نػيعىصًٌ
 .ِّٓ/ٓ( إعبلـ اؼبوٌقعني: ِ)
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كما قاؿ اإلماـ مالك:   - مى هللا عليو كعلى آلو كسلٌ صلٌ  -  رسوؿ هللاإاٌل 
 - ، كأشار إذل قرب النيبٌ " صاحب ىذا القربإاٌل  ،دُ رى كيػي  ،ذ من قولويؤخى  كلٌّ "

 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 دُ 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 أتليفاهتم  -إٌف صدكر بعض األخطاء من العلماء  

 م يصدر منهم، من أفكار، أك مشاعر، أك أقواؿ، أك أفعاؿ. ػإذل اهٌتامهم دبا ل
كلذلك كجبت تربئة العلماء، فبٌا دل تصٌح نسبتو إليهم، صٌحة قطعٌية، كإف   

 كانوا ىبالفونكم يف اؼبذاىب.
ػػػا﴿قاؿ تعاذل:  اءى  َّللً ً  قػىو اًميػػنى  كيونيػػوا آمىنيػػػوا ال ًذينى  يىػػػا أىيُػهى  اًبٍلًقٍسػػػػطً  شيػػػػػهىدى

 ًإف   اَّلل ى  كىاتػ قيوا لًلتػ ٍقوىل أىقٍػرىبي  ىيوى  اٍعًدليوا تػىٍعًدليوا أىال   عىلىى قػىٍوـو  شىنىآفي  هبىٍرًمىن كيمٍ  كىالى 
 . (ُ)﴾تػىٍعمىليوفى  دبىا خىًبريه  اَّلل ى 

كمن ابب أكذل، كجب اغبذر من كٌل ما من شأنو أف يتسٌبب يف نسبة  
برمء منو، يف الواقع؛ سواء أكانت تلك النسبة الباطلة اػبطإ، إذل من ىو 

 راجعة إذل التسرٌع، أـ كانت راجعة إذل التعٌصب، أـ كانت راجعة إذل غرينبا.  
كاجبة، كٌل  -حني يستحٌقوف التربئة  -كمن ىنا كانت تربئة العلماء 
 الوجوب، على اؼبستطيع من الناس. 
 كؽبذه التربئة عٌدة صور، أبرزىا:

م من ألفاظ سقيمة، نسبها إليو بعض ػىي تربئة العالً  التربئة اللفظّية: -1
 أصحابو، أك بعض خصومو؛ لكٌنها يف اغبقيقة ليست موجودة، يف مؤٌلفاتو.

م من تلك األلفاظ اؼبنسوبة إليو تعين أيضنا تربئتو من اؼبعاشل ػكتربئة العالً  
 اؼبفهومة من تلك األلفاظ.

 (ابن تيمٌية)ى ػب إلػسػمعاصرين نػمؤٌلفني الػد الػػػكمن أمثلة ذلك: أٌف أح 

                                                           
 .ٖ( اؼبائدة: ُ)
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 .ٌي ػراء على النبػػتػم ابن عٌباس، ابالفػهػى أنٌو اتٌ ػو؛ فاٌدعػدكره منػٌح صػم يصػل ما
 : جاء يف كتاب )ابن تيمٌية كمنهجو يف اغبديث(

عن ابن عباس، عن النيب صلى هللا عليو كآلو أنو قاؿ: "ًي أىل مكة »
أقل من أربعة برد من مكة إذل عسفاف" كىذا إذل ما يعلم أىل تقصركا يف  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
كآلو، تيمية أنٌو يرمي ابن عباس ابالفرتاء على رسوؿ هللا صلى هللا عليو  ابن

كاؼبعَن إف دل يكن صحيحان على كبو القطع، فإنٌو يبكن أف يكوف موضوعان على 
ابن عباس، أك أنٌو كقع التصحيف يف اغبديث عن طريق اػبطأ، على أٌف يف سند 

اؼبفسر اؼبعركؼ كيركيو  (ُ)الوىاب بن ؾباىد يركيو عن أِب ؾباىد اغبديث عبد
م يوثق، فكاف من اؼبناسب تضعيف ػالوىاب بن ؾباىد ل أيضان عن عطاء، كعبد

ابن عباس ابالفرتاء  اغبديث لذلك، كما فعل ابن حجر العسقبلشل، ال أف يتهم
 . (ِ)«على الرسوؿ صلى هللا عليو كآلو

ىذا ىو النٌص اغبريٌف، لقوؿ اؼبؤٌلف اؼبٌدعي، كما جاء يف كتابو، نقلتو  
 م أتصٌرؼ فيو أدسل تصٌرؼ. ػكما ىو، كل

هاـ ػالقوؿ ابتٌ  (ابن تيمٌية)نٌص أٌف صاحبو ينسب إذل ككاضح من ىذا ال
ػها نسبة تكفي قراءتي  -ببل ريب  -؛ كىي ٌي ػ، ابالفرتاء على النب(عٌباس ابن)

لتكذيبها؛ كال سٌيما من قػػػػرأ )كتب ابن تيمٌية(، كعرؼ الػمذىب، الذم ينتمي 
الرجل، كىو )الػمذىب األثػرٌم(، الذم ال يضاىيو مذىب، فػي القوؿ ىذا إليو 

                                                           
 ( الصواب: )عن أبيو ؾباىد(.ُ)
 .َُٕ-َُٔ( ابن تيمٌية كمنهجو يف اغبديث: ِ)
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 )عبد هللا بن عٌباس(، ببل ريب. :ن االفتػراء، كمنهمػبفضل الصحابة، كتربئتهم م
(، من ُاؼبٌدعي ىذه العبارة، يف اؽبامش ذم الرقم ) كقد نسب اؼبؤٌلفي 

 (. ُِٕص، ِْالفتاكل، 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 إمبا 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 وبد كدل
 .(ُ)«بزماف حدىا كال

ىذا ىو النٌص اغبريٌف، لقوؿ ابن تيمٌية، كما جاء يف الكتاب، نقلتو كما 
 م أتصٌرؼ فيو أدسل تصٌرؼ. ػىو، كل

ككاضح من قراءة ىذا النٌص أنٌو برمء، كٌل الرباءة، من اهٌتاـ ابن عٌباس، 
لكن ىو من  »؛ ألٌف اؼبؤٌلف اؼبٌدعي كتب النٌص ىكذا: ابالفرتاء على النيٌب 

 . «عباس افرتل على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو كبلـ ابن
 كبلـ من ىو كلكن»الفتاكل( ىكذا:  كالنٌص يف كتاب )ؾبموع

                                                           
، ُِٕ/ِْ( ؾبموع فتاكل شيخ اإلسبلـ أضبد بن تيمٌية، طبعة ؾبمع اؼبلك فهد: ُ)

 .ِٕ/ِْكؾبموعة الفتاكل، طبعة دار الوفاء: 
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 ألىل القصر مسافة حد اَّلٌل عليو كسلم إمبا صلى هللا رسوؿ أفرتل. عباس ابن
 .«اؼبدينة...؟ أىل دكف مكة

بة من )االفرتاء(، كبني عبارة )أىفػىتػىرىل( اؼبرك  كالفرؽ كبري بني الفعل )افٍػتػىرىل( 
 من نبزة االستفهاـ، كالفاء العاطفة، كالفعل اؼبضارع )تػىرىل(.

ؤٌلف اؼبٌدعي قد اشتمل على زًيدة كلمة )على( ككاضح أيضنا أٌف نٌص اؼب
 بني كلمة )افرتل( ككلمة )رسوؿ(، فمن أين جاء هبذه الكلمة الزائدة؟!!!

كاشتملت عبارة اؼبؤٌلف اؼبٌدعي أيضنا، على زًيدة كلمة )إذل(، يف عبارة: 
 .«كىذا إذل ما يعلم أىل اؼبعرفة ابغبديث أنٌو كذب...»

سن الظ ٌن ابؼبؤٌلف اؼبٌدعي، فإنٌو سيقوؿ: إٌف اؼبؤٌلف فإف أراد أحد أف وبي
م يرجع ػاؼبٌدعي قد اعتمد على ربريف من حٌرؼ ىذا النٌص، ككثق بو؛ كلذلك ل

 إذل الكتاب بنفسو؛ ليتحٌقق من صٌحة ىذه النسبة االهٌتامٌية.
سن الظٌن بو: لعٌل اؼبؤٌلف اؼبٌدعي من ببلد غري عربٌية؛  كقد يقوؿ من وبي

ضعيفنا يف العربٌية، إذل درجة، ال يستطيع فيها التفريق بني الفعل لذلك يكوف 
)افٍػتػىرىل(، كعبارة )أىفػىتػىرىل(؛ كال يستطيع أيضنا التفريق بني زًيدة كلمة )على(، 

 كبني حذفها من النٌص!!!
أٌما يف حالة إساءة الظٌن ابؼبؤٌلف اؼبٌدعي، فإٌف اؼبؤٌلف اؼبٌدعي سيكوف 

 ى ابن تيمٌية، يف ىذه اؼبسألة؛ بتحريف النٌص من جهتني:متٌػهىمنا ابالفرتاء عل
بزًيدة كلمة )على(، كحذؼ رأس نبزة القطع من )أفرتل(؛  جهة اللفظ، -أ

ا لتحريف اؼبعَن.  لتكتب ىكذا: )افرتل(؛ سبهيدن
بتفسري النٌص ار ؼ تفسرينا سقيمنا، بعد قطعو عن تتٌمتو،  جهة ادلعىن، -ب

 اليت توٌضح اؼبراد منو، كٌل التوضيح.
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م من إرادة معافو سقيمة، نسبها إليو بعض ػىي تربئة العال معنويّة:ـالتربئة ال -2
 أصحابو، أك بعض خصومو؛ لكٌنها يف اغبقيقة ليست مرادة، يف مؤٌلفاتو.

كفيلة ابلقضاء على كثري من صور )التخطئة العلمٌية(، كالتربئة اؼبعنويٌة  
 اليت تتفاكت يف درجاهتا، أعين: التكفري، كالتفسيق، كالتضليل، كالتبديع... إخل.

فكثريكف ىم اؼبؤٌلفوف اؼبتٌػهىموف ابالبتداع كالضبلؿ؛ بسبب أٌف خصومهم 
 فٌسركا أقواؽبم تفسريات سقيمة، غري موافقة للمعاشل اليت قصدكىا.

قد تكوف تفسريات خصومهم سليمة، تكشف عن الدالالت اليت تدٌؿ ك 
 ، عليها أقواؿ أكلئك اؼبؤٌلفني اؼبتٌػهىمني؛ كلكٌن تلك الدالالت غري مقصودة أصبلن
كاػبطأ إمٌبا حصل يف تعبري أكلئك اؼبؤٌلفني اؼبتٌػهىمني، عن مرادىم، فجاء 

 قواعد العربٌية.  خصومهم، كفهموا أقواؽبم على النحو السليم، الذم تقتضيو
من إرادة تلك  -كلذلك كجب على من أراد تربئة اؼبؤٌلفني اؼبتٌػهىمني 

ي سياؽ الكبلـ، كينظر يف سائر مؤٌلفاهتم؛ لتكوف ػأف ينظر ف -اؼبعاشل السقيمة 
 ىي القرائن الداٌلة على مقاصدىم اغبقيقٌية. -مطٌرًدة فيها ػال -اؼبعاشل الشائعة 

م قد يذكر يف كتابو بعض الركاًيت ػنويٌة: أٌف العالً كمن قبيل التربئة اؼبع 
 اؼبكذكبة؛ لتبيني حاؽبا، كربذير الناس من االعتماد عليها.

لكٌن بعض اؼبؤٌلفني اؼبتعٌصبني يفرتكف عليو، فينسبوف إليو تصحيح تلك 
الركاًيت اؼبكذكبة، أك ييونبوف أتباعهم من اعبٌهاؿ، أبنٌو يصٌححها، كأنٌو ما 

 كتابو إاٌل لبلحتجاج هبا.أكردىا يف  
م تربئة معنويٌة، من ىذه النسبة الباطلة؛ ببياف أٌف ػفالواجب تربئة العالً 

م يكن من مراده، كإمٌبا كاف مراده من إيرادىا ػتصحيح تلك الركاًيت اؼبكذكبة ل
 ىو التحذير من االعتماد عليها. 

م يف كتابو: ركاية من ػد العالً فالفرؽ كبري بني اإليراد كاالعتماد؛ كأف ييورً 
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خٌية، أك رأًين من اآلراء العلمٌية؛ ػحديثٌية، أك ركاية من الركاًيت التاريػالركاًيت ال
ا ل ا، أك ػكيكوف مفٌندن ما أكرده، أك متوقٌػفنا فيو؛ كليس شرطنا أف يكوف مؤيٌدن
ا، أك م  حتجًّا، دبا أكرده.ػمعتمدن

ا من مؤٌلفي )الغبلة( جد كثرين ػمذىبٌية( أٌنك تػكات الضحً مي ػكمن )ال
 -اليت وبتٌجوف هبا؛ إلثبات عقائدىم اػباٌصة  -ييونبوف أتباعهم أبٌف الركاًيت 

ىي ركاًيت مٌتفق على تصحيحها؛ بداللة أٌف بعض كتب اؼبخالفني قد أكردت  
 كثرينا من تلك الركاًيت!!!

ذبد  -اليت وبتٌجوف دبا فيها من ركاًيت  -كحني تنظر يف تلك الكتب 
 صة؛ لبياف األحاديث الضعيفة كاؼبوضوعة!!!أبرزىا تلك الكتب اؼبخص  أٌف 

: اغبديث الفبلشٌل ذكره ابن عدٌم يف كتابو )الكامل(، أك  فيقولوف مثبلن
اؼبوضوعات(، أك ذكره ابن اعبوزٌم يف   )تذكرة اؼبقدسٌي يف كتابو طاىر ذكره ابن

علل اؼبتناىية(، أك ذكره كتابو )اؼبوضوعات(، أك ذكره ابن اعبوزٌم يف كتابو )ال
القٌيم  كالكتاب(، أك ذكره ابن اغبفظ عن )اؼبغين الدين اؼبوصلٌي يف كتابو ضياء

اؼبصنوعة(، أك ذكره  اؼبنيف(، أك ذكره السيوطٌي يف كتابو )الآلل  يف كتابو )اؼبنار
كتابو اؼبرفوعة(، أك ذكره الشوكاشٌل يف   الشريعة عراؽ الكناشٌل يف كتابو )تنزيو ابن

 اجملموعة(. )الفوائد
كالعاٌمة غالبنا جٌهاؿ، ال يعرفوف شيئنا، عن الفرؽ بني اإليراد كاالعتماد؛ 

يعرفوف أٌف ىذه الكتب قد أٌلفها أصحاهبا؛ للكشف عٌما يركف أنٌو من  كال
 األحاديث الضعيفة كاؼبوضوعة!!!

سوف على فإٌما أف يكوف )مؤٌلفو الغبلة( كاذبني، ـبادعني، مغالطني، يدلٌ 
العاٌمة، كييونبوهنم أبٌف تلك الركاًيت: صحيحة، معتربة، متواترة؛ ألٌف ـبالفيهم 

 قد أكردكىا يف كتبهم!!! 
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كإٌما أف يكونوا جاىلني، غافلني، مقٌلدين، ال يعرفوف بطبلف ما يكتبوف، 
ا!!!  فهم دبنزلة العاٌمة، يف اعبهل كالغفلة، كمع ذلك تصٌدكا للتأليف تقليدن

ل التربئة اؼبعنويٌة: أف يصٌحح العادل حديثنا معيٌػننا، وبتٌج بو ـبالفوه؛ كمن قبي
كلكٌن تصحيحو ال يعين أنٌو يصٌحح التفسري، الذم اختاره ـبالفوه؛ كإمٌبا يفٌسر 
اغبديث، على كبو آخر، مغاير لتفسريىم؛ فلذلك ال هبوز أف يينسىب إذل العادل 

 كدل يصٌحح تفسري اؼبخالفني.  اؼبصٌحح ما دل يقصده؛ فإنٌو صٌحح اؼبنت،
م من تطبيقات سقيمة، يلتـز هبا بعض ػىي تربئة العالً التربئة التطبيقّية:  -3

ا، يف مؤلٌفاتو.ػمقٌلديو، أك بعض مػحٌبيو؛ لكٌنو يف اغبقيقة ل  م يدعي إليها أحدن
صى، فكثرية ىي التطبيقات اليت   كاألمثلة على ىذه اغبالة أكثر من أف ربي

لناس، كاستمسكوا هبا، كتعٌصبوا ؽبا، كٌل التعٌصب، حٌت بلغوا درجة اخرتعها ا
 يبالوف فيها أف ىبالفوا علماء اؼبذىب، الذين يعٌظموهنم، كيٌدعوف تقليدىم. ال

 -من الرجاؿ كالنساء  -كيكفي أف تعرؼ أف بعض اؼبصرٌيني اؼبعاصرين  
 رسائل -  عشر قرانن اؼبتوىٌف يف مصر، قبل اثين -ييرسلوف إذل ضريح )الشافعٌي( 

؛ يطلبوف منو فيها  ما ال هبوز أف ييطلىب إاٌل من مالك اؼبلك، اغبٌي القٌيـو
  .(ُ)كيشتكوف إليو من أىليهم، كجرياهنم، 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 
لعبادات ا يستمسكوف ابػػها، كمػوا بػػكػتمسػة، كاسػػػػامٌ ػن العػػاؿ، مػهٌ جي ػبعض ال

 اؼبفركضة، أك أشٌد من ذلك!!!

                                                           
 .ُّٖ-ّْٕ( انظر: رسائل إذل اإلماـ الشافعٌي: ُ)
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م، من القوؿ ػمذىب الذم ينتسب إليو العالػرئة الػىي تب مذهبّية:ـالتربئة ال -4
ًمع عليو علماء اؼبذىب.ػالسقيم، الذم ل  م هبي

فكما ال يصٌح أف يينسىب القوؿ السليم إذل مذىب معنٌي، إاٌل إذا أصبع  
أف يينسىب القوؿ السقيم إذل مذىب عليو علماء اؼبذىب؛ فكذلك ال يصٌح 
 معنٌي، إاٌل إذا أصبع عليو علماء اؼبذىب.

منا قديػ - مؤٌلفنيػحنبلٌي(؛ فإٌف بعض الػمذىب الػ: )الكمثاؿ على ذلك 
جًمع عليها ػم يي ػسقيمة، لعىقىديٌة مذىب أقواالن ػينسبوف إذل ىذا ال -كحديثنا 

 لبعضهم.   حنابلة(، بل ىي أقواؿه ػ)ال
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
 - أِب الفرج منو كبلـى  الذم نقلى  -ف ىذا اؼبصن   فإفٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 

 -عاه فيما اد   -بو  ا رد  كإمبٌ  ،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 الزاغوشلٌ  أاب
يف ـبالفتو ؽبؤالء بكبلـ   حكى عنهم ما أنكره؛ بل ىو وبتجٌ  كال ،عليهم للردٌ 

 ،رزؽ هللا التميميٌ  :مثل ،نيكما يذكره من كبلـ التميميٌ   ،ةكثري من اغبنبليٌ 
 .(ُ)«الوفا بن عقيل كأِب

قد  -الذين اعتمدكا على أسلوب )التعميم(، يف غري ؿبٌلو  -فاؼبؤٌلفوف 
                                                           

 .ََُ/ْؾبموعة الفتاكل:  (ُ)
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 م يقولوا بو. ػنسبوا القوؿ السقيم إذل علماء، ل -بذلك التعميم  -أخطأكا؛ ألهٌنم 
كليس )التعميم الباطل( ؿبصورنا يف مزاعم اؼبخالفني، بل يبيكن 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 
 م يقولوا ابلقوؿ السقيم.ػمن مزاعم اؼبخالفني؛ من أجل تربئة العلماء، الذين ل

لتربئة اؼبذىبٌية ؿبصورة، يف اؼبذاىب الفقهٌية، كاؼبذاىب العىقىديٌة، كليست ا
  .بل تشمل )اؼبذاىب العلمٌية( أيضنا

علماء التفسري، علماء القراءات، كال أصبع : أصبع ، مثبلن فبل ييقاؿ
أصبع علماء اغبديث، كال أصبع علماء األصوؿ، كال أصبع علماء األخبلؽ،  كال
يف الواقع، حبيث ينتفي  ،التاريخ، إاٌل إذا كاف اإلصباع حاصبلن أصبع علماء  كال

ا.  اؼبخالف، كلو كاف فردنا كاحدن
جوز أف ييقاؿ: أصبعت األٌمة، أك أصبع علماء األٌمة؛ إاٌل عند ػككذلك ال ي

ا. ػانتفاء ال  مخالف، كلو كاف كاحدن
ارنا، أك ػ، أك احتقبناػن؛ تعصُ ػخالفيمي ػاع أف ييقصي الػمػٌدعي اإلجمي ػب حه ػػػكقبي

 ٌف من أقصى غيػػػػرىه، أقصاه غيػػػػريه. رنا؛ فإػتكفي
 لً ثى كمى   -اـ ػػمقػي ىذا الػف -ى )اإلسبلـ( ػإل ،منسوبةػمذاىب الػال لي ػثى كمى 
 منسوبة إذل )علم النحو(.ػاؼبذاىب ال
فثٌمة فرؽ كبري بني أف ييقاؿ: ىذا قوؿ النحوٌيني البصرٌيني؛ كبني أف  
ىذا قوؿ صبهور النحوٌيني البصرٌيني؛ أك ييقاؿ: ىذا قوؿ كثري من النحوٌيني ييقاؿ: 

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 
 سبلـ، من األفراد، كاعبماعات، يف االعتقادات، كاألعماؿ، كاألخبلؽ.اإل

صيبوف إذا كانت كاؼبنسوبوف إذل اإلسبلـ ليسوا دبعصومني، فقد يي  
طئوف إذا كانت تطبيقاهتم ـبالفة تطبيقاهتم موافقة للصورة التنزيلٌية، كقد ىبي 

 للصورة التنزيلٌية.
كن أف تتعٌدل إذل غريه، من يبي  كمن أجـر منهم، فجريبتو زبٌصو ىو، كال 

ب إذل الدين، نسى األىل كاألقارب كاعبرياف كاألصدقاء كاؼبعارؼ، فضبلن عن أف تي 
 ـ.جرً مي ػب إليو النسى الذم يي 
 - قديبنا كحديثنا - منسوبني إذل اإلسبلـػر أٌف بعض النكً فبل أحد يي  
ب جرائم نسى تي  كلكن ليس من العدؿ أف ؛فمنهم القاتل كالزاشل 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 الزًٌسلى   إًن وي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن
اًبغبٍىقًٌ كىمىٍن قيًتلى مىٍظليومنا فػىقىٍد جىعىٍلنىا ًلوىلًيًًٌو سيٍلطىاانن فىبلى  النػ ٍفسى ال يًت حىر ـى اَّلل ي ًإال  

ييٍسًرٍؼ يف اٍلقىٍتًل إًن وي كىافى مىٍنصيورنا﴾
(ُ) . 

، كال هبمع (مليار إنساف)اليـو أكثر من  (اإلسبلـ)إذل  (اؼبنسوبني)إٌف  
، (مسلمػال)التسمية االصطبلحٌية: تلك ، إاٌل أمر كاحد، ىو (اؼبنسوبني)ىؤالء 

ن ػػػع ،اسػا النػهػرؼ بػػحػة، كٌل اإليهاـ، انػمػوىً كىي تسمية مي  (؛مسلموفػال) أك

                                                           
 .ّّ-ِّ( اإلسراء: ُ)
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 . ٌي(ػرعػػي: )األصل الشػ، أعنللداللة عليو ؛ضعتالذم كي  ،األصل الصحيح
يٌتخذكف من ىذه التسمية  - من الطاعنني فيو -كما زاؿ أعداء اإلسبلـ 

م يزعموف أٌف اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ ذريعة للطعن يف اإلسبلـ؛ ألهنٌ االصطبلحٌية 
ىم التطبيق الواقعٌي لئلسبلـ، فإذا أجـر بعض اؼبنسوبني، فمصدر إجرامهم ىو 

 !!بوف!نسى دينهم، الذم إليو يي 
بطبلف ىذه الذريعة؛ فإٌف العمل دبقتضاىا يعين  - كٌل الوضوح  - ككاضح

ب إذل اليهوديٌة، كجرائم اؼبنسوبني نسى جرائم اؼبنسوبني إذل اليهوديٌة هبب أف تي  أفٌ 
  .ب إذل اؼبسيحٌيةنسى إذل اؼبسيحٌية هبب أف تي 

كهبذا ال ينجو دين من اؼبطاعن؛ فكيف يطعن الطاعنوف يف اإلسبلـ، 
 !!بوف؟!نسى اليت إليها يي  ،بسبلح يوٌجهونو إذل أدًيهنم

، (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 يػىهيوًدًيًّ كىالى نىٍصرىانًيًّا كىلىًكٍن كىافى حى
اٍلميٍشرًًكنيى﴾كىمىا كىافى ًمنى 

(ُ) . 
نسبة كاقعٌية، كىذه حاؿ الصاغبني، من الذين يكثر  ،اؼبنسوب إذل اإلسبلـ -2

كأبرزىم: السابقوف  ،سارعوا إذل التوبة ،كإذا أخطأكا ؛صواهبم، كيقٌل خطؤىم
  ، كالذين اتٌبعوىم ِبحساف.ن كاألنصارياؼبهاجر  األٌكلوف، من

حىق  ًجهىاًدًه ىيوى اٍجتػىبىاكيٍم كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم  قاؿ تعاذل: ﴿كىجىاًىديكا يف اَّلل ً 

                                                           
 .ٕٔ( 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 اًس فىأىًقيمي  ا عىلىٍيكيٍم كىتىكيونيوا شيهىدى ةى كىآتيوا لًيىكيوفى الر سيوؿي شىًهيدن وا 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
  .يهاالباطن أعداء للدين، فإسبلمهم يف الظاىر، كقلوهبم خاكية، ال إيباف ف

ٍم تػيٍؤًمنيوا كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا كىلىم ا ػقاؿ تعاذل: ﴿قىالىًت اأٍلىٍعرىابي آمىن ا قيٍل لى 
ئنا ًإف   يبىافي يف قػيليوًبكيٍم كىًإٍف تيًطيعيوا اَّلل ى كىرىسيولىوي الى يىًلٍتكيٍم ًمٍن أىٍعمىاًلكيٍم شىيػٍ يىٍدخيًل اإٍلً

اَّلل ى غىفيوره رىًحيمه﴾
(ِ) . 

 ألفٌ  ؛ة لبعض األعرابفاآلية خاصٌ  ؛كابعبملة: »القرطيبٌ أبو عبد هللا قاؿ 
﴿كىلىًكٍن قيوليوا كمعَن  كما كصف هللا تعاذل.  ،كاليـو اآلخر ،منهم من يؤمن اب

م ألهنٌ ؛ خوؼ القتل كالسيب، كىذه صفة اؼبنافقني؛ استسلمنا :أم ،(ّ)أىٍسلىٍمنىا﴾
ا ؤمن قلوهبم، كحقيقة اإليباف التصديق ابلقلب. كأمٌ تكدل  ،أسلموا يف ظاىر إيباهنم

 . (ْ)«يف الظاىر، كذلك وبقن الدـ ، فقبوؿ ما أتى بو النيبٌ  ،اإلسبلـ
 - كا مظهرين اإلسبلـءا جامٌ ػل ،فهؤالء األعراب»كقاؿ ابن عاشور: 
هبم هللا يف كذٌ   - م حديثو عهد بوألهنٌ  ؛ة لعقائد اإليبافككانت قلوهبم غري مطمئنٌ 

 إاٌل  ،ابإلسبلـ عتدٌ و ال يي على هللا، كأنٌ  ابطنهم م ىبفى ػم لليعلموا أهنٌ  ؛اآمنٌ  :قوؽبم
 :ماف بدكف إسبلـػبدكف اآلخر، فاإلي ،ي أحدنباػغنماف، فبل يي ػإذا قارنو اإلي

                                                           
 .ٖٕ( اغبٌج: ُ)
 .ُْ( اغبجرات: ِ)
 .ُْ( اغبجرات: ّ)
 .ُِْ/ُٗ( اعبامع ألحكاـ القرآف: ْ)
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 .(ُ)«كرسولو  ،جمعهما طاعة هللاػنفاؽ، كي :مافػعناد، كاإلسبلـ بدكف إي
 :معركفاف عند العلماء أظهرنبا عندمكلذلك كجهاف »كقاؿ الشنقيطٌي: 

الصحيح، كاإلسبلـ  اه الشرعيٌ سمٌ عنهم يف ىذه اآلية ىو مي  اإليباف اؼبنفيٌ  أفٌ 
 ،الذم ىو االستسبلـ كاالنقياد ابعبوارح ،ت ؽبم فيها ىو اإلسبلـ اللغومٌ ثبى مي ػال

قيقة اغب مع أفٌ  ،ة ىنا على اإلسبلـاغبقيقة اللغويٌ  ا ساغ إطبلؽكإمبٌ  دكف القلب.
الشرع الكرصل 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 منطوًين كتفى بو شرعن ابإلقرار يي 
﴿كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا﴾ ة يف قولو:اغبقيقة اللغويٌ 

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»مٌث قاؿ الشنقيطٌي: 
 .(ْ)«...ار يف الباطنمسلموف يف الظاىر، كىم كفٌ م ألهنٌ 
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 :(الوراثٌينيالػمنسوبني )الواحػػد، مػن ىػؤالء د ػفتج

                                                           
 .ِْٔ/ِٔ( تفسري التحرير كالتنوير: ُ)
 .ُْ( اغبجرات: ِ)
 .ٕٓٔ-ْٕٔ/ٕ( أضواء البياف: ّ)
 .ٕٓٔ/ٕ( أضواء البياف: ْ)
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كقد ترؾ  ل؛ا قتكردبٌ  ،الراب، كىبوف األمانة كيسرؽ، كيكذب، كيغٌش، كأيكل
أبقذع األلفاظ،  ،ا سٌب هللا الصبلة كالزكاة كالصياـ، كسائر العبادات، كردبٌ 

، (مسلمنا)، كيسٌميو الناس: (مسلمنا)التوبة؛ مٌث يسٌمي نفسو: يف  ،كدل يفٌكر يومنا
 !!؟!(اإلسبلـ)إذل  ،كرذائلو ،؛ لينسبوا جرائمو(الطاعنوف)األعداء أييت مثٌ 

، كنسوا، (اإلسبلـ)إذل  ،منسوبنيػٌرىم عدد الػػمتفاخرين قد سػإٌف بعض ال 
تناسوا قولو تعاذل: ﴿فىأىم ا الز بىدي فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىم ا مىا يػىنػٍفىعي الن اسى فػىيىٍمكيثي  أك
﴾يف   . (ُ)اأٍلىٍرًض كىذىًلكى يىٍضًربي اَّلل ي اأٍلىٍمثىاؿى

إنٌو من أسلم  (...اؼبسلم)لكلمة الشرعٌي اؼبعَن  - أك تناسوا - كنسوا 
 .كعمل الصاغبات ،، كآمن كجهو 

اذل: ﴿كىمىٍن ييٍسًلٍم كىٍجهىوي ًإذلى اَّللً  كىىيوى ؿبيًٍسنه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى اًبٍلعيٍركىًة عقاؿ ت
اٍلويثٍػقىى كىًإذلى اَّللً  عىاًقبىةي اأٍليميوًر﴾
(ِ). 

 إًن يًن  كىقىاؿى  صىاغًبنا كىعىًملى  اَّلل ً  ًإذلى  دىعىا فب نٍ  قػىٍوالن  أىٍحسىني  كىمىنٍ قاؿ تعاذل: ﴿ك 
 .(ّ)﴾اٍلميٍسًلًمنيى  ًمنى 

ةى كىآتيوا الز كىاةى كىمىا تػيقىدًٌميوا أًلىنػٍ قاؿ تعاذل: ﴿ك  فيًسكيٍم ًمٍن خىرٍيو كىأىًقيميوا الص بلى
ديكهي ًعٍندى اَّللً  ًإف  اَّلل ى دبىا تػىٍعمىليوفى بىًصريه  كىقىاليوا لىٍن يىٍدخيلى اعبٍىن ةى ًإال  مىٍن كىافى ىيودنا  .ذبًى

تيٍم صىاًدًقنيى   بػىلىى مىٍن أىٍسلىمى  .أىٍك نىصىارىل تًٍلكى أىمىانًيُػهيٍم قيٍل ىىاتيوا بػيٍرىىانىكيٍم ًإٍف كينػٍ
 .(ْ)﴾كىٍجهىوي َّللًً  كىىيوى ؿبيًٍسنه فػىلىوي أىٍجريهي ًعٍندى رىبًًٌو كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى 

                                                           
 .ُٕالرعد: ( ُ)
 .ِِ( لقماف: ِ)
 .ّّ( فٌصلت: ّ)
 .ُُِ-َُُ( البقرة: ْ)
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كىال ًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الص اغًبىاًت سىنيٍدًخليهيٍم جىن اتو ذبىٍرًم قاؿ تعاذل: ﴿ك 
اًلًدينى ًفيهىا  ا كىٍعدى اَّللً  حىقًّا كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اَّللً  ًقيبلن ًمٍن ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى  .أىبىدن

ٍد لىوي ًمٍن  لىٍيسى أبًىمىانًيًٌكيٍم كىالى أىمىاشلًٌ أىٍىًل اٍلًكتىاًب مىٍن يػىٍعمىٍل سيوءنا هبيٍزى ًبًو كىالى هبًى
ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الص اغًبىاًت  .ديكًف اَّللً  كىلًيًّا كىالى نىًصرينا

كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا فب ٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي َّللًً   .فىأيكلىًئكى يىٍدخيليوفى اعبٍىن ةى كىالى ييٍظلىميوفى نىًقرينا
ًليبلن  ًنيفنا كىازب ىذى اَّلل ي إًبٍػرىاًىيمى خى  .(ُ)﴾كىىيوى ؿبيًٍسنه كىاتػ بىعى ًمل ةى إًبٍػرىاًىيمى حى

مة ا ؿبر  مسلموف يشربوف اػبمر، كىم يعلموف أهنٌ »قاؿ علٌي الطنطاكٌم:  
 اظبو، كال يبٌتوف إليو بصلة أكثق يف دينهم! مسلموف ال يعرفوف من اإلسبلـ إاٌل 

ة كبلد كأسرة إسبلميٌ  من صلة اللقب كاألسرة كالبلد! كماذا ينفع لقب إسبلميٌ 
، كأيمر ابؼبنكركوبي  ،فيحرـٌ ما أحلٌ  يتجاكز حدكد هللا، رجبلن  إسبلميٌ  ، ٌ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  

ف ا من أخوفن  ؛إذا شتمو كانؿ 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
ُدكفى فىمىا جىزىاءي مىٍن يػىٍفعىلي ذىًلكى ًمٍنكيٍم ًإال  ًخٍزمه يف اغبٍىيىاًة الُدنٍػيىا كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػيرى ﴿

اًب كىمىا اَّلل ي ًبغىاًفلو عىم ا تػىٍعمىليوفى  ة، كليس اإلسبلـ كالنصرانيٌ . (ِ)﴾ًإذلى أىشىدًٌ اٍلعىذى
كيعرتؼ  ،من أف وبضر صلواهتا ،صاحبو ما يكفي صاحبها كليس يكفي

 ،لقى حبلها على غارهبايي  ،يعيش يف اغبياة كالسائمة سها كبطارقها، مثٌ سي لقي 

                                                           
 .ُِٓ-ُِِ( النساء: ُ)
 .ٖٓ( البقرة: ِ)
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 مٌتبعيو كلٌ نري لً كأفادىا كآذاىا! بل اإلسبلـ دين كامل يي  ،كنفعهافرتعى ما ضٌرىا 
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 
تكم كؾبامعكم، كيف  كىزلكم، كبيو  كمتكونوا مسلمني يف سرٌكم كجهركم، كجدٌ 

كزبلعوا  ،ا أف زبرجوا من اإلسبلـكإمٌ  ؛ككقت من أكقاتكم ،أمر من أموركم كلٌ 
كم كافركف إنٌ  :تقولوا للناس أًيديكم، مثٌ  كتنفضوا منو ،تو من أعناقكمقى بػٍ رً 

 -كال ىبسر اإلسبلـ  ،إذ زبسركف اإلسبلـ ،شيء كإذف زبسركف كلٌ  ؛مرتٌدكف
ال يضريه أف ىبرج  ،ا تعٌهد هللا حبفظودينن  ا. كإفٌ يئن إذ ىبسركم ش - دؿبمٌ  كربًٌ 

 . (ُ)«ام يدخلوا فيو أبدن ػم لعلم هللا أهنٌ  ،منو أقواـ
ا على فعرفنا شرًّ  ،عرفنا ىؤالء الناىضني»كقاؿ علٌي الطنطاكٌم أيضنا: 

كافرين   ،كألقاهبم ،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 إهنٌ  :! يقولوفكإف استطاعوا إليو سبيبلن  ،وبٌجوف البيت كال
ا، كتراىم أبعد عن كسفورن  ،اػن جػفرتل تفرني  ،كأقرابءىم ،كأكالدىم ،كنساءىم، بيوهتم

بدم مسلم امرأتو سافرة، تي  كاألرض عن السماء! ،عن الباطل اغبقٌ  من ،اإلسبلـ
ة إفرقبيٌ  ،مسلم أكالده ابدية عوراهتم كساقيها!، كذراعيها ،كسحرىا ،للناس كبرىا

عليو صبلة هللا  ،دا يعرفوف عن ؿبمٌ أكثر فبٌ  ،مدارسهم، يعرفوف عن اؼبسيح
 يدخل فيو ال ،ايلبث يومن  ة يف العاـ، كال! 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  ،يكن ابلسنن مػكإذا ل ،م يكن ابلصـوػكإذا ل ،ابلصبلة
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 ني  كىو مسلم! ،ابلسفور
كأظباء اآلابء، ككافركف فيما  ،يف تذاكر النفوس ،ني، الذين ىم مسلموفاعبغرافيٌ 

 .(ُ)«ريد أف نعود إذل الدينكراء ذلك. ني 
كيف اكبسر مفهـو اإلسبلـ يف نفوسنا إذل ىذا »كقاؿ ؿبٌمد قطب: 

اىاهتا، بل يف صبيع اذبٌ  ،ةللحياة البشريٌ كيف اكبسر من مفهـو شامل  ؟؟اغبدٌ 
د صبح ؾبرٌ للكوف كاغبياة كاإلنساف، لكي يي  -يف اغبقيقة  -مفهـو شامل 
ة.. بل  ابلنيٌ  إاٌل ل أحياانن ل على كبو من األكباء، بل ال تؤدٌ عبادات تؤدٌ 

يدكر يف  يظلٌ  ة.. مثٌ كال بغري النيٌ  ،ة على اإلطبلؽ، ال ابلنيٌ ل أحياانن تؤدٌ  ال
كيف اكبسر من دستور  صادقو اإلسبلـ؟ ،نا مسلموفأنٌ  -مع ذلك  -بلدان أخ

ها، ػاتكاجتماعيٌ  ،هاػتحكم اقتصادًيٌ ػمها: يكينظٌ  ،هاة كلٌ شامل وبكم اغبياة البشريٌ 
يف  ،كمشاعرىا، كسلوكها العمليٌ  ،كأفكارىا ،ها، كسياستهاػاتكركحانيٌ  ،هاػتًيٌ كمادٌ 

من الواقع.. مشاعر  ال رصيد ؽبا ،مشاعر ىائمةد صبح ؾبرٌ كاقع اغبياة، لكي يي 
 ،غري مسلم ي ؾبتمعػف ،كىو يعيش -إف دارت  -ي نفس صاحبها ػتدكر ف

كىو  -إف دارت  -كال وباكؿ 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 يبتٌ  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

كيف اكبسر من حياة كاملة قائمة على  ...ابؼبرؤكسابلدكلة، أك عبلقة الرئيس 
، تشمل الدنيا كاآلخرة كاألرض واقعيٌ لو كسلوكو الثي 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 اإلسبلـكيف نبتت تلك األفكار العجيبة اليت تقسٌ  األجزاء؟
 ر أفٌ تفصل بني ىذه كتلك، كتتصوٌ  من انحية أخرل، مثٌ  ،اا عمليًّ كسلوكن  ،انحية

كيف دار يف  دبعزؿ عن السلوؾ؟! ،اكن أف تكوف إسبلمن اؼبشاعر كحدىا يبي 
نظاـ على  من أمٌ  ،هتمم يستطيعوف أف يستوردكا اقتصادًيٌ أخبلد اؼبسلمني أهنٌ 

ة فكرة من أيٌ  ،أصوؿ ؾبتمعهم كقواعده، كيستوردكا غري 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، مثٌ  ،األرض
ها، شيء، كىبوف أماانتو كلٌ  يف كلٌ  ،وو يستطيع أف ىبالف تعاليم ربٌ اؼبسلم أنٌ 
مة، كيقبل إذل اؼبتعة ارٌ  ،وف كىبدع، كيتجاكز اؼبتاع اؼبباحكيكذب كىب فيغشٌ 
 ،لي نفسو من تبعة إقامة اجملتمع اؼبسلما على ىذا اؼبتاع، كىبي حرصن  ؛كاؼبهانة الذؿٌ 

يف إقامة  ،وكيشارؾ بذلك كلٌ  أك ابلدعوة إذل ذلك اجملتمع، ،سواء بسلوكو الذايتٌ 
 ر بعد ذلك أفٌ يتصوٌ  ؾبتمع غري مسلم، قائم على الظلم كاالكبراؼ كاؼبعصية.. مثٌ 

ط عنو تبعاتو سقً كن أف تي يبي  -أك غري ـبلصة  ،ـبلصة -بضع ركعات يف النهار 
ا ر اؼبسلمة أهنٌ كيف أمكن أف تتصوٌ  كتسلكو يف عداد اؼبسلمني؟! ،أماـ هللا

كتكذب كربقد كتغتاب..  كزبوف أماانتو: فتغشٌ  ،اتستطيع أف زبالف تعاليم رهبٌ 
لي كجسد شهواف، كزبي  ،عني هنمة 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.. مثٌ  ،إقامة ؾبتمع غري مسلم
ط عنها تبعاهتا سقً كن أف تي بة يف داخل قلبها يبي ة الطيٌ النيٌ  خلدىا بعد ذلك أفٌ 

من أين أتت تلك األفكار الغريبة اليت  كتسلكها يف عداد اؼبسلمات؟! ،أماـ هللا
لدين كاالقتصاد؟ ما للدين كعبلقات الفرد تقوؿ: ما للدين كنظاـ اجملتمع؟ ما ل

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

للدين كالواقع كابختصار.. ما للدين كاغبياة؟ ما  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 يبارس حقيقة اإلسبلـ

ا قديبن  ،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 انتساهبم اؼبذىيٌب، كلكٌنهم ىبي 
الذم ينتموف إليو ىو اإلسبلـ، دكف ما سواه من اؼبذاىب، فيدافعوف عن آرائهم 

  .بلـاؼبذىبٌية، أكثر من دفاعهم عن أصوؿ اإلس
بغضوف من ىبالفوهنم يف اؼبذىب، كيطعنوف فيهم، كقد كذبد كثرينا منهم يي 

ركف بعض ـبالفيهم، كردٌبا تدابركا، كتقاتلوا، فكأهٌنم نسوا، أك تناسوا األمر يكفٌ 
  !!ابالعتصاـ، كالنهي عن التفٌرؽ!

                                                           
 .ٖ-ٓ( ىل كبن مسلموف: ُ)
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تػيقىاتًًو كىالى سبىيوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم قاؿ تعاذل: ﴿ًيى أىيُػهىا 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 ًإٍخوىاانن 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 آًيى ةه الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذىًلكى يػيبػىنيًٌ

أيىٍميريكفى 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 شيء غري اإلسبلـ. -أ  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(. ٌينيابلغربٌيني، كابلتنوير 
يف  ،فتجد أحدىم يلتـز ببعض األحكاـ، كردٌبا حافظ على الصلوات

للحصوؿ على فرصة ألداء  غريه اؼبساجد، كتشٌوؽ إذل صياـ رمضاف، كانفس
كلكٌن ىذا كٌلو ال يبنعو من تعطيل بعض األحكاـ، أك  ؛اغبٌج، أك العمرة

  !!!تناسيها، أك التساىل فيها
كاشفة عن شعرىا ككبرىا، كأعلى صدرىا،   -كىو يرل  -ج ابنتو فتخر 

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  ػيػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىن  كىيى كىقيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت ﴿قاؿ تعاذل:  
ًهن  كىالى يػيٍبًدينى ػً ييوبػخيميرًًىن  عىلىى جي ػً كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهين  ًإال  مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىٍليىٍضرًٍبنى ب

ًء  ئًًهن  أىٍك آابى بػيعيولىًتًهن  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 ػػػػٌرًجى نى الػػػًة مً ػػي اإٍلً
ٍخًفنيى ًمٍن زًينىًتًهن  كىتيوبيوا ًإذلى اَّللً  ػٍورىاًت النًٌسىاًء كىالى يىٍضرًٍبنى أبًىٍرجيًلًهن  لًيػيٍعلىمى مىا يي ػػعى 
 .(ُ)﴾ًميعنا أىيُوى اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى ػى ج

أىيُػهىا الن يبُ قيٍل أًلىٍزكىاًجكى كىبػىنىاًتكى كىًنسىاًء اٍلميٍؤًمًننيى ييٍدًننيى  ﴿ًيى كقاؿ تعاذل:  
بًيًبًهن  ذىًلكى أىٍدسلى   أىٍف يػيٍعرىٍفنى فىبلى يػيٍؤذىٍينى كىكىافى اَّلل ي غىفيورنا عىلىٍيًهن  ًمٍن جىبلى

رىًحيمنا﴾
(ِ). 

                                                           
 .ُّ( النور: ُ)
 .ٗٓاألحزاب:  (ِ)
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 هجوم الشيطان
 

على كثري من اؼبنسوبني إذل )اإلسبلـ(؛ فصاركا  لقد استحوذ الشيطاف
بعضنا من خدمو، كجنوده، كعمبلئو، كأكليائو، كأدكاتو. كمنهم من تصٌدركا يف 

 )خدمة الشيطاف(، حٌت صاركا قبومنا من قبومو.
فمنهم )قبـو السياسة السقيمة(، من الرؤساء، كالوزراء، كأذانهبم، الذين  

 رعٌية، ككانوا خدمنا ـبلصني لؤلعداء. أفسدكا يف الببلد، كظلموا ال
كمنهم )قبـو الفٌن السقيم(، كال سٌيما قبـو )الغناء كالرقص كالتمثيل(، 

 د.  فسً مي ػثري، كالتمثيل المي ػالذين شغلوا الناس ابلغناء الفاسق، كالرقص ال
كمنهم )قبـو الرًيضة السقيمة(، كال سٌيما قبـو )كرة القدـ(، اليت 

 الناس، كقلوهبم، كأمواؽبم، كأكقاهتم، كشغلتهم عن كٌل خري كبركة.استلبت عقوؿ 
كمنهم )قبـو الصحافة السقيمة(، الذين ىم أقبلـ، أبيدم األعداء، 
يكتبوف هبا ما يلٌوثوف بو عقوؿ الناس، كقلوهبم؛ من ربريض كتثبيط، كترغيب 

قاد ا تي مهالك، كمػكترىيب، كتزيني كتنفري، كهتويل كهتوين؛ ليقودكىم إذل ال
 حها.ػالدكاٌب إذل مذاب

كمنهم )قبـو اإلعبلـ السقيم(، الذين ىم أبواؽ، أبيدم األعداء، ينفخوف 
فيها؛ فينفثوف ظبومهم يف الناس؛ ليقتلوا فيهم معرفة اغبقيقة، كحٌب اغبقيقة، 

 برباؾبهم اػببيثة اؽبٌدامة.
م، عن كمنهم )قبـو الفكر السقيم(، الذين اكبرفوا بعقوؿ الناس، كقلوهب

 الصراط القوصل، بكتبهم الداعية إذل ـبالفة الشريعة اإلسبلمٌية، كلٌػيًّا، أك جزئيًّا.
لقد كاف )قبـو الشيطاف( أخطر األدكات، اليت ازٌبذىا الشيطاف كسيلة؛ 

 لصٌد الناس عن فهم الشريعة، كالعمل دبقتضاىا. 
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 ىذه اليـو تنطلي أف اؼبسلمني أعداء يئس كلقد»قاؿ سٌيد قطب:  
 تقـو كٌلها شٌت، طرؽ إذل العالػم يف لئلسبلـ اؼبناىضة القول فلجأت اػبدعة؛
 جيشنا اإلسبلميٌ  العادل أكباء يف اليـو القول ؽبذه إفٌ  .القديبة اػبدعة تلك على
 كأحياانن كٌتاب -كابحثني  كدكاترة كفبلسفة أساتذة صورة يف العمبلء، من جرٌارنا

 سبللة من اكبدركا ألهٌنم اؼبسلمني؛ أظباء حملوفػي -كصحفٌيني  كفٌنانني كشعراء
 ػبلخلة موج و العمبلء من اعبيش ىذا! اؼبسلمني علماء من كبعضهم! مسلمة
 كصحافة؛ كفنٌ  كأدب كعلم حبث صورة يف األساليب، بشٌت  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؛
 تصٌورات مطًٌ كربي  ضناقً تي  كالسلوؾ، للشعور كقواعد كميثيل تصٌورات كابتداع منها؛
 كالػميثيل التصٌورات تشويو بقدر اؼببتدىعة، التصٌورات تلك كتزيني كميثيلها؛ العقيدة
 تستوم اليت اػبيليقٌية القاعدة كسحق عقاؽبا؛ من الشهوات كإطبلؽ اإليبانٌية؛
 كيشٌوىوف! نثرنا األرض يف ينثركنو الذم الوحل، يف لتخرٌ  النظيفة؛ العقيدة عليها
 أليسوا! مسلموف بعد كىم! النصوص وبرٌفوف كما كوبرٌفونو، كٌلو، التاريخ
النهار،  كجو اإلسبلـ ييعلنوف اؼبسلمة األظباء هبذه كىم اؼبسلمني؟ أظباء وبملوف
 الكتاب أىل دكر كتلك هبذه كيؤٌدكف.. آخره يكفركف اجملرمة ااكالت كهبذه
 .(ِ)«القدصل الدكر ذلك يف كاإلطار، الشكل إاٌل  يتغرٌي  ال. القدصل

 -يف ىذا العصر  -كلذلك قبد أٌف حاؿ أكثر اؼبنسوبني إذل )اإلسبلـ( 

                                                           
 )للتفُلت(.( كذا يف اؼبطبوع، كاؼبراد: ُ)
 .ُْٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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 اؼبخدًٌرات(، كلكٌنهم ال يشعركف!!! تعاطي دمنني(، على )مي ػتضاىي حاؿ )ال
فقد أدمنوا على األغاشٌل الفاسقة، كالرقصات اؼبثرية، كالتمثيلٌيات اؼبفسدة، 

عند  -كات اؼبريبة؛ حٌت ماتت كاؼببارًيت اؼبلهية، كالربامج اػببيثة؛ كمواقع الشب
الغرية على أحكاـ )الشريعة(، كالغرية على نسائهم، كأخواهتم،  -أكثرىم 

 دمنيها!!! رات يف مي كبناهتم؛ كال سٌيما بعد أف فعلت فيهم ما تفعلو اؼبخدًٌ 
رات بصريٌة، تدخل من طريقي السمع كالبصر، رات ظبعٌية، كـبدًٌ فهي ـبدًٌ 

لتدريج، حٌت تيدمن النفس عليها، كسبييت الوعي إذل النفس، فتخٌدرىا اب
د النفس عن الواقع، كٌل حنا، كتيبعً ابلتدريج، كتزيٌػػن للنفس ما كاف مستقبى 

 اإلبعاد، فتعيش يف عالػم خيارٌل، ال عبلقة لو ابلواقع. 
رة، كالتمثيلٌيات ػثيمي ػات الػٌي الفاسقة، كالرقصػم يتأثٌر ابألغانػد أحدىػفتج

خبيثة، ػرامج الػلهية، كالبمي ػًيت البارى مي ػدة، كاإلابحٌيات الشيطانٌية، كالميفسً ػال
ٌب كييبغض، كيرضى مي ػكالشبكٌيات ال ريبة؛ فيضحك كيبكي، كيفرح كوبزف، كوبي

كيغضب، كيشتهي كيشمئٌز، كيتحٌمس كيتكاسل، كىبشع يف االستماع 
أثٌر ابؼبآسي يت كاؼبشاىدة؛ فينسى كٌل ما حولو، ككٌل من حولو؛ كلكٌنو ال

حمبلت الصليبٌية؛ ألنٌو ػمجازر البوذيٌة، كاالنتهاكات الصهيونٌية، كالػالواقعٌية، كال
 ما عرفو منها؟!!!ػيبارل ب يعرؼ عنها شيئنا ذا قيمة، أك ال ال

حاسوب ػي التلفاز كالػف -و د ابنتي شاىً يبارل أف تي  كذبد الرجل منهم: ال
ش كالرقص كالتعٌرم؛ ألٌف نفسو قد مشاىد الغزؿ كالعشق كالفح -كاؽباتف 

 حة؟!!!أدمنت على مشاىدهتا، حٌت صارت عنده مستساغة، غري مستقبى 
)قبمات الشيطاف(، من اؼبغٌنيات، أك  و بعضى د ابنتي قلًٌ كلذلك ال يبارل أف تي 

الراقصات، أك اؼبمٌثبلت؛ فتلبس زٌم الفاسقات، كتغٌطي كجهها دبساحيق 
، حٌت تبدك كواحدة منهٌن، مٌث زبرج إذل اؼبقهى؛ التجميل، كما تفعل الفاسقات
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لتدٌخن النرجيلة، أك إذل السوؽ، حيث االختبلط كاؼبواعدة كالرذائل؛ بل ردٌبا 
 أكصلها أبوىا بنفسو إذل مواضع الفتنة، كقلبو مطمئٌن؟!!!

ككذلك ال يبارل أف تعمل ابنتو، يف اؼبقاىي اغبديثة؛ ػبدمة الرجاؿ 
يف صاالت اؼبساج؛ لتدليك الرجاؿ الفاسقني، كما كراء الفاسقني؛ أك تعمل 

 ذلك من فبارسة البغاء؟!!!
د( ىي أخبث ما أنتجو )قبـو الشيطاف(؛ كىي فسً مي ػمار )التمثيل الػكث

 أخطر كسائل اإلفساد، كأكربىا، كأشيعها، كأمشلها. 
رات البصريٌة؛ رات السمعٌية، كاؼبخدًٌ فييمكن أف تشتمل على سائر اؼبخدًٌ 

كالغزلٌيات البذيئة، كالعشقٌيات الصروبة، ، كالرقصات اؼبثرية، ن األغاشٌل الفاسقةم
كالفحشٌيات الفاضحة، كاإلابحٌيات اػبليعة، كاألزًيء الفاتنة، كالتجميلٌيات 

غرية؛ كما تشتمل على خبلصة ما تدعو إليو الربامج الشيطانٌية اؽبٌدامة، مي ػال
 ة اإلسبلمٌية!!!سٌيما التحٌرر من أحكاـ الشريع كال

صحيح أٌف اؼبؤٌلفني ادىثني قد اختلفوا يف )التمثيل(، فمنهم من قاؿ  
؛ كلكٌنهم (ُ)ابلتحرصل اؼبطلىق، كمنهم من قاؿ ابلتحرصل اؼبقي د، كاإلابحة اؼبشركطة

 د(. م ىبتلفوا أدسل اختبلؼ يف القوؿ بتحرصل )التمثيل الػميفسً ػل
د(؛ ل الشائع الغالب ىو )التمثيل الػميفسً كال ىبتلف اثناف يف أٌف التمثي 

فات صروبة للشريعة اإلسبلمٌية، كال سٌيما اؼبشتمل على خالى ػفإنٌو قائم على م
 أك اإلابحٌيات. اؽبزلٌيات، أك الغزلٌيات، أك العشقٌيات، أك الفحشٌيات،

                                                           
، كؾبمػوع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: َّ-ٓ( انظر: إقامة الدليل على حرمة التمثيل: ُ)
، ٗٓ-ٕٓ، كالتمثيل: ُٗٓ-َٗٓ/ُِ، كفتاكل نور على الدرب: ِِٕ-ُِٕ/ٓ

 . ِٖٔ-ِٕٔ، َُِكاغبراـ يف اإلسبلـ:  كاغببلؿ
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صى ِبالؼ ميفسً ػإٌف اآلاثر السٌيئة، لثمار )التمثيل ال د( أكثر من أف ربي
 ، فنقوؿ: ، موجىزة جامعةالصفحات؛ كلكٌننا نستطيع أف نيوًجزىا، بعبارة كاحدة

أصبحت )شريعة التمثيل( ىي البديل الشيطاشٌل عن )شريعة التنزيل(؛ 
كلذلك أصبحت عقائد أكثر اؼبنسوبني، كأعماؽبم، كأخبلقهم: موافقة لشريعة 

 التمثيل، كـبالفة لشريعة التنزيل!!!  
اؼبنسوبني، لرأيتى العجب العجاب؛ فتجد يف السوؽ فلو دخلتى أسواؽ 

من يبيعوف أزًيء الفاسقات، كأشباه الفاسقات، كال يبالوف بعرض صور 
العارًيت، كأشباه العارًيت، كتعليقها يف ابٌلت، دبرأل من الرجاؿ كالنساء 

 كاألطفاؿ؛ لرتغيب الناس يف بضائعهم؟!!! 
ارًيت، يف أكثر البضائع، كقد انتشرت صور العارًيت، كأشباه الع

على صناديق األدكية، كاألعشاب، كاألطعمة، كاألشربة،  ،فتجدىا مطبوعة
كاألجهزة، كاأللعاب، كعلى أغلفة الدفاتر، كعلى اغبقائب، كالثياب، انىيك 

 عن الكتب كالصحف كاجملبٌلت!!!  
كلؤلطفاؿ نصيب يف تلويث العقوؿ كالقلوب، كتعكريىا، كزبريبها، 

ن النبع الصايف؛ فبدالن من تربية األطفاؿ تربية إسبلمٌية، يعمد اآلابء كصرفها ع
كاألٌمهات إذل تسليم أطفاؽبم إذل )برامج التلفاز(، اليت أعٌدىا عمبلء الشيطاف؛ 
ا،  لتهيئة األطفاؿ هتيئة شيطانٌية خبيثة؛ ليكونوا بذكرنا فاسدة، تينتج جيبلن فاسدن

 ارغة، ليس يف ابطنها شبرة طٌيبة. يعرؼ عن اإلسبلـ، إاٌل قشورنا ف ال
ا أف يرتكػػػػػب ىػػؤالء   ،جػػرائػػػم القتػػل (:الػمنسػػوبػوف)كلذلك ليس بعيػػػدن

 ،كاالحتكار ،كالغشٌ  ،كالراب ،كالسرقة ،كالسحاؽ ،كاللواط ،كاالغتصاب ،كالزنػى
رات، كغريىا من اعبرائم؛ فإهٌنم قد أعرضوا عن مخدًٌ ػكتعاطي ال ،خمورػكشرب ال

سٌيما من الػممثٌلني  كال -؛ بعد أف صار )نػجـو الشيطاف( (حقائق الشريعة)
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قدكة ألكثر الرجاؿ الطائشني، كالنساء  -الفاسقني، كالػممٌثبلث الفاسقات 
 الطائشات!!!

أصبح  - ي شريعة )التنزيل( أشٌد التحرصلػمحرـ  فػال -فالتعامل الربوٌم 
عند أتباع )شريعة التمثيل( عذابن مستساغنا، كاؼباء الزالؿ؛ فأين اؼبنسوبوف 

 رىا، كمن العمل دبقتضاىا؟!!!ٌلوف من قراءة اآلًيت اٌرًمة، كمن تدبُ اؼبستحً 
 يػىتىخىب طيوي  ال ًذم يػىقيوـي  كىمىا ًإال   يػىقيوميوفى  الى  الٌرابى  أيىٍكيليوفى  ال ًذينى ﴿قاؿ تعاذل: 

 كىحىر ـى  اٍلبػىٍيعى  اَّلل ي  كىأىحىل   الٌرابى  ًمٍثلي  اٍلبػىٍيعي  ًإمب 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  كىيػيٍرِب  الٌرابى  اَّلل ي  يبىٍحىقي  خىاًلديكفى. ًفيهىا ىيمٍ  الن ارً  أىٍصحىابي  فىأيكلىًئكى   كىاَّلل ي  الص دى
بُ  الى  . كىف ارو  كيل   وبًي ةى  كىأىقىاميوا الص اغًبىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا ال ًذينى  ًإف   أىثًيمو  كىآتػىويا الص بلى

 آمىنيوا ال ًذينى  ًيى أىيُػهىا وبىٍزىنيوفى. ىيمٍ  كىالى  عىلىٍيًهمٍ  خىٍوؼه  كىالى  رىهبًًٌمٍ  ًعٍندى  أىٍجريىيمٍ  ؽبىيمٍ  الز كىاةى 
 ًمنى  حًبىٍربو  فىٍأذىنيوا تػىٍفعىليوا دلىٍ  فىًإفٍ  ميٍؤًمًننيى. كينػٍتيمٍ  ًإفٍ  الٌرابى  ًمنى  بىًقيى  مىا كىذىريكا اَّلل ى  اتػ قيوا
تيمٍ  كىًإفٍ  كىرىسيولًوً  اَّلل ً     .(ُ)﴾تيٍظلىميوفى  كىالى  تىٍظًلميوفى  الى  أىٍموىاًلكيمٍ  ريءيكسي  مٍ فػىلىكي  تػيبػٍ

 أف إاٌل  يبيكن 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 مضموانن
 القذرة، كالصحافة القذرة، األفبلـ يف اؼباؿ الستثمار اؼبباشر؛ الدافع فهو مثٌ 

                                                           
 .ِٕٗ-ِٕٓ( البقرة: ُ)
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 ربطٌم اليت كاالذٌباىات، اغبرؼ، كسائر األبيض، كالرقيق كاؼببلىي، كاؼبراقص،
 أنفع يينش  أف نبٌو ليس ابلراب اؼبستداف كاؼباؿ.. ربطيمنا البشريٌة أخبلؽ

 من هبيء إمٌبا الربح كاف كلو. رحبنا أكثرىا يينش  أف نبٌو بل للبشريٌة؛ اؼبشركعات
. األرض أكباء يف اليـو اؼبشاىد ىو كىذا.. اؼبيوؿ كأقذر الغرائز، أحطٌ  استثارة
 .(ُ)«الربومٌ  التعامل ىو األٌكؿ كسببو

لقد اكبرفت )شريعة التمثيل( ابؼبنسوبني من أتباعها عن )شريعة التنزيل(، 
أشٌد خطرنا، من تلك  -يف كثري من جوانبها  -اغبديثة(؛ اليت ىي  إذل )اعباىلٌية

 )اعباىلٌية القديبة(، كأعظم ضررنا منها.
 أرجاسها جاىلٌية كلكلٌ . اعباىلٌية ىي اعباىلٌية إفٌ »قاؿ سٌيد قطب: 

 من الناس قلوب خلت فحيثما. كاؼبكاف الزماف من موقعها ييهمٌ  ال. كأدانسها
 ربكم -العقيدة  ىذه من منبثقة -شريعة  كمن تصٌوراهتم، ربكم إؽبٌية، عقيدة
 اليت -كاعباىلٌية  ..الكثرية صورىا من صورة يف اعباىلٌية إاٌل  تكوف فلن حياهتم،
 العربٌية، اعباىلٌية تلك عن طبيعتها يف زبتلف ال -كحلها  يف اليـو البشريٌة تتمرٌغ
 منها أنقذىا حٌت  األرض؛ أكباء يف عاصرهتا اليت اعباىلٌيات، من غريىا أك

 إذل كنظرة! كبري ماخور يف تعيش اليـو البشريٌة إفٌ  .كزٌكاىا كطٌهرىا اإلسبلـ
 كحاانهتا، كمراقصها، صباؽبا، كمسابقات أزًيئها، كمعارض كأفبلمها، صحافتها،
 كاإلوباءات اؼبثرية، كاألكضاع العارم، للحم اجملنوف سعارىا إذل كنظرة كإذاعاهتا؛
 الربوٌم، نظامها جانب إذل.. كٌلها اإلعبلـ كأجهزة كالفنٌ  األدب يف اؼبريضة،

 كعملٌيات كتثمريه، عبمعو خسيسة ككسائل للماؿ، سعار من كراءه يكمن كما
 اػبيليقٌي، ورىالتد جانب كإذل ..القانوف ثوب تلبس ،كابتزاز كاحتياؿ نصب

                                                           
 .ِِّ/ُلقرآف: ( يف ظبلؿ اُ)



153 

 نظاـ، ككلٌ  بيت، ككلٌ  نفس، كلٌ  يهٌدد أصبح الذم االجتماعٌي، كاالكببلؿ
 الذم البائس اؼبصري على للحكم تكفي كٌلو ىذا إذل نظرة.. إنساشلٌ  عذبمُ  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، األزًيء بيوت إفٌ »كقاؿ سٌيد قطب أيضنا:  

 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 األزًيء؟
 اغبملة ىذه تقود اليت ف،كالصح كاجملبٌلت كالقصص، كالركاًيت 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، هبذا 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 مثٌ ! كالتجميل األزًيء، مصٌممي أيدم

 الصناعات كسائر كالتجميل، الزينة كأدكات األقمشة استهبلؾ يف اإلسراؼ
 ليست كاألزًيء اللباس قضٌية إفٌ ! كتغٌذيو ،السعار ىذا على تقـو اليت الكثرية،
 قضٌية كبني بينها الربط ذلك مثٌ  كمن.. للحياة كمنهجو ،هللا شرع عن منفصلة
 إهٌنا :شٌت  أبسباب كالشريعة ابلعقيدة ترتبط إهٌنا .السياؽ يف كالشرؾ اإليباف
 األمور، ىذه يف للناس تشرع اليت اعبهة كربديد ابلربوبٌية، شيء كلٌ  قبل تتعٌلق
 تتعٌلق كذلك  .اغبياة جوانب كشٌت  ،كاالقتصاد األخبلؽ يف العميق التأثري ذات
 ىذا يف اإلنساشلٌ  الطابع كتغليب البشرٌم، اعبنس يف اإلنساف، خصائص ِببراز

 كالقيػم، كاألذكاؽ، التصٌورات، تػمسخ كاعباىلٌية .اغبيواشلٌ  الطابع على اعبنس،
! كرجعٌية أتٌخرنا اإلنساشلٌ  كالسرت كرقيًّا، العرم اغبيواشٌل تقٌدمنا كذبعل. كاألخبلؽ

 عندان ذلك كبعد .اإلنساف كخصائص اإلنساف، لفطرة مسخ ذلك بعد كليس
 للديػػػن مػػػػا النسػػػػػػاء؟ كمبلبػس للديػػن مػػػػا كالػػزٌم؟ للديػػن مػػػػا: يقولػػػػوف جاىلٌيوف

 زماف، كلٌ  فػي اعباىلٌية، فػي الناس، ييصيب الذم الػمسخ إنٌو كالتجميل؟..
 .(ُ)«مكاف كلٌ  كفػي

 كوبكم الضوابط، كتبطل اؼبوازين، تنقلب ىكذا»كقاؿ سٌيد قطب أيضنا:  
 كماذا .يبيل كال ينحرؼ ال الذم هللا، ميزاف ىو ليس اؼبيزاف أفٌ  داـ ما اؽبول
 من كتعد الضاٌلني، تسٌميهم: إهٌنا هللا؟ هبدل اؼبهتدين عن اليـو اعباىلٌية تقوؿ
 الكريو، اؼبستنقع إذل يهتدم من أجل!.. كالقبوؿ ابلرضى كيرجع، منهم يهتدم
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 اليت ،للفتاة اليـو جاىلٌيةػال تقوؿ كماذا! فيو جاىلٌيةػال تتمرٌغ الذم الوحل ىػكإل
 هاػالرخيص؟ إنٌ  اللحم يستقذر الذم للفت تقوؿ كماذا حمها؟ػل عن تكشف ال
 كرباكؿ! كريفٌية كصبودنا كزبٌلفنا رجعٌية :رنباكتطهُ  كنظافتهما ىذا عهماترفُ  سٌميتي 

 كنظافتهما ترٌفعهما تيغرؽ أف كاإلعبلـ التوجيو كسائل من سبلكو ما بكلٌ  اعباىلٌية
 اعباىلٌية تقوؿ كماذا! الكريو اؼبستنقع يف فيو، تتمرٌغ الذم الوحل يف كتطٌهرنبا

 كالسينما، األفبلـ، كجنوف الكرة، مبارًيت جنوف عن اىتماماتو ترتفع ؼبن
 تقوؿ إهٌنا كاؼببلىي؟ الفارغة، كاغبفبلت الرقص، كجنوف إليو، كما كالتليفزيوف،

 إذل ذبرٌه أف كرباكؿ! كالثقافة اؼبركنة كتنقصو نفسو، على مغلقك  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 »كقاؿ سٌيد قطب أيضنا: 

 جنوفػكال مشاىدىا،ػب االىتماـ يػف كاإلسراؼ الرًيضٌية، األلعاب يسٌمونو:
 دبصارعة كاعبنوف ابؼبودات، كالتقاليع، كاعبنوف ابلسينما، جنوفػكال ابلسرعة،
 اعباىلٌية يف البشريٌة، القطعاف حياة تغشى اليت التفاىات، ببقٌية كاعبنوف الثرياف،
، اغبديثة  عن تعبرينا إاٌل  ليست كٌلها ىذه إفٌ ! الصناعٌية اغبضارة جاىلٌية اليـو
، اإليباف من الركحيٌ  اػبواء  الطاقة تستنفد اليت الكبرية االىتمامات كمن أٌكالن
 الفطريٌة الطاقات إشباع يف اغبضارة، ىذه إفبلس عن إعبلانن  إاٌل  كليست اثنينا؛
 كاؼبيسر؛ اػبمر إذل يقوداف اللذاف نبا اإلفبلس كىذا اػبواء ذلك .سويٌة بطريقة
 اللذاف بذاهتما كنبا. ذكران اليت اعبنوف أنواع كلٌ  إذل يقوداف كما الفراغ، ؼبلء
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 .(ُ)«الشذكذ ىػكالعصيٌب، كإل النفسيٌ  مرضػال كإذل اؼبعركؼ، اعبنوف ىػإل يقوداف
فإف عمد بعض الطاعنني إذل كتب التاريخ؛ ليستخرج منها جرائم منسوبة  

من  ،يؤثٌر يف )براءة اإلسبلـ(إذل كثري من اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ؛ فإٌف ذلك لن 
إمٌبا مة ػجريػن، فالػمنسوبيػإذل ال ،جرائمػتلك اعبرائم؛ فإف صٌحت نسبة تلك ال

م تصٌح نسبتها إذل من نيسبت إليو،  ػتتعٌلق بصاحبها، الذم صدرت منو؛ كإف ل
 كذل ابلرٌد كاإلبطاؿ.كانت أى 
ارتكبها بعض اؼبنسوبني إليو، فٌبن  ،هجرائم (اإلسبلـ)فهل من العدؿ إدانة  

 !!خالفوا أحكامو الصروبة الواضحة، اآلمرة ابؼبعركؼ، كالناىية عن اؼبنكر؟!
ككرامتها  ،العتبارىا فيو ردٌّ  ،ملوكةػالزكاج من م إفٌ »قاؿ سٌيد قطب: 

 حٌت  - دىاكلنسلها من سيٌ  ،هاػبلت التحرير لل من مؤىًٌ ة. فهو مؤىًٌ اإلنسانيٌ 
 "،كلد أـٌ "ى سمٌ فهي منذ اليـو الذم تلد فيو تي  - حظة الزكاجػقها لعتً م يي ػكلو ل

منذ  ،رٌ فهو حي  ،ا كلدىابعد كفاتو. أمٌ  ،ةرٌ صبح حي كتي  ،دىا بيعهاكيبتنع على سيٌ 
كامتنع  "،كلد أـٌ "ا إذا كلدت أصبحت م هبا. فإهنٌ ككذلك عند التسرٌ  مولده.

إذا  ،ارًّ كلدىا منو كذلك حي دىا. كصار بعد كفاة سيٌ  ،ةرٌ بيعها، كصارت حي 
م كبلنبا طريق من رٌ فالزكاج كالتس .اعرتؼ بنسبو، كىذا ما كاف وبدث عادةن 

و قد وبيك 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 شيء من مسألة التسرٌ 

اليت  ،ةحرب الشرعيٌ ػي الػف ،الضركرة اليت اقتضت إابحة االسرتقاؽ كأفٌ ... ضركرة
م ىي ذاهتا اليت اقتضت إابحة التسرٌ  :ذ لشريعة هللامسلم اؼبنفًٌ ػنها اإلماـ العلً يي 

من  اكاف 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 وبسن أاٌل مصري! على أنٌ ػىذا ال
كن إغفاؽبا يف نظاـ ، كال يبي يف حياهتنٌ  ،ب حساهباسى أف وبي  ال بدٌ  ،ةمطالب فطريٌ 

تلبية ىذه اؼبطالب عن طريق  ا أف تتمٌ ككاقعو. فإمٌ  ،يراعي فطرة اإلنساف ،كاقعيٌ 
كي   ؛ااالسرتقاؽ قائمن د، ما داـ نظاـ م السيٌ عن طريق تسرٌ  ا أف تتمٌ الزكاج، كإمٌ 

ة، ال ضابط ، كالفوضى 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 يف كقع ما أٌما ة.يف اعباىليٌ 
 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
 إوباء كال اإلسبلـ، فعل من كليس. اإلسبلـ ىو فليس كٌلو، ىذا أٌما.. السواء
سىب أف هبوز كال. اإلسبلـ  كاقعو إذل ييضاؼ أف كال اإلسبلمٌي، النظاـ على وبي
 اإلسبلـ أصوؿ كفق ينشأ الذم ىو اإلسبلميٌ  التارىبيٌ  الواقع إفٌ  ..التارىبيٌ 
 ما أٌما.. اإلسبلميٌ  التارىبيٌ  الواقع ىو كحده ىذا. كموازينو كشرعتو كتصٌوراتو

 فبل كموازينو، أصولو على خارجنا اإلسبلـ، إذل ينتسب الذم تمعاجمل يف يقع
سىب أف هبوز  كاقع خارج اؼبستقلٌ  كجوده لئلسبلـ إفٌ  .عنو اكبراؼ ألنٌو منو، وبي

 الذم ىو اإلسبلـ إمٌبا اإلسبلـ، يينشئوا دل فاؼبسلموف. جيل أمٌ  يف اؼبسلمني،
 كمن. نتاجو من كنتاج عنو، فرع كاؼبسلموف األصل، ىو اإلسبلـ. اؼبسلمني أنشأ
 النظاـ أصل وبٌدد الذم ىو ليس يفهمونو ما أك الناس يصنعو ما فإفٌ  مٌث،

 لؤلصل مطابقنا يكوف أف إاٌل  األساسٌي؛ اإلسبلـ مفهـو أك اإلسبلمٌي،
 كاقع إليو ييقاس كالذم كمفهومهم، الناس، كاقع عن 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 يرتٌدكف حني كذلك -ألنفسهم  يضعوهنا اليت اؼبذاىب كمن البشر، تصٌورات
 اب األٌكؿ اإليباف فمظهر بو، يؤمنوف أهٌنم اٌدعوا مهما اب، كيكفركف اعباىلٌية،

الكبرية  القاعدة ىذه بغري إيباف 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 إمٌبا ألنفسهم، الناس يصنعو مػل الذم اإلسبلميٌ  النظاـ يف فأٌما
 يٌتبعوه أف إٌما فالناس النظاـ، ىذا يف فأٌما.. كمالكهم كرازقهم كخالقهم الناس
 أف كإٌما اإلسبلمٌي؛ التارىبيٌ  الواقع ىو إذف فواقعهم كفقو؛ أكضاعهم كييقيموا
 اكبراؼ ىو إمٌبا. لئلسبلـ اترىبيًّا كاقعنا ىذا فليس كٌلٌية، هبانبوه أك عنو، ينحرفوا
 التاريخ يف النظر عند االعتبار ىذا إذل االنتباه من بدٌ  كال! اإلسبلـ عن

 زبتلف كىي اإلسبلمٌية، التارىبٌية النظريٌة تقـو االعتبار ىذا فعلى. اإلسبلميٌ 
 ىو الفعليٌ  اعبماعة كاقع تعترب اليت األخرل، التارىبٌية النظرًٌيت 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 أمٌّ  ،من أٌم جريبة ،كٌل الرباءة  ،إٌف اإلسبلـ برمء 
ٌجاب كالقضاة كالسادة إليو، من اػبلفاء كاألمراء كاؼبلوؾ كالسبلطني كالوزراء كاغبي 

دمنني كالقتلة مي ػكال غٌننيمي ػٌتاب كالشعراء كالرس كالكي ػحػط كالرى جنود كالشُ ػكالقادة كال
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 متعٌلمني كالعاٌمة. ػمعٌلمني كالػمؤٌلفني كالػرابني كالمي ػٌجار كالٌجار كالتُ كاللصوص كالفي 
االحتياؿ على  :اليت ىي ،خمسػمفاسد الػفهذه ال»قاؿ ابن تيمٌية:  

 ،لعخي ػاالحتياؿ ابل مٌ ػث ،كمقصودىا ،كإخراجها من مفهومها ،نقض األيباف
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 ِبًيت 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 الرُ ػكم ،و حيل اليهودشبً اليت تي 

 ، ة رسوؿ هللاخالف سنٌ  ،عمبتدً  ككذلك كلٌ »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 ؛م تشرعو الرسلػل كابتدع من الباطل ما ،حقٌ ػال ب ببعض ما جاء بو منككذٌ 

فىًإٍف عىصىٍوؾى فػىقيٍل ًإشٌلً بىرًمءه ﴿قاؿ تعاذل: ، ا ابتدعو كخالفو فيوفالرسوؿ برمء فبٌ 
ًإف  ال ًذينى فػىر قيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم ﴿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 أهنٌ  كالدين ما شرعو هللا كرسولو. كقد ذـٌ 

  .(ْ)«م أيذف بو هللاػا لكشرعوا دينن 
 ،بل ما من إماـ أضبد؛ خصائص من ىذا كليس»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

                                                           
 .ُٕٔ/ّٓ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ُِٔ( الشعراء: ِ)
 .ُٗٓ( األنعاـ: ّ)
 .ُٕٗ/ِٕ( ؾبموعة الفتاكل: ْ)
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مالك  ،قد انتسب إذل مالك أانس .ىو منهم برمء ،إليو أقواـ كقد انتسب إاٌل 
ى ػكانتسب إل ؛ىو برمء منهم ،أانس ى الشافعيٌ ػكانتسب إل ؛برمء منهم

ىو منهم  ،أانس  كقد انتسب إذل موسى ؛ىو برمء منهم ،حنيفة أانس أِب
 ى عليٌ ػكقد انتسب إل ؛ىو منهم برمء ،أانس  ى عيسىػكانتسب إل ؛رمءػػب
 ،نا قد انتسب إليو من القرامطةكنبيٌ  ؛ىو برمء منهم ،طالب أانس أِببن ا

  .(ُ)«من ىو برمء منهم :من أصناؼ اؼببلحدة كاؼبنافقني ،كغريىم ،ةكالباطنيٌ 
كرد علينا رقيم من بعض قارئي : شبهة كجواهبا»كقاؿ ؿبٌمد رشيد رضا: 

كتقصريىم يف  ،ئاهتمكسيٌ  ،شؤكف اػبلفاء جريدتنا، انتقد فيو صاحبو ما كتبناه يف
 يف مثل ىذه اؼبواضيع؛ ألفٌ  ،اػبوض  نعود إذلة، كنصحنا أباٌل كظيفتهم الدينيٌ 

فيشمتوف  ،ان كأعداء دينناءكأعدا طلع عليها األجانبارة يي كتابتها يف جريدة سيٌ 
 أفٌ  -ؽبماأكٌ  كاعبواب عن ىذه الشبهة من كجهني: ة علينا.خذكهنا حجٌ كيتٌ  ،فينا

أك  ،األجانب عند أكلئك ،ك ىو قطرة من حبار التاريخ الزاخرةما كتبناه يف ذل
 فسكوتنا كتماف لو عن أبناء ،فإذا سكتنا عنو .داألعداء الذين يعنيهم اؼبنتقً 

 و ال فائدة فيو إاٌل هم أنٌ كظنٌ  ،إلنباؽبم علم التاريخ ؛الذين هبهلو أكثرىم ،تناملٌ 
قراءة التاريخ  يقوؿ: إفٌ  عوف الفقوظبعت 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 قراءهتا ؿبر   ذلك: إفٌ  قاؿ علىابطلة، بل ال يبعد أف يي 

قاس هبا الكذب يي  و من أعظم الكبائر، النبيٌ  كاالختبلؽ على كتاب هللا تعاذل،
و ل هبا اؼبتفقًٌ شغى كيف كتب الفقو اليت يي  يف سرية ملك أك حاكم أك خليفة أك عادل.

                                                           
 .ُُٗ/ّؾبموعة الفتاكل: ( ُ)
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كالصواب  .اإلفتاء هبا كال ،العمل يصحٌ  اؼبذكور كثري من األقواؿ الباطلة اليت ال
ا يقتضي النظر ، كإمبٌ اغبقٌ ترؾ  بشيء من الباطل ال يقتضي شوب اغبقٌ  أفٌ 

كما ىبرج اللنب من فرث  من بني األابطيل، ليخرج اغبقٌ  ؛الدقيق كالتمحيص
د قوؿ شيوخنا يف اؼبنتقً  غبضرة ا ذكران ىذا لنبنٌي خالصنا للشاربني. كإمبٌ  ،كدـ

إذل استخراج  ليعلم مقدار حاجتنا ؛رات عنواؼبنفًٌ  الذم ىو من أشدٌ  ،التاريخ
حقيقة  كن ؽبم الوقوؼ علىم ال يبي كإشعارىم أهنٌ  ،تناعلى أمٌ كعرضها  ،فوائده

 فإفٌ  ،كإذا سعى ؛م يعرؼ مرضو ال يسعى لعبلجوػكمن ل ؛ منهاإاٌل  ةمرض األمٌ 
الذين  - كما مثلنا مع األجانب .، بل خيبة كنكاالن سعيو يكوف عبثنا كضبلالن 

 إاٌل  - تائجوأصحاب األفكار الضعيفة أف نسرت ضعفنا عنهم أبسبابو كن يئيرت
لكيبل تراه،  ؛  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 تونبٌ 
ة، كىذا األمٌ  العصر اغباضر أف يقوؿ: ىذا شيء يضرٌ  كحالة ،هبهل اتريخ الغابر

وف يغشٌ  ،بقـو جهبلء يف ثياب علماء -كالصرب اب  - نيناكقد مي  .شيء ينفعها
يعلم تنازع  :من يقرأ تنازع العوامل يف النحو كلٌ   أفٌ  اػن تونبٌ  ؛ركف هباة، كيغرٌ األمٌ 
يعرؼ  :تقدصل اؼبسند كاؼبسند إليو كأتخرينبا من يعرؼ أحواؿ ككلٌ  ؛األمم

يف مسائل الرضاع ر للفتول تصدٌ  من ككلٌ  ؛رىاة كأتخٌ ـ األمٌ أسباب تقدٌ 
ة الشعوب من أمراضها، صحٌ  فيت يفلو أف يي  :مة اإلجارة كالسلى كالطبلؽ كصحٌ 

ا فرد منٌ  كالعلم، فصار كلٌ  ة األفكاربل كقعنا يف فوضويٌ  ؛كإطبلقها من كاثقها
سياسة السواد األعظم  أ عليو، كال رئيس يرجع إليو.نًّا، كال برىاف يتوكٌ فى نًّا مً عى مً 
كتكبري ما  ؛ذلك ابؼبمات ئات، كإف انتهىكتماف األمراض كالسيٌ ا اليـو ىي  منٌ 

اختبلؽ  بل ؛ة جببلن كالذرٌ  ،ةة قبٌ  تكوف اغببٌ حٌت  ،د من حسنةوجى عساه يي 
 ،الغركر ة يف حبرلتسبح األمٌ  ؛اغبسنات، كالكذب فيها على األحياء كاألموات
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 يبلؤكف هبا كخطباءىااتٌ كي   ة أفٌ كقد رأينا من سري األمم اغبيٌ  .إذل أف هتلك كتبور
 ئة دبالوف أمر تلك السيٌ كيهوٌ  ئة،تهم سيٌ إذا صدر من أمٌ  ،الدنيا صراخنا كعويبلن 

 ؼبا ال ،ما االستعداد اغبرِبٌ فوف اغبسنات، كال سيٌ ا ىبي كردبٌ  ؛زعجوف بو إذل إزالتهايي 
ما نكتبو يف االنتقاد على خلفاء  كلٌ   الوجو الثاشل: أفٌ  ىبفى من األسباب.
 :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 ،هبم ما حلٌ  صبيع الذين يزعموف أفٌ 

الذم يكاد يبحو سلطتهم من لوح  - كاختبلؿ األعماؿ ،فساد األخبلؽك 
 بسبب إاٌل  ؛هبم ما حلٌ  ذلك كلٌ   -الشعوب كأفقرىا  كهبعلهم أذؿٌ  ،البسيطة

ىذا  أفٌ  كاغبقٌ . حهم يف مهاكم الشقاءإليهم الببلء، كطوٌ  دينهم، فهو الذم جر  
لتنحرؼ ؛ ةكما كانت أمٌ  من االكبراؼ عن الدين، الببلء كالشقاء ما جاءىم إاٌل 
 ،كاألمراء ،ا يكوف ذلك ابلتدريج، ينحرؼ الرؤساءعن دينها دفعة كاحدة، كإمبٌ 

 الذين كىكذا كاف شأف ؛بعهم الدنباءفتتٌ  -اء السوء ػعلم -اء ػهم العلمػفتؤٌكؿ ل
 ة بعدٌ ذلك إاٌل  بعنا سننهم شربنا بشرب، كذراعنا بذراع، كال يتمٌ 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 يبي  ال و أساس للسعادة متني،أنٌ  ر بيافكً ذي 

التقليد األعمى ؽبا ىو  فرأكا أفٌ  ،ة أكرابٌ مدنيٌ  ىم شعاعي أبصارى  خبلفنا ؼبن أعشى
  .(ُ)« شقاء كتعاسة؟كىل زادان ىذا التقليد األعمى إاٌل  ة.الذم ينهض ابألمٌ 

                                                           
 .ُّٕ-َّٕ/ُ( ؾبٌلة اؼبنار: ُ)
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 ،مها من التعقيب القرآشلٌ كىناؾ حقيقة أخرية نتعلٌ »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 انفعة لنارجاؿ ىذه األمٌ 
كالبشر يبعدكف أك  منهج هللا اثبت، كقيمو كموازينو اثبتة، إفٌ  ة بعوف هللا..إسبلميٌ 

كقواعد السلوؾ.  ،ريف قواعد التصوٌ  ،صيبوفيي طئوف ك يقربوف من ىذا اؼبنهج، كىبي 
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 ىبي  الثابتة.
 - كال يتغاضى عن خطئهم كاكبرافهم و يصفهم ابالكبراؼ.فإنٌ  ،ينحرفوف عنو

م كبن ليجارم اكبرافهم! كنتعلٌ  ؛كال ينحرؼ ىو - هما تكن منازؽبم كأقدارىمم
ة و من اػبري لؤلمٌ تربئة األشخاص ال تساكم تشويو اؼبنهج! كأنٌ  من ىذا أفٌ 

ف اؼبخطئوف اؼبسلمة أف تبقى مبادئ منهجها سليمة انصعة قاطعة، كأف يوصى 
ر أخطاؤىم رب   تي كأاٌل  - كانوا  أًيًّ  - ونوابلوصف الذم يستحقٌ  ،كاؼبنحرفوف عنها
 ا، بتحريف اؼبنهج، كتبديل قيمو كموازينو. فهذا التحريف كالتبديلكاكبرافاهتم أبدن 

أك  إ،ابػبط ،ات اؼبسلمةمن كصف كبار الشخصيٌ  ،أخطر على اإلسبلـ
لئلسبلـ ليس  االكبراؼ.. فاؼبنهج أكرب كأبقى من األشخاص. كالواقع التارىبيٌ 

 فعل ككلٌ  ا ىو كلٌ صنعو اؼبسلموف يف اترىبهم. كإمبٌ  ،كضع فعل ككلٌ  ىو كلٌ 
فهو خطأ  للمنهج كمبادئو كقيمو الثابتة.. كإاٌل  ،ا سباـ اؼبوافقةموافقن  ،كضع صنعوه
ب على سى ا وبي إمبٌ  ؛ب على اإلسبلـ، كعلى اتريخ اإلسبلـسى وبي  ال ،أك اكبراؼ

أك  إ،ن خطونو: مف أصحابو ابلوصف الذم يستحقٌ أصحابو كحدىم، كيوصى 
خ ػو اتريػس ىػبلـ ليػاتريخ اإلس أك خركج على اإلسبلـ.. إفٌ  ،اكبراؼ

اتريخ اإلسبلـ ىو  أك ابللساف! إفٌ  ،ابالسم ،نػو كانوا مسلميػكل ،نػمسلميػال
كسلوكهم، كيف أكضاع  ،رات الناسلئلسبلـ، يف تصوٌ  اغبقيقيٌ  اتريخ التطبيق
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اثبت، تدكر حولو حياة الناس يف  حياهتم، كنظاـ ؾبتمعاهتم.. فاإلسبلـ ؿبور
، فإذا ىم خرجوا عن ىذا اإلطار، أك إذا ىم تركوا ذلك اور بتااتن  إطار اثبت.
ب على سى فاهتم كأعماؽبم ىذه ربي كما ؽبم يومئذ؟ كما لتصرٌ  ،فما لئلسبلـ
إذا  ،م مسلموففوف أبهنٌ ر هبا اإلسبلـ؟ بل ما ؽبم ىم يوصى فس  اإلسبلـ، أك يي 
 ؛ا كانوا مسلمنيمنهج اإلسبلـ، كأبوا تطبيقو يف حياهتم، كىم إمبٌ خرجوا على 

م أظباءىم أظباء مسلمني، كال ألهنٌ  قوف ىذا اؼبنهج يف حياهتم، ال ألفٌ م يطبٌ ألهنٌ 
ة مو لؤلمٌ مسلموف؟! كىذا ما أراد هللا سبحانو أف يعلٌ  ميقولوف أبفواىهم: إهنٌ 

ل عليها النقص يسجٌ اؼبسلمة، كىو يكشف أخطاء اعبماعة اؼبسلمة، ك 
عفيها من جرائر النقص كالضعف يرضبها بعد ذلك كيعفو عنها، كيي  كالضعف، مثٌ 
 .(ُ)..«يف حسابو.
فيجب  ،أك األعداء ابإلسبلـ ،ا ما ألصقو اعبهلةأمٌ »قاؿ ابن ابز: ك 

ما  ق ابلرتاث اإلسبلميٌ لصى  ال يي كحٌت  ، براءة اإلسبلـ منو يتبنٌي التنبيو عليو، حٌت 
اذ كازبٌ  ،من إحداث األبنية على القبور ،ليس منو، كما فعل اعبهلة كاؼبشركوف

 ؛اؼبساجد على القبور، فهذا ليس من شأف اإلسبلـ، كاإلسبلـ وبارب ىذا
كما   ،ا من كسائل الشرؾألهنٌ  ؛اؼبساجد عليها اذكازبٌ  ،وبارب البناء على القبور
 حٌت  ،عةة، من اعبهلة كاؼببتدً ه األمٌ كاتبعهم كثري من ىذ ،فعلت اليهود كالنصارل
 ؛كالقباب، كحصل الشرؾ بسبب ذلك ،ذكا عليها اؼبساجدبنوا على القبور، كازبٌ 

، كليست من الرتاث اإلسبلميٌ  ،ا ليست من اإلسبلـو على أهنٌ نب  فيجب أف يي 
 ،كالدعاء عندىا ،كىكذا الصبلة عند القبور ؛كالقضاء عليو ،كهبب إنكار ذلك

ا  أهنٌ بني  كيي  ،و على ىذانب  من كسائل الشرؾ، هبب أف يي  :القراءة عندىام كربرٌ 

                                                           
 .ّّٓ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 .(ُ)كأنكره اإلسبلـ ،جهلةػا أحدثو المٌ ػ، بل ىي مليست من الرتاث اإلسبلميٌ 
و من الرتاث، 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  
سواء كانت ي يدعو إليها دعاة الشرؾ، ػالت ،جميع اآلاثرػكىكذا االحتفاؿ ب

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 هنى عنو اإلسبلـ ،من الرتاث، بل ىو الرتاث اإلسبلميٌ 

أك  ،ي بعض البلدافػف ،فقد توجد أصناـ ،كىكذا .منو، كىو من كسائل الشرؾ
ا م أهنٌ على هبب أف يي  ،ى اإلسبلـػب إلنسى أك تي  ،ى األنبياءػب إلنسى تي  ،بعض الدكؿ

الصبلة عليهم  -هم ميع الرسل كلٌ ػكج ،ميع األنبياءػج كضبلؿ، كأفٌ  ،خطأ
 ،إذل توحيد هللا، كإذل اإلسبلـ، الذم ىو إخبلص العبادة  دعوا - كالسبلـ

د من غري عبى حارب ما يي  ؽبم نوح هم وباربوف األصناـ، كأكٌ كحده، ككلٌ 
واع، كيغوث، كيعوؽ، كسي  ،ر من عبادة: كدٌ كهنى قومو عن ذلك، كحذٌ  ،هللا

هذا األمر، كهبب ػو لفيجب التنبٌ  .بسبب الغلوٌ  ؛همػا كقع الشرؾ بمٌ ػكنسر، ل
ليس  ي اإلسبلـ ماػ ال يدخل فحٌت  ؛ب العلم كأىلو النهي عن ذلكبٌل على طي 
ة هللا، أك سنٌ  و ما ثبت بكتاب، كأنٌ ؼ الرتاث اإلسبلميٌ عرى كهبب أف يي  منو.

                                                           
: ما قيل عن زًيرة )قرب الرضا(، يف كتاب )الثقات، البن حٌباف: ( ُ)  (. ْٕٓ/ٖانظر مثبلن
 .ّٖٔ-ِّٕ/ُنظر: رسائل يف حكم االحتفاؿ ابؼبولد النبوٌم: ( اِ)
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، كدبا شرعو هللا لعباده، أك أصبع عليو اؼبسلموف، ىذا ىو الرتاث  رسولو
أك أماكن  ،من عبادات ،ثوفدً كأحدثو ا ،عوفما ابتدعو اؼببتدً  اأمٌ  .اإلسبلميٌ 

 :قاؿكيي  ،ب إذل اإلسبلـنسى فهذه ال هبوز أف تي ، كغري ذلك ،م، أك أشجارعظ  تي 
 .(ُ)«...و من الواجب اغبذر منهاكأنٌ  ،عدى ا بً  أهنٌ بني  ، بل يي ا تراث إسبلميٌ إهنٌ 

كٌل اكبراؼ، ينحرؼ بو   د )براءة اإلسبلـ(، منفهذه نصوص صروبة، تؤكًٌ 
 ، من الرؤساء، كالعلماء، كالعاٌمة، كغريىم.عنو منحرفوفػالإليو، منسوبوف ػال

كذل أى : منحرفنيػمنسوبني الػال من اكبرافات (تربئة اإلسبلـال ريب يف أٌف )ك 
 .، كالدفاع عنهم(تربئة األشخاص)من ؿباكلة 

                                                           
 .ُِّ/ٔ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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 شبهة الاختالف

 
بني اؼبؤلٌفني اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ،  -: إٌف االختبلفات الكثرية فإن قيل 

 تدٌؿ على أمرين: - كاالختبلفات الكثرية بني اؼبطٌبقني اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ
 :م تكن اتٌمة؛ ألٌف الكثري من اؼبنسوبني إذل اإلسبلـػأٌف ىداية اػبالق ل -1
ء لف فيو، فكيف تزعموف أٌف اإلسبلـ جايف كثري فبٌا اختي  ،يعلموف اغبقيقة ال

ؽبداية الناس، كإخراجهم من الظلمات إذل النور، كاغباؿ أٌف بعضهم يرمي بعضنا 
 ابلضبللة، كاالكبراؼ عن الصراط القوصل؟!

أٌف اغبقائق اإلسبلمٌية ليست ؿبفوظة من الضياع؛ ألٌف كٌل كاحد من  -2
أٌف اغبقائق اإلسبلمٌية  - يف غالب أحوالو كأحيانو -اؼبؤٌلفني اؼبختلفني يزعم 

 فيها؟! من خالفو آراء طابق ما اختاره كارتضاه من آراء، دكفت
حٌت  ؛: تستند ىذه الشبهة إذل كاقع قطعٌي، ال ىبتلف فيو اثنافقلت 

ىبتلفوف يف حقيقة كاقعٌية قطعٌية،  ال :اؼبؤٌلفوف اؼبختلفوف يف الكثري من اؼبسائل
 كىي أٌف االختبلؼ بينهم كاقع موجود.

، بل ىو من ؛ فإٌف االختبلؼ ليس من هللا كلكٌن اعبواب عنها سهل 
الناس أنفسهم؛ فلقد أنزؿ هللا القرآف، بلساف عرٌِب مبني، كجاءت السٌنة النبويٌة؛ 

 . ؼبزيد من التفصيل كالتبيني، ليكوف التطبيق صحيحنا سليمنا موافقنا ؼبراد هللا
لم م يكن يف األصل عن جهل، بل كاف بعد العػأٌما االختبلؼ، فإنٌو ل 

ابلبٌينات، كلكٌن األىواء ىي اليت اكبرفت أبصحاهبا عن اغبٌق اؼببني، كىذا أمر 
ـٌ يف كٌل رساالت الرسل.  عا

رًينى كىميٍنًذرًينى   ةن فػىبػىعىثى اَّلل ي الن ًبيًٌنيى ميبىشًٌ قاؿ تعاذل: ﴿كىافى الن اسي أيم ةن كىاًحدى
كىأىنٍػزىؿى مىعىهيمي اٍلًكتىابى اًبغبٍىقًٌ لًيىٍحكيمى بػىنٍيى الن اًس ًفيمىا اٍختػىلىفيوا ًفيًو كىمىا اٍختػىلىفى ًفيًو 
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نػىهيٍم فػىهىدىل اَّلل ي ال ًذينى آمىنيوا  ًإال  ال ًذينى أيكتيوهي ًمٍن بػىٍعدً  مىا جىاءىتٍػهيمي اٍلبػىيًٌنىاتي بػىٍغينا بػىيػٍ
ًلمىا اٍختػىلىفيوا ًفيًو ًمنى اغبٍىقًٌ ِبًًٍذنًًو كىاَّلل ي يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي ًإذلى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو﴾
(ُ) . 

كاإلفساد، كالبغي أخطر صور اؽبول، فإنٌو وبمل أصحابو على الطغياف،  
 كالسعي إذل استعباد اآلخرين، كإخضاعهم ألىوائهم.

كسيلة من أخبث كسائل  - يف كٌل زماف كمكاف -كىكذا كاف التحريف  
أىل البغي؛ إلفساد الناس، كصٌدىم عن الدين اغبٌق، فأخضعوا ببغيهم ثبلثة 

 أصناؼ من الناس:
ف، فانقادكا ؽبم؛ ألٌف م يبلغوا مبلغهم يف البغي كالطغياػ، فٌبن لأهل اذلوى -1

أىواءىم يف الغالب كاحدة؛ فعمل ىؤالء على التبديل كالتحريف كالتزكير كالدٌس 
 كاالفرتاء كاالختبلؽ كالكذب كالتدليس، كسائر كسائل اػبداع.

، الذين ليس ؽبم القدرة العلمٌية الكافية، لفهم الكثري من أهل اجلهل -2
لى من ىم أقدر منهم؛ فإذا كقع ىؤالء ربت اغبقائق اإلسبلمٌية، إاٌل ابالعتماد ع

 سينحرفوف عن الدين اغبٌق. - ببل ريب -توجيو أىل األىواء؛ فإهٌنم 
فني، الذين ىبشوف بطش الطغاة، ، من الضعفاء كاؼبستضعى أهل اخلوف -3

كبطش أذانهبم، فيخضعوف ؽبم، كىم يعلموف اغبٌق اؼببني؛ كخبضوعهم يعملوف 
 ىني.لتدليس، كإف كانوا كارىني كمكرى على التبديل كالتحريف كا

، كال من (لػجهػل الػػأى)ن ػػ، كال م(ولػهػل الػأى)ن ػػن مػػم يكػػن لػا مػػأمٌ  
من ـبالفة اغبٌق؛  - كأحيانو ،يف غالب أحوالو -؛ فإنٌو سيسلم (خوؼػأىل ال)

ىبلو ٌي، ال يكاد ػسبأمر نً  (جهلػال)كلكٌنو لن يسلم من ذلك، سبلمة اتٌمة؛ ألٌف 
، اليت يعلمها (حقائقػال)بعض  اجهلو ػمكن أف يػيي  (العلماء)ى ػمنو إنساف، حتٌ 

                                                           
 .ُِّ( البقرة: ُ)
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 !!!اٌل منهم علمن ػػػو أقػن ىػػػيعلمها م اليت ،قػحقائبعض الػما جهلوا ػىم، بل ربٌ ري ػغي
كالتحريفات اليت أدخلها اؼببطلوف ليست دبنأل عن أكلئك الصادقني  

يف كٌل اؼبؤٌلفات اإلنسانٌية، فدخلت يف   اؼبخلصني، فإٌف التحريفات قد دخلت
 و،حديث، كالشركح، كالعقيدة، كالفقو، كأصولػكتب القراءات، كالتفسري، كال

 كالتاريخ، كاللغة، كاألدب. 
بعض  ،قٌ ػػحػن الػمخلصني سينحرفوف عػي أٌف الصادقني الػفبل ريب ف

، كىو أمر االكبراؼ، حني يطٌلعوف على ىذه التحريفات، كيغفلوف عن بطبلهنا
 م يسلم منو أحد من اؼبؤٌلفني كاؼبطٌبقني.ػريب يف كقوعو، ل كاقع، ال

 ـار االختالف الطّيبة:ـثـم
 مار طٌيبة، أبرزىا ثبلث:ػكمع ذلك كٌلو، كاف لبلختبلؼ عٌدة ث

 إثبات قطعّية االتّفاقّيات اإلسالمّية: -1
يف مسائل   إٌف كجود االختبلؼ بني اؼبؤٌلفني اؼبنسوبني إذل )اإلسبلـ(،

ا: دليل قطعٌي على انعداـ تواطئهم، على الباطل؛ فإهٌنم كانوا بني  كثرية جدًّ
 حريص على تفنيد الباطل، كحريص على إفحاـ اػبصم.

سيبلقي معارضة  -ببل ريب  -فحني ىبالف اؼبؤٌلف اغبٌق يف أتليفو، فإنٌو 
نتفي من وبرص على تفنيد الباطل، كمن وبرص على إفحاـ اػبصم؛ كبذلك ي

 قطعنا تواطؤ اؼبؤٌلفني اؼبنسوبني كٌلهم، على القوؿ الباطل.
فلوال كجود األدٌلة القطعٌية على شرعٌية االتٌفاقٌيات اإلسبلمٌية، ؼبا اتٌفق 

 اؼبؤٌلفوف على القوؿ بشرعٌيتها كقطعٌيتها.
، كبني منسوبني، إذل مذىب معني  ػمؤٌلفني، الػكالفرؽ كبري، بني تواطؤ ال

مذىيٌب أمر كاقع، قطعنا، ػمنسوبني، إذل )اإلسبلـ(؛ فالتواطؤ الػؤٌلفني، المػتواطؤ ال
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 ا.خبلؼ التواطؤ الكٌلٌي؛ فإنٌو مستحيل الوقوع، قطعن ػي كقوعو؛ بػخبلؼ ف كال
م )أعداء اإلسبلـ(، ؾ أٌف االختبلؼ شاىد حٌي قاطع، ييفحً كمن ىنا نيدرً 

 (.   الذين وباكلوف التشكيك يف )القطعٌيات اإلسبلمٌية
أقواؿ العلماء  الوجو السابع كالعشركف: أفٌ »قاؿ ؿبٌمد رشيد رضا:  

م ػكل ،فقوا إذا اتٌ إاٌل  ،ن ؽبا العصمةضمى م تي ػكل ،تنحصر كال ،كآراءىم ال تنضبط
 .(ُ)«... حقًّافاقهم إاٌل يكوف اتٌ  ىبتلفوا، فبل

 إنكار األقوال التأليفّية الباطلة: -2
االختبلؼ بني اؼبؤلٌفني اؼبنسوبني إذل )اإلسبلـ(  لو افرتضنا افرتاضنا أٌف  

 كاف معدكمنا؛ فإٌف ىذا االفرتاض يستلـز أحد افرتاضني ابطلني:
طئوف  -أ أف يكوف اؼبؤٌلفوف اؼبنسوبوف إذل )اإلسبلـ( معصومني، حبيث ال ىبي

ا يف أتليفاهتم. كىو افرتاض ابطل قطعنا، ال ريب يف بطبلنو.   أبدن
ط  بعض اؼبؤٌلفني اؼبنسوبني إذل )اإلسبلـ(، فيسكت اآلخركف عن  -ب أف ىبي

بياف أخطائهم، كالرٌد عليها؛ لكيبل وبصل االختبلؼ بينهم. كىو افرتاض ابطل 
 قطعنا، ال ريب يف بطبلنو. 

كلذلك كاف االختبلؼ ذا شبرة طٌيبة، حني يتصٌدل أىل اغبٌق؛ للكشف  
 عن أابطيل اؼببطلني، كأخطاء اؼبخطئني. 

كالفريق الذم أٌدل إذل االختبلؼ ىو فريق اؼببطلني، كليس فريق اٌقني؛ 
فلو أٌف اؼببطلني كافقوا اغبٌق يف أتليفاهتم، النتفى االختبلؼ بني الناس؛ كلكٌن 

  يبيكن أف يوافقوا اغبٌق؛ ألهٌنم يٌتبعوف أىواءىم، كأىواء سادهتم.اؼببطلني ال
خالفة اغبٌق؛ ػد، بنٌية حسنة، ال بقصد مجتهً ػككذلك من أخطأ، كىو مي 

                                                           
 .َِٖ/ٔؾبٌلة اؼبنار:  (ُ)
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ذكرنا فيو؛ كلذلك ال بٌد ػاف معػو، كإف كػئػعن خط ،فػػن يكشػػدـ مػن يعػفإنٌو ل
يف الناس ؿبٌقوف  ن االختبلؼ ما داـ اؼبؤٌلفوف غري معصومني، كما داـػػم

 كمبطلوف، كما داـ يف الناس من يعلم اغبٌق، كمن هبهلو.
حٌق ابلباطل؛ ألٌف ػبطلني، اللتبس المي ػحٌقني كالمي ػفلوال اختبلؼ ال

بطلني، مي ػخالفة الػحٌقني ممي ػحٌق قطعنا؛ فوجب على الػبطلني سيخالفوف المي ػال
 كالرٌد عليهم.

 ،عن بياف أخطاء اؼبخطئني ،كمت سكت أىل اغبقٌ »قاؿ ابن ابز: 
كاألمر  ،من الدعوة إذل اػبري ،م وبصل منهم ما أمرىم هللا بوػل ،كأغبلط الغالطني

 ،م الساكتػمن إث ،ب على ذلكرتٌ ػر، كمعلـو ما يتمنكى ػكالنهي عن ال ،ابؼبعركؼ
 ؛على خطئو كاؼبخالف للحقٌ  ،على غلطو ،كبقاء الغالط ،رعن إنكار اؼبنكى 

كاألمر  ،كالتعاكف على اػبري ،من النصيحة ،كذلك خبلؼ ما شرعو هللا سبحانو
 . (ُ)«التوفيق ر، كهللا كرلٌ كالنهي عن اؼبنكى  ،ابؼبعركؼ

 ابتالء ادلؤّلفٌن وادلطّبقٌن ادلنسوبٌن: -3
بصفة راسخة يف اإلنساف، ىي صفة النقص، فهو  االختبلؼيذٌكران 

كليس كٌل الناس أنبياء؛ ليسلموا من أكثر  .النقصهنا؛ ليكوف بريئنا من ػليس إل
كليسوا كٌلهم بدرجة كاحدة يف العلم، كال بدرجة كاحدة يف  .صور النقص
بدرجة كاحدة يف الرغبة؛ كلذلك ال بٌد من اختبلفهم؛ لتختلف  القدرة، كال
 ، كليختلفوا يف استحقاؽ الثواب كالعقاب. هللا عند ،درجاهتم

اء هللا ػبلق الناس كٌلهم على نسق كاحد، لو ش»قاؿ سٌيد قطب: 
كال تنويع فيها. كىذه  ،ال تفاكت بينها ،كابستعداد كاحد.. نسخنا مكركرة

                                                           
 .ٗٔ/ّ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)



172 

رة على ىذه األرض. كليست طبيعة ىذا اؼبخلوؽ ليست طبيعة ىذه اغبياة اؼبقد  
البشرٌم الذم استخلفو هللا يف األرض. كلقد شاء هللا أف تتنوٌع استعدادات ىذا 

كأف ىبتار ىو طريقو،  ،ب القدرة على حرٌيٌة االذٌباهلوؽ كاذٌباىاتو. كأف يوىى اؼبخ
ازل على اختياره للهدل أك للضبلؿ.. ىكذا اقتضت كهبي  ،كوبمل تبعة االختيار

يف  ،سٌنة هللا، كجرت مشيئتو. فالذم ىبتار اؽبدل كالذم ىبتار الضبلؿ سواء
يئتو يف أف يكوف ؽبذا اؼبخلوؽ يف خلقو، ككفق مش ،ؼ حسب سٌنة هللاأنٌو تصرٌ 

أف ىبتار، كأف يلقى جزاء منهجو الذم اختار. شاء هللا أاٌل يكوف الناس أٌمة 
كأف يبلغ ىذا االختبلؼ أف  ،فكاف من مقتضى ىذا أف يكونوا ـبتلفني ،كاحدة

يكوف يف أصوؿ العقيدة، إاٌل الذين أدركتهم رضبة هللا، الذين اىتدكا إذل اغبٌق، 
 . (ُ)«يتعٌدد، فاتٌفقوا عليو. كىذا ال ينفي أهٌنم ـبتلفوف مع أىل الضبلؿكاغبٌق ال 

فاالختبلؼ ركن من أركاف االبتبلء؛ ألنٌو يعين التفاكت بني الناس، كىذا 
التفاكت يدعو الصادقني منهم، إذل البحث عن اغبٌق، كاالجتهاد يف اتٌباعو، 

كىم يعلموف، كمن قٌصركا كموافقتو، فيتبنٌي فضلهم على من أعرضوا عن اغبٌق، 
 يف البحث عنو، كمن تقاعسوا يف ذلك. 

يف كٌل صفاهتم، ؼبا كاف لبلبتبلء  ،كلو أٌف الناس كٌلهم كانوا بدرجة كاحدة
 ، بل، ابتداءن فيما يتساككف يف معرفتو ،من معَن؛ فاؼبعٌلم ال ىبترب التبلميذ

ى  ، ابلتحصيل كاالجتهاد؛يف معرفتو ،فيما يتفاكتوف ىبتربىم، من  جهودي  لتتبني 
 .اجتهد منهم

فإذا جئنا إذل اعبانب التأليفٌي، كجدان االبتبلء كاضحنا كٌل الوضوح، فكم 
من مؤٌلف التـز برأم ابطل، كىو ال يعلم أنٌو ابطل، مٌث جاءتو األدٌلة القاطعة 

                                                           
 .ُّّٗ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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الداٌلة على بطبلف ذلك الرأم. فمنهم من تعٌصب لرأيو، كاتٌبع ىواه، كظٌل يدافع 
لك الرأم الباطل، كىو يعلم أنٌو ابطل؛ ألٌف ىواه موافق لذلك الرأم، أك عن ذ

  .إخطػألنٌو أينف من االعرتاؼ ابل
اؽبول، فعدؿ عن رأيو  كمنهم من ضبلتو التقول على اتٌباع اؽبدل، كقتلً 

 القدصل، كصرٌح ابلرأم اعبديد، كاعرتؼ خبطئو. 
ء كاضحنا أيضنا، فكم من كجدان االبتبل ،كإذا جئنا إذل اعبانب التطبيقيٌ 

مطٌبق كاف ىبالف الشريعة اإلسبلمٌية، كىو ال يعلم، مٌث جاءتو البٌينات القاطعة، 
خالفتو؛ ألٌف ىواه ػٌل على مػػفمنهم من ظ فعلم أنٌو كاف ىبالف اغبٌق يف تطبيقو.

، كمنهم من اتب، كأانب، ككٌف عن  هللا قد تغٌلب عليو، فصٌده عن طاعة
 مبني.ػحٌق الػى الػإل ،بعد أف ىداه هللا ،اـرػمحػال

ره كىلىٍو شىاءى ؽبىىدىاكيٍم يًل كىًمنػٍهىا جىائً ﴿كىعىلىى اَّللً  قىٍصدي الس بً قاؿ تعاذل: 
 .(ُ)ًعنيى﴾أىصٍبى 

مستقيم، الذم ػكالسبيل القاصد: ىو الطريق ال»قاؿ سٌيد قطب: 
ا، إليلتوم، كأنٌ  ال جائر ىو ػعنها. كالسبيل الحيد ػى غايتو، فبل يػو يقصد قصدن

دىا! ػػف عنػػل إليها، أك ال يقاية، ال يوصً ػمجاكز للغػمنحرؼ، الػالسبيل ال
اكيٍم أىجٍ  وٍ ػ﴿كىلى  ا للهدل ػشىاءى ؽبىىدى مىًعنيى﴾.. كلكٌنو شاء أف ىبلق اإلنساف مستعدًّ

فكاف منهم  ؛كالضبلؿ، كأف يدع إلرادتو اختيار طريق اؽبدل، أك طريق الضبلؿ
سلك السبيل القاصد، كمنهم من يسلك السبيل اعبائر. ككبلنبا ال ىبرج من ي

 .(ِ)«على مشيئة هللا، اليت قضت أبف تدع لئلنساف حرٌيٌة االختيار

                                                           
 .ٗ( النحل: ُ)
 .ُِِٔ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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 مختلفينـر الـمصي

 

منسوبوف إذل اإلسبلـ، على الوجو األكمل، يف ػم يكن الػ: إذا لقيل فإن
،  ،منهمالعقائد كاألعماؿ كاألخبلؽ، حبيث ال ينجو أحد  من ـبالفة اغبٌق، قليبلن

 ة، كىم على ىذه اغباؿ؟!فكيف سيدخلوف اعبنٌ  ؛أك كثرينا
حكم اإلنساف، كائننا من كاف، ػة كدخوؿ النار ليسا ب: دخوؿ اعبنٌ قلت

كوا، ليحكم بعضهم على بعض، ؼبا دخل ًر ، فإٌف الناس لو تي بل حبكم هللا 
 اعبٌنة أحد، كؼبا سلم من النار أحد.

، ىو أعلم ابلذين يستحٌقوف الثواب، كىو أعلم األمر كٌلو   كإمٌبا
ا.   ابلذين يستحٌقوف العقاب، كال يظلم رٌبك أحدن

ئنا  قاؿ تعاذل: ﴿كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىبلى تيٍظلىمي نػىٍفسه شىيػٍ
نى  ا هًبىا كىكىفىى بًنىا حىاًسًبنيى﴾كىًإٍف كىافى ًمثٍػقىاؿى حىب ةو ًمٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ

(ُ) . 
ا على فهمو لبعض  أٌما إذا أراد أحد أف هبتهد برأم يف ىذا الباب، معتمدن
األدٌلة القرآنٌية، فإنٌو سيقوؿ دبا قالو كثري من اؼبؤٌلفني، كىو أٌف اؼبخالف للحٌق، 

إذا خالف اغبٌق؛ بسبب اعبهل، أك بسبب الضعف. أٌما إذا خالف اغبٌق  ،رعذى يي 
 .كأانب، فإٌف هللا غفور رحيم إذا اتب لكٌنو ؛رعذى بسبب اؽبول، فإنٌو ال يي 

فمن أفطر يف هنار رمضاف؛ بسبب اعبهل، ِبحدل صوره، كالنسياف؛ 
من بسبب الضعف، ِبحدل صوره، كاؼبرض؛ فإنٌو معذكر يف إفطاره. أٌما  أك

 ؛أفطر، كىو سليم، من كٌل صور اعبهل، كمن كٌل صور الضعف، كلكٌنو أفطر
 ، فليس دبعذكر.اتٌباعنا ؽبواه، أك إعراضنا عن أمر هللا 

                                                           
 .ْٕ( األنبياء: ُ)
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كأقول األدٌلة القرآنٌية اليت يستدٌؿ هبا اؼبؤٌلفوف الذين يعذركف الناس؛ 
 بسبب اعبهل، كبسبب الضعف:

نػىٍفسنا ًإال  كيٍسعىهىا ؽبىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا  قولو تعاذل: ﴿الى ييكىلًٌفي اَّلل ي  -1
ا  نىا ًإٍصرنا كىمى اٍكتىسىبىٍت رىبػ نىا الى تػيؤىاًخٍذانى ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأانى رىبػ نىا كىالى ربىًٍمٍل عىلىيػٍ

ٍلنىا مىا الى  طىاقىةى لىنىا ًبًو كىاٍعفي عىن ا كىاٍغًفٍر لىنىا ضبىىٍلتىوي عىلىى ال ًذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػ نىا كىالى ربيىمًٌ
انى فىاٍنصيٍرانى عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى﴾ كىاٍرضبىٍنىا أىٍنتى مىٍوالى
(ُ) . 

مى اػٍبًٍنزًيًر كىمىا أيًىل  ًبًو لًغىرٍيً  -2 ـى كىغبٍى يػٍتىةى كىالد  قولو تعاذل: ﴿ًإمب ىا حىر ـى عىلىٍيكيمي اٍلمى
غو كىالى عىادو فىبلى ًإمٍثى عىلىٍيًو ًإف  اَّلل ى غىفيوره رىًحيمه﴾اَّللً  فى  مىًن اٍضطير  غىيػٍرى ابى

(ِ) . 
قولو تعاذل: ﴿مىٍن كىفىرى اًبَّللً  ًمٍن بػىٍعًد ًإيبىانًًو ًإال  مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنٌّ  -3

يبىاًف كىلىًكٍن مىٍن شىرىحى اًبٍلكيٍفًر صىٍدرنا فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اَّللً  كىؽبىيٍم عىذىابه  اًبإٍلً
عىًظيمه﴾
(ّ) . 

تػىغيوا عىرىضى قولو تعاذل: ﴿كىالى تيٍكرًىيوا فػى  -4 تػىيىاًتكيٍم عىلىى اٍلًبغىاًء ًإٍف أىرىٍدفى ربىىُصننا لًتػىبػٍ
اغبٍىيىاًة الُدنٍػيىا كىمىٍن ييٍكرًٍىهين  فىًإف  اَّلل ى ًمٍن بػىٍعًد ًإٍكرىاًىًهن  غىفيوره رىًحيمه﴾
(ْ) . 

 تقع بني األٌمة، فإٌف أقوامنا يقولوف نتى كىذا من أسباب فً »قاؿ ابن تيمٌية: 
فتبلغ أقوامنا، يظٌنوف أهٌنم تعٌمدكا  ؛كقد أخطأكا ،كيفعلوف أمورنا ىم ؾبتهدكف فيها

، كىم أيضنا ؾبتهدكف ـبطئوف، إركف ابػبطعذى فيها الذنب، أك يظٌنوف أهٌنم ال يي 
ا مػفيكوف ىذا م ا مػي فعلو، كىذا مػخطئنا فػجتهدن ي إنكاره، كالكٌل ػخطئنا فػجتهدن

                                                           
 .ِٖٔ( البقرة: ُ)
 .ُّٕ( البقرة: ِ)
 .َُٔ( النحل: ّ)
 .ّّ( النور: ْ)
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 .(ُ)«نػميعنا مذنبيػما مذنبنا، كما قد يكوانف جػأحدىهم. كقد يكوف ػمغفور ل
ر قائلها، قد يكوف كف  كىكذا األقواؿ اليت يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

م تثبت ػمعرفة اغبٌق، كقد تكوف عنده، كلػبة لموجً ػم تبلغو النصوص الػالرجل ل
 م يتمٌكن من فهمها، كقد يكوف قد عرضت لو شبهات، يعذره هللاػعنده، أك ل

ا يف طلب الػها، فمن كاف من اؼبؤمنني مػب حٌق، كأخطأ، فإٌف هللا يغفر لو ػجتهدن
ذا ػػريٌة، أك العملٌية. ىػػل النظػػائػػمسػي الػف ،افػػػػواء كػػػػػاف، سػػػا كػػػػخطأه، كائننا م

مسائل ػكما قٌسموا ال ؛ماىري أئٌمة اإلسبلـػكج ، اب النيبٌ ػػػػػػو أصحػػػذم عليػػال
 .(ِ)«ر ِبنكارىاكف  ال يي  ،كمسائل فركع ؛ر ِبنكارىاكف  يي  ،ى مسائل أصوؿػإل

اإلنساف قد  ة كاعبماعة أفٌ من أصوؿ أىل السنٌ »كقاؿ ابن عثيمني: 
ة بدعة األشعريٌ  رة، كمن اؼبعلـو أفٌ إذا دل تكن البدعة مكفًٌ  ،هبتمع فيو سٌنة كبدعة
ينفع  من الثناء على من قاـ دباجة عن اإلسبلـ، كال مانع ليست من البدع اؼبخرً 

قاـ بو  من الثناء؛ فهو ؿبمود على ما دبا يستحقٌ  ،من ىذه الطائفة ،اؼبسلمني
و فيها نا أنٌ كأٌما ما حصل منو من بدعة، نعلم أك يغلب على ظنٌ  .من ذلك

يف  - ةؾبتهد من ىذه األمٌ  كلٌ   جرين؛ ألفٌ ؾبتهد، فهو دائر بني األجر كاأل
   .(ّ)«أك األجرين ،فلن يعدـ األجر - تهادحكم يسوغ فيو االج

 ،معذكركف -ي الغالب من أىل العلم ػكىم ف -مؤٌلفني ػفإذا صٌح أٌف ال 
حٌق، فإٌف ػى الػم يصلوا إلػمخالفات؛ ألهٌنم بذلوا جهدىم، لكٌنهم لػي تلك الػف

جهلوف ػي ى ابلعذر، إف كانواػكلأى  - مخالفة للحقٌ ػهم الػي تطبيقاتػف -العاٌمة 

                                                           
 .َّٖ/َُالفتاكل: ( ؾبموعة ُ)
 . ُٔٗ-ُٓٗ/ِّ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ّْٖ/ِٓ( ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبٌمد بن صاحل العثيمني: ّ)
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 .، كال يتعٌصبوف للباطل، كال يٌتبعوف أىواءىمهمػي قلوبػف ،نػصادقي حٌق، ككانواػال
م تقليده فيها؛ إذ ػكمن اؼبعلـو أٌف اؼبخوؼ يف زٌلة العالً »قاؿ ابن القٌيم: 

لو  زٍ ػجي ػى م يػة، لػها زلٌ ػم على غريه. فإذا عرؼ أنٌ ػف من زٌلة العالً خى ػم يي ػلوال التقليد ل
م يعرؼ ػعلى عمد، كمن ل إأف يٌتبعو فيها، ابتٌفاؽ اؼبسلمني، فإنٌو اتٌباع للخط

 .(ُ)«ر بومً ط فيما أي فرًٌ ها زٌلة، فهو أعذر منو، ككبلنبا مي ػأنٌ 
اختبلؼ الناس يف مسائل الدين،  رى ا كثػي مٌ ػكل»قاؿ ابن رجب اغبنبلٌي: ك 

ض بغً و يي ر أنٌ ظهً منهم يي  نهم، ككلٌّ ضهم كتبلعي بسبب ذلك تباغي  رى قهم، كثػي تفرُ  رى ككثػي 
ا عن بً ا، بل يكوف متٌ ا، كقد ال يكوف معذكرن ، كقد يكوف يف نفس األمر معذكرن 

ا من البغض كذلك كثرين   ض عليو، فإفٌ بغً ا يف البحث عن معرفة ما يي رن مقصًٌ  ؽبواه،
ا، كإف عن خطأ قط ، كىذا الظنٌ  اغبقٌ و ال يقوؿ إاٌل أنٌ  ا يقع ؼبخالفة متبوع يظنٌ إمبٌ 
كقد  .صيبط  كيي قد ىبي  فيما خولف فيو، فهذا الظنٌ   اغبقٌ و ال يقوؿ إاٌل ريد أنٌ أي 

ىذا يقدح يف  اإللف، أك العادة، ككلٌ  كأد اؽبول، يكوف اغبامل على اؼبيل ؾبرٌ 
ز يف فالواجب على اؼبؤمن أف ينصح نفسو، كيتحرٌ  .ىذا البغض  أف يكوف

خشية أف يقع فيما  ؛ل نفسو فيودخً منو، فبل يي ز، كما أشكل ىذا غاية التحرُ 
ا من كثرين   ن لو، كىو أفٌ ينبغي التفطُ  كىهنا أمر خفيٌ  ـ.ي عنو من البغض ار  هني 
ا على اجتهاده ا فيو، مأجورن ا، كيكوف ؾبتهدن  مرجوحن قوالن  ة الدين قد يقوؿأئمٌ 

منزلتو يف ىذه ػمقالتو تلك بػر لا عنو خطؤه فيو، كال يكوف اؼبنتصً فيو، موضوعن 
و لو  لكوف متبوعو قد قالو، حبيث إنٌ إاٌل  ،و قد ال ينتصر ؽبذا القوؿالدرجة، ألنٌ 

ة الدين، ؼبا قبلو، كال انتصر لو، كال كاذل من كافقو، كال عادل ه من أئمٌ قالو غريي 
دبنزلة متبوعو، كليس كذلك،  ا انتصر للحقٌ و إمبٌ أنٌ  من خالفو، كىو مع ىذا يظنٌ 

                                                           
 .ْْٓ/ّ( إعبلـ اؼبوٌقعني: ُ)
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ا ىذا ، كإف أخطأ يف اجتهاده، كأمٌ ا كاف قصده االنتصار للحقٌ و إمبٌ متبوع فإفٌ 
متبوعو، كظهور كلمتو،  لوٌ عي  إرادةي  و اغبقٌ ه ؼبا يظنٌ انتصارى  فقد شاب ،التابع
، فافهم ، كىذه دسيسة تقدح يف قصد االنتصار للحقٌ إب إذل اػبطنسى يي  كأاٌل 

 .(ُ)«مستقيم و فهم عظيم، كهللا يهدم من يشاء إذل صراطىذا، فإنٌ 
حكم فيما ػجهل ابلػر، كالكفًٌ جهل ابغبكم فيما يي ػال»كقاؿ ابن عثيمني: 

ر كفًٌ ما يي ػجاىل بػفكذلك ال ،جهلوػر بعذى ق يي فسًٌ ما يي ػجاىل بػق، فكما أٌف الفسًٌ يي 
م ػكل ،ي التعٌلمػجاىل مفٌرطنا فػ.. لكن إذا كاف ىذا ال.جهلو، كال فرؽػر بعذى يي 

 إٌما أاٌل  ،قفسًٌ ما يي ػكب ،ركفًٌ ما يي ػٌهاؿ بجي ػحٌل نظر. فالػفهذا مم يبحث، ػكل ،يسأؿ
هم، إاٌل أٌف ىذا العمل مباح، فهؤالء ػيكوف منهم تفريط، كليس على ابل

ما يقتضيو ىذا ػم عليهم بكً حي  ،وف للحٌق، فإف أصٌركادعى ركف، كلكن يي عذى يي 
للشرؾ،  ؤدٌو أك أٌف ىذا مي ـ، حر  ػاإلصرار، كأٌما إذا كاف اإلنساف يسمع أٌف ىذا م

 . (ِ)«ر هجهلوعذى هاكف، أك استكرب، فهذا ال يي ػكلكٌنو ت
، فإنٌو ال يؤاخى »كقاؿ ابن عثيمني أيضنا:  ذ هجهلو، يف أٌم فمن كاف جاىبلن

جهلة من يكوف ػجب أف نعلم أٌف من الػشيء كاف من أمور الدين، كلكن ي
ث عنو، كال ػٌق، كلكٌنو ال يبحػحػو الػػػر لذكى أنٌو يي  :ن العناد، أمػػػوع مػعنده ن
ي ػل يكوف على ما كاف عليو أشياخو، كمن يعٌظمهم كيٌتبعهم، كىذا فػػػيٌتبعو، ب

حبيث  -ر بو اإلنساف عذى الذم يي  ،جهلػال أفٌ  همٌ مي ػفال ...معذكرػاغبقيقة ليس ب
دبا  ،ىو رافع لئلمث، كاغبكم على صاحبو - ر لوذكى ، كال يي يعلم عن اغبقٌ  ال

 كأفٌ  ، هللاإف كاف ينتسب إذل اؼبسلمني، كيشهد أف ال إلو إاٌل  يقتضيو عملو، مثٌ 

                                                           
 .ُٕٗ-ُٖٕ( جامع العلـو كاغبكم: ُ)
 .ُِٕ-ُِٔ/ِ( ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبٌمد بن صاحل العثيمني: ِ)
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ا رسوؿؿبمٌ   فإفٌ  ، منهم، كإف كاف ال ينتسب إذل اؼبسلمنيعتربى و يي هللا، فإنٌ  دن
 فإفٌ  ،ا يف اآلخرةكأمٌ  .يف الدنيا ،الذم ينتسب إليو، حكمو حكم أىل الدين

 . (ُ)«...شأنو شأف أىل الفرتة
ش؛ ألٌف كالعذر الذم يقوؿ بو كثري من اؼبؤٌلفني، إمٌبا ىو يف ابب التعايي 

ش ارتفع التعايي  - فيما أمكن فيو العذر - هم بعضنام يعذر بعضي ػإذا ل ،الناس
 ل. عنهم، كحٌل ؿبٌلو التعادم كالتقاتي 

رٌه قً كالفرؽ كبري بني أف تعذر اإلنساف، الذم يستحٌق العذر، كبني أف تي 
ل يف الباطل، كترؾ النصيحة، بل و؛ فليس اؼبقصود من العذر التساىي على أخطائ

من  ش، ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندؾ أمراف: عذراؼبقصود اإلبقاء على التعايي 
 يستحٌق العذر، كالنصيحة لو، بتنبيهو على أخطائو. 

ا، بني )االحت مخالفني، ػراـ الػراـ(، ك)االلتزاـ(؛ فإٌف احتػكالفرؽ كبري جدًّ
يعين كجوب االلتزاـ دبا اختٌصوا بو  كذبُنب تكفريىم، كالتماس األعذار ؽبم: ال

من آراء؛ فإف أكجبوا على ـبالفيهم ذلك االلتزاـ؛ فقد أكجبوا على أنفسهم 
 االلتزاـ دبا ىبتٌص بو ـبالفوىم من آراء!!!

 كالفرؽ كبري بني أف يعذر الناس، بعضهم بعضنا، كبني حكم هللا 
يعلم ما يف قلوب عباده، كيعلم الصادؽ من الكاذب، فهو  هللا  عليهم؛ فإفٌ 

 العليم بذات الصدكر، كىو العفٌو الغفور الرحيم. 
قاؿ تعاذل: ﴿يػىٍعلىمي مىا يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىيػىٍعلىمي مىا تيًسُركفى كىمىا تػيٍعًلنيوفى 

اًت الُصديكًر﴾ كىاَّلل ي عىًليمه ًبذى
(ِ) . 

                                                           
 .ُِٗ-ُِٖ/ِؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبٌمد بن صاحل العثيمني: ( ُ)
 .ْ( التغابن: ِ)
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ا ر أنت إنساانن فقد تعذ  -يف اغبقيقة  -كأنت تػجهل أنٌو معاند  ،معاندن
 .أٌف سبب ـبالفتو للحٌق ىو جهلو؛ فليس لك أف تطٌلع على ما يف قلبو تظنٌ ف

سيخالف  -أنت  الذم عذرتو -اؼبعاند يعلم أٌف ىذا كحده  كلكٌن هللا
اغبٌق، حٌت لو اجتمعت عنده كٌل األدلٌة القاطعة، الداٌلة على اغبٌق؛ ألنٌو يٌتبع 

 الفة اغبٌق. كاتٌباع اؽبول كاحد من أكرب أسباب ـبي  ره على اؽبدل.ؤثً اؽبول، كيي 
هم، على التماس كلُ   ،جًمع الناسػفالذم ال يستحٌق العذر لن ينفعو أف يي 

 .العذر لو؛ فإٌف األمر  
ًٍلكي  الى  يػىٍوـى ﴿قاؿ تعاذل:  ئنا لًنػىٍفسو  نػىٍفسه  سبى يػٍ  .(ُ)﴾َّللً ً  يػىٍومىًئذو  كىاأٍلىٍمري  شى
ئنا نػىٍفسو  عىنٍ  نػىٍفسه  ذبىٍزًم الى  يػىٍومنا كىاتػ قيوا﴿كقاؿ تعاذل:  يػٍ  ًمنػٍهىا يػيٍقبىلي  كىالى  شى

 .(ِ)﴾يػيٍنصىريكفى  ىيمٍ  كىالى  شىفىاعىةه  تػىنػٍفىعيهىا كىالى  عىٍدؿه 
ػػػعي  الى  فىػػيىػػٍومىػػئًػػػذو ﴿كقاؿ تعاذل:  ػػػوا ال ػًذيػػػنى  يىػػٍنػػفى ػػػمٍ  ظىػلىػمي ػػػػػمٍ  كىالى  مىػٍعػػػًذرىتيػػػهي  ىي

 .(ّ)﴾ييٍستػىٍعتػىبيوفى 
فىػػػعي  الى  يىػػػػٍوـى ﴿كقاؿ تعاذل:   سيػػػػػػوءي  كىلىػهيمٍ  الل ٍعنىةي  كىلىػهيمي  مىٍعًذرىتػيهيمٍ  الظ اًلًمنيى  يػىنػٍ

ارً   .(ْ)﴾الد 
الوسطٌية(، فػي ىذا الػمقاـ؛ فيتجٌنب  )طريقى  العالًػمي اجملتًهدي يػختار كلذلك 

لو، أك ضلًٌ قو، أك يي فسًٌ ره، أك يي كفًٌ يي  خالف؛ فبلمي ػحكم على الػي الػالتشُدد، ف
 .، كالتقليدعو، ابالعتماد على الظنوف، كاألكىاـ، كاألىواءبدًٌ يي 

                                                           
 .ُٗ( االنفطار: ُ)
 .ُِّ( البقرة: ِ)
(ّ :  .ٕٓ( الرـك
 .ِٓ( غافر: ْ)
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حكم على رأم ػي الػ، فالتساىيلى العالًػمي اجملتًهدي  يتجٌنب ،نفسوي الوقت ػكف
  .خطئوػن بوقً ن يي ػخالف، حيمي ػخطئة الػل تهمً يي  خالف؛ فبلمي ػال

من أجل اإلرشاد كالنصح؛ ال من التخطئة؛  يلجأ العالًػمي اجملتًهدي إذلكإنٌػما 
  اإلفحاـ كالقدح.أجل 

 -يرل ؽبم   على أٌف اؼبخطًٌ  ،كأتباعوخالف مي ػفالتخطئة كسيلة لتنبيو ال
 .  اػبطإإذل ترؾ  ،ئوف؛ فيدعوىم بذلكخطً ػهم مي ػأنٌ  - ابجتهاده
ماذا كفركا بذلك! لً   ،القياسى  الظاىرً  إذا أنكر أىلي »د الغزارٌل: قاؿ ؿبمٌ  

أك  ،ت عليك نسبتهم إذل صوابجهلوا، إذا عزٌ  :كا، قلأرجل؟ قل: أخط ًي
 .(ُ)«ال كزف لو ،فكبلـ لغو ،ا التكفريعلم. أمٌ 

                                                           
 .ُٖٗ( دفاع عن العقيدة كالشريعة: ُ)
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قينـمخارج ال
ّ
 مت

 
عن االختبلؼ، كأسباب  ،وأتباعى  (اإلسبلـ)كيف ينهى   فإن قيل: 

 االختبلؼ مستحوذة عليهم؟!
: قد يكوف االختبلؼ ؿبمودنا، كىو االختبلؼ بني أىل اغبٌق، قلت 

كيٌتبعوا كأىل الباطل؛ فإهٌنما ال هبتمعاف، إاٌل بعد أف يرتؾ أىل الباطل ابطلهم، 
 اغبٌق، فييصبحوا من أىل اغبٌق.

﴿ذىًلكى أبًىف  ال ًذينى كىفىريكا اتػ بػىعيوا اٍلبىاًطلى كىأىف  ال ًذينى آمىنيوا اتػ بػىعيوا قاؿ تعاذل: 
اغبٍىق  ًمٍن رىهبًًٌٍم كىذىًلكى يىٍضًربي اَّلل ي لًلن اًس أىٍمثىاؽبىيٍم﴾
(ُ). 

 (:األمم السبع ادلنسوبة إىل )اإلسالم
كاؼبنسوبوف إذل اإلسبلـ يف الظاىر أٌمة كاحدة، كلكٌنهم يف اغبقيقة أمم  

مغالوف، ػمعطًٌلوف، كالػمنافقوف، كالػمكذًٌبوف، كالػم: الػػػختلفة، أبرزىا سبع أمػم
بوف، كاؼبفًسدكف، كاؼبٌتقوف.  كاؼبتعصًٌ

، أك يكفركف برسالة فأٌما اؼبكٌذبوف، فإهٌنم يكفركف بوجود اػبالق  
 ، كيكٌذبوف أبصوؿ اإلسبلـ الكربل.  ؿبٌمد

يتظاىركف  حقائق اإلسبلـ، فبلػكىم يصٌرحوف بكفرىم، كبرفضهم ل
منافقني؛ كلكٌن بعض الناس هبهلوف حقيقة حاؽبم؛ فينسبوهنم إذل ػابإلسبلـ، كال

 اإلسبلـ، نسبة كراثٌية. 
ف أبصوؿ يبيكن أف يكوف أفراد ىذه األٌمة من أىل اغبٌق؛ ألٌف اإليبا فبل

 من أكجب صفات أىل اغبٌق.  :اإلسبلـ الكربل

                                                           
 .ّ( ؿبٌمد: ُ)
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. يػىٍوـى قاؿ تعاذل:  ﴿فػىوىٍيله يػىٍومىًئذو لًٍلميكىذًًٌبنيى. ال ًذينى ىيٍم يف خىٍوضو يػىٍلعىبيوفى
تيٍم هًبىا تيكىذًٌبيوفى﴾ ًذًه الن اري ال يًت كينػٍ ًر جىهىن مى دىعًّا. ىى ُعوفى ًإذلى انى ييدى
(ُ). 

كىٍيله يػىٍومىًئذو لًٍلميكىذًًٌبنيى. ال ًذينى ييكىذًٌبيوفى بًيػىٍوـً الدًٌيًن. كىمىا ﴿كقاؿ تعاذل: 
تػينىا قىاؿى أىسىاًطريي اأٍلىك ًلنيى. كىبل  بىٍل  . ًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًو آًيى ييكىذًٌبي بًًو ًإال  كيُل ميٍعتىدو أىثًيمو

كىبل  ًإنػ هيٍم عىٍن رىهبًًٌٍم يػىٍومىًئذو لىمىٍحجيوبيوفى. مثي  رىافى عىلىى قػيليوهًبًٍم مىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى.  
تيٍم ًبًو تيكىذًٌبيوفى﴾ ا ال ًذم كينػٍ إًنػ هيٍم لىصىاليو اعبٍىًحيًم. مثي  يػيقىاؿي ىىذى
(ِ).  

كأٌما اؼبنافقوف، فإهٌنم ينتسبوف إذل اإلسبلـ، كقلوهبم خالية من اإليباف؛ 
ا.فيتظاىركف ابإلسبلـ؛ خوفنا، أ  ك طمعنا، أك كيدن

كالنفاؽ من أمراض القلوب، كال يعلم ما يف القلوب، إاٌل عبٌلـ الغيوب؛ 
كال يصٌح اهٌتاـ أحد ابلنفاؽ، اعتمادنا على الظنوف كالشكوؾ كاألكىاـ؛ فعلينا أف 

 كبكم ابلظاىر، كهللا يتوذٌل السرائر.
ًدينىًة مىرىديكا ﴿كىفب ٍن حىٍولىكيٍم ًمنى اأٍلىٍعرىاًب مينىافً قاؿ تعاذل:  قيوفى كىًمٍن أىٍىًل اٍلمى

عىلىى النًٌفىاًؽ الى تػىٍعلىميهيٍم كبىٍني نػىٍعلىميهيٍم سىنػيعىذًٌبػيهيٍم مىر تػىنٍيً مثي  يػيرىُدكفى ًإذلى عىذىابو 
  .(ّ)عىًظيمو﴾

﴿كىالى تػىقيوليوا ًلمىٍن أىٍلقىى اؼبسألة األكذل: قاؿ تعاذل: »قاؿ الفخر الرازٌم: 
ـى لىٍستى ميٍؤًمننا﴾ إًلىٍيكيمي الس بلى
م ألقوا مع أهنٌ  ،(ٓ)ٍم تػيٍؤًمنيوا﴾ػ﴿قيٍل لى  :كقاؿ ىهنا ،(ْ)

                                                           
 .ُْ-ُُ( الطور: ُ)
 .ُٕ-َُ( اؼبطٌففني: ِ)
 .َُُ( التوبة: ّ)
 .ْٗالنساء: ( ْ)
 .ُْ( اغبجرات: ٓ)
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 كاجتناب الظنٌ  ،عمل القلب غري معلـو إشارة إذل أفٌ  :إليهم السبلـ، نقوؿ
، كال ؼبن (ُ)يىو مرائ :قاؿ ؼبن يفعل فعبلن يي  فبل ؛م ابلظاىركى ا وبي كاجب، كإمبٌ 

 ،فبلف ليس دبؤمن :هللا خبري دبا يف الصدكر، إذا قاؿ ق، كلكنٌ ىو مناف :أسلم
، كقولو تعاذل:  ز لنا ذلك فهو الذم جوٌ  ،(ِ)ٍم تػيٍؤًمنيوا﴾ػ﴿قيٍل لى حصل اعبـز
كضمري قلوهبم،  ،حيث أطلعو هللا على الغيب ، القوؿ، ككاف معجزة للنيبٌ 
لعدـ علمكم دبا  ؛الست مؤمنن  :ؼبن ألقى إليكم السبلـ ،فقاؿ لنا: أنتم ال تقولوا

 .(ّ)«يف قلبو
كلكٌن عدـ االهٌتاـ ابلنفاؽ ال يعين أٌف اؼبنافقني من صبلة أىل اغبٌق؛ ألٌف 

يبيكن أف  اؼبنافقني ليسوا من اؼبؤمنني، كاإليباف من أكجب صفات أىل اغبٌق؛ فبل
نوا، كيتوبوا، يكوف أفراد ىذه األٌمة من أىل اغبٌق، إاٌل بعد أف يرتكوا النفاؽ، كيؤم

 كييصلحوا، كيعتصموا اب.
دى ؽبىيٍم قاؿ تعاذل:  ٍرًؾ اأٍلىٍسفىًل ًمنى الن اًر كىلىٍن ذبًى ﴿ًإف  اٍلمينىاًفًقنيى يف الد 

بيوا كىأىٍصلىحيوا كىاٍعتىصىميوا اًبَّللً  كىأىٍخلىصيوا ًدينػىهيٍم َّللًً  فىأيكلىًئكى مىعى  نىًصرينا. ًإال  ال ًذينى اتى
ٍلميٍؤًمًننيى كىسىٍوؼى يػيٍؤًت اَّلل ي اٍلميٍؤًمًننيى أىٍجرنا عىًظيمنا﴾ا

(ْ).  
حقائق اإلسبلمٌية، أتليفنا، ػمن ال ،هم يعطٌلوف كثريناػمعطٌلوف، فإنٌ ػكأٌما ال

ربرصل ك  ،خمرػالربرصل ك  ،فتطبيقنا، فيعطٌلوف بعض األحكاـ الشرعٌية، كتحرصل البغاء
ج، كيعطٌلوف بعض أحكاـ العبادات، كاؼبواريث، كالعقوابت،  الترُب ربرصل ك  ،الراب

                                                           
 ( يف اؼبطبوع: )مرائي(، كالصواب: )مراءو(.ُ)
 .ُْ( اغبجرات: ِ)
 .ُُْ/ِٖ( التفسري الكبري: ّ)
 .ُْٔ-ُْٓ( النساء: ْ)
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 حريفٌية ـبالفة للقرآف.ػمعاشل القرآنٌية، كيبتدعوف أتكيبلت تػكما يعطٌلوف بعض ال
منهج مضاٌد للحقائق اإلسبلمٌية، كىو  -يف اغبقيقة  -كاؼبنهج التعطيلٌي 

داموا  إلسبلـ(، مامن صنيعة )أعداء اإلسبلـ(؛ فبل قيمة النتساب أفراده إذل )ا
 عني أىواءىم، كأىواء أسيادىم.ركف ما ثبت ابلدليل الشرعٌي القطعٌي، مٌتبً يينكً 

فإهٌنم يستمسكوف بعقائد ابطلة، قائمة  - كىم الغبلة - غالوفمي ػكأٌما ال
يف الصاغبني، أك الغلٌو فيمن يزعموف أهٌنم من الصاغبني، حٌت يؤٌدم  ،على الغلوٌ 

هبم الغلٌو إذل االستمساؾ بعقائد كفريٌة، كعقائد شركٌية، تضاىي بعض العقائد، 
  .  اليت يستمسك هبا اؼبنتسبوف إذل األدًيف الباطلة، كاؼبسيحٌية مثبلن

ئد اإلسبلمٌية؛ كإف عقائد مضاٌدة للعقا -يف اغبقيقة  -كعقائد اؼبغالني 
ى ػمسيحٌيني إلػهم أشبو ابنتساب الػانتسب أصحاهبا إذل )اإلسبلـ(؛ فإٌف انتساب

 ، كىو برمء منهم، كمن أابطيلهم، كٌل الرباءة.عيسى 
ذيكشل قاؿ تعاذل:  ﴿كىًإٍذ قىاؿى اَّلل ي ًيى ًعيسىى اٍبنى مىٍرصلىى أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلن اًس ازبً 

يى ًإؽبىى 
نٍيً ًمٍن ديكًف اَّللً  قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي رل أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى رل حًبىقٌو ًإٍف  كىأيمًٌ

ـي  كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسي كىالى أىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسكى إًن كى أىٍنتى عىبل 
أىمىٍرتىيًن ًبًو أىًف اٍعبيديكا اَّلل ى رىِبًٌ كىرىب كيٍم كىكيٍنتي عىلىٍيًهٍم اٍلغيييوًب. مىا قػيٍلتي ؽبىيٍم ًإال  مىا 

تىيًن كيٍنتى أىٍنتى الر ًقيبى عىلىٍيًهٍم كىأىٍنتى عىلىى كيلًٌ  ا مىا ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىم ا تػىوىفػ يػٍ شىًهيدن
 .  (ُ)شىٍيءو شىًهيده﴾

، كإف انتسبوا إذل غالنيمي ػبرمء كٌل الرباءة، من عقائد ال كالرسوؿ 
يبيكن أف يكوف أفراد ىذه األٌمة من أىل اغبٌق؛ إاٌل بعد أف يرتكوا  اإلسبلـ؛ فبل

 تلك العقائد الباطلة.

                                                           
 .ُُٕ-ُُٔ( اؼبائدة: ُ)
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﴿قيٍل ًيى أىٍىلى اٍلًكتىاًب الى تػىٍغليوا يف ًديًنكيٍم غىيػٍرى اغبٍىقًٌ كىالى تػىت ًبعيوا قاؿ تعاذل: 
قػىٍبلي كىأىضىُلوا كىًثرينا كىضىُلوا عىٍن سىوىاًء الس ًبيًل﴾أىٍىوىاءى قػىٍوـو قىٍد ضىُلوا ًمٍن 

(ُ). 
كأٌما اؼبتعٌصبوف، فإهٌنم يٌتبعوف أىواءىم، يف اعبانب التأليفٌي، فيستمسكوف 
ببعض اآلراء التأليفٌية الباطلة، كىم يعلموف أهٌنا ابطلة، كال يعرتفوف ابغبٌق فيها؛ 

 ألٌف يف اعرتافهم ما ىبالف أىواءىم.
كىؤالء ليسوا من أىل اغبٌق؛ ألٌف غايتهم ىي إرضاء أىوائهم، كلو أٌدت 

 إذل لبس اغبٌق ابلباطل، ككتم اغبٌق، كىم يعلموف. 
﴿كىالى تػىٍلًبسيوا اغبٍىق  اًبٍلبىاًطًل كىتىٍكتيميوا اغبٍىق  كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى﴾قاؿ تعاذل: 

(ِ). 
 اعبانب التطبيقٌي، فريتكبوف كأٌما اؼبفسدكف، فإهٌنم يٌتبعوف أىواءىم، يف

خمر كأكل الراب، كىم يعلموف ػى كالسرقة كشرب الػاؼبعاصي، كالقتل كالزن
بتحريبها، كال يينكركف ذلك، كال هبهلوف؛ لكٌن قلوهبم امتؤلت ابلفجور 

  .كالفسوؽ كالعصياف؛ فصٌدهتم عن طاعة هللا 
يف غالب  -اغبٌق كىؤالء ال يبيكن أف يكونوا من أىل اغبٌق؛ ألٌف أىل 

، كإف  -أحواؽبم كأحياهنم  يستمسكوف ابغبٌق الذم يعلموف، اعتقادنا، كعمبلن
 أذنب أحدىم، فإنٌو يسارع إذل االستغفار كالتوبة.

 مّتقٌن:ـة الــأمّ 
غالني، عطًٌلني، كالػمي نافقني، كالػمي مي ػبني، كالكذًٌ مي ػفيخالفوف الٌتقوف، مي ػكأٌما ال

بني، كالمي ػكال اعوا، فيتحٌركف ػػاستط اػػ، موف هللا ػقػتٌ ػفهم الذين يفًسدين؛ مي ػتعصًٌ
 . خرياتػي الػرات، كيسارعوف فمنكى ػالطاعات، كيتجٌنبوف ال

                                                           
 .ٕٕ( اؼبائدة: ُ)
 .ِْ( البقرة: ِ)
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يػٍرنا ػوا كىأىٍنًفقي ػعي ػوا كىأىًطيػعي ػمى ػتيٍم كىاسٍ ػطىعٍ ػتى ػا اسٍ ػػ﴿فىاتػ قيوا اَّلل ى مى ى: ػاؿ تعالػق وا خى
شيح  نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى﴾أًلىنٍػفيًسكيٍم كىمىٍن ييوؽى 

(ُ) . 
م ػ)األٌمة الوحيدة(، اليت تستحٌق كصف )أىل اغبٌق(؛ فمن ل ميٌتقوف ىمػالك 

 مٌتقني(، فليس من )أىل اغبٌق(، كإف انتسب إليهم.ػيكن من )أٌمة ال
بو، كالتقول من صفات القلوب العملٌية، أم: اليت تستلـز العمل، كتيوجً 

ت التقول إيباانن قلبيًّا فقط، كليست إسبلمنا بدنيًّا فقط، بل ىي اإليباف فليس
 مٌتقوف ىم الذين آمنوا، كعملوا الصاغبات.ػالقليٌب، مع اإلسبلـ البدشٌل؛ فال
م يصحبو العمل الصاحل، كليس ػنجو صاحبو، إف لمي ػفليس اإليباف كحده ب
 إيباف.م يكن صادرنا عن ػالعمل الصاحل كافينا، إف ل

﴿كىال ًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الص اغًبىاًت أيكلىًئكى أىٍصحىابي اعبٍىن ًة ىيٍم قاؿ تعاذل: 
ًفيهىا خىاًلديكفى﴾
(ِ) . 

﴿كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الص اغًبىاًت ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه كقاؿ تعاذل: 
ييٍظلىميوفى نىًقرينا﴾فىأيكلىًئكى يىٍدخيليوفى اعبٍىن ةى كىالى 

(ّ).  
 ٌتقني، حني تقرأ ىذه اآلًيت:مي ػمنزلة العظيمة ألٌمة الػؾ الكلك أف تيدرً 

﴿كىسىارًعيوا ًإذلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىن ةو عىٍرضيهىا الس مىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعد ٍت  -
الض ر اًء كىاٍلكىاًظًمنيى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفنيى عىًن الن اًس لًٍلميت ًقنيى. ال ًذينى يػيٍنًفقيوفى يف الس ر اًء كى 

ُب اٍلميٍحًسًننيى. كىال ًذينى ًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن أىٍك ظىلىميوا أىنٍػفيسىهيٍم ذىكىريكا اَّلل ى  كىاَّلل ي وبًي
ٍم ييًصُركا عىلىى مىا فػىعىليوا كىىيٍم ػفىاٍستػىٍغفىريكا ًلذينيوهًبًٍم كىمىٍن يػىٍغًفري الُذنيوبى ًإال  اَّلل ي كىلى 

                                                           
 .ُٔ( التغابن: ُ)
 .ِٖ( البقرة: ِ)
 .ُِْ( النساء: ّ)
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اًلًدينى  يػىٍعلىميوفى. أيكلىًئكى جىزىاؤيىيٍم مىٍغًفرىةه ًمٍن رىهبًًٌٍم كىجىن اته ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى
ًفيهىا كىنًٍعمى أىٍجري اٍلعىاًمًلنيى﴾
(ُ) . 

ًذًه الُدنٍػيىا ﴿كىًقيلى لًل ًذينى اتػ قىٍوا مىاذىا أىنٍػزىؿى رىبُ  - يػٍرنا لًل ًذينى أىٍحسىنيوا يف ىى كيٍم قىاليوا خى
اري اآٍلًخرىًة خىيػٍره كىلىًنٍعمى دىاري اٍلميت ًقنيى. جىن اتي عىٍدفو يىٍدخيليونػىهىا ذبىٍرًم ًمٍن  حىسىنىةه كىلىدى

ٍلميت ًقنيى. ال ًذينى تػىتػىوىف اىيمي ربىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري ؽبىيٍم ًفيهىا مىا يىشىاءيكفى كىذىًلكى هبىٍزًم اَّلل ي ا
تيٍم تػىٍعمىليوفى﴾ ـه عىلىٍيكيمي اٍدخيليوا اعبٍىن ةى دبىا كينػٍ ًئكىةي طىيًًٌبنيى يػىقيوليوفى سىبلى اٍلمىبلى
(ِ). 

﴿تًٍلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيهىا إًلىٍيكى مىا كيٍنتى تػىٍعلىميهىا أىٍنتى كىالى قػىٍوميكى ًمٍن  -
ا فىاٍصربٍ ًإف  اٍلعىاًقبىةى لًٍلميت ًقنيى﴾ قػىٍبًل ىىذى
(ّ) . 

ـو آًمًننيى. كىنػىزىٍعنىا مىا يف  - . اٍدخيليوىىا ًبسىبلى ﴿ًإف  اٍلميت ًقنيى يف جىن اتو كىعيييوفو
مىا ىيٍم ًمنػٍهىا صيديكرًًىٍم ًمٍن ًغلٌو ًإٍخوىاانن عىلىى سيريرو ميتػىقىابًًلنيى. الى يبىىُسهيٍم ًفيهىا نىصىبه كى 

دبيٍخرىًجنيى﴾
(ْ).  

ءي يػىٍومىًئذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو عىديكٌّ ًإال  اٍلميت ًقنيى. ًيى ًعبىاًد الى خىٍوؼه عىلىٍيكيمي  - ﴿اأٍلىًخبل 
تًنىا كىكىانيوا ميٍسًلًمنيى. اٍدخيليوا اعبٍى  . ال ًذينى آمىنيوا ًِبًيى ن ةى أىنٍػتيٍم اٍليػىٍوـى كىالى أىنٍػتيٍم ربىٍزىنيوفى

كىأىٍزكىاجيكيٍم ربيٍبػىريكفى. ييطىاؼي عىلىٍيًهٍم ًبًصحىاؼو ًمٍن ذىىىبو كىأىٍكوىابو كىًفيهىا مىا تىٍشتىًهيًو 
تيٍم  ي كىأىنٍػتيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى. كىتًٍلكى اعبٍىن ةي ال يًت أيكرًثٍػتيميوىىا دبىا كينػٍ اأٍلىنٍػفيسي كىتػىلىُذ اأٍلىٍعنيي

. لىكيٍم ًفيهىا فىاًكهىةه كىًثريىةه ًمنػٍهىا أتىٍكيليوفى﴾تػىٍعمىليوفى 
(ٓ) . 

                                                           
 .ُّٔ-ُّّ ( آؿ عمراف:ُ)
 .ِّ-َّ( النحل: ِ)
 .ْٗ( ىود: ّ)
 .ْٖ-ْٓ( اغبجر: ْ)
 .ّٕ-ٕٔ( الزخرؼ: ٓ)
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. يػىٍلبىسيوفى ًمٍن سيٍنديسو كىًإٍستػىبػٍرىؽو  - ﴿ًإف  اٍلميت ًقنيى يف مىقىاـو أىًمنيو. يف جىن اتو كىعيييوفو
ًكهىةو آًمًننيى. ميتػىقىابًًلنيى. كىذىًلكى كىزىك ٍجنىاىيٍم حًبيورو ًعنيو. يىٍدعيوفى ًفيهىا ًبكيلًٌ فىا 

يىذيكقيوفى ًفيهىا اٍلمىٍوتى ًإال  اٍلمىٍوتىةى اأٍليكذلى كىكىقىاىيٍم عىذىابى اعبٍىًحيًم. فىٍضبلن ًمٍن رىبًٌكى  الى 
ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي﴾
(ُ) . 

ىيٍم رىبُػهيٍم ًإنػ هي  - . آًخًذينى مىا آاتى ٍم كىانيوا قػىٍبلى ذىًلكى ﴿ًإف  اٍلميت ًقنيى يف جىن اتو كىعيييوفو
ؿبيًٍسًننيى. كىانيوا قىًليبلن ًمنى الل ٍيًل مىا يػىٍهجىعيوفى. كىاًبأٍلىٍسحىاًر ىيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى. كىيف 

﴾ أىٍموىاؽبًًٍم حىقٌّ لًلس اًئًل كىاٍلمىٍحريكـً
(ِ) . 

ا اأٍلىنٍػهىاري أيكيليهىا دىائًمه كىًظُلهىا ﴿مىثىلي اعبٍىن ًة ال يًت كيًعدى اٍلميتػ قيوفى ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهى  -
تًٍلكى عيٍقَبى ال ًذينى اتػ قىٍوا كىعيٍقَبى اٍلكىاًفرًينى الن اري﴾
(ّ) . 

و دلىٍ  - ﴿مىثىلي اعبٍىن ًة ال يًت كيًعدى اٍلميتػ قيوفى ًفيهىا أىنٍػهىاره ًمٍن مىاءو غىرٍيً آًسنو كىأىنٍػهىاره ًمٍن لىنبى
وي كىأىنٍػهىاره ًمٍن طبىٍرو لىذ ةو لًلش ارًًبنيى كىأىنٍػهىاره ًمٍن عىسىلو ميصىفًّى كىؽبىيٍم ًفيهىا يػىتػىغىيػ ٍر طىٍعمي 

يمنا  ًمٍن كيلًٌ الث مىرىاًت كىمىٍغًفرىةه ًمٍن رىهبًًٌٍم كىمىٍن ىيوى خىاًلده يف الن اًر كىسيقيوا مىاءن ضبًى
فػىقىط عى أىٍمعىاءىىيٍم﴾
(ْ).  

يػٍره أىـٍ جىن ةي اػبٍيٍلًد ال يًت كيًعدى اٍلميتػ قيوفى كىانىٍت ؽبىيٍم جىزىاءن كىمىًصرينا. ﴿قيٍل أىذىًلكى خى  -
﴾ ا مىٍسئيوالن اًلًدينى كىافى عىلىى رىبًٌكى كىٍعدن ؽبىيٍم ًفيهىا مىا يىشىاءيكفى خى
(ٓ) . 

ُب اٍلميت ًقنيى  -   .(ٔ)﴾﴿بػىلىى مىٍن أىٍكىفى ًبعىٍهًدًه كىاتػ قىى فىًإف  اَّلل ى وبًي
                                                           

 .ٕٓ-ُٓ( الدخاف: ُ)
 .ُٗ-ُٓ( الذارًيت: ِ)
 .ّٓ( الرعد: ّ)
 .ُٓ( ؿبٌمد: ْ)
 .ُٔ-ُٓ( الفرقاف: ٓ)
 .ٕٔ( آؿ عمراف: ٔ)
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ٍغًرًب كىلىًكن  اٍلرب  مىٍن آمىنى اًبَّللً   - ﴿لىٍيسى اٍلرب  أىٍف تػيوىُلوا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى
ًة كىاٍلًكتىاًب كىالن ًبيًٌنيى كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى حيبًًٌو ذىًكم اٍلقيٍرَبى  ًئكى كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىاٍلمىبلى

ةى كىآتىى الز كىاةى كىاٍليػىتىامىى  ـى الص بلى كىاٍلمىسىاًكنيى كىاٍبنى الس ًبيًل كىالس ائًًلنيى كىيف الرًٌقىاًب كىأىقىا
كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا كىالص اًبرًينى يف اٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء كىًحنيى اٍلبىٍأًس أيكلىًئكى 

قيوا كىأيكلىًئكى  ىيمي اٍلميتػ قيوفى﴾ال ًذينى صىدى
(ُ) . 

ئنا كىًإف  الظ اًلًمنيى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىاَّلل ي  - ﴿إًنػ هيٍم لىٍن يػيٍغنيوا عىٍنكى ًمنى اَّللً  شىيػٍ
كىرلُ اٍلميت ًقنيى﴾
(ِ) . 

ٍدكىاًف كىاتػ قيوا اَّلل ى ًإف  اَّلل ى ﴿كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلرًبًٌ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلًمثًٍ كىاٍلعي  -
  .(ّ)شىًديدي اٍلًعقىاًب﴾

يػٍرى الز اًد التػ ٍقوىل كىاتػ قيوًف ًيى أيكرل اأٍلىٍلبىاًب﴾ - ﴿كىتػىزىك ديكا فىًإف  خى
(ْ). 

كىانيوا أىٍكلًيىاءىهي ﴿كىمىا ؽبىيٍم أىال  يػيعىذًٌبػىهيمي اَّلل ي كىىيٍم يىصيُدكفى عىًن اٍلمىٍسًجًد اغبٍىرىاـً كىمىا   -
ًإٍف أىٍكلًيىاؤيهي ًإال  اٍلميتػ قيوفى كىلىًكن  أىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميوفى﴾
(ٓ) . 

ط    ؛ بسبب  (ٌتقوفمي ػال)كقد ىبي ، (الضعف)، أك بسبب (جهلػال)أحياانن
  .مقامنيػي ىذين الػفيكونوف معذكرين، ف
، فػي ىذا معذكرينبوف، فبل يكونوف ، فييذنً (هولػال)هم ػكقد يعرض ل

 .، كهللا غفور رحيمكالتوبة ،؛ كلكٌنهم يسارعوف إذل االستغفارالػمقاـ

                                                           
 .ُٕٕ( البقرة: ُ)
 .ُٗ( اعباثية: ِ)
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﴿ًإف  ال ًذينى اتػ قىٍوا ًإذىا مىس هيٍم طىاًئفه ًمنى الش ٍيطىاًف تىذىك ريكا فىًإذىا قاؿ تعاذل: 
ىيٍم ميٍبًصريكفى﴾
(ُ) . 

عليو، من اتٌباع فالتقول كصف أغليٌب، يستحٌقو من كانت التقول أغلب 
مؤمن إف ػاؽبول، كىي سبب من أسباب مغفرة الذنوب، كقبوؿ التوبة؛ فإٌف ال

أذنب، فاستغفر ربٌو، كاتب إليو، كاتٌقى، كأصلح، كأحسن، فإٌف هللا يتوب عليو، 
 كيغفر لو ذنوبو.

ا. ييٍصًلٍح لىكيٍم ﴿ًيى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا اَّلل ى كىقيوليوا قػىٍوالن سىدً قاؿ تعاذل:  يدن
أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىٍن ييًطًع اَّلل ى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا عىًظيمنا﴾
(ِ).  

﴿لىٍيسى عىلىى ال ًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الص اغًبىاًت جينىاحه ًفيمىا كقاؿ تعاذل: 
وا كىعىًمليوا الص اغًبىاًت مثي  اتػ قىٍوا كىآمىنيوا مثي  اتػ قىٍوا كىأىٍحسىنيوا كىاَّلل ي طىًعميوا ًإذىا مىا اتػ قىٍوا كىآمىني 

ُب اٍلميٍحًسًننيى﴾  . (ّ)وبًي
بني أٌمة اؼبٌتقني، كبني األمم السٌت  -كمن ىنا يكوف االختبلؼ اغباصل 

 الباطل.اختبلفنا ؿبمودنا؛ للفصل بني أىل اغبٌق، كأىل  -اؼبنسوبة إذل اإلسبلـ 
كلوال ذلك االختبلؼ، اللتبس اغبٌق ابلباطل، كيف ذلك االلتباس ما فيو 

 من ضياع اغبٌق، كانداثره.
فهو اختبلؼ  -كىم أٌمة اؼبٌتقني  -أٌما االختبلؼ بني أىل اغبٌق أنفسهم 

، إذا أٌدل إذل التفرُ   ر. ؽ كالتعادم كالتنافي مذمـو
ي مسائل فرعٌية، ييعذىر ػيسرينا، ف االختبلؼ، بني )أىل الػحٌق( أٌما إذا كاف

                                                           
 .َُِ( األعراؼ: ُ)
 .ُٕ-َٕ( األحزاب: ِ)
 .ّٗ( اؼبائدة: ّ)
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 و.ػ، فبل إشكاؿ فيبينهم ،يػم كالتآخػراحي ػف كالتاكي ػاء التعػفيها، مع بق الػمختًلفوف
يٌتفق أفرادىا، يف اؼبسائل كٌلها،  -قديػمنا، كال حديثنا  -فليس ثػٌمة أٌمة 

كىي خري أٌمة  -ىبتلفوف، أدسل اختبلؼ؛ حٌت أٌمة )الصحابة(  بػحيث ال
 مسائل الفرعٌية. ػم تسلم من االختبلؼ، يف بعض الػل -جت للناس خرً أي 

﴿ًيى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اَّلل ى كىأىًطيعيوا الر سيوؿى كىأيكرل اأٍلىٍمًر قاؿ تعاذل: 
تي  ٍم تػيٍؤًمنيوفى اًبَّللً  كىاٍليػىٍوـً ًمٍنكيٍم فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريُدكهي ًإذلى اَّللً  كىالر سيوًؿ ًإٍف كينػٍ

﴾ يػٍره كىأىٍحسىني أتىًٍكيبلن اآٍلًخًر ذىًلكى خى
(ُ).  

 -من )أىل اغبٌق(  -، فليس كٌل فرد أغليبٌّ  )أىل اغبٌق( كصفه  فوصفي 
قًّا، يف كٌل رأم يستمسك بو؛ فإٌف أفراد ىذه اعبماعة ىبالف بعضهم يكوف ؿبيً 

 يف درجات العلم كالفهم كاالٌطبلع كالتدبُر. بعضنا، يف بعض الفركع؛ الختبلفهم
، ما داـ أصحابو معذكرين؛ إاٌل إذا أٌدل إذل   كىذا االختبلؼ ليس دبذمـو

ر؛ فإنٌو يف ىذه اغباؿ، سيكوف بسبب البغي )اؽبول(، التفٌرؽ كالتعادم كالتنافي 
 كىو الذم فٌرؽ الذين من قبلنا.

نىا إًلىٍيكى  ﴿شىرىعى لىكيٍم ًمنى الدًٌينً قاؿ تعاذل:   يػٍ مىا كىص ى بًًو نيوحنا كىال ًذم أىٍكحى
بػيرى عىلىى  نىا ًبًو إًبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا الدًٌينى كىالى تػىتػىفىر قيوا ًفيًو كى كىمىا كىص يػٍ

. كىمىا اٍلميٍشرًًكنيى مىا تىٍدعيوىيٍم إًلىٍيًو اَّلل ي هبىٍتىيب إًلىٍيًو مىٍن يىشىاءي كىيػىهٍ  ًدم ًإلىٍيًو مىٍن ييًنيبي
نػىهيٍم كىلىٍوالى كىًلمىةه سىبػىقىٍت ًمٍن رىبًٌكى ًإذلى  تػىفىر قيوا ًإال  ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ

نػىهيٍم كىًإف  ال ًذينى أيكرًثيوا اٍلًكتىابى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم لىًفي شىكٌو  ًمٍنوي  أىجىلو ميسىمًّى لىقيًضيى بػىيػٍ
﴾ ميرًيبو
(ِ) . 

                                                           
 .ٗٓ( النساء: ُ)
 .ُْ-ُّ( الشورل: ِ)
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م ال ألهنٌ ؛ قوام يتفرٌ ػكل ،قوا عن جهلم يتفرٌ ػفهم ل»قاؿ سٌيد قطب: 
قوا بعد ا تفرٌ هم كمعتقداهتم. إمبٌ لى سي الذم يربطهم، كيربط ري  ،يعرفوف األصل الواحد
سواء.  ،كألنفسهم ،ا للحقيقةكظلمن  ،اكحسدن  ،ا بينهمقوا بغين ما جاءىم العلم. تفرٌ 

قوا غري مستندين إذل أتثري األىواء اعبائرة، كالشهوات الباغية. تفرٌ قوا ربت تفرٌ 
بعوا كاؼبنهج القوصل. كلو أخلصوا لعقيدهتم، كاتٌ  ،سبب من العقيدة الصحيحة

 .  (ُ)«قواما تفرٌ  ،منهجهم
كبغي  ،كبغي الطمع ،حسدػبغي ال، فالبغي»: أيضنا قاؿ سٌيد قطبك 

على  ،يف االختبلؼ ضيٌ مي ػىو الذم قاد الناس إذل ال :كبغي اؽبول ،حرصػال
فما  كىذه حقيقة. ؽ كاللجاج كالعناد.ي التفرُ ػف ضيٌ مي ػكال ،ر كاؼبنهجأصل التصوُ 

 ،الصادع يف ىذا الكتاب، القومٌ  ،الواضح ختلف اثناف على أصل اغبقٌ ػي
أحدنبا بغي  كيف نفس إاٌل  ،ما ىبتلف اثناف على ىذا األصل نري..مي ػؽ الشرً مي ػال

من التقاء  فبل بدٌ  ،مافػا حني يكوف ىناؾ إيا.. فأمٌ كىول، أك يف نفسيهما صبيعن 
 .  (ِ)«فاؽكاتٌ 

ًر  من صباعة أىل اغبٌق؛ كإف  -يف اغبقيقة  -ج أصحابو كاتٌباع اؽبول ىبي
انتسبوا إليها يف الظاىر؛ لكٌن اغبكم عليهم ابتٌباع اؽبول ليس فبكننا؛ ألٌف اؽبول 

 أمراض القلوب، كال يعلم ما يف القلوب، إاٌل عبٌلـ الغيوب.مرض من 
ؽ؛ ألٌف االٌتصاؼ ابلتقول، قبل أف ينهى عن التفرُ  كلذلك أمر هللا  

فمن ذبٌرد  ؛ؽابلتقول ينايف االٌتصاؼ ابلبغي، كالبغي ىو السبب األكرب يف التفرُ 
ا كٌل البعد عن التفرُ   ؽ.من البغي، كتزٌكد من التقول، كاف بعيدن

                                                           
 .ُّْٖ/ٓ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ُِٖ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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﴿ًيى أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا اَّلل ى حىق  تػيقىاتًًو كىالى سبىيوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم قاؿ تعاذل:  
يعنا كىالى تػىفىر قيوا  تيٍم ميٍسًلميوفى. كىاٍعتىًصميوا حًبىٍبًل اَّللً  صبًى كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللً  عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ

تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى  ًتًو ًإٍخوىاانن كىكينػٍ اءن فىأىل فى بػىنٍيى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى أىٍعدى
تًًو لىعىل كيٍم  ي اَّلل ي لىكيٍم آًيى تػىٍهتىديكفى. كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيم ةه الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذىًلكى يػيبػىنيًٌ

أيىٍمي ػخىيٍ ػى الٍ ػيىٍدعيوفى إًلى  مي ػػػًر كىأيكلىًئكى ىي ػػػٍوفى عىًن اٍلميٍنكى ػريكًؼ كىيػىنػٍهى ػػػريكفى اًبٍلمىعٍ ػػػًر كى
اٍلبػىيًٌنىاتي  تىكيونيوا كىال ًذينى تػىفىر قيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي  وفى. كىالى ػػاٍلميٍفًلحي 

كىأيكلىًئكى ؽبىيٍم عىذىابه عىًظيمه﴾
(ُ) . 

 (،ضيق االختبلؼ)خرجوا من ػٌتقني، لمي ػكلو أٌف كٌل الناس أصبحوا من ال 
 . (سعة االئتبلؼ)إذل 

﴿كىمىٍن يػىت ًق اَّلل ى هبىٍعىٍل لىوي ـبىٍرىجنا﴾قاؿ تعاذل: 
(ِ) . 

اؼبٌتقوف. فإذا سلكوىا، كىذه طبسة ـبارج، لن يرضى بسلوكها كٌلها، إاٌل  
 :خرجوا من ضيق االختبلؼ، إذل سعة االئتبلؼ، فأصبحوا بنعمة هللا إخواانن 

 .االعتصاـ -1
 .االقتصار -2
 .االحتياط -3
 .االعتبار -4
 .االعتػراؼ -5

                                                           
 .َُٓ-َُِ( آؿ عمراف: ُ)
 .ِ( الطبلؽ: ِ)



195 

 مخرج ألاّول ـال

 الاعتصام
 

 .  (اإلسبلمٌية حقائقػال)، كىو حبل حبل هللا ػىو االعتصاـ ب
مٌتقوف اختبلفنا يف نسبة بعض األمور إذل اإلسبلـ، فعليهم ػفإذا كجد ال

االعتصاـ ابلصورة التأليفٌية االتٌفاقٌية، فإهٌنا أكرب مصداؽ للحقائق اإلسبلمٌية، 
 كىي صورة أتليفٌية اثبتة، ثبواتن قطعيًّا، كموافقة للصورة التنزيلٌية، موافقة قطعٌية.

ق(، كىو قطع ميلزًـ طلى مي ػإلسبلمٌي الكاؼبراد ابلقطع يف ىذا اؼبقاـ: )القطع ا 
لكٌل منتسب إذل )اإلسبلـ(، كإف كاف منافقنا يف الباطن؛ فمن تظاىر ابإلسبلـ؛ 

 ق(. طلى مي ػفإنٌو ميلزـى بقبوؿ نتائج )القطع اإلسبلمٌي ال
كمن أعرض عن االستمساؾ بنتائجو، كطعن يف كجوب قبوؽبا؛ فقد  

ًر  كشف عن ـبالفة صروبة ألصوؿ )اإلسبلـ(، و، بنفسو، من ج هبا نفسى ىبي
 استحقاؽ )االنتساب( إذل )اإلسبلـ(، حٌت لو كاف انتساابن ظاىرًيًّ فقط. 

م يكن من اؼبنتسبني إذل )اإلسبلـ(؛ فإنٌو ليس دبيلزـى بقبوؿ نتائج ػأٌما من ل
ق(، إاٌل بعد اٌطبلعو على )األدلٌة القطعٌية(، الداٌلة على طلى مي ػ)القطع اإلسبلمٌي ال

ٌحة ىذا النوع اػباٌص من القطع، كىي أدٌلة كثرية، ككبرية، ال يستطيع العاقل ص
 رىا، أك يطعن يف قطعٌيتها. ف أف يينكً نصً مي ػال

ة ػػػكاألمٌ  ،وػفالرسوؿ موافق ل ،ي الكتابػا فػػم لٌ ػك  فإفٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 
ع ػػا بب اتٌ وجً ن يي ػػػ مإاٌل  ،مؤمننيػي الػفليس ف ،جملةػث الػن حيػػم ،ة عليوػعجمً ػمي 

 ،وػو فيػػباعر ابتٌ ػػػفالقرآف أيم ، الرسوؿ وي ػن  ػػػما س ككذلك كلٌ  ،الكتاب
و فإنٌ  ،مسلموفػمع عليو الػما أج عوف على ذلك. ككذلك كلٌ جمً ػمي  مؤمنوفػكال
وف مسلموف يتلقٌ ػال ة؛ لكنً كالسنٌ  ،ي الكتابػما فا لً موافقن  ،ا حقًّ وف إاٌل ػػيك ال
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 ،ككحي آخر ،فينزؿ عليو كحي القرآف ،ا الرسوؿكأمٌ  ،عن الرسوؿ ،وكلٌ   ،دينهم
 .(ُ)...«ىو اغبكمة

أمر سبحانو بطاعتو كطاعة رسولو كأكرل األمر »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
  ىذا على أفٌ  فدؿٌ  ،ه إذل هللا كالرسوؿأف نردٌ  - إف تنازعنا يف شيء - كأمر ،امنٌ 
ق كاؼبعل   ،كه إذل هللا كالرسوؿفعليهم أف يردٌ  ،ما تنازع اؼبؤمنوف فيو من شيء كلٌ 

م إذا دل يتنازعوا دل يكن ىذا ذلك على أهنٌ  فدؿٌ  ،ـ عند عدـ الشرطعدى يي  ،ابلشرط
م إذا دل يتنازعوا كانوا على ىدل كطاعة  ا يكوف ألهنٌ ككذلك إمبٌ  ؛ااألمر اثبتن 
طاعة هللا كالرسوؿ. من  ،ركا دبا ىم فاعلوفمى ؤ فبل وبتاجوا حينئذ أف يي  ،كرسولو
 ،م ال هبتمعوف على ضبللةفإهنٌ  ،بل اجتمعوا ،م إذا دل يتنازعواذلك على أهنٌ  كدؿٌ 

إذل هللا  كذل بوجوب الردٌ لكانوا حينئذ أى  ،كلو كانوا قد هبتمعوف على ضبللة
ا  كالرسوؿ. فإذا  فقد يكوف أحد الفريقني مطيعن  ،منهم إذا تنازعوا ،كالرسوؿ

 ،لريجع إذل ذلك فريق منهم ،إذل هللا كالرسوؿ يف ىذا اغباؿ ابلردٌ كانوا مأمورين 
 ،كذلهم عنو بطريق األى خركجهم كلٌ  ردًٌ إذا قي  ركا بذلكفؤلف يؤمى  ،خرج عن ذلك
يعنا كىالى تػىفىر قيوا كىاذٍكيريكا  :فقد قاؿ ؽبم ،اكاألحرل أيضن  ﴿كىاٍعتىًصميوا حًبىٍبًل اَّللً  صبًى
ًتًو ًإٍخوىاانن نًٍعمىتى اَّللً  عىلى  اءن فىأىل فى بػىنٍيى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى تيٍم أىٍعدى ٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ

تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا﴾ كىكينػٍ
ؽ ا هناىم عن التفرُ فلمٌ  .(ِ)

 ،ا على ابطلم ال هبتمعوف على ابطل؛ إذ لو اجتمعو ذلك على أهنٌ  دؿٌ  ،امطلقن 
ى  ؛قهمن لتفرُ اؼبتضمٌ  باع اغبقٌ لوجب اتٌ  فأصبحوا بنعمتو  ،ف بني قلوهبمو ألٌ أنٌ  كبني 
﴿ىيوى ال ًذم أىي دىؾى بًنىٍصرًًه كىاًبٍلميٍؤًمًننيى. كىأىل فى بػىنٍيى قػيليوهًبًٍم لىٍو كما قاؿ:   ،إخواانن 

                                                           
 .َّ/ٕ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .َُّ( آؿ عمراف: ِ)
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يعنا مىا أىل ٍفتى  نػىهيٍم﴾أىنٍػفىٍقتى مىا يف اأٍلىٍرًض صبًى بػىنٍيى قػيليوهًبًٍم كىلىًكن  اَّلل ى أىل فى بػىيػٍ
(ُ) ،

سباـ  كاف ذلك من  ،على أمر من األمور ،غري ـبتلفة ،فةفإذا كانت قلوهبم متألٌ 
 ا على ابطل؛ ألفٌ فلم يكن ذلك اجتماعن  ،بو عليهم ا من  نعمة هللا عليهم؛ كفبٌ 

 . (ِ)«هللا تعاذل أعلم هجميع األمور
ح لى كمنو ما ىو مي  العلم، لبمن العلم ما ىو من صي : »كقاؿ الشاطيبٌ 

 حو؛ فهذه ثبلثة أقساـ.لى لبو كال مي لبو، كمنو ما ليس من صي من صي  ال ،العلم
د، كالذم عليو مدار الطلب، كإليو تنتهي ىو األصل كاؼبعتمى  ؿ:القسم األكٌ 

كالشريعة ، ا إذل أصل قطعيٌ ا، أك راجعن مقاصد الراسخني، كذلك ما كاف قطعيًّ 
لة على ىذا الوجو، كلذلك كانت ؿبفوظة يف أصوؽبا ة منز  ديٌ اؼبباركة امٌ 

﴿ًإان  كبىٍني نػىز ٍلنىا الذًٌٍكرى كىًإان  لىوي غبىىاًفظيوفى﴾كفركعها؛ كما قاؿ تعاذل: 
ا ألهنٌ  ؛(ّ)

ت، كىي: الضركرًيٌ  ترجع إذل حفظ اؼبقاصد اليت هبا يكوف صبلح الدارين،
م ألطرافها، كىي أصوؿ كمتمًٌ  ،ل ؽباكالتحسينات، كما ىو مكمًٌ  ات،كاغباجيٌ 

الفركع مستندة إليها؛  على اعتبارىا، كسائر الشريعة، كقد قاـ الربىاف القطعيٌ 
 .(ْ)«ا علم أصيل، راسخ األساس، اثبت األركاففبل إشكاؿ يف أهنٌ 

 كاالعتصاـ هبذه اغبقائق اإلسبلمٌية القطعٌية وبٌقق ثبلث منافع: 
ق على ثبوهتا، ثبواتن قطعيًّا، اغبقائق اإلسبلمٌية اؼبتٌػفى   التأصيل: -ادلنفعة األوىل

قوف، عند التحقيق، ىي األصوؿ اليت هبب أف وبتكم إليها اقًٌ  :قطلى مي ػابلقطع ال

                                                           
 .ّٔ-ِٔ( األنفاؿ: ُ)
 .ُٓ/ُٗ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ٗ( اغبجر: ّ)
 .َُٖ-َُٕ/ُ( اؼبوافقات: ْ)
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فكٌل رأم أتليفٌي ىبالف أصبلن من األصوؿ اإلسبلمٌية القطعٌية، ـبالفة قطعٌية، 
، كإ  ف سبٌسك بو بعض اؼبؤٌلفني اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ.ييعٌد رأًين ابطبلن

ها؛ ػقٌوة أخرل، ميعاًرضة ل ها أمُ ػكقٌوة )القطعٌيات اإلسبلمٌية( ال تعادل 
 مختلفني. ػكلذلك تكوف )القطعٌيات اإلسبلمٌية( ميزاانن دقيقنا، تيوزىف بو آراء ال

 :طرائق التحقيق
 كبرينا، على التأصيل، ىي:كللتحقيق ثبلث طرائق، تعتمد اعتمادنا   

يف ىذه الطريقة ننطلق من الرأم التأليفٌي صعودنا،  الطريقة الصاعدة: -1
فننظر يف نتائجو، فإذا أٌدل ىذا الرأم إذل نتيجة، زبالف أحد األصوؿ القطعٌية، 

 حكمنا عليو ابلبطبلف؛ ألٌف كٌل ما يؤٌدم إذل الباطل: ابطل قطعنا.
، فننظر يف يف ىذالطريقة النازلة:  -2 ه الطريقة ننطلق من الرأم التأليفٌي نزكالن

مقٌدماتو، فإذا استند ىذا الرأم إذل مقٌدمة، زبالف أحد األصوؿ القطعٌية، 
 حكمنا عليو ابلبطبلف؛ ألٌف كٌل ما يستند إذل الباطل: ابطل قطعنا.  

وؿ يف ىذه الطريقة نوازف بني الرأم التأليفٌي، كاألص الطريقة ادلواز نة: -3
اإلسبلمٌية القطعٌية؛ فإذا كاف ىذا الرأم ىبالف أحد تلك األصوؿ القطعٌية، 

 ىبالف اغبٌق: ابطل قطعنا.   حكمنا عليو ابلبطبلف؛ ألٌف كٌل ما
قوف من كابلتحقيق القائم على األصوؿ االتٌفاقٌية القطعٌية، يستطيع اقًٌ  

الني، كاؼبتعٌصبني، فٌبن ينتسبوف أٌمة اؼبٌتقني أف يكشفوا عن أابطيل اؼبعطٌلني، كاؼبغ
 إذل اإلسبلـ، كىم ىبالفوف بعض أصولو القطعٌية، صراحة.

مػا ىػػػو  :فبعض مػػا يسػػتمسك بو الػمعطٌلوف، كالػمغالوف، كالػمتعٌصبوف 
أابطيل، ليس ؽبا من اغبٌق أدسل نصيب؛ فإف زعم أصحاهبا أهٌنا حقائق، فهي  إاٌل 

 يست من قبيل اغبقائق الصادقة.من قبيل اغبقائق الباطلة، كل
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كالفرؽ بني اغبقيقة الباطلة، كاغبقيقة الصادقة: أٌف اغبقيقة الباطلة ىي  
الفكرة اليت يزعم أصحاهبا أهٌنا حقيقة، كلكٌنها يف الواقع فكرة ابطلة؛ خببلؼ 
اغبقيقة الصادقة، فإهٌنا مطابقة للواقع، كٌل اؼبطابقة، فهي حقيقة صادقة، كإف 

 الغافلوف، أك تغافل عنها اؼبتغافلوف؛ فزعموا أهٌنا خبلؼ اغبٌق.غفل عنها 
م، كذلك كاعبمع بني اؼبتناقضني يف تسمية )اغبقيقة الباطلة( مراد بو التهكُ  

حاصل يف مقاـ الرٌد على اؼبٌدعي الكاذب، أك اؼبٌدعي الواىم؛ فييقاؿ لكٌل كاحد 
 منهما: إٌف فكرتك اليت تزعم أهٌنا حقيقة، ما ىي إاٌل فكرة ابطلة. 

فاٌدعاؤؾ ليس أكثر من تسمية لفظٌية، ال يبيكن أف تغرٌي اغبقيقة الواقعٌية، 
، كإف استمسك بو ال  ناس كٌلهم أصبعوف.فالباطل يبقى ابطبلن

ىو السبيل القوصل؛  -بطرائقو الثبلث، القائمة على التأصيل  -كالتحقيق  
 للفصل بني اغبقيقة الصادقة، كاغبقيقة الباطلة.

ق: اغبقائق اإلسبلمٌية الثابتة ثبواتن قطعيًّا، ابلقطع اؼبطلى  التطبيق: -ادلنفعة الثانية
 لعىقىديٌة، كالعملٌية، كاػبيليقٌية.ىي اؼبصدر األصفى للتطبيقات اإلسبلمٌية: ا

منسوبني ػمٌتقني ابلتطبيقات االتٌفاقٌية كبرية جدًّا، خببلؼ سائر الػكعناية ال 
مصدر األٌكؿ، للتزٌكد من التقول، ػإذل اإلسبلـ؛ ألٌف التطبيقات االتٌفاقٌية ىي ال

 كالتقول تقـو على ركنني كبريين:
اف اب كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو كىي اإليب اإلميان ابألصول الكربى: -1

، ، كاإليباف دبا جاء بو من عند هللا اآلخر، كال سٌيما اإليباف برسالة ؿبٌمد 
 كاإليباف بوجوب العمل ابألحكاـ الثابتة ثبواتن قطعيًّا، ابلقرآف، كالسٌنة.

كىو التطبيق العملٌي الصحيح اؼبوافق لؤلحكاـ الشرعٌية العمل الصاحل:  -2
 الثابتة، ثبواتن قطعيًّا، ابلقرآف، كالسٌنة.
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فاؼبٌتقوف ينتفعوف بكٌل حكم من األحكاـ اإلسبلمٌية القطعٌية؛ ليزدادكا  
  إيباانن مع إيباهنم، كيزدادكا إسبلمنا مع إسبلمهم؛ فيزدادكا تقول مع تقواىم.

تعٌصبني مٌتقني، من اؼبكٌذبني كاؼبنافقني كاؼبعطٌلني كاؼبغالني كاؼبػغري ال أٌما
  كاؼبفسدين، فليسوا كذلك. 

فاؼبكٌذبوف بعيدكف كٌل البعد، عن أصوؿ اإليباف الكربل، كعن األعماؿ 
الصاغبات؛ فيقتلوف، كيزنوف، كيسرقوف، كأيكلوف الراب، كيشربوف اػبمر، كأيتوف 

 سائر ار مات، كال يفعلوف شيئنا من الطاعات.
أصوؿ اإليباف الكربل، كلكٌنهم كاؼبنافقوف أيضنا بعيدكف كٌل البعد، عن 

ا؛ فإف أمنوا من مراقبة  يتظاىركف ابلعمل الصاحل؛ إٌما خوفنا، أك طمعنا، أك كيدن
 الناس، كخلوا إذل شياطينهم، ارتكبوا ار مات، كأطلقوا العناف ألىوائهم.

كاؼبعطٌلوف قد عطٌلوا بعض األحكاـ الشرعٌية الثابتة، ثبواتن قطعيًّا، فأابحوا 
ج اء، مع أٌف ربرصل الزسل من أكضح الواضحات اإلسبلمٌية؛ كأابحوا الترُب البغ

كالتعٌرم مع أٌف كجوب سرت اؼبرأة اثبت ابألدٌلة القرآنٌية القطعٌية؛ كأابحوا أكل 
 الراب مع أٌف نصوص ربريبو يف القرآف الكرصل كاضحة، كٌل الوضوح.

 -ة على الغلٌو كاؼبغاالة كاؼبغالوف ييعنىوف عناية كبرية، بتطبيقاهتم القائم
 أكثر من عنايتهم ابلتطبيقات االتٌفاقٌية. -العىقىديٌة منها، كالعملٌية 

 ،ن عنايتهمػػػر مػػػػمتعٌصبوف ييعنىوف، ِبرائهم التأليفٌية االختبلفٌية، أكثػكال
منتسب إذل اإلسبلـ ىو الدفاع عن ػابلتطبيقات االتٌفاقٌية، فكأٌف الواجب على ال

آرائو، كدعوة الناس إليها، كليس مهمًّا بعد ذلك أف يطٌبق ما ثبت من األحكاـ 
  الشرعٌية، ابلدليل القطعٌي!!! 

كالػمفسدكف قػػد أىػملوا )التطبيقات اإلسبلمٌية(، كٌل اإلىػماؿ، فارتكبوا 
 ني أىواءىم القذرة.اظورات، كىم يعلموف، أهٌنا ؿبظورة ؿبر مة، مٌتبع
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 :إٌف اغبقائق اإلسبلمٌية االتٌفاقٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا التقريب: -ادلنفعة الثالثة
ىي أكرب كسيلة من كسائل التقريب بني اؼبٌتقني، كىي كالبيت الذم هبمع أفراد 
األسرة الواحدة. فمهما اختلف األفراد يف األمور الفرعٌية، فإٌف اجتماعهم يف 

 سيكوف أكرب كسيلة للتقريب بينهم. :بيتىذا ال
فاالجتماع يف أصوؿ اإليباف الكربل، الثابتة ثبواتن قطعيًّا؛ كاالجتماع يف  

الكثري من الفركع العملٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا، كإقامة الصبلة، كصياـ رمضاف، 
يع كاؼبواريث كإيتاء الزكاة، كأداء اغبٌج كالعمرة، كاعبهاد يف سبيل هللا، كأحكاـ الب

كالنكاح كالطبلؽ، كذبُنب ار مات من اعبرائم كالفواحش كاؼبعاصي؛ كاالجتماع 
يف الكثري من الفركع اػبيليقٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا، كالتحٌلي ابلصدؽ كالعدؿ 

ة ػخيانػاءة كالػػػػم كاإلسػذب كالظلػػكاإلحساف كاألمانة كالتواضع، كالتخٌلي عن الك
 مٌتقوف، فتقٌرب بينهم.ػحباؿ قويٌة، يستمسك هبا ال :؛ كٌل ىذه األموركالتكرٌب 

م ما ركيزاتف تقـو عليهما اعبماعة اؼبسلمة، كتؤدٌ إهنٌ »قاؿ سٌيد قطب: 
م تكن ىناؾ صباعة ػل ،العظيم. فإذا اهنارت كاحدة منهما هبما دكرىا الشاؽٌ 

.. التقول الن كالتقول أكٌ ركيزة اإليباف  يو:م يكن ىنالك دكر ؽبا تؤدٌ ػمسلمة، كل
كال تفرت  ،هللا اعبليل.. التقول الدائمة اليقظة اليت ال تغفل ويف حبقٌ اليت تبلغ أف تي 

أىيُػهىا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا  ﴿ًيى   يبلغ الكتاب أجلو:حٌت  ،غبظة من غبظات العمر
اَّلل ى حىق  تػيقىاتًًو﴾
بدكف  -كىي ىكذا  .قىتٌ لو أف يػي  حقٌ ػكما ي  ،قوا هللااتٌ . (ُ)

ما لٌ طيقها. ككي ككما يي  ،رىاكما يتصوٌ   ،يف بلوغها اتدع القلب ؾبتهدن  - حديدػت
ما لٌ فت لو آفاؽ، كجٌدت لو أشواؽ. ككي تكشٌ  ،أكغل القلب يف ىذا الطريق

ى مرتبة كراء ما ػا بلغ، كإلمٌ ػم ،ى مقاـ أرفعػإل ،ظ شوقواقرتب بتقواه من هللا، تيقٌ 

                                                           
 .َُِآؿ عمراف:  (ُ)
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فبل يناـ! ﴿كىالى سبىيوتين  ًإال  كىأىنٍػتيٍم  ،مقاـ الذم يستيقظ فيو قلبوػال ع إذلكتطلٌ  ؛ارتقى
ميٍسًلميوفى﴾
 يبوت كو. فمن أراد أاٌل دًر مت يي  :ال يدرم إنساف ،كاؼبوت غيب. (ُ)

غبظة  ا، كأف يكوف يف كلٌ فسبيلو أف يكوف منذ اللحظة مسلمن  ،ا مسلمن إاٌل 
. ".االستسبلـ"شي دبعناه الواسع: اإلسبلـ بعد التقول ي كري . كذً امسلمن 

إذل كتابو. كىو اؼبعَن الذم  اؼبنهجو، كاحتكامن  اباعن االستسبلـ ، طاعة لو، كاتٌ 
ىذه ىي الركيزة  موضع منها، على كبو ما أسلفنا. يف كلٌ  ،هاره السورة كلٌ قرًٌ تي 
و نٌ إم دكرىا. إذ كتؤدٌ  ،ق كجودىاحقًٌ لتي  ؛كذل اليت تقـو عليها اعبماعة اؼبسلمةاألي 

 ،. كال يكوف ىناؾ منهج اجاىليًّ  اعن ع ذبمُ ذبمُ  يكوف كلٌ  ،بدكف ىذه الركيزة
 ،ة. كال تكوف ىناؾ قيادة راشدةا تكوف ىناؾ مناىج جاىليٌ ة، إمبٌ ع عليو أمٌ تتجمٌ 

فهي ركيزة  ،ا الركيزة الثانيةفأمٌ  ة.ا تكوف القيادة للجاىليٌ ة، إمبٌ يف األرض للبشريٌ 
﴿كىاٍعتىًصميوا حًبىٍبًل  ة يف هللا، على منهج هللا، لتحقيق منهج هللا:وٌ خي ة.. األي وٌ خي األي 

اءن فىأىل فى بػىنٍيى قػيليوًبكي  تيٍم أىٍعدى يعنا كىالى تػىفىر قيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللً  عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ ٍم اَّللً  صبًى
ًتًو ًإٍخوىاانن كىكينػٍ  تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذىًلكى فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى

تًًو لىعىل كيٍم تػىٍهتىديكفى﴾ ي اَّلل ي لىكيٍم آًيى يػيبػىنيًٌ
 ،ة إذف تنبثق من التقولوٌ خي فهي أي . (ِ)

 ،كهنجو ،عهده :أم - أساسها االعتصاـ حببل هللا ،كذلمن الركيزة األي  ،كاإلسبلـ
ىدؼ آخر،  ر آخر، كال على أمٌ تصوُ  ع على أمٌ د ذبمُ ؾبرٌ  كليست، كدينو
يعنا ة الكثرية! جاىليٌ ػمن حباؿ ال ،بواسطة حبل آخر كال ﴿كىاٍعتىًصميوا حًبىٍبًل اَّللً  صبًى

على  ،هللا هبا نُ ػمتػي ،نعمة - مة حببل هللااؼبعتصً  -ة وٌ خي ىذه األي  ..كىالى تػىفىر قيوا﴾
. ادائمن  ،من عباده ،همبُ حً ػمن يي لً  ،يهبها هللا ،كىي نعمة كذل.اعبماعة اؼبسلمة األي 

                                                           
 .َُِآؿ عمراف:  (ُ)
 .َُّآؿ عمراف:  (ِ)
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كما كاف  ،أعداءة ي اعباىليٌ ػكيف كانوا ف  :رىمرىم ىذه النعمة. يذكًٌ كىو ىنا يذكًٌ 
ي ػف ،افاف العربيٌ حيٌ ػما الػ. كىمدينة أحده ػي الػف ،خزرجػمن األكس كال ،أعدل

ي ػكينفخوف ف ،حوؿ ىذه العداكةدكف وقً الذين كانوا يي  ،ما اليهودػجاكرىػيثرب. ي
 ،حى ػها الصالػجالى ػم جد يهودي ػت مٌ ػ. كمن ثاصبيعن  ،ني أتكل ركابط اغبيٌ حٌت  ،انرىا

من  ،نيبني قلوب اغبيٌ  ،هللاي  فى  معو. فأل   فيو، كال تعيش إاٌل تعمل إاٌل  الذم ال
رة. جمع ىذه القلوب اؼبتنافػي ، اإلسبلـ كحدهابإلسبلـ.. كما كاف إاٌل  ،العرب

كما  .فيصبحوف بنعمة هللا إخواانن  ، حبل هللا الذم يعتصم بو اعبميعكما كاف إاٌل 
ة، ة يف هللا، تصغر إذل جانبها األحقاد التارىبيٌ وٌ خي  أي ن أف هبمع القلوب إاٌل كً يبي 

 ،ع الصفُ ة، كيتجمٌ كالراًيت العنصريٌ  ،ةة، كاألطماع الشخصيٌ كالثارات القبليٌ 
اءن  اؼبتعاؿ..حت لواء هللا الكبري ػت تيٍم أىٍعدى ﴿كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللً  عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ

ًتًو ًإٍخوىاانن﴾ يف  ،و عليهمرىم كذلك نعمتى كيذكًٌ . فىأىل فى بػىنٍيى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى
اليت كانوا على كشك أف يقعوا فيها، إنقاذىم من النار  ،إنقاذىم من النار

وهبم، كابلتأليف بني قل ،كذلالركيزة األي  :حبل هللاػى االعتصاـ بػإل ،هبدايتهم
 .(ُ)«الركيزة الثانية :فأصبحوا بنعمة هللا إخواانن 

                                                           
 .ّْْ-ِْْ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 مخرج الثاويـال

 الاقتصار
 

ىو أف يقتصر اؼبٌتقوف، يف مقاـ اؼبباحث التأليفٌية االختبلفٌية، على 
اؼبباحث التأليفٌية، كجب  يكوف ذا شبار عملٌية؛ فإذا كجدكا اختبلفنا، يف بعض ما

 مجنٌية منها، قبل الدخوؿ فيها. ػق من الثمار الالتحقُ 
نظريٌة خالصة،  -من اؼبباحث االختبلفٌية  -فإذا كانت الثمار اجملنٌية  

ليس من كرائها أٌم شبرة عملٌية؛ فإٌف الواجب عليهم اإلعراض عن اػبوض فيها؛ 
رة، اليت من شأهنا صوؿ إذل اغبقيقة اؼبثمً ألٌف الغاية من البحث االختبليٌف ىي الو 
 أف تدعو اإلنساف إذل العمل الصاحل.

، من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!!  فما الفائدة العملٌية اجملنٌية، مثبلن
كما الداعي إذل خوض اؼبفٌسرين، كغريىم، يف االفرتاضات، كاالحتماالت، 

شبرة عملٌية؟! فلو كانت  ر أمٌ كاالستدالالت؛ كاغباؿ أٌف معرفة العدد لن تيثمً 
 الكرصل على عددىم، صراحة. القرآفي  ص  نى ػرة، لى ثمً تلك اؼبعرفة مي 

ال طائل كراءه.  - حوؿ عدد الفتية -جدؿ ػفهذا ال»قاؿ سٌيد قطب: 
ى ػإل كأمرىم موكوؿ أك سبعة، أك أكثر. ،أك طبسة ،ليستوم أف يكونوا ثبلثة وكإنٌ 

 ،وػكقوع عند ،حادثػمن ال ،تواالذين تثبٌ  ،نػكعند القليلي ،هللا، كعلمهم عند هللا
حوؿ عددىم.  ،لػػدؿ الطويػللج ،إذف ،أك من ركايتو الصحيحة. فبل ضركرة

رآف ػػػػو القػػػػك يوجٌ ػذلػل ر.ػكابلكثي ،لػاصلة ابلقليػرىم حػػي أمػرة فػػكالعب
عدـ استفتاء أحد من ى ػة، كإلي ىذه القضيٌ ػف ،جدؿػرؾ الػى تػإل ، وؿػػػالرس
 ،ةي صيانة الطاقة العقليٌ ػف ،ا مع منهج اإلسبلـين مشٌ ػت ؛همػي شأنػف ،متجادلنيػال

ق. ػم كثيػو علػو بػس لػا ليػػم مي ػمسلػو الػػػ يقفي أاٌل ػكف، دػػفيػا يي ػػػر مػي غيػد فبد  أف تي 
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إذل علم هللا،  ،موكوؿػىو من الغيب ال - نػالذم طواه الزم -ادث ػػحػذا الػكى
  .(ُ)«هللا ؾ إذل علمرتى فليي 

 كإيراده ،السابقني عن الكرصل القرآف حديث»كقاؿ صبلح اػبالدٌم: 
 يف يتوٌسع فلم التحليلٌي، التفصيليٌ  اؼبنهج يتبع يكن مػل :كأخبارىم لقصصهم
 عن يتحٌدث مػكل القٌصة، تفصيبلت أك أبطاؿ أك مكاف أك زماف عن اغبديث

 كربليبلت، تكميبلت، إذل يستطرد مػكل فيها، فرعٌية أك جزئٌية، أك حادثة، كلٌ 
 يفعل مػل.. مشاىدىا كخلفٌيات أبطاؽبا، كحركات أحداثها، يف كتفصيبلت،

 التفصيبلت، -ىذه  قصصو من - يستهدؼ مػل ألنٌو ىذا؛ من شيئنا القرآف
 كالتصٌورات، القيم كتقرير اغبقائق، عرض إذل ىدؼ إمٌبا كالتحليبلت،
 من فيها دبا كاالنتفاع الدالالت، إذل كالتوجيو كالدركس، العرب كاستخبلص
 عرضو اليت ابلكيفٌية القرآف، عرضو الذم اؼبقدار يف متحٌقق كىذا.. توجيهات

 إذل اذٌبهوا الذين -لو  كالدارسني القرآف يف ابلناظرين كذلاألى  ككاف ..هبا
 كأف السابقني، لقصص القرآشلٌ  العرض عند يقفوا أف -كاألساطري  اإلسرائيلٌيات
 على لواييقبً  كأف كربليلها، فيها، النظر يف كطريقتو، منهجو من يستفيدكا

 بشريٌة، مصادر إذل القرآف هباكزكا كأاٌل  فيها، كالدركس التوجيهات، استخبلص
 أك فيو، مأيهبً  ما تبيني أك القرآف، أصبل ما تفصيل منها يطلبوف جاىلة، عاجزة
  .(ِ)«أغفل عٌما اغبديث

 مع التعامل يف اؼبفتاح ىذا ىدم كعلى»كقاؿ صبلح اػبالدٌم أيضنا: 
 أف القرآف قارئ ندعو فإنٌنا السابقني، قصص عن حديثو كخباٌصة القرآف،

                                                           
 .ِِٓٔ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ّٗ( مفاتيح للتعامل مع القرآف: ِ)
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 مؤل كاليت عنها، كردت اليت كاألساطري، كاػبرافات، اإلسرائيلٌيات، كلٌ  يتجاكز
 أكواـ يف القرآف، أنوار من كثرينا بذلك فحجبوا كتاابهتم، كدارسوف مفٌسركف هبا
 هباكز كأاٌل  كٌلها، اإلسرائيلٌيات عن القرآف ينزٌه أف للقارئ بدٌ  ال .الركاـ ذلك من

 يقبل كأاٌل  ذلك، ، يف هللا رسوؿ حديث من صحٌ  كما القرآف، نصوص
 بو، استدؿٌ  الذم دليلو يبنٌي  مػل إذا قائلو، كاف مهما ذلك، بعد آخر، قوؿ أمٌ 

 كييلغي ط،سييسقً  فكم ذلك، القارئ فعل إذا ..عنو أخذ الذم كمصدره
 يف كيكوف أسطوريٌة؟ كحكاًيت كتبنا، كييلغي سابقة؟ تفاسري من صفحات،

 أجد ال ..القرآف أبنوار مهتدو  ألنٌو اػبرافات، تيو يف ىببط أف عن كمأمن منأل
 تركت ما ألهٌنا القرآف، قصص يف لئلسرائيلٌيات، بنماذج التمثيل إذل يدعوشل ما

. منها ثقيل ركاـ على سيقف السابقة التفاسري يف قارئ كأمٌ  كاحدة، منها
 ، يف عيسى كالدة كعن البقرة، يف إسرائيل، بين بقرة عن قرأ إذا ىذا سيجد
 كعن يف اؼبائدة، النصارل، مائدة كعن النساء، سورة يف رفعو، كعن عمراف، آؿ

 كمع فرعوف ، مع موسى كعن األنعاـ، يف قومو، ، مع إبراىيم
 موقف القاعدة هبذه مرتبط ىو كفبٌا .ذلك كغري.. األعراؼ يف إسرائيل، بين

 األشخاص، أظباء من القرآف أهبمو ما كىي القرآف، ماتبهى مي  من القارئ
 كبٌدد كأف نبٌينها، أف علينا يستحيل اليت كىي .السابقني قصص يف كاألماكن،

 مطعوف فيها الكتاب أىل عن الركاًيت كألفٌ  نشهدىا، مػل ألنٌنا األظباء؛ تلك
 موقف .عليها كغلبتو إليها، التحريف كالكذب ؽلتطرُ  علميًّا، كمردكدة فيها،
 موطن يف مبيػ ننا موضع، يف مأيهبً  ما كجد فإذا القرآف، يف ينظر أف منها القارئ
 حديث من صحٌ  ما إذل توٌجو القرآف، يف مبيػ ننا، هبده مػل فإف أخذه، آخر،
 ىذين غري يف يبحث أف هبوز كال.. أخذه ىناؾ، بينيًٌ  فإذا ، هللا رسوؿ

 كسع ما كليسعو هامو،ػإب على ذلك، بعد فليرتكو اليقينٌيني، مصدرينػال
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 قاؿ ذلك، يفعل مػل فإف ..منو موقفهم يف ، كأصحابو، هللا رسوؿ
 فيو، خري ال فيما نفسو، كأشغل .علم عنده ليس من كاتٌبع علم، بدكف هللا، على
 نور عنو ربجب كحيجيب، موانع على كأقبل القرآشٌل، النصٌ  جوٌ  عن كخرج
 يف الكراـ، ، كأصحابو هللا رسوؿ ىدم كٌلو ذلك يف كخالف.. القرآف
 من ..القرآف مع للتعامل الضركريٌة اؼبفاتيح ىذه كاستبعد ابلقرآف، الصلة
 ، آدـ منها أكل اليت الشجرة: بياهنا عن يبحث أف هبوز ال اليت ماتاؼببهى 

 عصا كنوع ،إبراىيم  طيور كأصناؼ كأظباء ، نوح سفينة كخشب
 ، يوسف بو بيع الذم كالثمن ككلبهم، الكهف أىل كأظباء ، موسى
 خاكية كىي قرية، على مر   الذم كاسم ربٌو، يف إبراىيم حاج   الذم اغباكم كاسم
 كغري .. سليماف عند الكتاب، من علم عنده الذم كاسم عركشها، على
 .(ُ)«ذلك

 كاالقتصار على اؼبباحث ذات الثمار العملٌية وبٌقق ثبلث منافع: 
كذل؛ فبدالن من دبعَن توفري الوقت كاعبهد، ؼبا ىو أى  التوفًن: -ادلنفعة األوىل

 رة، هبب عليهم أف ىبٌصصواثمً مي ػمٌتقني، ابالختبلفات النظريٌة، غري الػانشغاؿ ال
 . مبذكلة، كيستثمركا أكقاهتم؛ لطاعة هللا ػجهودىم ال

خري من ألف ساعة،  - يف طاعة هللا  -إٌف ساعة يقضيها العبد 
 ر أٌم عمل صاحل. يقضيها اإلنساف، يف اختبلفات نظريٌة خالصة، ال تيثمً 

دبعَن تقليل اؼبسائل االختبلفٌية، اليت تستحٌق البحث،  التقليل: -ادلنفعة الثانية
فإذا كانت اؼبسائل االختبلفٌية، ابآلالؼ، فإٌف اؼبٌتقني سيصرفوف أنظارىم عن  
 كٌل مسألة نظريٌة خالصة، كبذلك تقٌل اؼبسائل االختبلفٌية، فتكوف ابلعشرات.  

                                                           
 .ٔٗ-ٓٗ( مفاتيح للتعامل مع القرآف: ُ)
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ذات الثمار العملٌية،  ،مسائلػابالقتصار على ال التقريب: -ادلنفعة الثالثة
صهم منها، ؽ بينهم، كبتخلُ فرًٌ  تي مٌتقوف من آالؼ اؼبسائل، اليتػسيتخٌلص ال
،  هم أقربى سيكوف بعضي  إذل بعض، من ذم قبل، فيكوف التقريب بينهم سهبلن

 بعد أف كاف صعبنا. 
مسألة ال ينبين عليها عمل؛ فاػبوض فيها خوض  كلٌ »قاؿ الشاطيٌب: 

كعمل  ،، كأعين ابلعمل: عمل القلبعلى استحسانو دليل شرعيٌ  م يدؿٌ ػفيما ل
 . (ُ)«اجوارح، من حيث ىو مطلوب شرعن ػال

كقد كاف مالك بن أنس يكره الكبلـ فيما ليس »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
و كبياف عدـ االستحساف فيو من أكجي . ـن تقدٌ ربتو عمل، كوبكي كراىيتو عمٌ 

دبا ال  ،في قو اؼبكل  وًٌ ا يعين من أمر التكليف الذم طي و شغل عمٌ نٌ إ :نها، مدةمتعدٌ 
ا يف اآلخرة؛ أمٌ  .ينبين على ذلك فائدة؛ ال يف الدنيا، كال يف اآلخرة اليعين، إذ 

علمو دبا علم من ذلك  ا يف الدنيا؛ فإفٌ كأمٌ  .ي عنور بو أك هني مً ا أي سأؿ عمٌ و يي فإنٌ 
ة اغباصلة منو يف اغباؿ؛ فبل تفي ا اللذٌ كأمٌ  .كال ينقصو ،يزيده يف تدبري رزقو ال

 فيو فائدة يف الدنيا؛ ض أفٌ رً ة حصوؽبا، كإف في بلذٌ  ،كتعب طلبها ،ة اكتساهبامشقٌ 
ىا ة كفائدة يعدٌ فمن شرط كوهنا فائدة شهادة الشرع ؽبا بذلك، ككم من لذٌ 

؛ كالزسل، كشرب  على الضدٌ إاٌل  ،أحكاـ الشرع كليست يف ،اإلنساف كذلك
 قطعي  فق هبا غرض عاجل، فإذاػبمر، كسائر كجوه الفسق، كاؼبعاصي اليت يتعلٌ 

من فعل  - ين الثمرةيف الدارين، مع تعطيل ما هبي  ،مرةػين ثفيما ال هبي  - مافالز 
  .(ِ)«ينبغي ال ما

                                                           
 .ّْ/ُ( اؼبوافقات: ُ)
 .ّٓ/ُ( اؼبوافقات: ِ)
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ا ىو ما ينبين عليو  شرعن العلم اؼبعتربى  ا ثبت أفٌ مٌ ػل»كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
فما اقتضتو؛ فهو  .ةة الشرعيٌ ت عليو األدلٌ ا فيما دلٌ عمل؛ صار ذلك منحصرن 

الشأف  كىذا ظاىر؛ غري أفٌ  .يف اعبملة ،أف يعلمو فاؼبكل  ب من لً العلم الذم طي 
ة، فإذا اكبصرت؛ اكبصرت مدارؾ العلم ة الشرعيٌ ا ىو يف حصر األدلٌ إمبٌ 

 .(ُ)«الشرعيٌ 
الشرع قد جاء ببياف ما تصلح بو أحواؿ  كمنها أفٌ »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 

 نٌ ظى الوجوه كأكملها، فما خرج عن ذلك قد يي  مٌ ػالعبد يف الدنيا كاآلخرة على أت
ة اؼبشتغلني عامٌ  ة؛ فإفٌ و على خبلؼ ذلك، كىو مشاىد يف التجربة العاديٌ أنٌ 

ة تدخل عليهم فيها الفتنة كاػبركج عن ق هبا شبرة تكليفيٌ ابلعلـو اليت ال تتعلٌ 
دابر م إذل التقاطع كالتكيثور بينهم اػببلؼ كالنزاع اؼبؤدٌ  الصراط اؼبستقيم،

م يكن أصل ػة، كلا، كإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنٌ قوا شيعن  تفرٌ ب، حٌت كالتعصٌ 
حيث تركوا االقتصار من العلم على ما يعين، كخرجوا  السبب،  هبذاإاٌل  ،ؽالتفرُ 

مع حصوؿ  -، كإعراض الشارع مػلً م كالعافتنة على اؼبتعلًٌ  إذل ما ال يعين؛ فذلك
 ،باع مثلو من العلم فتنةاتٌ  على أفٌ  ،ةاألدلٌ  عن اعبواب من أكضح - السؤاؿ

  .(ِ)«يف غري ربصيل ،تعطيل للزماف أك
السلف  أبفٌ  -أحدنباكالذم يوٌضحو أمراف: »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
حتها ػاليت ليس ت ،ي ىذه األشياءػم ىبوضوا فػالصاحل من الصحابة كالتابعني ل

 . (ّ)...«اؼبطلوبم كانوا أعلم دبعَن العلم عمل، مع أهنٌ 

                                                           
 .ُّٕ/ُ( اؼبوافقات: ُ)
 .ْٓ-ّٓ/ُ( اؼبوافقات: ِ)
 .ٓٓ/ُ( اؼبوافقات: ّ)
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ا يكوف من الشارع لو إمبٌ  فطلبي  ،علم شرعيٌ  كلٌ »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
فإف ظهر فيو  ، تعاذل، ال من جهة أخرل ،د بوحيث ىو كسيلة إذل التعبُ 

ؿ، كالدليل على ذلك اعتبار جهة أخرل؛ فبالتبع كالقصد الثاشل، ال ابلقصد األكٌ 
؛ فليس يف فيد عمبلن ال يي  ،علم كلٌ   أفٌ  ،ألة قبلـ يف اؼبسما تقدٌ  -أحدىا أمور:

ة؛ لكاف على استحسانو، كلو كاف لو غاية أخرل شرعيٌ  يدؿٌ  الشرع ما
لوف من الصحابة ا؛ لبحث عنو األكٌ ا شرعن نن ا، كلو كاف مستحسى ا شرعن نن مستحسى 
ا جاء الشرع إمبٌ  فٌ إ -كالثاشل غري موجود، فما يلـز عنو كذلك. كذلك كالتابعني،

ة ما جاء من األدلٌ  -كالثالث،...  د، كىو اؼبقصود من بعثة األنبياءابلتعبُ 
... ع بوكغري منتفى  ،ة؛ فالعلم عاريٌ ركح العلم ىو العمل، كإاٌل  ة على أفٌ الدالٌ 
العلم كسيلة من  ق أفٌ وبقٌ  ذلك صى، ككلٌ ة على ىذا اؼبعَن أكثر من أف ربي كاألدلٌ 

ا ىو كسيلة إذل ، كإمبٌ حيث النظر الشرعيٌ من  ،ا لنفسوالوسائل، ليس مقصودن 
ىو  ا ىو اثبت للعلم من جهة ماما كرد يف فضل العلم؛ فإمبٌ  العمل، ككلٌ 

 . (ُ)..«ف ابلعمل بو.مكل  
ما ال ينبين عليو  فإذا ثبت ىذا؛ فالصواب أفٌ »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 

 . (ِ)«غري مطلوب يف الشرع :عمل
 ،ليس دبطلوب :علم شرعيٌ  كلٌ   أفٌ  فاغباصل»كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 

 . (ّ)«ل بو إليو، كىو العملتوس  ػيي  من جهة ما إاٌل 
 مسائل النظريٌة اػبالصة، اليت اختلفوا فيها: ػمن أبرز الك 

                                                           
 .ّٖ-ّٕ/ُ( اؼبوافقات: ُ)
 .ٔٔ/ُ( اؼبوافقات: ِ)
 .ٖٓ/ُ( اؼبوافقات: ّ)
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 مسألة )زايدة الصفات(:  -1
ىي مسألة عقديٌة نظريٌة خالصة، ليس من كرائها أٌم شبرة عملٌية، كىي 

حقيقة اؼبراد منها؛ كالعاٌمة  ال يبيكن أف يفقو العاٌمةي مسائل الدقيقة، اليت ػمن ال
 مهور اؼبنسوبني إذل اإلسبلـ، يف كٌل زماف كمكاف. ػىم ج

، خوضى ػال بوا العاٌمةى جنًٌ ػي أف ي - مؤٌلفنيػعلى ال -كمن أكجب الواجبات 
مسائل الدقيقة، اليت ػمستطاع، كال سٌيما الػمسائل االختبلفٌية، قدر الػي الػف
  !!!مؤٌلفني أنفسهمػفيها عقوؿ الحار ػت

 الصفات عن تنفكٌ  ال اؼبوصوفة الذات أفٌ  كالتحقيق»قاؿ ابن تيمٌية: 
،  حيٌ  كجود اؼبٌدعي فدعول. الصفات عن خالية ذات كجود يبيكن كال أصبلن
 كحياة، كعلم قدرة كدعول قدرة؛ كال علم كال حياة ببل بصري، قدير عليم
 بنفسو قائم موجود شيء دعول بل قديرنا، عليمنا حيًّا هبا اؼبوصوؼ يكوف ال

 اعبهمٌية كلكنٌ . العقل صريح يف فبتنع صبيع الصفات: عن عرمٌ  ،ؿبدىث أك قدصل
 أان: يقوؿ ىمميناًظري  صار الصفات، عن دةمػجػر   ذااتن  أثبتوا لػٌمػا كغيػرىم؛ اؼبعتزلة

 جٌردػم على أقتصر ال أم: الذات؛ من أثبتموه ما على زائدة ،الصفات تأيثبً 
 بنفسها؛ اثبتة ذات اػبارج يف أنٌو بذلك يعنً  مػكل. صفات ببل ذات إثبات
 كؽبذا الذات؛ عن متمٌيزة الذات، ىذه على زائدة ىي صفات، ذلك مع كال
 كالكرٌامٌية؛ اؼبعتزلة، يقولو كما الذات، غري الصفات: يقوؿ من الناس من كاف
 اؼبوصوؼ، ىي ال الصفة: يقوؿ من كمنهم. تهاتيثبً  كالكرٌامٌية تنفيها، اؼبعتزلة مثٌ 
. كغريه األشعرمٌ  اغبسن كأِب من الصفاتٌية، طوائف يقولو كما غريه؛ ىي كال

: نقوؿ كال اؼبوصوؼ؛ ىي الصفة نقوؿ ال: األئٌمة قالت كما يقوؿ من كمنهم
 إصباؿ، فيو الغري لفظ فإفٌ  غريه؛ ىي كال ىو؛ ىي ال: نقوؿ ال ألانٌ  غريه؛ ىي
 زماف أك بوجود قاربو كما اآلخر؛ أحدنبا قارف ما أك للشيء، اؼبباين بو ييراد قد
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 كعلى .ابآلخر العلم عدـ مع أبحدنبا العلم جاز ما :(ُ)ابلغرياف كيراد مكاف؛ أك
 الثاشل، كعلى. غريىا اعبملة بعض كال اؼبوصوؼ، غري الصفة فليست األٌكؿ،
 إطبلؽ من كاألئٌمة السلف فامتنع. غريىا اعبملة كبعض اؼبوصوؼ، غري فالصفة
؛ أك نفينا الصفة على )الغري( لفظ حيث  كالتلبيس؛ اإلصباؿ من ذلك يف ؼبا إثبااتن
 بعلمو، يعارضونو فتارة هللا، غري أك هللا، ىو القرآف: يقوؿ اعبهميٌ  صار

كنو ال أك العلم؛ تييثبً  فٌبن كاف إف غريه؛ أك هللا، ىو هللا علم: فيقولوف . نفيو يبي
 من فيو ؼبا كاإلثبات؛ النفي: اإلطبلقني خطأ توفكييثبً  الشبهة، وبٌلوف كاترة

 اؼبوصوؼ، يباين ما ابلغري أردت إف: لو فييقاؿ السائل، لييستفصى  بل التلبيس،
 على اؼبوصوؼ فهم يبيكن ما ابلغري أردت كإف. غريه فليست تباينو؛ ال فالصفة
 .(ِ)«االعتبار هبذا غري، فهو ىو، يكن مػل كإف اإلصباؿ؛ سبيل

 ال؟ أـ الذات، على زائدة صفاتو ىل: قيل كإذا»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 عليها، زائدة فالصفات الصفات، فاةي ني  هبا رٌ ييقً  اليت دة،اجملر   ابلذات أيريد إف: قيل
 إاٌل  موجودة، تكوف ال فتلك اػبارج، اؼبوجودة يف الذات ابلذات أيريد كإف

 كإف ابلصفات، اؼبٌتصفة الذات على زائدة ليست كالصفات. البلزمة بصفاهتا
 .(ّ)«الصفات عن دىاذبرُ  ييقد ر اليت الذات على زائدة كانت

 أفٌ  على - كغريه كأضبد - السٌنة أئٌمة نص   كقد»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 لكن عليو؛ زائدة كقدرتو هللا علم إفٌ : ييقاؿ فبل أظبائو، سٌمىمي  يف داخلة صفاتو
زائدة  أهٌنا بو أيريد إذا كىذا. الذات على زائدة إهٌنا: قاؿ من اإلثبات أىل من

                                                           
 .ِْٓ/ِ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )ابلغريين(، انظر: منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
 .َُِ-َِٗ/ّ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ٗٓ/ٔ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
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 يف قٌصركا أكلئك فإفٌ  صحيح؛ فهو دة،اجملر   الذات من النفي أىل أثبتو ما على
. علمتموه" ما على زائدة، صفات لو "الربٌ  كقاؿ: عليهم، ىذا فزاد اإلثبات،

 متناقض؛ كبلـ فهو األمر، نفس يف اؼبوجودة، الذات على زائدة أهٌنا أراد كإف
 بل عليها؛ زائدة الصفات إفٌ  ييقاؿ: حٌت  دة،ؾبر   ذات األمر نفس يف ليس ألنٌو
 كجود يبيكن كال الصفات، من ذااتن  تصري بو دبا إاٌل  الذات، كجود يبيكن ال

 دكف أحدنبا، كجود فتخُيل الذات، من صفات تصري بو دبا إاٌل  الصفات،
 .(ُ)«ابطله  زبُيله  عليو: اآلخر زًيدة مثٌ  اآلخر،

قادرين، على فهم  -من غري اؼبؤلٌفني  -موف فإذا كاف اؼبؤٌلفوف، كاؼبتعلًٌ 
ريب يف  ىذه النصوص، كأمثاؽبا، مع اغبكم عليها ابلصٌحة، أك ابلبطبلف؛ فبل

صوص، كما هبب أف ال يبيكن أف يفهموا ىذه الن -من العاٌمة  -دين أٌف اؼبقلًٌ 
ا ؼبن يثقوف هبم من اؼبؤٌلفني. تيفهىم، كال  يبيكن أف وبكموا عليها، إاٌل تقليدن

ىو  :ر عمبلن صاغبناثمً ػففي مسألة )زًيدة الصفات(: قبد أٌف الذم يي 
ظبيع بصري عليم؛ ألٌف اؼبؤمن سييوقن أٌف هللا يسمع كبلمو،  اإليباف أبٌف هللا 

رات، كدافعنا إذل منكى ػحالو؛ فيكوف إيبانو رادعنا عن فعل الر فعالو، كيعلم كييبصً 
 خريات. ػفعل ال

فبل يتوٌقف العمل الصاحل، على اعتقاد اؼبؤمن أبٌف هللا ظبيع بذاتو، 
سٌمى ظبعنا؛ كال على اعتقاده أبٌف هللا بصري ظبيع بصفة زائدة على ذاتو، تي  أك

بصرنا؛ كال على اعتقاده أبٌف هللا سٌمى بذاتو، أك بصري بصفة زائدة على ذاتو، تي 
 سٌمى علمنا!!! عليم بذاتو، أك عليم بصفة زائدة على ذاتو، تي 

ىو بياف كجو الصواب  -على ىذه اؼبسألة  -كليس الغرض من كبلمي 

                                                           
 .ُِّ/ٔ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
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بياف رأيي اػباٌص فيها؛ فما قيمة رأيي،  فيها، أك ترجيح رأم على رأم آخر، أك
 ؟!!!ثوفكقد اختلف فيها القدامى كادى 
ىو التنبيو على كوهنا من اؼبسائل  -عليها  -كإمٌبا الغرض من كبلمي 

، مع كوهنا من اؼبسائل العويصة، اليت حارت النظريٌة اػبالصة، اليت ال تيثمً  ر عمبلن
 فيها عقوؿ اؼبؤلٌفني.

فإذا كاف اؼبؤٌلفوف أنفسهم قد حاركا، يف كثري من اؼبسائل الدقيقة، 
كىم أقدر من العاٌمة على معرفة األدٌلة،  -تبلؼ كاختلفوا فيها أشٌد االخ

فكيف كبمل العاٌمة، على ما يعجز أكثرىم عن فهمو،  -كاستنباط اآلراء منها 
 كاالٌطبلع على أدلٌتو، كاالستنباط منها؟!!!  

من  ،ا أنت إف أردت أف تنتزع ىذه اغبسكةفأمٌ »ٌي: ػقاؿ أبو حامد الغزال
ده عماية كو غواية اغبسود، كال تقيٌ ن ال ربٌر صدرؾ، كصدر من ىو يف حالك، فبٌ 

جها نظر، فكر، كىيٌ  (ُ)غبزازة إشكاؿ آاثرىا ؛شو إذل االستبصارالتقليد، بل تعطٌ 
الكفر ما  حدٌ  فإف زعم أفٌ  ؛كطالبو حبٌد الكفر ،فخاطب نفسك كصاحبك
 ؛أك غريىم ،أك مذىب اغبنبليٌ  ،أك مذىب اؼبعتزرلٌ  ،ىبالف مذىب األشعرمٌ 

ع مياف، فبل تضيٌ فهو أعمى من العي  ،بليد، قد قٌيده التقليد (ِ)و غرينٌ فاعلم أ
ِبصبلحو الزماف، كانىيك حٌجة يف إفحامو، مقابلة دعواه بدعول خصومو، إذ 

 كلعلٌ  .كفصبلن  ،افرقن  - مخالفني لوػدين المقلًٌ ػكبني سائر ال ،بني نفسو -ال هبد 
 - خالفتوػم ، كيزعم أفٌ األشعرمٌ ى ػإل - مذاىبػمن سائر ال - ميلػصاحبو ي

ت لو أف ثبي ػن أين يى مً  :فاسألو ؛من الكفر اعبليٌ  ،ره ػػػػفػك  - ردٍ ػكصى  ،درٍ كً  لٌ ػػي كػف

                                                           
 (.اثرىا( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )أُ)
 (.ػػرٌ ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )غً ِ)
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إذ خالفو يف صفة البقاء  ، قضى بكفر الباقبلشلٌ حٌت  ،عليو (ُ)اكفقن  يكوف اغبقٌ 
صار  مى ػكلً  ؟ا على الذاتزائدن  ،ا َّلٌل تعاذلو ليس ىو كصفن َّلٌل تعاذل، كزعم أنٌ 

 مى ػ؟ كلً دبخالفتو الباقبلشلٌ  من األشعرمٌ  ،دبخالفتو األشعرمٌ  ،كذل ابلكفرأى  الباقبلشلٌ 
ي ػألجل السبق ف ؛ي؟ أكاف ذلكػدكف الثان ،على أحدنبا ،(ِ)احٌق كفقن ػصار ال

للسابق عليو! أـ  حقٌ ػفليكن ال ؛معتزلةػمن ال ،هغريي  الزماف؟ فقد سبق األشعرم  
 ،ر درجات الفضلميزاف كمكياؿ قد   يف الفضل كالعلم؟ فبأمٌ ألجل التفاكت 

 ،يٌ ػص للباقبلنػرخ   ده؟ فإفٍ ال أفضل يف الوجود من متبوعو كمقل    الح لو أفٍ حٌت 
 ،كالكرابيسيٌ  ،يٌ ػالفرؽ بني الباقبلن كما ره؟ػعلى غي رى ػػػجى حى  مى فلً  ،خالفتوػي مػف

خبلؼ  كغريىم؟ كما مدرؾ التخصيص هبذه الرخصة؟ كإف زعم أفٌ  ،كالقبلنسيٌ 
بعض  (ّ)ةف بتكلفكما تعسٌ   ،ال ربقيق كراءه ،يرجع إذل لفظ يٌ ػالباقبلن
 يف أفٌ  -على دكاـ الوجود، كاػببلؼ  ،ا متوافقافما صبيعن ا أهنٌ زاعمن  ،بنياؼبتعصٌ 

ب وجً ال يي  ،خبلؼ قريب - أك إذل كصف زائد عليو ،ذلك يرجع إذل الذات
كىو معرتؼ  ،ي نفيو الصفاتػف ،معتزرلٌ ػد القوؿ على الفما ابلو يشدٌ  ؛التشديد

ا كإمبٌ  ؟ناتقادر على صبيع اؼبمكً  ،يط هجميع اؼبعلوماتؿبي  ،مػاَّلٌل تعاذل عالً  أبفٌ 
أك بصفة زائدة، فما الفرؽ بني  ،كقادر ابلذات ،مػو عالً يف أنٌ  ىبالف األشعرم  

يف  ،يف النظر،  من صفات اغبقٌ  ،كأخطر ،لُ ػػأجطلب م كأمٌ  ؟خبلفنيػال
الذات الواحدة تصدر  و يزعم أفٌ ألنٌ  ؛ر اؼبعتزرل  كفًٌ ا أي فإف قاؿ: إمبٌ  كإثباهتا؟ ،نفيها

ابغبٌد كاغبقيقة، كاغبقائق  ،كىذه صفات ـبتلفة ،منها فائدة العلم كالقدرة كاغبياة

                                                           
 ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )كىٍقػػفنا(.ُ)
 ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )كىٍقػػفنا(.ِ)
 كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )بتكُلفو(.  (ّ)
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و فما ابلي  ؛أك تقـو مقامها الذات الواحدة ،ف ابالرٌبادوصى اؼبختلفة تستحيل أف تي 
 ،قائمة بذات اَّلٌل تعاذل ،الكبلـ صفة زائدة و: إفٌ قولى  ال يستبعد من األشعرمٌ 

 .كهني كخرب كاستخبار ا ىو توراة كإقبيل كزبور كقرآف، كىو أمره كمع كونو كاحدن 
 ،ذيبؽ إليو التصديق كالتككحٌد اػبرب ما يتطرٌ  ،كيف ال  ،كىذه حقائق ـبتلفة

ؽ إليها فكيف تكوف حقيقة كاحدة يتطرٌ  ؛ؽ ذلك إذل األمر كالنهيكال يتطرٌ 
 .على شيء كاحد ،فيجتمع النفي كاإلثبات ؛ؽكال يتطرٌ  ،التصديق كالتكذيب

و ليس من أك عجز عن كشف الغطاء فيو، فاعلم أنٌ  ،ط يف جواب ىذافإف زببٌ 
و قاصر ألنٌ  ؛عنو تى سكى كيي  ،تى سكي د أف يى د، كشرط اؼبقلًٌ ا ىو مقلًٌ كإمبٌ  ،أىل النظر

 ،اا، كإمامن اتبعن  ال ،اعن ستتبً كاف مي   ، لوجاج، كلو كاف أىبلن عن سلوؾ طريق اغبً 
كاؼبشتغل بو  ،فذلك منو فضوؿ ،ةحاجٌ مي ػي الػد فمقلًٌ ػفإف خاض ال .امأمومن  ال

ار ما ح العطٌ صلً كطالب لصبلح الفاسد. كىل يي  ،صار كضارب يف حديد ابرد
على كاحد  ،اكقفن  اغبق   ن جعلى مى  أفٌ  علمتى  ،ك إف أنصفتى كلعلٌ  ؟!الدىرأفسد 
لو منزلة و نز  فؤلنٌ  ؛ا الكفرض أقرب. أمٌ ار بعينو، فهو إذل الكفر كالتناقي ظٌ من النُ 

 كال يلـز الكفر إاٌل  ، دبوافقتوالذم ال يثبت اإليباف إاٌل  ،من الزلل ،النيٌب اؼبعصـو
كأف ال ترل  ،ب النظروجً ار يي ظٌ كاحد من النُ  كلٌ   فهو أفٌ  ،ا التناقضدبخالفتو، كأمٌ 
ي ػي فػدنقلٌ  :فرؽ بني من يقوؿ ما رأيتو حٌجة، كأمٌ  ككلٌ  ، ما رأيتيف نظرؾ إاٌل 

 كىل ىذا إاٌل  ؛اي مذىيب كدليلي صبيعن ػدشل فقلٌ  :د مذىيب، كبني من يقوؿؾبر  
 .(ُ)«التناقض
 كإف لؤلٌمة، مغفور العلم دقيق يف اػبطأ أفٌ  ريب كال»قاؿ ابن تيمٌية: ك 
 كاف كإذا. األٌمة فضبلء أكثر ؽبلك ذلك، كلوال العلمٌية؛ اؼبسائل يف ذلك كاف

                                                           
 .ِٔٓ-ِٓٓ( ؾبموعة رسائل اإلماـ الغزارٌل: ُ)
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 يطلب دل كونو مع جهل؛ أبرض نشأ لكونو اػبمر؛ ربرصل جهل ؼبن هللا يغفر
 إذا كمكانو، زمانو يف أدركو ما حبسب العلم، طلب يف اجملتهد فالفاضل العلم؛
 هللا يتقٌبل أبف أحقٌ  ىو -إمكانو  حبسب -الرسوؿ  متابعة مقصوده كاف

 .(ُ)«أخطأ... دبا يؤاخذه كال اجتهاداتو، على كييثيبو حسناتو،
 يٌتفق يكاد ال األصوؿ يف الدًٌؽٌ  مسائل فإفٌ »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 
 الصحابة، من السلف، بعضها يف تنازع مالى  كذلك، كاف لو إذ طائفة؛ عليها

 .(ِ)«كالتابعني...
غري  ، من اإلدراؾفلعٌل ىناؾ ضرابن  ،فإذا علمت ىذا: »ابن خلدكفكقاؿ 

كاغبصر  ،كخلق هللا أكرب من خلق الناس ،ثةألٌف إدراكاتنا ـبلوقة ؿبدى  ؛كاتنادرى مي 
إدراكك  مٍ كهللا من كرائهم ؿبيط. فاهتًٌ  ،ا من ذلككالوجود أكسع نطاقن  ،ؾبهوؿ

فهو  ،ما أمرؾ الشارع بو من اعتقادؾ كعملك عٍ اتبى ك  ،كاتك يف اغبصردرى كمي 
كمن  ،ألنٌو من طور فوؽ إدراكك ؛دبا ينفعك كأعلمي  ،على سعادتك أحرصي 

بل العقل  ،كليس ذلك بقادح يف العقل كمداركو .نطاؽ عقلك نطاؽ أكسع من
غري أٌنك ال تطمع أف تزف بو  ال كذب فيها. ،ةفأحكامو يقينيٌ  ،ميزاف صحيح

 ؛ة كحقائق الصفات اإلؽبٌية ككٌل ما كراء طورهالتوحيد كاآلخرة كحقيقة النبوٌ أمور 
ف بو وزى يف ؿباؿ. كمثاؿ ذلك مثاؿ رجل رأل اؼبيزاف الذم يي  فإٌف ذلك طمعه 

على أٌف اؼبيزاف يف أحكامو  (ّ)كىذا ال يدرؾ ،فطمع أف يزف بو اعبباؿ ،الذىب
حٌت يكوف لو أف  ،ل طورهكال يتعدٌ  ،لكٌن العقل قد يقف عنده ؛غري صادؽ

                                                           
 .ِٗ/َِ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٔ/ٔ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 ( يف اؼبطبوع: )ال يدرؾ(، كالصواب: )ال يدٌلك(، أك )ال يدٌؿ(.ّ)
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فإنٌو ذرٌة من ذرٌات الوجود اغباصل منو. كتفٌطن يف ىذا  ؛يط ابَّلٌل كبصفاتووبي 
 ،كقصور فهمو ،يف أمثاؿ ىذه القضاًي ،السمع كمن يقٌدـ العقل على ،الغلط

فلعٌل األسباب  ، ذلككإذ تبنٌي  ، لك اغبٌق من ذلكفقد تبنٌي  ،كاضمحبلؿ رأيو
 ؛كةدرى خرجت عن أف تكوف مي  ،رتقاء نطاؽ إدراكنا ككجودانإذا ذباكزت يف اال

 . (ُ)«كينقطع ،كوبار ،فيضٌل العقل يف بيداء األكىاـ
كعدـ  ،مسألة زًيدة الصفات اعلم أفٌ ك »كقاؿ جبلؿ الدين الدٌكاشٌل: 

 .(ِ)...«ق هبا تكفري أحد الطرفنياليت يتعلٌ  ،ليست من األصوؿ :زًيدهتا
 ،و موجودف نعلم أنٌ أبو علينا اإليباف ىو وجً يي  مفالذ»كقاؿ ؿبٌمد عبده: 

 كيف ،كجوده فرد يفنم ،قادر ،مريد ،مػعال ٌي،ح ٌم،أبد ،أزرلٌ  ،شبو الكائناتيي  ال
كما يتبع ذلك من الصفات  ،بصري ،ظبيع ،مو متكلٌ كأنٌ  ،صنع خلقو كيف ،صفاتو
 ،الذاتا كوف الصفات زائدة على أمٌ  .جاء الشرع ِبطبلؽ أظبائها عليو اليت

 ،ةالكتب السماكيٌ  من معاشل ،غري ما اشتمل عليو العلم ،ككوف الكبلـ صفة
ككبو ذلك من  ،راتغري العلم ابؼبسموعات كاؼببصى  ،ككوف السمع كالبصر

جوز ػا ال يفممٌ  ،مذاىبػقت فيها الكتفرٌ  ،اراختلف عليها النظٌ  كف اليتؤ الش
ء يكاالستدالؿ على ش ،يومكن لعقوؿ البشر أف تصل إلػي ي إذ ال ،خوض فيوػال

 ،استعماؿ اللغة ألفٌ  ؛ابلشرع كتغريره  ،العقل يف ضعفه  - ابأللفاظ الواردة -منو 
راعى فيو اللغة ال تي  فوضع ،حصر فيهاػكلئن ان ،حقيقةػال يػف ،ينحصر ال

 ،همفيها أمثلي  لٌ ضإف دل ي ،ا تلك مذاىب فلسفةكإمبٌ  ٌي،الوجودات بكنهها اغبقيق
 ،ما تبلغو عقولنا عند ،الوقوؼ إاٌل  ،فما علينا .ى مقنعػإل فيها فريقه  فلم يهتدً 

                                                           
 .ِٖٓ/ُ( اتريخ ابن خلدكف: ُ)
 .ََّالعضديٌة: ( شرح الدٌكاشٌل على العقائد ِ)
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 . (ُ)«منان تقدٌ مٌ ػم ،ما جاء بو رسلوػكب ،من آمن بوػل ،كأف نسأؿ هللا أف يغفر
 ، كاالكتفاءمذىبنيً ػال عن مسلمنيػال أغَن كما»كقاؿ ؿبٌمد رشيد رضا: 

 ىذا مثاؿ .فيو فلسفة غري من العقل، بو كقطع الشرع، بو كرد ما عند ،ابلوقوؼ
 ال يعزب خلق، ماػب ػمعالً  مني،ػالعالى  خالق تعاذل هللا أفٌ  عٌلماان كالشرع العقل أفٌ 

أف  ىػإل ىذا، مع ،بنا حاجة فأمٌ  السماء، يػف كال األرض، يػف ،ذرٌة عنو مثقاؿ
 أـ رىا،ػغي أـ هٌية،ػاإلل الذات نػعي ىو ىل هٌي:ػاإلل العلم ىذا عن نبحث

 ىذا فننسب هللا؛ علم كحقيقة هللا، ذات حقيقة عرفنا ىل، رىاػغي كال عينها، ال
 علماء هاػب ابتيلي ،فتنة هاػإنٌ  كذا؟ كبٌل، بينهما أبٌف النسبة حكمػكن تلك، ىػإل
 ىػإل ن،ػكالتابعي من الصحابة ح،ػالصال السلف طريقة ـزػػػل من إاٌل  مسلمني،ػال

 .(ِ)«األربعة األئٌمة عهد
فحسب،  ،ر عقيدةال ليقرًٌ  ،لقد جاء ىذا القرآف»سٌيد قطب: كقاؿ 

ا، عن ػجتمػ  مػػنشة، كيي ػػػػػػػأمٌ  يػٌ ربػليي  ؛ذلكػن كػػػفحسب. كلك ،ةػعػريػرع شػػشػلي كال
 ،اػػػو ىنػػمن صنعو.. كى ،قيٌ لي كخي  ،نشئهم على منهج عقليٌ كيي  ،األفراد كليكٌوف

 رفة.. كما داـ هللا سبحانوػمعػكمنهج الث، ػدكد البحػػكح ؤاؿ،ػػمهم أدب السيعلٌ 
 رؾ العبيدي ػر ابلغيب، فمن األدب أف يتػخبػؿ ىذه الشريعة، كيي الذم ينزٌ  ىو
وا لو كذلك كشف ىذا ػركػكأف يت ،هاػمالػأك إج ،تلك الشريعة تفصيلى  حكمتوػل

ي أرادىا ػالت ،حدكدػعند ال ،ي ىذه األمورػف ،كأف يقفوا ىم، رهػأك ست ،الغيب
جرم كراء ػبتنصيص النصوص، كال ،دكا على أنفسهمشدًٌ ال ليي  ؛خبريػالعليم ال

 ،حاكلوف الكشفػي ،جركف كراء الغيبػي ال ،كالفركض. كذلك ،االحتماالت

                                                           
 .ّٓ-ِٓ( رسالة التوحيد: ُ)
 .ٖٕٔ/ٕ( ؾبٌلة اؼبنار: ِ)
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هم، ػكاحتمال ،م بطاقة البشرػػػم ببالغيو. كهللا أعلػػػا ىػػكم ،م يكشف هللا منوػا لعمٌ 
كو طبيعتهم. دًر ؽبم من الغيب ما تي يشرع ؽبم يف حدكد طاقتهم، كيكشف  فهو

  ،ي تركها ىكذاػف ،ضري على الناس كال ،لةهى أك ؾبي  ،لةمى كىناؾ أمور تركها هللا ؾبي 
د ػػػق - رآفػؿ القزُ ػرة تنػػكفت ،ةد النبوٌ ػي عهػف - السؤاؿ كلكنٌ  .كما أرادىا هللا

ى من كعل ،همعليهم كلٌ  فتسوء بعضهم، كتشقٌ  ؛نةجعل اإلجابة عنها متعيٌ ػي
 .(ُ)«جيء بعدىمػي

 مسألة )تفويض السلف(:  -2
ي )مسألة التفويض(، يف نصوص ػمنا كحديثنا، فػمؤٌلفوف، قديػاختلف ال

 الصفات، كاختلفوا يف حقيقة مذىب السلف، يف ىذه اؼبسألة. 
ى، ػمعنػتوف علم الثبً ػهم يي ػأنٌ  -ى السلف ػإل -مؤٌلفني من نسب ػفمن ال

 فقط. كيفٌوضوف علم الكيفٌية،
 عبٌلـ إذل الصفات يف األمر تفويض األسلم ليس: ييقاؿ مثٌ »ابز:  قاؿ ابن

 لساف كعلى الكرصل، كتابو يف كأكضحها لعباده، بٌينها سبحانو ألنٌو الغيوب؛
 علم ال الكيفٌية، علم تفويض فالواجب كيفٌيتها، يبنٌي  مػ، كل األمني رسولو
 عليو ؼبا ـبالف، مبتدىع مذىب ىو بل السلف، مذىب التفويض كليس اؼبعاشل.
 على السلف، أئٌمة من ، كغريه أضبد اإلماـ أنكر كقد .الصاحل السلف
 عباده خاطب سبحانو هللا أفٌ  مذىبهم مقتضى ألفٌ  كبٌدعوىم؛ التفويض، أىل
 كأىل ذلك، عن يتقٌدس  كهللا منو، مراده يعقلوف كال معناه، يفهموف ال دبا

 كصفاتو، دبقتضى أظبائو كيصفونو بكبلمو، سبحانو مراده يعرفوف كاعبماعة السٌنة
 كبلـ كمن سبحانو، كبلمو من علموا كقد.  بو يليق ال ما كلٌ  عن كينٌزىونو

                                                           
 .ٖٔٗ/ِ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 عن بو أخرب ما صبيع يف اؼبطلق، ابلكماؿ موصوؼ سبحانو أنٌو  رسولو
 .(ُ)«... رسولو عنو بو أخرب أك نفسو،

 طريقة إفٌ : قالوا من كذب أك ضبلؿ نعرؼ كهبذا»كقاؿ ابن عثيمني: 
 ؛السلف بطريقة جهل عن ذلك قالوا إف ،ضٌلوا ىؤالء التفويض؛ ىي السلف
 لغة على الوجهني، على كذبوا: نقوؿ أك عمد؛ عن ذلك قالوا إف ،ككذبوا
 أفٌ  شكٌ  ال حاؿ؛ كلٌ  كعلى .اػبطإ دبعَن اغبجازٌيني عند الكذب ألفٌ  اغبجاز؛
 مذىب ألفٌ  أخطأكا؛ أهٌنم التفويض؛ ىو السٌنة أىل مذىب إفٌ : يقولوف الذين
 .(ِ)«الكيفٌية كتفويض اؼبعَن، إثبات ىو السٌنة أىل

ى،  ػأنٌػهم يفٌوضوف علم الػمعن -إذل السلف  -كمن الػمؤٌلفني من نسب 
 كما يفٌوضوف علم الكيفٌية، أيضنا. 

 الصفات كآًيت الصفات أحاديث يف العلم ألىل أفٌ  اعلم»قاؿ النوكٌم: 
 يف ييتكٌلم ال أنٌو كٌلهم: أك السلف، معظم مذىب كىو -أحدنبا قولني:
 هللا هجبلؿ يليق معَن، ؽبا كنعتقد هبا، نؤمن أف علينا هبب يقولوف: بل معناىا،
 منز ه كأنٌو شيء، كمثلو ليس تعاذل هللا أفٌ  اعباـز اعتقادان كعظمتو، مع تعاذل،
 كىذا اؼبخلوؽ. صفات سائر كعن جهة، يف كالتحُيز كاالنتقاؿ التجُسم عن

 أسلم. كىو قيهم،ؿبقًٌ  من صباعة كاختاره اؼبتكٌلمني، من صباعة مذىب ىو القوؿ
 ها،ػب ما يليق على ،ؿتيتأك   هاػأنٌ  متكٌلمني:ػال معظم مذىب كىو -الثاشل كالقوؿ
 يكوف أبف أىلو، من كاف منلً  ،أتكيلها يسوغ ماػكإنٌ  مواقعها، حسب على

                                                           
 .ٓٓ/ّ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
 .ّٕ/ٖ( ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبٌمد بن صاحل العثيمني: ِ)
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 .(ُ)«العلم... يػف ،رًيضة ذا كالفركع، ،األصوؿ كقواعد العرب، بلساف عارفنا
 كإقامة ابتدعوه، ما على الردٌ  إذل اغبقٌ  أىل فاحتاج»كقاؿ ابن صباعة: 

 كىم التأكيل، أىل -قسمني: أحدنبا إذل كانقسموا تقٌولوه، ما على اغبجج
مة من اؼببتًدعة على للردٌ  ذبٌردكا الذين كاؼبشبًٌهة  اؼبعتزلة من ككبوىم كاؼبعطًٌلة، اجملسًٌ

 كدفع ،بنصرتو اغبقٌ  أىل إليها، فقاـ كدعا بدعتو، منهم كلٌّ  أظهر لػٌما كاػبوارج،
 يليق ما إذل كاألحاديث اتملة اآلًيت تلك كرٌدكا بدعتو، ِببطاؿ الدافع عنو

 اغبقٌ  هللا لييحقٌ  كالنقل؛ العقل كأدٌلة العرب، بلساف اؼبعاشل، من هللا هجبلؿ
 ابلقوؿ القائلوف -الثاشل كدالالتو. كالقسم حبججو الباطل كييبطل بكلماتو،
 مراد، غري تعاذل هللا هجبلؿ يليق ال ما أبفٌ  القطع كىو السلف، بقوؿ اؼبعركؼ

اللفظ  كاف إذا تعاذل، هللا هجبلؿ البلئقة اؼبعاشل من اؼبراد تعيني عن كالسكوت
 هجبلؿ يليق ال ما أبفٌ  قاطعاف تعاذل. فالصنفاف هللا هجبلؿ تليق ،(ِ)ؼبعاشل ؿبتمبلن 
 رٌجح اغبٌق. كقد على منهما ككلٌ  مراد، غري -ادىثني  صفات من - تعاذل هللا
 أىل التأكيل؛ قوؿى  منهم كقوـه  أسلم، ألنٌو السلف؛ قوؿى  األعبلـ األكابر من قوـه 

 تكييف، أك بتشبيو، كقاؿ السلف، قوؿ انتحل أعلم. كمن كهللا إليو، للحاجة
 كاذب فهو ادىثني، صفات من عنو، هللا يتعاذل فبٌا ظاىره، على اللفظ ضبل أك
 ،ى خاطبناػهللا تعال كإذا ثبت أفٌ . كاعتدالو ،السلف قوؿ من برمء انتحالو، يف

ق متعلًٌ ػال يٌ ػاللفظ العرب إفٌ  :فنقوؿ ؛يليق هجبللو غري مراد ما ال كأفٌ  ،بلغة العرب
حتمل ػأك ال ي ،ةحتمل معاشل عدٌ ػا أف يإمٌ  ،ةأك الصفات العليٌ  ،سةابلذات اؼبقد  

 ،كالعلم،  جبللو تعاذلػيليق ب ،ا معَن كاحدن حتمل إاٌل ػم يػفإف ل .ا معَن كاحدن إاٌل 

                                                           
 .ُٗ/ّ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
(.( كذا يف اؼبطبوع، ِ)  كالصواب: )ؼبعافو
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 ،الكبلـ حلٌ ػفهذا م ،تليق هجبللو تعاذل ،كإف احتمل معاشل ،ملو عليوػ حتعني  
 .(ُ)«ـكما تقد    ،كالتأكيل ،بني قوؿ السلف

السكوت عن  :حقيقة مذىب السلف فقد ابف دبا ذكران أفٌ »مٌث قاؿ:  
اؼبراد  أفٌ  ال ؛من ذلك اللفظ اتمل ،من اؼبعاشل البلئقة هجبللو ،مرادػتعيني ال
 عنو بلفظ ربًٌ بل عي  ،لغةن  ،عليو يدؿٌ  ،ع لو لفظه ضً كال كي  ،لعقى م كال تي فهى ال تي  معافو 

رآف ػػالق من أفٌ  ،اهػرنػػػما ذكاؿ لً ػػػذلك أمث ككلٌ . و معَنػػم لفهى أك ال يي  ،رهػغيم وىً يي 
أك مذىب التأكيل  ،مذكورػفمن اعتقد مذىب السلف ال .بياف كىدل :ةنٌ ػػكالس
أك ما ال  ،جبللو تعاذلػال يليق ب ،اكمن اعتقد ظاىرن . فهو على ىدل ،حقٌ ػال
 .(ِ)«عبتدً فمي  ،م معناه أصبلن فهى يي 

طعن كٌل فريق منهما، يف  -يف ىذه اؼبسألة  -كبسبب اختبلؼ الفريقني  
 -من أىل التفويض  -الفريق اؼبخالف؛ كلذلك اهٌتم أىلي اإلثبات ـبالفيهم 

 . (ْ)ابلتمثيل -من أىل اإلثبات  -؛ كاهٌتم أىلي التفويض ـبالفيهم (ّ)ابلتعطيل
كجو الصواب بياف  -على ىذه اؼبسألة  -كليس الغرض من كبلمي  

  .بياف رأيي اػباٌص فيها فيها، أك ترجيح رأم فريق، على رأم فريق آخر، أك
 ثوف؟!!!حدى مي ػكقد اختلف فيها القدامى كال كترجيحي؛ فما قيمة رأيي،

كإمٌبا الغرض من كبلمي ىو التنبيو، على كوف ىذه اؼبسألة من اؼبسائل 
 قد خالفوا اغبٌق فيها.الدقيقة العويصة، حبيث إٌف كثرينا من اؼبؤلٌفني 

                                                           
 .َُِ-ُُٖ( إيضاح الدليل يف قطع حجج أىل التعطيل: ُ)
 .ُِّ( إيضاح الدليل يف قطع حجج أىل التعطيل: ِ)
 .َٔٓ-َٓٓ( انظر: مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات: ّ)
 .ٖٗ-ٕٖ( انظر: مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات: ْ)
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فإذا كاف بعض كبار اؼبؤٌلفني، قد غفلوا عن الصواب، يف ىذه اؼبسألة، 
معرفة الصواب؛ فكيف تكوف حاؿ العاٌمة، الذين ػم تكفهم قدراهتم العلمٌية؛ لػكل
 م يطٌلع أكثرىم على أدٌلة اغبٌق، اليت اىتدل هبا الفريق الػميحٌق. ػل

للفريق الػميحػٌق، يف ىذه الػمسػألة؛ فإمٌبا كاف كمن كاف مػن العاٌمة مٌتبعنا 
 اتٌباعو بسبب التقليد، ال بسبب البحث كالتدبٌر كاالستنباط.

أف يػجٌنبوا أنفسهم،  -على الػمؤٌلفني الػمٌتقني  -كمن ىنا كاف كاجبنا 
كيػجٌنبوا مقٌلديهم الػخوض، فػي الػمسائل االختبلفٌية العويصة، كال سٌيما تلك 

ر التفُرؽ كالتبلعن كالتدابر ر عمبلن موافقنا للشريعة، كإنٌػما تيثمً تيثمً التػي ال 
 كالتقاتل.
حتو ػت - مع ظهوره - الذم ذكرانه م أفٌ ػاعل»ٌي: ػامد الغزالػو حػاؿ أبػق

ى تكذيب ػإل كتنسبو ،خالفهاػر مفرقة تكفًٌ  كلٌ   فٌ أل ؛الغور حتو كلٌ ػبل ت ،غوره 
ي إثبات ػف ،ب الرسوؿى و كذٌ ا أنٌ زاعمن  ،األشعرمٌ ر يكفًٌ  ، فاغبنبليٌ  الرسوؿ

 ،وشبًٌ و مي ا أنٌ ره زاعمن يكفًٌ  كاألشعرمٌ  .كيف االستواء على العرش ،الفوؽ َّلٌل تعاذل
و  ا أنٌ زاعمن  ،ر اؼبعتزرلٌ يكفًٌ  كاألشعرمٌ  .و ليس كمثلو شيءيف أنٌ  ،ب الرسوؿى ككذ  
كالصفات  ،كيف إثبات العلم كالقدرة ،يف جواز رؤية اَّلٌل تعاذل ،ب الرسوؿى كذٌ 
 ،للقدماء (ُ)إثبات الصفات تكفري ا أفٌ زاعمن  ،ر األشعرمٌ يكفًٌ  معتزرلٌ ػكال .لو

 أف تعرؼ حٌد إاٌل  ،نجيك من ىذه الورطةيي  كال .ي التوحيدػف ،كتكذيب للرسوؿ
 ،ؽرى ػػػذه الفً ػى وُ ػػلي غي ف لك ػفينكش ،وػكحقيقتهما في ،قػكالتصدي ،بػالتكذي

 .(ِ)«...ايف تكفري بعضها بعضن  ،كإسرافها

                                                           
 ذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )تكثري(.( كُ)
 .ِٕٓ-ِٔٓ( ؾبموعة رسائل اإلماـ الغزارٌل: ِ)
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 عن البياف أتخري هبوز ال أنٌو على األٌمة أصبعت كقد»قاؿ ابن الوزير: ك 
 إذل حاجة فبل النبٌوة، عصر يف العقائد، من ييبني   مػل ما فكلٌ  اغباجة، كقت

 ال؛ أك سبيل، معرفتو إذل كاف سواء ،(ُ)كاعبداؿ كاؼبراد فيو، اػبوض كال اعتقاده،
 اؼبنهيٌ  ؽالتفرُ  إذل فيو، اػبوض أٌدل مت كخصوصنا ال؛ أك حقًّا، كاف كسواء
 اؼبنصوص إذل أٌدل كإف كجوبو، على يػينىصٌ  مػل ما إهباب إهبابو يف فيكوف عنو،
: الفساد. قالت عني كىذا ربريبو، على  العقلٌيات، يف بياانن  يكفي العقل اػبصـو
 مثلها يف يقع ال اليت اعبلٌيات أردمت إف قلت:الشرع.  من فيها البياف هبب فبل

تاج ال أك التنازع،  تفهيم إذل فيها البليد وبتاج ال أك معرفتها، إذل الدين يف وبي
 كمن تسليمو. يضرٌ  كال فميسل م، اؼبخط ، على فيها إمث ال اليت الظنٌػٌية أك الذكٌي،
 الصٌحة معلومة طرقو فإفٌ  بعضو، كإف دؽٌ  اغبساب، علم ىذا من األٌكؿ القسم
 علم من كثري ككذلك فيو، الوفاؽ من دقٌتو سبنع مػل كلذلك اعبميع؛ عند

تاج ما كىو اآلخر، القسم أردمت كإف كالببلغة. كالبياف كاؼبعاشل ،(ِ)الغربٌية  ليوإ وبي
 أصبعني، كالعاٌمة اػباٌصة من اؼبسلمني صبيع على مفركضنا كيكوف الدين، يف

 يسامىح؛ كال فيو، اؼبخط  كأيمث الكثري، كاالختبلؼ كالنزاع اػبفاء مثلو يف كيقع
 لقولو الرسل بيانو كترتؾ العقبلء، عقوؿ إذل وكىليي  ىذا مثل أفٌ  لكم ميسل م فغري

 حبٌجة سبحانو يكتفً  فلم .(ّ)﴾رىسيوالن  نػىبػٍعىثى  حىت   ميعىذًًٌبنيى  كين ا كىمىا﴿ تعاذل:
 كنفي - سبحانو - رفتوػػمع أفٌ  مع الرسالة؛ حٌجة إليها ضمٌ  حٌت  العقل،
 اػػػفيم ل،ػػػػسي الرُ  تػقال كلذلك العقلٌية؛ ارؼػػػمعػال حػػػأكض نػػم و:ػػػعن ركاءػػػالش

                                                           
 ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )اؼبراء(.ُ)
 ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )العربٌية(.ِ)
 .ُٓ( اإلسراء: ّ)
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 مر   كقد .(ُ)﴾كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  رً ػػػفىاطً  كٌّ ػػػشى  اَّلل ً  يػػً أىف﴿ م:ػػػعنه هللا ىػحك
 السمع من معناىا يف كما اآلية ىذه كيف مختصر.ػال ىذا مقٌدمات يف ذلك بياف
 هللا شاء إف فيو، اؼبخط  ييعذ ب مػل ،ظبعنا تعاذل هللا يبٌينو مػل ما أفٌ  على حٌجة
شى لكن تعاذل،  االبتداع، على ييعذ ب أف هللا يبٌينو مػل فيما خاض من على ىبي
 ًعٍلمه  ًبوً  لىكى  لىٍيسى  مىا تػىٍقفي  كىالى ﴿ قولو: يف ذلك ربرصل كبياف ربريبو. هللا بنٌي  كقد
ىىا ﴿ تعاذل كبقولو ،(ِ)﴾مىٍسئيوالن  عىٍنوي  كىافى  أيكلىًئكى  كيلُ  كىاٍلفيؤىادى  كىاٍلبىصىرى  الس ٍمعى  ًإف  
ءً  أىنٍػتيمٍ   كىاَّلل ي  ًعٍلمه  بًوً  لىكيمٍ  لىٍيسى  ًفيمىا ربيىاُجوفى  فىًلمى  ًعٍلمه  ًبوً  لىكيمٍ  ًفيمىا حىاجىٍجتيمٍ  ىىؤيالى
 .(ْ)«السبلمة هللا . فنسأؿ(ّ)﴾تػىٍعلىميوفى  الى  كىأىنٍػتيمٍ  يػىٍعلىمي 

 فبإرجاعهم كالتعُبديٌة، االعتقاديٌة األمور يف كأٌما»كقاؿ ؿبٌمد رشيد رضا: 
 عليو أصبع ما كاعتبار نقص، كال زًيدة، ببل الصاحل، السلف عليو كاف ما إذل

مىل إليو، ييدعى الذم الدين ىو - األٌكؿ العصر يف - اؼبسلموف  مسلم كلُ  كوبي
 الدليل، صاحب فيو يعمل ٌماػم ،(ٓ)االجتهاديٌة مسائلػال من عداه: كما. عليو
 لو يظهر مػل من فيو مارمػي أك يعادم، أف غري من حٌق،ػال أنٌو لو يظهر ماػب

 الذم العاٌميٌ  كأٌما اإلصباع. مسائل يف لو، اؼبسلمني اؼبوافقني إخوانو من دليلو،
 عرض فإف خبلؼ،ػال أمر من ،شيء لو ييذكىر فبل االستدالؿ، على لو قدرة ال
ي يي  مػالعالً  كذلك عصره، علماء من كعلمو، ،بورعو يثق من فيو ىػاستفت أمر، لو  بنيًٌ

                                                           
 . َُ( إبراىيم: ُ)
 .ّٔ( اإلسراء: ِ)
 .ٔٔ( آؿ عمراف: ّ)
 .َُٔ-َُٓ( إيثار اغبٌق على اػبلق: ْ)
 ئل االجتهاديٌة.( أم: كما عداه ىو من اؼبسآ)
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 مة،ػقوي سٌنة أك مة،ػكري آية من ،فيو عنده ما وػل يذكر أبف فيو، هللا حكم لو
 كعاٌمتهم، ،كالسلف ،الصحابة علماء كاف ىكذا ابالختصار. ،معَنػال لو كيبنٌي 
 األمر، أكرل فاقدك كىم طريقتهم، على ،يستقيموا أف - ـوػػالي - للمسلمني ىػكأنٌ 

 على ،مسيطرين جعلهمػكت ة،ػػالعامٌ  ورىاػػػأم - إليهم - ةػػاألمٌ  ضفوًٌ تي  الذين
 .(ُ)«كأحكامها؟ ٌكامها،حي 

الدين عبميع أفراد  قد شرع فا تعاذل»كقاؿ ؿبٌمد رشيد رضا أيضنا: 
ي انفرد ابلغوص ػالت ،ةت الفكريٌ ة من دقائق النظرًيٌ ة، كىذه الفلسفة الكبلميٌ األمٌ 

ؽ التفرُ  كاختلفوا؛ ألفٌ  ،قوا فيهافتفرٌ  ؛من أذكياء األمم ،عليها أفراد معدكدكف
ؽ عن التفرُ  ،هيوػي نػف ،ا هللا تعاذلنة، فعصو من لوازمها البيٌ  ،كاالختبلؼ
فوىا، كإذا  لًٌ صبيع اؼبؤمنني قد كي  إفٌ  :يف الدين، فكيف يقوؿ عاقل ،كاالختبلؼ
ها؟ كإذا كاف ة كلٌ فكم عدد اؼبؤمنني يف األمٌ  ،ف عليهاة اإليباف تتوقٌ كانت صحٌ 

  ككيف السبيل لدل منهم؟ فكم عدد أىل اغبقٌ  ،كما يقولوف  ،افيها كاحدن  اغبقٌ 
 ،ة ما يراهإذل تلقني السواد األعظم من األمٌ  ،فيها لنفسو من احتكر اغبقٌ  كلٌ 

 مي هٍ ل سواه؟ فإف كاف ىو أصل الدين الذم ال يقبل هللا غريه، ففى قبى حبيث ال يي 
 ،ةا ما كاف عليو السلف الصاحل يف صدر األمٌ كأمٌ  ة.ر على أكثر األمٌ الدين متعذًٌ 
ة، كاف صبيع كىذه اؼبلٌ  ، كرسولو ىذا الدينكما كصف هللا  ،ا كيسرين فكاف سهبلن 

يف   ،هجميع ما كصف بو نفسو ،ؿ يصفوف هللا تعاذلاؼبسلمني يف الصدر األكٌ 
أبحد من خلقو، كمن غري ىذه  ،من غري تشبيو لو ،كتابو، كعلى لساف رسولو

من سلطاف؛ كلذلك  تعاذل، كال أنزؿ هبا م يشرعها هللاػاليت ل ،ةالفلسفة الكبلميٌ 
ئة، كمن خاض فيو بعد كه بدعة سيٌ كعدٌ  ،ة السلف علم الكبلـاستنكر صبيع أئمٌ 

                                                           
 .ُِ/ّ( تفسري القرآف اغبكيم: ُ)
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كإزالة الشبهات  ،ف عليو إبطاؿ البدعو يتوقٌ وا أنٌ م ظنٌ ذلك من أتباعهم؛ فؤلهنٌ 
ا، ا كافرتاقن فزادىم خبلفن  ؛ال لذاتو، كأرادكا بو إزالة اػببلؼ ،لة يف الديناؼبشكً 
  بو، كوبصرىا كلٌ ؼ إاٌل عرى د الصحيحة ال تي العقائ  صار أكثرىم يزعم أفٌ حٌت 

 ابلرجوع يف الدين كال سبلمة للمسلمني يف دينهم كدنياىم إاٌل  .فريق يف مذىبو
 ،كالتجارب اض إذل ما كاف عليو السلف، كيف أمور الدنيا إذل ما أثبتو العلم

يف ىذا العصر، كأف ينبذكا صبيع األسباب كالكتب اليت كانت مثار اػببلؼ 
ا كال فهمو سببن  ،م من علمائهمػؽ، كراء ظهورىم، كال هبعلوا قوؿ عالً التفرُ ك 

ة كسنٌ  ،ممن كتاب رهبٌ  - اما ليس قطعيًّ  كا كلٌ بل يعدٌ  ،ؽ بينهمم كالتفرٌ ادللتع
 ،ر بو من قاـ دليلو عندهعذى من االجتهاد الذم يي  - رسوؽبم، كاجتماع سلفهم

فبهذا يزكؿ ضرر اختبلؼ اؼبذاىب . ..ة على غريهكمن كثق بو، كال يكوف حجٌ 
 -ة اإلسبلـ، فينالوا وٌ خي كأي  ،يف األصوؿ كالفركع، كيرتاجع اعبميع إذل كحدة الدين

 .(ُ)«ألجلو ؛ما شرع هللا ؽبم الدين -اآلخرة  مثٌ  ،من سعادة الدنيا
 ،خالص القلب ،جيل نعى ريد صي يي   كاف رسوؿ هللا»قاؿ سٌيد قطب: ك 

ر مؤثًٌ  مٌ من أ ،خالص التكوين ،خالص الشعور، رخالص التصوُ  ،خالص العقل
ذلك اعبيل استقى  نو القرآف الكرصل.، الذم يتضمٌ هيٌ ػمنهج اإللػغري ال ،آخر
ما  مٌ ػمن ذلك النبع كحده. فكاف لو يف التاريخ ذلك الشأف الفريد.. ث ،إذف

الذم استقت منو األجياؿ  - ت يف النبعب  اختلطت الينابيع! صي  ؟الذم حدث
ات هم، كإسرائيليٌ ػراتكتصوٌ  ،ر الفرسػكمنطقهم، كأساطي ،فلسفة اإلغريق - لتاليةا

كالثقافات.  ،حضاراتػمن ركاسب ال ،كالىوت النصارل، كغري ذلك ،اليهود
 ،و بتفسري القرآف الكرصل، كعلم الكبلـ، كما اختلط ابلفقوكاختلط ىذا كلٌ 

                                                           
 .ُّّ-ُِّ/ٗ( تفسري القرآف اغبكيم: ُ)
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بعد  ،األجياؿ سائري  - مشوبػعلى ذلك النبع ال -ج خر  ػأيضنا. كت ،كاألصوؿ
ا.ذلك اعبيل، فلم يتكرٌ   .(ُ)«..ر ذلك اعبيل أبدن

س، كأف درى أف يي  يصحٌ  - ديننا ػيف - كعلم الكبلـ»كقاؿ ؿبٌمد الغزارٌل:  
ا ا سليمن ة، كشرحن ا للعقائد اإلسبلميٌ دن ا ؾبر  عندما يكوف تصويرن  ،ع فيوس  وى تػى يػي 

من  ،ىذا العلم ا ما شاع يفثار عليها. أمٌ قد تي  ا للشبهات اليتلرباىينها، كردًّ 
ة، كتوليدات خلقها الفراغ، كزبمينات أساسها فات عقليٌ ة، كتكلُ مباحث فلسفيٌ 

ة أئمٌ  ة منو. كقد شن  كتطهري الثقافة اإلسبلميٌ  ،جب نبذهػحدس، فذاؾ ما يػال
، هذه القضاًيػب ،احتفاؤه ن حيثػػم ،مػذا العلػعلى ى ،واءػػػعػػملة شػالسلف ح
ر ظاىً كني  ،حملةػىذه ال ػيف ،حن نشارؾػكفرضها. كن ،عرضها يػكاسرتسالو ف

 . (ِ)«كعـز ،بصدؽ ،هاػرجالى 

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

 الاحتياط
 

هللا، كاتٌقاء غضبو،  يف العمل؛ ابتغاء مرضاة ،مٌتقوفػىو أف وبتاط ال
دبا ىو يٌتكلوا على بعض اآلراء االختبلفٌية، بل عليهم أف ىبتاركا العمل  فبل

.  أسلم، كأبعد عن ـبالفة الشرع، كلو كانت اؼبخالفة ؿبتملة احتماالن
خرج االحتياط؛ ألٌف ػمكن أف يسلكوا مػي مٌتقوف ىم كحدىم من يػكال 

متعٌصبني كاؼبفسدين يستمسكوف ػمغالني كالػمعطٌلني كالػمنافقني كالػمكٌذبني كالػال
 ي عنها.  دبناىجهم، كآرائهم، كأفعاؽبم، كال يرضوف التخلٌ 

، كاتٌقاء غضبو؛ مٌتقوف، فليس ؽبم غاية، إاٌل ابتغاء مرضاة هللا ػأٌما ال 
كلذلك يسعوف إذل كٌل ما يبيكن أف يكوف كسيلة؛ لتحقيق ىاتني الغايتني، 

 فيحتاطوف ابلكٌف عن كٌل ما يبيكن أف يكوف ـبالفنا للشريعة.
، فقاؿ فري  ق بتحريبو، كقاؿ فريق فإذا اختلف اؼبؤٌلفوف يف )التدخني( مثبلن

؛ فإٌف اؼبٌتقني ال يٌتكلوف على التقليد، بل (ُ)بكراىتو، كقاؿ فريق اثلث ِبابحتو
بهم ما ثبت ربريبو وبتاطوف، ما استطاعوا االحتياط، فيتجٌنبوف التدخني، كتجنُ 

ابالتٌفاؽ؛ خشية أف يكوف التحرصل ىو اغبكم الشرعٌي، يف اغبقيقة، كيكوف من 
ا.   ، أك عمدن  قاؿ بغري التحرصل من اؼبؤٌلفني ـبطئنا؛ جهبلن

 كاالحتياط وبٌقق ثبلث منافع: 
، فقد قبا من ارتكاب  النجاة: -ادلنفعة األوىل فمن ذبٌنب )التدخني(، مثبلن
، فإنٌو )اظور(،   -يف اغبالتني  -سواء أكاف )التدخني( ؿبر منا، أـ كاف غري ؿبرـ 

                                                           
 .َُٕ-َُُ/َُ( انظر: اؼبوسوعة الفقهٌية: ُ)
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ن، فإنٌو إذا كاف التدخني ؿبر منا، فقد  . خببلؼ اؼبدخًٌ قد قبا من فعل ارـ 
؛ كلكٌنو  ارتكب ؿبظورنا بتدخينو. كجهلو بتحرصل التدخني قد يكوف عذرنا مقبوالن

 نٌو قد ارتكب ؿبظورنا. عذر ال يغرٌي اغبقيقة الواقعة، كىي أ
قلب اتاط مطمئٌن إذل سبلمتو، من ارتكاب  االطمئنان: -ادلنفعة الثانية

، خببلؼ اؼبقلًٌد غري اتاط؛ فإنٌو  اظور، سواء أكاف الفعل ؿبر منا، أـ غري ؿبرـ 
بتقليده قد يرتكب اظور، فيبقى يف شٌك من أمره، حني يطٌلع على 

 يف اؼبسألة. االختبلفات اغباصلة
، قد اختلف اؼبؤٌلفوف قديبنا كحديثنا، يف )استماع اؼبوسيقى(  ؛ (ُ)فمثبلن

فمن ذبٌنب االستماع، كاف قلبو مطمئنًّا، كٌل االطمئناف، إذل أنٌو قد سلم من 
؛ فإنٌو بتجنُ  ب االستماع ـبالفة الشريعة، سواء أكاف االستماع ؿبر منا، أـ غري ؿبرـ 

 فبل أحد يقوؿ: إٌف استماع اؼبوسيقى كاجب شرعنا! م يرتكب ؿبظورنا؛ػل
ا، مهما    أٌما غري اتاط، فإٌف قلبو مرتع للشكوؾ، ال يبيكن أف يطمئٌن أبدن

 كانت األدٌلة اليت يستدٌؿ هبا اؼببيحوف على إابحة االستماع. 
، قد اختلف الناس فيو، فمنهم من  لً ثى ذلك كمى  لي ثى كمى   من أيعطي عسبلن

. ، كمنهم من يقوؿ: إنٌو خاؿو من السمـو  يقوؿ: إنٌو مسمـو
بو النجاة، من اؽببلؾ محتاط سيتجٌنب شرب العسل، فيضمن بتجنُ ػفال 

 مسمومنا، كيضمن اطمئناف قلبو، بسبلمتو من اؽببلؾ مسمومنا.
يكوف مسمومنا، يف الواقع، فيهلك خببلؼ غري اتاط، فإٌف العسل قد  

، فإٌف شاربو ؾبازؼ، كقلبو غري مطمئٌن،  شاربو؛ كحٌت إف كاف خالينا من السمـو
 إذل سبلمتو من اؽببلؾ.

                                                           
 .ُٕٗ-ُٖٔ/ّٖ، كاؼبوسوعة الفقهٌية: ُٕٓ-ٗٓٓ/ٕ( انظر: اٌلى ابآلاثر: ُ)
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: لكٌن اإلنساف قد ييضطٌر إذل ذلك اضطرارنا، كمن ييضطٌر إذل فإن قيل 
صل، كقائل خيل، مع علمو ابختبلؼ اؼبؤٌلفني فيو، بني قائل ابلتحر ػحم الػأكل ل

 !(ُ)ابلكراىة، كقائل ابإلابحة
ورات، ػػػػمحظػح الػػػها تيبيػرة، فإنٌ ػػى عتبركرات، إذا كانت مي ػػػػػ: إٌف الضقلت 

ي ػٌر ذلك، فػػػػاح للمضطػػػػػبػى، يي ػكلاب أى ػػػػن بػػػػ؛ فم(اتػيٌ ػاقػاـ االتٌفػػػػمق)ي ػى فػػٌ حت
 .(االختبلفٌيات ابب)

مو ابلدليل القرآشٌل ػحريػخنزير، الثابت تػحم الػلو أكل لمضطٌر ييباح ػفإٌف ال 
حم ػكذل ييباح للمضطٌر أكل لالقطعٌي، الذم ال ىبتلف فيو اثناف؛ فمن ابب أى 

 مو.ػحريػاػبيل، الذم اختيلف يف ت
مى اػٍبًٍنزًيًر كىمىا أيًىل  قاؿ تعاذل:   ـى كىغبٍى يػٍتىةى كىالد  ًبًو لًغىرٍيً  ﴿ًإمب ىا حىر ـى عىلىٍيكيمي اٍلمى

غو كىالى عىادو فىبلى ًإمٍثى عىلىٍيًو ًإف  اَّلل ى غىفيوره رىًحيمه﴾ اَّللً  فىمىًن اٍضطير  غىيػٍرى ابى
(ِ).  

خرج االحتياط، فإهٌنم سيتخٌلصوف ػمٌتقني مػبسلوؾ ال التقريب: -ادلنفعة الثالثة
يو من التقريب، مسائل ما فػؽ بينهم، كيف تقليل الفرًٌ من مسائل كثرية، كانت تي 
 سٌيما أهٌنم وبتاطوف؛ ابتغاء مرضاة هللا، كاتٌقاء غضبو. كالتأليف بني قلوهبم، كال

 كاحد ثبلثة: العلم طبٌلب: (ّ)يقوؿ كاف كقد»قاؿ أبو طالب اؼبٌكٌي: 
 ابالحتياط، كأيخذ فيتورٌع، االختبلؼ، ليعرؼ يطلبو؛ كآخر بو، للعمل يطلبو؛
، فيجعلو اغبراـ، فيتناكؿ التأكيل، ليعرؼ يطلبو؛ كآخر  ىبلؾ يكوف فهذا حبلالن
فهذا ىو  ،كاالحتياط للدين ،ؼبعرفة الورع ؛لعلمي اب طلى ا يي فإمبٌ ... يديو على اغبقٌ 

                                                           
 .ُّٗ-ُّٖ/ٓ( انظر: اؼبوسوعة الفقهٌية: ُ)
 .ُّٕ( البقرة: ِ)
 ( القائل ىو سهل التسرتٌم.ّ)
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كصار  ،ا منوكاف اعبهل خرين   ،كلتأكيل اؽبول ،ب ؼبثل ىذالً طي  فإذا .العلم النافع
 .(ُ)«منو  الذم استعاذ الرسوؿ ،ىو الضار   ىذا العلمي 

 يكرىوف الفقهاء كاف ذلك كألجل»كقاؿ أبو طالب اؼبٌكٌي أيضنا: 
 أم: الفقهاء، اختبلؼ يعرؼ حٌت  ييفيت؛ أف للرجل ينبغي ال: كيقولوف التقليد،
 .(ِ)«ابليقني كاألقول للدين، األحوط -علمو  على - منها فيختار

داللة  - ابجتناب الشبهات - فتياه  يف (ّ)فٌ أفك»كقاؿ ابن بطٌاؿ: 
 ،محتمبلتػحوادث الػكال ،النوازؿ الفتول، كاالحتياط يف يف ،على اختيار القوؿ
كحرامها؛ الشتباه  ،هاػعلى حبلل ،مػال يقف العالً  اليت ،مػللتحليل كالتحري

 .(ْ)«أسباهبا
 أيخذ الفقهاء، فتاكل عليو اختلف كإف» :القشريمٌ أبو القاسم كقاؿ 
 للمستضعىفني، الشريعة الُرخىص فػي فإفٌ  اػببلؼ، من اػبركج كيقصد ابألحوط،
  .(ٓ)«كاألشغاؿ اغبوائج، كأصحاب

 يف كيقٌرب برأيو، فيها هبتهد الفقيو كلكنٌ »كقاؿ أبو حامد الغزارٌل: 
 ابألحوط، فيو أيخذ الشبهات. كاؼبتورٌع خطر فيو كيقتحم يراه، دبا ،التحديدات

 األطراؼ بني - لةشكً ػمال متوٌسطةػال كالدرجات ييريبو. ال ما ػىإل ،ييريبو ما كيدع
 . (ٔ)«مػلػأع كهللا اط،ػاالحتي إاٌل  ،منها يينجي كال رة،ػكثي -جلٌية ػال متقابلةػال

                                                           
 .ّْٗ-ّّٗ/ُ( قوت القلوب: ُ)
 .ِْْ/ُ( قوت القلوب: ِ)
 ذا يف اؼبطبوع ابؽبمز.( كّ)
 .ُٔٗ/ٔ( شرح صحيح البخارٌم: ْ)
 .َِٔ/ِ( الرسالة القشرييٌة: ٓ)
 .ِّٔ( إحياء علـو الدين: ٔ)
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 ،يف أسانيد أحاديث الرتغيب ،لوفكؽبذا كانوا يسهٌ »كقاؿ ابن تيمٌية: 
اعتقاد الوعيد  يف أسانيد أحاديث األحكاـ؛ ألفٌ  ،لوفال يسهٌ  ما ،كالرتىيب

 ،جاػكاف اإلنساف قد ن  ،افإف كاف ذلك الوعيد حقًّ  ،وبمل النفوس على الرتؾ
 م يضرٌ ػل ،من ذلك الوعيد ،أخفٌ  بل عقوبة الفعل ،ام يكن الوعيد حقًّ ػكإف ل

و إف ألنٌ  ؛خطؤه يف اعتقاده زًيدة العقوبة - إذا ترؾ ذلك الفعل - اإلنساف
م يعتقد يف تلك الزًيدة ػككذلك إف ل ،ايضن ط  أفقد ىبي  ،اعتقد نقص العقوبة

 ،فيقع فيو ،ف الفعل عندهفهذا اػبطأ قد يهوٌ  ،ط فقد ىبي  ،إثبااتن  كال ،انفين 
 ،أك يقـو بو سبب استحقاؽ ذلك ،إف كانت اثبتة ،العقوبة الزائدة فيستحقٌ 

كتقدير  ،تقدير اعتقاد الوعيد - على التقديرين ،ي االعتقادػخطأ فػال ف،فإذ
فيكوف  ،أقرب :الوعيد كالنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد ،سواء - عدمو

 على الدليل ،رى اغباظً  العلماء الدليلى  ةي ح عامٌ هذا الدليل رجٌ ػكذل. كبىذا التقدير أى 
بناء  ،يف كثري من األحكاـ ،من الفقهاء دليل االحتياط كسلك كثريه  ،بيحمي ػال

  .(ُ)«على ىذا
ة نٌ ػػ سي م تتبنٌي ػإذا ل ع،رى ػػػػشما يي ػإنٌ  ،االحتياط فإفٌ » كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:

 . (ِ)«كذلباعها أى فاتٌ  ،ةنت السنٌ فإذا تبيٌ  ، هللا رسوؿ
ة خالف السنٌ ػم يػا لػػم ،االحتياط حسن لكنٌ »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 .(ّ)«كاف خطأ  ،فإذا أفضى إذل ذلك ،معلومةػال
، كالتحرُ ػكاألخذ ابل ،االحتياط ة علىكالشريعة مبنيٌ »كقاؿ الشاطيٌب:  ز حـز

                                                           
 .ُْٓ-ُْْ/َِؾبموعة الفتاكل: ( ُ)
 .ّّ/ِٔ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ٗٔ/ِٔ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
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 . (ُ)«ى مفسدةػا إلا عسى أف يكوف طريقن مٌ ػم
أبف يقتضي  ،إذل االحتياط ،نبا أقربى أف يكوف أحدي »كقاؿ الزركشٌي:  

اط ػػحتػي ات يػػػمر  ػمحػال ألفٌ  ؛رػػػحظػال يـ مقتضقد  ، فيي ةى ػػاإلابح ري ػػػػػ، كاآلخرى ػػحظػال
 .(ِ)«...ما أمكن ،هاػإلثبات

                                                           
 .ٖٓ/ّ( اؼبوافقات: ُ)
 .َُٕ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ِ)
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 مخرج الرابعـال

 الاعتبار
 

مٌتقوف دبا كقع لغريىم، من آاثر التفٌرؽ، قديبنا، كحديثنا، ػىو أف يعترب ال
 سٌيما حني يؤٌدم التفٌرؽ إذل االقتتاؿ.  كال

 كاالعتبار بتلك اآلاثر وبٌقق ثبلث منافع:
ب من اعترب بتلك اآلاثر، أٌدل بو االعتبار، إذل ذبنُ  ب:التجنُّ  -ادلنفعة األوىل
 ه.سيقع فيما كقع فيو غريي  -ببل ريب  -م يعترب، فإنٌو ػؽ، كمن لأسباب التفرُ 

أٌف )التفُرؽ( قد يصل  -من اؼبؤلٌفني كاؼبطٌبقني  -فحني يرل )الػمٌتقوف( 
السابقة، اليت ابؼبختلفني اؼبتفرٌقني، إذل حالة االقتتاؿ، كما حصل يف األمم 

تفرٌقت، من قبل؛ ككما حصل يف األمم الػمنسوبة، إذل )اإلسبلـ(، قديبنا، 
االقتتاؿ( سػػتدعوىم، إلػى تػجُنب )أسػػباب التفُرؽ(، كإلػى  كحديثنا؛ فإٌف )مػرارة
 التقريب(، كالعمل دبقتضاىا. البحث عػن )أسباب

 اثر كفيل ابغبٌض على التعاكف.إٌف االعتبار بتلك اآل ن:التعاوخ  -ادلنفعة الثانية
حني يركف غريىم متفرٌقني، قد  -ي سفينة النجاة ػكىم ف -مٌتقوف ػفال

أعين  -هم ػحار االقتتاؿ؛ فإنٌ ػي بػقهم، فغرقوا فهم؛ بسبب تفرُ ني في حٌطمت سي ػت
ف على الرٌب كالتقول؛ لينجوا ر، كالتعاكي ح كالتعاذي ػسيسارعوف إذل التصالي  -مٌتقني ػال

 مهالك.  ػمن تلك ال ،همػنبتعاكي 
كفيل   -ؽ بتلك اآلاثر السٌيئة للتفرُ  -إٌف االعتبار  التقريب: -ادلنفعة الثالثة

بهم أسباب بتجنُ  -هم ػهم؛ فإنٌ ػمٌتقني، كالتأليف بني قلوبػابلتقريب بني ال
سيكونوف أقرب،  -هم على البحث، عن كسائل االئتبلؼ ػاالختبلؼ، كبتعاكن

 من ذم قبل.
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 للفنت ادلذهبّية: أمثلة
، اليت كقعت بني (الفنت اؼبذىبٌية)لكثري من  كره ذً  (كتب التاريخ)كيف 

، أك صٌحت اإلسبلـ)اؼبنسوبة إذل  (أبناء اؼبذاىب) (؛ فإف صٌحت تفصيبلن
؛ فإهٌنا من أكرب )الدكاعي( إذل )االئتبلؼػإج (، كمن أكرب )النواىي( امود ماالن

 (. اؼبذمـو عن )االختبلؼ
 أبرز النصوص التاريػخٌية الػمشتملة على ذكر تلك الفنت:كمن 

حنابلة، ػر الػػػم أمكفيها عظي » (، قاؿ ابن األثري:قِّّ) سنةيف حوادث  -1
اػػة، كإف كجػػكالعامٌ  ،ٌوادمن دكر القي  ،وفػاركا يكبسػوكتهم، كصػػكقويت ش  ،دكا نبيذن

 ،عػػػي البيػرضوا فػاء، كاعتػػػة الغنػػركا آلػػا، ككسػػضربوى ،غٌنيةوه، كإف كجدكا مي ػػأراق
ن ػػوه عػػألػػػاف، فإذا رأكا ذلك، سػػكالصبي ،اءػػػػمع النس ،اؿػػكمشى الرج ؛راءػػكالش

ب ػػػاحػى صػإل ،وهػػلػمػوه، كحػػػػربػم، كإاٌل ضػػػرىػػو؟ فإف أخبػػػن ىػػو: مػػػعػػالذم م
 -خرشيٌن ػدر الػػب بػػػفرك ؛دادػػػبغ واػػػهدكا عليو ابلفاحشة؛ فأرىجػػرطة، كشػػػالش
داد، ػػػغػػي بػبػانػػي جػادل فػرة، كنػػػمادل اآلخػر جػػػػػاشػػع -ة ػو صاحب الشرطػػػكى
اف، ػػػنػػم اثػػػع منهػػجتمػي ة(: الػلػحنابػ)ال ارمٌ ػػهػربػد البػػحمٌ ػي مػاب أبػػػي أصحػف
هللا  مػػػاـ، إاٌل إذا جهر ببسػػػػػػمإي مذىبهم، كال يصٌلي منهم ػف ،ركفػػػيناظ كال
 ،ىمرُ ػػػػػم، كزاد شػػػد فيهػػػفً م يي ػػػاءين؛ فلػػػػح، كالعشػػػػي صبلة الصبػن الرحيم، فػػػمػالرح
هم ػب ر  ػػػػمساجد، ككانوا إذا مػمياف، الذين كاف أيككف الهم، كاستظهركا ابلعي كفتنتي 
وت، ػػمػاد يػػى يكػٌ م، حتػاف، فيضربونو بعصٌيهػػميو العي ػػركا بػػػػمذىب، أغػال افعيُ ػػش
 ،مػػػخهػٌ م، كيوبػػر عليهم فعلهػػػػنكً حنابلة، يي ػأ على الرى ػػػقما يي ػع الراضي، بػػػرج توقيػػػفخ
 .(ُ)«...كغريه ،اد التشبيوػػػػابعتق

                                                           
 .ُُْ-ُُّ/ٕ( الكامل يف التاريخ: ُ)
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كقعت  ،يف آخر ربيع األٌكؿ: »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قّّٖ) سنةيف حوادث  -2
 .(ُ)«بت الكرخكالشيعة، كهني  ،بني أىل السٌنة ،فتنة
كقعت فتنة  ،يف رمضاف: »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قَّْ) سنةيف حوادث  -3

 .(ِ)«عظيمة ابلكرخ؛ بسبب اؼبذىب
اٌتصلت  ،يف صبادل األكذل: »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قّْٖ) سنةيف حوادث  -4

 .(ّ)«تل بينهم خلقالفنت بني الشيعة كالسٌنة، كقي 
يـو اػبميس لثبلث خلوف : »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قّْٗ) سنةيف حوادث  -5

من شعباف، كقعت فتنة بني السٌنة كالشيعة، يف القنطرة اعبديدة، كتعطٌلت 
اعبمعة من الغد، يف صبيع اؼبساجد اعبامعة يف اعبانبني، سول مسجد برااث، فإٌف 

 .(ْ)«الصبلة سٌبت فيو
مل يف عاشوراء مثل ما عي : »اعبوزمٌ (، قاؿ ابن قّّٓ) سنةيف حوادث  -6
مل يف السنة اؼباضية، من تعطيل األسواؽ، كإقامة النوح، فلٌما أضحى النهار عي 

ـٌ جعفر، كطريق مقابر قريش، بني السٌنة  ،يومئذ، كقعت فتنة عظيمة يف قطيعة أ
 .(ٓ)«كالشيعة، كهنب الناس بعضهم بعضنا، ككقعت بينهم جراحات

عاشر  ،كيف يـو األحد: »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قّٖٗ) سنةيف حوادث  -7
جرت فتنة بني أىل الكرخ كالفقهاء، بقطيعة الربيع، ككاف السبب أٌف  ،رجب

                                                           
 .ٕٓ/ُْ( اؼبنتظم: ُ)
 .ْٖ/ُْ( اؼبنتظم: ِ)
 .ُُٖ/ُْ( اؼبنتظم: ّ)
 .ُِٔ/ُْ( اؼبنتظم: ْ)
 .ُٓٓ/ُْ( اؼبنتظم: ٓ)
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هللا، ؿبٌمد بن  عبد أاب (ُ)بعض اؽبامشٌيني، من أىل ابب البصرة، قصدكا
يف مسجده، بدرب رًيح،  -ككاف فقيو الشيعة  -النعماف، اؼبعركؼ اببن اؼبعٌلم 

ضنا، امتعض منو أصحابو، فثاركا، كاستنفركا أىل الكرخ، كصاركا و تعرُ كتعٌرض ب
، فسٌبونبا، (ِ)د بن األكفاشٌل، كأِب حامد األسفرايينٌ ؿبمٌ  يػإذل دار القاضي أب

؛ كنشأت من ذلك فتنة عظيمة، كاتٌفق أنٌو أحضر (ّ)كطلبوا الفقهاء؛ ليواقعوا هبم
مع كىو ىبالف اؼبصاحف، فجي كر أنٌو مصحف ابن مسعود، ، ذي (ْ)مصحفنا

رض األشراؼ كالقضاة كالفقهاء، يف يـو اعبمعة، لليلة بقيت من رجب، كعي 
ل عً كالفقهاء، بتحريقو، ففي ، (ٓ)األسفرايينٌ اؼبصحف عليهم، فأشار أبو حامد 
تب إذل اػبليفة أبٌف رجبلن من أىل جسر ذلك حبضرهتم، فلٌما كاف يف شعباف، كي 

غبائر، ليلة النصف، كدعا على من أحرؽ اؼبصحف، النهركاف، حضر اؼبشهد اب
م قتلو، فتكٌلم أىل الكرخ يف ىذا اؼبقتوؿ؛ ألنٌو سً ذ، فري خً كسٌبو، فتقٌدـ بطلبو، فأي 

من الشيعة، ككقع القتاؿ بينهم، كبني أىل ابب البصرة، كابب الشعري كالقبٌلئني، 
دار القطن، حامد؛ فانتقل عنها، كقصد  كقصد أحداث الكرخ ابب دار أِب

، الذين ؿى وى خى ػكصاحوا: حاكم، ًي منصور. فبلغ ذلك اػبليفة، فأحفظو، كأنفذ ال
حرؽ على اببو؛ ؼبعاكنة أىل السٌنة، كساعدىم الغلماف، كضعف أىل الكرخ، كأي 

، مٌث اجتمع األشراؼ كالتٌجار إذل دار اػبليفة، فسألوه (ٔ)ما يلي بنهر الدجاج
                                                           

 (.صدق، كالصواب: )(صدكاقيف اؼبطبوع: )كذا   (ُ)
 يف اؼبطبوع: )األسفرايين( بياء كاحدة، كالصواب: )األسفرايييٌن( بياءين.كذا   (ِ)
 وقعوا(.( كذا يف اؼبطبوع: )ليواقعوا(، كاؼبناسب للسياؽ: )ليي ّ)
(.( كذا يف اؼبطبوع: )أحضر مصحفنا(، كاؼبناسب ْ)  للسياؽ: )أيحًضرى مصحفه
 يف اؼبطبوع: )األسفرايين( بياء كاحدة، كالصواب: )األسفرايييٌن( بياءين.كذا   (ٓ)
 ( كذا يف اؼبطبوع: )بنهر الدجاج(، كالصواب: )هنر الدجاج( ببل ابء.ٔ)
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عنهم. فبلغ اػبرب إذل عميد اعبيوش، فسار،  العفو عٌما فعل السفهاء، فعفا
اؼبعٌلم، فقيو الشيعة، أبف ىبرج عن البلد،  ابن ،كدخل بغداد، فراسل أاب عبد هللا

كال يساكنو، ككٌكل بو، فخرج يف ليلة األحد، لسبع بقني من رمضاف، كتقٌدـ 
، كحي ابلقبض على من كانت لو يد يف الفتنة، فضي  ، كرجع رب قـو بس قـو

بن مزيد، يف  ٌصاص من اعبلوس، فسأؿ عليُ نع القي مد إذل داره، كمي حا أبو
ٌصاص عودىم إذل عادهتم من الكبلـ، بعد أف شرط ٌد، كرسم للقي اؼبعٌلم، فري  ابن

 .(ُ)«ض للفنتعليهم ترؾ التعرُ 
، » (، قاؿ ابن األثري:قَْٕ) سنةيف حوادث  -8 يف ىذه السنة، يف ارـٌ
. ككاف سبب ذلك أٌف اؼبعٌز بن ابديس ركب (ِ)أفريقٌية تلت الشيعة، هجميع ببلدقي 

كمشى، يف القريكاف، كالناس يسٌلموف عليو، كيدعوف لو. فاجتاز هجماعة، فسأؿ 
عنهم، فقيل: ىؤالء رافضة، يسٌبوف أاب بكر كعمر، فقاؿ: رضي هللا عن 

 -بكر كعمر. فانصرفت العاٌمة من فورىا، إذل درب اؼبقلي، من القريكاف  أِب
فقتلوا منهم، ككاف ذلك شهوة العسكر، كأتباعهم؛  -كىو ذبتمع بو الشيعة 

طمعنا يف النهب، كانبسطت أيدم العاٌمة يف الشيعة، كأغراىم عامل القريكاف، 
كحٌرضهم، كسبب ذلك أنٌو كاف قد أصلح أمور البلد، فبلغو أٌف اؼبعٌز بن 

حرقوا ابلنار، كثري، كأي   تل من الشيعة خلقريد عزلو، فأراد فساده؛ فقي ابديس، يي 
تلوا يف صبيع أفريقٌية. كاجتمع صباعة منهم إذل قصر اؼبنصور، بت دًيرىم، كقي كهني 

قريب القريكاف، فتحٌصنوا بو، فحصرىم العاٌمة، كضٌيقوا عليهم. فاشتٌد عليهم 
جأ من  ػتلوا عن آخرىم. كلهم، حٌت قي ػخرجوف، كالناس يقتلونػجوع، فأقبلوا يػال

                                                           
 .ٗٓ-ٖٓ/ُٓ( اؼبنتظم: ُ)
 هبمزة ربتٌية.( كذا يف اؼبطبوع: )أفريقية( هبمزة فوقٌية، كالصواب: )إفريقٌية( ِ)



241 

 :ى ابؼبغربسمٌ ككانت الشيعة تي . تلوا كٌلهمجامع، فقي ػى الػمهديٌة، إلػلكاف منهم اب
كأكثر الشعراء  .، ككاف من اؼبشرؽي عبد هللا الشيعيٌ ػنسبة إذل أب "،اؼبشارقة"

 .(ُ)«حزين كمن ابؾو  ،مسركر حو ًر ن فى فمً  ،ذكر ىذه اغبادثة
 ىذا الشهر: يػكف: »جوزمٌ ػاؿ ابن الػ(، ققَْٕ) سنةي حوادث ػف -9

 ،كالزيديٌة ،حاٌؿ الشيعةػهبت مػبواسط، كني  ،كالسٌنة ،الفتنة، بني الشيعة اٌتصلت
 ،كالعلوٌيني، فقصدكا علٌي بن مزيد ،كىرب كجوه الشيعة ،بواسط، كاحرتقت

 .(ِ)«كاستنصركه
الفتنة بني الشيعة كالسٌنة : »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قَْٖ) سنةيف حوادث  -11

، على موضعهم، كعمل أىل الكرخ ابابن  تفاقمت، كعمل أىل هنر القبٌلئني ابابن
تل الناس على ىذين البابني، كركب اؼبقداـ على الدقٌاقني، فبٌا يليهم، كقي 

ليدخل الكرخ، فمنعو أىلها كالعٌياركف الذين  ؛مقاتل، ككاف على الشرطة أبو
 .(ّ)«و الدخوؿكقاتلوه، فأحرؽ الدكاكني كأطراؼ هنر الدجاج، كدل يتهٌيأ ل ،فيها
خرجت طائفة من » (، قاؿ ابن عذارٌم:قَْٗ) سنةي حوادث ػف -11

ريدكف اؼبهديٌة؛ للركوب منها، إذل الشيعة، كبو مئيت فارس، بعياؽبم، كأطفاؽبم، يي 
شٌيعهم. فلٌما كصلوا إذل قرية كامل، كابتوا هبا، عثت معهم خيل، تي صقٌلٌية، كبي 

كفضحوا بعض شواٌب النساء، كمن كاف ؽبا  تنافر أىل اؼبنازؿ عليهم، فقتلوىم،
 .(ْ)«منهٌن صباؿ، مثٌ قتلوىٌن...

                                                           
 .ُُْ/ٖ( الكامل يف التاريخ: ُ)
 .َُِ/ُٓ( اؼبنتظم: ِ)
 .ُِٓ/ُٓ( اؼبنتظم: ّ)
 .ِّٗ/ُ( البياف اؼبغرب: ْ)
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يف ليلة عاشوراء، أغلق : »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قُِْ) سنةيف حوادث  -12
كذل أىل الكرخ أسواقهم، كعٌلقوا اؼبسوح على دكاكينهم، رجوعنا إذل عادهتم األي 

قد اكبدر عنهم، فحدثت عد األتراؾ، ككاف السلطاف يف ذلك، كسكوانن إذل بي 
كسل اؼبرتضى يف إنفاذ من وبٌط الفتنة، ككقع القتاؿ بينهم كبني أىل القبٌلئني، كري 

ـٌ، كاستمٌرت بعد ذلك، كقي التعاليق، فحي  تل من ٌط، كالفتنة قائمة بني العوا
منع ػمن ي - كالقبٌلئني ،بني الدقٌاقني -ٌتب رٌبت عٌدة دكاكني، كري الفريقني، كخي 

 .(ُ)«القتاؿ
تقٌدـ يف ليلة عاشوراء، : »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قُْْ) سنةيف حوادث  -13

يعٌلقوا اؼبسوح، على ما جرت بو عادهتم؛ خوفنا   ينوحوا، كالإذل أىل الكرخ أاٌل 
من الفتنة، فوعدكا، كأخلفوا، كجرل بني أىل السٌنة كالشيعة ما يزيد عن اغبٌد 

 .(ِ)«وا اػبيممن اعبرح كالقتل، حٌت عرب األتراؾ، كضرب
ر: ػي أٌكؿ صفػكف: »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قّْْ) سنةيف حوادث  -14
ن السٌنة ػبي ،كالشيعة، ككاف االتٌفاؽ الذم حكيناه ،بني السٌنة ،جٌددت الفتنةػت

ديدة، كشرع ي الصدكر، فمضت عليو مي ػما فكالشيعة غري مأموف االنتقاض؛ لً 
ي عمل ما بقي من ػكأىل القبٌلئني فاء ابب السٌماكني، ػػي بنػف ،أىل الكرخ

هم، كعملوا أبراجنا، ككتبوا ابلذىب على ػالكرخ من بنيان بنائهم، كفرغ أىل
ر البشر"؛ فأنكر أىل السٌنة ذلك، كأاثركا ػد كعلٌي خيحمٌ ػوه: "مػػترك (ّ)آخر
د كعلٌي خري البشر، فمن رضي، فقد حمٌ ػمكتوب: "مػٌر، كاٌدعوا أٌف الػػػالش

                                                           
 .َِْ/ُٓ( اؼبنتظم: ُ)
 .ُّٗ/ُٓ( اؼبنتظم: ِ)
ػػػٌر( ابعبيم.ّ)  ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )آجي
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ى، فقد كفر"؛ فأنكر أىل الكرخ ىذه الزًيدة، كاثرت الفتنة، ػأبشكر، كمن 
مل ػمن ح ،ي الطرقات، كمنع أىل ابب الشعريػف ،ى أخذ ثياب الناسػكآلت إل

عن  ،ماءػكركاضعو، كانضاؼ إذل ىذا انقطاع ال ،ى الكرخػإل ،ماء من دجلةػال
 - لكبذ -إذا خفرت؛ فلحق الضعفاء  ،هنر عيسى، فبيعت الراكية بقرياط

معايش، كمضى بعض سفهاء أىل ػٌلقت األسواؽ، ككقفت المشٌقة عظيمة، كغي 
نصبوىا  ،ي حبابػوىا فالكرخ ابلليل، فأخذكا من دجلة الصراة عٌدة ركاًي، كصبٌ 

ماريٌة، ػ، كعمدكا إذل س"السبيل" :ها ماء الورد، كصاحواػي األسواؽ، كخلطوا بػف
حا أىل الكرخ ػى السٌماكني. مػإل ي مشرعة ابب الشعري، فأخذكىا، كضبلوىاػف

ة: ما نقنع ". كقاؿ أىل السنٌ " :ما كتبوه من "خري البشر"، كجعلوا عوضو
مطالبة ػحاؿ إذل الػجاكزكا ىذا الػكت "؛كعليٌ  دؿبمٌ " :الذم عليو ،إاٌل بقلع اآلجرٌ 

من صفر،  ،نػِبسقاط "حٌي على خري العمل". فلٌما كاف يـو األربعاء لسبع بقي
خبلفة، كمؤلكا ػى دار الػركا إلػاجتمع من أىل السٌنة عدد، يفوت اإلحصاء، كعب

هم: ػل لػكاألبواب، كزاد اللغط، كقي ،رقوا الدىاليزػاب، كاختػػكالرح ،وارعػػالش
سنبحث عن ىذا، كىجم أىل القبٌلئني على ابب السٌماكني، فأحرقوا بوارم  

من  لكرخ، كطفئت النار، كبٌيضوا ما اسودٌ ي كجهو، فبادر أىل اػكانت مسبلة ف
ي مسجد برااث؛ ألٌف ػجمعة، فػالباب، كقويت اغبرب، ككثر القتل، كانقطعت ال

عرؼ كالقبلة منو، كأشفقوا من األصحار. كظهر عٌيار يي  ،منربػالشيعة نقلوا ال
ي ػف -تيب، كجرل منو من أىل درزهباف، كحضر الديواف، كاستي  ،ابلطقطقيٌ 
ما عظمت  - محاٌؿ، كقتلهم على االٌتصاؿػي الػل الكرخ، كتتٌبعهم فمعاملة أى

ن، ػط ابب القبٌلئيػكقت الظهرية، فهٌدمت حائ ،فيو البلول، كاجتمع أىل الكرخ
على ىذا  ،ن، كصلبهماػكرموا العذرة، على حائطو، كقطع الطقطقٌي رجلي

ى أىل ػلإ ،هاػمن قبل، كقطع رؤكسهم، كرمى ب ،الباب، بعد أف قتل ثبلثة
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مئة ػب ،ٌي، فطالب أىلوػى درب الزعفرانػاؿ: تغٌدكا برؤكس، كمضى إلػالكرخ، كق
م يفعلوا ابإلحراؽ، فبلطفوه، فانصرؼ، ككافاىم من ػألف دينار، كتوٌعدىم إف ل

ى مقابر قريش. كاستنفر ػمل إلمٌي، فحي ػتل منهم رجل ىاشالغد، فقاتلوه، فقي 
ور، ػػػن القبػػم ،ماعةػخرج جهب ما فيو، كأي ػقب مشهد ابب التنب، كني البلد، كني 

قل من اؼبكاف صباعة موتى، جذكعٌي، كني ػٌي، كالناش ، كالػل العوفػػحرقوا، مثفأي 
حديثة، كاحرتؽ ػكال ،ي الرتب القديبةػرح النار فى، كطي ػتٌ ػي مقابر شػفنوا ففدي 

فيو، كيدفنوه  نػػخرجوا من؛ ليي ػحيػكالقٌبتاف الساج، كحفركا أحد الضري ،حافػالضري
ر أضبد، فبادر النقيب كالناس، فمنعوىم، فلٌما عرؼ أىل الكرخ ما جرل، ػبقب

حنفٌيني، بقطيعة الربيع، فأخذكا ما كجدكا، كأحرقوا ػى خاف الفقهاء الػصاركا إل
مر ابلعبور، فقاؿ: قد د، كأي ؿبمٌ  دعي أبوخاف، ككبسوا دكر الفقهاء، فاستي ػال

ر أىل ػػرت، فقويت يده، كأظهػمثلو، فإف عرب معي الوزير، عب جرً ػم يػجرل ما ل
على الدكاكني،  ،مسوحػزاء، كعٌلقوا الػػػللع ؛واؽػي األسػزف، كقعدكا فػػحػالكرخ ال

 .(ُ)«فقاؿ الوزير: إف كاخذان الكٌل، خرب البلد، فاألصلح التغاضي
لسٌنة عود الفنت بني ا: »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قْْٓ) سنةيف حوادث  -15

، "ؿبٌمد كعلٌي خري البشر"ب عليو: تً كي  ض ماقً كالشيعة، كخرؽ السياسة... كني 
علن بنيسابور لعن رحت النار يف الكرخ ابلليل كالنهار... كيف ىذه السنة: أي كطي 
 .(ِ)«اغبسن األشعرٌم... أِب

بني أىل  ني ػتى صلت الفً كاتٌ : »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قْْٕ) سنةيف حوادث  -16
 ؛كركب صاحب الشرطة كاألتراؾ ،افن سرً  مي صاالن اتٌ  ،ىػحيػكسوؽ ي ،ابب الطاؽ

                                                           
 .ُّّ-ِّٗ/ُٓ( اؼبنتظم: ُ)
 .َّْ/ُٓ( اؼبنتظم: ِ)
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 ىعل ،كانتقل القتاؿ إذل ابب البصرة كأىل الكرخ ،فلم ينفع ذلك ،إلطفاء الفتنة
كقعت بني اغبنابلة كاألشاعرة فتنة عظيمة؛ حٌت أتٌخر األشاعرة عن ك القنطرتني. 

 .(ُ)«اعبمعات؛ خوفنا من اغبنابلة
كقعت  ،يف ىذه السنة» (، قاؿ ابن األثري:قْْٕ) سنةيف حوادث  -17

أبو علٌي بن  :كمقٌدـ اغبنابلة ؛ببغداد ،حنابلةػكال ،الفتنة بني الفقهاء الشافعٌية
ر ػجهػ، كأنكركا الري ػالغفي مُ ػجػال كتبعهم من العاٌمة .التميميٌ  الفرٌاء، كابن

الرتجيع يف األذاف، كالقنوت يف الفجر، الرضبن الرحيم، كمنعوا من  هللا ببسم
م ينفصل حاؿ. كأتى اغبنابلة إذل مسجد، بباب ػككصلوا إذل ديواف اػبليفة، كل

الشعري، فنهوا إمامو عن اعبهر ابلبسملة؛ فأخرج مصحفنا، كقاؿ: أزيلوىا من 
 .(ِ)«اؼبصحف، حٌت ال أتلوىا

شٌواؿ، كقعت الفتنة يف : »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قْٗٔ) سنةيف حوادث  -18
بني اغبنابلة كاألشعريٌة، ككاف السبب أنٌو كرد إذل بغداد أبو نصر ابن القشريٌم، 
كجلس يف النظامٌية، كأخذ يذـٌ اغبنابلة، كينسبهم إذل التجسيم، ككاف اؼبتعٌصب 
لو أبو سعد الصويٌف، كماؿ الشيخ أبو إسحاؽ الشريازٌم إذل نصرة القشريٌم، 

جعفر،  يشكو اغبنابلة، كيسألو اؼبعونة، كيسأؿ الشريف أابككتب إذل النظاـ 
ككاف مقيمنا ابلرصافة، فبلغو أٌف القشريٌم على نٌية الصبلة، يف جامع الرصافة، 
يـو اعبمعة، فمضى إذل ابب اؼبراتب، فأقاـ أًٌيمنا... كاتٌفقوا على اؽبجـو على 

صباعة أعٌدىم؛ لرٌد الشريف أِب جعفر يف مسجده، كاإليقاع بو، فرٌتب الشريف 
خصومة، إف كقعت، فلٌما كصل أكلئك إذل ابب اؼبسجد، رماىم ىؤالء ابآلجٌر، 

                                                           
 .ّْٕ/ُٓاؼبنتظم: ( ُ)
 .ِّٓ/ٖ( الكامل يف التاريخ: ِ)
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تل من أكلئك خٌياط، من فوقعت الفتنة، ككصل اآلجٌر إذل حاجب الباب، كقي 
ًي منصور؛  ،ابَّللٌ  راؼبستنص :على ابب النوِبٌ  ،سوؽ الثبلاثء، كصاح أصحاهبا
كتشنيعنا عليو، كغضب أبو إسحاؽ الشريازٌم،  هتمة للديواف دبعرفة اغبنابلة،

كمضى إذل ابب الطاؽ، كأخذ يف إعداد أىبة السفر، فأنفذ إليو اػبليفة من رٌده 
عن رأيو، فبعث الفقهاء أاب بكر الشاشٌي كغريه من النظاـ، يشرح لو اغباؿ، 
فجاء كتاب النظاـ إذل الوزير فخر الدكلة، ابالمتعاض فبٌا جرل، كالغضب 

ط اغبنابلة على الطائفة األخرل، كإشٌل أرل حسم القوؿ فيما يتعٌلق لتسلٌ 
 .(ُ)«ابؼبدرسة اليت بنيتها، يف أشياء من ىذا اعبنس

ىذه  -ى بغداد ػكرد إل» (، قاؿ ابن األثري:قْٕٓ) سنةيف حوادث  -19
الشريف أبو القاسم البكرٌم اؼبغرٌِب الواعظ، ككاف أشعرٌم اؼبذىب،  -السنة 

صد نظاـ اؼبلك، فأحٌبو، كماؿ إليو، كسرٌيه إذل بغداد، كأجرل عليو ككاف قد ق
اعبراية الوافرة، فوعظ ابؼبدرسة النظامٌية، ككاف يذكر اغبنابلة، كيعيبهم، كيقوؿ: 

﴿كىمىا كىفىرى سيلىٍيمىافي كىلىًكن  الش يىاًطنيى كىفىريكا﴾
، "كهللا ما كفر أضبد، كلكٌن (ِ)

صد يومنا دار قاضي القضاة، أِب عبد هللا الدامغاشٌل، أصحابو كفركا"، مٌث إنٌو ق
بنهر القبٌلئني، فجرل بني بعض أصحابو، كبني اغبنابلة مشاجرة، أٌدت إذل 

الفرٌاء، كأخذ كتبهم، كأخذ منها كتاب  الفتنة، ككثر صبعو، فكبس دكر بين
، أ، بني يديو، كىو جالس على الكرسٌي؛ للوعظقرى الصفات، ألِب يعلى، فكاف يي 

 . (ّ)«فيشٌنع بو عليهم، كجرل لو معهم خصومات كفنت

                                                           
 .ُِٖ-ُُٖ/ُٔ( اؼبنتظم: ُ)
 .َُِ( البقرة: ِ)
 .ِْٖ/ٖ( الكامل يف التاريخ: ّ)
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يف شعباف بدأت الفنت : »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قْٖٕ) سنةيف حوادث  -21
لعت األخشاب، بت قطعة من هنر الدجاج، كقي هني بني أىل الكرخ كؿباٌؿ السٌنة، ك 

 .(ُ)«حٌت من اؼبساجد، كضرب الشحنة خيمنا ىناؾ، حٌت انكٌف الشرٌ 
كقعت الفتنة  ،يف شٌواؿ: »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قْٕٗ) سنةيف حوادث  -21

رحت بت قطعة من هنر الدجاج، كطي بني السٌنة كالشيعة، كتفاقم األمر، إذل أف هني 
نادل على هنوب الشيعة، إذا بيعت يف اعبانب الشرقٌي: ىذا ماؿ النار، ككاف يي 

 .(ِ)«كو حبلؿالركافض، كشراؤه كسبلُ 
كنقلت من خٌط : »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قِْٖ) نةسيف حوادث  -22
تل كأىل الكرخ، فقي  ،بن عقيل، قاؿ: عظمت الفتنة اعبارية بني السٌنةاالوفاء  أَب

مئة، كانقهر  فيها كبو مئيت قتيل، كدامت شهورنا، من سنة اثنتني كشبانني كأربع
ـٌ يتبع بعضهم بعضنا، يف  الطرقات، الشحنة، كارٌبش السلطاف، كصار العوا

عور كالسفن، فيقتل القوٌم الضعيف، كأيخذ مالو، ككاف الشباب قد أحدثوا الشُ 
م، كضبلوا السبلح، كعملوا الدركع، كرموا عن القسٌي ابلنٌشاب كالنبل، مى كاعبي 

، على السطوح، كارتفعوا إذل رسوؿ هللا  ، كأزكاجى الكرخ الصحابةى  كسٌب أىلي 
من  - كالصلحاء ،من الفقهاء -ف الكرخ م أجد من سٌكاػ. كلسٌب النيٌب 

 .(ّ)«غضب، كال انزعج عن مساكنتهم
ي بغداد، ػكزادت الفنت ف: »(، قاؿ ابن اعبوزمٌ قُِٓ) سنةيف حوادث  -23

جم معهم موا، كري ػجمسجد ابن جردة، فري ػي الفتوح، بػكتعٌرض أصحاب أب

                                                           
 .ُِْ/ُٔ( اؼبنتظم: ُ)
 .ِٗٓ/ُٔ( اؼبنتظم: ِ)
 .ِّٖ/ُٔ( اؼبنتظم: ّ)
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اجملٌذبة، ربفظو، مثٌ الفتوح، ككاف إذا ركب يلبس اغبديد، كمعو السيوؼ  أبو
ميت عليو اؼبيتات. كمع ىذا يقوؿ: "ليس ىذا جم، كري اجتاز بسوؽ الثبلاثء، فري 

الذم نتلوه كبلـ هللا، إمٌبا ىو عبارة كؾباز، كالكبلـ اغبقيقٌي قائم ابلنفس". فينفر 
فن فيو أبو اغبسن ابن أىل السٌنة، كٌلما ظبعوا ىذا، فلٌما كاف اليـو الذم دي 

ٌلقت األسواؽ، ككاف اغبنابلة يصيحوف، على انقلبت بغداد ؼبوتو، كغي الفاعوس، 
ريٌم، كال أشعرٌم"، كيصرخوف؛ بسبب شى قي  ٌي، حنبلٌي، الػعادهتم: "ىذا يـو سنٌ 

قيم ببغداد، ككاف ابن صدقة يي  أاٌل أِب الفتوح، فمنعو اؼبسرتشد من اعبلوس، كأمر 
 .(ُ)«يبيل إذل مذىب أىل السٌنة، فنصرىم

كقعت  ،كيف ىذه السنة» (، قاؿ ابن كثري:قٓٗٓ) سنةحوادث  يف -24
كذلك أنٌو كاف يتكٌلم، يف  ؛الغيٌن اؼبقدسيٌ  فتنة، بدمشق؛ بسبب اغبافظ عبد

جامع األموٌم، فذكر يومنا شيئنا من العقائد، فاجتمع ػحنابلة، ابلػمقصورة ال
ابلسلطاف الدين بن الزكٌي، كضياء الدين اػبطيب الدكلعٌي،  القاضي ؿبيي

قد لو ؾبلس، فيما يتعٌلق دبسألة االستواء اؼبعظٌم، كاألمري صاـر الدين بزغش، فعي 
ة الفقهاء، على العرش، كالنزكؿ، كاغبرؼ، كالصوت، فوافق النجم اغبنبلٌي بقيٌ 

م يرجع عنو، كاجتمع بقٌية الفقهاء عليو، كألزموه ػكاستمٌر اغبافظ على ما يقولو، ل
لتزمها، حٌت قاؿ لو األمري بزغش: كٌل ىؤالء على الضبللة، ِبلزامات شنيعة، دل ي

كأنت كحدؾ على اغبٌق؟! قاؿ: نعم. فغضب األمري عند ذلك، كأمر بنفيو من 
البلد، فاستنظره ثبلثة أًٌيـ، فأنظره، كأرسل بزغش األسارل من القلعة، فكسركا 

خرجت كأي منرب اغبافظ، كتعطٌلت صبلة الظهر، يومئذ، يف ؿبراب اغبنابلة، 
اػبزائن، كالصناديق، اليت كانت ىناؾ، كجرت خبطة شديدة، نعوذ اب، من 

                                                           
 .ِْٓ/ُٕ( اؼبنتظم: ُ)
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 ،اجمللس يـو االثنني الرابع كالعشرين ككاف عقدي . بطن الفنت، ما ظهر منها، كما
سار إذل الدًير  ، مثٌ إذل بعلبكٌ  ة، فارربل اغبافظ عبد الغينٌ من ذم اغبجٌ 

 .(ُ)«ليو كأكرموهثوف، فحنوا عة، فآكاه ادًٌ اؼبصريٌ 
إٌف جرائم التكفري كالقتل كاالغتصاب كالنهب كالتخريب كاإلحراؽ، اليت  

ارتكبها بعض القادة كاعبنود، كاؼبؤٌلفني كاؼبقٌلدين: ال يبيكن أف تصدر من أانس 
 يٌتقوف هللا، حٌق تقاتو، كإف كانوا ينتسبوف إذل )اإلسبلـ(.

سٌوغوف ألنفسهم ارتكاهبا؛ كأعجب ما يف تلك اعبرائم أٌف مرتكبيها ي 
ٌقػة(؛ فهل كاف اغتصاب نساء الطوائف اؼبخالفة، بدعول نصرة )الطائفة الػميحً 

 ٌقػة(؟!!! قبل قتلهٌن من أصوؿ )الطائفة الػميحً 
 األخرل، تكٌفر أف ىذه الطوائف من ألحد وبلٌ  فبل»قاؿ ابن تيمٌية:  

 كانت إذا فكيف ؿبق قة؛ بدعة فيها كانت كإف كماؽبا، دمها تستحلٌ  كال
 ىؤالء بدعة تكوف أغلظ، كقد ىؤالء بدعة تكوف كقد أيضنا؟ ؽبا مبتًدعة اؼبكفًٌرة
 دماء أفٌ  كاألصل. فيو ىبتلفوف ما حبقائق جيٌهاؿ صبيعنا أهٌنم كالغالب أغلظ،

 إاٌل  حلٌ ػت ال بعض، على بعضهم من حر مة،ػم كأعراضهم: كأمواؽبم، اؼبسلمني،
 .(ِ)«كرسولو هللا، ِبذف

 مذهيّب:ـمن آاثر االقتتال ال
ؽ كاالقتتاؿ، بني اؼبنتسبني إذل اإلسبلـ، قديبنا كحديثنا، إذل لقد أٌدل التفرُ  

إضعافهم؛ فاستقول أعداؤىم، كاحتٌلوا ببلدىم، كقتلوا رجاؽبم، كهنبوا أمواؽبم، 
 الويبلت.كسبوا نساءىم، كدٌنسوا مساجدىم، كأذٌلوىم غاية اإلذالؿ، كأذاقوىم 

                                                           
 .َٗٔ-ٖٗٔ/ُٔ( البداية كالنهاية: ُ)
 .ُٕٕ-ُٕٔ/ّ ( ؾبموعة الفتاكل:ِ)
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أخذ الفرنج دمياط، ككاف  ،كفيها يف شعباف»قاؿ سبط ابن اعبوزٌم: 
يف طبس مئة راجل، فهجموا على  بن اعبرخيٌ ام قد جٌهز إليها الناىض اؼبعظ  

كمن كاف معو، كصٌفوا رؤكس القتلى على اػبنادؽ،  تل ابن اعبرخيٌ اػبنادؽ، فقي 
 تات، كعجز الكامل عنف أىل دمياط، كأكلوا اؼبيككاف قد طٌموىا، كضعي 

نصرهتم، ككقع فيهم الوابء كالفناء، فراسلوا الفرنج على أف يسٌلموا إليهم البلد، 
اء، كحٌلفوىم على ذلك، فركبوا يف كىبرجوا منو أبىليهم كأمواؽبم، كاجتمع األقسٌ 

، كفتح ؽبم أىل دمياط األبواب، فدخلوا، كرفعوا اؼبراكب، كزحفوا يف البحر كالربٌ 
على السور، كغدركا أبىل دمياط، ككضعوا فيهم السيف قتبلن كأسرنا، أعبلمهم 

، كأخذكا (ُ)يفجركف ابلنساء، كيفضحوف البنات ،جامعػي الػف ،كابتوا تلك الليلة
جامع  ػجزائر، كجعلوا الػها إذل الػكرؤكس القتلى، كبعثوا ب ،مصاحفػمنرب، كالػال

الكاملي كاؼبعظ م بكاءن ككقع على اإلسبلـ كآبة عظيمة، كبكى  ...كنيسة
ا، مثٌ  م يقوؿ رل بعد ذلك: أتخرًت العساكر عن تلك اؼبنزلة، فكاف اؼبعظ   شديدن

و هللا تعاذل أخربان أنٌ  ع دعاء أىل دمياط، فإفٌ مً لسي  ،عسمى لو كاف الدعاء اآلف يي 
هم قي سٍ ر فً ا كثي مٌ دمياط لى  ا أىلي من كتابو، كإمبٌ  ،ة مواضعيف عدٌ  ،يستجيب دعاءان

 .(ِ)«ن انتقم منهمسل ط هللا عليهم مى  ،ىموري جي كفي 
مئة مركب،  كفيها جاءت الفرنج يف كبو من ثبلث»كقاؿ ابن كثري: 

ا  فقتلوا من أىلها خلقن  ،فدخلوىا فجأة ،من انحية دمياط ،قاصدين دًير مصر

                                                           
( كذا يف اؼبطبوع: )كيفضحوف البنات(، كاؼبراد: )اغتصاب البنات العذارل(، انظر: ُ)

ىذا النٌص،  -عن سبط ابن اعبوزٌم  - . كنقل ابن تغرم بردمّٖ/ٖتكملة اؼبعاجم العربٌية: 
 .ِّٖ/ٔكعزاه إليو، مع فركؽ يسرية، كفيو: )كيفتٌضوف البنات(، انظر: النجـو الزاىرة: 

 .ِّٖ/ِِ( مرآة الزماف: ِ)
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مئة  ستٌ  ا منكاؼبنرب، كأسركا من النساء كبون  ،قوا اؼبسجد اعبامعا، كحرٌ كثرين 
من اؼبسلمات مئة كطبسة كعشركف، كالباقيات من نساء القبط، كأخذكا  ،امرأة

 ،جهة يف كلٌ  ،الناس منهم رٌ ػػا، كفا جدًّ ا كثرين مغازل شيئن ػكال من األسلحة كاألمتعة
م يعرض ػة، كلرجعوا على ضبيٌ  ن أسركه، مثٌ يس أكثر فبٌ فكاف من غرؽ يف حبرية تنٌ 

 .(ُ)«حهمهللا كقبٌ  رجعوا ببلدىم، لعنهم حٌت  ،ؽبم أحد
كردت األخبار دبا كقع من األمر الفظيع دبدينة فيو »كقاؿ ابن كثري أيضنا: 

م كصلوا إليها يف يـو األربعاء كذلك أهنٌ  - لعنهم هللا - ة من الفرنجاإلسكندريٌ 
ا ا، كال حافظن ا، كال جيشن ـ، فلم هبدكا هبا انئبن الثاشل كالعشرين من شهر هللا ارٌ 

 كثرية  قوا أبواابن بعد ما حرٌ  ،بكرة النهار ،ا، فدخلوىا يـو اعبمعةانصرن للبحر، كال 
كأيخذكف األمواؿ، كأيسركف  يقتلوف الرجاؿ، ،امنها، كعاثوا يف أىلها فسادن 

الكبري اؼبتعاؿ، كأقاموا هبا يـو اعبمعة،  النساء كاألطفاؿ، فاغبكم  العليٌ 
كاف صبيحة يـو األربعاء قدـ   اكالسبت، كاألحد، كاالثنني، كالثبلاثء، فلمٌ 

ا ا كثرين كقد أسركا خلقن  ،عنها - لعنهم هللا -، فأقلعت الفرنج الشاليش اؼبصرمٌ 
ا، كغري ذلك ما ا، كهبارن ا، كحريرن يقاربوف األربعة آالؼ، كأخذكا من األمواؿ ذىبن 

 ظهر يومئذ، كقد تفارط، ف، كقدـ السلطاف كاألمري الكبري يلبغاكال يوصى  دٌ ال وبيى 
من العويل  -مع لؤلسارل ها إذل الشواشل ابلبحر، فسي لت الغنائم كلٌ اغباؿ، كربوٌ 

ع األكباد، ما قطٌ  - كالبكاء كالشكول كاعبأر إذل هللا كاالستغاثة بو كابؼبسلمني
 .(ِ)« إليو راجعوف  كإانٌ األظباع، فإانٌ  كأصم   كذرفت لو العيوف،

فنزلوا إذل البلد، كىرب الناس  ،فاهنـز اؼبسلموف»قاؿ ابن تغرم بردم: ك 

                                                           
 .ّْٓ-ّّٓ/ُْ( البداية كالنهاية: ُ)
 .َٕٔ-َٕٓ/ُٖ( البداية كالنهاية: ِ)
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 ،اغبـر مئة ألف يفكقتلوا  ،كاجتمعوا هبا، فهجموا عليهم ،إذل الصخرة كاألقصى
كسبوا النساء، كأخذكا من الصخرة  ،كسبوا مثلهم، كقتلوا الشيوخ كالعجائز

 كٌل قنديل ألف مثقاؿ، كمنها  يف ،ا، منها عشركف ذىبن كاألقصى سبعني قنديبلن 
، كأخذكا يٌ مئة درىم ابلشام كٌل قنديل ثبلثة آالؼ كستٌ   يف ،طبسوف فٌضة

صى. ، كأخذكا من األمواؿ ما ال وبي يٌ  ابلشامزنتو أربعوف رطبلن  ،ا من فٌضةتٌنورن 
سنة سٌت عشرة  ، يفاب منذ افتتحو عمر بن اػبطٌ  -ككاف بيت اؼبقدس 

كعسكر مصر  ،ىذا كٌلو. إذل ىذه السنة ،اؼبسلمني مم يزؿ أبيدػل - من اؽبجرة
صاحب أمر  م وبضر، غري أٌف األفضل شاىنشاه بن أمري اعبيوش بدر اعبمارلٌ ػل

من  ،اعشرين ألفن  خرج يف ،ٌما بلغو أٌف الفرنج ضايقوا بيت اؼبقدسلى  ،مصر
م يعلم ػكل ،فتحو ػييـو اثن ،السري، فوصل إذل القدس يف د  كجى  ،عساكر مصر

ل تً بعد أف قي  ،كدخل عسقبلف ،ت ؽبمكقاتلوه، فلم يثب ،فقصده الفرنج بذلك.
 مٌ ػكقطعوا أشجارىا، ث ،؛ فأحرؽ الفرنج ما حوؿ عسقبلفكثريه   من أصحابو عدده 

مع الفرنج.  ،بعد أمور كقعت لو ،عاد األفضل إذل مصر مٌ ػعادكا إذل القدس. ث
 . (ُ)«كاستمٌر بيت اؼبقدس مع الفرنج، فبل قٌوة إاٌل اب

ا علموا حباؿ أىل مٌ ػمٌث إٌف الفرنج ل»كقاؿ ابن تغرم بردم أيضنا: 
عشر  ميـو االثنني حاد يف ،ضبلوا ضبلة رجل كاحد ،كربٌققوا أمرىم ،طرابلس

كسبوا  ،كأسركا رجاؽبا ،كهنبوىا ،كىجموا على طرابلس، فأخذكىا ،ةاغبجٌ  مذ
 ،رصى كال وبي  ،صىكذخائرىا؛ ككاف فيها ما ال وبي  ،كأخذكا أمواؽبا ،نساءىم

  .(ِ)«كاقتسموىا بينهم

                                                           
 .ُْٗ/ٓ( النجـو الزاىرة: ُ)
 .َُٖ/ٓ( النجـو الزاىرة: ِ)
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فيها جاءت مئة.  سنة إحدل كستٌ  يكى»كقاؿ ابن تغرم بردم أيضنا: 
 .يعلى العاص ،من ابب البلد ،كأخذكا النساء الغٌساالت ،بغتةن  ،ماةػالفرنج ح

كأبلى ببلء  ،كثبت ،كقاتلهم ،الدين يٌ منصور بن تقػملك الػكخرج إليهم ال
ما أبقوا من  ،ه، فوقف على الساقة، كلوال كقوفوعسكرى  . ككسر الفرنجي احسنن 
اػال  . (ُ)«مسلمني أحدن

 ثخّيلوا 
اؼبرأة الػمسلمة، اليت ال يػحٌل لغري الػمسلم أف يتزٌكجها، كال يػحٌل لؤلجنػيٌب 

 -خالتها  عٌمتها، أك ابنى  خاؽبا، أك ابنى  عٌمها، أك ابنى  كلو كاف ابنى  -الػمسلم 
  .ه من جسدىاأف ينظر إذل ما يػجب ستػري 

يػحٌل  ال يػحٌل لؤلجنيٌب الػمسلم أف يلمسها، كالالػمرأة الػمسلمة، التػي 
  أف ىبلو هبا.  -كلو كاف أتقى األتقياء  -لؤلجنيٌب الػمسلم 

الػمرأة الػمسلمة، التػي اختلف الفقهاء، فػي جواز الكشف، عن كجهها، 
 . (ِ)الػمسلم؛ كاختلفوا فػي جواز سػماع األجنيٌب الػمسلم لصوهتا بػحضور األجنيبٌ 
، أبيدم فيٌساؽ مسبٌيةن  لعوبةن ، تبيت أي (مصونةػرة الػجوىرة األثيػال)تلك 

 مسجد اعبامع!!!!!!!ػي الػيتناكبوف على الفجور هبا، ف -لعنهم هللا  -جة ػالفرن
أف نتذٌكر تلك  -كاالقتتاؿ ؽ كٌلما دعاان الشيطاف إذل التفرُ   -فما أحراان  

 بكية: مي ػعة، الباكية الوجً مي ػالعبارة الفاجعة ال
 .(ويفضحون البىات ،ًفجرون باليساء ،في الجامع ،وباثوا ثلك الليلة)

 فبل حوؿ كال قٌوة إاٌل اب العلٌي العظيم.

                                                           
 .ُٕٖ-ُٖٔ/ٔ( النجـو الزاىرة: ُ)
 .ٓٓ-ْٓ/ِ( انظر: اؼبوسوعة الفقهٌية: ِ)
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كأحدثوا  ،كاعتنقوا البدع ،لواكبدٌ  ،كاا غريٌ مٌ ػالناس ل فإفٌ »قاؿ ابن ابز: 
حزب دبا  كصار كلٌ  ،قوا يف دينهم، كالتبس عليهم أمرىمتفرٌ  ،مختلفةػالطرؽ ال

كضعف الدين،  ،وا فرصة االختبلؼكطمع فيهم األعداء، كاستغلٌ  ،لديهم فرحوف
 ة، كالبدعما أحدثتو من الطرؽ اؼبضلٌ ػطائفة ل ب كلٌ مقاصد، كتعصُ ػكاختبلؼ ال

من الضعف  ،إذل ما ىو معلـو اآلف ، آلت حاؿ اؼبسلمنيحٌت  ،رةاؼبنكى 
ا ىو كتداعي األمم عليهم، فالواجب على أىل اإلسبلـ صبيعن  ،كاالختبلؼ

كأحكامو العادلة، كأخذىا من  ،ك بتعاليمو السمحةالرجوع إذل دينهم كالتمسٌ 
رة، كالتواصي بذلك، مطه  ػة الصحيحة الكالسنٌ  ،ي: الكتاب العزيزػمنبعها الصاف

 ،ةاديٌ ػكاالقتص ،ةريعيٌ ػػمجاالت التشػميع الػي جػف ،حقيقوػف على تكالتكاتي 
خالف ػما ي حذر من كلٌ ػال حذر كلٌ ػكغري ذلك، كال ،ةكاالجتماعيٌ  ،ةكالسياسيٌ 

مسلمني ػى الػأك التشكيك فيو، كبذلك ترجع إل ،ى التباسوػفضي إلأك يي  ،ذلك
 ،كينصرىم هللا على أعدائهم ،ىم األثيلجدي ػمسلوبة، كيرجع إليهم مػهم الػتي عزٌ 
 .(ُ)«م يف األرضػهػن لمكٌ ػكي

                                                           
 .َْٖ/ُ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)



255 

 مخرج الخامسـال

 رافـالاعت
 

؛ كأف ػىو أف يعرتؼ ال طئوف، اعتقادنا، أك عمبلن مٌتقوف أبخطائهم، حني ىبي
؛ كأف يعرتؼ اعباىل منهم  يعرتفوا ابغبٌق الذم عليو ـبالفوىم، اعتقادنا، أك عمبلن

ما، كال أتخذه العزٌة ابإلمث، فيأنف من االعرتاؼ؛ كأف  هجهلو، حني هبهل حقيقةن 
يعرتؼ أبٌف ـبالفيو معذكركف، حني يستحٌقوف العذر، فبل يسارع إذل التكفري 

 كالتفسيق كالتبديع.
 كاالعرتاؼ وبٌقق ثبلث منافع:

االعرتاؼ خبلؼ التعٌصب، فإذا كاف التعٌصب سببنا  اذلداية: -ادلنفعة األوىل
من أسباب التضليل؛ فإٌف االعرتاؼ سبب من أسباب اؽبداية؛ ألٌف من يعرتؼ 

حقيقة، اليت ػسيكوف ابعرتافو معيننا على بياف ال :هبب االعرتاؼ بو بكٌل ما
 مختلفوف.ػىبتلف فيها ال

سببنا، يف ىداية من كاف  فإذا اعرتؼ اؼبؤٌلفوف أبخطائهم، كانت اعرتافاهتم 
أف يستمسك  -بعد ىذه االعرتافات  -يقٌلدىم، يف أخطائهم؛ فبل يبلك اؼبقلًٌد 

ابآلراء الباطلة، اليت كاف يقٌلد فيها اؼبؤٌلفني اؼبعرتفني؛ ألنٌو إف فعل ذلك، فقد  
رجو من صبلة ال  مٌتقني. ػكشف عن تعٌصب، ىبي

ؿ النصيحة، كىو قبوؿ ال يبيكن أف ىو دبعَن قبو  االنتصاح: -ادلنفعة الثانية
يصدر من متعٌصب، أينف من االعرتاؼ أبخطائو؛ ألٌف اؼبتعٌصب ال يرضى 

ا، أبف يظهر يف منزلة، دكف منزلة من ىبالفو.   أبدن
أٌما إذا كاف من اؼبعرتفني، فإنٌو سيقبل نصيحة من يراه أىبلن لذلك؛ ألٌف 

 قطعنا.  ،االنتصاح أىوف عليو من االعرتاؼ
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د تقبل نصيحة أحدىم، مٌدعينا أٌنك قد سبقتو إذل معرفة تلك اغبقيقة؛ فق
كلكٌنك حني تعرتؼ لو أبخطائك، فأنت تشهد على نفسك ابعبهل النًٌسيٌب، 

 كاف أعلم منك ابغبقيقة.   -الذم خالفك يف أخطائك  -كأٌف ـبالفك 
ائل االعرتاؼ بصوره كٌلها كسيلة، من أكرب كس التقريب: -ادلنفعة الثالثة
مٌتقني؛ ألنٌو كسيلة للهداية كالبياف كاإلرشاد، إذل اغبقائق اليت ػالتقريب، بني ال

اختيلف فيها، كىو كسيلة لبلنتصاح، كيف ذلك ما فيو من التقارب كالتعاكف 
 كالتآلف كالتآخي.

كمن شأف ىذه األمور أف تقٌرب بني اؼبٌتقني، كتؤٌلف بني قلوهبم،  
واانن متحاٌبني متعاكنني، يعذر بعضهم بعضنا، حني إخ - بنعمة هللا - فييصبحوا

يستحٌقوف العذر، كيعرتؼ بعضهم لبعض، دبا يستحٌقو، من الثناء كاؼبوافقة 
 كالتأييد، كيقبل بعضهم نصيحة بعض، كإرشاده.

ا، ابػببلؼ يولىع من الناس من إفٌ : بعضهم كقاؿ»قاؿ اػبطٌاٌِب:   حٌت  أبدن
ا، يوافق أاٌل  األمور أفضل أفٌ  يرل إنٌو  على يواتيو كال رأم، على هبامعو كال أحدن

 ديننا يعتقده كال ينصره، كال اغبٌق، ييبصر ال فإنٌو عادتو، ىذا كاف كمن ؿبٌبة،
 لو إٌنك حٌت  مرضاهتا؛ يف كيسعى لنفسو، كينتقم لرأيو، يتعٌصب إمٌبا كمذىبنا؛
 تعٌمد إليو، يدعوؾ الذم الرأم على أف توافقو كتوٌخيت ترتٌضاه أف ريمت

 يف عدتى  فإف األٌكؿ؛ قولو نقيض إذل ينتقل حٌت  بو، يرضى  مػكل فيو، ػببلفك
  .(ُ)«خبلفك فيو إذل عاد كفاقو، إذل ذلك

 جدؿ، بنوع اغبٌق، عن صيرؼ إذا العاٌمٌي، كأٌما»كقاؿ أبو حامد الغزارٌل: 
 تعٌصبهم، اشتدٌ  فإذا لؤلىواء؛ التعٌصب يشتدٌ  أف قبل دبثلو، إليو رىدٌ ػػيي  أف يبيكن

                                                           
 .ُٔٔ( العزلة: ُ)
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 آفات من كىو النفوس، يف العقائد يرٌسخ سبب التعٌصب إذ منهم؛ اليأس كقع
 بعني اؼبخالفني، إذل كينظركف للحٌق، التعٌصب يف يبالغوف فإهٌنم السوء، علماء
 كتتوٌفر كاؼبعاملة، كاؼبقابلة ابؼبكافأة الدعول منهم فتنبعث كاالستحقار؛ االزدراء

 إليو، نيسبوا بػما التمٌسك، فػي غرضهم كيقول الباطل، نصرة طلب بواعثهم على
 معرض فػي ال - الػخلوة فػي كالنصح كالرحػمة، اللطف، جانب من جاءكا كلو

 إاٌل  يقـو ال الػجاه كاف لػٌما كلكن فيو، لنجحوا -كالتحقيػر  التعٌصب،
، كالشتم كاللعن، التعٌصب، مثل األتباع يستميل كال ابالستتباع،  ازٌبذكا للخصـو
 - كفيو اؼبسلمني، عن كنضاالن  الدين، عن ذابًّ  كسػٌموه كآلتهم، عادهتم التعٌصب

 .(ُ)«البدعة فػي النفوس كرسوخ الػخلق، ىبلؾ -التحقيق  على
 اؼبوضوعة -اؼبناظرة  أفٌ  قٍ كربق   مٍ اعلى »كقاؿ أبو حامد الغزارٌل أيضنا: 

 كقصد الناس، عند كالتشٌدؽ كالشرؼ، الفضل كإظهار كاإلفحاـ، الغلبة لقصد
 اؼبذمومة، األخبلؽ منبع صبيع ىي -الناس  كجوه كاستمالة كاؼبماراة، اؼبباىاة
 من الباطنة، الفواحش إذل إبليس. كنسبتها هللا، عدكٌ  عند امودة هللا، عند
 كنسبة كغريىا، اعباه كحبٌ  النفس كتزكية كاؼبنافسة كاغبسد كالعجب الًكرب
 أفٌ  كالسرقة. ككما كالقتل كالقذؼ الزسل من الظاىرة، الفواحش إذل اػبمر شرب
 فدعاه عليو، فأقدـ الشرب، استصغر الفواحش، كسائر الشرب بني خيريًٌ  الذم
 حبٌ  عليو غلب من فكذلك سكره؛ يف الفواحش بقٌية ارتكاب إذل ذلك

 إضمار إذل ذلك دعاه كاؼبباىاة، اعباه كطلب اؼبناظرة، يف كالغلبة اإلفحاـ،
 .(ِ)«اؼبذمومة األخبلؽ صبيع فيو كىٌيج النفس، يف كٌلها، اػببائث

                                                           
 .ُٓ( إحياء علـو الدين: ُ)
 .ٔٓ( إحياء علـو الدين: ِ)



258 

 يرتؾ أبف التقليد، حجاب يرتفع كإمٌبا»كقاؿ أبو حامد الغزارٌل أيضنا: 
 هللا"، رسوؿ ؿبٌمد هللا، إاٌل  إلو "ال قولو: دبعَن يصٌدؽ كأف للمذاىب، التعٌصب
 هللا سول لػو، معبود كلٌ  يرفع أبف صدقو، ربقيق فػي كيػحرص إيػماف، تصديق
 لو حقيقة انكشف ذلك، فعل إذا حٌت  -اؽبول  لو معبود كأعظم - تعاذل
ا؛ تلٌقفو الذم اعتقاده، معَن يف األمر،  ذلك، كشف يطلب أف فينبغي تقليدن
 نفسو يف يبقى  كدل ؼبعتقده، التعٌصب عليو غلب فإف اجملادلة؛ من ال اجملاىدة، من

ا ذلك صار لغريه، مٌتسع  .(ُ)«كحجاابن  لو، قيدن
من  ،كرسولو ،فإف كانوا ؾبتمعني على ما أمر هللا بو»كقاؿ ابن تيمٌية: 

كعليهم ما عليهم. كإف كانوا  ،ؽبم ما ؽبم ،فهم مؤمنوف ،كال نقصاف ،غري زًيدة
 ،كالباطل ابغبقٌ  ،ب ؼبن دخل يف حزهبممثل التعصٌ  ،كنقصوا ،قد زادكا يف ذلك

فهذا من  ؛كالباطل سواء كاف على اغبقٌ  ،م يدخل يف حزهبمػلن عمٌ  كاإلعراض
 ،ا ابعبماعة كاالئتبلؼرى مى هللا كرسولو أى  فإفٌ  ؛كرسولو ،و هللا تعاذلالذم ذمٌ  ،ؽالتفرٌ 
ا عن يى هى كنػى  ،كالتقول ا ابلتعاكف على الربٌ رى مى كأى  ،ا عن التفرقة كاالختبلؼيى هى كنػى 

 .(ِ)«التعاكف على اإلمث كالعدكاف
 ،أك مالك ،ا ألِب حنيفةعن بً كإذا كاف الرجل متٌ »ابن تيمٌية أيضنا: كقاؿ 

  ،بعوفاتٌ  ،مذىب غريه أقول كرأل يف بعض اؼبسائل أفٌ  ،أك أضبد ،الشافعيٌ  أك
ببل نزاع؛ بل ىذا  ،م يقدح ذلك يف دينو كال عدالتوػكل ،كاف قد أحسن يف ذلك

  ، غري النيبٌ  ،لواحد معنٌي ب ن يتعصٌ فبٌ  ، إذل هللا كرسولو كأحبٌ  كذل ابغبقٌ أى 
قوؿ ىذا  كيرل أفٌ  ،أك أِب حنيفة ،أضبد أك ،أك الشافعيٌ  ،ب ؼبالككمن يتعصٌ 

                                                           
 .ٗٓٗ-ٖٓٗ( إحياء علـو الدين: ُ)
 .ٓٓ/ُُ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
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 .(ُ)«الذم خالفو ،دكف قوؿ اإلماـ ،باعوالذم ينبغي اتٌ  ، ىو الصواباؼبعني  
أك هبب  ،أك ينبغي ،و يسوغقاؿ: إنٌ بل غاية ما يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

ا أف كال عمرك. كأمٌ  ،من غري تعيني زيد ،ال بعينو ،اد كاحدن أف يقلٌ  يٌ على العامٌ 
فهذا ال يقولو مسلم.  ،أك فبلف ،ة تقليد فبلفو هبب على العامٌ يقوؿ قائل: إنٌ 

و موافق فيما يظهر لو أنٌ  ،كاحد منهم د كلٌ يقلٌ  ،ا ؽبمبًّ ؿب ،ةا لؤلئمٌ موالين  كمن كاف
 :قاؿ ؼبثل ىذاكال يي  ، من غريهبل ىذا أحسن حاالن  ؛فهو ؿبسن يف ذلك ،ةللسنٌ 
 ،ب اؼبذمـو الذم ال يكوف مع اؼبؤمننيا اؼبذبذى . كإمبٌ على كجو الذـٌ  ،بمذبذى 
 .(ِ)«كأييت الكافرين بوجو ،بل أييت اؼبؤمنني بوجو ،ارمع الكفٌ  كال

 :يهاعل رى ػػتى ػالت   من أسباب تسليط هللا كببلد الشرؽ»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
  ذبد اؼبنتسب إذل الشافعيٌ حٌت  ،يف اؼبذاىب كغريىا ،ؽ كالفنت بينهمكثرة التفرُ 

كاؼبنتسب إذل  ، ىبرج عن الدينحٌت  ،ب ؼبذىبو على مذىب أِب حنيفةيتعصٌ 
 ، ىبرج عن الدينحٌت  ،كغريه ب ؼبذىبو على مذىب الشافعيٌ حنيفة يتعصٌ  أِب

ىذا. كيف اؼبغرب ذبد  أك ،مذىب ىذاب ؼبذىبو على كاؼبنتسب إذل أضبد يتعصٌ 
ؽ ىذا من التفرٌ  ىذا. ككلٌ  أك ،ب ؼبذىبو على ىذااؼبنتسب إذل مالك يتعصٌ 

بعني اؼبتٌ  - بني ابلباطلىؤالء اؼبتعصٌ  كاالختبلؼ الذم هنى هللا كرسولو عنو. ككلٌ 
وف مستحقٌ  - بغري ىدل من هللا ،بعني ألىوائهماؼبتٌ  ،كما هتول األنفس ،الظنٌ 
االعتصاـ  تيا لبسطو؛ فإفٌ ال ربتمل ىذه الفي  ،كالعقاب. كىذا ابب كاسع للذـٌ 

 ؛ةع فيو من الفركع اػبفيٌ كالفرع اؼبتنازى  ،من أصوؿ الدين ،ابعبماعة كاالئتبلؼ
 بني ال يعرفوف من الكتابكصبهور اؼبتعصٌ  .حبفظ الفرع ،فكيف يقدح يف األصل

                                                           
 .َُٓ/ِِ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ُُٓ/ِِ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
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أك  ،أك آراء فاسدة ،أبحاديث ضعيفةكوف بل يتمسٌ  ،هللا  ما شاءإاٌل  ،ةكالسنٌ 
كإف   ،كقد تكوف كذابن  ،اقد تكوف صدقن  ،حكاًيت عن بعض العلماء كالشيوخ

عن قائل  ،ؽكوف بنقل غري مصدٌ يتمسٌ  ؛افليس صاحبها معصومن  ،اكانت صدقن 
 .(ُ)...«عن القائل اؼبعصـو ،ؽكيدعوف النقل اؼبصدٌ  ،غري معصـو

 -كجٌلها  دٌقها، -الدين كٌلها  مسائل عادتنا يف على»كقاؿ ابن القٌيم: 
 طائفة؛ على لطائفة، نتعٌصب كال ببعض، بعضها نضرب كال دبوجبها، نقوؿ أف
 خبلؼ من معها، فيما كلبالفها اغبٌق، من معها ما على طائفة كلٌ  نوافق بل

 .(ِ)«مقالة كال طائفة، ذلك من نستثين ال اغبٌق،
 اإلسبلـ، على كييناح العربات، تيسكىب ىهنا: أقوؿ»كقاؿ الشوكاشٌل:  
 ابلكفر، الرتامي من اؼبسلمني، غالب على الدين، يف التعٌصب جناه دبا كأىلو،

العصبٌية  مراجل غلت ٌماػل بل لربىاف؛ كال هللا، من لبياف كال لقرآف، كال لسٌنة، ال
 إلزامات لٌقنهم اؼبسلمني، كلمة تفريق من الرجيم، الشيطاف كسبٌكن الدين، يف

 ، فيا البقيعة، كالسراب اؽبواء، يف ،اؽبباء شبيو ىو دبا لبعض، بعضهم
 ما اليت كالرزيٌة الدين، فواقر أعظم من ىي اليت الفاقرة، ىذه من كللمسلمني،

 .(ّ)«اؼبؤمنني سبيل دبثلها ريزئ
نا أنٌ  - مقاـػي ىذا الػف -رة ػػػات العبػػن آيػػكم»كقاؿ ؿبٌمد رشيد رضا: 

 ،ي أزمنتهمػف ،ةبعتو األمٌ لو اتٌ  ،اكنورن  ،ىدل - يف كبلـ كثري من علمائنا - دػػجػن
 ،بعد اػبركج من مضيق اػببلؼ ،الستقامت على الطريقة، ككصلت إذل اغبقيقة

                                                           
 .ُْٓ/ِِ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ٖٖٓ/ِ( طريق اؽبجرتني: ِ)
 .ُٖٗ( السيل اعبرٌار: ّ)
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كالسبب يف بقاء الغلب لسلطاف  .فاؽكاالتٌ  ،إذل حببوحة الوحدة ،كالشقاؽ
اليت  ،ؼبذاىبهم ،من العلماء ،ب أىل اعباهاعبهل، كتعصُ  وُ شي في  :اػببلؼ كالنزاع

 ؛كالسبلطني ؽبم ،موف، كأتييد األمراءكرى كيي  ،إليها ينتسبوف، كهجاىها يعيشوف
 ،كالنفسيٌ  ،ة، كقطع طريق االستقبلؿ العقليٌ هم على إخضاع العامٌ ػب استعانةن 
 ،ا يهوكفمٌ ػم، ا ؽبممكينن ػت ؽبم على االستبداد، كأشدٌ  ىذا أعوفي  ألفٌ  ؛ةعلى األمٌ 
  اغبقٌ  على أفٌ  ،كاجتماعها ،ةفاؽ كلمة علماء األمٌ إذ اتٌ  ؛كاإلفساد ،من الفساد

تبعهم  ،حدكاػإذا اتٌ  ،اػبواصٌ  ألفٌ  ؛باعهم فيوابتٌ  ،ـ للحاكملزً مي  :بدليل كذا ،كذا
ـُ    .(ُ)«اـكٌ إلبطاؿ استبداد اغبي  ؛، كىذه ىي الوسيلة الفردةالعوا

 ،قنافتفرٌ  ؛ىذه النصوص نا كل  فٍ كقد خالى »: أيضنا قاؿ ؿبٌمد رشيد رضاك 
 قة، كلٌ تفرًٌ خذان مذاىب مي ػبشبهة الدين، إذ اتٌ  ،انا بعضن بعضي  كشاؽ   ،كتنازعنا

و ا أنٌ ، زاعمن ألجلو ؛مسلمنيػكيعادم سائر إخوانو ال ،مذىبب لً فريق يتعصٌ 
ا، يقاتل شيعيًّ  يٌنٌ ىذا سي  .مسلمنيػبتفريق كلمة ال ،خذلوػر الدين، كىو يػػػينص

يقيس  ة، كىذا حنفيٌ ابغبنفيٌ  غرم التتارى يي  ا، كىذا شافعيٌ نازؿ إابضيًّ يي  كىذا شيعيٌ 
. فلى بع طريقة الس  كف من اتٌ ادٌ ف، وبي لى دة اػبى قلًٌ ة، كىؤالء مي يٌ ة على الذمٌ الشافعيٌ 

بػ ريكا ﴿ ءىىيمي اأٍلىك ًلنيى ػاٍلقىٍوؿى أىـٍ جىاءىىيٍم مىا لى أىفػىلىٍم يىد   ،ركا هبذامً أـ أي  ،(ِ)﴾ٍم أيىًٍت آابى
 ،ا؛ بل كاف التعادم كالتنازع اكبرافن ة اجملتهدين؟ كبٌل كمن األئمٌ  ،كرسولو ،من هللا

قوف ا ػبطوات الشيطاف الرجيم، فكما خالف اؼبفرًٌ باعن عن الصراط اؼبستقيم، كاتٌ 
من ىذا النهي، إذ قاؿ:  ،و بوتبعى أخالفوا ما  ،يف ذلك األمر ،ماؼبتنازعوف رهب  

                                                           
 .ِٕٓ/ِ( تفسري القرآف اغبكيم: ُ)
 .ٖٔاؼبؤمنوف:  (ِ)
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 ،هأم: ال تسريكا سريى  ...(ُ)﴾تػىت ًبعيوا خيطيوىاًت الش ٍيطىاًف إًن وي لىكيٍم عىديكٌّ ميًبنيه  كىالى ﴿
ل الشيطاف بي ا. كسي مطلقن  ،عؽ يف الدين، أك اػببلؼ كالتنازي يف التفرُ  ،ولى بػي بعوا سي كتتٌ 

عنو  رى ػبًٌ ػكاػبري كاؼبصلحة، كىي ما عي  أمر ىبالف سبيل اغبقٌ  ىي كلُ  :كخطواتو
ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا فىات ًبعيوهي كىالى تػىت ًبعيوا الُسبيلى ﴿يف قولو تعاذل:  ،لبي ابلسُ  كىأىف  ىىذى

ا اىا صراطن مٌ ػس ، كاحدةلو سبيبلن  فذكر تعاذل أفٌ  ؛(ِ)﴾فػىتػىفىر ؽى ًبكيٍم عىٍن سىًبيًلوً 
 ،دة متعدًٌ بلن بي اؾ سي ىن كاػبري كالسبلـ، كأفٌ  ا أقرب طريق إذل اغبقٌ ا؛ ألهنٌ مستقيمن 

 لً عٍ ن جى مً  - ملً ؽ الشيطاف، كقد عي ري كىي طي  ،عن ذلك الصراط ،عوىابً ؽ متٌ يتفرٌ 
بعوف سبيل هللا الذين يتٌ  أفٌ  - ىي غري صراط هللا ،لبي باع سي ا التٌ ؽ اتبعن التفرُ 
 .(ّ)﴾ًمنػٍهيٍم يف شىٍيءو ًإف  ال ًذينى فػىر قيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ًشيػىعنا لىٍستى ﴿ :قوفيتفرٌ  ال
التنازع قد  هم مت شعركا أبفٌ كلكنٌ  ؛عاػببلؼ كالتنازي  قد يطرأ عليهم سببي  ،نعم
كما   ،كمهماه إذل حي بردًٌ  ،فيو ،فزعوا إذل ربكيم هللا كرسولو ،يف أمرو  ،إليهم دب  

تيٍم تػيٍؤًمنيوفى فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريُدكهي ًإذلى اَّللً  ﴿أمرىم بقولو:  كىالر سيوًؿ ًإٍف كينػٍ
يػٍره كىأىٍحسىني أتىًٍكيبلن    .(ٓ)«...(ْ)﴾اًبَّللً  كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ذىًلكى خى

فهذه )اؼبخارج اػبمسة(: ال يسلكها، إاٌل )اؼبٌتقوف(؛ كلذلك لن ينتفع هبا  
إذا ترؾ ما ىو مٌتقني(، إاٌل ػأٌم فرد، من أفراد )األمم السٌت(، اؼبخالفة ألٌمة )ال
 مٌتقني(. ػعليو، من )االكبراؼ(، عن اغبٌق، كأصبح من صبلة )ال

                                                           
 .َِٖالبقرة:  (ُ)
 .ُّٓاألنعاـ:  (ِ)
 .ُٗٓاألنعاـ:  (ّ)
 .ٗٓالنساء:  (ْ)
 .ِٗٓ-ِٖٓ/ِ( تفسري القرآف اغبكيم: ٓ)



263 

فعلى اؼبكٌذب أف يرتؾ تكذيبو، كعلى اؼبنافق أف يرتؾ نفاقو، كعلى 
اؼبعٌطل أف يرتؾ تعطيلو، كعلى اؼبغارل أف يرتؾ مغاالتو، كعلى اؼبتعٌصب أف يرتؾ 

 بل معَن للبحث عن اؼبخارج!!!بو، كعلى اؼبفسد أف يرتؾ إفساده؛ كإاٌل، فتعصُ 
م يكن من ػمخارج اػبمسة، فمن لػفالتقول ىي اؼبفتاح الوحيد، ألبواب ال

اؼبٌتقني، فإنٌو ال يبتلك مفتاح اػبركج. فإف خرج من بعض األبواب مقتحمنا؛ فإنٌو 
لن يستطيع اػبركج من سائر األبواب؛ كلذلك سيبقى يف ضيق االختبلؼ، كلن 

 بلؼ، إاٌل إذا امتلك مفتاح التقول.ىبرج إذل سعة االئت
كمن أراد مشاىدة )سرية اإلسبلـ(، ابلصورة البشريٌة اغبٌية؛ لييدرؾ عظيم 

هول، إذل نور ػكال ،جهلػي النفوس، ِبخراجها من ظلمات الػأتثري )اإلسبلـ(، ف
ر من خالفهم، من اؼبكٌذبني، ػيى مٌتقني(، كسً ػقابل بني )سرية الكاؽبدل؛ فليي  ،العلم
مفسدين؛ فإٌف تلك اؼبقابلة ػمتعٌصبني، كالػمغالني، كالػمعطٌلني، كالػمنافقني، كالػلكا

 أصدؽ دليل على حاجة الناس أصبعني إذل )اإلسبلـ(.
كىي الدليل  ،(الصورة التنزيلٌية)لفهم  الوحيد(؛ فتاحىي )اؼب فسرية اؼبٌتقني

لوحيدة اؼبرضٌية، األقول على عظمة أتثري )اإلسبلـ(، يف النفوس، كىي السرية ا
  ، كىي اغببل األكثق للنجاة من سوء اؼبصري.  هللا عند

حني(، صلً مي ػكإصبلح اؼبنسوبني إذل )اإلسبلـ( ال يكوف إاٌل على أيدم )ال
حوف( منسوبوف إذل صلً ٌمة )مي ػى )الشريعة اإلسبلمٌية(. كليس ثػِبرجاع )الناس( إل
 مٌتقني. ػ)اإلسبلـ( غري ال

ان اإلصبلح؛ ألٌف فاقد الشيء ال ييعطيو؛ كلن يكوف أحدي فالصبلح قبل 
حنا. كالتقول: ىي ميزاف الصبلح، كىي ميزاف ػحنا إاٌل بعد أف يكوف صالً صلً مي 

مٌتقني؛ فليس من الصاغبني، كليس ػم يكن من الػاإلصبلح، يف اإلسبلـ؛ فمن ل
 حني. صلً مي ػمن ال
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 األجياؿ، من جيل يف الناس، فسد أف حدث كإذا» قاؿ سٌيد قطب:
 طريق من يتأٌتى كلكن األحكاـ؛ يف د،التشدُ  طريق من يتأٌتى ال إصبلحهم فإفٌ 

 .(ُ)«أركاحهم يف التقول، شعور كاستحياء كقلوهبم، تربيتهم، إصبلح
اليت يسلكها  ،ة العظمىحقيقيٌ ػالوسيلة ال إفٌ  مٌ ػث»كقاؿ ؿبٌمد قطب: 

اب،  ،ىي ربط القلب البشرمٌ  :مهاػكتقوي ،ةحياة البشريٌ ػي إصبلح الػف ،األنبياء
يف كاقع  ،اكأبعدىا أثرن  ،الوسائل يف اإلصبلحكىبشاه. كتلك أفضل  ،ع إليويتطلٌ 
يف  ،ـ عادةن ستخدى اليت تي  ،حياة. كذلك قبل اللجوء إذل الوسائل األخرل كٌلهاػال

 وألنٌ  ؛شديد الرسوخ ،اة. كمن أجل ذلك يكوف بناؤىم راسخن تنظيم اغبياة البشريٌ 
يف داخل النفس. بينما ال سبلك النظم األخرل   ،يعتمد على عنصر أصيل عميق

 ،حػكاؼبصال ،منافعػغرم الناس ابل أف تي إاٌل  -اليت تقـو على مناىج البشر  -ها كلٌ 
د أف تنتهي مجر  ػب ،تنهار تلك النظم مٌ ػأك ترغمهم بقبضة السلطاف. كمن ث

تضعف قبضة السلطاف. بينما يبقى البناء الذم يبنيو  أك ،حػمصالػكال ،منافعػال
 .(ِ)«راسخ األركاف -على مدار التاريخ  -األنبياء 

                                                           
 .ُٗٔ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ِٖٓركائز اإليباف:  (ِ)
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 السلفّية الواحبة

 

: ليست بػنػا حاجػة، إلػى االعتمػػػاد على )مػخػارج الػمٌتقيػن(؛ فإن قيــل 
أف نكوف على )الطريقة السلفٌية(،  -للخركج من ضيق االختبلؼ  -فيكفينا 

 قائمة على اتٌباع الكتاب كالسٌنة، بفهم )السلف الصالػح(.ال
: ثػٌمػة )اختبلفات منسػوبة(، إلػى )السلف الصالػح(، أنفسهم، فػي قلت

مسائل كثرية؛ فإذا صٌحت نسبة االختبلؼ إليهم، يف تلك اؼبسائل، أك يف 
مكن بعضها؛ فإٌف كجوب اتٌباعهم سيكوف ؿبصورنا، فيما اتٌفقوا عليو، كال يػي 
 اتٌباعهم فيما اختلفوا فيو؛ ألٌف الػمٌتبًػػع لبعضهم سيكوف ـبالفنا آلخرين منهم.

يف  -القائلوف بعدالة )السلف الصاحل(  -م ىبتلف )اؼبؤٌلفوف القدامى( ػكل
كجوب اتٌباع )الطريقة السلفٌية(، يف )اؼبسائل االتٌفاقٌية(، كىي اؼبسائل اليت اتٌفق 

ٌن ىؤالء اؼبؤٌلفني أنفسهم قد اختلفوا يف تصحيح عليها )السلف الصاحل(؛ لك
بعض ما يينسىب إذل )الكتاب(، من )قراءات(؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض 

يينسىب إذل )السٌنة(، من )ركاًيت(؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض ما يينسىب إذل  ما
 )السلف الصاحل(، من )أقواؿ(، يف فهم الكتاب، كفهم السٌنة.

ثرية، التػي اتٌفق عليها )السلف الصالػح(؛ فإٌف األصل أٌما الػمسائل الك 
، (الشريعة اإلسبلمٌية)لة مى ػمن حى  (،اتٌفاؽ اعبيل األٌكؿ)ىو  فػي اتٌفاقهم عليها

، من ؼبا اتٌفق الذين من بعدىم(، اتٌفاؽ الصحابة)لوال ف (.الصحابة)جيل  كىو
 .التابعني، كاتبعيهم، كسائر العلماء اجملتهدين، كتبلميذىم

ىو األساس، الذم  -اتٌفاقنا قطعيًّا  -كما اتٌفق عليو )السلف الصاحل(  
قاـ عليو اتٌفاؽ كٌل من جاء بعدىم، من )الػمؤٌلفني القدامى(، الذين لػم ىبتلفوا 

 أدسل اختبلؼ، يف )القطعٌيات اإلسبلمٌية(. 
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كلذلك كانت الطريقة )السلفٌية القطعٌية( ىي الطريقة )السلفٌية الواجبة(، 
 دكف ما سواىا من الطرائق االختبلفٌية، اؼبنسوبة إذل السلف. 

فليس كٌل ما نيسب إذل السلف ييعٌد جزءنا من )السلفٌية الواجبة(؛ بل شبٌة 
ن بعيد، كما منسوابت كثرية سقيمة، ال عبلقة للسلف هبا، ال من قريب، كال م

 ىي إاٌل أكاذيب كأكىاـ. 
ككذلك ليس كٌل ما صٌحت نسبتو إذل )بعض السلف( ييعٌد جزءنا من 
)السلفٌية الواجبة(؛ ألٌف العصمة ليست اثبتة، ألحد من السلف؛ كإمٌبا ىي اثبتة 

معوف على الدليل الشرعٌي، ركايةن كدرايةن.  إلصباعهم، حني هبي
بعض اؼبؤٌلفني اؼبنسوبني إذل )السلفٌية( جزءنا كذل، ليست أقواؿ كمن ابب أى 

طئوف.من )السلفٌية الواجبة(؛ فإٌف اؼبؤٌلفني بشره   ، ييصيبوف كىبي
إٌف )كجوب السلفٌية( يعتمد اعتمادنا اتمًّا، على صفة )القطعٌية(؛ فإذا 
ربٌققت )السلفٌية القطعٌية(، ربٌققت )السلفٌية الواجبة(، اليت هبب على كٌل 

سب إذل )اإلسبلـ(، أف يٌتخذىا منهجنا لفهم )اغبقائق اإلسبلمٌية(، صادؽ، ينت
 كتطبيقها، كتعليمها، كالدعوة إليها.

أٌما سائر الطرائق اؼبنسوبة إذل )السلفٌية(، فإهٌنا كٌلها ذبتمع يف أصوؿ 
)السلفٌية القطعٌية(؛ لكٌنها تفرتؽ يف آراء اختبلفٌية، كأدٌلة اختبلفٌية، كشخصٌيات 

ة؛ فتستمسك بتلك العناصر االختبلفٌية إذل درجة، ينسى فيها أصحاهبا اختبلفيٌ 
 اؼبختلفوف تلك األصوؿ القطعٌية، اليت هبتمعوف فيها.

ا ما صٌح عن السلف أهٌنم اختلفوا فيو اختبلؼ كأمٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 
م ىبتلفوا فيو، كما أٌف تنازعهم يف بعض ػتناقض، فهذا قليل ابلنسبة إذل ما ل

حٌج كالفرائض ػكبعض مسائل الصبلة كالزكاة كالصياـ كال  -السٌنة مسائل 
؛  ال يبنع أف يكوف أصل ىذه السنن مأخوذنا عن النيبٌ  -كالطبلؽ ككبو ذلك 
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كصبلها منقولة عنو ابلتواتر... فما ثبت عنو من السٌنة، فعلينا اتٌباعو، سواء قيل: 
كما أٌف ما اتٌفق عليو   ؛لقرآفإنٌو يف القرآف، كدل نفهمو كبن، أك قيل: ليس يف ا

السابقوف األٌكلوف، كالذين اتٌبعوىم ِبحساف، فعلينا أف نٌتبعهم فيو، سواء قيل: 
م يبلغنا ذلك، أك قيل: إنٌو فبٌا استنبطوه ػكل ،ةإنٌو كاف منصوصنا يف السنٌ 

 .(ُ)«من الكتاب كالسٌنة ،ابجتهادىم ،كاستخرجوه
لسابقوف األٌكلوف، كالذين اتٌبعوىم كما أٌف ما اتٌفق عليو ا»فمن قولو: 

، نستنبط اػبصائص الثبلث، اليت زبتٌص هبا «...ِبحساف، فعلينا أف نٌتبعهم فيو
 )السلفٌية الواجبة(، كىي: الكٌلٌية، كالقطعٌية، كاإللزامٌية.

فمن لفػظ الفعػل )اتٌفػق(، نسػتنبط خصيصة )الكلٌػٌية(، أم: كػوف االتٌفاؽ  
 كٌلهم، حبيث ال يوجد ـبالفوف منهم.   حاصبلن من )السلف(،
، أك كبوىا من «...ني األٌكلنيالسابقما اتٌفق عليو بعض »فهو لػم يقل: 
 .«...ما اتٌفق عليو السابقوف األٌكلوف»العبارات، بل قاؿ: 

 : ، «قرأت كتب الزـبشرمٌ »كالفرؽ بينهما كبري، كالفرؽ بني قولك، مثبلن
 .«قرأت بعض كتب الزـبشرمٌ »كقولك: 

فمن اعبملة األكذل ييفهىم معَن )الكٌلٌية(، أم: أٌنك قرأت كتب الزـبشرٌم،  
 كٌلها؛ خببلؼ اعبملة الثانية، فبل تدٌؿ على )الكٌلٌية(.

 ككجود )اؼبخالف الضعيف( ال يقدح يف )الكلٌٌية(، من جهتني:
ا، أك آحادنا معدكدين، ال يبي  -أ كن الضعف العددٌم، أبف يكوف اؼبخالف كاحدن
 فتهم قٌوة، تؤثٌر يف ىدـ )االتٌفاؽ السلفٌي(.يكوف ؼبخالى  أف
 -إذل بعضهم  -فة الضعف الثبويٌت، أبف تكوف الركاية، اليت نسبت اؼبخالى  -ب

                                                           
 .َُْ-َُّ/ٓ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
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 غري اثبتة، ثبواتن قطعيًّا؛ فبل يكوف ؽبا قٌوة، تؤثٌر يف ىدـ )االتٌفاؽ السلفٌي(.
لقطعٌية(، أم: كػػوف ( أيضنا، نسػتنبط خصيصة )اقػاتٌفكمػن لفػػظ الفعػل )

، أك «ما ريكم أهٌنم اتٌفقوا عليو»م يقل: ػاالتٌفاؽ قد صٌح كقوعو منهم؛ فهو ل
 . «ما اتٌفق عليو»كبوىا من العبارات، بل قاؿ: 

 : ، «سأشرتم الكتاب الذم أٌلفو الزـبشرمٌ »كالفرؽ كبري بني قولك، مثبلن
 .«فوسأشرتم الكتاب الذم ييركل أٌف الزـبشرٌم ألٌ »كقولك: 

ففي اعبملة األكذل تكوف نسبة أتليف الكتاب إذل الزـبشرٌم قطعٌية؛ 
 كلكٌنها يف اعبملة الثانية تكوف غري قطعٌية.

 .«فعلينا أف نٌتبعهم فيو»أٌما خصيصة )اإللزامٌية(، فتيفهىم من قولو: 
، ، كالذين اتٌبعوىم ِبحسافني األٌكلنيالسابقفاغباصل فبٌا تقٌدـ أٌف اتٌفاؽ 

الثابت كقوعو، منهم، من دكف خبلؼ قوٌم، من بعضهم: ىو اتٌفاؽ ميلزًـ، 
هبب علينا اتٌباعو، سواء أكاف ىذا االتٌفاؽ راجعنا إذل اٌطبلعهم، على نٌص 
 كأنبوٌم، لػم يبلغنا، أـ كاف راجعنا، إذل اجتهادىم، فػي االستنباط، من الكتاب، 

 السٌنة. االستنباط من 
لعرب؛ كلذلك كانوا خري كاسطة، لنقل الوحي كمعظم الصحابة من ا

 اؼبنز ؿ، إذل من جاء بعدىم، ركايةن، كدرايةن.
كدل يبلغنا  ،ةسواء قيل: إنٌو كاف منصوصنا يف السنٌ »كىذا ما عناه بقولو: 

 .«من الكتاب كالسٌنة ،ابجتهادىم ،ذلك، أك قيل: إنٌو فبٌا استنبطوه كاستخرجوه
ة(، كخصيصة )القطعػٌية( شػػػػػرطػاف أكيػػداف، ككاضػػح أٌف خصيصة )الكلٌػيٌ 

 -لػخصيصة )اإللزامٌية(؛ فإذا انتفى الشرطاف معنا، أك انتفى أحدنبا، انتفت 
 خصيصة )اإللزامٌية(. -بذلك االنتفاء 
كاجبنا على  - منسوابت السلفٌية(ػي )الػف - كاف النظر الدقيق  ،كمن ىنا
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 جزء منها.ػا ليس بػ)السلفٌية الواجبة(، كمو جزء من ػا ىػ؛ للتمييز بني مالعلماء
هذا ػن، لػسبارين الدقيقيمً ػما الػى :ا )الكٌلٌية(، ك)القطعٌية(ػػرطػوف شػكيك

 النظر الدقيق الواجب األكيد.
ل، يف ىذا اؼبقاـ؛ ألٌف التساىي  -أبٌم حاؿ من األحواؿ  -كال هبوز 

تيوًجب علينا العناية األكيدة، القيمة الكربل اليت زبتٌص هبا )السلفٌية الواجبة( 
 ابلتمييز بني ما ىو جزء منها، كبني ما ليس هجزء منها.

عنػاية الصائغ األلػمعٌي الػحريص، ابلتمييز بني  ثىػلً ىذه العناية، كمى  ثىػلي كمى 
)اعبوىرة القٌيمة النادرة(، كبني )اؼبصوغات اؼبزي فة(، أك )اؼبصوغات الرديئة(، أك 

 (. )اؼبصوغات الرخيصة
فالقيمة الكربل للجوىرة النادرة تدعوه إذل اغبرص الشديد األكيد، على 

 ذبُنب التساىل، يف فحص اؼبصوغات؛ لكيبل يلتبس النادر ابلتافو.
أٌم اتٌفاؽ آخر  ضاىيها قيمةي كىكذا كاف التٌفاؽ السلف قيمة، ال تي 

 ـبالف؛ كلذلك يكوف الػمتساىل يف ىذا األمر غالطنا، أك مغالطنا.
 أبرز الػمجاالت اليت تنتمي إليها )الػمنسوابت السلفٌية(:ك 

 :ّراءقراءات القخ مـجال  -1
شبٌة قراءات تينسىب إذل بعض السلف، من الصحابة، كالتابعني، كمن جاء  

 بعدىم، كىي ـبالفة للقرآف الكرصل، كتيسٌمى )القراءات الشاٌذة(، منها:
 ٌي بن كعب.ػقراءة منسوبة إذل أيبى  -أ

 قراءة منسوبة إذل عبد هللا بن مسعود. -ب
 قراءة منسوبة إذل أِب الدرداء. -ج
 قراءة منسوبة إذل علٌي بن أِب طالب. -د
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 قراءة منسوبة إذل سعد بن أِب كقٌاص. -ه
 قراءة منسوبة إذل عبد هللا بن عٌباس.  -و
 قراءة منسوبة إذل اغبسن البصرٌم. -ز

 ن.يصً حى ػقراءة منسوبة إذل ابن مي  -ح
 السختياشٌل. قراءة منسوبة إذل أيٌوب -ط
 قراءة منسوبة إذل األعمش. -ي
 قراءة منسوبة إذل اليزيدٌم. -ك

فإذا كانت نسبة ىذه القراءات الشاٌذة إذل من نيسبت إليهم قطعٌية  
  .الثبوت؛ فإنٌػها مػخالفة للقرآف الكريػم، فػي بعض األلفاظ

شاٌذة مردكدة؛  -هبذه اؼبخالفات اعبزئٌية  - ىذه القراءات كلذلك تكوف
 فبل تيعٌد جزءنا من )القرآف الكرصل(.

أٌما ما اتٌفق السلف، على القراءة بو، اتٌفاقنا كلٌػيًّا قطعيًّا؛ فبل ريب يف كونو  
 من )القرآف الكرصل(.

، ي كٌلٌية )االتٌفاؽ السلفٌي(ػفات الػجزئٌية( ال يقدح فخالى ككجود ىذه )الػمي  
؛ من فػي ابب )القراءة القرآنٌية(، اؼبواًفقة كل  اؼبوافىقة، للوحي اإلؽبٌي القرآشٌل اؼبنز ؿ

 .ؽبا الضعف الثبوتػيٌ خالىفات اعبزئٌية، ك مي ػلتلك ال جهتني: الضعف العددمٌ 
 :مفّسرينـتفسًنات المـجال  -2

، دًّاجً  رةػسػلفٌية(، كثي تفسرييٌة اشػتملت )كتػب التفسيػر( على )منسوابت 
 تنتمي إلػى )السلفٌية الواجبة(، كأبرزىا: ال
الػمنسوابت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، بني السلف أنفسهم، يف  -أ

 التفسري؛ فتنتفي بذلك خصيصة )الكٌلٌية(.
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اؼبنسوابت اليت تنسب بعضى التفسريات، إذل بعض السلف، كليس ثػٌمة  -ب
جزءنا من االتٌفاقات التفسرييٌة السلفٌية؛ دليل قطعٌي، على كوف ىذه التفسريات 

 فتنتفي بذلك خصيصة )الكٌلٌية(.
اؼبنسوابت التػي لػم تثبت، ثبواتن قطعيًّا، كال سػٌيما مػا ريكم أبسػانيػد ضعيفة؛  -ج

 فتنتفي بذلك خصيصة )القطعٌية(.
 :أسباب النزولمـجال رواايت  -3

باب النزكؿ(، اليت فقدت زبرج من )السلفٌية الواجبة( كُل ركاًيت )أس 
 شرط )الكٌلٌية(، أك فقدت شرط )القطعٌية(، أك فقدت الشرطني معنا.

ي تعيني )سبب النزكؿ( ػفالركاًيت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، ف 
 كن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. يبي  ال

ذات األسانيد الركاًيت كال سٌيما  -م تثبت، ثبواتن قطعيًّا ػكالركاًيت اليت ل 
 كن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.ال يبي  -الضعيفة 
كزبرج من )السلفٌية الواجبة( أيضنا تلك الركاًيت، اليت نسبت إذل بعض  

، ال يدٌؿ داللة قطعٌية، على أٌف اؼبراد بياف سبب النزكؿ؛ فقد يكوف  السلف قوالن
 ٌي.اؼبراد اؼبنسوب: ىو بياف اغبكم الشرع

 قد اآلية، لنزكؿ متعٌددة أسباب من اؼبفٌسركف يذكره كما»قاؿ الزركشٌي:  
 أفٌ  كالتابعني الصحابة عادة من عيرؼ كقد سٌيما ال الباب، ىذا من يكوف
 اآلية ىذه أفٌ  بذلك ييريد فإنٌو كذا؛ يػاآلية ف ىذه نزلت قاؿ: إذا ،أحدىم
 .(ُ)«نزكؽباي ػالسبب ف كاف ىذا أفٌ  ال اغبكم، ىذا تتضٌمن

                                                           
 .ِّ-ُّ/ُعلـو القرآف:  ( الربىاف يفُ)
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 :أقوال الناسخ وادلنسوخمـجال  -4
ككذلك زبرج من )السلفٌية الواجبة( كُل األقواؿ اؼبنسوبة إذل السلف، اليت  

موضوع )الناسخ كاؼبنسوخ(، إذا فقدت شرط الكٌلٌية، أك شرط ػؽبا عبلقة ب
 القطعٌية، أك الشرطني معنا.

تعيني )الناسخ كاؼبنسوخ( فالركاًيت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، يف 
 كن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. يبي  ال

ذات األسانيد الركاًيت كال سٌيما  -م تثبت، ثبواتن قطعيًّا ػكالركاًيت اليت ل 
 كن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.ال يبي  -الضعيفة 
نسبت إذل بعض كزبرج من )السلفٌية الواجبة( أيضنا، تلك الركاًيت اليت  

، ال يدٌؿ داللة قطعٌية، على أٌف اؼبراد بياف الناسخ كاؼبنسوخ؛ فقد  السلف قوالن
 يكوف اؼبراد اؼبنسوب: ىو التخصيص، أك كبو ذلك.

 كاؼبنسوخ: ابلناسخ السلف عاٌمة كمراد قلت: كمراده،» قاؿ ابن القٌيم: 
 قكاؼبطلى  العاـٌ  داللة كرفع - اؼبتأٌخرين اصطبلح كىو - اترة هجملتو اغبكم رفع

 د،قي  مي  على قطلى مي  ضبل أك تقييد، أك بتخصيص، إٌما اترة، كالظاىر كغريىا
 لتضُمن نسخنا؛ كالصفة كالشرط االستثناء، ليسٌموف إهٌنم حٌت  كتبيينو، كتفسريه
 بياف ىو لساهنم: كيف عندىم، فالنسخ ؛اؼبراد كبياف الظاىر، داللة رفع ذلك
 ذلك من رأل كبلمهم، أتٌمل كمن عنو، خارج أبمر بل اللفظ، ذلك بغري مرادػال
 على كبلمهم ضبلي  أكجبها ،إشكاالت بو عنو كزاؿ حصى،ػي ي ال ما فيو

 .(ُ)«متأٌخرػال حادثػال االصطبلح

                                                           
 .ٔٔ/ِ( إعبلـ اؼبوٌقعني: ُ)
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 :رواايت ادلّكّي وادلدينّ مـجال  -5
ككذلك زبرج من )السلفٌية الواجبة( كُل األقواؿ اؼبنسوبة إذل السلف، اليت  

ؽبا عبلقة دبوضوع )اؼبٌكٌي كاؼبدشٌل(، إذا فقدت شرط الكٌلٌية، أك شرط القطعٌية، 
 أك الشرطني معنا.

م يعتربكا ػٌما لػل ،كالتابعوف من بعدىم ،ككذلك الصحابة»قاؿ الزركشٌي: 
م ػفبٌا ال يسوغ اعبهل بو، ل ،أٌف من فرائض الدين تفصيل صبيع اؼبٌكٌي كاؼبدشلٌ 

إخبارىم بو، كمواصلة ذكره على أظباعهم، كأخذىم دبعرفتو. ر الدكاعي على تتوفٌ 
أك مدشٌل،  ،ف يف بعض القرآف: ىل ىو مٌكيٌ تلى ساغ أف ىبي  ،كإذا كاف كذلك

كاالجتهاد، كحينئذ فلم يلـز النقل  ،لوا يف القوؿ بذلك ضرابن من الرأمعمً كأف يي 
بعد اؽبجرة أف م هبب على من دخل يف اإلسبلـ ػعنهم ذكر اؼبٌكٌي كاؼبدشٌل، كل

مدنٌية. فيجوز أف يقف يف ذلك،  أك ،نزلت قبل إسبلمو: مٌكٌيةأي  ،يعرؼ كٌل آية
بطل ما تونٌبوه من كجوب  ،أك يغلب على ظٌنو أحد األمرين؛ كإذا كاف كذلك
ككجوب ارتفاع اػببلؼ  ،همػنقل ىذا، أك شهرتو يف الناس؛ كلزـك العلم بو ل

 .(ُ)«فيو
 :األحاديثجال رواية ـم -6

 زبرج من )السلفٌية الواجبة( الكثري من الركاًيت اغبديثٌية، كأبرزىا: 
 الركاًيت ذات األسانيد الضعيفة، كال سٌيما ركاًيت الضعفاء كاؼبتٌػهىمني. -أ

 الركاًيت اليت اختلف العلماء، يف تصحيحها، كيف تضعيفها. -ب
، إذل النيٌب  -ج لبشريٌة، غري ، بصفتو االركاًيت اليت تينسىب فيها أقواؿه

 التبليغٌية.

                                                           
 .ُِٗ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
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 أقواؿه غري نبويٌة. -إذل بعض )السلف(  -الركاًيت اليت تينسب فيها  -د
 ة.الركاًيت اليت تدٌؿ متوهنا، داللة قطعٌية، على ـبالفة األدلٌة القطعٌية اؼبعتربى  -ه
 كن اعبمع بينها.الركاًيت اآلحاديٌة، اليت يعارض بعضيها بعضنا، كال يبي  -و
 :الع ق ديّةألحكام مـجال ا -7

ىم  -كال سٌيما جيل الصحابة  -ال ريب فػي أٌف )السلف الصالػح(  
، أبصوؿ اإليباف، كفركعو؛ فإٌف مصدر عقائدىم أعلػم الناس بعد األنبياء 

 اإليبانٌية ىو الوحي اؼبنز ؿ: )الوحي القرآشٌل(، ك)الوحي النبوٌم(.
السقيمة(. ككاف اإليباف ابلغيب، كقد سلموا من أتثري )الفلسفات القديبة  

كن العلم بو، كاالقتصار على ما ييػثمر كالتسليم للوحي، كاالقتصار على ما يبي 
عمبلن صاغبنا: أبرز الصفات اليت اٌتصفوا هبا، أك اٌتصف هبا معظمهم؛ كلذلك  

 نقٌية صافية.  -غالبنا  -كانت عقائدىم 
لٌػيًّا قطعيًّا: ىو اؼبصدر األصفى فما اتٌفق عليو )السلف الصالػح(، اتٌفاقنا ك 

 لػمعرفة )األحكاـ العىقىديٌة اإلسبلمٌية(.
كىذا يعين كجوب اٌتصاؼ )الػمنسوب العىقىدٌم(، بصفة )الكٌلٌية(، كصفة  

)القطعٌية(؛ ليكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. فإذا فقدت )العقيدة اؼبنسوبة( 
 فبل تيعٌد جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.إحدل ىاتني الصفتني، أك فقدهتما معنا، 

 كلذلك زبرج من )السلفٌية الواجبة( منسوابت عىقىديٌة كثرية، أبرزىا: 
أف تكوف العقيدة منسوبة، إذل بعض الصحابة، أك بعض التابعني؛ كليست  -أ

 اثبتة عن السلف، كٌلهم، ثبواتن قطعيًّا.
ختبلؼ مؤثٌر(، بني )السلف(، أف ييفهىم من )الركاًيت العىقىديٌة( كجود )ا -ب

 يف بعض العقائد، اؼبنسوبة إليهم، أك اؼبنسوبة إذل بعضهم.
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قائمة على  -أك اؼبنسوبة إذل بعضهم  -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -ج
 أحاديث ضٌعفها العلماء، اتٌفاقنا.

قائمة على  -أك اؼبنسوبة إذل بعضهم  -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -د
 حاديث، اختلف العلماء يف تصحيحها، أك يف تضعيفها.أ

قائمة على  -أك اؼبنسوبة إذل بعضهم  -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -ه
 أحاديث صٌححها العلماء، اتٌفاقنا، لكٌنها غري قطعٌية الثبوت.

قائمة على  -أك اؼبنسوبة إذل بعضهم  -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -و
 نبويٌة. أقواؿ غري

داٌلة داللة  -أك اؼبنسوبة إذل بعضهم  -أف تكوف العقيدة اؼبنسوبة إليهم  -ز
 ة.قطعٌية، على ـبالفة األدٌلة القطعٌية اؼبعتربى 

 العملّية: مـجال األحكام -8
 زبرج من )السلفٌية الواجبة( الكثري من )اؼبنسوابت العملٌية(، كأبرزىا:

ا من الصحابة، أف يكوف الرأم منسوابن إذل بعض  -أ السلف، كأف يكوف كاحدن
ا من التابعني، أك آحادنا من الصحابة، أك آحادنا من التابعني؛ كليس  أك كاحدن

 رأًين اثبتنا، عن السلف، كٌلهم، ثبواتن قطعيًّا.
أف ييفهىم من )الركاًيت( كجود )اختبلؼ مؤثٌر(، بني )السلف(، يف بعض  -ب

 أك اؼبنسوبة إذل بعضهم.اآلراء العملٌية، اؼبنسوبة إليهم، 
قائمنا  -أك اؼبنسوب إذل بعضهم  -أف يكوف الرأم العملٌي اؼبنسوب إليهم  -ج

 على أحاديث ضٌعفها العلماء، اتٌفاقنا.
قائمنا  -أك اؼبنسوب إذل بعضهم  -أف يكوف الرأم العملٌي اؼبنسوب إليهم  -د

 على أحاديث، اختلف العلماء، يف تصحيحها، أك يف تضعيفها.
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داالًّ  -أك اؼبنسوب إذل بعضهم  -أف يكوف الرأم العملٌي اؼبنسوب إليهم  -ه
 ة.داللة قطعٌية، على ـبالفة األدٌلة القطعٌية اؼبعتربى 

ا:  كال بٌد من اإلشارة أخرينا، إذل أمرين مهٌمني، جدًّ
كٌل مػا ىو جػزء من )السػلفٌية الواجبة(: ىػػو حػػػٌق كاقػػع، ال ريب فيو،   -األّول

 موافق كٌل اؼبوافقة للصورة التنزيلٌية.
 أٌما ما لػيس هجزء من )السلفٌية الواجبة(، فهو قسماف: 

م يثبت اتٌفاؽ السلف عليو، ػما ىو حٌق، موافق للصورة التنزيلٌية، لكن ل -1
ثبواتن قطعيًّا. فمن اطٌلع على أدٌلة يراىا كافية للقطع، فالواجب عليو بياهنا 

 .؛ لينتفعوا هباللناس
ما ىو ابطل، ـبالف للصورة التنزيلٌية، لكٌن بعض السلف ذىبوا إليو؛ ألهٌنم  -2

 ظٌنوا أنٌو من قبيل اغبٌق.
ككثري من ؾبتهدم السلف كاػبلف قد قالوا كفعلوا ما »قاؿ ابن تيمٌية: 

ظٌنوىا صحيحة، كإٌما  ،م يعلموا أنٌو بدعة؛ إٌما ألحاديث ضعيفةػىو بدعة، كل
م ػد منها، كإٌما لرأم رأكه، كيف اؼبسألة نصوص لرى م يػي ػآلًيت فهموا منها ما ل

 . (ُ)«تبلغهم
 مسػػائػل فإفٌ ا يسوغ فيو االجتهاد؛ لكن ىذا فبٌ »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 
 تنازع لىما كذلك، كػاف لو إذ طائفة؛ عليها يٌتفػػق يكػػاد ال األصػػوؿ فػي الػدًٌٌؽ،
 .(ِ)«كالتابعني... الصحػابة، مػن السػػلف، بعضها فػي

 رػكثي يػف منهم، رػكثي أخطأ السلف فإفٌ  كأيضنا،»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

                                                           
 .َُْ/ُٗ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٔ/ٔ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
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مثلما أنكر بعض الصحابة  بذلك. التكفري عدـ على كاتٌفقوا اؼبسائل، ىذه من
 .(ُ)«كأنكر بعضهم أف يكوف اؼبعراج يقظة ،ت يسمع نداء اغبيٌ أف يكوف اؼبيٌ 

عن السلف، كغالبها من  ،كم يف ىذا آاثر كثريةكقد ري »كقاؿ ابن كثري: 
قد  ر فيها، كهللا أعلم حباؿ كثري منها، كمنها مانظى ليي  ؛لنقى اليت تي  ،اإلسرائيلٌيات

ما عن كٌل  ،ي القرآف غنيةػالذم أبيدينا، كف ،حقٌ ػمخالفتو الػع بكذبو؛ لقطى يي 
ها ال تكاد زبلو من تبديل كزًيدة كنقصاف، كقد ػمن األخبار اؼبتقٌدمة؛ ألنٌ  ،عداه
 . (ِ)«ضع فيها أشياء كثريةكي 

ـبالفة )السلفٌيات غري الواجبة( يؤٌدم إذل )ـبالفات مذىبٌية(، غالبنا،  -الثاين
 خببلؼ ـبالفة )السلفٌية الواجبة(؛ فإنٌو يؤٌدم إذل ـبالفة )اغبقائق اإلسبلمٌية(.

حقائق )السلفٌية الواجبة(؛ ػب ،ى االستمساؾػجب الدعوة إلػت ،كلذلك 
فني، من العلمانٌيني، كالعصرانٌيني، رًٌ ػحريفات اهة تعطيبلت اؼبعطًٌلني، كتمواجى ػل

 من الذين يينكركف )اغبقائق اإلسبلمٌية( الكربل.  ،كالقرآنٌيني، كأمثاؽبم
أٌما فػي مقاـ )السلفٌيات غري الواجبة(، فالواجب على العلماء الػمٌتقني  

أف يعتمدكا  -قبل التوُجو إذل ؿباكلة )االجتهاد( يف مسائلها  -الػمجتهدين 
 :خارج الػمٌتقني(؛ لتهيئة الوضع اؼبناسب لبلجتهاد الصحيحعلى )مػ

 حقائق اإلسبلمٌية. ػحبل الػب االعتصاـ -1
، ة الدخوؿالعامٌ  كتػجنيبذات الثمار العملٌية،  ،مسائلػعلى ال االقتصار -2

 خالصة. ػمسائل النظريٌة الػمسائل الدقيقة، كالػيف ال
  .غضبو؛ للخركج من اػببلؼ ؛ ابتغاء مرضاة هللا، كاتٌقاءاالحتياط -3

                                                           
 .ِّٔ/ُِ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ُٓٓ/ٗ( تفسري القرآف العظيم: ِ)
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 منا كحديثنا. ػمختلفني، قديػما جرل لغريىم، من الػب االعتبار -4
 خالفيهم، حني ييصيبوف.ػخطئوف، كبصواب مػي أبخطائهم، حني ي االعرتاؼ -5

فإذا فعلوا ذلك، فعسى هللا أف يوٌفقهم إذل االجتهاد الصحيح السليم،  
 ة(.الربمء من ـبالفة )اغبقائق اإلسبلميٌ 

 أمثلة للسلفّيات غًن الواجبة:
 السلفٌيات غري الواجبة قسماف: 

 األقواؿ اؼبنسوبة إذل )السلف( كٌلهم، أك أكثرىم، نسبة غري قطعٌية الثبوت. -أ
 األقواؿ اؼبنسوبة إذل بعضهم، سواء أكانت قطعٌية الثبوت، أـ غري قطعٌية. -ب

فػي كتب )الػمؤٌلفني القدامى(، هبد الكثري من تلك  كمن ينظر بتدبُر 
 الػمنسوابت السلفٌية، غري الواجبة، كأبرزىا: 

 أمثلة للمنسوابت الع ق ديّة غًن الواجبة: -أّواًل 
 صورة فػي مرٌتيػن، بعينيو، رب و، مػحٌمده  رأل»: قاؿ عٌباس، أنٌو نيسب إذل ابن -

 . (ُ)«أمرد شابٌ 
ـٌ  -  رأيت: يقوؿ ،هللا  رسوؿ سػمعت» أهٌنا قالت: الطفيل، نيسب إذل أ

 نعبلف رجليو يف ساقيو، أنصاؼ إذل الفردكس، من خضر يف الػمناـ، يف ربٌػي،
 .(ِ)«ذىب من فراش كجهو على ذىب، من
 ىل: يسألو عٌباس، بن هللا عبد بعث إذل» أنٌو عمر، نيسب إذل عبد هللا بن -
 رسولو، عليو فرد   رآه، قد نعم، أف: إليو فبعث كتعاذل؟ تبارؾ رب و، مػحٌمده  رأل
 من أربعة ربملو ذىب، من كرسيٌ  على رآه: فقاؿ: قاؿ رآه؟ كيف: فقاؿ

                                                           
 .ُّٔ( إبطاؿ التأكيبلت: ُ)
 .ُّٕ( إبطاؿ التأكيبلت: ِ)
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 ثور، صور يف كملك أسد، صورة يف كملك رجل، صورة يف ملك اؼببلئكة:
 .(ُ)«ذىب من فراش دكنو خضراء، ركضة يف نسر، صورة يف كملك

 جاءشل إذ يف اؼبسجد، جالس أان بينما»: قاؿ نني، أنٌوحي  بن بيدنيسب إذل عي  -
 ظبعت: قتادة فقاؿ الناس، إلينا كاثب كربٌدث، إرل   كجلس النعماف، بن قتادة
 كاستلقى، عرشو، على استول ،خلقو من فرغ لىٌما هللا إفٌ : يقوؿ ،هللا  رسوؿ
 .(ِ)«لبشر تصلح ال إهٌنا: كقاؿ .األخرل على رجليو، إحدل ككضع

 الذراعني، نور من اؼببلئكة هللا خلق»: أنٌو قاؿ عمرك، هللا بنعبد  نيسب إذل -
 . (ّ)«كالصدر

 فيهنٌ  دبا السبع، السماكات  هللا يطوم»: قاؿ عٌباس، أنٌو نيسب إذل ابن -
 ييرل فبل بيمينو، ذلك كلٌ  يطوم اػببلئق، من فيهنٌ  دبا كاألرضني، اػببلئق؛ من
 يف كٌلو ذلك فيكوف شيء، اػبنصر عند من ييرل كال شيء، اإلهباـ عند من
 .(ْ)«خردلة دبنزلة كٌفو

 هللا، يضحك: " هللا، رسوؿ قاؿ»: قاؿ نيسب إذل جابر بن عبد هللا، أنٌو -
 . (ٓ)«كأضراسو لػهواتو بدت حٌت  رُبكم،

 يف البطحاء، يف جالسنا كاف» أنٌو اؼبطٌلب، عبد بن نيسب إذل العٌباس -
: فقاؿ إليها، فنظركا سحابة، علتهم إذ فيهم... جالس  هللا كرسوؿ عصابة،

                                                           
 .ُّٖ-ُّٕإبطاؿ التأكيبلت: ( ُ)
 .َُٗ-ُٖٗ( إبطاؿ التأكيبلت: ِ)
 .ُِِ( إبطاؿ التأكيبلت: ّ)
 .ْْٔ-ْْٓ/ِ( العظمة: ْ)
 .ُِْ( إبطاؿ التأكيبلت: ٓ)
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:  هللا رسوؿ: فقاؿ السحاب، ىذا نعم،: قالوا ىذه؟ اسم ما تدركف ىل
 كم تدركف كىل: قاؿ مثٌ  كالعناف؟:  هللا رسوؿ فقاؿ كاؼبزف،: فقالوا كاؼبزف؟

 ما بعد فإفٌ : قاؿ ندرم. ما كهللا، ال،: قالوا كاألرض؟ السماء بني ما عدبي 
 اليت السماء إذل سنة، كسبعوف ثبلث كإٌما اثنتاف، كإٌما كاحدة، إٌما: بينهما
 السابعة السماء فوؽ: قاؿ مثٌ  كذلك، ظبوات سبع عٌدىنٌ  حٌت  كذلك، فوقها
 أكعاؿ، شبانية ذلك فوؽ مثٌ  ظباء، إذل ظباء بني ما مثل كأسفلو، أعبله بني حبر،
 بني العرش، ظهورىنٌ  فوؽ مثٌ  ظباء، إذل ظباء بني كما كركبهٌن، أظبلفهنٌ  بني ما

 .(ُ)«ذلك فوؽ كهللا ظباء، إذل ظباء بني ما مثل كأسفلو أعبله
: فقالت ، النيبٌ  إذل امرأة أتت»: قاؿ خليفة، أنٌو بن هللا نيسب إذل عبد -
؛ فعظ م اعبٌنة، ييدًخلين أف هللاى  ادعي   السماكات كسع كرسٌيو إفٌ  :فقاؿ الرب 

 أصابعو كمدٌ  أصابع، أربع قدر إاٌل  منو يفضل فما عليو، ليقعد كإنٌو كاألرض،
 .(ِ)«ييثًقلو من ركبو إذا اعبديد، الرحل كأطيط أطيطنا لو كإفٌ  األربع،

 مىقىامنا رىُبكى  يػىبػٍعىثىكى  أىفٍ  عىسىى﴿ نيسب إذل ؾباىد، يف تفسري قولو تعاذل: -
 . (ْ)«العرش على ييقًعده»أنٌو قاؿ:  ،(ّ)﴾ؿبىٍميودنا

 عزٌتو، يف اعبٌبار، كفوقو العرش، ضبلوا حني أهٌنم بلغنا كقد»قاؿ الدارمٌي:  -
 حوؿ، "ال ليقًٌنوا: حٌت  ركبهم، على كجثوا كاستكانوا، ضبلو، عن ضعفوا كهبائو،
 بو استقلٌ  ما ذلك لوال .كإرادتو هللا، بقدرة بو فاستقٌلوا اب"؛ إاٌل  قٌوة، كال

                                                           
 .ِّٓ-ِّْ/ُ( التوحيد: ُ)
 .ُٖٓ( نقض اإلماـ أِب سعيد: ِ)
 .ٕٗ( اإلسراء: ّ)
 .ُِْ/ُ( السٌنة، اػببٌلؿ: ْ)
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 الستقر   شاء قد كلو .فيهنٌ  من كال كاألرض، السماكات كال اغبىمىلة، كال العرش،
 عرش على فكيف ربوبٌيتو، كلطف بقدرتو، بو فاستقٌلت بعوضة، ظهر على
 . (ُ)«السبع؟ كاألرضني السبع، السماكات من أكرب عظيم

 تعليق: 
زبرج ىذه الػمنسوابت العىقىديٌة عن )السلفٌية الواجبة(؛ ألهٌنا فاقدة لشرط  

كشرط الكٌلٌية؛ كال ىبالف يف ذلك إاٌل )غبلة اغبنابلة(، الذين أقاموا القطعٌية، 
 عقيدة )اإلقعاد على العرش( على أساس )أثػػر مػجاىد(!!!

 رد   نمى : قاؿ كاصل، بن أضبد بن ؿبٌمد فسمعتي »قاؿ أبو بكر اػببٌلؿ:  
 .   (ِ)«جهميٌ  فهو ؾباىد، حديث

 الواجبة:أمثلة للمنسوابت الفقهّية غًن  -اثنًيا
-  :  حبلالن  ككاف أجل، إذل النكاح كىو اؼبتعة، نكاح هبوز كال»قاؿ ابن حـز

 سخنا، ن ولورس لساف على تعاذل، هللا نسخها ، مثٌ  هللا رسوؿ عهد على
،  من صباعةه   هللا رسوؿ بعد ربليلها على ثبت كقد .القيامة يـو إذل اباتًّ

 بن كجابر الصٌديق، بكر أِب بنت : أظباء الصحابة من ، منهم السلف
 حريث، بن كعمرك سفياف، أِب بن كمعاكية عٌباس، مسعود، كابن كابن هللا، عبد
 هللا، عبد بن جابر خلف. كركاه بن أيمٌية ابنا كمعبد كسلمة، اػبدرٌم، سعيد كأبو
 آخر قرب إذل كعمر، بكر، أِب ، كمٌدةهللا  رسوؿ مٌدة الصحابة، صبيع عن

 كعن .توُقف فيها عليٌ  كعن الزبري، ابن عن إابحتها يف كاختيلف .عمر خبلفة
 كأابحها فقط، عدالف عليها يشهد لػم إذا أنكرىا إمٌبا أنٌو اػبطٌاب بن عمر

                                                           
 .ُّٕ( نقض اإلماـ أِب سعيد: ُ)
 .ُِْ/ُ( السٌنة، اػببٌلؿ: ِ)
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 فقهاء كسائر جبري، بن كسعيد كعطاء، طاكس،: التابعني كمن .عدلني بشهادة
. "اإليصاؿ"بػ اؼبوسـو كتابنا يف اؼبذكورة، اآلاثر تقٌصينا كقد .هللا أعٌزىا مٌكة،
 عن: فيها كاختيلف .األنصارمٌ  عمرة أِب ابن كعن عمر، ابن عن ربريبها كصحٌ 
 من عقدىا، كفسخ بتحريبها، قاؿ كفٌبن .الزبري كابن عٌباس، كابن كعمر، علٌي،

 يصحٌ : رفى زي  سليماف. كقاؿ كأبو كالشافعٌي، كمالك، حنيفة، أبو: متأٌخرينػال
 كاؼبوىوبة، الشغار، ربرصل صحٌ  لقد: حٌمدػم أبو قاؿ .الشرط كيبطل العقد،

 كنقتصر .ابلتناقض يبالوف ال كلكٌنهم اؼبتعة، من أبنيي  التحرصل يف كىي فأابحوىا،
 عن الرزٌاؽ، عبد طريق من ركيناه ما كىو اثبت، خرب على ربريبها يف اغبيٌجة من

 عن اعبهيٌن، سربة بن الربيع عن العزيز، عبد بن عمر بن العزيز عبد عن معمر،
 معتػس فقاؿ: كفيو: حديث،ػال فذكر ، هللا رسوؿ مع خرجنا: قاؿ أبيو،
 أجل، إذل امرأة تزٌكج كاف "من: كيقوؿ ىبطب، منربػال ، على هللا رسوؿ

 حر مها قد هللا فإفٌ  كيفارقها، شيئنا، أعطاىا فبٌا يسرتجع كال ؽبا، ظٌبى ما فلييعًطها
 أمٌنا فقد القيامة، يـو إذل حيٌرًـ ما: ؿبٌمد أبو قاؿ .القيامة" يـو إذل عليكم،
 فمن .مسٌمى أجل على إاٌل  يقع لػم العقد ألفٌ  ففاسد؛ ر،فى زي  قوؿ كأٌما .نسخو
ا، ألزمهما فإنٌو العقد، كأجاز الشرط، ىذا أبطل  التزماه كال قٌط، يتعاقداه لػم عقدن
 أجل: إذل اؼبعقود العقد أفٌ  -شٌك  ببل - يدرم سليم حسٌ  ذم كلٌ  ألفٌ  قٌط،
 تعاقداه، عقد إبطاؿ الباطل .. فمن.أجل غري إذل ىو الذم العقد، غري ىو

ا كإلزامهما  أمران الذم بو أيمران أف إاٌل  البٌتة، وبلٌ  ال كىذا يتعاقداه، لػم عقدن
 .(ُ)«دكنو، كاب تعاذل التوفيق أحد ال كاغبٌج، كالصـو كالزكاة ابلصبلة

                                                           
 .َُّ-ُِٕ/ٗ( اٌلى ابآلاثر: ُ)
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 تعليق: 
ة سواء صٌحت نسبة القوؿ ِبابحة الػمتعة، إذل بعض السلف، صحٌ  

قطعٌية، أـ لػم تصٌح؛ فإٌف القوؿ ِبابحة اؼبتعة قوؿ خارج عن )السلفٌية الواجبة(؛ 
 فقد شرط )الكٌلٌية(، ببل خبلؼ.ألنٌو قد 

قد ذىبوا إذل القوؿ بتحرصل  -ببل خبلؼ  -فجمهور )السلف الصاحل( 
دبعَن أهٌنم حٌرموىا من تلقاء أنفسهم، بل دبعَن أهٌنم شهدكا  اؼبؤقٌتة، الىذه اؼبتعة 
قد حر مها؛ فيكونوف قد اطٌلعوا على األدلٌة الشرعٌية القطعٌية،   على أٌف هللا

 الداٌلة على ربريبها، مع فهمهم السليم للمراد الشرعٌي، من تلك األدلٌة.
متعة؛ فقد تكوف النسبة إليهم أٌما الذين نيًسب إليهم القوؿ ِبابحة الػ

ابطلة، كليس ىذا ببعيد؛ فإهٌنا ركاًيت آحاد، ال تيفيد أكثر من الظٌن، يف 
 أحسن أحواؽبا. 

غريى مدركني للمراد  -الذين نسبوا إليهم ذلك القوؿ  -كقد يكوف الركاة 
 اغبقيقٌي ألقواؽبم، إف صٌحت عنهم. 

على األدلٌة اٌرًمة؛  كقد يصٌح قوؿ بعضهم ابإلابحة؛ لعدـ االٌطبلع
 كليس ىذا ببعيد؛ فليسوا دبعصومني من اػبطإ، إاٌل إذا أصبعوا.

 أمثلة للمنسوابت التفسًنيّة غًن الواجبة: -اثلثًا
 العلم أىل فإفٌ  بو، كنٌبها ابؼبرأة، يوسف ىمٌ  من كاف ما فأٌما»قاؿ الطربٌم:  -
 ككيع، بن كسفياف كيريب، أبو حٌدثنا ما ذاكريه، كذلك أان ما ذلك يف قالوا

 عن سليماف، أِب بن عثماف عن عييينة، ابن ثنا: قالوا الرازٌم، موسى بن كسهل
 حىل  : قاؿ بلغ؟ ما يوسف ىمٌ  عن سيئل عٌباس، ابن عن ميليكة، أِب ابن

 كيريب. حٌدثنا يػألب حديثػال لفظ خاًتن.ػال جلسػم منها كجلس اؽًبٍميافى،
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 يزيد أِب بن هللا عيبيدي  ظبع: قاؿ عييينة، ابن ثنا: قاال ككيع، كابن كيريب، أبو
 ؾبلس منها جلس: قاؿ ،(ُ)﴾هًبىا كىىىم   بًوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿ يف قولو: عٌباس ابنى 

 علٌي، بن كعمرك اغبٌساشٌل، هللا عبد بن زًيد اؽًبٍمياف. حٌدثنا كحىل   اػباًتن،
: قاؿ يزيد، أِب بن هللا عيبيد عن عييينة، بن سفياف ثنا: قالوا ؿبٌمد، بن كاغبسن
 منها كجلس اؽًبٍمياف، حىل  : قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: سيئل عٌباس ابن ظبعتي 
 عن عدٌم، أِب بن ؿبٌمد ثنا: قاؿ هللا، عبد بن زًيد اػباًتن. حٌدثين ؾبلس
 يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: عٌباس ابن سألتي : قاؿ ميليكة، أِب ابن عن جيريج، ابن
 يباف، بن وبىي ثنا: قاؿ ككيع، ابن رًجليها. حٌدثنا بني كجلس لو، استلقت: قاؿ
 استلقت: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىم   ًبوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿ميليكة:  أِب ابن عن جيريج، ابن عن
 عن سفياف، ثنا: قاؿ عقبة، بن قبيصة ثنا: قاؿ اؼبثٌَن، ثيابىو. حٌدثين كحىل   لو،
 ما ،﴾هًبىا كىىىم   بًوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿عٌباس ابن عن ميليكة، أِب ابن عن جيريج، ابن
ا. حٌدثين أك ثيابىو، كحل   رًجليها، بني كجلس لو، استلقت: قاؿ بلغ؟  اؼبثٌَن، ثياهبى
 ميليكة، أِب ابن عن جيريج، ابن عن سعيد، بن وبىي ثنا: قاؿ إسحاؽ، ثنا: قاؿ
 قفاىا، على استلقت: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما عٌباس: ابن سألتي : قاؿ
 كحٌدثنا ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو ثيابىو. حٌدثنا لينزع رًجليها؛ بني كقعد
 سيئل: قاؿ ميليكة، أِب ابن عن عمر، بن انفع عن أِب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن
: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما ،﴾هًبىا كىىىم   ًبوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو عن عٌباس، ابن
 ثنا: االػق ككيع، كابن كيريب، أبو السراكيل. حٌدثنا يعين ًهٍمياف،ػال ل  ػػػحى 
 كىىىم   ًبوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو يف ؾباىد، عن األعمش، ظبعتي : قاؿ إدريس، ابن
 هللا عبد بن زًيد لو. حٌدثين كاستلقت ثػين تو، حٌت  السراكيل، حىل  : قاؿ ،﴾هًبىا

                                                           
 .ِْيوسف:  (ُ)
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: قولو يف ؾباىد، عن األعمش، ثنا: قاؿ سيعري، بن مالك ثنا: قاؿ اغبٌساشٌل،
 الػًميتػىنىنًي. حٌدثنا على كقع حٌت  سراكيلو، حىل  : قاؿ ،﴾هًبىا كىىىم   بًوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿

 قبيح، أِب ابن عن معمر، عن ثور، بن ؿبٌمد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن ؿبٌمد
 من الرجل ؾبلس منها جلس: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىم   ًبوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿ ؾباىد: عن

 بن القاسم ثين: قاؿ شبل، ثنا: قاؿ حيذيفة، أبو ثنا: قاؿ اؼبثٌَن، امرأتو. حٌدثين
 نبٌو كأٌما لو، فاستلقت بو، نٌبها أٌما: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىم   بًوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿بزٌة أِب
 يػثن: قاؿ حٌمد،ػم بن حسنػال ثيابو. حٌدثنا كنزع رًجليها، بني قعد فإنٌو هبا،

: قاؿ ميليكة، أِب بن هللا عبد أخربشل: قاؿ جيريج، ابن عن ؿبٌمد، بن حٌجاج
 بني كجلس لو، استلقت: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: عٌباس البن قلت

 اليماف، بن وبىي ثنا: قاؿ اغًبٌماشٌل، ثنا: قاؿ اؼبثٌَن، ثيابىو. حٌدثين ينزع رًجليها،
 حىل  : قاال كعكرمة، جيبري، بن سعيد عن بذيبة، بن عليٌ  عن سفياف، عن

 ؿبٌمد بن عمرك ثنا: قاؿ ككيع، ابن اػباًتن. حٌدثنا ؾبلس منها كجلس السراكيل،
: ، قاؿ﴾هًبىا كىىىم   ًبوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿ؾباىد عن جابر، عن شريك، عن العنقزٌم،
 العزيز، عبد ثنا: قاؿ اغبارث، حٌدثينالثُػٌنات.  بلغ حٌت  ثيابىو، كحل   استلقت،

 كىىىم   ًبوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿جيبري:  بن سعيد عن حصني، أِب عن قيس، ثنا: قاؿ
 أخربان: قاؿ وبىي، بن اغبسن سراكيلو. حٌدثين ًتٌكةى  أطلقى : قاؿ ،﴾هًبىا
 نػػػع سليماف، يػأب بن افػػعثم عن عييينة، ابن رانػأخب: اؿػػق الرزٌاؽ، دػعب
: قاؿ بلغ؟ ما يوسف ىمٌ  عن سيئل عٌباس ابن شهدتي  :قاؿ ميليكة، أِب ابن
 ييوصىف هبوز أف ككيف: قائل قاؿ فإف اػباًتن. ؾبلس منها كجلس اؽًبٍمياف، حىل  

 فقاؿ ذلك؛ يف اختلفوا العلم أىل إفٌ : قيل نيبٌّ؟  كىو ىذا، دبثل يوسف
 من ليكوف هبا؛ هللا ابتبله فإمٌبا خبطيئة، األنبياء من ابتيلي فٌبن كاف: بعضهم

، على ، هللا  على يٌتكل كال منها، إشفاقنا طاعتو؛ يف فيجدٌ  ذكرىا، إذا كىجىلو



286 

 موضع ليعرًٌفهم بذلك؛ هللا ابتبلىم بل: آخركف كقاؿ. كرضبتو هللا، عفو سعة
 بل: آخركف كقاؿ. اآلخرة يف عليو، عقوبتهم كتركو عنهم، بصفحو عليهم، نعمتو
 اإلًيس كترؾ هللا، رضبة رجاء يف الذنوب، ألىل أئٌمة ليجعلهم بذلك؛ ابتبلىم

 القرآف كأتٌكلوا السلف، أقواؿ خالف فٌبن آخركف كأٌما. اتبوا إذا عنهم، عفوه من
 اؼبرأة نٌبت كلقد: معناه: بعضهم فقاؿ ـبتلفة، أقواالن  ذلك يف قالوا فإهٌنم ِبرائهم،
 من أرادتو فبٌا بو، ؽبٌمها دبكركه؛ يناؽبا أك يضرهبا، أف يوسف هبا كىم   بيوسف،

 أذاىا، من بو ىم   عٌما ذلك ككف و ربٌو، برىاف يوسف رأل أفٌ  لوال مكركه،ػال
: قولو ذلك صٌحة على كالشاىد: قالوا نفسها. ًقبل من ارتدعت أهٌنا ال
 بو ىم   كاف ما ىو فالسوء: قالوا ،(ُ)﴾كىاٍلفىٍحشىاءى  الُسوءى  عىٍنوي  لًنىٍصًرؼى  كىذىًلكى ﴿
 بو، نب ت كلقد: الكبلـ معَن: منهم آخركف كقاؿ. الفحشاء غري كىو أذاىا، من

 أف لوال يوسف، هبا كىم  : فقيل يوسف، عن اػبرب ابتيدئ مثٌ  عنها، اػبرب فتناىى
 هللا كأفٌ  هبا، يػىهيم   لػم يوسف أف إذل الكبلـ معَن كج هوا كأهٌنم ربٌو، برىاف رأل
 فلم ربػٌػًػو، برىاف رأل كلكٌنو هبا، لىػهىم   ربػٌػًػو برىافى  رؤيتو لوال يوسف أفٌ  أخرب إمٌبا
تػ بػىٍعتيمي  كىرىضٍبىتيوي  عىلىٍيكيمٍ  اَّلل ً  فىٍضلي  كىلىٍوالى : ﴿قيل كما هبا، يػىهيم    ًإال   الش ٍيطىافى  الى
 قبلها، "لوال" وابػػػج دًٌـػتق ال العرب أفٌ  نػالقولي ىذين دػػكييفس .(ِ)﴾قىًليبلن 
، لقد زيد، لوال: تريد كىي زيد، لوال قمتي  لقد: تقوؿ ال  مع ىذا قمتي

 آخركف كقاؿ أتكيليو. ييؤخىذ عنهم الذين القرآف، بتأكيل العلم أىل صبيعى  خبلفهما
 سبثيبلن  كاف نٌبهما أفٌ  غري ابؼبرأة، يوسف كىم   بيوسف، اؼبرأة نب ت قد بل: منهم
 النفس، حديث يف حرج كال: قالوا إرادة؛ كال عزمنا ال كالرتؾ، الفعل بني منهما

                                                           
 .ِْ( يوسف: ُ)
 .ّٖالنساء:  (ِ)
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 رآه الذم الربىاف كأٌما. فعله  كال عزـه، معهما يكن لػم إذا القلب، ذكر يف كال
 فقاؿ فيو، ـبتلفوف العلم أىل فإفٌ  اػبطيئة، مواقعة أجلو من فرتؾ يوسف،
 حٌدثنا :ذلك قاؿ من ًذكري  اػبطيئة. مواقعة عن ابلنهي نودم: بعضهم

 نػػع اف،ػسليم يػأب نػب افػػعثم نػع عييينة، ابن اػنػث: اؿػػػق ب،ػػكيري أبو
: نودم: قاؿ ،(ُ)﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿عٌباس ابن عن ميليكة، أِب ابن
: لو؟ قاؿ ريش فبل يطري، فذىب ريشيو، كقع كالطري فتكوف أتزشل، يوسف، ًي
 عٌباس، ابن عن ميليكة، أِب ابن عن سليماف، أِب بن عثماف عن عييينة، ابن ثنا
 قاؿ. أبيو كجو صورة سبثاؿ: قاؿ ربٌو، برىاف رأل حٌت  النداء، على ييعطً  مػل: قاؿ

 ذىب كالطري فتكوف تزشل، يوسف، ًي: فقاؿ إصبعو، على عاضًّا: سفياف
 عن عدٌم، أِب بن ؿبٌمد ثين: قاؿ اغبٌساشٌل، هللا عبد بن زًيد حٌدثين ريشو؟
 يعقوب، ابن ًي: نودم: عٌباس ابن قاؿ: قاؿ ميليكة، أِب ابن عن جيريج، ابن
 فلم: قاؿ لو، ريش ال قعد أك ريشو، ذىب زسل، فإذا ريش، لو كالطائر تكن ال

 أنٌو كاحد، غري كحٌدثين: جيريج ابن قاؿ. ىذا على يزد فلم النداء، على ييعطً 
كحٌدثنا  ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو حٌدثنا إصبعو. على عاضًّا أابه رأل
 قاؿ: قاؿ ميليكة، أِب ابن عن عمر، بن انفع عن أِب، ثنا: ككيع، قاؿ ابن
: لو فقيل يسمع، فلم نودم،: ، قاؿ﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿عٌباس ابن
 حٌدثنا لو؟ ريش فبل نيًتف، كالطري فتكوف تزشل، أف تيريد يعقوب، ابن ًي
 ميليكة، أِب ابن عن اغبضرمٌي، عمرك بن طلحة عن سلمة، ثنا: قاؿ ضبيد، ابن
: نودم نًبٍيانىو، يىػحيلٌ  فهو اؼبرأة، رًجلي بني جلس لىٌما يوسف، أفٌ  بلغين: قاؿ
 مثٌ . فأعرضى  ريشيو، تناثر زسل، إذا الطري فإفٌ  تزًف، ال يعقوب، بن يوسف ًي

                                                           
 .ِْ( يوسف: ُ)
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: قاؿ اؼبثٌَن، فقاـ. حٌدثين إصبعو، على عاضًّا يعقوب لو فتمٌثل. فأعرض نودم،
 عن ميليكة، أِب ابن عن جيريج، ابن عن سفياف، ثنا: قاؿ عقبة، بن قبيصة ثنا
 ريشو، ذىب زسل، إذا كالطري، تكن ال يعقوب، ابن ًي: نودم: قاؿ عٌباس، ابن
 ثنا: قاؿ ؿبٌمد، بن اغبسن ففيزٌع. حٌدثنا النداء، على ييعطً  فلم لو، ريش ال كبقي
: قاؿ ميليكة، أِب بن هللا عبد أخربشل: قاؿ جيريج، ابن عن ؿبٌمد، بن حٌجاج
 زسل، فإذا ريش، لو كالطائر تكوننٌ  ال يعقوب، ابن ًي: نودم: عٌباس ابن قاؿ

 رأل حٌت  شيئنا، النداء على ييعطً  فلم لو. ريش ال قعد أك: قاؿ ريشو. ذىب
.  ففرًؽ، ربٌو، برىاف : قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربان: قاؿ وبىي، بن اغبسن حٌدثناففىػر 
 قاؿ: قاؿ ميليكة، أِب ابن عن سليماف، أِب بن عثماف عن عييينة، ابن أخربان
 فذىب ريشو، كقع كالطري فتكوف أتزشل، يعقوب، ابن ًي: نودم: عٌباس ابن

 بن انفع أخربشل: قاؿ كىب، ابن أخربان: قاؿ يونس، لو؟ حٌدثين ريش فبل يطري،
 يف مكتوب أنت: فقيل يوسف، نودم: قاؿ قتادة، عن وبىي، بن نبٌاـ عن يزيد،

 عن يباف، بن وبىي ثنا: قاؿ ككيع، ابن السفهاء؟ حٌدثنا تعمل عمل األنبياء،
 فتكوف تزشل، يعقوب، بن يوسف: نودم: قاؿ ميليكة، أِب ابن عن جريج، ابن

 عن فكف   يوسف رآه الذم الربىاف: آخركف كقاؿ لو؟ ريش فبل نيًتف، كالطري
 :ذلك قاؿ من ًذكري  يتوع ده. يعقوب صورة أجلو: من اػبطيئة؛ مواقعة
 أخربان: قاؿ العنقزٌم، ؿبٌمد بن عمرك ثنا: قاؿ حٌمد،ػم بن حسنػال حٌدثنا

 لىٍوالى : ﴿قولو يف عٌباس، ابن عن جيبري، بن سعيد عن حصني، أِب عن إسرائيل،
 على عاضًّا يعقوب، كجو -سبثاؿ  أك - صورة رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

 بن عمرك ثنا: قاؿ ككيع، ابن أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت إصبعو،
: عٌباس ابن عن جيبري، بن سعيد عن حصني، أِب عن إسرائيل، عن العنقزٌم،

، لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿  فخرجت صدره، يف فضرب يعقوبي



289 

 عن ًمسعر، عن بشر، بن ؿبٌمد ثنا: قاؿ ككيع، ابن أانملو. حٌدثنا من شهوتو
 سبثاؿ رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ جيبري: بن سعيد عن حصني، أِب
 أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت كف و، كبسط ىكذا، بكٌفو قائبلن  أبيو، كجو
 عن سفياف عن أِب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن كحٌدثنا ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو
 لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿جيبري بن سعيد عن حصني، أِب

 أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت صدره، فضرب أصابعو، على عاضًّا يعقوب،
 جيريج، ابن أخربشل: قاؿ كىب، بن هللا عبد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن يونس
: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف عٌباس، ابن عن ميليكة، أِب ابن عن
. حٌدثنا يتوع ده، فيو، على أمبلتو كاضعنا يعقوب، صورة رأل  بن اغبسن ففػػر 

، بن جرير ثنا: قاؿ عٌباد، بن وبىي ثنا: قاؿ ؿبٌمد،  هللا عبد ظبعت: قاؿ حاـز
: قاؿ ،﴾هًبىا كىىىم   ًبوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو يف عٌباس، ابن عن وبٌدث ميليكة أِب بنا

، رأل حني  هبدىا، كاف اليت شهوتيو فنيزًعت: قاؿ البيت، سقف يف يعقوبى
 ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو اؼبرأة. حٌدثنا فتبعتو البيت، ابب إذل يسعى فخرج
 الػحسن، عن السدكسٌي، خالد بن قيػػرٌة عن أِب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن كحٌدثنا
 على عاضًّا يعقوبى  فرأل انفرج، البيت سقف أفٌ  - أعلم كهللا - زعموا: قاؿ

: قولو يف اغبسن، عن يونس، عن عيلٌية، ابن ثنا: قاؿ يعقوب، أصابعو. حٌدثين
 إصبعو، على عاضًّا يعقوب، مثاؿػت رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿

 عن يونس، عن عيلٌية، ابن ثنا: قاؿ ككيع، ابن يوسف. حٌدثنا يوسف،: يقوؿ
 أخربان: قاؿ العنقزٌم، عمرك ثنا: قاؿ ؿبٌمد، بن اغبسن كبوه. حٌدثنا اغبسن،
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿جيبري بن سعيد عن حصني، أِب عن الثورٌم، سفياف
 أانملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت يعقوب، كجو سبثاؿ رأل: ، قاؿ﴾رىبًٌوً 
 سعيد عن بذيبة، بن عليٌ  عن سفياف، عن يباف، بن وبىي ثنا: قاؿ ككيع، ابن
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 يف فدفع أصابعو، على عاضًّا يعقوب، كجو فيها صورة، رأل: قاؿ جيبري، بنا
، عشر اثنا لو كيًلد يعقوب، كلد فكلٌ  أانملو، من شهوتو فخرجت صدره،  رجبلن

 عشر. حٌدثين أحد غري لو يولد مػكل الشهوة، بتلك نقص فإنٌو يوسف، إاٌل 
 شهاب، ابن عن يزيد، بن يونس أخربشل: قاؿ كىب، ابن أخربان: قاؿ يونس،

يد أفٌ  : رأل الذم الربىاف أفٌ  أخربه الرضبن، عبد بن ضبي  حٌدثنا يعقوب. يوسفي
 ثنا: قاؿ سيويد، بن أيٌوب ثنا: قاؿ اؼبنذر، بن عيسى ثنا: قاؿ ؿبٌمد، بن اغبسن
يد عن الزىرٌم، عن األيلٌي، يزيد بن يونس  مثلو. حٌدثنا الرضبن، عبد بن ضبي
﴾. رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ ؾباىد: عن منصور، عن جرير، ثنا: قاؿ ككيع، ابن
 عن عمرك، عن حٌكاـ، ثنا: قاؿ ضبيد، ابن حٌدثنا يعقوب. لو مىثىلى : قاؿ

: قاؿ عاصم، أبو ثنا: قاؿ عمرك، بن ؿبٌمد مثلو. حٌدثين ؾباىد، عن منصور،
: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿ؾباىد عن قبيح، أِب ابن عن عيسى، ثنا

 عن اء،ػػكرق ثنا: قاؿ شبابة، ثنا: قاؿ حٌمد،ػم بن حسنػال يعقوب. حٌدثنا
 ثنا: قاؿ حذيفة، أبو ثنا: قاؿ اؼبثٌَن، حٌدثين مثلو. ؾباىد، عن قبيح، أِب ابن

 حذيفة، أبو ثنا: قاؿ اؼبثٌَن، مثلو. حٌدثين ؾباىد، عن قبيح، أِب ابن عن شبل،
 عن الثورٌم، أخربان: قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربان: قاؿ وبىي، بن اغبسن كحٌدثنا
 األعلى، عبد بن ؿبٌمد يعقوب. حٌدثنا لو مىثىلى : قاؿ ؾباىد، عن قبيح، أِب ابن
قاؿ:  أنٌو ؾباىد، عن قبيح، أِب ابن عن معمر، عن ثور، بن ؿبٌمد ثنا: قاؿ

 اعبيدير. حٌدثنا يف يعقوب صورة رأل حٌت  امرأتو، من الرجل ؾبلس منها جلس
 رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف ؾباىد، عن منصور، عن جرير، ثنا: قاؿ ضبيد، ابن

. حٌدثين لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى   ثنا: قاؿ حذيفة، أبو ثنا: قاؿ اؼبثٌَن، يعقوبي
 لو كالطري تكوننٌ  ال يعقوب، ابن ًي: نودم: قاؿ بزٌة، أِب بن القاسم عن شبل،
 فرأل رأسو، فرفع كقعد، للنداء، يىعًرض فلم ريش. لو ليس قعد زسل، فإذا ريش،
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؛ فقاـ إصبعو، على عاضًّا يعقوب، كجو  ًذكريه؛ تعاذل هللا، من استحياءن  مرعوابن
 يعقوب. حٌدثنا كجو ؛﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿ هللا قوؿ فذلك
 يعقوب لو مىثىلى : قاؿ عكرمة، عن عرٌِب، بن النضر عن أِب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن

 عن عرٌِب، بن نضر عن ككيع، ثنا: قاؿ كريب، أبو حٌدثنا أصابعو. على عاضًّا
 عن قيس، ثنا: قاؿ العزيز، عبد ثنا: قاؿ اغبارث، حٌدثينمثلو.  عكرمة،

، لو مىثىلى : قاؿ جيبري، بن سعيد عن حصني، أِب  صدره، يف فدفع يعقوبي
 بن عليٌ  عن سفياف، ثنا: قاؿ العزيز، عبد ثنا: أانملو. قاؿ من شهوتو فخرجت
 أحد لو كيًلد يوسف، إاٌل  ابننا، عشر اثنا منهم رجل لكلٌ  ييولىد كاف: قاؿ بذيبة،
 كىب، ابن: أخربان: قاؿ يونس، شهوتو. حٌدثين من خرج ما أجل من عشر؛
 شهوة من بلغ: يقوؿ جعفر، أِب بن هللا عبيد ظبعتي : شيريح أبو قاؿ: قاؿ

 عن عيبيد، بن يعلى ثنا: قاؿ ككيع، ابن بنانو. حٌدثنا من خرجت أف يوسف
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو عن سريين، بن ؿبٌمد سألت: قاؿ اػبراساشٌل، ؿبٌمد
 بن يعقوب بن يوسف: يقوؿ أصابعو، على عاضًّا يعقوبي  لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً 

السفهاء؟!  عمل كتعمل األنبياء، اسم اظبك هللا، خليل إبراىيم، بن إسحاؽ
 اغبسن، عن يونس، عن زيريع، بن يزيد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن ؿبٌمد حٌدثين

 إصبعو، على عاضًّا، يعقوبى  رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف
 عن ثور، بن ؿبٌمد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن مػحٌمد يوسف. حٌدثنا: يقوؿ
 عمل تعمل يوسف، ًي: فقاؿ يعقوب، صورة رأل: قتادة قاؿ: قاؿ معمر،
 يزيد، ثنا: قاؿ بشر، منو. حٌدثنا فاستحيا األنبياء؟! يف مكتوب كأنت الفيٌجار،

 ربٌو، آًيت من آية رأل ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ قتادة: عن سعيد، ثنا: قاؿ
 فعصمو كٌلمو، حٌت  يعقوب، لو مىثىلى  أنٌو لنا ذيًكر معصيتو؛ عن هبا هللا حجزه
 عن قتادة، عن سعيد، ثنا: مفاصلو. قاؿ يف كانت شهوة، كل   كنزع هللا،
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 أصابعو. حٌدثين من إصبع على عاضٌّ  كىو يعقوب، لو مىثىلى  أنٌو اغبسن،
 صاحل، أِب عن أِب سادل، بن إظباعيل أخربان: قاؿ ىيشيم، ثنا: قاؿ يعقوب،

: يقوؿ إصبعو، على عاضًّا البيت، سقف يػف يعقوب، صورة رأل: قاؿ
 اؼبثٌَن، حٌدثين ﴾.رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يعين يوسف، ًي يوسف، ًي

 اغبسن، عن كيونس، منصور، عن ىيشيم، أخربان: قاؿ عوف، بن عمرك ثنا: قاؿ
 سقف يف يعقوب، صورة رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف

 أخربان: قاؿ عوف، بن عمرك ثنا: قاؿ اؼبثٌَن، حٌدثين إصبعو. على عاضًّا البيت،
 إصبعو، على عاضًّا: كقاؿ مثلو، صاحل، أِب عن سادل، بن إظباعيل عن يم،ىيشى 
 حفص عن القيٌمٌي، يعقوب ثنا: قاؿ ضبيد، ابن يوسف. حٌدثنا يوسف،: يقوؿ

يد، بنا  على عاضًّا يعقوب، صورة إذل يوسف نظر: قاؿ عطٌية، بن مشر عن ضبي
، حيث فذاؾ يوسف. ًي: يقوؿ إصبعو، : قاؿ اؼبثٌَن، فاندفع. حٌدثين كقاـ، كف 

 لىٍوالى : ﴿جبري بن سعيد عن حصني، كأِب سادل عن شريك، ثنا: قاؿ اغًبٌماشٌل، ثنا
 أصابعو، على عاضًّا يعقوب، كجو فيها صورة، رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

 ثنا: قاؿ اؼبثٌَن، أانملو. حٌدثين بني من شهوتو فخرجت صدره، يف فدفع
 رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿جيبري بن سعيد عن حصني، أِب عن ًمسعر، ثنا: قاؿ نيعيم، أبو

 أانملو. حٌدثنا من الشهوة فخرجت أبيو، كجو سبثاؿ رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى 
 عن عوانة، أبو ثنا: قاؿ -عٌباد  يعين ابن - وبىي ثنا: قاؿ ؿبٌمد، بن اغبسن
 صورة سبثاؿ: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿صاحل أِب عن سادل، بن إظباعيل
ثنا عبد الرزٌاؽ، قاؿ: : قاؿ وبىي، بن اغبسن البيت. حٌدثنا سقف يف يعقوب،
 يعقوبى  رأل: قاؿ اغبسن، عن عيبيد، بن يونس عن سليماف، بن جعفر أخربان
 حصني، أِب عن الثورٌم، أخربان: قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربان: يده. قاؿ على عاضًّا
 ضرب يعقوب: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف جيبري، بن سعيد عن
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 الفرج، بن اغبسني عن أانملو. حيدًٌثت من شهوتو فخرجت صدره، على بيده
 الضٌحاؾ، ظبعتي : قاؿ سليماف، بن عبيد أخربان: قاؿ ميعاذ، أاب ظبعتي : قاؿ
 لو مىثىلى  أنٌو يزعموف ربٌو؛ من آية ؛﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف يقوؿ

 أكعد ما يوسفي  رأل الذم الربىاف بل: آخركف كقاؿ فاستحيا منو. يعقوب،
 ثنا: قاؿ كريب، أبو حٌدثنا :ذلك قاؿ من ًذكري  أىلىو. الزسل ، على هللا

 يوسف رفع: قاؿ القيرظٌي، كعب بن ؿبٌمد ظبعتي : قاؿ مودكد، أِب عن ككيع،
 كىافى  إًن وي  الزًٌسلى  تػىٍقرىبيوا الى : ﴿البيت حائط يف كتابه  فإذا البيت، سقف إذل رأسو،
 عن مودكد، أِب عن أِب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن . حٌدثنا(ُ)﴾سىًبيبلن  كىسىاءى  فىاًحشىةن 
 فرأل ىم ، حني البيت، سقف إذل رأسو، يوسف رفع: قاؿ كعب، بن ؿبٌمد
، : . قاؿ﴾سىًبيبلن  كىسىاءى  فىاًحشىةن  كىافى  ًإن وي  الزًٌسلى  تػىٍقرىبيوا الى : ﴿البيت حائط يف كتاابن
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ كعب: بن ؿبٌمد عن معشر، أِب عن اغبيباب، بن زيد ثنا
 أخربان: قاؿ يونس، الزسل. حٌدثنا تعظيم من القرآف يف رأل ما لوال: قاؿ ،﴾رىبًٌوً 
 القيرظٌي، ظبعت: قاؿ صخر، أِب عن يزيد، بن انفع أخربشل: قاؿ كىب، ابن
 عىلىٍيكيمٍ  كىًإف  : ﴿هللا كتاب من آًيت ثبلث: يوسف رأل الذم الربىاف يف يقوؿ

 أىفىمىنٍ : ﴿كقولو اآلية، ،(ّ)﴾شىٍأفو  يف  تىكيوفي  كىمىا: ﴿كقولو اآلية، ،(ِ)﴾غبىىاًفًظنيى 
 مثل يقوؿ ىبلؿ أاب ظبعت: انفع . قاؿ(ْ)﴾كىسىبىتٍ  دبىا نػىٍفسو  كيلًٌ  عىلىى قىائًمه  ىيوى 
: قاؿ ؿبٌمد، بن اغبسن . حٌدثنا﴾الٌزسلى  تػىٍقرىبيوا كىالى : ﴿رابعة آية كزاد القيرظٌي، قوؿ

                                                           
 .ِّاإلسراء:  (ُ)
 .َُاالنفطار:  (ِ)
 .ُٔيونس:  (ّ)
 .ّّالرعد:  (ْ)
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 لىٍوالى : ﴿القيرظيٌ  كعب بن ؿبٌمد عن معشر، أبو أخربان: قاؿ ؿبٌمد، بن عمرك ثنا
 رأل بل: آخركف كقاؿ الزسل. من عليو هللا حرـٌ ما: ، فقاؿ﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

: قاؿ أِب، ثين: قاؿ سعد، بن ؿبٌمد حٌدثين :ذلك قاؿ من ًذكري  اؼبلك. سبثاؿ
 لىٍوالى  هًبىا كىىىم   بًوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿ عٌباس: ابن عن أبيو، عن أِب، ثين: قاؿ عٌمي، ثين
 ضبيد، ابن اؼبلك. حٌدثنا سبثاؿ أيرم ربٌو، آًيت: يقوؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 
: يقوؿ بلغين فيما العلم أىل بعض كاف: قاؿ إسحاؽ، ابن عن سلمة، ثنا: قاؿ

، رأل الذم الربىاف  على عاضًّا يعقوب: كالفحشاء السوء عنو فصرؼ يوسفي
 سٌيده، إطفري خياؿ ىو إمٌبا: بعضهم كيقوؿ. ىارابن  انكشف رآه افلمٌ  أصبعو،
الباب.  لدل ألفياه، كاتٌبعتو منها، ىرب لىٌما أنٌو كذلك الباب، من دان حني
 ىمٌ  عن أخرب ثناؤه جلٌ  هللا إفٌ : ييقاؿ أف ابلصواب ذلك يف األقواؿ كأىكذل

 برىاف يوسف رأل أف لوال بصاحبو، منهما كاحد كلٌ  العزيز، كامرأة يوسف،
. الفاحشة من يوسف بو ىم   ما ركوب عن زجرتو هللا، آًيت من آية ربٌو، كذلك

 كجائز اؼبلك، صورة تكوف أف كجائز يعقوب، صورة اآلية تلك تكوف أف كجائز
 حٌجة كال الزسل، على القرآف يف هللا ذكرىا اليت اآلًيت يف الوعيد يكوف أف

 هللا، قالو ما ذلك يف ييقاؿ أف كالصواب. أمٌو  من ذلك، أبمًٌ  قاطعة، للعذر
 .(ُ)«عاًلمو إذل ذلك عدا ما كترؾ بو، كاإليباف كتعاذل، تبارؾ

 تعليق:
حٌت إذا صرفنا النظر عن كضوح سقامة ىذه اؼبركًٌيت اؼبنسوبة إذل بعض  

السلف؛ فإهٌنا تبقى )غري كاجبة(؛ ألهٌنا قد فقدت صفة الكٌلٌية، كصفة القطعٌية، 
معنا؛ كلذلك ال ييدًخل ىذه اؼبركًٌيت يف )السلفٌية الواجبة( إاٌل جاىله، هبهل 

                                                           
 .ََُ-ِٖ/ُّ( جامع البياف: ُ)
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به يٌتبع  ؛ أك مستضعىفه ىواه، كإف خالف األدٌلة القطعٌيةسقامتها؛ أك متعصًٌ
 ىباؼ أىلى الباطل، فيوافقهم على أابطيلهم؛ ليسلم ىو كأىلو من أذاىم!!!

 هم نًي،ػال ىذين تفسري يػف ،مفٌسركفػال طٌوؿ»قاؿ أبو حٌياف األندلسٌي: 
 أختاره: فيٌساؽ. كالذمال آلحاد نسبتو هبوز ال ما - ليوسف - بعضهم كنسب

 الربىاف، رؤية لوجود منفيٌّ؛ وػى لػب البٌتة، ،هاػب مٌّ ػػىى  منو يقع لػم  يوسف أفٌ 
، لقد: تقوؿ كما  )لوال( جواب إفٌ  :(ُ)تقوؿ كال هللا. عصمك أف لوال قارفتى
 أدكات صريح بل ذلك، امتناع على دليل يقـو ال كاف كإف عليها، متقدًٌـ
 ذلك إذل ذىب كقد عليها، أجوبتها تقدصل جواز يف ـبتلىف العاملة الشرط

 بل مربٌد؛ػال العٌباس كأبو األنصارٌم، زيد أبو البصرٌيني أعبلـ كمن الكوفٌيوف،
 مهورػج (ِ)تقوؿ كما عليو، قبلو ما لداللة ؿبذكؼ؛ )لوال( جواب إفٌ : نقوؿ

 فأنت فعلت، إف فيقٌدركنو: فعلت، إف م،ػظالً  أنت: العرب قوؿ يػف البصرٌيني،
 تقدير على ميثبىت ىو بل الظلم، ثبوت على م"،ػظالً  "أنت: قولو يدؿٌ  كال م،ػظالً 

 فكاف ها"،ػب هم  ػل و،ربٌ  برىاف رأل أف "لوال التقدير: ىنا ككذلك الفعل، كجود
ا ، ميوًجدن ػمٌو  فانتفى الربىاف، رؤية كيجد لكٌنو الربىاف، رؤية انتفاء تقدير على لًػهى
ا، كاف هبا"، "كىلىػهىم   الكبلـ: كاف كلو الزٌجاج: قوؿ إذل التفات كال الػهىُم.  بعيدن
 )لوال(، جواب ىو﴾ هًبىا كىىىم  : ﴿قولو أفٌ  ييوًىم ألنٌو البلـ؟ سقوط مع فكيف
 نفس يكوف أف تقدير كعلى. جوابػال دليل ىو ماػكإنٌ  بذلك، نقل مػل ككبن
 كاف إذا - )لوال( جواب (ّ)أييت ما أف جوازػل ببلزمة؛ ليست فالبلـ جواب،ػال

                                                           
 كالصواب: )نقوؿ(، ابلنوف.( كذا يف اؼبطبوع: )تقوؿ(، ابلتاء، ُ)
 ( كذا يف اؼبطبوع: )تقوؿ( ابلتاء، كالصواب: )يقوؿ(، ابلياء، كإف جاز ابلتاء.ِ)
 ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )أف أييت(.ّ)
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 زيد كلوال ألكرمتك، زيد لوال: تقوؿ الـ، كبغري ابلبلـ، -اؼباضي  بصيغة
 د.بعً يي  لػم الػجواب نفس ىو﴾ هًبىا كىىىم  : ﴿قولو أفٌ  إذل ذىب فمن. أكرمتك

: قولو يف تىػم   قد الكبلـ إفٌ : قاؿ من قوؿ إفٌ  عطٌية: ابن لقوؿ التفات كال
 أف لوال اؼبعَن: كإفٌ  ،﴾هًبىا كىىىم  ﴿ قولو: يف )لوال( جواب كإفٌ  ،﴾ًبوً  نبى تٍ  كىلىقىدٍ ﴿
 لساف يرٌده قوؿه  كىذا ، قاؿ: يوسف يهيم   فلم هبا، هم  ػل الربىاف، رأل

 ذكر، كما فليس العرب"، لساف "يرٌده: قولو أٌما. انتهى السلف، كأقواؿ العرب،
تعاذل:  هللا قاؿ العرب، لساف يف بوجوده ،ذلك جواز ىػإل ذىب من استدؿٌ  كقد
 ،(ُ)﴾اٍلميٍؤًمًننيى  ًمنى  لًتىكيوفى  قػىٍلًبهىا عىلىى رىبىٍطنىا أىفٍ  لىٍوالى  ًبوً  لىتػيٍبًدم كىادىتٍ  ًإفٍ ﴿

 ما على جواب،ػال أنٌو على يتخرٌج أف إٌما ،﴾ًبوً  تػيٍبًدمػػلى  كىادىتٍ  ًإفٍ : ﴿فقولو
 دليل أنٌو من إليو، ذىبنا ما على يتخرٌج أف كإٌما القائل، ذلك إليو ذىب

 أقواؿ كأٌما. بو" تيبدم لكادت قلبها، على ربطنا أف "لوال كالتقدير: جواب،ػال
 أقواؿ هاػألنٌ  ذلك؛ من يءػش -منهم  أحد عن - يصحٌ  ال أنٌو فنعتقد السلف،
 مسلمني،ػال فيٌساؽ بعض يػف ،قادحة هاػكون مع بعضنا، بعضها يناقض متكاذبة،
 عليو يساعد ال السلف عن ريكم كالذم. ابلعصمة ،ؽبم مقطوعػال عن فضبلن 
 همػألنٌ  دليل، عليو يدؿٌ  كال حذكفنا،ػم )لوال( جواب قٌدركا همػألنٌ  العرب، كبلـي 

 ،محذكؼػال يكوف أف على إاٌل  ،العرب كبلـ يدؿٌ  كال. هبا" "لىػهىم   يقٌدركا: مػل
 الشيء حذىؼػيي  كال عليو، دليل الشرط قبل ما ألفٌ  الشرط؛ قبل ما معَن من
 ال فبٌا التفسري، كتب يػف ما نقل عن ىذا، كتابىنا طه ران كقد. عليو دليل لغري
 يػف اليت اآلًيت كمساؽ العرب، لساف عليو دؿ   ما على كاقتصران ذكره، يليق
. يشني ما كلٌ  من  يوسف كبراءة العصمة، على يدؿٌ  ٌماػم السورة، ىذه

                                                           
 .َُ( القصص: ُ)
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 ،فليطالع ذلك ،ي ىذه اآليةػف ،رينمفسًٌ ػل عن القً كمن أراد أف يقف على ما ني 
 .(ُ)«ماػرىػة، كغي، كابن عطيٌ ي تفسري الزـبشرمٌ ػف

 العلماء ىؤالء إذل نسبتها رأيت اليت األقواؿ ىذه»كقاؿ الشنقيطٌي:  
 كىذا صحيح، بسند عنو، نيقل عٌمن نقلو، يثبت لػم قسم :قسمني إذل منقسمة

 منهم عنو ثبت كمن ذيًكر، من بعض عن ثبت كقسم .سقوطو يف إشكاؿ ال
 عن تلٌقاه إنٌػما أنٌو :لليقني الػمزاًحم الظٌن، على الغالب فالظاىر ذلك، من شيء

 . إليو كثري كال قليل، منو ييرفىع كلػم فيو، للرأم ؾباؿ ال ألنٌو اإلسرائيلٌيات؛
 بني جلس أبنٌو يوسف، هللا، نيبٌ  يف القوؿ على التجٌرؤ ينبغي ال أنٌو تعلم كهبذا
 أفٌ  مع الركاًيت؛ ىذه مثل على اعتمادنا هبا، يزشل أف ييريد أجنبٌية، كافرة رًجلىي
 لو خرجت اليت الكفٌ  كقٌصة الكذب، لوائح عليو تلوح ما الركاًيت اؼبذكورة يف
 فيو - صٌحتو فرض على - ذلك ألفٌ  هبا؛ يبارل ال منهنٌ  ثبلث كيف مرٌات، أربع
ـٌ  زاجر أكرب  القرآف داللة قٌدمنا أانٌ  مع األنبياء! خبيار ظٌنك فما الفيٌساؽ، لعوا
 :أمرين أحد تتعٌدل ال اغبقيقة أفٌ  كأكضحنا متعٌددة، جهات من براءتو، على
، ،بػها ىمٌّ  منو يقع لػم يكوف أف إٌما  رؤية عدـ على ىػٌمو، تعليق على بناء أصبلن

، ابلتقول اؼبزمـو الطبيعيٌ  الػميل ىػٌمو يكوف أف كإٌما الربىاف، رأل كقد الربىاف،
 .(ِ)«كالعلم عند هللا تعاذل

ال يبيكن أف تػيعىٌد جزءنا من  فهذه الركاًيت الباطلة السقيمة العقيمة األثيمة 
رين، فهو غاًلط، أك ميغاًلط؛  )السلفٌية الواجبة(، كمن قاؿ بصٌحتها من الػمفسًٌ

 من أكاذيب اليهود، كأمثاؽبم من )أعداء األنبياء(.  -ببل أدسل ريب  -ألهٌنا 

                                                           
 .ِٓٗ-ِْٗ/ٓ( تفسري البحر ايط: ُ)
 .ُٖ-َٖ/ّ( أضواء البياف: ِ)
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ل الرجي  كجلس ؾبلسى  ،وسراكيلى  ل  و حى ل من أنٌ نقى ا ما يي كأمٌ »قاؿ ابن تيمٌية:  
م ػا لو فبٌ فكلٌ  ،كأمثاؿ ذلك ،ا على يدهعاضًّ  ،و رأل صورة يعقوبكأنٌ  ،مرأةػالمن 
 ،ا ىو مأخوذ عن اليهودفإمبٌ  ،م يكن كذلكػكما ل ؛كال رسولو ، هللا بوخرب ػي ي

ن ن نقلو مً مى  ككلٌ  .ا فيهمكقدحن  ،على األنبياء ،الذين ىم من أعظم الناس كذابن 
 .(ُ)«اا كاحدن حرفن  نا عن نبيٌ  ذلك أحده م ينقل من ػفعنهم نقلو؛ ل ،اؼبسلمني

فالعجب كٌل العجب، من )ابن تيمٌية(: كيف أثَن على تفسري الطربٌم، 
 كقد امتؤل هبذه الركاًيت السقيمة األثيمة، كأمثاؽبا، من اإلسرائيلٌيات الباطلة!!!

 تفسري هافأصحُ  الناس، أيدم فػي التػي التفاسيػر، كأٌما»قاؿ ابن تيمٌية: 
 كليس الثابتة، ابألسانيد السلف، مقاالت يذكر فإنٌو الطربٌم؛ جرير بن حٌمدػم
 .(ْ)«...(ّ)كالكليبٌ  ،(ِ)قاتل بن بكريمي ، كمتٌػهىمنيػال عن ينقل كال بدعة، فيو

 ، بركاًيتو!التاـٌ  من الوثوؽ ،حذير العاٌمةػت - على العلماء -فالواجب 
من الكتب  ،من ذلك موسوعات كيًجدىتٍ  مٌ ػث»قاؿ ؿبٌمد حسني الذىيٌب:  

عن  ٌم،مرك ػمن التفسري ال ،هاػما كقع ألصحاب كل    تٍ عى مى ػى التفسري، ج ػيفة فمؤل  ػال
 أفٌ  ظػػػبلحى . كيي مٌ ر ػػػرير الطبػػن جػر ابػػيػسػفػتػهم، كػػابعيػكت ،وػابػػكأصح، ٌي ػالنب
 عوا يفتوسٌ  -نقلوا تفاسريىم ابإلسناد  كإف -على شاكلتو  كمن ،جرير ابن
 .(ٓ)«بو امل ما ليس موثوقن ػكش ، استفاضكأكثركا منو، حٌت  ،النقل

                                                           
 .ُْٕ/َُ: الفتاكل ةؾبموع (ُ)
 الػمطبوع، كلعٌل مراده: )مقاتل بن سليماف بن بشري(. كذا يف( ِ)
 لػم يػخلي )تفسري الطربٌم(، من ركاًيت )الكليٌب(، خيليوًّا اتمًّا!!! ( ّ)
 .َِٖ/ُّ( ؾبموعة الفتاكل: ْ)
 .ُُّ/ُ( التفسري كاؼبفٌسركف: ٓ)



299 

، اإلماـ اؼبشهور د بن جرير بن يزيد الطربمٌ ىو ؿبمٌ »كقاؿ ابن عثيمني: 
كمرجع  ،رػػكتفسريه: ىو أصل التفسري ابألث ق.َُّي سنة ػي التفسري، توفٌ ػف

ريد أف هبمع و يي ىبلو من بعض اآلاثر الضعيفة، ككأنٌ  ابألثر، كالرين عبميع اؼبفسٌ 
يف تفسري القرآف، كيدع للقارئ اغبكم عليها  ،كم عن السلف من اآلاثرما ري 

دة من كجو، ع رجاؿ السند، كىي طريقة جيٌ حبسب تتبُ  ،ة أك الضعفابلصحٌ 
 حٌت  ؛الواردةجمع اآلاثر ػها تػدة من جهة أنٌ فجيٌ  دة من كجو آخر.كليست جيٌ 

دة من كليست جيٌ  كيشهد بعضها لبعض. ،ا تكوف طرقها ضعيفةال تضيع، كردبٌ 
هذا كىذا، لكن ػكأيخذ ب ،ابلسمني خلط الغث  ػما يػالقاصر ابلعلم ربٌ  جهة أفٌ 

ككبلـ العلماء  ،همػى أحوالػمن عرؼ طريقة السند، كراجع رجاؿ السند، كنظر إل
 .(ُ)«فيهم؛ علم ذلك
؛ (تفسري الطربمٌ )ي على ػثنػال يلبث أف يي  - نفسو - (عثيمنيابن )كلكٌن 

 .، كأمثالوخشرمٌ ػالزم ل عليو تفسريى ردًّا على من فض  
 ركف الطلبةى حذًٌ ػي رين يمتأخًٌ ػبعض ال ي رأيتي ػٌ أن كالعجيبي »قاؿ ابن عثيمني: 

ات، كيقولوف: عليكم ابإلسرائيليٌ  - على زعمهم -ملوء ػو ممن تفسريه؛ ألنٌ 
هم ػئوف؛ ألنٌ خطً ػو ذلك، كىؤالء مي ػبػا أشػكم ،خشرمٌ ػللزم ،اؼ(ر الكشٌ ػتفسي)ػػب
هم ػكإعجاب ،كاعتزازىم أبنفسهم ،عن السلف ،جهلهم بفضل التفسري ابآلاثرػل

 .(ِ)«صاركا يقولوف ىذا ،ِبرائهم

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

 

(، كتستنكركف العهد القديػم: كيف تطعنوف يف أكثر قصص )إن قيل
إذل )الوحي(، كقد اشتملت كتب اؼبؤلٌفني اؼبنتسبني إذل )اإلسبلـ(، على  نسبتها

 ؟!تب التفسري، ككتب اغبديث، ككتب التاريخأمثاؽبا، كال سٌيما ك
بعض اؼبنتسبني إذل )اإلسبلـ(، على ما يسٌميو تب : اشتملت كقلت

 (. اإلسرائيلٌيات) العلماء:
كإف ركاىا بعض اؼبنسوبني ، (اإلسبلـ) كن نسبتها إذليبي  كاًيت الر  كىي

كعب األحبار، ككىب بن منٌبو، كأمثاؽبما،   :؛ فإٌف مصدرىا(اإلسبلـ)إذل 
 ؛ من آًيت القرآف الكرصل، كال من أقواؿ الرسوؿ :كليست تلك الركاًيت

  !!؟!(اإلسبلـ)ب إذل نسى لكي تي 
 ... : القاضي أبو بكر قاؿ ابن العرِبٌ »القرطيٌب: أبو عبد هللا قاؿ 

إاٌل ما ذكرانه، فمن الذم يوصل السامع  ،م يصٌح عنو فيو قرآف كال سٌنةػكإذ ل
إذل أيٌوب خربه، أـ على أٌم لساف ظبعو؟ كاإلسرائيلٌيات مرفوضة عند العلماء 

عن ظباعها أذنيك، فإهٌنا ال  ؾ، كاصممٍ عن سطورىا بصرى  ضٍ على البتات؛ فأعرً 
، كال تزيد فؤادؾ تي    .(ُ)«إاٌل خباالن عطي فكرؾ إاٌل خياالن

د يف وجى كىذا ذكره ابن قتيبة يف اؼبعارؼ، كىو كمثلو يي »كقاؿ ابن تيمٌية: 
كىذا ككبوه منقوؿ عٌمن ينقل  .ككبوه ،كتاريخ ابن جرير الطربمٌ   ،التواريخ

ككبوىا من أحاديث األنبياء اؼبتقٌدمني، مثل كىب بن  ،األحاديث اإلسرائيلٌية
بن دينار، كؿبٌمد بن إسحاؽ، كغريىم. كقد ككعب األحبار، كمالك  ،منٌبو

                                                           
 .ُِٓ/ُٖ( اعبامع ألحكاـ القرآف: ُ)
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ال هبوز أف  - عن األنبياء اؼبتقٌدمني - ما ينقلو ىؤالء مع اؼبسلموف على أفٌ ػأج
ل عمدة يف دين اؼبسلمني، إاٌل إذا ثبت ذلك بنقل متواتر، أك أف يكوف عى هبي 

 . (ُ)«منقوالن عن خامت اؼبرسلني
إاٌل ما أذف الشارع  ،اإلسرائيلٌياتكلسنا نذكر من »كقاؿ ابن كثري: 

، كىو القسم الذم  كسٌنة رسولو ،خالف كتاب هللاػٌما ال يػنقلو، م يف
كرد  ،مبهى مي ػر عندان، أك تسمية لمختصى ػل ٌما فيو بسطه ػب، مكذ  يي  كال ،ؽصد  يي  ال

فنذكره على سبيل التحٌلي بو، ال على  ؛فائدة يف تعيينو لنا ال بو شرعنا، فبٌا
على كتاب  ،كاالستناد ،ما االعتمادػكاالعتماد عليو. كإنٌ  ،سبيل االحتياج إليو

أك حسن، كما كاف فيو ضعف  ،ما صٌح نقلو ، هللا ة رسوؿكسنٌ  ،هللا
 . (ِ)«نبٌينو

 ة، دل أرى كقد كردت يف ىذا آاثر كثرية إسرائيليٌ »كقاؿ ابن كثري أيضنا: 
منها ما ىو موضوع من كضع زاندقتهم، كمنها  يل الكتاب بذكرىا؛ ألفٌ تطو 
 ا، ككبن يف غنية عنها، ك اغبمد. كفيما قص  قد وبتمل أف يكوف صحيحن  ما

 ،وجنا هللامن بقٌية الكتب قبلو، كدل وبي  ،هللا تعاذل علينا يف كتابو غنية عٌما سواه
 . (ّ)«رسولو إليهم كال

عن السلف، كغالبها  ،كم يف ىذا آاثر كثريةكقد ري » كقاؿ ابن كثري أيضنا:
ر فيها، كهللا أعلم حباؿ كثري منها، كمنها نظى ليي  ؛لنقى اليت تي  ،من اإلسرائيلٌيات

الذم أبيدينا، كيف القرآف غنية عن كٌل ما  ع بكذبو؛ ؼبخالفتو اغبقٌ قطى قد يي  ما

                                                           
 .ّٓ/ُِ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ٕ/ُ( البداية كالنهاية: ِ)
 .ّْٖ/ٖ( تفسري القرآف العظيم: ّ)
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كزًيدة كنقصاف، كقد  ا ال تكاد زبلو من تبديلعداه من األخبار اؼبتقٌدمة؛ ألهنٌ 
 . (ُ)«ضع فيها أشياء كثريةكي 

كالذم نسلكو يف ىذا التفسري اإلعراض عن كثري »كقاؿ ابن كثري أيضنا: 
من األحاديث اإلسرائيلٌية؛ ؼبا فيها من تضييع الزماف، كؼبا اشتمل عليو كثري 

ا،  م ال تفرقة عندىم بني صحيحها كسقيمهج عليهم، فإهنٌ من الكذب اؼبرك   ،منها
 . (ِ)«ٌفاظ اؼبتقنوف من ىذه األٌمةره األئٌمة اغبي كما حرٌ 

كالتفسري كاغبديث، كبلنبا أتثٌر إذل حٌد  »كقاؿ ؿبٌمد حسني الذىيٌب: 
كبري، بثقافات أىل الكتاب، على ما فيها من أابطيل كأكاذيب، ككاف 

عض سٌيء، حيث تقٌبلها العاٌمة بشغف ظاىر، كتناقلها ب لئلسرائيلٌيات فيها أثر
ل يصل أحياانن إذل حٌد التسليم هبا، على ما فيها من سخف اػباٌصة يف تساىي 

فسد على كثري من اؼبسلمني عقائدىم، ، ككذب صريح، األمر الذم كاد يي بنيًٌ 
 . (ّ)«كهبعل اإلسبلـ يف نظر أعدائو دين خرافة كتٌرىات

اؼبصدر الثاشل الذم أشران لو من قبل: ىو »كقاؿ صبلح اػبالدٌم:  
م ترد يف القرآف كاغبديث ػالركاًيت كاألقواؿ كاألخبار اؼبتعٌلقة ابلسابقني، كاليت ل

مسٌماة ػالصحيح، كإمٌبا أيخذت من كتب السابقني، كأقواؿ أىل الكتاب، كىي ال
ىو  :عند العلماء ابإلسرائيلٌيات. إٌف اؼبذكور يف اإلسرائيلٌيات عن قصص القرآف

ة؛ ألهٌنا مستمٌدة من بين إسرائيل، كبنو إسرائيل معلومات غري موثوقة، كال يقينيٌ 
غري مؤسبنني على توراهتم، كال على دينهم، فكيف يؤسبنوف على أخبار كركاًيت 

                                                           
 .ُٓٓ/ٗ( تفسري القرآف العظيم: ُ)
 .ُُْ/ٗ( تفسري القرآف العظيم: ِ)
 .ُٖاإلسرائيلٌيات يف التفسري كاغبديث: ( ّ)
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التاريخ؟ إٌف الذم يتجرٌأ على ربريف الكتاب السماكٌم )التوراة( يهوف عليو 
ائيلٌيات، ربريف أخبار التاريخ!! كدبا أٌف ىذه ىي صفة األخبار اؼبذكورة يف اإلسر 

موردنا من موارده،  فبل هبوز أف قبعلها مصدرنا من مصادر القصص القرآشٌل، كال
كال أف نستمٌد منها معلومات، أك تفاصيل أحداث ذلك القصص، كال هبوز أف 
نفٌسر كبلـ هللا، الصادؽ الصحيح، يف القرآف، اؼبتعٌلق بذلك القصص، هبذه 

 .(ُ)«فة!!محر  ػكذكبة الاؼبعلومات، كالركاًيت اإلسرائيلٌية، اؼب
ا »كقاؿ صبلح اػبالدٌم أيضنا:  لكن نرل أٌف اعبملة تقٌدـ لنا توجيهن

م نكن مع السابقني، كىم يعيشوف أحداث قصصهم، فمن ػاترىبيًّا، كىو أنٌنا ل
م يكونوا لدل من سبقهم ػفوف لأين نعرؼ ىذه التفاصيل، كاليهود الكاتبوف ارًٌ 

وف أحداثهم ككقائعهم؟ نقوؿ لكٌل من أكرد تفاصيل من األقواـ، فكيف يفرتض
ألحداث القصص القرآشٌل، غري مذكورة يف اآلًيت، كاألحاديث الصحيحة: من 

م تكن لديهم، كىم يعيشوهنا؟ فمن أين ػأدراؾ هبذا؟ ككيف عرفتها؟ كأنت ل
  اإلسرائيلٌيات؟ ىل ةي بى تػى أخذهتا؟ إف أخذهتا من اإلسرائيلٌيات، فمن أين أخذىا كى 

ٍيًهمٍ  كيٍنتى  كىمىا﴿كانوا لديهم، كىم يعيشوهنا؟ إٌف قولو تعاذل:  : دعوة (ِ)﴾لىدى
لكٌل ابحث، كدارس للقصص القرآشٌل، أف يقف عند اؼبصادر اليقينٌية 

 .(ّ)«الصحيحة، يف ذلك، كىي اآلًيت، كاألحاديث الصحيحة
أنباء إذا كانت اآلية تطالبنا ابلتثٌبت من »كقاؿ صبلح اػبالدٌم أيضنا: 

نني، فكيف ابألنباء مى ػموف كغري مؤتكأخبار الفاسقني، من اؼبسلمني، ألهٌنم متٌػهى 

                                                           
 .ّْ( القصص القرآشٌل: ُ)
 .ْْ( آؿ عمراف: ِ)
 .ْٔ-ْٓ( القصص القرآشٌل: ّ)
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كاألخبار اليت يقٌدمها لنا أىل الكتاب، كخباٌصة اليهود، كىم كافركف ؾبركحوف، 
كليسوا علمٌيني كال موضوعٌيني؟ هبب أف نكوف أماـ أنبائهم أكثر حذرنا كتثبٌػتنا 

 .(ُ)«كسبحيصنا
مصطلح إسبلمٌي، أطلقو  :كاإلسرائيلٌيات»ػبالدٌم أيضنا: كقاؿ صبلح ا

 ،معلوماتػكاٌدثني، على تلك ال ،كاؼبفٌسرين ،العلماء اؼبسلموف، من اؼبؤٌرخني
مصادر ػر الػن، من غيػابقيػي أيخذت عن السػكاألقواؿ، الت ،ارػكاألخب ،كالركاًيت

الكتاب، كبشكل أخٌص اإلسبلمٌية اؼبوثوقة، كابلذات تلك اؼبأخوذة عن أىل 
عن بنػي إسػرائيل، أك اليهػود! كليس كٌل تلك األقواؿ كالركاًيت مأخوذة عن 

إسرائيل، فقد يكوف مصدرىا نصرانيًّا، أك ركمانيًّا، أك فارسيًّا، اؼبهٌم أهٌنا غري  بين
دة. كقد أيطلق على كٌل ذلك الركاـ الكبري، من األخبار موثوقة، كال معتمى 

ائيلٌيات. كظبٌيت هبذا االسم من ابب تغليب اؼبصادر اإلسرائيلٌية، كاألقواؿ: إسر 
على غريىا من اؼبصادر، كألٌف الركاًيت اإلسرائيلٌية أكثر من غريىا من الركاًيت، 
كألٌف اليهود ىم أحرص أصناؼ الكٌفار على حرب اؼبسلمني كإغوائهم، كعلى 

ككٌل ىذه اإلسرائيلٌيات  صٌدىم عن دينهم، كعلى ربريف معلوماهتم كتصٌوراهتم!!
غري الثابتة تتحٌدث عن أخبار كأحداث ككقائع، جرت للسابقني من األقواـ 
كاألمم، كحدثت مع السابقني من األنبياء كاؼبرسلني، كتيضيف ىذه اإلسرائيلٌيات 

سكت عنها  ،إضافات تفصيلٌية ألحداث القصص القرآشٌل، كتفٌصل يف مشاىد
مات اؼبتعٌلقة أبظباء، أك أماكن بنٌي بعض اؼببهى كاغبديث الصحيح، كتي  ،القرآف

القصص القرآشٌل. كىذه اإلسرائيلٌيات موجودة يف العهد القدصل، الذم يؤمن بو 
اليهود، كيف العهد اعبديد، الذم يؤمن بو النصارل، كيف بعض الكتب اليت 

                                                           
 .ُٓ( القصص القرآشٌل: ُ)
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باريٌوف، يتداكؽبا اليهود كالنصارل، فيما بينهم، كاليت نقلها عنهم اؼبؤٌرخوف كاإلخ
 . (ُ)«فيما بعد

كقد اطٌلع بعض أىل العلم من اؼبسلمني، »كقاؿ صبلح اػبالدٌم أيضنا: 
بعد عهد الصحابة، على تلك اإلسرائيلٌيات، كأيعجبوا دبا تقٌدمو من تفصيبلت، 
كمعلومات، عن كقائع اتريخ اؼباضني، كقصص السابقني، فسٌجلوىا يف 

ككتاابهتم، ككضعوىا هجانب اآلًيت القرآنٌية، تفاسريىم، كتوارىبهم، كمؤٌلفاهتم، 
كاألحاديث النبويٌة، كاعتربكا ذلك كٌلو أترىبنا للماضي، كبياانن لقصص األنبياء. 
كدٌكنوا كتبهم على ىذا األساس، كخلطوا اغبٌق ابلباطل، كمزجوا الثابت بغري 

ذكا كٌل ما الثابت، كأقبل اؼبسلموف على كتاابت ىؤالء اؼبؤٌرخني كاؼبفٌسرين، كأخ
فيها من ركاًيت كأخبار كمعلومات، تتعٌلق بقصص األنبياء، أك غريىم، كدل يبٌيزكا 
صحيحها من سقيمها، كحٌقها من ابطلها! إنٌنا مع اٌققني من العلماء الذين 

م أيخذكا هبا، كاكتفوا يف إثبات أحداث ككقائع ػتوٌقفوا يف اإلسرائيلٌيات، كل
م ػيف القرآف الصريح، كاغبديث النبوٌم الصحيح، كلالقصص القرآشٌل، دبا كرد 
 .(ِ)«يذىبوا إذل أٌم مصدر آخر

مٌثل ػاليت ت (،الصورة اإلسبلمٌية األصيلة)فالصورة التنزيلٌية ىي كحدىا 
  ؿ(.منز  ػهٌي الػ(، كمصدرىا الوحيد الفريد ىو )الوحي اإللاإلسبلـ)

 الذم، فبل قيمة ؽبا، كائننا من كاف (الصور التأليفٌية)أٌما ما خالفها من 
كلذلك ال قيمة ؽبذه اإلسرائيلٌيات السقيمة، . اأنتجها، أك نقلها، أك اعتمد عليه

 كٌل الوجوب.  عنها كاجبه  يف تفسري )القرآف الكرصل(؛ كاإلعراضي 

                                                           
 .ِٓ-ُٓ( القصص القرآشٌل: ُ)
 .ّٓ-ِٓ( القصص القرآشٌل: ِ)
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 :قّصة يوسف
تبدأ بقولو تعاذل: ﴿كبىٍني نػىقيُص عىلىٍيكى أىٍحسىنى   قٌصة يوسف فمثبلن 

ا اٍلقيٍرآفى كىًإٍف كيٍنتى ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنى اٍلغىاًفًلنيى﴾اٍلقى  نىا ًإلىٍيكى ىىذى يػٍ صىًص دبىا أىٍكحى
(ُ) . 

م سورة يوسف بقولو تعاذل: ﴿لىقىٍد كىافى يف قىصىًصًهٍم ًعبػٍرىةه أًليكرل تى كزبي  
ًديثنا يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن تىٍصًديقى ال ًذم  ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلًٌ شىٍيءو اأٍلىٍلبىاًب مىا كىافى حى بػىنٍيى يىدى

كىىيدنل كىرىضٍبىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى﴾
(ِ) . 

ضوف، عن عرً فالعجب، كٌل العجب، من اؼبؤٌلفني القدامى، الذين يي  
أحسن القصص، الربمء، كٌل الرباءة، من االفرتاء، مٌث يعكفوف على ركاًيت 

ت، ينقلوهنا عن بعض أئٌمة الكذب، رامكذكبة مفرتاة، فبلوءة ابلفظائع كاؼبنكى 
 !!!عن بعض اؼبخدكعني، الذين ينقلوف عن أئٌمة الكذب أك

،  براءة يوسف - قطعنا - تثبً القرآف، لوجدان ما يي رجعنا إذل كلو  
 ت استعصامو، كاستعفافو. ثبً بة الفاحشة، كما يي من مقارى 
ٍن نػىٍفًسًو كىغىل قىًت اأٍلىبٍػوىابى كىقىالىٍت قاؿ تعاذل: ﴿كىرىاكىدىٍتوي ال يًت ىيوى يف بػىٍيًتهىا عى  

ىىٍيتى لىكى قىاؿى مىعىاذى اَّللً  إًن وي رىِبًٌ أىٍحسىنى مىثٍػوىامى إًن وي الى يػيٍفًلحي الظ اًلميوفى. كىلىقىٍد 
ًلكى لًنىٍصًرؼى عىٍنوي السُ  وءى كىاٍلفىٍحشىاءى نبى ٍت ًبًو كىىىم  هًبىا لىٍوالى أىٍف رىأىل بػيٍرىىافى رىبًًٌو كىذى

إًن وي ًمٍن ًعبىاًدانى اٍلميٍخلىًصنيى. كىاٍستػىبػىقىا اٍلبىابى كىقىد ٍت قىًميصىوي ًمٍن ديبيرو كىأىٍلفىيىا سىيًٌدىىىا 
لىدىل اٍلبىاًب قىالىٍت مىا جىزىاءي مىٍن أىرىادى أبًىٍىًلكى سيوءنا ًإال  أىٍف ييٍسجىنى أىٍك عىذىابه أىلًيمه. 

رىاكىدىٍتيًن عىٍن نػىٍفًسي كىشىًهدى شىاًىده ًمٍن أىٍىًلهىا ًإٍف كىافى قىًميصيوي قيد  ًمٍن قػيبيلو  قىاؿى ًىيى 
بىٍت كىىيوى ًمنى  قىٍت كىىيوى ًمنى اٍلكىاًذًبنيى. كىًإٍف كىافى قىًميصيوي قيد  ًمٍن ديبيرو فىكىذى فىصىدى

                                                           
 .ّ( يوسف: ُ)
 .ُُُ( يوسف: ِ)
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قىاؿى إًن وي ًمٍن كىٍيدًكين  ًإف  كىٍيدىكين  عىًظيمه.  الص اًدًقنيى. فػىلىم ا رىأىل قىًميصىوي قيد  ًمٍن ديبيرو 
نًٍبًك إًن ًك كيٍنًت ًمنى اػبٍىاًطًئنيى. كىقىاؿى ًنٍسوىةه  ا كىاٍستػىٍغًفرًم ًلذى ييوسيفي أىٍعًرٍض عىٍن ىىذى

ًدينىًة اٍمرىأىتي اٍلعىزًيًز تػيرىاًكدي فػىتىاىىا عىٍن نػىٍفًسًو قىٍد شىغىفىهىا حيبًّ  ا ًإان  لىنػىرىاىىا يف يف اٍلمى
عىٍت دبىٍكرًًىن  أىٍرسىلىٍت إًلىٍيًهن  كىأىٍعتىدىٍت ؽبىين  ميت كىأن كىآتىٍت كيل   ؿو ميًبنيو. فػىلىم ا ظبًى ضىبلى
ةو ًمنػٍهين  ًسكًٌيننا كىقىالىًت اٍخريٍج عىلىٍيًهن  فػىلىم ا رىأىيٍػنىوي أىٍكبػىٍرنىوي كىقىط ٍعنى أىٍيًديػىهي  ن  كىاًحدى

ًلكين  ال ًذم ليٍمتػين يًن  ا ًإال  مىلىكه كىرصله. قىالىٍت فىذى ا بىشىرنا ًإٍف ىىذى كىقػيٍلنى حىاشى َّللًً  مىا ىىذى
ٍم يػىٍفعىٍل مىا آميريهي لىييٍسجىنىن  كىلىيىكيوانن ػًفيًو كىلىقىٍد رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو فىاٍستػىٍعصىمى كىلىًئٍن لى 

ٍجني أىحىُب ًإرلى  فب ا يىٍدعيونىيًن إًلىٍيًو كىًإال  تىٍصًرٍؼ عىينًٌ  ًمنى الص اًغرًينى  . قىاؿى رىبًٌ السًٌ
كىٍيدىىين  أىٍصبي إًلىٍيًهن  كىأىكيٍن ًمنى اعبٍىاًىًلنيى. فىاٍستىجىابى لىوي رىبُوي فىصىرىؼى عىٍنوي كىٍيدىىين  

ًت لىيىٍسجينػين وي حىت   إًن وي ىيوى الس ًميعي اٍلعىًليمي. مثي  بىدىا ؽبىيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا رىأىكيا اآٍلًيى
 . (ُ)ًحنيو﴾
كقاؿ تعاذل: ﴿كىقىاؿى اٍلمىًلكي ائٍػتيوشل ًبًو فػىلىم ا جىاءىهي الر سيوؿي قىاؿى اٍرًجٍع ًإذلى  

يت قىط ٍعنى أىٍيًديػىهين  ًإف  رى  ؿي النًٌٍسوىًة البل  ٍيًدًىن  عىًليمه. قىاؿى مىا رىبًٌكى فىاٍسأىٍلوي مىا ابى ِبًٌ ًبكى
خىٍطبيكين  ًإٍذ رىاكىٍدتين  ييوسيفى عىٍن نػىٍفًسًو قػيٍلنى حىاشى َّللًً  مىا عىًلٍمنىا عىلىٍيًو ًمٍن سيوءو 
قىالىًت اٍمرىأىتي اٍلعىزًيًز اآٍلفى حىٍصحىصى اغبٍىُق أىانى رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو كىإًن وي لىًمنى 

 . (ِ)ًقنيى﴾الص ادً 
من  ، كشهد على براءتو شاىده  على براءة يوسف لقد شهد هللا  

أىلها، كشهد على براءتو العزيز، كشهدت على براءتو النسوة، كشهدت امرأة 
  .نفسها، على براءتو ،العزيز

                                                           
 .ّٓ-ِّ( يوسف: ُ)
 .ُٓ-َٓ( يوسف: ِ)
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يزىيًٌنىن  ؽبىيٍم يف  كشهد إبليس على براءتو، حني: ﴿قىاؿى رىبًٌ دبىا أىٍغوىيٍػتىيًن ألى
يٍغوًيػىنػ هيٍم أىصٍبىًعنيى. ًإال  ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصنيى﴾  ؛ فاستثَن إبليسي (ُ)اأٍلىٍرًض كىألى

كاحد منهم، قاؿ تعاذل:   من اإلغواء، كيوسف ،صنيهللا اؼبخلى  عبادى 
 .(ِ)﴾﴿كىذىًلكى لًنىٍصًرؼى عىٍنوي الُسوءى كىاٍلفىٍحشىاءى إًن وي ًمٍن ًعبىاًدانى اٍلميٍخلىًصنيى 

من  ،كاحد  ، لوجدان أٌف يوسف(العهد القديػم)ي ػكلو نظران ف 
كىحىدىثى بػىٍعدى ىىًذًه »فني، فقد جاء فيو: محرًٌ ػاألنبياء، الذم سلموا من مطاعن ال

نػىيػٍهىا ًإذلى ييوسيفى كىقىالىًت: اٍضطىًجٍع مىًعي. فىأىَبى  اأٍليميوًر أىف  اٍمرىأىةى سىيًًٌدًه رىفػىعىٍت عىيػٍ
كىقىاؿى اًلٍمرىأىًة سىيًًٌدًه: ىيوى ذىا سىيًًٌدم الى يػىٍعًرؼي مىًعي مىا يف اٍلبػىٍيًت، كىكيُل مىا لىوي قىٍد 
ئنا غىيػٍرىًؾ،  . كىدلٍى يبيًٍسٍك عىينًٌ شىيػٍ ا اٍلبػىٍيًت أىٍعظىمى ًمينًٌ دىفػىعىوي ًإذلى يىًدم. لىٍيسى ىيوى يف ىىذى

ا الش ر  اٍلعىًظيمى كىأيٍخًط ي ًإذلى هللًا؟ كىكىافى ًإٍذ كىل مىٍت أًلىن ًك اٍمرىأىتيوي. فىكىٍيفى أىصٍ  نىعي ىىذى
ٍم يىٍسمىٍع ؽبىىا أىٍف يىٍضطىًجعى هًجىانًًبهىا لًيىكيوفى مىعىهىا. مثي  حىدىثى ػييوسيفى يػىٍومنا فػىيػىٍومنا أىن وي لى 

ا اٍلوىٍقًت أىن وي دىخىلى اٍلبػىٍيتى لًيػىٍعمىلى عى  ًمٍن أىٍىًل اٍلبػىٍيًت  مىلىوي، كىدلٍى يىكيٍن إًٍنسىافه كبىٍوى ىىذى
ٍتوي بًثػىٍوًبًو قىائًلىةن: اٍضطىًجٍع مىًعي! فػىتػىرىؾى ثػىٍوبىوي يف يىًدىىا  ىينىاؾى يف اٍلبػىٍيًت. فىأىٍمسىكى

. كىكىافى لىم ا رىأىٍت أىن وي تػىرىؾى ثػىٍوبىوي يف يىًدىىا كىىى  ، كىىىرىبى كىخىرىجى ًإذلى خىارًجو رىبى ًإذلى خىارًجو
نىا ًبرىجيلو ًعبػٍرىاشلوٌ  دىٍت أىٍىلى بػىٍيًتهىا، كىكىل مىتهيٍم قىائًلةن: اٍنظيريكا! قىٍد جىاءى إًلىيػٍ أىنػ هىا انى
عى أىشٌلً  . كىكىافى لىم ا ظبًى اًعبػىنىا! دىخىلى ًإرلى  لًيىٍضطىًجعى مىًعي، فىصىرىٍختي ًبصىٍوتو عىًظيمو لًييدى

. فػىوىضىعىٍت رىفػىٍعتي صىوٍ  ، أىن وي تػىرىؾى ثػىٍوبىوي هًجىاًنيب كىىىرىبى كىخىرىجى ًإذلى خىارًجو يت كىصىرىٍختي
ـً قىائًلىةن: دىخىلى ًإرلى   ا اٍلكىبلى  ثػىٍوبىوي هًجىانًًبهىا حىت  جىاءى سىيًٌديهي ًإذلى بػىٍيًتًو. فىكىل مىٍتوي دبًٍثًل ىىذى

، اٍلعىٍبدي اٍلًعبػٍرىاشلُ ال ًذم  اًعبىيًن. كىكىافى لىم ا رىفػىٍعتي صىٍويت كىصىرىٍختي نىا لًييدى ًجٍئتى ًبًو إًلىيػٍ

                                                           
 .َْ-ّٗ: ( اغبجرُ)
 .ِْ( يوسف: ِ)
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ـى اٍمرىأىتًًو ال ًذم   عى سىيًٌديهي كىبلى . فىكىافى لىم ا ظبًى أىن وي تػىرىؾى ثػىٍوبىوي هًجىاًنيب كىىىرىبى ًإذلى خىارًجو
ـً صى  ا اٍلكىبلى ٍتوي ًبًو قىائًلىةن: حًبىسىًب ىىذى . فىأىخىذى كىل مى يى ، أىف  غىضىبىوي ضبًى نىعى ِب عىٍبديؾى

ًلًك  ٍجًن، اٍلمىكىاًف ال ًذم كىافى أىٍسرىل اٍلمى ييوسيفى سىيًٌديهي كىكىضىعىوي يف بػىٍيًت السًٌ
ٍجنً   .(ُ)«ؿبىٍبيوًسنيى ًفيًو. كىكىافى ىينىاؾى يف بػىٍيًت السًٌ

، كيف (الكرصلالقرآف )، يف  براءة يوسف - كٌل الوضوح  - فواضحة 
 .من اختبلفات قليلة، يف ىذه القٌصة ،، مع ما بني الكتابني(العهد القديػم)

أف يعتمدكا على  - مفٌسرين القدامىػلبعض ال - فبل أدرم كيف ساغ
(، العهد القديػم)ي ػها ما يصٌدقها، حٌت فػ، ليس ل(راةػركاًيت مكذكبة مفت)

 !!؟!الػمملوء ابلتحريفات
أٌف بعض أكلئك اؼبفٌسرين القدامى يدافعوف عن تلك  :كاألدىى من ذلك 

الركاًيت، أكثر من دفاعهم عن آًيت القرآف الكرصل، بل إهٌنم قد أعرضوا عن 
داللة اآلًيت، كٌل اإلعراض، كعمدكا إذل تلك الركاًيت، فازٌبذكىا حٌجة على 

 !!ما يٌدعوف، فبل أدرم ماذا أقوؿ فيهم، كيف عقوؽبم؟!
يٌب كالواحدٌم أبرز أكلئك اؼبخدكعني اؼبستمسكني بتلك كالطربٌم كالثعل 

الركاًيت، كقد رككا الكثري من تلك الركاًيت السقيمة األثيمة، اليت نسبت إذل 
؛ فأعرضوا عن ما يناقض كبلـ هللا  - من مقاربة الفاحشة -  يوسف

 )دين اآلًيت( الكريبة، كاتٌبعوا )دين الركاًيت( السقيمة!!!
عن  ،ااف بريئن ػك ف ػيوس أفٌ  :يػكالقوؿ الثان»الفخر الرازٌم:  قاؿ 
 ،منيكاؼبتكلًٌ  ،رينمن اؼبفسًٌ  ،قنيوؿ اقًٌ ػػػكىذا ق ،ـر  ػحمي ػال مٌ هى ػكال ،ل الباطلػالعم
 ،رات الكبائرنكى من مي  الزسل أفٌ  :ىػكلة األي جٌ حي ػفال.. .كعنو نذبٌ  ،و نقوؿػكب

                                                           
 .َِ-ٕ، اآلًيت ّٗ( سفر التكوين، الفصل ُ)
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مقابلة  اكأيضن  ،رات الذنوبا من منكى أيضن  - ي معرض األمانةػف -خيانة ػكال
 اأيضن  - كالعار الشديد ،ةبة للفضيحة التامٌ اؼبوجً  -ابإلساءة  ،اإلحساف العظيم

 كبقي مكفي   ،جر إنسافى يف حً ػإذا تربٌ  ،الصيبٌ  اكأيضن  .رات الذنوبمن منكى 
فإقداـ  ؛توقوٌ  ؿككما ،إذل زماف شبابو ،ؿ صباهمن أكٌ  ،مصوف العرض ،مؤنةػال

من  - معظًٌ مي ػم النعً مي ػى ذلك الػإل - على إيصاؿ أقبح أنواع اإلساءة ىذا الصيبٌ 
ي نسبوىا إذل ػالت - معصيةػىذه ال إفٌ  :فنقوؿ ،إذا ثبت ىذا. رات األعماؿمنكى 

ىذه  ثلي كمً  .جهات األربعػجميع ىذه الػكانت موصوفة ب -  يوسف
 ،خري كأبعدىم عن كلٌ  ،تعاذلى أفسق خلق هللا ػإل ،بتسً معصية لو ني ػال

د ػمؤي  ػال،  وؿػػػى الرسػإل ،اػػادىػػوز إسنػػػػػػػجػف يػػفكي ؛وػػػف منػكػنػتػالس
ٌهاؿ الذين نسبوا إذل ىؤالء اعبي : كعند ىذا نقوؿ... القاىرة الباىرة ،معجزاتػابل

ىذه الفضيحة، إف كانوا من أتباع دين هللا تعاذل، فليقبلوا شهادة   يوسف
على طهارتو، كإف كانوا من أتباع إبليس كجنوده، فليقبلوا شهادة  ،هللا تعاذل
ٌنا يف أٌكؿ األمر تبلمذة إبليس، إذل أف كلعٌلهم يقولوف: كي  ؛على طهارتو ،إبليس

 اػبوارزمٌي: زبٌرجنا عليو، فزدان عليو يف السفاىة، كما قاؿ 
    فارتقى ،ند إبليسمن جي  امرأن  ككنتي 

 ندممن جي  حٌت صار إبليسي  ،ي الدىري ػب
     هبعدى  ني حسً أي  كنتي   ،فلو مات قبلي

 دمػػػػػا بعػهػي نػػحسً ػس يي ػيػل ،قو ػػػػػسػً ف قى ػػػػػػرائػػػط
 .(ُ)«ٌهاؿبرمء عٌما يقولو ىؤالء اعبي   فثبت هبذه الدالئل أٌف يوسف
فكيف تٌتفق كٌل ىذه الشهادات الناصعة »كقاؿ ؿبٌمد أبو شهبة: 

                                                           
 .َُِ-ُُٖ/ُٖ( التفسري الكبري: ُ)
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رة؟!! كقد ذكر الكثري من ىذه الركاًيت ابن جرير الصادقة، كتلك الركاًيت اؼبزك  
الطربٌم، كالثعليٌب، كالبغوٌم، كابن كثري، كالسيوطٌي، كقد مٌر هبا ابن كثري بعد أف 

ىو الناقد البصري!! كمن العجيب نقلها حاكينا، من غري أف ينٌبو إذل زيفها، ك 
حقًّا أٌف اإلماـ ابن جرير على جبللة قدره وباكؿ أف يضٌعف يف تفسريه مذىب 

الذين ينفوف ىذا الزكر كالبهتاف، كيفٌسركف اآلًيت على حسب  ،اػبلف
كالسٌنة الصحيحة الثابتة،  ،تقتضيو اللغة، كقواعد الشرع، كما جاء يف القرآف ما

اليت سقت لك زركنا -مركًٌيت ػاله كيعترب ىذ
ىي قوؿ صبيع أىل  - منها آنفنا (ُ)

ذ عنهم!!! ككذلك اتبعو على مقالتو تلك الثعليٌب الذين يؤخى  ،العلم بتأكيل القرآف
كالبغوٌم يف تفسرييهما!! كىذا اؼبركًٌيت الغثٌة اؼبكذكبة اليت أيابىا النظم الكرصل، 

ىي اليت اعتربىا الطربٌم كمن  : بياءكهبـز العقل كالنقل ابستحالتها على األن
ورد على نفسو اؼبركًٌيت، فيي  هتبعو أقواؿ السلف!! بل يسري يف خٌط اعتبار ىذ

كىو   ،ف يوسف دبثل ىذافيقوؿ: فإف قاؿ قائل: ككيف هبوز أف يوصى  ،سؤاالن 
. كأعجب من ذلك ..نيٌب؟! مٌث أجاب دبا ال طائل ربتو، كال يليق دبقاـ األنبياء

قاؿ اؼبفٌسركف اؼبوثوؽ بعلمهم، "ذىب إليو الواحدٌم يف: "البسيط" قاؿ: ما 
 ، يوسفي  اؼبرجوع إذل ركايتهم، اآلخذكف للتأكيل، عٌمن شاىدكا التنزيل: ىم  

هبذه اؼبرأة نبًّا صحيحنا، كجلس منها ؾبلس الرجل من اؼبرأة، فلٌما رأل الربىاف 
شديدة من ىؤالء األئٌمة ال . كىي غفلة (ِ)"من ربٌو زالت كٌل شهوة منو

ر من القوؿ، كأهٌنم خلطوا يف جٍ نرضاىا، كلوال أشٌل أنزٌه لساشل كقلمي عن اؽبي 
ٌق رل ىذا، لكيٌن أسأؿ مؤٌلفاهتم عمبلن صاغبنا كآخر سيٌػئنا، لقسوت عليهم، كحي 

                                                           
 كذا يف اؼبطبوع، كلعٌل مراده: )زكرنا(.( ُ)
 .ِٕ/ُِانظر: التفسري البسيط: ( ِ)
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هللا رل كؽبم العفو كاؼبغفرة. كىذه األقواؿ اليت أسرؼ يف ذكرىا ىؤالء اؼبفٌسركف: 
أرادكا هبا  (ُ)إسرائيلٌيات كخرافات كضعها زاندقة أىل الكتاب القدماء، الذم إٌما

النيل من األنبياء كاؼبرسلني، مٌث ضبلها معهم أىل الكتاب الذين أسلموا كتلٌقاىا 
عنهم بعض الصحابة، كالتابعني، حبسن نٌية، أك اعتمادنا على ظهور كذهبا 

األئٌمة، دٌسها عليهم أعداء كزيفها. كإٌما أف تكوف مدسوسة على ىؤالء 
ريدكف من إفساد األدًيف، كي تركج ربت ىذا الستار، كبذلك يصلوف إذل ما يي 

العقائد، كتعكري صفو الثقافة اإلسبلمٌية األصيلة الصحيحة، كىذا ما أميل 
 . (ِ)«إليو

 :األثيمةالسقيمة العقيمة من أمثاؿ ىذه الركاًيت  ،كركاية ،فألف ركاية 
دكف  -( الصورة التنزيلٌية)، كىي أٌف (اغبقيقة الثابتة القاطعة) غريًٌ يبكن أف تي  ال
، من ككٌل ما خالفها ؛(الصورة اإلسبلمٌية األصيلة)ىي  -من الصور  سواىا ما

 ابطل، ال ريب يف بطبلنو، كاإلسبلـ برمء منو، كٌل الرباءة. كاآلراء: ،األقواؿ
كخطاًي! القرآف الكرصل أصدؽ ركف: أخطاء اؼبفسٌ »قاؿ ؿبٌمد الغزارٌل: 

 ،اكلماتو حرفن   اليقني وبفٌ  على ظهر األرض من مواريث السماء! إفٌ  يبق ما
ًإان  كبىٍني نػىز ٍلنىا ﴿ :حبفظو، فهو منذ نزؿ إذل اليـو مصوف يٌ الوعد اإلؽب ا، كمتٌ حرفن 

القرآف ابألثر أف يتجاكبوا  مر ككاف هبب على مفسٌ . (ّ)﴾الذًٌٍكرى كىًإان  لىوي غبىىاًفظيوفى 
ما فيو ريبة، كأف يلتزموا دبا كضعو  بوا تفاسريىم كلٌ اغبقيقة، كأف هبنٌ  مع ىذه

و. إذا ىذه الشركط جديرة ابالحرتاـ كلٌ  ة كالقبوؿ، فإفٌ لوف من شركط الصحٌ األكٌ 

                                                           
 ( يف اؼبطبوع: )الذم(، كالصواب: )الذين(.ُ)
 .ِِٓ-ِِّ ( اإلسرائيلٌيات كاؼبوضوعات يف كتب التفسري:ِ)
 .ٗ( اغبجر: ّ)
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كرفضناه، فإذا كاف اؼبخالف  ،اخالف الثقة من ىو أكثق منو عددان حديثو شاذًّ 
 يف فلماذا يكثر !ر أك مرتكؾنكى فحديثو مي  ،كركل ما ال يعرفو الثقات ،اضعيفن 

السخف  يركل حكاًيت ىر؟ بل كيف تي كاؼبرتكؾ كاؼبنكى  الشاذٌ  مٌ التفسري األثر 
ىا أق اؼبسلموف على إنكارىا كاستبعادىا، كمع ذلك تبقى مكتوبة يقر طبً بعينو، يي 

 .(ُ)«فيضطربوف ؽبا؟ ،ضعاؼ العقوؿ
إذل  ،منسوبنيػمؤٌلفني الػي مؤٌلفات الػف ،مبثوثةػال (اإلسرائيلٌيات) لى ثى إٌف مى  

اغباسدين،  ، وبشرىا بعضي (ضةرى صابة ابألى مي )ب مأركضة تي كي   لً ثى ، كمى (اإلسبلـ)
م ػضة، حٌت تستفحل؛ فإف لرى مة، فتتكاثر األى ب نفيسة، يف مكتبة قيًٌ تي بني كي 

ضة من تلك اآلفة، فإٌف األرى  ،همبتي ب النفيسة، إذل تنقية كي تي يسارع أصحاب الكي 
.ستجعلها ري   فااتن

ب تي الكي تلك أٌف  :حاسدكفػأف يٌدعي أكلئك ال :حٌق كالعدؿػفهل من ال 
م تنتقل ػفيها، ل ضة أصيلةه رى من أٌكؿ تدكينها، كأٌف األى  ،النفيسة كانت مأركضةن 

 !!ب أخرل؟!تي من كي  ،إليها

                                                           
 .ُِٔ( تراثنا الفكرٌم: ُ)
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 ًـشبهة الصحيحي

 
 -: إٌف أحاديث الصحيحني: صحيح البخارٌم، كصحيح مسلم فإن قيل 

صحيحة، كٌلها؛ كقد اشتمل الصحيحاف على  -عند اؼبنتسبني إذل اإلسبلـ 
 بعض اإلسرائيلٌيات؛ فتكوف تلك اإلسرائيلٌيات صحيحة عندىم. 

 : إٌف ىذه الشبهة تتضٌمن مقٌدمتني، كنتيجة:قلت
 اديث الصحيحني عند اؼبنتسبني كٌلهم(. )الصٌحة الكٌلٌية ألح -الـمقّدمة األوىل
 )اشتماؿ الصحيحني على بعض اإلسرائيلٌيات(. -الـمقّدمة الثانية

 )صٌحة تلك اإلسرائيلٌيات(. -النتيجة
تصٌح، إاٌل إذا صٌحت مقٌدماهتا، فبل بٌد من إثبات صٌحة  كالنتائج ال

 ىاتني اؼبقٌدمتني معنا؛ لكي تصٌح النتيجة اؼبٌدعاة. 
صٌحت األكذل، كدل تصٌح الثانية، أك صٌحت الثانية، كدل تصٌح  أٌما إذا

 األكذل؛ فالنتيجة ابطلة، ببل ريب.
متاف إف كانت اؼبقدٌ  ،كىكذا األمر يف قياس الشموؿ»قاؿ ابن تيمٌية: 

 .(ُ)«مات فالنتيجة تتبع أضعف اؼبقدٌ كإاٌل  ،كانت النتيجة معلومة  ،معلومتني
 :وىلالـمقّدمة األخ م ـتقوي

 إلثبات بطبلف اؼبقٌدمة األكذل، ال بٌد من بياف سٌتة أمور مهٌمة:
 التصحيح التصنيفّي ال يستلزم التصحيح الكّلّي: -أّواًل 

ن تصنيفهما ىذين الكتابني، مً  -فليس مراد الشيخني: البخارٌم، كمسلم 
الداللة على التصحيح الكٌلٌي، أم:  - ةن كصف كٌل كاحد منهما ابلصحٌ كمً 

                                                           
 .ُْ/ٗ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
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، (الصحيحني أحاديث)من  ،كصف كٌل حديث :من ذلك ،صودمقػليس ال
 ابلصٌحة.

بعض اؼبتوف  -من ىذين الكتابني  -كيدلٌنا على ذلك أٌف يف كٌل كاحد 
دليل  -يف الكتاب الواحد  -اؼبتخالفة، اليت ال يبيكن اعبمع بينها، فإيرادىا معنا 

 على أٌف اؼبصٌنف دل يقصد الداللة على الصٌحة الكٌلٌية. 
ليبنٌي  ؛كالبخارٌم ركاه يف سائر اؼبواضع على الصواب»قاؿ ابن تيمٌية: 

 إذا كقع من بعض الركاة غلطه  ،غلط ىذا الراكم، كما جرت عادتو دبثل ذلك
م هبا الصواب، كما علمت كقع فيو على اليت يي  ،يف لفظ، ذكر ألفاظ سائر الركاة

 . (ُ)« فيو الصوابإاٌل كقد بنٌي  ،غلطه 
فرتاضنا أٌف الشيخني قد قصدا اغبكم ابلصٌحة الكٌلٌية، على كإف افرتضنا ا

الذين ذىبوا إلػى القوؿ بتصحيح  -الػمؤٌلفني القدامىأحاديث الصحيحني، فإٌف 
لػم يكونوا يقصدكف، بتصحيحهم لػهما: القوؿ ابلصٌحة  -ىذين الكتابيػن 

 الكٌلٌية ألحاديثهما. 
 ،أبو عبد هللا ،البخارمٌ  :ف الصحيحؿ من صنٌ أكٌ »قاؿ ابن الصبلح:  
 ،اجمسلم بن اغبجٌ  ،موالىم، كتبله أبو اغبسني ،اعبعفيٌ  ،بن إظباعيل دؿبمٌ 

كاستفاد  ،و أخذ عن البخارمٌ كمسلم مع أنٌ  من أنفسهم. ،القشريمٌ  ،النيسابورمٌ 
 .(ِ)«الكتب بعد كتاب هللا العزيز يشاركو يف أكثر شيوخو. ككتاابنبا أصحٌ  ،منو

يقوؿ ابألصٌحٌية،   تيفيد الكٌلٌية، بل تدٌؿ على أٌف صاحبهافهذه العبارة ال
أم: أصٌح من  .دبعَن أٌف الصحيحني أكثر صٌحة، من سائر الكتب اغبديثٌية

                                                           
 .  َُِ-َُُ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
 .ْٖ( معرفة أنواع علـو اغبديث: ِ)
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أِب داكد، كسنن الرتمذٌم، كسنن  مسند أضبد، كسنن ابن ماجو، كسنن
كسنن كصحيح ابن خزيبة، كصحيح ابن حٌباف، كمعاجم الطرباشٌل، النسائٌي، 

ارقطيٌن، كمستدرؾ اغباكم، كسنن البيهقٌي، كغريىا من كتب اغبديث؛ لكٌن الد
 ىذه األصٌحٌية ال سبنع من اشتماؽبما، على أحاديث غري صحيحة.

 كدعول اغبكم بتصحيح صبيع ما أكرده البخارمٌ »قاؿ بدر الدين العييٌن: 
 .(ُ)«ة ربتاج إذل دليل قاطعيٌ دعول الكلٌ  هة، ألفٌ فيو غري موج  

كيؤٌكد ىذه اغبقيقة أٌف ابن الصبلح نفسو قاؿ يف موضع الحق، من  
 ،صليف كتابيهما ابإلسناد اؼبتٌ  ، كمسلم ما أسنده البخارمٌ »كتابو نفسو: 

ذؼ من كىو الذم حي  ،قا اؼبعل  ببل إشكاؿ. كأمٌ  ،توفذلك الذم حكما بصحٌ 
كىو  ،رمٌ كأغلب ما كقع ذلك يف كتاب البخا - أك أكثر ،إسناده كاحد إمبتد

 .(ِ)«ففي بعضو نظر -ا مسلم قليل جدًّ  يف كتاب
م عليها بعض تكلٌ  ،سول أحرؼ يسرية»كقاؿ يف موضع الحق أيضنا: 

عند أىل ىذا  ،كغريه، كىي معركفة ،كالدارقطينٌ   ،اظمن اغبفٌ  ،أىل النقد
 .(ّ)«الشأف

 ذلك، من عليهما أيخذ فما ىذا، عرفت إذا»كقاؿ يف كتاب آخر: 
تلٌقيو  على اإلصباع لعدـ ذكرانه؛ فبٌا مستثَن فهو اغبٌفاظ، من معتمىد فيو كقدح

 .(ْ)«...قليلة مواضع يف إاٌل  ذلك كما ابلقبوؿ،

                                                           
 .ُِْ/ُٔ( عمدة القارم: ُ)
 .ّٗ-ِٗ( معرفة أنواع علـو اغبديث: ِ)
 .ٕٗ( معرفة أنواع علـو اغبديث: ّ)
 .ٖٔمسلم:  ( صيانة صحيحْ)
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من سائر   ،أٌف ىذين الكتابني أصحٌ  -بوضوح  - فابن الصبلح يرل 
ابستثناء  و، مع اعرتاف، عندهاكتب اغبديث؛ لكوف أغلب ما فيهما صحيحن 

 ما: ػن، ىػالصحيحيأحاديث  نن، مػصنفي
  .مسنىدةػر الػاألحاديث غي -1
 منتقىدة. ػاألحاديث ال -2

فأٌما األحاديث غري اؼبسنىدة، فهي األحاديث اؼبعل قة، مع كجود اختبلؼ 
 . (ُ)بني اؼبؤٌلفني يف تصحيح بعضها
د بن ف يف صبع الصحيح: ؿبمٌ ؿ من صنٌ أكٌ »قاؿ زين الدين العراقٌي: 

عند اعبمهور، كىو الصحيح.  ،من كتاب مسلم ككتابو أصحٌ  ،إظباعيل البخارمٌ 
 .(ِ)«دكف التعليق كالرتاجم ،و الصواب. كاؼبراد ما أسنده: إنٌ كقاؿ النوكمٌ 

 سهل؛ ابؼبعل ق يتعٌلق عٌما اعبواب أفٌ  إاٌل »كقاؿ ابن حجر العسقبلشٌل: 
 يتعٌرض مػل ذاكؽب دبسنىد؛ ليس كاؼبعل ق للمسنىدات، ىو إمٌبا الكتابني موضوع ألفٌ 

يف  توصىل دل اليت اؼبعل قة، األحاديث إذل الصحيحني، على تتٌبعو فيما الدارقطينٌ 
 استئناسنا ذيكرت كإمٌبا الكتاب، موضوع من ليست أبهٌنا (ّ)للعمو آخر؛ موضع

 .(ْ)«أعلم كهللا كاستشهادنا،
القدامى، كأٌما األحاديث اؼبنتقىدة، فهي أحاديث انتقدىا بعض اؼبؤٌلفني 

ا كمتننا. كقد أشار كثري من اؼبؤلٌفني إذل ىذه االنتقادات. ا، أك متننا، أك سندن  سندن

                                                           
 .ِٖ-ِٕ، كالتقريب كالتيسري: ْٗ-ّٗ( انظر: معرفة أنواع علـو اغبديث: ُ)
 .ُُّ/ُ( شرح التبصرة: ِ)
 ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )لعلمو(.ّ)
 .ّْٔ( ىدم السارم: ْ)
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ا م أهنٌ على ف يف الصحيح أحاديث يي نٌ كؽبذا كاف فيما صي »قاؿ ابن تيمٌية: 
 .(ُ)«و حقٌ م أنٌ على ا يي كإف كاف صبهور متوف الصحيحني فبٌ  ،غلطه 

م ػالدابغ، كل كري ذً  :البخارمٌ كليس يف صحيح »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 
ي ػف ،لمػره ابن عيينة، كركاه مسػػو، كلكن ذكػعن ،يذكره عاٌمة أصحاب الزىرمٌ 

 . (ِ)«كأشار إذل غلط ابن عيينة فيو ،ي ذلكػف ،صحيحو، كقد طعن اإلماـ أضبد
سٌمى صحيحنا ما يصٌححو بعض كفبٌا قد يي »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 

ىبالفوهنم يف تصحيحو، فيقولوف: ىو ضعيف، ليس علماء اغبديث، كآخركف 
بصحيح، مثل ألفاظ ركاىا مسلم يف صحيحو، كانزعو يف صٌحتها غريه من أىل 

 .(ّ)«بدليل... ـ بصدقو، إاٌل زى العلم، إٌما مثلو، أك دكنو، أك فوقو، فهذا ال هبي 
 فيو اغبديث أئٌمة يقٌلد دل التصحيح ككذلك»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 اغبديث أئٌمة عند قبلهما كاف صٌححاه ما صبهور بل كمسلمنا، رمٌ البخا
 ىذا أئٌمة نظر قد بعدنبا، ككذلك عصرنبا، يف ككذلك ابلقبوؿ، متلٌقى صحيحنا

 كبو يسرية، مواضع إاٌل  صٌححاه، ما تصحيح على ككافقونبا يف كتابيهما، الفنٌ 
كىذه  اغبٌفاظ، من طائفة عليهما انتقدىا مسلم، يف غالبها حديثنا، عشرين

 قٌررت كطائفة فيها، ؽبما طائفة انتصر كقد مسلم، يف غالبها اؼبواضع اؼبنتقىدة
 مثل ريب، ببل منتقىدة، مواضع فيها فإفٌ  التفصيل؛ كالصحيح .اؼبنتًقدة قوؿ

 صبلة كحديث ،(ْ)السبت" يـو الربيٌة هللا "خلق كحديث حبيبة، أـٌ  حديث

                                                           
 .ُٕٗ/ُ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ٗٓ/ُِ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ُّ/ُٖ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
 طبوع: )الربيٌة(، كيف مطبوع صحيح مسلم: )الرتبة(.( كذا يف اؼبْ)
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 البخارٌم، يف فيها، انتقاد ال مواضع كفيها .كأكثر ركوعات، بثبلث الكسوؼ
 كيركم إاٌل  انتقاد، فيو لفظنا يركم يكاد كال االنتقاد، عن الكتابني أبعد فإنٌو

 ما كتابو كيف إاٌل  منتقىد، لفظ كتابو يف فما منتقىد، أنٌو يبنٌي  الذم اآلخر اللفظ
 إاٌل  فيها عليو يػىريجٍ  فلم درىم، آالؼ سبعة نقد من اعبملة كيف .منتقىد أنٌو يبنٌي 
ة، ىذا فهي كمع يسرية، دراىم  يف إماـ فهذا ؿبضة، مغشوشة ليست مغري 
 انتقدىا أحاديثهما أفٌ  كاؼبقصود .ككسر حديث آالؼ سبعة كالكتاابف. صنعتو
صي ال خبلئق، كركاىا كبعدىم، قبلهم اعبهابذة، األئٌمة  فلم هللا، إاٌل  عددىم وبي
 .(ُ)«بتصحيح كال بركاية، ال ينفردا،

 كليس، اليسري ىو حديثهما من فيو اؼبختلىف أفٌ  اعلم»كقاؿ ابن الوزير: 
 مػل أنٌو فيو ما غاية بل، إصباعٌية كال قطعٌية، بطريق مردكد ىو ما ذلك اليسري يف

 يف توٌقف من على كال، بو عمل من على ييعرتض ال كأنٌو، اإلصباع عليو ينعقد
 يف اختيلف فقد، يستلزمو كال ،الضعف على يدؿٌ  االختبلؼ كليس، صٌحتو

 الركافض طوائف من ككٌفرهتم -الصحابة  أفضل ىم الذين -اػبلفاء الراشدين 
، اػبلفاء  دكف ىو من كاالختبلؼ التكفري من كسلم، كاػبوارج كالنواصب

 رجاؿ من للثقات بضائر االختبلؼ ذكر ؾبٌرد فليس، الصحابة صغار من
 يف ال اإلصباع، يف اغبٌجة كإمٌبا، حديثهم بضعف ميشًعر كال، الصحيحني
 على انعقد كإمٌبا، فيهما شيء ضعف على ينعقد مػل كاإلصباع، اػببلؼ

 فيو كقع فإنٌو، الصحيح من فيهما ما ىػإل لو نسبة ال ما إاٌل  صٌحتهما،
 دؿٌ  لو إذ، الصٌحة على كال الضعف، على حبٌجة ليس ىو الذم االختبلؼ،

 إذ الصٌحة؛ على يدؿٌ  أف من كذلأى  الضعف على يدؿٌ  أبف يكن مػل شيء، على

                                                           
 .ُِٔ-ُِٓ/ٕ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
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، ميثًبت ألنٌو ى؛ػكلأى  ابلصٌحة القائل يكوف بل، لػقائ بو قاؿ قد منهما كلٌ 
، -التضعيف  بػبػػس نػػٌ يبي مػل إذا - للحديث مضعًٌفػكال  ىػكلأى  مثًبتػكال انؼو
 .(ُ)«يػالناف نػػم

 ،رجحانو من حيث عدـ الشذكذا كأمٌ »ٌي: ػقاؿ ابن حجر العسقبلنك 
ا فبٌ  ،اعددن  أقلٌ  - من األحاديث - د على البخارمٌ قً ما انتي  فؤلفٌ  ،كاإلعبلؿ

 .(ِ)«د على مسلمقً انتي 
دت عليهما قً األحاديث اليت انتي  فإفٌ »قاؿ ابن حجر العسقبلشٌل أيضنا: ك 

يف فصل  ،بلن كما سيأيت ذكر ذلك مفص    ،كعشرة أحاديث ،بلغت مئيت حديث
 ؛دبسلم ختصٌ ػكابقي ذلك ي ،ماننيػمن ث أبقلٌ  ،منها البخارمٌ  اختصٌ  ،دفرى مي 
 .(ّ)«را كثي مٌ ػاالنتقاد فيو أرجح م ما قلٌ  أفٌ  شكٌ  كال

و ليست من لتم ىذا كذاؾ، علمتم أنٌ فإذا أتمٌ »كقاؿ ؿبٌمد رشيد رضا: 
حديث ركاه  أف يؤمن اؼبسلم بكلٌ  - اإلسبلـ كال من أركاف - أصوؿ اإليباف

كال يف  ،ة اإلسبلـيف صحٌ  يشرتط أحده  مػمهما يكن موضوعو، بل ل ،البخارمٌ 
كعلمتم  .ما فيو كاإلقرار بكلٌ  ،البخارمٌ  بلع على صحيحة االطٌ التفصيليٌ  معرفتو

 إاٌل  ،ىذه األحاديث بعد العلم بو نكر حديثنا منكن أف يي اؼبسلم ال يبي  أيضنا أفٌ 
ا ،متننا ،توعلى عدـ صحٌ  ،بدليل يقـو عنده فالعلماء الذين أنكركا ؛ أك سندن

قد يكوف ، ة قامت عندىم أبدلٌ إاٌل  ،نكركىام يي ػة بعض تلك األحاديث، لصحٌ 

                                                           
 .ُٗٓ-ُٖٓ/ُ( الركض الباسم: ُ)
 .ٕٓ( نزىة النظر: ِ)
 .ُْ( ىدم السارم: ّ)
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 .(ُ)«ي دين اإلسبلـػف ،أحدىم طاعننا عدٌ كبعضها خطأ، كال يي  ،بعضها صواابن 
صحيح  : إفٌ نقوؿ حبقٌ  ،ومع ىذا كلٌ »كقاؿ ؿبٌمد رشيد رضا أيضنا: 

ىو كركاتو من  ،ليس معصومنا وكلكنٌ  ؛بعد كتاب هللا ،كتاب  أصحٌ  البخارمٌ 
دة قلًٌ ما أسهل التكفري على مي  مراتب يف شيء من ركايتو كافرنا! ، كليس كلٌ إاػبط

 .(ِ)«رين، كحسبنا هللا كنعم الوكيلظواىر أقواؿ اؼبتأخٌ 
ابطل، ابلنظر فكم حديث صٌححو اغبٌفاظ، كىو »كقاؿ أضبد الغمارٌم: 

إذل معناه، كمعارضتو للقرآف، أك السٌنة الصحيحة، أك ـبالفة الواقع كالتاريخ؛ 
كذلك لدخوؿ الوىم كالغلط فيو على اؼبعركؼ ابلعدالة، بل قد يتعٌمد الكذب، 
فإٌف الشهرة ابلعدالة ال تيفيد القطع يف الواقع، كمنها أحاديث الصحيحني. فإٌف 

، فبل تغرٌت بذلك، كال تتهٌيب اغبكم عليو ابلوضع، فيها ما ىو مقطوع ببطبلنو
ؼبا يذكركنو من اإلصباع على صٌحة ما فيهما، فإهٌنا دعول فارغة، ال تثبت عند 
البحث كالتمحيص، فإٌف اإلصباع على صٌحة صبيع أحاديث الصحيحني غري 
معقوؿ، كال كاقع. كلتقرير ذلك موضع آخر، كليس معَن ىذا أٌف أحاديثهما 

أك ابطلة أك ييوجىد فيها ذلك بكثرة، كغرينبا من اؼبصٌنفات يف اغبديث،  ضعيفة
بل اؼبراد أنٌو ييوجىد فيهما أحاديث غري صحيحة؛ ؼبخالفتها للواقع، كإف كاف 
سندىا صحيحنا على شرطهما. كقد ييوجىد من بينها ما ىو على خبلؼ 

 . (ّ)«شرطهما أيضنا، كما ىو مبسوط يف ؿبٌلو
 ،من عشرات األمثلة ،مثاؿ ىذا الشذكذ يف ىذا اغبديث: »كقاؿ األلباشلٌ 

                                                           
 .َُٓ-َُْ/ِٗ( ؾبٌلة اؼبنار: ُ)
 .ُٓ/ِٗ( ؾبٌلة اؼبنار: ِ)
 .ُّٖ-ُّٕالصغري: ( اؼبغري على األحاديث اؼبوضوعة يف اعبامع ّ)
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، ككذا البخارمٌ  حيحصبوف ليتعصٌ  نالذي ،على جهل بعض الناشئني اليت تدؿٌ 
صحيح! كيقابل  ما فيهما كلٌ   ا أعمى، كيقطعوف أبفٌ بن تعصٌ  ،حيح مسلملص

ا كف من أحاديثهمفريدٌ  ،قيموف للصحيحني كزانن الذين ال يي  ،ابىؤالء بعض الكتٌ 
 .(ُ)«ما ال يوافق عقوؽبم كأىواءىم
 -حكمة يف شيء ػكليس من ال -فليس من العلم »كقاؿ األلباشٌل أيضنا: 

موجودة يف السنن ػال - ى نقد الصحيحني، كأدع األحاديثػأف أتوٌجو أان، إل
ي أثناء البحث ػغري معركؼ صحيحها، من ضعيفها. لكن ف - األربعة، كغريىا

ا، ػمػدىػي أحػن، أك فػي الصحيحيػف ،اديثػبعض األح يػٌر معػػمػت ،العلميٌ 
ٌما ػي ريب مػي أٌف ىناؾ بعض األحاديث الضعيفة. لكن من كاف فػفينكشف ل

، فليعد إذل فتح البارم، فسيجد ىناؾ أشياء  (ِ)أحكم أان على بعض األحاديث
ا، ينتقدىا اغبافظ أضبد بن حجر العسقبلشٌل، الذم يي   سٌمىكثرية، ككثرية جدًّ

حبٌق: أمري اؼبؤمنني يف اغبديث، كالذم أعتقد أان كأظٌن أٌف كٌل من كاف مشاركنا 
م تلد النساء بعده مثلو. ىذا اإلماـ أضبد بن ػيف ىذا العلم يوافقين على أنٌو ل

حجر العسقبلشٌل يبنٌي يف أثناء شرحو أخطاء كثرية، يف أحاديث البخارٌم، بوجو 
، بل كما جاء يف بعض السنن، كيف (ّ)ي أحاديث مسلم فقطػما كاف ليس ف

 (ْ)بعض اؼبسانيد. مٌث نقدم اؼبوجود يف أحاديث صحيح البخارٌم، اترة تكوف
ا ل جزء من ػللحديث كٌلو.. أم: ييقاؿ: ىذا حديث ضعيف، كاترة يكوف نقدن

                                                           
 .ّٗ/ٔ( سلسلة األحاديث الصحيحة: ُ)
 ( العبارة ركيكة، كمراده: )من كاف يف ريب من حكمي على بعض األحاديث(.ِ)
 ( العبارة ركيكة، كمراده غري كاضح منها؛ كلعٌل سبب ذلك أخطاء طباعٌية.ّ)
 ( يف اؼبطبوع: )تكوف(، كالصواب: )يكوف(.ْ)
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 .(ُ)«ر صحيحػزء منو غيػػح، لكن يكوف جػحديث صحيػحديث.. أصل ال
يكفي القارئ  - كحده منو -قلت: كىذا القوؿ »كقاؿ األلباشٌل أيضنا: 

 ،نػمتقٌدميػاء الػػػػعلى العلم ،وػرائػمتعالػم، كافتػل ىذا الػجهػع بػػيقن أف اللبيب
 - ى اليـوػإل - هم ما زالواػمذكور، فإنٌ ػمتأٌخرين، يف اٌدعائو اإلصباع الػكال منهم،

موضع لبلنتقاد، ٌما يبدك لو أنٌو ػينتقد أحدىم بعض أحاديث الصحيحني، م
 .(ِ)«ي ذلك، أـ أصابػعن كونو أخطأ ف ،النظر بغضٌ 
 متيّن:ـالتصحيح السندّي ال يستلزم التصحيح ال -اثنًيا

على اٌتصاؿ السػػند، بنقػػل  -عند أىل اغبديث  -تقـو صٌحة الػحديث  
العدؿ، الضابط، عن مثلو، إلػى منتهاه، مػع السبلمة من الشذكذ، كالسبلمة مػن 

 .  (ّ)ةالعلٌ 
كىذاف األخرياف: الشذكذ، كالعٌلة، يبيكن أف يكوان يف السند، كيبيكن أف 

 يكوان يف اؼبنت، أيضنا.
كلذلك يبيكن أف وبكم اٌدث بصٌحة السند؛ ألنٌو يراه مٌتصبلن بنقل  

العدؿ الضابط، عن مثلو، إذل منتهاه، مع سبلمة السند من الشذكذ، كالعٌلة؛ 
اغبديث ابلصٌحة، إاٌل بعد أف يتأٌكد من سبلمة اؼبنت، وبكم على  كلكٌنو ال

 منهما، أم: من الشذكذ، كالعٌلة.
ن، كىذه قاعدة معركفة ػمتػصٌحة السند ال تستلـز صٌحة الكلذلك قالوا: 

مع ػجد من يينكرىا؛ كلذلك أيضنا جػحديث، ال تكاد تػعند أىل ال ،مشهورة

                                                           
 .ِٔٓ: ( فتاكل الشيخ األلباشلٌ ُ)
 .ْٓ( آداب الزفاؼ: ِ)
 .ٕٗ( انظر: معرفة أنواع علـو اغبديث: ّ)
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 . (ُ)ن ابلنكارةػمتػصف البني كصف السند ابلصٌحة، كك  ،مؤٌلفنيػبعض ال
أك حسن  ،ىذا حديث صحيح اإلسناد"قوؽبم: »قاؿ ابن الصبلح: 

و قد ؛ ألنٌ "أك حديث حسن ،ىذا حديث صحيح"دكف قوؽبم:  "،اإلسناد
  .(ِ)«بلن ا أك معل  ؛ لكونو شاذًّ كال يصحٌ  "،ىذا حديث صحيح اإلسناد"قاؿ: يي 

، دكف "أك صحيحو ،حديث حسن اإلسناد"كقوؽبم: »كقاؿ النوكٌم:  
دكف  ،أك وبسن اإلسناد ،و قد يصحٌ ؛ ألنٌ "أك حسن ،حديث صحيح" :قوؽبم
  .(ّ)«ةأك علٌ  ،لشذكذ ؛اؼبنت

 ،نادػػػعلى اإلس ،نػسحي ػأك ال ،ةم ابلصحٌ ػػػػحكػاؿ: كالػػػػق»ر: ػن كثيػاؿ ابػكق 
«بلن ل  ػػعى ػأك مي  ،ااذًّ ػػػػش وفػػػػػكػد يػػػػػػن، إذ قػػتػمػعلى ال ،م بذلكػكػحػو الػػػـز منػػيل ال

(ْ).  
كىذه القاعدة عاٌمة يف أحاديث الصحيحني، كيف غرينبا، فتصحيح متوف  

 الصحيحني متوٌقف على إثبات سبلمتها، من الشذكذ، كمن العٌلة.
مع اغبكم على اؼبنت  ،االسند قد يكوف صحيحن  الثاشل أفٌ »قاؿ الزركشٌي:  
 خلفى  يتي صلٌ " :قاؿ ،يف صحيحو عن أنسأخرجو مسلم  كمثالو ما ،ابلضعف

﴿اغبٍىٍمدي َّللًً  رىبًٌ ػفكانوا يستفتحوف الصبلة ب ،كعمر ،كأِب بكر،  النيبٌ 
اٍلعىالىًمنيى﴾
كال يف  ،ؿ قراءةيف أكٌ  ،﴿ًبٍسًم اَّللً  الر ضٍبىًن الر ًحيًم﴾ال يذكركف  ،(ٓ)

                                                           
ميزاف: ػ، كلساف الُّّٗ/ٓو: ػنن ابن ماجػرح سػػػػ، كشِٔٓ/ٓداد: ػػخ بغػر: اتريػ( انظُ)
 .ُٖٔ/ٗ، كُِٗ/ٓ
 .َُٗ( معرفة أنواع علـو اغبديث: ِ)
الصبلح:  ، كالنكت على مقٌدمة ابنّٕ، كانظر: اؼبنهل الركٌم: ِٗ( التقريب كالتيسري: ّ)
ُ/ّٔٗ . 
 .َُِ-ُُٗ( اختصار علـو اغبديث: ْ)
 .ِ( الفاربة: ٓ)
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 .(ُ)...«ة فيولوجود العلٌ  ؛كمتنو ضعيف ،فهذا اغبديث سنده صحيح ".آخرىا
فإذا انضاؼ إذل ذلك كٌلو اختبلؼ اؼبؤٌلفني، يف صٌحة كثري من أسانيد  

الصحيحني، أدركنا أٌف القوؿ بصٌحة تلك األسانيد ليس أكثر من قوؿ 
 اجتهادٌم، اختبليٌف، كليس حكمنا قطعيًّا، يف كٌل حديث، من أحاديثهما.

قدكا كثرينا من أحاديث كالدارقطيٌن كاحد من أبرز أىل اغبديث الذين انت 
 الصحيحني، كال سٌيما من جهة السند.

اشتمل عليها كتاب  ،ابتداء ذكر أحاديث معلولة» قاؿ الدارقطيٌن: 
 .(ِ)«كالصواب منها ،نت عللهابيٌ  ،أك أحدنبا ،كمسلم البخارمٌ 
 رػػػأكث عػػم ٌي،ػالدارقطن من - دراؾػتػاالس ذاػكى»بلح: ػػن الصػاؿ ابػكق
 اغبديث متوفػل خرًجػمي  غري أسانيدنبا، يف قدحه  - الشيخني على ،استدراكاتو

 .(ّ)«الصٌحة حٌيز من
م ػل النقد أئٌمةكغريه من  الدارقطينٌ  على أفٌ »كقاؿ ابن حجر العسقبلشٌل:  
 .(ْ)«ضوا لذلك يف اإلسنادكما تعرٌ   ،من الكتابني ذلك ضوا الستيفاءيتعرٌ 

يف كثري من ركاة الصحيحني، من  كقد تكٌلم بعض أئٌمة اعبرح كالتعديل، 
 .(ٓ)حيث العدالة، كمن حيث الضبط

دكف  ،ابإلخراج ؽبم الذين انفرد البخارمٌ  أحدىا أفٌ »قاؿ السيوطٌي: 

                                                           
 .ُُٖ-ُُٕ/ُ( النكت على مقٌدمة ابن الصبلح: ُ)
 .َُِ( اإللزامات كالتتٌبع: ِ)
 .ُٕٕ( صيانة صحيح مسلم: ّ)
 .ّٔٔ( ىدم السارم: ْ)
 .ْٖٖ-َّْ( انظر: ىدم السارم: ٓ)
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شبانوف  :م فيهم ابلضعف منهماؼبتكل   ،مئة كبضعة كثبلثوف رجبلن  أربع :مسلم
 ،كعشركف مئة ستٌ  :دكف البخارمٌ  ،كالذين انفرد مسلم ابإلخراج ؽبم ،رجبلن 
 . (ُ)«وفمئة كستٌ  :م فيهم ابلضعف منهماؼبتكل  

فمع التسليم بتصحيح أسانيد الصحيحني كٌلها، فإٌف ىذا التصحيح، 
  .يستلـز تصحيح متوف الصحيحني كٌلها ال

اغبديث أنفسهم، يف تصحيح أسانيد   فكيف، كقد علمنا اختبلؼ أىل
 ؟!!!كثري من أحاديث الصحيحني

 معنوّي ال يستلزم التصحيح اللفظّي:ـالتصحيح ال -اثلثًا
 يتأٌلف اؼبنت من عنصرين رئيسني:  

كىو العنصر اؼبنطوؽ، كاؼبسموع، كاؼبكتوب، كاؼبقركء، كىو  العنصر اللفظّي: -أ
  عبارة عن ألفاظ قليلة، أك كثرية، منظومة بصورة من صور النظم اللغوٌم.

  ي األدكات اللغويٌة،ػف فابلتخالي  -لفظيًّا  -متوف ػف بني الكيكوف التخالي 
، )األصوؿ االشتقاقٌية( كيف جذكر األلفاظ كحركؼ العطف، كالنفي، كغريىا؛

، )عبلمات اإلعراب( ، كيف إعراب األلفاظ)الصيغ الصرفٌية( كيف أبنية األلفاظ
 ، كيف زًيدة األلفاظ، أك يف نقصاهنا. ر(ػ)التقدصل كالتأخي كيف ترتيب األلفاظ

كىو العنصر اؼبقصود من اؼبنت، أم: ىو مراد اؼبتكٌلم،  :العنصر ادلعنويّ  -ب
 كقد ييدركو اؼبخاطب، فيكوف مفهومنا عنده، كقد ال ييدركو، فيكوف ؾبهوالن عنده.

كللمعَن صور كثرية، منها: اؼبعَن اإلصبارٌل، كاؼبعَن التفصيلٌي. فأٌما اؼبعَن  
ـٌ للمنت، كأٌما اؼبعَن الت فصيلٌي، فهو اؼبعَن الدقيق الزائد، اإلصبارٌل، فهو اؼبعَن العا

 على اؼبعَن اإلصبارٌل.

                                                           
 .ِْ/ُ( تدريب الراكم: ُ)
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تتخالف قطعنا، يف اعبانب  -ي اعبانب اللفظٌي ػف -متخالفة ػكاؼبتوف ال 
 معنوٌم؛ لكٌن التخالف بينها يكوف على صورتني:ػال

 حني يكوف اؼبعَن اإلصبارٌل لكٌل منت ـبالفنا لغريه. التاخالف التاّم، -1
ا. ،التاخالف الناقص -2  حني يكوف اؼبعَن اإلصبارٌل للمتوف اؼبتخالفة كاحدن

فالتصحيح اؼبعنوٌم ال يستلـز التصحيح اللفظٌي، فقد يصٌحح اؼبؤٌلف  
منت اغبديث، لكٌنو ال يستطيع أف يصٌحح كٌل الصيغ اللفظٌية، اليت ريكم هبا 
ىذا اؼبنت، ألٌف ىذه الصيغ اللفظٌية متخالفة؛ كلذلك يكتفي ابلتصحيح 

 عنوٌم، أم: يكتفي بتصحيح اؼبعَن اإلصبارٌل للمتوف اؼبتخالفة.اؼب
فإذا اجتهد للتصحيح اللفظٌي، فإنٌو لن يستطيع تصحيح أكثر من صيغة  

 منع من ذلك. ػي -متخالفة ػمتوف الػبني ال - فلفظٌية كاحدة، ألٌف التخالي 
كالكثري من أحاديث الصحيحني، قد ريكيت فيهما، أبكثر من صيغة  

خالفها من الصيغ  لفظٌية، فتصحيح صيغة معٌينة منها يلـز منو قطعنا تضعيف ما
 اللفظٌية، كإف كاف اؼبعَن اإلصبارٌل كاحدنا.

ا دبا من ػإذا كاف عال ،يف اعبميع ،جواز ذلك كاألصحٌ »قاؿ ابن الصبلح: 
ذلك ىو الذم تشهد بو  غو؛ ألفٌ لالذم ب ،ل معَن اللفظو أدٌ ا أبنٌ كصفناه، قاطعن 

يف أمر  ،اا ما كانوا ينقلوف معَن كاحدن ككثرين  ،لنيكالسلف األكٌ  ،حواؿ الصحابةأ
دكف  ،ؽبم كاف على اؼبعَنعو  مي   ألفٌ إاٌل  ،أبلفاظ ـبتلفة، كما ذلك ،كاحد
 .(ُ)«اللفظ

 ،مػفإف كاف الراكم غري عال ،ا ركايتو اغبديث ابؼبعَنكأمٌ »كقاؿ ابن كثري: 
هذه ػب ،اغبديث ةجوز لو ركايػو ال تفبل خبلؼ أنٌ  ،معَنػيل الما وبي ػكال عارؼ ب

                                                           
 .ِّّ( معرفة أنواع علـو اغبديث: ُ)
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 ،مرتادؼػكمدلوالهتا، كابل ،ا ابأللفاظا بذلك، بصرين من ػكاف عال  إفا كأمٌ  الصفة.
كعليو  ،اكخلفن  ،اسلفن  ،مهور الناسػز ذلك جفقد جوٌ  ؛حو ذلكػكن ،من األلفاظ

الواقعة تكوف  كغريىا، فإفٌ  ،ي األحاديث الصحاحػف ،مشاىدػكما ىو ال العمل،
ا كاف ىذا قد مٌ ػكل دة، من كجوه ـبتلفة متباينة.جيء أبلفاظ متعدٌ ػكاحدة، كت

طائفة من  - معَنػمن الركاية ابل - األحاديث، منعى  يف تغيري بعض ،وقعيي 
آكد التشديد. ككاف  ،دكا يف ذلكني، كشدٌ األصوليٌ ك  ،كالفقهاء ،ثنيمحدٌ ػال

 . (ُ)«فق ذلكم يتٌ ػل ينبغي أف يكوف ىذا ىو الواقع، كلكن
كم د ري ػػػث قػػر األحاديػػػأكث ي أفٌ ػف كٌ ػػػال ش»قاؿ ؿبٌمد رشيد رضا: ك 
عليو اختبلؼ ركاة  فق عليو العلماء، كيدؿٌ كاتٌ  ،كما ىو معلـو ،ىػابؼبعن

 .(ِ)«ر منهامختصى ػى الػٌ حت ،ي ألفاظ اغبديث الواحدػف ،الصحاح
 ،فقد ركاه مسلم :«ابلنٌياتإمٌبا األعماؿ »كمن أمثلة ذلك حديث: 

مىا اًلٍمرًئو مىا نػىوىل، فىمىٍن  ػمىا اأٍلىٍعمىاؿي اًبلنًٌي ًة، كىإًن  ػإًن  » بصيغة لفظٌية كاحدة، ىي:
كىمىٍن كىانىٍت ًىٍجرىتيوي  .ى هللًا كىرىسيولًوػى هللًا كىرىسيولًًو، فىًهٍجرىتيوي ًإلى ػكىانىٍت ًىٍجرىتيوي إًلى 

نٍػيىا ييًصيبػيهىا أىًك اٍمرىأىةو يػىتػىزىك جيهىا، فىًهٍجرىتيوي ًإذلى مىا ىىاجىرى إًلىٍيوً   .(ّ)«ًلدي
 :بعٌدة صيغ لفظٌية متقاربة، مع كجود فركؽ لفظٌية يسرية، البخارمٌ كركاه 

 ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا رًئو امٍ  ًلكيلًٌ  كىًإمب ىا اًبلنًٌي اًت، اأٍلىٍعمىاؿي  ًإمب ىا» -أ
 .(ْ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  يػىٍنًكحيهىا، اٍمرىأىةو  ًإذلى  أىكٍ  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا

                                                           
 .ِّْ( اختصار علـو اغبديث: ُ)
 .َٔٓ/ٗ( تفسري القرآف اغبكيم: ِ)
 .ُٓٓ/َُٕٗ، رقم ُُٔٓ-ُُٓٓ/ّ: سلمصحيح مانظر: ( ّ)
 .ُ، رقم ّ/ُ( صحيح البخارٌم: ْ)
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 اَّلل ً  ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا اٍمرًئو  كىًلكيلًٌ  اًبلنًٌي ًة، اأٍلىٍعمىاؿي » -ب
نٍػيىا ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو،  اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، ًلدي
 .(ُ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  يػىتػىزىك جيهىا،

 كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا كىاًلٍمرًئو  اًبلنًٌي ًة، اأٍلىٍعمىاؿي » -ج
نٍػيىا ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  كىرىسيوًلًو، اَّلل ً  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي   يػىتػىزىك جيهىا، اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، ًلدي
 .(ِ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي 

 يػىتػىزىك جيهىا، اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  اًبلنًٌي ًة، اأٍلىٍعمىاؿي » -د
 اَّلل ً  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  إًلىٍيًو، ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي 
 .(ّ)«كىرىسيولًوً 

 ،اَّلل ً  ىػإًلى  ًىٍجرىتيوي  تٍ ػانى ػكى  نٍ ػفىمى  وىل،ػػنى  اػػػمى  اًلٍمرًئو  اػمى ػكىإًن   اًبلنًٌي ًة، لي ػػاٍلعىمى » -ه
 أىكً  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  ، كىمىنٍ  كىرىسيولًوً  اَّلل ً  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو،
 .(ْ)«إًلىٍيوً  رى ػىىاجى  امى  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  يػىٍنًكحيهىا، اٍمرىأىةو 

 اَّلل ً  ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا اًلٍمرًئو  كىًإمب ىا اًبلنًٌي ًة، اأٍلىٍعمىاؿي  ًإمب ىا» -و
 اٍمرىأىةو  أىكً  ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإذلى  ًىٍجرىتيوي  كىانىتٍ  كىمىنٍ  كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو،
 .(ٓ)«لىٍيوً إً  ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  يػىتػىزىك جيهىا،

، أىيُػهىا ًيى » -ز  كىانىتٍ  فىمىنٍ  نػىوىل، مىا اًلٍمرًئو  كىًإمب ىا اًبلنًٌي ًة، اأٍلىٍعمىاؿي  ًإمب ىا الن اسي

                                                           
 .ْٓرقم ، َّ/ُ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .ِِّٗ، رقم ْٖٗ/ِ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ّٖٓٔ، رقم ُُْٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
 .ّْٖٕ، رقم ُُٓٗ/ٓ( صحيح البخارٌم: ْ)
 .ُُّٔ، رقم ِِْٔ-ُِْٔ/ٔ( صحيح البخارٌم: ٓ)
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 ييًصيبػيهىا، دينٍػيىا ًإذلى  ىىاجىرى  كىمىنٍ  كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  كىرىسيولًًو، اَّلل ً  ًإذلى  ًىٍجرىتيوي 
 .(ُ)«إًلىٍيوً  ىىاجىرى  مىا ًإذلى  فىًهٍجرىتيوي  يػىتػىزىك جيهىا، اٍمرىأىةو  أىكً 

كالغرض من سرد ىذه الركاًيت اللفظٌية التنبيو على أٌف من وبكم بصٌحة  
مكن أف ػٌي للمنت، كال يي ػمالػمعَن اإلجػىذا اغبديث، فإنٌو إمٌبا وبكم بصٌحة ال

 وبكم ابلصٌحة اللفظٌية التاٌمة لكٌل ركاية من ركاًيتو. 
، إذا صٌح صدكر الركاية األكذل، أبلفاظها، كنظمها، صٌحة اتٌمة،  فمثبلن

 -اؼبخالفة ؽبا لفظيًّا، ـبالفة جزئٌية  -فهذا دليل على أٌف الركاًيت األخرل 
  .يبيكن أف وبكم ؽبا ابلصٌحة اللفظٌية التاٌمة ال

حفظنا اتمًّا،  اللفظٌية، من الناحٌية ،حفوظةن ػليست م )الصحيحيػن(متوف ف
 كما يف حفظ اآلًيت القرآنٌية.  ال اختبلؼ فيو،

أك لفظة، أك كلمة،  -أٌف كٌل حرؼ  :كليس معَن ذلك»ٌي: ػاؿ األلبانػق
، أك مه ػػػػػمكن أف يكوف فيو كىػي ي القرآف، ال يػمنزلة ما فػىو ب -ي الصحيحني ػف

فلسنا نعتقد العصمة لكتاب،  ،ي شيء من ذلك، من بعض الركاة، كبٌل ػخطأ، ف
، فقد قاؿ اإلماـ الشافعيٌ  ى هللا أف يتٌم ػكغريه: "أب ،بعد كتاب هللا تعاذل، أصبلن

ٌمن درسوا ػم، مػلػمن أىل الع ،دػػػمكن أف يٌدعي ذلك أحػي ي إاٌل كتابو"، كال
دكد القواعد العلمٌية ػػي حػب، كفذ التعصُ ػػػبػر، مع نػػكتدبُ  ،مة تفهُ ػػػالكتابني، دراس

عن اإلسبلـ، كقواعد  ،واء الشخصٌية، أك الثقافة األجنبٌيةػػحديثة، ال األىػال
 .(ِ)«علمائو...

                                                           
 .ّٓٓٔ، رقم ُِٓٓ/ٔ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .ِّ( شرح العقيدة الطحاكيٌة، مقٌدمة اٌدث األلباشٌل: ِ)
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 : الصحيحٌنخ س  اختالف نخ 
بعٌدة  بل كصبل لكلٌو منهما، بنسخة كاحدة،، الصحيحافا إلين لػم يصل

 تقدصل كأ، لفظيٌ  نقص كدة لفظٌية، أزًينيسىخ، تػختلف فػي مواضع كثرية، ب
 يف األحريؼ، أك يف الضبط. ،أك تغيري لفظيٌ ، لفظيٌ  أتخريأك  لفظٌي،
 :اختبلؼ اؼبتوف يف نيسىخ )صحيح البخارٌم(كمن أمثلة  

اؼبعركؼ  :بن اعبوزمٌ اقاؿ  "،كفيو خرب" :قولو» العسقبلشٌل: بن حجرقاؿ ا -
 .م ككلمةلكك  ،صبع خربة :دةموح   ،ككسر الراء بعدىا ،مةفيو فتح اػباء اؼبعجى 

لو كفتح كسر أكٌ   :اأيضن  يٌ ػابكحكى اػبطٌ  .بط يف سنن أِب داكدككذا ضي  :قلتي 
 ،لةبفتح اغباء اؼبهمى  "،ثرٍ حى " :كللكشميهينٌ  .كعنب كعنبة،  صبع خربة :اثنيو

مة ركاية عبد الوارث ابؼبعجى   أبو داكد أفٌ كقد بني   .ثةمثل   ،بعدىا كسكوف الراء
 ،فعلى ىذا ؛ثةلة كاؼبثل  ابؼبهمى  ،احعن أِب التيٌ  ،اد بن سلمةكركاية ضبٌ  ،دةكاؼبوح  

 .(ُ)«ا أخرجو من ركاية عبد الوارثإمبٌ  البخارمٌ  ألفٌ  ؛كىمه  فركاية الكشميهينٌ 
يف صبيع  ،كذا عند البخارمٌ   "،ةنقيٌ " :قولو» العسقبلشٌل: بن حجرقاؿ ا -

لكن كقع عند  ،كىي صفة ذكؼ ،من النقاء ،ابلنوف ،الركاًيت اليت رأيناىا
كغني  ،ثة مفتوحةدبثل   "بةغً ثى " :كيف حاشية أصل أِب ذرٌ  ،ميدمٌ كاغبي  ،اِبٌ اػبطٌ 
ع ىي مستنقى  :اِبٌ قاؿ اػبطٌ  .مفتوحة ،دة خفيفةبعدىا موح   ،مكسورة ،مةمعجى 
كإحالة  ،ىذا غلط يف الركاية :القاضي عياض قاؿ .يف اعبباؿ كالصخور ،اؼباء

ا كما ذكره يصلح كصفن  ،اليت تنبت ،كذلىذا كصف الطائفة األي  ألفٌ  ؛للمعَن
 من صبيع الطرؽ إاٌل  كما ضبطناه يف البخارمٌ  :قاؿ .سك اؼباءاليت سبي  ،للثانية

كىو مثل قولو يف  ،ةكتشديد الياء التحتانيٌ  ،ككسر القاؼ ،بفتح النوف "ةيٌ قً نى "

                                                           
 .ِٔٓ/ُفتح البارم:  (ُ)
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 ،من اؼبسانيد ،عليو ميع ما كقفتي ػي جػكىو ف :قلتي  ".بةطائفة طيٌ " :مسلم
 .(ُ)«...كما عند مسلم  ،جاتكاؼبستخرى 

من  ،دةككسر اؼبوح   ،بفتح القاؼ "لتبً قى " :قولو» العسقبلشٌل: بن حجرقاؿ ا -
ة ابلتحتانيٌ  "لتقيٌ " :ككقع عند األصيليٌ  ،ي معظم الركاًيتػكذا ف  ،القبوؿ
 .(ِ)«كما سنذكره بعد  ،كىو تصحيف ،دةاؼبشدٌ 

بفتح  ،كذا لؤلكثر  "،بني أضلع منهما" :قولو» العسقبلشٌل: بن حجرقاؿ ا -
البلـ كفتح  كم بضمٌ كري  .فجمع ضلع ،البلـ كضمٌ  ،مةلو كسكوف اؼبعجى أكٌ 

أصلح بني " :كحده ككقع يف ركاية اغبمومٌ  ،ةوٌ كىي القي  ،من الضبلعة ،(ّ)العني
كقد  ،د شيخ البخارمٌ اؿ ؼبسدٌ بن بطٌ اكنسبو  ،لتنيابلصاد كاغباء اؼبهمى  "منهما

 ،بن سنجراكموسى بن إظباعيل عند  ،خالفو إبراىيم بن ضبزة عند الطحاكمٌ 
 :فقالوا ،فيو شيخ البخارمٌ  ،هم عن يوسفيعين كلٌ  ،بن أِب شيبةااف عند كعفٌ 
كذل من انفراد اظ أى فٌ تماع ثبلثة من اغبي كاج :قاؿ .مة كالعنيابلضاد اؼبعجى  "أضلع"

فبل يليق اعبـز  ،الًفػىػػرىبػٍرمٌ اػببلؼ على الركاة عن  كقد ظهر أفٌ  .انتهى ،كاحد
 .(ْ)«ا نطق بو ىكذادن مسدٌ  أبفٌ 
 ،دةكسكوف اؼبوح   ،بفتح اؽبمزة "،يلً بٍ أى " :كقولو» العسقبلشٌل: بن حجرقاؿ ا -

 أمره  :كالقاؼ ،مةمعجى ػابل "يقً لً خٍ أى " :ككذا قولو ،ابإلببلء أمره  :ككسر البلـ
بطوؿ البقاء  ،ريد الدعاءكتي  ،ق ذلكطلً كالعرب تي  .ىػمعنػكنبا ب ،ابإلخبلؽ

                                                           
 . ُٕٔ/ُفتح البارم:  (ُ)
 . ُٕٔ/ُفتح البارم:  (ِ)
 كذا يف اؼبطبوع.( ّ)
 . ِْٖ/ٔفتح البارم:  (ْ)
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ككقع يف ...  يبلى الثوب كىبلقحٌت  ،ا تطوؿ حياهتاأهنٌ  :أم ،ب بذلكللمخاطى 
ي ػمن الت كىي أكجوي  ،ابلفاء "كأخلفي" :الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن  ،مركزمٌ ػي زيد الػركاية أب
لكن جاز  ،إذ اإلببلء كاإلخبلؽ دبعَن ،كذل تستلـز التأكيداألي  ألفٌ  ؛ابلقاؼ

أخلفت  ،ها إذا أبلتوػكىو أنٌ  ،افيد معَن زائدن كالثانية تي  ،العطف لتغاير اللفظني
 .(ُ)«...غريه

ف يف ضبط لً اختي  "أفضل اعبهاد لكنٌ " :قولو» العسقبلشٌل: بن حجرقاؿ ا -
كىو الذم سبيل  :قاؿ القابسيٌ  ،خطاب للنسوة :الكاؼ فاألكثر بضمٌ  "،لكن"

بلفظ  ،كزًيدة ألف قبلها ،بكسر الكاؼ "نٌ لكً " :كيف ركاية اغبمومٌ  ،إليو نفسي
 .(ِ)«االستدراؾ

كذا يف   "هاػي شأنػا فمن سلًٌ مي  كاف عليٌّ " :قولو» العسقبلشٌل: بن حجرقاؿ ا -
 :قولو .بفتح البلـ :كيف ركاية اغبمومٌ  ،بكسر البلـ الثقيلة ،خ البخارمٌ سى ني 
فيما  ،مع ىشاـ بن يوسف ،اؼبراجعة يف ذلك كقعت .فلم يرجع "،فراجعوه"

  "،امسيئن " :فركاه بلفظ ،فخالفو ،اؽ ركاه عن معمرعبد الرزٌ  كذلك أفٌ  ،أحسب
 أفٌ  كزعم الكرماشلٌ  .نيً جى ستخرى مي ػي الػف ،يمعى كأبو نػي  كذلك أخرجو اإلظباعيليٌ 
 بٍ م هبيً ػل :أم "،فلم يرجع" :كقولو :قاؿ ،عند الزىرمٌ  ،اؼبراجعة كقعت يف ذلك

 :قلتي  .إذل الوليد ،فلم يرجع الزىرمٌ  :كوبتمل أف يكوف اؼبراد :قاؿ .بغري ذلك
ا أساء عليًّ  أفٌ " :بن مردكيو اؼبذكورة بلفظااؽ ما يف ركاية الرزٌ  م ركاية عبدكيقوٌ 

ىو بكسر  "امن مسلٌ " :قولو :بن التنياكقاؿ  .انتهى ،"كهللا يغفر لو ،يف شأشل
فركاية الفتح  ،كفيو نظره  :قلتي  .بكاؼبعَن متقارً  ،ا بفتحهاط أيضن بً كضي  ،البلـ

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



334 

 :بن التنياقاؿ  .كركاية الكسر تقتضي تسليمو لذلك ،تقتضي سبلمتو من ذلك
كقد  ،من حيث نقل الركاية ،بل ىو األقول :قلتي  .عده كفيو بي  "،امسيئن " :كمكري 

ككذلك ركاه  :قاؿ ".امسيئن " :بلفظ ركاه عن البخارمٌ  النسفيٌ  ذكر عياض أفٌ 
  ":امن مسلٌ "بعد أف ركاه بلفظ  كقاؿ األصيليٌ  .الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن  ،بن السكن عليٌ  أبو

 .(ُ)«كاألعرؼ غريه ،كذا قرأانه
كذا   "ثلي الثوب ابلثػُ  يعطال أبس أف يي " :قولو» العسقبلشٌل: بن حجرقاؿ ا -

 .(ِ)«ابلراء :كالبن السكن كالنسفيٌ  ،دةابؼبوح   ،لؤلكثر
 :كللكشميهينٌ  ،كذا لؤلكثر  "الرجاؿ" :قولو» العسقبلشٌل: بن حجرقاؿ ا -
 .(ّ)«كىو تصحيف ،ابلداؿ كتشديد اعبيم "،اؿالدجٌ "

ما بني " :فقولو ،يف اؼبنرب ،ؿا اغبديث األكٌ فأمٌ » العسقبلشٌل: بن حجرقاؿ ا -
بدؿ  "،قربم" :بن عساكر كحدهاككقع يف ركاية  ،كذا لؤلكثر  "،بييت كمنربم

 .(ْ)«كىو خطأ "،بييت"
بفتح  - أاب بصري بن أسيد أفٌ " :كفيها قولو» العسقبلشٌل: بن حجرقاؿ ا -

قدـ من " :كاؼبستملي كيف ركاية السرخسيٌ  ،كذا لؤلكثر  "اقدـ مؤمنن  -اؽبمزة 
 .(ٓ)«كىو تصحيف"، ىػمن

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

 .ٕٗ/ْفتح البارم:  (ّ)

 . ََُ/ْفتح البارم:  (ْ)

 . ُّٓ/ٓفتح البارم:  (ٓ)
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 كمن أمثلة اختبلؼ اؼبتوف يف نيسىخ )صحيح مسلم(:
. ىو "ركف العلمكيتقفٌ  ،ف القرآفك يقرؤ  نا انسه بلى ظهر قً " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

 ،مشهورػىذا ىو ال .عونوكيتتبٌ  ،يطلبونو :كمعناه ،على الفاء ،م القاؼػبتقدي
 :ماىاف بنامن طريق  ،مغاربةػكركاه بعض شيوخ ال .جمعونوػي :معناه :كقيل
 ،يبحثوف عن غامضو :معناه ،اكىو صحيح أيضن  ،م الفاءػبتقدي "،ركفيتفقٌ "

  .(ُ)«وكيستخرجوف خفي  
 .ىذا ىو اؼبشهور ،فمنصوب على النداء "،لىٍ أى " :ا قولوأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -
 :كالثناء .كاؼبختار النصب .أنت أىل الثناء :على تقدير ،وهم رفعى ز بعضي كجوٌ 

 ،ىذا ىو اؼبشهور .كهناية الشرؼ ،العظمة :مجدػكال .الوصف اعبميل كاؼبدح
 :بن ماىافاككقع يف ركاية  :قاؿ القاضي عياض .كغريه ،يف مسلم ،يف الركاية

 .(ِ)«ؿالصحيح اؼبشهور األكٌ  كلكنٌ  ،كلو كجو "،أىل الثناء كاغبمد"
. ىكذا "ربتهاتي  كىو ابليمن بذىبة يف،  بعث عليٌّ :"قولو»قاؿ النوكٌم:  -

ميع جػعن  ،ككذا نقلو القاضي ،بفتح الذاؿ "ةبى ىى بذى " :خ ببلدانسى ي صبيع ني ػىو ف
على  "،ةبى يػٍ ىى بذي " :بن ماىافاي ركاية ػكف :قاؿ .جلودمٌ ػعن ال ،ركاة مسلم
  .(ّ)«التصغري

ىو كابنو على  حج   ،كاان ألِب فبلف زكجها  انضحافً : "قولو»قاؿ النوكٌم:  -
ككذا نقلو  ،خ ببلدانسى . ىكذا ىو يف ني "ككاف اآلخر يسقي غبلمنا ،أحدنبا

ي ركاية ػكف :قاؿ .كغريه ،عن ركاية عبد الغافر الفارسيٌ  ،القاضي عياض

                                                           
 .ُٓٓ/ُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ُْٗ/ْ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ُُٔ/ٕ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ّ)
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 ،او تغيرين كأرل ىذا كلٌ  :قاؿ القاضي عياض ".يسقي عليو غبلمنا" :ماىاف بنا
 اء يف البخارمٌ ككذا ج ".غبلمنا"ف منو فتصحٌ  "، لنانسقي عليو لببلن " :كصوابو

كىو  "،ننضح عليو" :كذلتو قولو يف الركاية األي على صحٌ  كيدؿٌ  .على الصواب
كتكوف  ،الركاية صحيحة كاؼبختار أفٌ  .ىذا كبلـ القاضي .نسقي عليو :دبعَن

 .(ُ)«كهللا أعلم ،كىذا كثري يف الكبلـ ،رةالزًيدة اليت ذكرىا القاضي ؿبذكفة مقد  
 :من صحيح مسلم ،ففي بعض األصوؿ "ىوفكرى يي " :قولوا كأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -
من  ،بتقدصل اؽباء "،ركفكهى يي " :كيف بعضها ،من اإلكراه ،كما ذكرانه  "،ىوفكرى يي "

 ،كىو ركاية الفارسيٌ  :كقاؿ ،ىذا أصوب :قاؿ القاضي .كىو االنتهار ،الكهر
 .(ِ)«بن ماىاف كالعذرمٌ اؿ ركاية كاألكٌ 

: خ ببلدانسى . ىكذا ىو يف ني "لتا أقبلنا تعجٌ فلمٌ " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -
كيف ركاية  :قاؿ .عن مسلم ،بن سفيافاعن ركاية  ،ككذا نقلو القاضي "،أقبلنا"
 كيصحٌ  ،رجعنا :أم "،قفلنا" :ككجو الكبلـ :قاؿ .ابلفاء "،أقفلنا" :بن ماىافا
 مٌ سى م يي ػما للً  ،اؽبمزة بضمٌ  "انى لٍ فً قٍ أي "ك،  نا النيبُ أقفلى  :أم ،بفتح البلـ ،(ّ)"أقبلنا"

 .(ْ)«وفاعلي 
أك  ،على الربيع ،رىا ًي رسوؿ هللانؤاجً " :قولو يف ىذا اغبديث»قاؿ النوكٌم:  -
 .كالنهر الصغري ،كىو الساقية "،الربيع" :خسى . ىكذا ىو يف معظم النُ "قكسي األى 

                                                           
 .ّ-ِ/ٗ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ُِ/ٗ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 بداللة ما بعده.، كلعٌل الصواب: )أىقػٍفىلىنىا(، ابلفاء؛ ( كذا يف اؼبطبوعّ)
 .ْٓ-ّٓ/َُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ْ)
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كىو  ،كحبذؼ الياء ،الراء بضمٌ  "بعالرُ " :بن ماىافاعن ركاية  ،كحكى القاضي
 .(ُ)«ا صحيحأيضن 

فهكذا كقع يف بعض  "،هبصرى  ؼي صرً يى  لى عى فجى " :ا قولوأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -
 "،بي ضرً يى " :كيف بعضها "،هبصرى "حبذؼ  ،فقط "يصرؼي " :كيف بعضها ،خسى النُ 

 .(ِ)«مة كالباءابلضاد اؼبعجى 
 خسى ىكذا ىو يف صبيع ني  ،ىو ابلزام كالواك "يزكؿ" :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

عن  ،ككقع عند بعضهم :قاؿ .عن صباىري شيوخهم ،ككذا ركاه القاضي ،ببلدان
«وكجى كأى  ،ؿ أظهركاألكٌ  :قاؿ ،ابلراء كالفاء "لي رفي يى " :بن ماىافا

(ّ). 
 ،ثةبثاء مثل   "،اهي نى ثً " :خسى ي أكثر النُ ػفوقع ف "،ثناه"ا كأمٌ »قاؿ النوكٌم:  -

كركانبا  ،بعد النوف ،اة ربتكبياء مثن   ،الثاء بضمٌ  "،اهي يى نػٍ ثػي : "كيف بعضها ،مكسورة
 .(ْ)«عن غريه ؿى كاألكٌ  ،بن ماىافاعن ركاية  ،كذكر الثاشلى  ،ا القاضيصبيعن 

 "،مزادة اجملبوبةػحنتم الػكال" :خ بببلدانسى ىكذا ىو يف صبيع النُ »قاؿ النوكٌم:  -
ككقع  :قاؿ ،خسى كمعظم النُ  ،عن صباىري ركاة صحيح مسلم ،ككذا نقلو القاضي

كذل كاألي  ،كىذا ىو الصواب :قاؿ "،مزادة اجملبوبةػحنتم كالػكال" :خسى يف بعض النُ 
 .(ٓ)«ككىمه  ،تغيريه 

                                                           
 .َِٓ/َُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ّّ/ُِ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ِٔ/ُِ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ّ)
 .ُٕٕ/ُِ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ْ)
 .ُٗٓ/ُّ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ٓ)
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ر نقى أك تي  ،اح نسحن نسى كىي النخلة تي  ،ريقً كهنى عن الن  " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -
 :أم ،لتنيبسني كحاء مهمى  (ُ)ىكذا ىو يف معظم الركاًيت كالنسح "،انقرن 
 "جنسى تي " :خسى يف بعض النُ  ،ككقع لبعض الركاة .افتصري نقرين  ،رنقى تي  مٌ ػثي  ،رقشى تي 

 .(ِ)«ىو تصحيف :كغريه ،قاؿ القاضي .ابعبيم
 ،كتشديد الراء ،ابلعني "،انى فػى ر  فعى " :خسى ىكذا ىو يف معظم النُ »قاؿ النوكٌم:  -
 ،لوي أكٌ ػف ،رةابلفاء اؼبكر   "،انى قػى ر  ففى " :خسى ي كثري من النُ ػكف ،فاءرى نا عي على جى  :أم
فهما  .رقةمع فً  ،من االثين عشر ،لرجي  كل    جعلى  :أم ،من التفريق ،بقاؼك 

 .(ّ)«ؿاألكٌ  م يذكر القاضي ىنا غريى ػكل ،صحيحاف
 ،مضمومة ،مةكبغني معجى  ،فبفتح الياء "،تٌ ػًػغي يػى "ا أمٌ »قاؿ النوكٌم:  -

 ،هركمٌ ػكال ،يٌ ػابخطٌ ػكال ،كىكذا قاؿ اثبت .دةمشدٌ  ،اة فوؽمثن   مٌ ػث ،كمكسورة
كنقلو القاضي  .خ ببلدانسى ي معظم ني ػككذا ىو ف ،كاعبمهور ،كصاحب التحرير

 :قالوا .اا شديدن ا متتابعن دفقن  ،يدفقاف فيو اؼباء :كمعناه :قاؿ اؽبركمٌ  .عن األكثرين
ككقع يف  .ادن ا شديصبًّ  ،ااف فيو دائمن يصبٌ  :كقيل ،من إتباع الشيء الشيءى  كأصلو

كحكاىا القاضي عن  ،دةكبباء موح   ،لةالعني اؼبهمى  بضمٌ  "،بُ عي يػى " :خسى بعض النُ 
ال ينقطع  :أم ،ره دبعَن ما سبقكفسٌ  ،يٌ ػككذا ذكره اغبرب :قاؿ .ركاية العذرمٌ 

ككقع يف  :قاؿ القاضي .س كاحديف نفى  ،الشرب بسرعة :بُ كالعى  :قاؿ .جرًيهنما
 .(ْ)«ريتفجٌ  :أم ،لةكعني مهمى  ،ثةدبثل   "بي عى ثػٍ ػيى " :بن ماىافاركاية 

                                                           
 خ(.سى يف معظم الركاًيت كالنُ الػمراد: )الُنسىخ(، ابػباء، أم: ) كذا يف اؼبطبوع، كلعلٌ ( ُ)
 .ُٓٔ/ُّ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .َِ/ُْ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ّ)
 .ْٔ-ّٔ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ْ)
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 ،اة فوؽكمثن   ،هبمزة "،يى لً تٍ أي " :خ ببلدانسى ىكذا ىو يف معظم ني »قاؿ النوكٌم:  -
 ،ره صاحب التحريرىكذا فسٌ  .ارتفع عنو الوحي :كمعناه ،كًيء ،كالـ ،ساكنة
"لً جٍ أي " :خسى ككقع يف بعض النُ  .كغريه  "،ىلى اقٍبى " :ماىاف بناكيف ركاية  .ابعبيم يى

 .(ُ)«كزاؿ عنو ،زيل عنوأي  :كمعنانبا
. ىو "اءفى خً  كأشلٌ   يتي لقً أي  ، إذا كاف من آخر الليلحٌت " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

  ،أخفية :كصبعو ،ساءكىو الكً  ،كابؼبدٌ  ،كزبفيف الفاء ،مةبكسر اػباء اؼبعجى 
هجيم  "،اءفى جي " :ماىافبن اعن  ،كركاه بعضهم :قاؿ القاضي .ساء كأكسيةككً 

 .(ِ)«ؿكالصواب اؼبعركؼ ىو األكٌ  ،ثاء السيلكىو غي  ،مضمومة
إذل  نظرتي  :. يعين" منهمرجبلن  فتي فتضع   ،ةمكٌ  أتيتي " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -

 :بن ماىافاكيف ركاية  .اغالبن  ،الضعيف مأموف الغائلة ألفٌ  ؛فسألتو ،أضعفهم
 .(ّ)«ال كجو لو ىنا :قالوا ،كغريه ،كأنكرىا القاضي .ابلياء "،فتي فتضي  "

 ،. بفتح اؽبمزة"جاد من عندهػنٍ الدرداء أبى  بعث إذل أـٌ " :قولو»قاؿ النوكٌم:  -
 ،متاع البيت كىو ،بفتح النوف كاعبيم "دجى ػنى "كىو صبع  ،جيم مٌ ػث ،كبعدىا نوف

 :قاؿ ،ِبسكاف اعبيم كقالو اعبوىرمٌ  .ورتي كسي  ،ؽمارً ػكنى  ،شري من فػي  ،نوزيٌ الذم يي 
 :بن ماىافاككقع يف ركاية  .غتاففهما لي  ،يدبى حكاه عن أِب عي ، ودجي ػني  :كصبعو

 .(ْ)«األٌكؿكاؼبشهور  ،مةابػباء اؼبعجى  "،خبادـ"

                                                           
 .ٖٗ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ِٖ-ِٕ/ُٔ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ِٖ/ُٔمسلم بشرح النوكٌم: ( صحيح ّ)
 .َُٓ-ُْٗ/ُٔ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ْ)
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 مطاب قّي:ـالتصحيح الصدورّي ال يستلزم التصحيح ال -رابًعا
صٌح صدكر اؼبنت منو، ، فإف بعض اؼبتوف يينسىب صدكرىا، إذل النيٌب 

بصفتو النبويٌة، ال بصفتو البشريٌة؛ فإٌف ىذه )الصٌحة الصدكريٌة( دليل قاطع، 
على )الصٌحة اؼبطابىقٌية(، أم: )مطابىقة الواقع(؛ ألٌف مصدر اؼبنت يف ىذه اغباؿ 

 معصـو من اػبطإ. - ببل ريب -منز ؿ(، كىو ػىو )الوحي اإلؽبٌي ال
 كلذلك يبكن أف نقوؿ:

، عن اؼبنت اؼبنسوب إذل النيٌب إذا كانت منتفيةن، الصٌحة اؼبطابىقٌية، إٌف 
، فإٌف ىذه ، قطعٌيةن صروبةن  فكاف اؼبنت داالًّ على ما ىبالف الواقع القطعٌي، داللةن 

  .الصدكريٌة اؼبخالفة دليل قاطع، على انتفاء الصٌحة
 فيو؛ ٌق، ال ريبػػػ، بصفتو النبويٌة: حكبلـ النيٌب فبل خبلؼ يف أٌف  

  يبيكن أف يكوف ـبالفنا للواقع القطعٌي. فبل
 أفٌ  ةػػػػن األمٌ ػهر فيما بيػػتػػاشقد و الثالث: كىو أنٌ »ر الرازٌم: ػػاؿ الفخػػق

على  ،اػػجهػي تركيػرة، كاحتالوا فػػػا منكى ارن ػػكضعوا أخب :مبلحدةػماعة من الػج
ر فوؽ نكى مي  ما عرفوىا، بل قبلوىا. كأمٌ  همػلسبلمة قلوب ثوفمحدًٌ ػكال ؛ثنيمحدًٌ ػال

ي ػف - جب القطعو ف !ة؟بوبيٌ بطل الرُ ة، كيي هيٌ ػي اإللػما يقدح فػب ،كصف هللا تعاذل
فهما ما  ، كمسلم  ا البخارمٌ كأمٌ . ها موضوعةػأبنٌ  - أمثاؿ ىذه األخبار

ا اعتقاد أمٌ فمقدار طاقتهما، ػب ،كاحتاطا ،ابلغيوب، بل اجتهدا نيً مى كاان عالً 
إذل زماننا، فذلك   ي زماف الرسوؿػف ،األحواؿ الواقعة ميعى ػما جلً هما عى ػنٌ أ
 ، عنهمًيى كى رى  هما، كابلذينى ػب ن الظن  حسً ػ ني ي الباب: أانٌ ػغاية ما فف ،يقولو عاقل ال
  إسناده إذل الرسوؿ كني يبي  ر، النكى على مي  ،بلن ا مشتمً ا إذا شاىدان خربن ػ أنٌ إاٌل 
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 .(ُ)«ثنيمحدًٌ ػهم على أكلئك الػمبلحدة، كمن تركهباتػو من أكضاع الأبنٌ قطعنا 
 ؿ. منز  ػ، بصفتو البشريٌة، فليس راجعنا إذل الوحي الأٌما كبلـ النيٌب 

ط  قد األنبياء أفٌ  ريب فبل اػبطأ، فأٌما»اؼبعٌلمٌي:  الرضبن عبدقاؿ   ىبي
 إذا لكٌنهم ظٌنهم، حبسب ،(ِ)األخبار وبتاجوف إذل كأهٌنم الدنيا، أمور يف ظٌنهم

رب  فإمٌبا ذلك، إذل احتاجوا  ،صدؽه  - تقٌدـ كما - كذلك يظٌن، أبنٌو أحدىم ىبي
 .(ّ)«النخل... أتبري قٌصة يف جاء ما ذلك فمن الظٌن، خطإ فرض على حٌت 

 ذلك؛ على يينب و مثٌ  اػبطأ، يقع فقد الدنيا، أمور من أٌما»ابز:  كقاؿ ابن
 أظٌنو "ما النخل، فقاؿ: يلٌقحوف صباعة على مر   ، لػٌما النيبٌ  من كقع كما
 "إمٌبا:  فقاؿ ، فأخربكه شيصنا، صار تركوه، فلٌما تركتموه"، لو يضرٌه
،  هللا عن بو خربكمأي  ما أٌما دنياكم، أبمر أعلم كأنتم ميٌن، ظنًّا ذلك؛ قلت
 الناس أفٌ   فبنٌيى  الصحيح. يف ركاه مسلم هللا". على أكذب مػل فإشلٌ 
 يبذركف، ككيف يغرسوف، ككيف النخل، يلٌقحوف كيف دنياىم، أبمور أعلم

رب ما أٌما .كوبصدكف  فقوؿ .ذلك من معصوموف ، فإهٌنم هللا عن األنبياءي  بو ىبي
ط ،  النيبٌ  إفٌ : قاؿ من  كما التفصيل، من بدٌ  كال ابطل، قوؿ فهذا ىبي

 .(ْ)«ذكران
أٌما اؼبتوف اؼبنسوبة إذل الصحابة، كالتابعني، كغريىم؛ فإٌف صٌحة صدكرىا 

                                                           
 .ُِٓالتقديس:  سيسأت( ُ)
( كذا يف اؼبطبوع: )األخبار(، هبمزة فوقٌية، كىي صبع )اػبرب(، كاألنسب يف ىذا السياؽ: ِ)

رب »)اإلخبار(، هبمزة ربتٌية، كىو مصدر الفعل الرابعٌي )أخرب(؛ بداللة قولو بعدىا:  فإمٌبا ىبي
 «.أحدىم أبنٌو يظنٌ 

 . ٗٗ( القائد إذل تصحيح العقائد: ّ)
 .ُِٗ-َِٗ/ٔ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ْ)
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منهم ال تستلـز صٌحة مطابىقتها للواقع، فقد تطابق الواقع، كقد زبالفو؛ ألهٌنم 
طئوف، فجائز بشره  أف ييصيبوا،  -فيما صٌحت نسبتو إليهم  -، ييصيبوف، كىبي

طئوا،  فيخالفوا الواقع القطعٌي. فيطابقوا الواقع القطعٌي، كجائز أف ىبي
 الصحابة من كاحد كلٌ  أفٌ  يعتقدكف ال ذلك، مع كىم»قاؿ ابن تيمٌية: 

 .(ُ)«...اعبملة يف الذنوب عليهم ذبوز بل كصغائره؛ اإلمث، كبائر عن معصـو
بل يف  ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،ا الغلطكأمٌ »: أيضنا كقاؿ ابن تيمٌية

 . (ِ)«كفيمن بعدىم ،الصحابة من قد يغلط أحياانن 
 كثري يف منهم، كثري أخطأ السلف فإفٌ  كأيضنا،»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 .(ّ)«.بذلك.. التكفري عدـ على كاتٌفقوا اؼبسائل، ىذه من
،  إمضاءىا كاف ابجتهاد عمر ضح من ىذا أفٌ فيتٌ »قاؿ ابن ابز: ك 

 ،ةكأرفق ابألمٌ  ،كغريه ،من عمر ،ة الصحيحة أكذل من االجتهادكاألخذ ابلسنٌ 
 .(ْ)«كأنفع ؽبا
كمن أمثلة ذلك: ما ركاه مسلم، عن عبد هللا بن عمرك بن العاص، أنٌو  
 فػىتػىٍقرىأى  زبىٍريجى، أىفٍ  ييوًشكي  سيلىٍيمىافي، أىٍكثػىقىهىا مىٍسجيونىةن، شىيىاًطنيى  اٍلبىٍحرً  يف  ًإف  »قاؿ: 
  .(ٓ)«قػيٍرآانن  الن اسً  عىلىى

م ػ، أـ لعبد هللا بن عمرك بن العاصمن  ،منتػالفسواء أصٌح صدكر ىذا 

                                                           
 . َُِ/ّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ُٕٗ/ُ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ِّٔ/ُِ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
 .ِْٕ/ُِ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ْ)
 .ٕ، بعد اغبديث ذم الرقم ُِ/ُ( صحيح مسلم: ٓ)
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 م تصحٌ ػمنت للواقع، أـ لػ؛ كسواء أصٌحت مطابقة ىذا الصدكره منو يصحٌ 
بلـ ػػن كػػػ، كال مبلـ هللا ػػن كػػػس مػليهػػو ؛ فإنٌو ليس نصًّا شرعيًّا، فمطابقتو

 .و ػولػػػرس
فالطعن يف الصٌحة اؼبطابىقٌية ؽبذا اؼبنت ليس طعننا يف السٌنة النبويٌة، كليس  

كاحد من الصحابة، عبد هللا بن عمرك طعننا فيما يينسىب إذل السٌنة النبويٌة؛ ألٌف 
ط ، سهونا، أك كنبنا. ، لذلك يبيكن أف ىبي  فهو غري معصـو

كيكوف أخذه  فجائز أف يصٌح صدكر ىذا اؼبنت من عبد هللا بن عمرك، 
كىو أحد  -من كعب األحبار؛ فقد ذكر بعض اؼبؤلٌفني أٌف عبد هللا بن عمرك 

 قد أخذ عن كعب األحبار. -العبادلة األربعة 
ن ػػػع ،رػػػة األكابػػو ركايػػػكى - وعػػػذا النػن ىػػكم»قاؿ زين الدين العراقٌي:  
عن التابعني، كركاية العبادلة األربعة، كأِب ىريرة،  ،ركاية الصحابة - األصاغر

 . (ُ)«كأنس بن مالك، عن كعب األحبار ،سفياف كمعاكية بن أِب
كجائز أف تكوف نسبة ىذا اؼبنت إذل عبد هللا بن عمرك ابطلة، إٌما كذابن  

 كافرتاء، أك كنبنا كسهونا.
 اؿ:ػػػٌي، قػالنخع ا ركاه البخارٌم، عن إبراىيمػػػم :أيضنا ،كمن أمثلة ذلك

ـى » ٍردىاًء، أىِب  عىلىى ،اَّلل ً  عىٍبدً  أىٍصحىابي  قىًد : فػىوىجىدىىيٍم، فىطىلىبػىهيٍم، الد   أىُيكيمٍ  فػىقىاؿى
؟ عىٍبدً  ًقرىاءىةً  عىلىى يػىٍقرىأي  : اَّللً  : كيُلنىا، قىاؿى  ًإذلى  فىأىشىاريكا أىٍحفىظي؟ فىأىُيكيمٍ  قىاؿى

: عىٍلقىمىةى. ٍعتىوي  كىٍيفى  قىاؿى ﴿كىالل ٍيًل ًإذىا يػىٍغشىى﴾ يػىٍقرىأي: ظبًى
 "كىالذ كىرً  عىٍلقىمىةي: قىاؿى  .(ِ)

: كىاأٍلينٍػثىى". ٍعتي  أىشٌلً  أىٍشهىدي  قىاؿى ا، يػىٍقرىأي   الن يب   ظبًى ءً  ىىكىذى  أىفٍ  عىلىى ييرًيديكنىيًن  كىىىؤيالى

                                                           
 .ُِٕ/ِ( شرح التبصرة: ُ)
 .ُ( الليل: ِ)
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ػرى كىاأٍلينٍػثىى﴾ أىقٍػرىأى: ﴿كىمىا خىلىقى الذ كى
(ُ) .، ًبعيهيمٍ  الى  كىاَّللً   .(ِ)«أياتى

، كما تضٌمنو من أقواؿ إبراىيم النخعيٌ فسواء أصٌح صدكر ىذا اؼبنت من 
م يصٌح؛ كسواء أصٌحت مطابقة ػمنسوبة إذل أِب الدرداء، كعلقمة بن قيس، أـ ل

م تصٌح؛ فإنٌو ليس نصًّا شرعيًّا، فليس من كبلـ هللا تعاذل، ػىذا اؼبنت للواقع، أـ ل
 . من كبلـ رسولوكال 

فالطعن يف الصٌحة اؼبطابىقٌية ؽبذا اؼبنت ليس طعننا يف السٌنة النبويٌة، كليس  
طعننا فيما يينسىب إذل السٌنة النبويٌة؛ ألٌف أاب الدرداء كعلقمة بن قيس كإبراىيم 
النخعٌي رجاؿ من عاٌمة الناس، من الصحابة، كمن جاء بعدىم، فهم غري 

طئوا، سهونا، أك كنبنا.معصومني، لذلك يبيكن   أف ىبي
 اؼبصحف: كصورة العاٌمة قراءة -الثانية اؼبسألة»قاؿ أبو بكر بن العرٌِب: 

 الدرداء أاب أفٌ  الصحيح يف ثبت كقد .(ّ)﴾كىاأٍلينٍػثىى الذ كىرى  خىلىقى  كىمىا﴿
 أصحاب قدـ: إبراىيم قاؿ. كاألنثى" "كالذكرً : يقرآف كاان مسعود كابن
 قراءة على يقرأ أٌيكم: فقاؿ فوجدىم، فطلبهم، الدرداء، أِب على هللا، عبد
 قاؿ ؟(ْ)﴾يػىٍغشىى ًإذىا كىالل ٍيلً ﴿: تقرؤكف قاؿ: كيف. كٌلنا: قالوا هللا؟ عبد

 ىكذا، ، يقرأ هللا رسوؿ ظبعت أشلٌ  أشهد: قاؿ. كاألنثى" "كالذكرً : علقمة
 قاؿ .أاتبعهم ال كهللا، ،﴾كىاأٍلينٍػثىى الذ كىرى  خىلىقى  كىمىا﴿: أقرأ أف ييريدكف كىؤالء

                                                           
 .ّ( الليل: ُ)
 .َْٔٔ، رقم ُٖٖٗ/ْ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ّ( الليل: ّ)
 .ُ( الليل: ْ)
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فبل  ؛(ُ)الصحف يف ما عليو عو ؿمي ػال إمٌبا ،بشره  إليو يلتفت ال فبٌا ىذا: القاضي
 يثبت مػل فبٌا خطٌو، يوافق فيما ،النظر يقع ذلك بعد مثٌ  ألحد، ـبالفتو ذبوز

 كاف كإف الواحد، بنقل ،يثبت ال القرآف فإفٌ  موضعو؛ يف ،بٌيناه حسبما ضبطو،
؛  بو كتقـو ذر،العي  معو كينقطع العلم، بو يقع الذم ابلتواتر، يثبت كإمٌبا عدالن
 .(ِ)«اػبلق على ٌجةاغبي 

كمن أمثلة ذلك أيضنا حديث )القردة اؼبرجومة(، فهو ليس حديثنا منسوابن 
، بل ىو منسوب إذل عمرك بن ميموف، كىو ليس من الصحابة، إذل النيٌب 
 اعباىلٌية.كإف أدرؾ 
ثػىنىا»قاؿ البخارٌم:   ثػىنىا ضبى ادو، ٍبني  نػيعىٍيمي  حىد   عىنٍ  حيصىنٍيو، عىنٍ  ىيشىٍيمه، حىد 
، ٍبنً  عىٍمرًك : مىٍيميوفو  زىنىٍت، قىدٍ  ًقرىدىةه، عىلىيػٍهىا اٍجتىمىعى  ًقٍردىةن، اعبٍىاًىًلي ةً  يف  رىأىٍيتي  قىاؿى

 . (ّ)«مىعىهيمٍ  فػىرىصبىٍتػيهىا فػىرىصبىيوىىا،
كقد انتقد بعض اؼبؤٌلفني ىذا اغبديث، فمنهم من انتقد السند، كنفى  

من عمرك بن ميموف؛ كمنهم من انتقد اؼبنت، ككصفو  ،صٌحة صدكر اؼبنت
 ابلنكارة؛ لغرابتو عن الواقع.
فإف   ."دة يف زسلرٍ قً  تٍ ا رصبى قركدن  أفٌ " :قالوا: ركيتم»قاؿ ابن قتيبة: 

كعلى ىذا  غبديث.ارؼ طاإلحصاف، فذلك أا رصبتها يف القركد إمبٌ  كانت
 ا كثرية، كلعلٌ من أحكاـ التوراة أمورن  قيمالقركد تي  كم ال تدركف، لعلٌ القياس، فإنٌ 
قاؿ  اػبنازير نصارل. ا، فلعلٌ كإف كانت القركد يهودن  .بعدي  ،ةدينها اليهوديٌ 

                                                           
 ( كذا يف اؼبطبوع، كاؼبراد: )اؼبصحف(.ُ)
 .َْٓ-َْْ/ْ( أحكاـ القرآف: ِ)
 . ّّٔٔ، رقم ُّٖٗ-ُّٕٗ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
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 حديث القركد ليس عن إفٌ  :يف جواب ىذا االستهزاء ،ككبن نقوؿ د:ؿبمٌ  أبو
 .(ُ)«ر عن عمرك بن ميموفكً ا ىو شيء ذي كال عن أصحابو، كإمبٌ  ، رسوؿ هللا
ها، كليس ال يف كلٌ  ،ابلبخارمٌ  ،خسى كىذا يف بعض النُ »كقاؿ ابن اعبوزٌم:  

 مات اليتىذا من اؼبقحى  : كلعلٌ ميدمٌ . قاؿ اغبي الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن  عيميٌ يف ركاية النُ 
و أكىم أبو مسعود برتصبة عمرك بن ميموف أنٌ . كقد قحمت يف كتاب البخارمٌ أي 

و ليس من ، كليس كذلك، فإنٌ من الصحابة الذين انفرد ابإلخراج عنهم البخارمٌ 
 .(ِ)«كال لو يف الصحيح مسند ،الصحابة
كأٌما ما ذكره من قٌصة عمرك، فذكر »القرطيٌب: أبو عبد هللا قاؿ ك 

ميدٌم يف صبع الصحيحني: حكى أبو مسعود الدمشقٌي أٌف لعمرك بن ميموف اغبي 
رأيت يف اعباىلٌية "األكدٌم يف الصحيحني حكاية من ركاية حصني عنو، قاؿ: 

م ػ. كذا حكى أبو مسعود، كل"دة، فرصبوىا، فرصبتها معهمرى دة، اجتمع عليها قً رٍ قً 
نا عن ذلك، فوجدانه يف يذكر يف أٌم موضع أخرجو البخارٌم من كتابو، فبحث

 عيميٌ ر يف كتاب أًٌيـ اعباىلٌية، كليس يف ركاية النُ كً خ، ال يف كٌلها، فذي سى بعض النُ 
 ،ماتيف القردة، كلعٌلها من اؼبقحى  ،شيء من ىذا اػبرب - أصبلن  - الًفػىػػرىبػٍرمٌ عن 

 . (ّ)«يف كتاب البخارمٌ 
مكن إلنساف أف يعلم ػي كيف ير؛ إذ  ػر منكى ػػقلت: ىذا أث»كقاؿ األلباشٌل:  
 مٌ ػمحافظة على العرض، فمن خاف قتلوه؟ ثػمن خلقهم ال ج، كأفٌ دة تتزكٌ رى أف القً 

 ،دةرٍ رجم القً  ذلك أمر كاقع بينها، فمن أين علم عمرك بن ميموف أفٌ  أفٌ  بٍ ىى 

                                                           
 .ِّٕ( أتكيل ـبتلف اغبديث: ُ)
 .ُٕٓ/ْ( كشف اؼبشكل: ِ)
 .ُِٕ/ِ( اعبامع ألحكاـ القرآف: ّ)
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يم بن عى نػي " :فمصنٌ ػيخ الػمن ش ،ةػػاآلف ٌن أفٌ ػػا أظػػكأن ها زنت؟!ػما كاف ألنٌ ػإنٌ 
سنا، لكن ذكر و كاف مدلًٌ يم؛ فإنٌ شى م، أك من عنعنة ىي هى و ضعيف متػٌ ؛ فإنٌ "ادمٌ ػح

، اأيضن  ،اـاد بن العوٌ و ركاه عبٌ أنٌ  (َُِٓ/ ّ) ""االستيعاب يػف ابن عبد الربٌ 
من رجاؿ  ،اد ىذا ثقة: كعبٌ قلتي  ا.رن ختصى ػم ،يمشى كما ركاه ىي ،  نيصى عن حي 
. أخرجو الن مطوٌ  ،وػعن عمرك بن ميموف ب ،افن حطٌ ػن، كاتبعو عيسى بػالشيخي
د بعً تي  ،لةكركايتو مفص   ؛اف، كابن حبٌ قو العجليٌ . كعيسى ىذا كثٌ ماعيليٌ ػاإلس

ى تقويتها؛ ػحافظ إلػرة، كقد ماؿ المختصى ػيم العى من ركاية نػي  ،النكارة الظاىرة
 .(ُ)«، كهللا أعلمرٌ ػا البن عبد البخبلفن 

م يصٌح؛ كسواء ػعمرك بن ميموف، أـ ل فسواء أصٌح صدكر ىذا اؼبنت من
م تصٌح؛ فإنٌو ليس نصًّا شرعيًّا، فليس من  ػأصٌحت مطابقة ىذا اؼبنت للواقع، أـ ل
 .كبلـ هللا تعاذل، كال من كبلـ رسولو 

فالطعن يف الصٌحة اؼبطابىقٌية ؽبذا اؼبنت ليس طعننا يف السٌنة النبويٌة، كليس  
لنبويٌة؛ ألٌف عمرك بن ميموف كاحد من عاٌمة الناس، طعننا فيما يينسىب إذل السٌنة ا

ط ، سهونا، أك كنبنا. كيبيكن أف تكوف  ، لذلك يبيكن أف ىبي فهو غري معصـو
 .  القٌصة مفرتاة عليو، كمنسوبة إليو كذابن

 نًكرنا لشيء من السٌنة النبويٌة.نًكػري ىذه القٌصة مي ٌد مي كلذلك ال يػيعى  
 الواقع القطعّي الشرعّي:

الواقع القطعٌي قد يكوف شرعيًّا، كىو القرآف الكرصل، كالسٌنة النبويٌة، الثابتة 
ثبوات قطعيًّا؛ فكٌل حديث غري قطعٌي الثبوت، إذا ثبت ابلدليل القطعٌي ـبالفتو 
للدليل الشرعٌي القطعٌي، كال سٌيما الدليل القرآشٌل القطعٌي، فإنٌو حديث غري 

                                                           
 (.ُّىامش ) ،ّٔٓ-ّٓٓ/ِ( ـبتصر صحيح اإلماـ البخارٌم: ُ)
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 ؤٌلفني صحيحنا، من جهة الصناعة اغبديثٌية.صحيح كاقعيًّا، كإف عٌده بعض اؼب
كأٌما اللفظ »ابن القٌيم: قوؿ كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآشٌل: 

نش  للنار من نٌو يي إالذم كقع يف صحيح البخارٌم يف حديث أِب ىريرة: "ك 
من بعض الركاة، انقلب عليو  فتقوؿ: ىل من مزيد"، فغلطه  ،لقى فيهايشاء، فيي 
أخرب أنٌو يبؤل  ،القرآف يرٌده، فإٌف هللا سبحانو كنصُ  ،الركاًيت الصحيحةلفظو، ك 

ب ككذ   ،وٌجتي إاٌل من قامت عليو حي  ،بيعذًٌ  كأتباعو، كأنٌو ال ،جهٌنم من إبليس
 . (ُ)«و...لى سي ري 

م ابلضركرة من لً كمن الشذكذ: أف ىبالف ما عي »قاؿ ابن عثيمني: ك 
عٌمن دخلها  ركاية: "أنٌو يبقى يف النار فضله الدين. مثالو: يف صحيح البخارٌم 

لهم النار". فهذا اغبديث كإف كاف دخً فيي  ،نش  هللا ؽبا أقوامنامن أىل الدنيا، فيي 
م ابلضركرة من الدين، كىو أٌف هللا لً ما عي فهو شاٌذ؛ ألنٌو ـبالف لً  ،مٌتصل السند

ا، كىذه الركاية يف اغبقيقة قد انقلبت عل تعاذل ال ى الراكم، كالصواب يظلم أحدن
 ،نش  هللا أقوامنامن أىل الدنيا، فيي  ،عٌمن دخلها ة فضله أنٌو يبقى يف اعبنٌ 

 . (ِ)«ففيو ظلمه  ،، أٌما األٌكؿليس فيو ظلمه  ة، كىذا فضله لهم اعبنٌ دخً فيي 
كقد » كمن أمثلة االعتماد على الدليل القرآشٌل أيضنا: قوؿ اعبٌصاص:

 م زعموا أفٌ كذلك أهنٌ  ،كأفظع ،من ىذا أطمُ ىو  ما ،أجازكا من فعل الساحر
 أقوؿ ل رل أشلٌ و يتخيٌ نٌ إ : قاؿ فيوحٌت  ،السحر عمل فيو كأفٌ  ،رحً سي   النيبٌ 

 ،طلعة فٌ يف جي  ،ة سحرتوامرأة يهوديٌ  كأفٌ  ،م أفعلوػكل ،م أقلوػكل ،الشيء كأفعلو
 ،طلعة فٌ سحرتو يف جي  افأخربه أهنٌ  ،  أاته جربيلحٌت  ،شاقةكمي  ،شطكمي 

                                                           
 .َُٖ/ِ( حادم األركاح: ُ)
 .َّ( شرح اؼبنظومة البيقونٌية: ِ)
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كقد  ؛ذلك العارض ، كزاؿ عن النيبٌ  ،جخًر فاستي  ،كىو ربت راعوفة البئر
ن مً  فقاؿ جل   ، لنيبٌ ل ،عوه من ذلكفيما ادٌ  ،ار للكفٌ ابن مكذًٌ  ،قاؿ هللا تعاذل

﴿كىقىاؿى الظ اًلميوفى ًإٍف تػىت ًبعيوفى ًإال  رىجيبلن مىٍسحيورنا﴾ :قائل
كمثل ىذه األخبار  .(ُ)

ِببطاؿ  ،إذل القوؿ ،ا ؽبمستجرارن اك  ،الطغاـ (ِ)ابغبشوا تعلبنا ؛من كضع اؼبلحدين
كفعل  ،و ال فرؽ بني معجزات األنبياءكأنٌ  ،كالقدح فيها ، معجزات األنبياء

ن هبمع بني تصديق مٌ ػكالعجب م .من نوع كاحد ،صبيعو كأفٌ  ،السحرة
مع  ،كبني التصديق دبثل ىذا من فعل السحرة ،كإثبات معجزاهتم ، األنبياء

﴿كىالى يػيٍفًلحي الس اًحري حىٍيثي أىتىى﴾ :قولو تعاذل
 ،بو هللاؽ ىؤالء من كذٌ فصدٌ  .(ّ)

ة هجهلها فعلت أف تكوف اؼبرأة اليهوديٌ  كجائزه  .كانتحالو ،كأخرب ببطبلف دعواه
فأطلع  ، كقصدت بو النيبٌ  ،ذلك يعمل يف األجساد ا منها أبفٌ ظنًّ  ؛ذلك
ليكوف ذلك  ؛تكظنٌ  ،فيما ارتكبت ،كأظهر جهلها ،ىاو على موضع سرٌ هللا نبيٌ 

و نٌ إ :الركاة م يقل كلٌ ػكل ،كخلط عليو أمره ،هال أف ذلك ضرٌ  ،تومن دالئل نبوٌ 
  .(ْ)«كال أصل لو ،يف اغبديث يدى ا ىذا اللفظ زً كإمبٌ  ،اختلط عليو أمره

و كلكنٌ  ،بعضها صحيح - كقد كردت ركاًيت»كقاؿ سٌيد قطب: 
 :يف اؼبدينة.. قيل  سحر النيبٌ  لبيد بن األعصم اليهودمٌ  أفٌ  - متواتر غري
يف  ،كىو ال أيتيهنٌ  ،و أييت النساءل إليو أنٌ ي   كاف ىبي ا.. حٌت رن أشهي  :ا، كقيلمن أًيٌ 

السورتني  يف ركاية، كأفٌ  ،م يفعلوػكل ،و فعل الشيءل إليو أنٌ ي   كاف ىبي كحٌت  ركاية،

                                                           
 .ٖ( الفرقاف: ُ)
 )تلٌعبنا ابغبشو(. ( يف اؼبطبوع: )تعلبنا ابغبشوا(، كالصواب:ِ)
 .ٗٔ( طو: ّ)
 .َٔ/ُ( أحكاـ القرآف: ْ)
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 ،كما أخرب يف رؤًيه  ،مقصودػا استحضر السحر الفلمٌ ؛  لرسوؿ هللا قيةن نزلتا ري 
خالف ػىذه الركاًيت ت كلكنٌ  د، كذىب عنو السوء.قى ت العي حلٌ ػان ،كقرأ السورتني

 كلٌ   يف الفعل كالتبليغ، كال تستقيم مع االعتقاد أبفٌ  ،ةأصل العصمة النبويٌ 
ا تصطدـ بنفي ة كشريعة، كما أهنٌ سنٌ  :من أقوالو قوؿ ككلٌ  ، من أفعالو فعل

عونو من و مسحور، كتكذيب اؼبشركني فيما كانوا يدٌ أنٌ   القرآف عن الرسوؿ
ي ػذ هبا فد ىذه الركاًيت.. كأحاديث اآلحاد ال يؤخى ستبعى تي  مٌ ػاإلفك. كمن ث ىذا

وؿ ػػي أصػلؤلخذ ابألحاديث ف رطه ػػر شػػو القرآف. كالتواتػػع ىػػمرجػأمر العقيدة. كال
 .(ُ)«متواترػالركاًيت ليست من ال اد. كىذهػػاالعتق

 الواقع القطعّي التارخيّي:
كقد يكوف الواقع القطعٌي اترىبيًّا، فيأيت منت اغبديث داالًّ داللة قطعٌية، 

 على ما ىبالف إحدل القطعٌيات التارىبٌية.
 اٍلميٍسًلميوفى  كىافى » اس، قاؿ:ابن عبٌ كمن أمثلة ذلك: ما ركاه مسلم عن 

، نىيب   : ًيى  لًلن يبًٌ  فػىقىاؿى  يػيقىاًعديكنىوي، كىالى  سيٍفيىافى، أىِب  ًإذلى  يػىٍنظيريكفى  الى  ثه  اَّللً   ثىبلى
: أىٍعًطًنيًهن ، : نػىعىٍم، قىاؿى ًبيبىةى  أيـُ  كىأىصٍبىليوي، اٍلعىرىًب، أىٍحسىني  ًعٍنًدم قىاؿى  بًٍنتي  حى

: أيزىكًٌجيكىهىا، سيٍفيىافى، أىِب  : نػىعىٍم، قىاؿى ، بػىنٍيى  كىاتًبنا، ذبىٍعىليوي  كىميعىاًكيىةي  قىاؿى : يىدىٍيكى  قىاؿى
: نػىعىٍم، ، أيقىاًتلى  حىت   كىتػيؤىمًٌريشل، قىاؿى : اٍلميٍسًلًمنيى، أيقىاًتلي  كيٍنتي  كىمىا اٍلكيف ارى  قىاؿى

: أىبيو نػىعىٍم. قىاؿى  ؛ أىٍعطىاهي  مىا،  الن يبًٌ  ًمنى  ذىًلكى  طىلىبى  ن وي أى  كىلىٍوالى  زيمىٍيلو  مٍ ػلى  أًلىن وي  ذىًلكى
ئنا، ييٍسأىؿي  يىكينٍ  : ًإال   شىيػٍ  .(ِ)«نػىعىمٍ  قىاؿى

فإذا كانت ركايتو ؽبذا اغبديث يف صحيحو دليبلن على تصحيحو لو؛ فإٌف  

                                                           
 .ََْٖ/ٔ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ُٖٔ/َُِٓ، رقم ُْٓٗ/ْ( صحيح مسلم: ِ)
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رفضوا ىذا التصحيح، كضٌعفوا اغبديث،  - قديبنا كحديثنا - مؤٌلفنيػكثرينا من ال
 مستندين إذل الدليل التارىبٌي.

ا كقد كجدان عنو حديثن  ؛كعكرمة ساقط: »األندلسيٌ قاؿ ابن حـز 
ـٌ   ا يف نكاح رسوؿ هللاموضوعن    .(ُ)«ةبعد فتح مكٌ  ،حبيبة أ
أاب سفياف بن  أفٌ  :الذم فيو ،كىذا اغبديث: »أيضنا ابن حـز ؿقاك 
ج أف يتزكٌ   و سأؿ النيبٌ كأنٌ  ،جتنبونوػمسلموف يػكاف ال  و،إسبلم بعد ،حرب
ـٌ  ،ابنتو  .يوكيولٌ  ،يعين نفسو ،كأف يستعملو ،كأف يستكتب ابنو معاكية ،حبيبة أ
ـٌ   نكاح رسوؿ هللا ألفٌ  ؛الكذب البحت كىذا ىو :دؿبمٌ  أبو قاؿ  ،حبيبة أ

 ،قبل الفتح ،ةمكٌ ػكأبو سفياف كاف ب ،مهاجرة - أبرض اغببشة -كاف كىي 
 .(ِ)« ليلة يـو الفتحإاٌل  ،سفياف سلم أبوم يي ػكل ،طويلة ةمدٌ ػب

 ،فيو ال شكٌ  ،من بعض الركاة كيف ىذا اغبديث كىمه »كقاؿ ابن اعبوزٌم: 
ف أحاديثو راكم اغبديث، كقد ضعٌ  ،ارموا بو عكرمة بن عمٌ د، كقد اهتٌ كال تردُ 

كقاؿ: ليست بصحاح، ككذلك قاؿ أضبد بن حنبل: ىي  ،وبىي بن سعيد
و ما أخرج عنو مسلم، ألنٌ ػ، كإنٌ رج عنو البخارمٌ م ىبي ػأحاديث ضعاؼ، كلذلك ل

أىل التاريخ  ألفٌ  ؛ىذا كىمه  ا قلنا: إفٌ كإمبٌ . حىي بن معني: ىو ثقةػد قاؿ يػػػق
ـٌ  أصبعوا على أفٌ  ر ػػو، كىاجػدت لػعند عبد هللا بن جحش، ككل ،انتػك حبيبة أ

على دينها، فبعث  ،كثبتت ىي ،رى تنص   إذل أرض اغببشة، مثٌ ، مسلماف كنبا ،هاػب
ن ػػػصدقها عأىا، ك و إًيٌ ػػػجليخطبها عليها، فزكٌ  ؛ى النجاشيٌ ػإل ، هللا رسوؿ
 ،يف زمن اؽبدنة ،سفياف كذلك سنة سبع من اؽبجرة، كجاء أبو،  هللا رسوؿ

                                                           
 .ِٖٕ/ُ( اٌلى ابآلاثر: ُ)
 .ِّ/ٔ( اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ: ِ)



352 

 خبلؼ أفٌ   ال هبلس عليو. كالحٌت  ؛ وؿ هللابساط رس تٍ فدخل عليها، فتل  
  رسوؿ هللا ، كال نعرؼ أفٌ سنة شبافو  ،ةأاب سفياف كمعاكية أسلما يف فتح مكٌ 

ثنا قاؿ: حدٌ  ،عن أِب عبد هللا اغبميدمٌ ، أاب سفياف. كقد أنبأان ابن انصر رى أم  
 ،شكٌ  ال ،قاؿ: ىذا حديث موضوع ،بن أضبد بن سعيد اغبافظ د عليٌ ؿبمٌ  أبو

  رسوؿ هللا ف أفٌ تلى م ىبي ػار، كلمن عكرمة بن عمٌ  ،يف كضعو، كاآلفة فيو
 . (ُ)«كأبوىا كافر ،قبل الفتح بدىر ،جهاتزكٌ 

ـٌ ة تزكٌ قصٌ  الثاشل أفٌ »قاؿ ابن القٌيم: ك  قد  ،كىي أبرض اغببشة ،حبيبة ج أ
  كبنائو بعائشة ،ةكعائشة دبكٌ  ،ةخدهبة دبكٌ   كتزكهبو  ،جرت ؾبرل التواتر

يف   كميمونة ،عاـ خيرب  ةكصفيٌ  ،ابؼبدينة  كتزكهبو حفصة ،ابؼبدينة
فلو  ،بة لقطعهم هباكمثل ىذه الوقائع شهرهتا عند أىل العلم موجً  ؛ةالقضيٌ  عمرة

كنهم كال يبي  ،م يلتفتوا إليوػكل ،اكه غلطن عدٌ  ،ىبالفها ،ةالصحٌ  ظاىري  جاء سنده 
 . (ِ)«مكابرة نفوسهم يف ذلك

ككما » أمثلة االعتماد على الواقع التارىبٌي أيضنا: قوؿ ابن تيمٌية:كمن 
أهٌنم يستشهدكف كيعتربكف حبديث الذم فيو سوء حفظ، فإهٌنم أيضنا يضٌعفوف 

فيها، أبمور  ؽبم أنٌو غلطى  تبنٌيى  ،من حديث الثقة الصدكؽ الضابط أشياءى 
 ،رؼ علومهمكيسٌموف ىذا "علم علل اغبديث". كىو من أش ،يستدٌلوف هبا

ؼ؛ إٌما رً و فيو عي فيو، كغلطي  كغلطى  ،حبيث يكوف اغبديث قد ركاه ثقة ضابط
كأنٌو صٌلى يف  ،كىو حبلؿ ،تزٌكج ميمونة كما عرفوا أٌف النيٌب   ،بسبب ظاىر
فبٌا  ،صلًٌ م يي ػلتزٌكجها حرامنا؛ كلكونو ل ،كجعلوا ركاية ابن عٌباس ،البيت ركعتني

                                                           
 .ْْٔ-ّْٔ/ِ( كشف اؼبشكل: ُ)
 .ُُِ-َُٗ/ُ، كانظر: زاد اؼبعاد: ِٕٓ( جبلء األفهاـ: ِ)
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كعلموا أٌف قوؿ ابن عمر: إنٌو  ،رمى اعتمر أربع عي  كقع فيو الغلط، ككذلك أنٌو
يف حٌجة الوداع،  نه كىو آمً  ،اعتمر يف رجب، فبٌا كقع فيو الغلط، كعلموا أنٌو سبٌتع

 . (ُ)«ا يومئذ خائفني، فبٌا كقع فيو الغلطكنٌ  كأٌف قوؿ عثماف لعلٌي:
 الواقع القطعّي العقلّي:

منت اغبديث داالًّ داللة قطعٌية كقد يكوف الواقع القطعٌي عقليًّا، فيأيت 
 على ما ىبالف إحدل القطعٌيات العقلٌية )صريح العقل(.

ما  :ؾ هبا الوضعدرى كمن القرائن، اليت يي »قاؿ ابن حجر العسقبلشٌل:  
ا ، كأف يكوف مناقضن مركمٌ ػذ من حاؿ الكمنها ما يؤخى  ...ذ من حاؿ الراكمؤخى يي 

، أك صريح العقل، حيث ال ماع القطعيٌ ػاإلج ة اؼبتواترة، أكالقرآف، أك السنٌ  لنصٌ 
 .(ِ)«يقبل شيء من ذلك التأكيل

كؼبخالفة الدليل العقلٌي القطعٌي عٌدة صور، منها: التخالف القطعٌي، 
متخالفني، زبالفنا قطعيًّا، حبيث ػمتنني الػدبعَن أٌف العقل الصريح يبنع تصحيح ال

مطابقنا للواقع، فإٌف الثاشل ـبالف يبيكن اعبمع بينهما، فإف كاف أحدنبا  ال
 ريب. للواقع، ببل

يسلم   د يف غالب كتب اإلسبلـ، فبلوجى كمثل ىذا يي »قاؿ ابن تيمٌية: 
 "،كتاب البخارمٌ "ة د يف الصحٌ وجى ما يي  كأجلُ . كتاب من الغلط إاٌل القرآف

 ،لكن يف بعض ألفاظ اغبديث ،على الصاحب و غلطه ؼ أنٌ عرى يي  فيو منته  كما
ى  ،ىو غلطه  ما ى  البخارمٌ  كقد بني    ،غلط ذلك الراكم يف نفس صحيحو ما بني 

ى  قاؿ: كفيو عن بعض الصحابة ما يي  .اختبلؼ الركاة يف شبن بعري جابر كما بني 

                                                           
 .ُٖٗ/ُّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .َُُ-َُٗ( نزىة النظر: ِ)
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 .ـرً كىو ؿبي  ،ج ميمونةتزكٌ   رسوؿ هللا اس: أفٌ عبٌ  كما فيو عن ابن،  و غلطه إنٌ 
م ػل  النيبٌ  . كفيو عن أسامة: أفٌ الن جها حبلو تزكٌ كاؼبشهور عند أكثر الناس أنٌ 

ا عند العلماء. كأمٌ  كىذا أصحٌ  ،ى فيوو صلٌ يف البيت. كفيو عن ببلؿ: أنٌ  صلًٌ يي 
كقد  ".خلق هللا الرتبة يـو السبت"فيو:  كما  ،ا غلطه ؼ أهنٌ رً ففيو ألفاظ عي  ،مسلمه 
ى  ى صلٌ   النيبٌ  كفيو أفٌ  ،ىذا من كبلـ كعب كأفٌ  ،ىذا غلطه  أفٌ  البخارمٌ  بني 

 الكسوؼ إاٌل  صلًٌ م يي ػو لكالصواب: أنٌ  ،ركعة يف كلٌ  ،الكسوؼ بثبلث ركعات
. كىذا من كىذا غلطه  ،حبيبة ج أبـٌ أاب سفياف سألو التزكُ  كفيو أفٌ  ،ة كاحدةمرٌ 

 . (ُ)«ى: علم "علل اغبديث"سمٌ يي  ،فنوف العلم ابغبديث أجلٌ 
قاؿ فيو:  ،البخارٌم غلطه ككقع يف بعض طرؽ »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 

 ؛"كأٌما النار فيبقى فيها فضل"، كالبخارٌم ركاه يف سائر اؼبواضع على الصواب
ى بى ليػي  إذا كقع من بعض الركاة  ،غلط ىذا الراكم، كما جرت عادتو دبثل ذلك نيًٌ

كقع  م هبا الصواب، كما علمتي على اليت يي  ،يف لفظ، ذكر ألفاظ سائر الركاة غلطه 
ى  ،فيو غلطه  فإنٌو كقع يف صحيحو عٌدة  ،فيو الصواب، خببلؼ مسلم إاٌل كقد بني 

 . (ِ)«ٌفاظ على مسلممن اغبي  أحاديث غلط، أنكرىا صباعةه 
 :منها، ابلقرائن أنواع محتفٌ ػخرب الػكال»كقاؿ ابن حجر العسقبلشٌل: 

قرائن، ت بو و احتفٌ م يبلغ التواتر، فإنٌ ػا لأخرجو الشيخاف يف صحيحيهما، فبٌ  ما
ي كتلقٌ ، مهما يف سبييز الصحيح على غرينباكتقدُ ، جبللتهما يف ىذا الشأف منها

 د كثرةي كحده أقول يف إفادة العلم من ؾبرٌ العلماء لكتابيهما ابلقبوؿ، كىذا التلقٌ 
ا فبٌ  ،اظفٌ من اغبي  م ينتقده أحده ػدبا ل ىذا ىبتصٌ   أفٌ إاٌل ؛ الطرؽ القاصرة عن التواتر

                                                           
 .ْْ-ّْ/ُٖ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .  َُِ-َُُ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ِ)
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ا كقع يف الكتابني، حيث فبٌ  ،بني مدلوليو فالتخالي م يقع ػكدبا ل، يف الكتابني
 ،من غري ترجيح ،فيد اؼبتناقضاف العلم بصدقهماترجيح؛ الستحالة أف يي  ال

  .(ُ)«توعلى تسليم صحٌ  فاإلصباع حاصله  ،ألحدنبا على اآلخر، كما عدا ذلك
اإلسناد إذا كاف  ل؛ ألفٌ شكً قاؿ شيخ اإلسبلـ: كىو مي »كقاؿ السيوطٌي: 

إذا انتفى    ضابطني، فقد انتفت عنو العلل الظاىرة. مثٌ هم عدكالن  كركاتو كلٌ صبلن متٌ 
ؼبن ىو  - د ـبالفة أحد ركاتوتو؟ فمجرٌ  فما اؼبانع من اغبكم بصحٌ كونو معلوالن 
ال يستلـز الضعف، بل يكوف من ابب صحيح  - اأك أكثر عددن ، أكثق منو
ة اغبديث اشرتاط نفي الشذكذ ع ذلك عن أحد من أئمٌ م ركى قاؿ: كدل يي  .كأصحٌ 
فاهتم تقدصل بعض ذلك على بعض ا اؼبوجود من تصرٌ ابؼبخالفة. كإمبٌ   عنواؼبعرب  

ما ة. كأمثلة ذلك موجودة يف الصحيحني كغرينبا، فمن ذلك أهنٌ يف الصحٌ 
ؽ، كفيها اختبلؼ كثري يف مقدار الثمن، كيف ري ة صبل جابر من طي أخرجا قصٌ 

ؽ اليت فيها االشرتاط على غريىا، مع ري الطُ  ح البخارمٌ اشرتاط ركوبو، كقد رجٌ 
ة مع زبرهبو ما ىبالف ذلك، كمن ا كوف الثمن أكقيٌ ح أيضن زبريج األمرين، كرجٌ 

يف  ،عن عركة عن عائشة ا أخرج فيو حديث مالك عن الزىرمٌ مسلمن  ذلك أفٌ 
كمعمر كيونس   حاب الزىرمٌ ة أصاالضطجاع قبل ركعيت الفجر، كقد خالفو عامٌ 

، كابن أِب ذئب كشعيب، كغريىم عن الزىرمٌ  كعمرك بن اغبارث كاألكزاعيٌ 
اظ من اغبفٌ  ح صبعه فذكركا االضطجاع بعد ركعيت الفجر قبل صبلة الصبح، كرجٌ 

الصحيح عن إخراج  ر أصحابمالك، كمع ذلك فلم يتأخٌ  ركايتهم على ركاية
ى سمٌ قاؿ: فإف قيل: يلـز أف يي  مثٌ  كثرية.حديث مالك يف كتبهم. كأمثلة ذلك  

صحيح  قلت: ال مانع من ذلك، ليس كلٌ  ،ل بوعمى كال يي  ،ااغبديث صحيحن 

                                                           
 .ُٔ-ٗٓ( نزىة النظر: ُ)
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اؼبخالف اؼبرجوح  فٌ أقاؿ: كعلى تقدير التسليم  .ل بو، بدليل اؼبنسوخعمى يي 
 - ةيف اغبكم للحديث ابلصحٌ  -ا ا؛ ففي جعل انتفائو شرطن ى صحيحن سمٌ يي  ال

م يظهر ػة ما لكم للحديث ابلصحٌ  حي الن جدت الشركط اؼبذكورة أكٌ نظر، بل إذا كي 
 مأخوذ األصل عدـ الشذكذ، ككوف ذلك أصبلن  ا؛ ألفٌ فيو شذكذن  بعد ذلك أفٌ 

و حفظ ما من عدالة الراكم كضبطو، فإذا ثبت عدالتو كضبطو كاف األصل أنٌ 
  .(ُ)« خبلفو يتبنٌي ركل حٌت 

كثرية، يف   -جمع بينها ػمكن الػي ال ياليت  -متخالفة ػمتوف الػكأمثلة ال
 الصحيحني، كىي عمومنا على ضربني:

، فإف صٌححنا متننا منها، كاف ٌي ػى النبػه إلما يينسىب صدكري  -الضرب األّول
 - بصفتو النبويٌة - ٌي ػمتوف، ألٌف كبلـ النبػمن ال ،ما خالفوذلك تضعيفنا لً 

 و بعضنا.ناقض بعضي يي  ال
 أحاديثو بني -هللا  حبمد - تعارض ال: نقوؿ ككبن»قاؿ ابن القٌيم: 

 من ليس حديثنيػال أحد يكوف أف فإٌما التعارض، كقع فإذا. الصحيحة
 أك يغلط؛ فالثقة ثبتنا، ثقة كونو مع الركاة، بعض فيو غلط كقد ، كبلمو
يكوف  أك النسخ، يقبل ٌماػم كاف إذا لآلخر، انسخنا حديثنيػال أحد يكوف
 ىذه من كجو من بدٌ  فبل ، كبلمو نفس يف ال السامع، فهم يف ضالتعاري 
 ليس كجو، كلٌ  من ،متناقضاف صروباف صحيحاف حديثاف كأٌما .الثبلثة الوجوه
، ييوجىد ال فهذا لآلخر، انسخنا أحدنبا  كبلـ يف ييوجىد أف هللا كمعاذ أصبلن
 من كاآلفة حٌق.ػال إاٌل  ،شفتيو بني من ،خرجػي ال الذم مصدكؽ،ػال الصادؽ
 يف القصور من أك كمعلولو، ،صحيحو بني كالتمييز منقوؿ،ػال معرفة يػالتقصري ف

                                                           
 .ِٗ-ِٖ/ُ( تدريب الراكم: ُ)
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 ىهنا كمن معنا، منهما أك بو، عناه ما غري على ،كبلمو ملػ، كح مراده فهم
 .(ُ)«...التوفيق كاب كقع، ما كالفساد االختبلؼ من كقع

 ظنٌ  إذل ابلنسبة يقع إمٌبا األخبار ضتعاري  أفٌ  اعلم»كقاؿ التاج السبكٌي: 
 بني األمر نفس يف التعارض كأٌما الركاة. بسبب خلل؛ من وبصل دبا أك اجملتهد،
 كألجل ذلك يقع؛ أف هللا معاذ ،أمره  ، فهو النيبٌ  عن صدكرنبا صحٌ  حديثني

  هللا رسوؿ عن ريكم أنٌو أعرؼ : ال يبةزى خي  بن بكر أبو اإلماـ قاؿ
 حٌت  بو؛ فليأتً  عنده، كاف فمن متضاٌدين؛ صحيحني ِبسنادين حديثاف،
 .(ِ)«بينهما أؤٌلف

خالف ػما ي  ة رسوؿ هللاي سنٌ ػجوز أف يرد فػكال ي»از: ػقاؿ ابن بك 
ض، ػاقػنػتػبلـ هللا ال يػػك  إفٌ ػا، فدن ػػػػأب ،ةػػحػيػحػث الصػػاديػكاألح ،مػػريػالك القرآف
كتوافقو،  ،قوبل تصدٌ  ،خالف القرآفػت ة الكذلك، كالسنٌ ،   هللا رسوؿ بلـػػػكك

ناقض ة ما يي فبل هبوز أف يرد يف السنٌ ... ل فيومً ػجح ما أي كتوضٌ  ،على معناه كتدؿٌ 
مكذكبة، ػلة، كاألحاديث المضلًٌ ػها اؼبؤمن، كاحذر من الشبهات الو أيٌ ذلك، فتنبٌ 

 .(ّ)«كاألفكار اؼبسمومة ،كاآلراء الفاسدة
ا، فليس ض أبدن ة ليس بينهما تعاري الكتاب كالسنٌ  إفٌ »قاؿ ابن عثيمني: ك 

،  ة الصحيحة عن رسوؿ هللاا، كليس يف السنٌ يف القرآف ما يناقض بعضو بعضن 
ا؛ يناقض الواقع أبدن  ة ماي السنٌ ػكال ف ،ي القرآفػا، كليس فما يناقض بعضو بعضن 

، كإذا حقٌ ػي الػمكن التناقض فػ، كال يي ة حقٌ ، كالكتاب كالسنٌ الواقع كاقع حقٌ  ألفٌ 

                                                           
 .َُٓ-ُْٗ/ْ( زاد اؼبعاد: ُ)
 .ُِٕٓ/ٕ( اإلهباج يف شرح اؼبنهاج: ِ)
 .ِٓٗ/ُفتاكل كمقاالت متنٌوعة:  ( ؾبموعّ)
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قاؿ هللا تعاذل: ﴿أىفىبلى  .رةػت عنك إشكاالت كثيحلٌ ػان ،ىذه القاعدة فهمتى 
فنا كىًثرينا﴾ بػ ريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىرٍيً اَّللً  لىوىجىديكا ًفيًو اٍخًتبلى يػىتىدى
فإذا   .(ُ)

 .(ِ)«...ال يبكن أف تتناقض  فأحاديث النيبٌ  ،كاف األمر كذلك
، من الصحابة كالتابعني، ه إذل غري النيٌب ب صدكري نسى ما يي  -الضرب الثانـي

  .ب إليوكىذا ال يبتنع فيو صٌحة صدكر كٌل منت، فٌبن نيسً 
بصٌحة مطابقتو  -لكٌن التخالف بينها يعين أٌف اغبكم على أحدىا 

فت كإف كيصً فة، مطابقة عن اؼبتوف اؼبخالً ػب انتفاء كصف صٌحة الييوجً  -للواقع 
 بصٌحة الصدكر.

ر مي كمن أبرز أمثلة ىذا الضرب: ركاًيت الصحيحني اؼبتخالفة، يف بياف عي  
 ، عند كفاتو:النيٌب 

ى   الن يب   أىف  » :عن عائشةركل البخارٌم  -أ ثو  اٍبني  كىىيوى  تػيوييٌفً   .(ّ)«كىًستًٌنيى  ثىبلى
 فىمىكىثى  سىنىةن، أًلىٍربىًعنيى   اَّلل ً  رىسيوؿي  بيًعثى »اس: عن ابن عبٌ ركل البخارٌم  -ب
ثى  دبىك ةى   كىمىاتى  ًسًننيى، عىٍشرى  فػىهىاجىرى  اًبؽبًٍٍجرىًة، أيًمرى  مثي   إًلىٍيًو، ييوحىى سىنىةن، عىٍشرىةى  ثىبلى
ثو  اٍبني  كىىيوى   . (ْ)«كىًستًٌنيى  ثىبلى

 اًبلط وًيلً  لىٍيسى   اَّلل ً  رىسيوؿي  كىافى : »عن أنس بن مالكركل البخارٌم  -ج
ًق، اًبأٍلىبٍػيىضً  كىلىٍيسى  اًبٍلقىًصرًي، كىالى  اٍلبىاًئًن، ، كىلىٍيسى  اأٍلىٍمهى  اًبعبٍىٍعدً  كىلىٍيسى  اًبآٍلدىـً
ـى  سىنىةن، أىٍربىًعنيى  رىٍأسً  عىلىى اَّلل ي  بػىعىثىوي  اًبلس ٍبًط، كىالى  اٍلقىطىًط،  ًسًننيى، عىٍشرى  دبىك ةى  فىأىقىا

                                                           
 .ِٖالنساء:  (ُ)
 .ّٓ-ِٓ/ُ( ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبٌمد بن صاحل العثيمني: ِ)
 .ّّّْ، رقم ََُّ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
 .ّٖٗٔ، رقم ُُْٕ-ُُْٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ْ)
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ًدينىةً   كىغًبٍيىًتوً  رىٍأًسوً  يف  كىلىٍيسى  سىنىةن، ًستًٌنيى  رىٍأسً  عىلىى اَّلل ي  كىتػىوىف اهي  ًسًننيى، عىٍشرى  كىاًبٍلمى
 . (ُ)«بػىٍيضىاءى  شىعىرىةن  ًعٍشريكفى 

ى،  اَّلل ً  رىسيوؿى  أىف  » :عن عائشةركل مسلم  -د ثو  اٍبني  كىىيوى  تػيوييٌفً  كىًستًٌنيى  ثىبلى
 . (ِ)«سىنىةن 

ثى  دبىك ةى  مىكىثى   اَّلل ً  رىسيوؿى  أىف  : »اسابن عبٌ عن ركل مسلم  -ه  عىٍشرىةى، ثىبلى
ى  ثو  اٍبني  كىىيوى  كىتػيوييٌفً   .(ّ)«كىًستًٌنيى  ثىبلى

ى،  اَّلل ً  رىسيوؿى  أىف  : »اسعن ابن عبٌ ركل مسلم  -و  طبىٍسو  اٍبني  كىىيوى  تػيوييٌفً
  .(ْ)«كىًستًٌنيى 

ثو  اٍبني  كىىيوى   اَّلل ً  رىسيوؿي  قيًبضى »عن أنس بن مالك: ركل مسلم  -ز  ثىبلى
ثو  اٍبني  كىىيوى  بىٍكرو  كىأىبيو كىًستًٌنيى، ثو  اٍبني  كىىيوى  كىعيمىري  كىًستًٌنيى، ثىبلى  .(ٓ)«كىًستًٌنيى  ثىبلى

 اٍلبىاًئًن، اًبلط وًيلً  لىٍيسى   اَّلل ً  رىسيوؿي  كىافى : »عن أنس بن مالكركل مسلم  -ح
، كىالى  اأٍلىٍمهىًق، اًبأٍلىبٍػيىضً  كىلىٍيسى  اًبٍلقىًصرًي، كىالى   اٍلقىطىًط، اًبعبٍىٍعدً  كىالى  اًبآٍلدىـً
ـى  سىنىةن، أىٍربىًعنيى  رىٍأسً  عىلىى اَّلل ي  بػىعىثىوي  اًبلس ًبًط، كىالى   كىاًبٍلمىًدينىةً  ًسًننيى، عىٍشرى  دبىك ةى  فىأىقىا

 ًعٍشريكفى  كىغًبٍيىًتوً  رىٍأًسوً  يف  كىلىٍيسى  سىنىةن، ًستًٌنيى  رىٍأسً  عىلىى اَّلل ي  كىتػىوىف اهي  ًسًننيى، عىٍشرى 
  .(ٔ)«بػىٍيضىاءى  شىٍعرىةن 

                                                           
 .َٔٓٓ، رقم ُُِِ-َُِِ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .ُُٓ/ِّْٗ، رقم ُِٖٓ/ْ( صحيح مسلم: ِ)
 .ُُٕ/ُِّٓ، رقم ُِٖٔ/ْ( صحيح مسلم: ّ)
 .ُِِ/ِّّٓ، رقم ُِٕٖ/ْ( صحيح مسلم: ْ)
 .ُُْ/ِّْٖ، رقم ُِٖٓ/ْ( صحيح مسلم: ٓ)
 .ُُّ/ِّْٕ، رقم ُِْٖ/ْ( صحيح مسلم: ٔ)
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، عند كفاتو. ر النيٌب مي حديد عي ػي تػمتخالفة، فػىذه أبرز الركاًيت ال 
كالتخالف فيها ال يبيكن رفعو ابعبمع بني الركاًيت؛ فإٌف العقل الصريح يستلـز 

رنا مي الواقع التارىبٌي؛ ألٌف اإلنساف إذا تويٌف، فإٌف لو عي اغبكم على بعضها، دبخالفة 
ا، ال أكثر، كىذه حقيقة عقلٌية، ال ىبتلف فيها اثناف.  كاحدن

فإف حكمنا ابلصٌحة اؼبطابقٌية لركاية )تويٌف كىو ابن سٌتني(، فقد حكمنا  
نتفاء ابنتفاء الصٌحة اؼبطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن ثبلث كسٌتني(، ككذلك ا

 الصٌحة اؼبطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن طبس كسٌتني(.
كإذا حكمنا ابلصٌحة اؼبطابقٌية لركاية )تويٌف كىو ابن ثبلث كسٌتني(، فقد  

حكمنا ابنتفاء الصٌحة اؼبطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن سٌتني(، ككذلك انتفاء 
 سٌتني(.الصٌحة اؼبطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن طبس ك 

كإف حكمنا ابلصٌحة اؼبطابقٌية لركاية )تويٌف كىو ابن طبس كسٌتني(، فقد  
حكمنا ابنتفاء الصٌحة اؼبطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن سٌتني(، ككذلك انتفاء 

 الصٌحة اؼبطابقٌية عن ركاية )تويٌف كىو ابن ثبلث كسٌتني(.
 ،يػتوفٌ   أنٌو :اػػإحداى ،ركاًيت ثبلث الباب يػف ذكر»قاؿ النوكٌم: 

 كىي كسٌتوف؛ ثبلث :كالثالثة كسٌتوف، مسػخ :كالثانية سنة، سٌتني ابن وػػكى
.  عٌباس كابن ،كأنس ،عائشة ركاية من ىنا، مسلم ركاه كأشهرىا، ،أصٌحها
 فركاية عليو. الباقي كأتٌكلوا كسٌتوف، ثبلث أصٌحها: أفٌ  العلماء على كاتٌفق
 أيضنا، لةمتأك   اػبمس كركاية الكسر؛ ؾكتيرً  العقود، على فيها راقتيصً  ،سٌتني

 كسٌتوف"، "طبس قولو: عٌباس ابن على ،عركة أنكر كقد اشتباه. فيها كحصل
 خبلؼػب و،صحبتي  رتكثي  كال النبٌوة، أٌكؿ ؾييدرً  مػل كأنٌو الغلط، إذل كنسبو
قبل  ،ةكدبكٌ  ،عشر سنني :بعد اؽبجرة ،أقاـ ابؼبدينة و فقوا أنٌ كاتٌ . نػالباقي
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 (ُ)كقيل ،بعد النبوة ،ةدبكٌ  ،ا اػببلؼ يف قدر إقامتوكإمبٌ  ،أربعني سنة :ةالنبوٌ 
 .(ِ)«ني كستٌ ثبلاثن  :فيكوف عمره ،ا ثبلث عشرةكالصحيح أهنٌ  ،اؽبجرة

 التصحيح االجتهادّي ال يستلزم التصحيح االتّفاقّي: -خامًسا
االجتهاد، كالتقليد. كسيلتاف اثنتاف:  -عمومنا  -لتصحيح أٌم حديث  
حني يعتمد على كسيلة االجتهاد، فيصٌحح اغبديث؛ كقد هبتهد مصحًٌ ػفأٌكؿ ال

بعده آخركف، فيصٌححوف اغبديث نفسو، ابجتهادىم، مٌث أييت من يعتمد على 
ا. ا، ال ؾبتهدن  تصحيح اجملتهدين، فيصٌحح اغبديث نفسو، فيكوف مقلًٌدن

يف تصحيحي ىذا   يقوؿ: إشلٌ قائبلن  كلعلٌ »: بن طاىر اؼبقدسيٌ قاؿ ا
كليس   ،ما أخرجاهألهنٌ  ؛كمسلم د للبخارمٌ مقلًٌ : من ىذا الطريق ،اغبديث
من الوجو الذم  ،حتو صحٌ كلكيٌن  ،دمنزلة من نقلٌ ػما بعلى أهنٌ  ،كذلك
 .(ّ)«...حاهصحٌ 

كاالجتهاد يكوف ابلنظر يف سند اغبديث، أك أسانيده، كالنظر يف متنو؛ 
ق من سبعة شركط: ن اجتماع شركط اغبديث، أم: التحقُ ليتحٌقق اجملتهد، م

اٌتصاؿ السند، كعدالة الركاة، كضبط الركاة، كسبلمة السند من الشذكذ، 
 كسبلمة السند من العٌلة، كسبلمة اؼبنت من الشذكذ، كسبلمة اؼبنت من العٌلة.

ا، يقتضي أف يبذؿ اؼبصحًٌ كىذا التحقُ  ا كبرينا، ق عمل صعب جدًّ ح جهدن
قبل إصدار حكمو، على اغبديث؛ فعليو مراجعة أقواؿ أئٌمة اعبرح كالتعديل، 
كاؼبقابلة بينها، عند االختبلؼ؛ كعليو مراجعة اتريخ الركاة، ؼبعرفة أظبائهم، 

                                                           
 كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )كقبل( ابلباء.( ُ)
 .ٗٗ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 . ِٔ( مسألة التسمية: ّ)
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ككناىم، كألقاهبم، كمواليدىم، كبلداهنم، كشيوخهم، كتبلميذىم، كغري ذلك من 
 مهٌمة.ػالتفصيبلت ال
عها، كاؼبقابلة بينها؛ ؼبعرفة أيضنا مراجعة أسانيد اغبديث، كتتبُ كعليو 

 االٌتصاؿ كاالنقطاع فيها، كالوقف كالرفع، ككبو ذلك من األمور.
كعليو أف يبحث يف منت اغبديث؛ ليطمئٌن إذل سبلمتو من الشذكذ، كإذل 

أشٌل سبلمتو من العٌلة؛ كال يكوف ذلك البحث ابلنظرة العجلى، كإمٌبا يكوف ابلت
 ر كاالستذكار كاالستحضار كاؼبقابلة كاؼبوازنة. ر كالتدبُ كالتفكُ 

كلذلك ليس غريبنا أف ىبتلف اؼبؤٌلفوف يف تصحيح األحاديث، كإف 
ا، كاالختبلؼ  سلكوا طريق االجتهاد؛ ألٌف أدكات االجتهاد كعناصره كثرية جدًّ

 .صحيحمن ىبالفو يف الت فيها كاقع كثرينا، كلذلك لن يعدـ اجملتهد
كالفرؽ كبري بني التصحيح االجتهادٌم، كالتصحيح االتٌفاقٌي، ففي األٌكؿ  

حني، بعضهم هبتهد، فيصٌحح يكوف مصدر التصحيح آحادنا من اؼبصحًٌ 
ا؛ فإف كافقهم بعد ذلك سائر اؼبؤٌلفني،  اغبديث، كبعضهم يصٌححو، تقليدن

ا؛ فلم ىبالفوىم يف التصحيح، كل ركا ما صٌححوه، كاف نكً م يي ػاجتهادنا، أك تقليدن
 ذلك ىو التصحيح االتٌفاقٌي.

كليست كٌل أحاديث الصحيحني مصح حة، ابلتصحيح االتٌفاقٌي، فقد  
صٌحة  -قديبنا، كحديثنا، من أىل اغبديث، كمن غريىم  -أنكر بعض اؼبؤٌلفني 

بعض أحاديث الصحيحني؛ كلذلك يكوف تصحيح ما اختيلف فيو من قبيل 
 ٌم، ال من قبيل التصحيح االتٌفاقٌي.التصحيح االجتهاد

 يعتقد من لئبٌل  ؛ىذه اغبكاية ا أدخلتي كإمبٌ »قاؿ أبو الوليد الباجٌي: 
 بل قد تصحٌ  .ما ليس يف الصحيحني ليس بصحيح وبسن ىذا الباب أفٌ  ال

ج الشيخ كلذلك قد خرٌ  ؛كمسلم ي صحيحي البخارمٌ ػأحاديث ليست ف
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من الصحيح  ،يف كتاب اإللزامات هركمٌ ػال كالشيخ أبو ذرٌ  حسن الدارقطينٌ ػال أبو
كأخرج ذلك  ،جد يف الكتابني ما فيو الوىمو قد كي ككما أنٌ  .ما ألزمانبا إخراجو

 من كاف ، فمنا ذلك حبسب االجتهادكإمبٌ  .كصبعو يف جزء ،اغبسن الشيخ أبو
 ،كسقمو اغبديث، صٌحة يف ينظر أف لزمو الشأف، هبذا كالعلم االجتهاد أىل
 صٌحتو، اٌدعيا فيما تقليدنبا لزمو حالو، تلك يكن مػل كمن نظرا. ما دبثل

رجاه مػل فيما كالتوٌقف  اعتقد أحاديث البخارمٌ  كقد أخرج الصحيح. يف ىبي
 اعتقد أحاديث مسلم كأخرج ذلك. غري فيها اعتقد لػٌما مسلم؛ تركها صٌحتها،
 األمر أفٌ  على يدؿٌ  كىو معتقده، غري فيها اعتقد لػٌما البخارٌم، تركها صٌحتها،
 .(ُ)«ىم ما كقليل الشأف، هبذا العلم أىل من كاف فٌبن االجتهاد، طريقو

ركل يف الذم يي  ،كاؼبقصود ىنا التمثيل ابغبديث»كقاؿ ابن تيمٌية: 
 ،كاترة اؼبرجوح ،و قد يكوف الراجح اترةكأنٌ  ،كينازع فيو بعض العلماء ،الصحيح

يف  ،كموارد االجتهاد  ،يف تصحيح اغبديث ،كمثل ىذا من موارد االجتهاد
يف  ،فق عليو العلماءفهو مثل ما اتٌ  ،توفق العلماء على صحٌ ا ما اتٌ كأمٌ  .األحكاـ
كصبهور متوف الصحيح من ىذا  ،ا صدقن كىذا ال يكوف إاٌل  ،األحكاـ
 .(ِ)«الضرب

 تقديبو، يستلـز ال لبخارمٌ ا يف معارضو ككوف»اغبنفٌي:  ابن اؽبماـكقاؿ 
 أصحٌ  قاؿ: من كقوؿ خارج، من الرتجيح ييطلىب بل الصٌحة، يف اشرتاكهما بعد

 مسلم، بو انفرد ما مثٌ  البخارٌم، بو انفرد مٌث ما -الصحيحني  يف ما األحاديث

                                                           
 .َُّ/ُ( التعديل كالتجريح: ُ)
األفكار:  كتوضيح، ٕٔ-ٕٓإرشاد النٌقاد:  ، كانظر:ُٔ/ُٖ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
ُ/َّٗ-َُّ. 
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 -أحدنبا  شرط على اشتمل ما مثٌ  غرينبا، من شرطهما، على اشتمل ما مثٌ 
 الشركط على ركاهتما الشتماؿ إاٌل  ليس األصٌحٌية إذ فيو، التقليد هبوز ال ،ربُكمه 
 الكتابني، غري يف حديث، ركاة يف الشركط تلك كجود فيرض فإذا اعترباىا، اليت
 أحدنبا أك حكمهما مثٌ  م؛التحكُ  عني الكتابني يف ما أبصٌحٌية اغبكم يكوف أفبل
 فيجوز الواقع، دبطابقة فيو ييقطىع فبٌا ليس الشركط تلك ؾبتمع اؼبعنٌي  الراكم أبفٌ 
م يسلم من غوائل ػن لكقد أخرج مسلم عن كثري يف كتابو فبٌ  .خبلفو الواقع كوف
فدار األمر يف الركاة على اجتهاد  ؛م فيهملًٌ كي صباعة تي  ككذا يف البخارمٌ  ،اعبرح

يكوف  :أك ألغاه آخر ،امن اعترب شرطن   أفٌ العلماء فيهم، ككذا يف الشركط حٌت 
، (ُ)ا ؼبعارضة اؼبشتملمكافئن  -عنده  ا ليس فيو ذلك الشرطفبٌ  -ا ركاه اآلخر م

نعم تسكن نفس غري  قو اآلخر. ككثٌ ف راكًين على ذلك الشرط، ككذا فيمن ضعٌ 
ا اجملتهد يف إذل ما اجتمع عليو األكثر، أمٌ  ،اجملتهد كمن دل ىبرب أمر الراكم بنفسو

  .(ِ)«... إذل رأم نفسوفبل يرجع إاٌل  ،اعتبار الشرط كعدمو كالذم خرب الراكم
 حديثّي ال يستلزم التصحيح القطعّي:ـالتصحيح ال -سادًسا

اختلف اؼبؤٌلفوف القدامى، يف تصحيح أحاديث اآلحاد، الواردة يف 
 الصحيحني، أك يف أحدنبا، بني قائل ابلصٌحة القطعٌية، كقائل ابلصٌحة الظنٌػٌية.

يفرٌقوف بني أحاديث الصحيحني، كسائر  فالقائلوف ابلصٌحة الظنٌػٌية ال 
األحاديث اؼبوصوفة ابلصٌحة؛ فليس كٌل حديث موصوؼ ابلصٌحة يكوف 

، إاٌل إذا كاف متواترنامقطوعنا بو يف نفس األمر
(ّ). 

                                                           
 (.اؼبشتمل وؼبعارض امكافئن  ...كألغاه آخر ،امن اعترب شرطن ذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )ك( ُ)
 .ِْٔ/ُ( شرح فتح القدير: ِ)
 .ٗٓ-ٖٓ، كنزىة النظر: َُٔ-َُٓ/ُ، كشرح التبصرة: ِّاؼبنهل الركٌم:  ( انظر:ّ)
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كمت قالوا: ىذا حديث صحيح، فمعناه: أنٌو اٌتصل »قاؿ ابن الصبلح: 
يكوف مقطوعنا بو يف  سنده مع سائر األكصاؼ اؼبذكورة، كليس من شرطو أف

نفس األمر، إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد، كليس من األخبار اليت أصبعت 
 .(ُ)«األٌمة على تلٌقيها ابلقبوؿ
 ،صل سنده ابلعدكؿ الضابطني من غري شذكذاتٌ  كىو ما»كقاؿ النوكٌم: 

  .(ِ)«و مقطوع بوال أنٌ  ،فهذا معناه ،صحيح :كإذا قيل .ةكال علٌ 
أك  ،ةالصحٌ ك  ،كاغبكم على اغبديث ابلوضع ،ىذا»جلوشٌل: كقاؿ الع

 أك غريه، ال ابعتبار ،ابعتبار اإلسناد ،ثنيا ىو حبسب الظاىر للمحدٌ غرينبا، إمبٌ 
 - ثابعتبار نظر ادٌ  - الصحيح مثبلن  عبواز أف يكوف ؛نفس األمر كالقطع

كلو ؼبا يف الصحيحني على  ،يف نفس األمر، كابلعكس ،اا أك ضعيفن موضوعن 
تو يف ألفيٌ  ،كما أشار إذل ذلك اغبافظ العراقيٌ   ،الصحيح، خبلفنا البن الصبلح

 بقولو:
 لدػػػػػػػػكل ،اػػنًّ ػظ :لػػػػػػكقي ،وػػػػػػػػػػذا لكػػػػػػ  داسنً ما قد أي لً  ةو بصحٌ  عٍ كاقطى 
 كمكيف الصحيح بعض شيء قد ري   وكمػػزاه النػػػػػد عػقيهم قحقًٌ ػي م

كمع كوف اغبديث  .فاقنااتٌ  النسبة لرسوؿ هللا  نعم اؼبتواتر مطلقنا قطعيٌ 
ب عليو اغبكم كيرتتٌ  ،ثنيل دبقتضى ما يثبت عند ادٌ عمى فيي  ،وبتمل ذلك

 .(ّ)«اؼبستفاد منو للمستنبطني الشرعيٌ 
كابن الصبلح كاحد من أشهر اؼبؤٌلفني القدامى، الذين يركف أٌف أغلب 

                                                           
 .َٖ( معرفة أنواع علـو اغبديث: ُ)
 .ِٓ( التقريب كالتيسري: ِ)
 .َُ-ٗ/ُ( كشف اػبفاء: ّ)
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ؿ كىو األكٌ »ني مقطوع بصٌحتها، كذلك كاضح يف قولو: أحاديث الصحيح
 ،طلقوف ذلكيي  و"،فق عليصحيح متٌ "ا: الذم يقوؿ فيو أىل اغبديث كثرين 

ة عليو فاؽ األمٌ اتٌ  ة عليو، لكنٌ فاؽ األمٌ كمسلم، ال اتٌ  فاؽ البخارمٌ كيعنوف بو اتٌ 
 عليو ابلقبوؿ.فقا ي ما اتٌ ة على تلقٌ فاؽ األمٌ من ذلك، كحاصل معو؛ التٌ  الزـه 

ا لقوؿ كاقع بو، خبلفن  النظرمٌ  تو، كالعلم اليقيينٌ كىذا القسم صبيعو مقطوع بصحٌ 
ة ابلقبوؿ؛ تو األمٌ ا تلقٌ ، كإمبٌ  الظنٌ فيد يف أصلو إاٌل و ال يي ا أبنٌ من نفى ذلك، ؿبتجًّ 

ط . كقد كنت أميل إذل ىذا، قد ىبي  ، كالظنٌ و هبب عليهم العمل ابلظنٌ ألنٌ 
 ظنٌ   ىو الصحيح؛ ألفٌ الن اؼبذىب الذم اخرتانه أكٌ  ابف رل أفٌ  مثٌ  ،كأحسبو قوًيًّ 

، إة يف إصباعها معصومة من اػبطط ، كاألمٌ ال ىبي  إىو معصـو من اػبط من
ا هبا، كأكثر إصباعات ة مقطوعن كؽبذا كاف اإلصباع اؼببتَن على االجتهاد حجٌ 

ما انفرد بو  القوؿ أبفٌ كىذه نكتة نفيسة انفعة، كمن فوائدىا:  العلماء كذلك.
كاحد من   ة كلٌ ي األمٌ تو؛ لتلقٌ ع بصحٌ قطى أك مسلم مندرج يف قبيل ما يي  البخارمٌ 

فيما سبق، سول  ،لناه من حاؽبماعلى الوجو الذم فصٌ  ،كتابيهما ابلقبوؿ
كغريه،  كالدارقطينٌ   ،اظفٌ م عليها بعض أىل النقد من اغبي تكلٌ  ،أحرؼ يسرية

 .(ُ)«الشأف كىي معركفة عند أىل ىذا
كما ذىب إليو ابن الصبلح قد كافقو عليو كثري من اؼبؤٌلفني القدامى، 

 كمع ذلك، فقد خالفو يف رأيو ىذا كثريكف.
خرب الواحد ال ييفيد العلم، خبلفنا لبعض أصحاب »ىاف: رٍ قاؿ ابن بػى 

اغبديث؛ فإهٌنم زعموا أٌف ما ركاه مسلم كالبخارٌم مقطوع بصٌحتو. كعمدتنا: إٌف 
العلم لو حصل بذلك، غبصل لكاٌفة الناس، كالعلم ابألخبار اؼبتواترة؛ كألٌف 

                                                           
 .ٕٗ( معرفة أنواع علـو اغبديث: ُ)
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ىل البخارٌم ليس معصومنا عن اػبطإ، فبل نقطع بقولو؛ ألٌف أىل اغبديث كأ
العلم غٌلطوا مسلمنا كالبخارٌم، كثٌبتوا أكىامهما، كلو كاف قوؽبما مقطوعنا بو، 
الستحاؿ عليهما ذلك؛ كألٌف الركاية كالشهادة، كال خبلؼ أٌف شهادة البخارٌم 

يقطع بصٌحتهما، كلو انفرد الواحد منهم ابلشهادة، دل يثبت اغبٌق بو،  كمسلم ال
و، كإف أبدكا يف ذلك منعنا، كاف خبلؼ فدٌؿ على أٌف قولو ليس مقطوعنا ب

ما كانوا يقضوف ِبثبات اغبقوؽ  إصباع الصحابة؛ فإٌف أصحاب رسوؿ هللا 
إاٌل بشهادة شاىدين. كال عمدة للخصم إاٌل أٌف األٌمة أصبعت على تلٌقي ىذين 
الكتابني ابلقبوؿ، كاتٌفقوا على العمل هبما. كىذا ال يدٌؿ على أهٌنما مقطوع 

يف الركاية،  ،هما؛ العتقادىا األمانة كالثقةػما عملت بػ. فإٌف األٌمة إنٌ بصٌحتهما
 .(ُ)«ييوجب العمل بو، كاف مقطوعنا بصٌحتو كليس كٌل ما

كمسلم،  فق عليو البخارمٌ الصحيح أقساـ: أعبلىا ما اتٌ »كقاؿ النوكٌم: 
 ، مثٌ على شرط البخارمٌ  على شرطهما، مثٌ  مسلم، مثٌ  ، مثٌ ما انفرد بو البخارمٌ  مثٌ 

، توأك على صحٌ  ،ق عليوفى كإذا قالوا صحيح متػٌ  .صحيح عند غرينبا مسلم، مثٌ 
فهو مقطوع  ،ما ركًيه أك أحدنبا كذكر الشيخ أفٌ  .فاؽ الشيخنيفمرادىم اتٌ 

فيد فقالوا: يي  ؛قوف كاألكثركفكخالفو اقًٌ  ؛حاصل فيو كالعلم القطعيٌ  ،توبصحٌ 
  .(ِ)«يتواترم ػما ل الظنٌ 

خبلؼ  :يف ىذه اؼبواضع ،كىذا الذم ذكره الشيخ»كقاؿ النوكٌم أيضنا: 
اليت ليست  ،أحاديث الصحيحني :م قالوافاهنٌ  ،كثركفقوف كاألقالو اقًٌ  ما

 ،رعلى ما تقرٌ  فيد الظنٌ ا تي مبٌ إكاآلحاد  ،ا آحادفإهنٌ  ؛فيد الظنٌ ا تي مبٌ إ ،دبتواترة

                                                           
 .ُْٕ-ُِٕ/ِ( الوصوؿ إذل األصوؿ: ُ)
 .ِٖ( التقريب كالتيسري: ِ)
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ا أفادان مبٌ إة ابلقبوؿ األمٌ  يكتلقٌ  ؛كغرينبا يف ذلك، كمسلم فرؽ بني البخارمٌ  كال
أخبار اآلحاد اليت يف غرينبا  فٌ إف ؛ق عليوفى كىذا متػٌ  ،كجوب العمل دبا فيهما

 ؛فكذا الصحيحاف ، الظنٌ اٌل إفيد كال تي  ،ت أسانيدىاذا صحٌ إ ،هبب العمل هبا
تاج ال وبي  ،اا يفرتؽ الصحيحاف كغرينبا من الكتب يف كوف ما فيهما صحيحن مبٌ إك 

 حٌت  ،ل بوعمى ال يي  اكما كاف يف غرينب ،ابل هبب العمل بو مطلقن  ،إذل النظر فيو
ة على العمل دبا صباع األمٌ إكال يلـز من  ،د فيو شركط الصحيحوجى كتي  ،رنظى يي 

ىاف رٍ بن بػى انكار إ كقد اشتدٌ  . و كبلـ النيبٌ و مقطوع أبنٌ صباعهم على أنٌ إفيهما 
 . (ُ)«كابلغ يف تغليطو ،قاؿ دبا قالو الشيخماـ على من اإل

 البخارمٌ  عليو اتٌفق ما صبيع إفٌ : الصبلح ابن كقاؿ»كقاؿ الزركشٌي: 
 كاغبقٌ  الكتابني. ىذين صٌحة على اتٌفقوا العلماء ألفٌ  بصٌحتو؛ مقطوع كمسلم

 كذلك فيهما، دبا العمل جواز على إمٌبا كقع االتٌفاؽ إذ كذلك، ليس أنٌو
 القطع؛ يكٌلفنا مػل تعاذل هللا فإفٌ  الصٌحة، مظنوف فيهما ما يكوف أف ينايف ال

 .(ِ)«الظنٌ  إاٌل  تيفد مػل كإف البٌينة، دبوجب اغبكم هبب كلذلك
 عن الساؼبة كأحاديثهما اغبديث، كتب أجلُ  فهما»كقاؿ الصنعاشٌل: 

أكثر  فيهما ما إذل مػالعالً  كنفس للظٌن، ربصيبلن  األحاديث أقرب فيها التكٌلم
أنصف، ككاف  إف نفسو، من الناظر هبده شيء ىذا غرينبا. يف ما سكوانن إذل

 ما منهما ييهضىم كال يستحٌقانو، ما على زًيدة ؽبما ييٌدعى ال إمٌبا العلم؛ أىل من
 كما صحيحنا، إاٌل  الكتاب ىذا يف أيخرج مػ"ل البخارٌم: قوؿ لو. كأٌما أىله  نبا

صٌح"؛  ما إاٌل  اعبامع كتاِب يف أدخلت "ما أكثر"، كقولو: الصحيح من تركت

                                                           
 . َِ/ُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ِْٔ/ ْ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ِ)
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 قاؿ نظره. كقد يف الصحيح ربٌرل أنٌو نفسو عن إخبار صحيح، كبلـ فهو
 لنا، ظهر فيما صحيح، مرادىم: حديث ىذا اٌدثني: قوؿ إفٌ  الدين: زين
اػبطإ  عبواز األمر؛ نفس يف بصٌحتو، مقطوع ال أنٌو اإلسناد، بظاىر عمبلن 

 ،البخارمٌ  على ،كالنسياف ،خطأػال فيجوز انتهى. قلت: الثقة، على كالنسياف
 عتتبُ  بعد إاٌل أنٌو مرجوحنا؛ جويزناػت كاف كإف بصٌحتو، حكم فيما نفسو،

 ينتهض ي كتابو،ػف ،خالفو من الشرائط ما كتابو، كإظهار يػف ماػل ،ٌفاظحي ػال
 .(ُ)«االختبار زًيدة إذل ،النظٌار الفطن مػالعال كيقود التجويز،

أك  - كجود اغبديث يف الصحيحني :العاشرة»كقاؿ الصنعاشٌل أيضنا: 
ن لوجود الركاية فيهما عمٌ  ؛ابؼبعَن الذم سبق ،تويقضي بصحٌ  ال - أحدنبا
 ،فاؽركاهتما قد حصل االتٌ  أفٌ  -فقوؿ اغبافظ ابن حجر  ،و غري عدؿعرفت أنٌ 

 نيت الصحيحة تلقٌ األمٌ  إفٌ " :قولوك  ،نظر ؿبلٌ  - ق اللزـكيبطر ، على تعديلهم
 ،(ِ)كأبو طاىر اؼبقدسيٌ  ،سبقو إليو ابن الصبلح ،ىو قوؿك  "،ابلقبوؿ
 :يكإف اختلف ىؤالء يف إفادة ىذا التلقٌ  ،(ّ)اػبالق عبدبن الرحيم  عبد كأبو
و كأنٌ  ،د بن إبراىيم سبب اػببلؼ يف كتبود ؿبمٌ كبسط السيٌ . أك الظنٌ  ،العلم

كلنا عليو أنظار ، ؿ الكبلـ يف ذلككطوٌ  ،وعلى اؼبعصـو يف ظنٌ  إجواز اػبط
 :طرفنيال يفسؤاؿ االستفسار  بٌد من كأقوؿ: ال (.العقاؿ حلٌ ) :أكدعناىا

، ىذا غري ا ابلقبوؿمتهة تلقٌ ة كعامٌ ة من خاصٌ األمٌ  كلٌ   ىل اؼبراد أفٌ  -ؿاألكٌ 

                                                           
 .ُٓٓ-ُْٓ( شبرات النظر: ُ)
 ( الصواب: ابن طاىر اؼبقدسٌي.ِ)
 ( الصواب: أبو نصر عبد الرحيم بن عبد اػبالق.ّ)
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على   ىبفى أٌف ىذه دعول إاٌل أنٌو ال ،(ُ)نية اجملتهداؼبراد علماء األمٌ  بل مراد،
من الربىاف  ال بدٌ  ،ى الكتابني ابلقبوؿو تلقٌ أنٌ  األٌمة فرد من أفراد ؾبتهدم كلٌ 
على  ،نةكإقامة البيٌ   ،عادة ،راتكإقامتو على ىذه الدعول من اؼبتعذٌ  ،عليها

. فهو كاذب ،عاهمن ادٌ  بن حنبل كغريه أفٌ  الذم جـز أضبد ،دعول اإلصباع
، فكيف من بعده ،قبل عصر أتليف الصحيحني ،عصرهكإف كاف ىذا يف 

من  أفٌ  كالذم يغلب بو الظنٌ  .كتباعد أطراؼ أقطاره ،اكاإلسبلـ ال يزاؿ منتشرن 
 إذ معرفتهما خبصوصهما ليست ،العلماء اجملتهدين من ال يعرؼ الصحيحني

ؿ السؤا. دليلهاي ػفب طالى يي ك  ،الدعولمنىع ػتي جملة ػكابل ،ي االجتهادػف ،اشرطن 
، ىل ي ابلقبوؿالتلقٌ من اؼبراد  ما :على تقدير تسليم الدعول األكذل -الثاشل
فيد فهذا ال يي  ؟ما ؽبذين اإلمامني اغبافظنيكأهنٌ  ،ي أصل الكتابني كصبلتهماتلقٌ 
ي أك اؼبراد ابلتلقٌ  ؛فيد اؼبطلوبكال يي ، فيهماإذل مؤلٌ  ،ة نسبتهما اغبكم بصحٌ إاٌل 

 يتال يى إذ ؛لمطلوبلكىذا ىو اؼبفيد  ،فرد من أفراد أحاديثهما لكلٌ  ،ابلقبوؿ
ابلقبوؿ ىو ما حكم  ىاؼبتلقٌ  فإفٌ  ؛تهمايفاؽ على تعديل ركااالتٌ  اب عليهرتٌ 

يبلقي الذم كىو  ،بن إبراىيم دد ؿبمٌ كما رظبو بذلك السيٌ   ،اتو ظنًّ اؼبعصـو بصحٌ 
إذ ال يكوف ذلك  ؛ؿ لوكمتأكًٌ  ،ة بني عامل بوكوف األمٌ ت ماو إنٌ  :نيقوؿ األصوليٌ 

 .(ِ)«ؽبم ا صحٌ ؼب إاٌل 
 و مبينٌ أنٌ  :ؿاألكٌ  :كأقوؿ يف ىذا الكبلـ حبثاف»كقاؿ الصنعاشٌل أيضنا: 

ىذه دعول على  منا أفٌ كقد قدٌ  .ة للكتابني ابلقبوؿاألمٌ  ي كلٌ على دعول تلقٌ 
كقد  .اكغريى (،شبرات النظر)كما أكضحناه يف   ،كىي غري صحيحة ،هاة كلٌ األمٌ 

                                                           
 ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )اجملتهدكف(.ُ)
 .ُِٓ-ُُٓ( شبرات النظر: ِ)
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 سول ،ت ذلك ابلقبوؿة تلقٌ األمٌ  إفٌ  :و قاؿفإنٌ  ؛مامهاػالصبلح بعدـ ت ابن أقرٌ 
 :كدليل العصمة ،ةى األمٌ مسمٌ  خفى أفٌ ػكال ي ،ككفاقو ،خبلفوػب عتدٌ يي  من ال

ة ى األمٌ كإخراجو عن مسمٌ ، مجتهدػب عتدٌ و ال يي كالقوؿ أبنٌ  ،جتهدػم شامل لكلٌ 
منا كقد قدٌ  .ر دليلػبغي ،اءػػا شػػػاء مػػػن شػػعى مالدٌ  كإاٌل  ،حقيقػت ال يقبلو ذك

من حيث  ،نػىل ىو ألصل الكتابي :يعن ىذا التلقٌ  ،االستفسار سؤاؿ
فيد ال يي ك  ،مرادر ػغيؿ األكٌ . من أحاديثهما ،فرد ،فرد أك لكلٌ  ،جملةػال
 ،اسابقن  ،كما أشران إليو  ،فيو الدعول كال يتمٌ  ،مرادػي ىو الػالثانك  ،مطلوبػال
بعد تسليم الدعول  ،يػالبحث الثان .رىاػي غيػكف (،رػػالنظ مراتػث) يػف رانهكقرٌ 
ا ػػكم  ،ةػػت األدلٌ كعليها دلٌ  ،عن الضبللة ،ة معصومةاألمٌ  التحقيق أفٌ  أفٌ  :ىػكلاألي 
 ،كقد أشران إليو .اة ابلدرايةسمٌ مي ػال ،"رح الغايةػػش"على  ،ناػػيواشػي حػف ،اهػػقنحقٌ 
 .(ُ)«ي ىذاػكأتيت زًيدة ف ،خطأ ليس بضبللةػكال ،اسابقن 

ل ػملٌقبني أبىػكطائفة، من ال ،رع: ابن الصبلحػػػػػف»كقاؿ اللكنوٌم: 
ماعيل البخارٌم، كمسلم بن ػحٌمد بن إسػن، مػحديث، زعموا أٌف ركاية الشيخيػال
ماع على أٌف ػم النظرٌم؛ لئلجػػن، تيفيد العلػالصحيحي حٌجاج، صاحيبػال

كىذا  .ماع قطعيٌ ػغرينبا، كتلٌقت األٌمة بقبوؽبما، كاإلج ن مزيٌة، علىػيػللصحيح
، فإٌف من رجعػب جٌرد ركايتهما ال ييوجب ػيعلم ابلضركرة أٌف م ،إذل كجدانو هته

ا، ػػن ا علمػادت ركايتهمػػػػػو أفػػػػار متناقضة، فلػػػػػبػريكم فيهما أخ دػػػػػاليقني البٌتة، كق
 ،ب إليو ابن الصبلحػػا ذىػػػأم: م -ع. كىذا ػػػػي الواقػف ػن،ق النقيضيػػحقُ ػـز تػػػػػػل

محٌدثني؛ ألٌف انعقاد ػكال ،جمهور، من الفقهاءػما قالو ال خبلؼػب -و ػػكأتباع
 منوع،ػم -آخرين  ثقات مركًٌيت ما، منػرىػعلى غي ،الػمزيٌة على -ماع ػاإلج

                                                           
 .ُِّ-ُِِ/ُفكار: ( توضيح األُ)
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ييفيد ال ماأنفسهما  على مزيٌتهما على ماعػكاإلج
 ،هماػشأن جبللة كألفٌ  ؛(ُ)

ذلك  يستلـز ال -سيلًٌم  كلو - اؼبزيٌة على كاإلصباع لكتابيهما، األٌمة كتلٌقي
 مركًٌيهتما رجاؿ أفٌ  إاٌل  ليس األٌمة بني اؼبتلٌقى اؼبسل م القدر فإفٌ  القطع كالعلم،

 الظٌن، إاٌل  ييفيد ال كىذا ركايتهم، لقبوؿ اعبمهور اشرتطها اليت للشركط، جامعة
 -كسٌلم  كأصحابو كآلو عليو هللا صٌلى - هللا رسوؿ عن اثبتة مركًٌيهتما أفٌ  كأٌما
، عليو إصباع فبل  ألفٌ  كتابيهما؛ يف ما صبيع صٌحة على إصباع كال كيف، أصبلن

ـبتلىف  البدع أىل ركاية كقبوؿ البدع، أىل من كغريىم قدريٌوف، منهم ركاهتما
 أصحٌ  أحاديثهما أفٌ  يلـز ما غاية القدريٌة؟ مركًٌيت صٌحة على اإلصباع فأين فيو،

 ال كىذا الكماؿ، على اعبمهور عند الشركط على مشتملة أهٌنا يعين: الصحيح،
 إفٌ  اؽبماـ: ابن الشيخ قاؿ ما كلنعم اؼبتٌػبىع؛ اغبقٌ  ىو ىذا القوٌم. الظنٌ  إاٌل  ييفيد
كال  ،بو عتدٌ قوؿ ال يي  - اآلخريناألئٌمة  مركًٌيت على مركًٌيهتما بتقدصل - قوؽبم

ة من تلقاء يٌ األصحٌ  فٌ أك  ،كيف ال  ،ماهتم الصرفةبل ىو من ربكُ  ،بو لتدقيي 
فهما كغرينبا  ،كإذا كاف ركاة غريىم عادلني ضابطني ،ة ضبطهمكقوٌ  ،عدالة الركاة
م كالتحكُ  ،امن حكُ ػ تإاٌل  ،ماػعلى غريى (ِ)هماػزتيمػلحكم بلسبيل  كال ،على السواء

 .(ّ)«فافهم ،ليوإلتفت ال يي 
بطريقة  واكن أف يقطعيبي  لقطع الل حديث اآلحاد ِبفادة واقال الذينف

  سيٌب.بطريقة القطع النًٌ  وفالقطع اؼبطلق؛ ألٌف اؼبسألة خبلفٌية، كإمٌبا يقطع
ليس  ، الظنٌ إاٌل  ،فيدحديث اآلحاد ال يي  القوؿ أبفٌ »قاؿ ابن عثيمني: 

                                                           
 .كال داعي لوجود )ما( ىنا( كذا يف اؼبطبوع، ُ)
 ( كذا يف اؼبطبوع، كلعٌل مراده: )دبزيٌتهما(، كما يف سائر اؼبواضع اؼبتقٌدمة.ِ)
 . ُُٓ/ِ( فواتح الرضبوت بشرح مسٌلم الثبوت: ّ)
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على  ،ت القرائنإذا دلٌ  ،فيد اليقنيإطبلقو، بل يف أخبار اآلحاد ما يي على 
 .(ُ)....«ة ابلقبوؿتو األمٌ صدقو، كما إذا تلقٌ 

ق شركط الصٌحة: اٌتصاؿ كالذين قالوا ِبفادة الظٌن ال يقطعوف، بتحقُ 
 السند، كعدالة الركاة، كضبط الركاة، كالسبلمة من الشذكذ، كالسبلمة من العٌلة.

 أٌف اغبكم ابٌتصاؿ السند، حكم ظيٌنٌ، يف عٌدة مواضع، أبرزىا: فريكف
، كقد يكوف  -1 كجود العنعنة، أك األأننة، يف السند، فقد يكوف السند مٌتصبلن

 :عن فبلف قاؿ(، أك عبارة )أٌف فبلانن قاؿ()منقطعنا، بسقوط بعض الركاة؛ فعبارة 
ٌدثنا فبلف قاؿ(، أك عبارة ال تيفيداف القطع، حبصوؿ السماع؛ فليستا كعبارة )ح

  .(ِ)عبارة )ظبعت فبلانن يقوؿ( )حٌدثين فبلف قاؿ(، أك
وضح فيها ا دل يي فبٌ  ،ة أحاديثكيف صحيح مسلم عدٌ »قاؿ الذىيٌب: 

القلب  يمن غري طريق الليث عنو، فف يعن جابر، كى ،الزبري السماع أبو
 ."ةمكٌ ػمل السبلح بػحد حأل حلٌ ػال ي"، من ذلك حديث: يءش منها

كحديث:  ."زينب ،فأعجبتو، فأتى أىلو ،امرأة  رأل" كحديث:
 .(ّ)«كغري ذلك ."ذبصيص القبور عن يالنه"

 ،مسلم جيئو يفدب ،ه عليناتجو  ػكال يي  :قلت»كقاؿ ؿبيي الدين اغبنفٌي: 
فقد كضع اغبافظ  ،ـصطداه ال يقول عند االجوُ تكال ،مسلم أشياء فقد كقع يف
 اهظبٌ  ،مسلم جة يف على األحاديث اؼبقطوعة اؼبخر  كتاابن ار  الرشيد العطٌ 

 ،"اؼبقطوعة مسلم من األحاديث ما كقع يف بياف الفوائد اجملموعة يف غرر"بػ

                                                           
 .ُّ/ُ( ؾبموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ؿبٌمد بن صاحل العثيمني: ُ)
 .َُٖ-ُٕٗ، كقواعد التحديث: ُٗٓ-ُٖٓانظر: نزىة النظر: ( ِ)
 .ّٗ/ْ( ميزاف االعتداؿ: ّ)
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سنة  ،د بن عبد هللا الظاىرمٌ أِب إسحاؽ إبراىيم بن ؿبمٌ  ،ظبعتو على شيخنا
 الشيخ بقراءة ،فو اغبافظ رشيد الدينبسماعو من مصنٌ  ،مئة عشرة كسبع اثنيت

ؿ أكٌ  يف ،ي الدينينها الشيخ ؿبكبيٌ  ،عثماف اؼبقاتليٌ  فخر الدين أِب عمرك
 فاز فقد ،من ركل لو الشيخاف فٌ إ -كما يقولو الناس  .صحيح مسلم شرح

كتابو عن   فقد ركل مسلم يف ؛كال يقول ،ها من التجوُ ىذا أيضن  - (ُ)القنطرة
كتابو   ا ركل عنهم يفإمبٌ  :فيقولوف ،كغريه من الضعفاء ،سليم ليث بن أِب

االعتبار  وا:ظ قالااغبفٌ  ألفٌ  ؛كىذا ال يقول .متابعاتػلبلعتبار كالشواىد كال
ككتاب مسلم التـز فيو  ،فوف هبا حاؿ اغبديثكالشواىد كاؼبتابعات أمور يتعرٌ 

 كاعلم أفٌ  !!فيو بطرؽ ضعيفة مؼ حاؿ اغبديث الذفكيف يتعرٌ  الصٌحة.
( مقتضيتاف لبلنقطاع عند أىل اغبديث، ككقع يف مسلم ، ك)عن(ِ))إٌف(

كالبخارٌم من ىذا النوع شيء كثري، فيقولوف على سبيل التجُوه: ما كاف من 
ىذا النوع يف غري الصحيحني، فمنقطع، كما كاف يف الصحيحني، فمحموؿ 

 .(ّ)«على االٌتصاؿ
، ك  -2 قد يكوف كجود راكو مدلًٌس، يف السند، فقد يكوف السند مٌتصبلن

ا؛ خشية رفض  منقطعنا، ِبسقاط اؼبدلًٌس لبعض الركاة، من السند عمدن
 .(ْ)اغبديث

                                                           
 ( اؼبعركؼ: )جاز القنطرة(، أك )جاكز القنطرة(.ُ)
( الصواب: )أٌف( هبمزة فوقٌية مفتوحة، ألٌف اؼبراد اإلشارة إذل )األأننة(، كقوؽبم: "حٌدثنا ِ)

 فبلانن قاؿ"... إخل. فبلف أٌف فبلانن قاؿ"، أك "أخربان فبلف أفٌ 
 .ٔٔٓ-ٓٔٓ/ْ( اعبواىر اؼبضٌية: ّ)
 .َُٓ-َُْ( انظر: نزىة النظر: ْ)
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رين الشيخ صدر الدين بن ف يف ذلك من اؼبتأخٌ كتوقٌ »قاؿ الزركشٌي: 
ة من استثناء يف النفس لغصٌ  إفٌ  ،لعمر هللا (:اإلنصاؼ)كقاؿ يف كتابو  ،الوكيل
من  ،سني يف الصحيحنيرين عنعنة اؼبدلًٌ كغريه من اؼبتأخٌ ، عمرك بن الصبلح أِب

 ل إاٌل قبى ىي دعول ال تي  :كقاؿ ،مقالة النوكمٌ  كردٌ  ،سنيبني سائر معنعنات اؼبدلًٌ 
 ،لوف أحاديث كقعت يف الصحيحنياظ يعلٌ ا من اغبفٌ كثرين   ما مع أفٌ ال سيٌ  ،بدليل

قراءة يف نفي  ،كما فعلوا يف حديث الوليد بن مسلم  ،بتدليس ركاهتا، أك أحدنبا
الدين بن  ة الشيخ اإلماـ تقيٌ قد أزاؿ الغصٌ  :قلت .كغريه ،البسملة يف الصبلة

س يف إذل استشكاؿ حوؿ ركاية اؼبدلًٌ  ،شار يف كبلـ لوأف ،دقيق العيد
 ،من الثبات على طريقة كاحدة كال بدٌ  :قاؿ .ركايتو يف غرينبا كردٌ  ،الصحيحني

األحاديث من  دٌ رى ا أف تػي إمٌ  :اؼبمكن ىنا من األحواؿ الثبلثة .أك الردٌ  ،ا القبوؿإمٌ 
تسوية بني  ،ال مطلقن قبى ا أف تي كإمٌ  ،يف الصحيحني كغرينبا ،اس مطلقن اؼبدلًٌ 

كما خرج  ،ؽ بني ما يف الصحيح من ذلكفر  أف يي  اكإمٌ  ،الصحيحني كغرينبا
ض ؼبا يف لبلستقرار على ترؾ التعرُ  ،فبل سبيل إليو ،ؿا األكٌ فأمٌ  .عنو

هبسركف   رأيتهمفإشلٌ  ،ة من اؼبغاربةكإف خالف يف ذلك الظاىريٌ  ،الصحيحني
 ،قيل يف بعض الركاة ،بسبب كبلـ ؛من أحاديث الصحيحني ،على أشياء

ففيو  ،ا الثاشلكأمٌ . هبعلوف راكيها يف ضبى من زبريج صاحب الصحيح ؽبم كال
 ؿبكـو عليها ابالنقطاع حٌت  سركاية اؼبدلًٌ  يف أفٌ  ،اؼبشهور خركج عن اؼبذىب

 ،كىو التفصيل بني ما يف الصحيحني من ذلك - ا الثالثكأمٌ .  السماعيتبنٌي 
 أحدي  :و بوما يوج   كغايةي  ،فبل يظهر فيو كجو صحيح يف الفرؽ - كبني غريه

ة تلك األحاديث عرؼ صاحبا الصحيح صحٌ  عى أفٌ دٌ أحدنبا أف يي ، أمرين
كحكم  ،د االحتماؿكإثبات لؤلمر دبجرٌ  ،ى جهالةكىذا إحالة عل ،السماع فيها

س ؿبمولة ركاية اؼبدلًٌ  أعين أفٌ  ،و يرل ىذا اؼبذىبصاحب الصحيح أبنٌ  على
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 يظهر حٌت  ،ا ؿبمولة على السماعفيجوز أف يرل أهنٌ  ،كإاٌل  االنقطاع،على 
. اعبائزين مع االحتماؿ فليس لنا اغبكم عليو أبحد ،كإذا جاز كجاز ؛االنقطاع

ة ما يف الكتابني دليل على كقوع السماع اإلصباع على صحٌ  عى أفٌ دٌ لثاشل أف يي كا
 كىذا ،كىو فبتنع إ،عة على اػبطمً ة ؾبي  لكانت األمٌ كإاٌل  ،يف ىذه األحاديث

 ،وبتاج إذل إثبات اإلصباع الذم يبتنع أف يقع يف نفس األمر خبلؼ مقتضاه
سبب اإلطباؽ  -الثابت  الظنٌ  عينا أفٌ ا ادٌ كإمبٌ  ،عيناهككبن ما ادٌ  ،كىذا فيو عسره 

كيلـز من سلك  .اؼبقابل لو أقول من الظنٌ  - على التصحيح ؼبا يف الكتابني
 :كال يقوؿ ،الصحيح س من غريدبا جاء يف ركاية اؼبدلًٌ   يستدؿٌ ىذه الطريق أاٌل 
م ػا فيما لعى ليس موجودن دٌ اإلصباع الذم يي  ألفٌ  ؛بو فلنحتجٌ  ،ىذا شرط مسلم

كاألقرب يف ىذا أف نطلب اعبواب من غري ىذا  :قاؿ ،يف غري الصحيح جىبرٌ 
 .(ُ)«أعين طريق القدح بسبب التدليس ؛الطريق

كجود اػبطإ يف اتريخ الركاة، فإٌف أخبار الركاة منقولة بطريق اآلحاد أيضنا،  -3
، كبياف فبات و فبل تيفيد القطع دبا تتضٌمنو، من بياف مولد الراكم، زماانن كمكاانن

، كبياف لقائو بركاة آخرين، كظباعو منهم، أك ظباعهم منو، كال سٌيما  زماانن كمكاانن
 عند االختبلؼ يف ذلك. 

كمعرفة اتريخ الركاة مهٌمة، ال يبيكن االستغناء عنها؛ لكثرة الكذب، 
 كالوىم، كالتدليس، ككثرة الركاة، كالتشابو يف األظباء كاأللقاب كالكَن.

كيكوف اغبديث  ،و ثقاتقد يكوف اإلسناد كلٌ ك »قاؿ ابن اعبوزٌم: 
كال يعرؼ  ،كىذا أصعب األحواؿ ،جرل فيو تدليس  أك قدأك مقلوابن  ،اموضوعن 
 ،اد، كذلك ينقسم إذل قسمني: أحدنبا أف يكوف بعض الزاندقة النقٌ ذلك إاٌل 

                                                           
 .ٕٗ-ّٗ/ِ( النكت على مقٌدمة ابن الصبلح: ُ)
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ث بو يف حديث بعض الثقات، فحدٌ  ،ذلك اغبديث ابني قد دسٌ بعض الكذٌ  أك
  .(ُ)«و من حديثوا منو أنٌ ظنًّ ك  ،سبلمة صدرل

فيسمع  ،االقسم الثاشل أف يكوف الراكم شرىن ك »كقاؿ ابن اعبوزٌم أيضنا: 
 ،أك ظبع منو ،عن شيخ قد عاصره ،ابنيكالكذٌ  ،اغبديث من بعض الضعفاء

  .(ِ)«س بذكر الشيخكيدلٌ  ،سقط اسم الذم ظبعو منوفيي 
 ،معمر :أييت يف اغبديثو من ىذا اعبنس أنٌ ك »كقاؿ ابن اعبوزٌم أيضنا: 

اآلفة  هم ثقات، كلكنٌ ككلٌ  ،عن أِب ىريرة ،عن أِب صاحل ،د بن كاسععن ؿبمٌ 
 .(ّ)«م يسمع من أِب صاحلػكابن كاسع ل ،م يسمع من ابن كاسعػا لمعمرن  من أفٌ 

معرفة مواليدىم،  - اأيضن  - همٌ مي ػكمن ال»كقاؿ ابن حجر العسقبلشٌل: 
للقاء بعضهم، كىو يف  ،عيمن دعول اؼبدٌ  ،دبعرفتها وبصل األمن ألفٌ ؛ ككفياهتم

كأكطاهنم،  ،معرفة بلداهنم -ا أيضن  - همٌ مي ػكمن ال كذلك. نفس األمر ليس
 .(ْ)«فقا، لكن افرتقا ابلنسبإذا اتٌ  ،ل االظبنيمن تداخي  ،األمن :كفائدتو
كحده يعلم  كاغبكم بعدالة الركاة حكم ظيٌنٌ، قائم على الظاىر، كهللا  

ال يعلم  -كىو الرسوؿ الذم ييوحى إليو  - غيب الباطن. فإذا كاف الرسوؿ 
حقيقة اؼبنافقني، الذين مردكا على النفاؽ، إاٌل إذا أظهره هللا، على ذلك الغيب؛ 
فكيف ييتصٌور أف يعلم اؼبؤٌلفوف اؼبعدًٌلوف حقيقة ابطن كٌل راكو من الركاة، علمنا 

  قطعيًّا يقينيًّا؟!!!

                                                           
 .ُُْ/ُ( اؼبوضوعات: ُ)
 .ُّْ/ُ( اؼبوضوعات: ِ)
 .ُْْ/ُ( اؼبوضوعات: ّ)
 .َُٕ( نزىة النظر: ْ)
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ًدينىًة مىرىديكا قاؿ تعاذل:  ﴿كىفب ٍن حىٍولىكيٍم ًمنى اأٍلىٍعرىاًب مينىاًفقيوفى كىًمٍن أىٍىًل اٍلمى
عىلىى النًٌفىاًؽ الى تػىٍعلىميهيٍم كبىٍني نػىٍعلىميهيٍم سىنػيعىذًٌبػيهيٍم مىر تػىنٍيً مثي  يػيرىُدكفى ًإذلى عىذىابو 

  .(ُ)عىًظيمو﴾
فكيف  ،كال يعرؼ نفاقهم ، يعلمهمكإذ كاف ال »قاؿ الصنعاشٌل: 

 .(ِ)«؟ز العدؿ عن غريهميٌ تي
فإٌف اؼبؤٌلف، إذا عايش الراكم اؼبعد ؿ، مٌدة كافية؛ فإٌف حكمو ابلعدالة،  

 سيكوف ابالعتماد، على الظاىر، كىو حكم ظيٌنٌ.
، أك زماانن   ، أك مكاانن ا عن الراكم اؼبعد ؿ، زماانن أٌما إذا كاف اؼبؤٌلف بعيدن

؛ فإنٌو وبتاج إذل االعتماد على مؤٌلف آخر، معايش للراكم اؼبعد ؿ.  كمكاانن
فإذا ثبت االعتماد اؼبباشر، بقي اغبكم ابلعدالة ظنٌػيًّا، كإذا كاف بني 

بيعده يف الزماف، أك يف اؼبكاف، أك فيهما  -اؼبعايش، كغري اؼبعايش  -اؼبؤٌلفني 
عتماد على راكو، أك أكثر؛ ليبلغو تعديل معنا، احتاج اؼبؤٌلف غري اؼبعايش، إذل اال

 اؼبؤٌلف اؼبعايش. 
كاغبكم ابٌتصاؿ ىذا السند، الناقل للتعديل: يبيكن أف يكوف ظنٌػيًّا أيضنا؛ 

 فيزداد اغبكم ظنٌػٌية، كيبتعد عن القطع كاليقني.
أحدىا اجملهوؿ العدالة من حيث الظاىر كالباطن »قاؿ ابن الصبلح: 

الثاشل اجملهوؿ  .الن هنا عليو أكٌ بولة عند اعبماىري على ما نبٌ ا، كركايتو غري مقصبيعن 
كىو اؼبستور، فقد قاؿ  ،الذم جهلت عدالتو الباطنة، كىو عدؿ يف الظاىر

عدالة ابطنو. فهذا   يف الظاىر، كال تعرؼتنا: اؼبستور من يكوف عدالن بعض أئمٌ 

                                                           
 .َُُ( التوبة: ُ)
 .ُِّ( شبرات النظر: ِ)
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ني، كبو بعض الشافعيٌ ؿ، كىو قوؿ ركاية األكٌ  من رد   بركايتو بعضي  اجملهوؿ وبتجٌ 
على  أمر األخبار مبينٌ  ، قاؿ: ألفٌ وب الرازمٌ قطع منهم اإلماـ سليم بن أيٌ 

ر عليو معرفة ركاية األخبار تكوف عند من يتعذٌ  ابلراكم؛ كألفٌ  حسن الظنٌ 
ؽ الشهادة، فارً فيها على معرفة ذلك يف الظاىر، كتي  صرالعدالة يف الباطن، فاقتي 

 فيها العدالة يف الظاىر رب عليهم ذلك، فاعتي  راـ، كال يتعذٌ كٌ ا تكوف عند اغبي فإهنٌ 
يف كثري من كتب  ،و أف يكوف العمل على ىذا الرأمشبً قلت: كيي  كالباطن.
رت كتعذٌ  ،اؼبشهورة، يف غري كاحد من الركاة الذين تقادـ العهد هبم اغبديث

 .(ُ)«اػبربة الباطنة هبم
ها، ال ػارؼ أبسبابػػن عػػم ،ةػالتزكيل ػقبى تي »كقاؿ ابن حجر العسقبلنػٌي: 

 ،ةػػػمارسػر مػ، من غيابتداءن  ،وػػا ظهر لػػد مرٌ ػػمجػي ب يزكٌ ر عارؼ؛ لئبٌل ػن غيػػم
من ا لً ، خبلفن د، على األصحٌ ػػػكاح زؾٌو من مي  ،صادرةن  ت التزكيةػو كانػػكاختبار، كل

كلو  ..ا.، أيضن ابلشهادة، يف األصحٌ ا ؽبا حاقن ػ من اثنني؛ إلل إاٌل قبى تي  ها الػرط أنٌ ػػػش
إذل  ،يمن اؼبزكٌ  ،كانت التزكية يف الراكم مستندة ل بني ما إذافص  قيل: يي 

شرتط ؿ، فبل يي و إف كاف األكٌ ا؛ فإنٌ جهن لكاف متٌ  ،اجتهاده، أك إذل النقل عن غريه
ي، فيجرم فيو ػحاكم، كإف كاف الثانػمنزلة الػب و حينئذ يكوف؛ ألنٌ العدد أصبلن 

شرتط فيو ال يي  أصل النقل شرتط العدد؛ ألفٌ يي  ا الو أيضن ن أنٌ ػٌ كتبي ؛خبلؼػال
 ل اعبرح كالتعديل إاٌل قبى  يي كينبغي أاٌل  أعلم.  كهللا ،ع عنوالعدد؛ فكذا ما تفرٌ 

حديث  ل جرح من أفرط فيو؛ فجرح دبا ال يقتضي ردٌ قبى ظ؛ فبل يي من عدؿ متيقٌ 
كليحذر .. د الظاىر؛ فأطلق التزكية.أخذ دبجرٌ ل تزكية من قبى تي  ث، كما الادٌ 
ت  ؿ بغري تثبُ و إف عدٌ يف اعبرح كالتعديل؛ فإنٌ  ،التساىل من م يف ىذا الفنٌ اؼبتكلٌ 

                                                           
 .ِِْ-ِِّمعرفة أنواع علـو اغبديث: ( ُ)
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خشى عليو أف يدخل يف زمرة من ركل ا ليس بثابت، فيي ت حكمن ثبً مي ػكاف كال
 ،سلمأقدـ على الطعن يف م ،زو كذب، كإف جرح بغري ربرُ أنٌ  كىو يظنٌ  ،احديثن 

كاآلفة تدخل يف ىذا  ا.يبقى عليو عاره أبدن  ،سوء برمء من ذلك، ككظبو دبيسم
كاترة من  ،امن ىذا، غالبن  مه ػمني سالً ككبلـ اؼبتقدٌ  ،اترة من اؽبول كالغرض الفاسد

كال ينبغي إطبلؽ اعبرح  ا.ا كحديثن ا، قديبن كثرين  اؼبخالفة يف العقائد، كىو موجود
ـ على كاعبرح مقد   عة.غباؿ يف العمل بركاية اؼببتدً منا ربقيق ابذلك، فقد قدٌ 

ا من عارؼ أبسبابو؛ نن و إف صدر مبيػ  التعديل، كأطلق ذلك صباعة، كلكن ؿبلٌ 
فيمن ثبتت عدالتو، كإف صدر من غري عارؼ  ،ر دل يقدحو إف كاف غري مفس  ألنٌ 

اعبرح فيو  لبً قي  ،مجركح عن تعديلػفإف خبل ال ا. بو، أيضن عتربى م يي ػل ،ابألسباب
م يكن ػو إذا ل السبب، إذا صدر من عارؼ على اؼبختار، ألنٌ غري مبني   ،بلن ؾبمى 

 من إنبالو. ،أكذل الػمجرًٌحؿ ػو اؿ قػمجهوؿ، كإعمػز الي حيٌ ػفهو ف ،فيو تعديل
 .(ُ)«ف فيوالصبلح يف مثل ىذا إذل التوقُ  اؿ ابنػػكم

رظبوا العدالة  مثٌ  ،كونو عدالن م شرطوا يف الراكم  اعلم أهنٌ »كقاؿ الصنعاشٌل: 
 ،مع عدـ مبلبسة بدعة ،حاتكاجتناب اؼبقبٌ  ،كىي اإلتياف ابلواجبات ،ابلتقول

و كمعناه إخباره أنٌ  ،مثبلن  ،أك ثقة ،عدؿ :يكفي تعديل الثقة لغريه بقولو :قالوا مثٌ 
كىذا  ،كعدـ مبلبستو لبدعة ،حاتكاجتنابو اؼبقبٌ  ،م منو إتيانو ابلواجباتلً عي 
ا معرفة كأمٌ  .كىذه اؼبشاىدة أمر ظاىر ،كتركو رب مستند إذل مشاىدتو لفعلواػب
فشرط العدالة  ،ببل زًيدة ،ؿي غايتو كاؼبعدًٌ فاؼبزكٌ  ؛ هللافبل يعلمها إاٌل  و،ابطن

منها  فاػبربة ال بدٌ  ،عليها اػبربة تدؿٌ  ريد أفٌ كإف أي  ،الباطنة شرط ال دليل عليو
ا مٌ ػهم لكلعلٌ  ،ك اغبمد ،او ؽبذا آخرن بٌ نف قد ترأيت اؼبصنٌ  مثٌ  ،اؿ أيضن يف اؼبعدًٌ 

                                                           
 .َُٖ-ُٕٔ( نزىة النظر: ُ)
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 ،وا ما كاف عن تزكية عدالة ابطنةظبٌ  ،وا العدالة عن غري تزكية عدالة ظاىرةظبٌ 
 .(ُ)«كللتفرقة بني األمرين ،احن ػتسامي 

كالتعديل أمر ظيٌنٌ، بصرؼ النظر عن اغبكم القائم على الظاىر؛ ألٌف 
إذل التعديل؛ فليس نبيًّا من األنبياء، ليكوف اغبكم بعدالتو  اؼبؤٌلف نفسو، وبتاج

ط ،  أمرنا قطعيًّا، ال وبتاج إذل إثبات، بل ىو بشره  من عاٌمة الناس، ييصيب كىبي
 كليس شبٌة ما يقطع بكونو عدالن يف الباطن.

كإذا اطٌلعنا على تعديل ؽبذا اؼبؤٌلف، من شيخ، أك من تلميذ؛ فإٌف من 
أيضنا، إذل تعديل، فليس أحدنبا أكذل من اآلخر، هبذا اغبكم، و وبتاج لى عد  

 كىكذا إذل آخر اؼبعدًٌلني السابقني، أك البلحقني.
 -كىػما من األمػػور الباطلة اتٌفاقنا  -كللغفلة عن )التسلسل(، ك)الد كر( 

 أثػػر كبري، فػي ذىاب بعض الػمؤٌلفني، إذل القوؿ، ِبفادة التعديل للقطع.
، كاؼبعدًٌؿ الثاشل وبتاج إذل معدًٌؿ  فاؼبعدًٌؿ األٌكؿ وبتاج إذل معدًٌؿ اثفو

اثلث، كاؼبعدًٌؿ الثالث وبتاج إذل معدًٌؿ رابع، كىكذا؛ فيكوف القطع ابلتعديل 
، أيضنا.  قائمنا على التسلسل، كىو أمر ابطل، فيكوف القطع ابلتعديل ابطبلن

معدًٌؿى ػي الػمعدًٌؿي الثانػ، كيعدًٌؿ اليى ػمعدًٌؿى الثانػمعدًٌؿي األٌكؿي الػكقد يعٌدؿ ال
، فيكوف كٌل كاحد منهما معدًٌالن لصاحبو، كمعد الن بتعديل صاحبو، كىذا  األٌكؿى

، أيضنا.ػع ابلتعديػوف القطػو، فيكػي بطبلنػبلؼ فػذم ال خػدكر، الػو الػى  ل ابطبلن
فيداف اغبكم فلم يبقى إاٌل االعتماد على االشتهار كالتسليم، كنبا طريقاف يي 

؛ ألٌف عدالة ، ال على كجو القطع كاليقنيالغالب ابلعدالة، لكن على كجو الظنٌ 
 .الباطن غيب، ال يعلمو إاٌل هللا تعاذل

                                                           
 .ُِٗ/ِ( توضيح األفكار: ُ)
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 ،كالثقة ،ث اؼبشهور ابلعدالةادٌ  ابب يف أفٌ »قاؿ اػبطيب البغدادٌم: 
كسفياف  ،مالك بن أنس أفٌ  :مثاؿ ذلك ،ؿال وبتاج إذل تزكية اؼبعدًٌ  ،كاألمانة
 كالليث بن ،كأاب عمرك األكزاعيٌ  ،اجكشعبة بن اغبجٌ  ،كسفياف بن عيينة ،الثورمٌ 
 ،افحىي بن سعيد القطٌ ػكي ،مبارؾػكعبد هللا بن ال ،اد بن زيدمٌ ػكح ،سعد
 ،اف بن مسلمكعفٌ  ،كيزيد بن ىاركف ،احكككيع بن اعبرٌ  ،الرضبن بن مهدمٌ  كعبد

يف نباىة  ،كمن جرل ؾبراىم ،كوبىي بن معني ،بن اؼبديينٌ  كعليٌ  ،كأضبد بن حنبل
ؿ عن سأى ال يي  ،كاالشتهار ابلصدؽ كالبصرية كالفهم ،كاستقامة األمر ،الذكر

أك أشكل أمره على  ،ؿ عن عدالة من كاف يف عداد اجملهولنيسأى ا يي كإمبٌ  ،عدالتهم
 . (ُ)«الطالبني

على  نيً لى عدالة الراكم اترة تثبت بتنصيص معدًٌ : »ابن الصبلحكقاؿ 
عدالتو، كاترة تثبت ابالستفاضة، فمن اشتهرت عدالتو بني أىل النقل أك كبوىم 

نة غين فيو بذلك عن بيٌ استي  ،كشاع الثناء عليو ابلثقة كاألمانة ،من أىل العلم
، كعليو كىذا ىو الصحيح يف مذىب الشافعيٌ  ا.بعدالتو تنصيصن  شاىدة

ك من أىل اغبديث أبو بكر ن ذكر ذلأصوؿ الفقو. كفبٌ  االعتماد يف فنٌ 
، كالليث، ني، كاألكزاعيٌ كشعبة، كالسفيانى  ل ذلك دبالك،كمثٌ اػبطيب اغبافظ، 

، كمن بن اؼبديينٌ  كأضبد بن حنبل، كوبىي بن معني، كعليٌ  اؼببارؾ، كككيع، كابن
 ،ؿ عن عدالة ىؤالءسأى كاستقامة األمر، فبل يي  ،جرل ؾبراىم يف نباىة الذكر

  .(ِ)«ؿ عن عدالة من خفي أمره على الطالبنيسأى يي  اكأمثاؽبم، كإمبٌ 
اء ػػػػنػكالث ،رػػػخيػاره ابلػهػتػابش ،راكمػػة الػػدالػت عػبػثػكت» ر:ػػيػاؿ ابن كثػكق

                                                           
 .ٕٖ-ٖٔ( الكفاية يف علم الركاية: ُ)
 .ُِّ( معرفة أنواع علـو اغبديث: ِ)
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على الصحيح،  ،ة، أك اثنني منهم لو، أك كاحدعليو، أك بتعديل األئمٌ  اعبميل
 .(ُ)«يف قوؿ ،بركايتو عنو كلو

اختبلؼ اؼبؤٌلفني، يف عدالة كثري من الركاة،  فإذا انضاؼ إذل ذلك كٌلو
 ازدادت األحكاـ ظنٌػٌية، كابتعدت عن القطع كاليقني.

كما قيل يف عدالة الركاة، ييقاؿ أيضنا يف ضبط الركاة، مع فركؽ يسرية؛ 
وبتاج أيضنا يف  -يف شرط الضبط  -كلكٌن اعبامع بينهما أٌف اغبكم على الركاة 

أك االعتماد على النقل، من اؼبؤٌلف اؼبعايش، كما وبتاج الغالب، إذل اؼبعايشة، 
 اؼبؤٌلف إذل ما ييثبت كونو ضابطنا، كىي أمور قائمة على الظٌن، غالبنا.

فإذا انضاؼ إذل ذلك كٌلو اختبلؼ اؼبؤٌلفني، يف ضبط كثري من الركاة، 
 ازدادت األحكاـ ظنٌػٌية، كابتعدت عن القطع كاليقني.

يف بعض  ،قهماأغلبٌياف، حٌت عند من يقوؿ بتحقُ  كالعدالة كالضبط أمراف
عن  -حرافو ػالركاة؛ فإٌف الراكم اؼبوصوؼ ابلعدالة ليس موصوفنا ابلعصمة، فان

 أمر كارد، ال خبلؼ فيو.  - العدالة أحياانن 
كلذلك يكوف اؼبعدًٌؿ، قد اعتمد على الغالب، من أحواؿ الراكم، 

لقليلة، اليت اكبرؼ فيها الراكم، عن كأحيانو، مع صرفو النظر عن اغباالت ا
 العدالة، إف كاف اؼبعدًٌؿ على علم هبا.

 :موصوؼ ابلضبطػٌي، فإٌف الراكم الػكالوصف ابلضبط أيضنا أمر أغلب 
 ،كالتصحيف ،مػػػكالوى ،إػػكاػبط ،كالغفلة ،كالنسياف ،هوػن السػػليس معصومنا، م

أٌف الغالب عليو ىو  :ابلضبط مراد من كصفوػما الػكإنٌ  .كاالختبلط ،كالتحريف
.ػالضبط، مع ت  جويز خبلؼ ذلك أحياانن

                                                           
 .ُُٗ( اختصار علـو اغبديث: ُ)
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حٌت اغبديث الذم يكوف الركاة يف سنده موصوفني ابلعدالة كالضبط، 
يبيكن أف يكوف بعض ىؤالء الركاة قد اكبرفوا عن العدالة، أك عن الضبط، عند 

 ركاية ذلك اغبديث. 
من  ،أك عن غريه ،عن الزىرمٌ  ،سند لك اغبديثكإذا أي »قاؿ اػبليلٌي: 

  .(ُ)«ط  الثقةفقد ىبي  ،د اإلسناددبجرٌ  ،توفبل ربكم بصحٌ  ،ةاألئمٌ 
  كبارإاٌل  ،كال يعرؼ ذلك ،الثقةي  مي ػهً ػد يى ػػكق»جوزٌم: ػن الػاؿ ابػكق

 .  (ِ)«اظفٌ اغبي 
كقد اشتملت كتب اعبرح كالتعديل، على أظباء كثري من الركاة اؼبوصوفني 

 لكٌنهم اختلطوا، يف آخر العمر.أبهٌنم ثقات، 
 كلذلك زادكا شرطيػن آخرين: 

 .السبلمة من الشذكذ -1
 السبلمة من العٌلة.  -2

قائػػم على الظٌن، أيضنا، فػي   -فػي ربُقق ىػذين الشرطيػػػن  -كالػحكػم 
 سٌيما حني يكوف الػمؤٌلفوف مػختلفني فػي ربُققهما. كثيػػػر من الػمواضع، كال

يركف أٌف حديث اآلحاد ييفيد الظٌن، يف أحسن أحوالو؛ كىكذا، 
ق، طلى مي ػيبيكن أف ييفيد القطع، إاٌل إذا دٌلت عليو أدٌلة قطعٌية، ابلقطع ال كال
ابلقطع النًٌسيٌب. كقد اختلفوا يف قطعٌية بعض األدٌلة، فبعضهم يصفها  ال

 ابلقطعٌية، كبعضهم يصفها ابلظنٌػٌية، كينفي عنها القطعٌية.

                                                           
 .َِِ/ُ( اإلرشاد: ُ)
 .ُْْ/ُ( اؼبوضوعات: ِ)
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 اصل من كٌل ما تقٌدـ سٌتة أمور مهٌمة: فاغب 
كصف الصحيحني أبهٌنما أصٌح الكتب اغبديثٌية ال يعين صٌحة كٌل حديث  -1

كارد فيهما، بل يعين أهٌنما أفضل من سائر الكتب اغبديثٌية، يف االشتماؿ على 
 اغبديث الصحيح.

كصف أحاديث الصحيحني بصٌحة األسانيد ال يعين أٌف متوف تلك  -2
 رنا. سانيد صحيحة؛ لصٌحة أسانيدىا، فقد يصٌح اإلسناد، كيكوف اؼبنت منكى األ
بعٌدة صيغ لفظٌية متقاربة، مع  ،كثري من أحاديث الصحيحني أتيت مركيٌة -3

 اختبلفات يسرية، أك كبرية، بزًيدة، أك نقيصة، أك تقدصل كأتخري، أك تبديل.
ما مركيٌة، تكوف مطابقة لً  فاغبكم بصٌحة اغبديث ال يعين أٌف كٌل صيغة لفظٌية

دكف ما سواىا من  -صٌح صدكره من صاحب اؼبنت. كتصحيح صيغة لفظٌية 
 ح، ال ييفيد أكثر من الظٌن.اجتهاد من اؼبصحًٌ  -الصيغ 

اغبكم بصٌحة صدكر بعض أحاديث الصحيحني ال يستلـز اغبكم ابلصٌحة  -4
 اؼبطابىقٌية؛ فكثرية ىي األحاديث اؼبخالفة للواقع القطعٌي. 

يعين  ال -ابالجتهاد، مٌث التقليد  -تصحيح كثري من أحاديث الصحيحني  -5
ٌحة تلك قد اتٌفقوا على ص -من الػمجتهدين، كالػمقٌلدين  -أٌف الػمؤٌلفني كٌلهم 

 األحاديث.
ما حيكم عليو ابلصٌحة من أحاديث الصحيحني، ليس اثبتنا على كجو  -6

ح اغبديث بدليل القطع كاليقني، ما داـ من أحاديث اآلحاد، إاٌل إذا جاء مصحًٌ 
 ق، ييثبت صٌحتو يقيننا.قطعٌي، من أدٌلة القطع اؼبطلى 

كذل، قٌدمة األي فإذا اعتمدان، على ىذه اغبقائق السٌت، أمكن إبطاؿ اؼب 
 صحيحة كٌلها(. -عند اؼبنتسبني إذل اإلسبلـ  -القائلة: )أحاديث الصحيحني 
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ا من  فاغبديث الذم يستند إليو صاحب الشبهة، إٌما أف يكوف كاحدن
 مستثناة من التصحيح، أك ال يكوف كذلك.ػاألحاديث ال

ا الػحديث فإف كاف ستثناة، سقطت الشبهة مي ػمن األحاديث ال ،كاحدن
؛ ألٌف دعول )الصٌحة الكٌلٌية( ال تشمل األحاديث ريبأدنػى  القائمة عليو، ببل

  .الػميستثناة، إاٌل عند )غبلة الصحيحني(
متنو عٌدة صيغ لفظٌية، أك يكوف لو كإف كاف من غريىا؛ فإٌما أف يكوف لً 

 صيغة لفظٌية كاحدة.
ة لفظٌية صيغفإف كانت لو عٌدة صيغ لفظٌية، ككانت الشبهة مستندة إذل 

معٌينة، دكف ما سواىا، سقطت الشبهة، ببل ريب؛ ألٌف ثبوت تلك الصيغة 
 اؼبعٌينة ال ييفيد أكثر من الظٌن.

كإف كانت الشبهة غري مستندة إذل صيغة معٌينة، كإمٌبا ىي مستندة إذل 
اؼبعَن اإلصبارٌل، أك كاف للمنت صيغة لفظٌية كاحدة؛ فإٌما أف يكوف ذلك اؼبنت 

 ، أك منسوابن صدكره إذل غريه. كره إذل النيٌب منسوابن صد
، ككانت داللتو ـبالفة للواقع فإف كاف اؼبنت منسوابن صدكره إذل النيٌب 

  القطعٌي، سقطت الشبهة، ببل ريب؛ ألٌف ىذه النسبة ابطلة؛ فإٌف كبلـ النيبٌ 
 ابطل فيو، فبل ىبالف الواقع القطعٌي. حٌق، ال
صدكره، إذل بعض الصحابة، أك من جاء بعدىم، كإف كاف اؼبنت منسوابن  

ككانت داللتو ـبالفة للواقع القطعٌي، سقطت الشبهة، أيضنا، ببل ريب، حٌت لو 
طئوف، صٌح صدكر اؼبنت من أحدىم؛ ألهٌنم بشره  ، غري معصومني، ييصيبوف، كىبي

 .سوانبا من الكبلـ ، دكف مارسولو  كإمٌبا اغبٌجة يف كبلـ هللا تعاذل، ككبلـ
)قطعٌية األدلٌة(، سقطت كٌل  اعتمدان على مبدإإذا كيف األحواؿ كٌلها،  

 . ٌي الثبوت، كإف كاف قطعٌي الداللةػشبهة، تستند إذل منت ظنٌ 
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 :الثانيةتقومي الـمقّدمة 
، فقد (اشتماؿ الصحيحني على بعض اإلسرائيلٌياتأٌما اؼبقٌدمة الثانية: ) 

، قديبنا كحديثنا، فكاف ؽبم (اإلسبلـ)ى ػإلمنتسبوف ػمؤٌلفوف الػاختلف فيها ال
 طبسة مواقف ـبتلفة:

وجود بعض اإلسرائيلٌيات، يف الصحيحني، فمنهم من قطع بوجود القطع ب -1
 متوف إسرائيلٌية قليلة، كمنهم من قطع بوجود متوف إسرائيلٌية كثرية.

كجود بعض اإلسرائيلٌيات، يف الصحيحني، فمنهم من رٌجح كجود ترجيح  -2
 متوف إسرائيلٌية قليلة، كمنهم من رٌجح كجود متوف إسرائيلٌية كثرية.

لٌو الصحيحني من اإلسرائيلٌيات، فليس فيهما أٌم منت من اؼبتوف القطع خب -3
 اإلسرائيلٌية، ابلقوؿ القاطع.

خلٌو الصحيحني من اإلسرائيلٌيات، فليس فيهما أٌم منت من اؼبتوف  ترجيح -4
 الراجح.اإلسرائيلٌية، ابلقوؿ 

يعلم  بسبب اعبهل النًٌسيٌب، دبعَن أٌف اؼبؤٌلف الف يف ىذه اؼبسألة؛ إٌما التوقُ  -5
يف ىذه اؼبسألة أٌم دليل قطعٌي، أك أٌم دليل ظيٌنٌ؛ كلذلك يتوٌقف فيها، حٌت 

 يقوؿ ما ليس لو بو علم.  ال
كأف يكوف لو تصريح قديػم،   -كمن أمثلتو التعُصب  -كإٌما بسبب اؽبول 

ابلنفي، ثػٌم استباف لو االشتماؿ، أك ابلعكس؛ فأعرض عن األمػػر، حٌت ال 
 يرتاجع عن قولو السابق.

كإٌما بسبب اػبوؼ، فيسكت عن التصريح برأم يف ىذه اؼبسألة؛ خشية 
 أف يلحقو األذل فٌبن صٌرحوا ِبراء ـبالفة.

 -لة يف ىذه اؼبسأ -كلذلك كاف القطع ابالشتماؿ، أك القطع ابالنتفاء  
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ق؛ ألٌف اؼبسألة خبلفٌية؛ فليست من قبيل القطع النًٌسيٌب، ال من قبيل القطع اؼبطلى 
من اؼبسائل اليت اتٌفق عليها اؼبؤٌلفوف كٌلهم، فإهٌنم منتسبوف عمومنا إذل مذاىب 

.  ـبتلفة، يف األصوؿ كالفركع كالعلـو
و من ككذلك ترجيح االشتماؿ، أك ترجيح االنتفاء، يف ىذه اؼبسألة، فه 

م ػق؛ ألٌف اؼبؤٌلفني اؼبختلفني لقبيل الرتجيح النًٌسيٌب، ال من قبيل الرتجيح اؼبطلى 
 م يٌتفقوا على ترجيح االنتفاء.ػيٌتفقوا على ترجيح االشتماؿ، كما ل

، يف ىذه اؼبسألة، أك  أٌف  كليس معَن القوؿ ابلنًٌسبٌية أٌف اغبٌق الواقع معدـك
ي ىذه اؼبسألة، إٌما أف يكوف: ػإٌف اغبٌق فاغبٌق الواقع غري معلـو فيها؛ ف

 )االشتماؿ(، كإٌما أف يكوف: )االنتفاء(. 
فإذا افرتضنا أٌف )االشتماؿ( ىو اغبٌق، يف ىذه اؼبسألة؛ فإٌف القائلني 

 ابالشتماؿ قد علموا اغبٌق، كال سٌيما من قاؿ ابلقطع منهم. 
لة؛ فإٌف القائلني كإذا افرتضنا أٌف )االنتفاء( ىو اغبٌق، يف ىذه اؼبسأ

 ابالنتفاء قد علموا اغبٌق، كال سٌيما من قاؿ ابلقطع منهم.
مً ػيعين أهٌنم ل -يف ىذه اؼبسألة  -كلكٌن االختبلؼ بني اؼبؤٌلفني  عوا م هبي

على موقف كاحد؛ كعدـ إصباعهم يعين أٌف القاطع منهم ابالشتماؿ، أك القاطع 
ح االنتفاء، إمٌبا يقطع، أك يرٌجح؛ ح االشتماؿ، أك مرجًٌ ابالنتفاء، ككذلك مرجًٌ 

العتماده على أدٌلة ًنسبٌية، يراىا ىو أدٌلة، كقد تكوف أدٌلة صحيحة، يف الواقع؛ 
ليست أدٌلة كافية؛ كمن ىنا جاء  -ابلنسبة إذل من خالفو ابلرأم  -لكٌنها 

 كصف )النًٌسبٌية(.
أف ينسبا تصحيح  -ح صحًٌ مي ػكال من حٌق ال -فليس من حٌق الطاعن  
كٌلهم، ابالعتماد على تصحيح   ،ختلىف فيها، إذل اؼبؤٌلفنيمي ػال ،توفتلك اؼب
  ركا.اؼبؤٌلفني فقط، كإف كثي  بعض
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حديث، ػمؤٌلفوف، من أىل الػي صٌححها الػفكثرية ىي األحاديث، الت
 من أىل الكبلـ، أك أىل الرأم.  ،مؤٌلفوفػكأنكرىا ال

ت إذل ييلتفى  لكبلـ خبارجني عن اإلسبلـ؛ فبلكليس اؼبؤٌلفوف من أىل ا
رنا، من أىل اغبديث؛ فمن كٌفرىم، أقواؽبم، كليسوا أبقٌل علمنا كفقهنا كدراية كتدبػُ 

 أك فٌسقهم، أك ضٌللهم، أك بٌدعهم، أك جٌهلهم؛ فقد أخطأ.
طئوف، كما أٌف أىل الكبلـ قد  كلذلك قد ييصيب أىل اغبديث، كقد ىبي

، من اػبطإ، كليس شبٌة ييصيبوف، كقد  طئوف؛ فليس أحد الفريقني دبعصـو ىبي
ب مؤٌلف من أىل اغبديث، أك من أىل الكبلـ دبعصـو من اػبطإ. كالتعصُ 

 ألحد الفريقني لن يغرٌي اغبقيقة الواقعة، كلن يزيد اؼبختلفني إاٌل اختبلفنا. 
 ،الكبلـكأىل  ،أىل اغبديث :كإذا قابلنا بني الطائفتني»قاؿ ابن تيمٌية: 
ا يعيبهم إمبٌ  ،أىل اغبديث كأىل اعبماعة حبشو القوؿ فالذم يعيب بعضى 

 ،وا أبحاديث ضعيفةفبأف وبتجٌ ، ؿا األكٌ ة الفهم. أمٌ أك بقلٌ  ،معرفةػال ةبقلٌ 
 يفهموا فبأاٌل  ،ا الثاشلأك ِباثر ال تصلح لبلحتجاج. كأمٌ ، موضوعة أك

كال يهتدكف  ،اؼبتناقضنيبل قد يقولوف القولني  ،األحاديث الصحيحة معَن
 نٌ ظى يي  ،فيدةا زًيدة أقواؿ غري مي كاألمر راجع إذل شيئني: إمٌ  من ذلك. للخركج

 ،هاػهم ال يفهمونلكنٌ  ،فيدةا أقواؿ مي كإمٌ موضوعة، ػالفيدة كاألحاديث مي  اأهنٌ 
،  ا إذل فهم معناهكاثنين  ،ة اغبديثإذل صحٌ  ،الن كٌ أ حتاجػباع اغبديث يكاف اتٌ  إذ
كمن عاهبم  ؛متنيفاػبلل يدخل عليهم من ترؾ إحدل اؼبقدٌ  ؛القرآفباع اتٌ ك
 ،ىذا موجود يف بعضهم ريب أفٌ  هذا. كالػما يعيبهم بػفإنٌ  ،الناس من
 ،لةكِباثر مفتعى  ،كالفركع ،األصوؿ ي مسائلػف ،أبحاديث موضوعة وفوبتجٌ 

ما ال يفهموف  - حديثػمن القرآف كال -كيذكركف  ،كحكاًيت غري صحيحة
 -هم ػإنٌ  مٌ ػعلى غري موضعو. ث ،ككضعوه ،على غري أتكيلو ،لوهما أتكٌ ػكربٌ  ،معناه
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 ،لوفكيضلٌ  ،ركفقد يكفٌ  - معقوؿ السخيفػكال ،منقوؿ الضعيفػهبذا ال
ي ػف ،ففي بعضهم من التفريط ؛همػلونجهٌ ػكي ،ةمن أعياف األمٌ  ،اعوف أقوامن كيبدٌ 
كقد يكوف  ،امغفورن  و خطأن ما قد يكوف بعضي  ،خلقػم على الكالتعدٌ  ،حقٌ ػال

ب غليظ وجً اليت تي  ،كالضبلالت ،كقد يكوف من البدع ،اكزكرن  ،ا من القوؿرن منكى 
كقد رأيت من ىذا عجائب.  .مػأك ظال ، جاىلإاٌل  ،رهنكً فهذا ال يي  ؛العقوابت
 ،مللػة الى بقيٌ ػمسلمني ابلنسبة إلػكال  - يف ذلك ،ابلنسبة إذل غريىم -لكن ىم 

 - جهل كالبدع كالفجورػمن الظلم كال - مسلمنيػي كثري من الػف ريب أفٌ  كال
ي بعض ػيكوف ف شرٌ  لكن كلٌ  ؛اشيء علمن   من أحاط بكلٌ إاٌل  ،ال يعلمو ما
 ،فهو فيهم أعلى ،ي غريىمػخري يكوف ف ككلٌ  ،أكثر ي غريىمػفهو ف ،مسلمنيػال

ر من كً ما ذي  غريىم. كبياف ذلك: أفٌ ى ػحديث ابلنسبة إلػكىكذا أىل ال ؛كأعظم
 - ر كالتصديقو طريق إذل التصوُ فيد مع اعتقاد أنٌ الذم ال يي  - فضوؿ الكبلـ

منطق أضعاؼ أضعاؼ أضعاؼ ما ىو يف أىل اغبديث؛ ػىو يف أىل الكبلـ كال
حدكد كاألقيسة ػحديث الضعيف احتجاج ىؤالء ابلػفبإزاء احتجاج أكلئك ابل

م أكلئك كِبزاء تكلُ  ، كضبلالن فيد جهبلن فيد معرفة؛ بل تي اليت ال تي الكثرية العقيمة؛ 
ما ىو  - من القوؿ بغري علم -ف ىؤالء تكلُ  ،يفهموف معناىا أبحاديث ال

مد: "ضعيف اغبديث خري ػكما أحسن قوؿ اإلماـ أح. أعظم من ذلك كأكثر
 - ن الكبلـػػنو ميقولو  ما ة: أفٌ مزيٌ ػمن ال ،حديثػألىل ال مٌ ػ. ث(ُ)من رأم فبلف"

ا كأمٌ  ،كقد آمنوا بذلك ،قٌ ػػي نفسو حػىو كبلـ ف - يفهمو بعضهم الذم ال
كأىل  .و حقٌ كال يعلموف أنٌ  ،فوف من القوؿ ما ال يفهمونوفيتكلٌ  ،مةمتكلٌ ػال

من أصوؿ  ،يف نقض أصل عظيم ،وف حبديث ضعيفيستدلٌ  اغبديث ال

                                                           
 الغلٌو، يف تفضيل اؼبنهج األثرٌم، على اؼبنهج العقلٌي!!!ىذا القوؿ نتيجة من نتائج ( ُ)
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وف ابغبدكد كأكلئك وبتجٌ  ،الفركع ا يف فرع منا يف أتييده؛ كإمٌ بل إمٌ  ،الشريعة
  .(ُ)«ة الثابتةيف نقض األصوؿ اغبقٌ  ،كاؼبقاييس الفاسدة

ال يعين أنٌو صحيح، عند كٌل  -غبديث معنٌي  -فتصحيح أىل اغبديث  
مؤٌلف ينتسب إذل اإلسبلـ؛ ألٌف أىل اغبديث ليسوا إاٌل طائفة من طوائف 
اؼبنتسبني إذل اإلسبلـ؛ كقد صرٌح كثري من مؤٌلفي الطوائف األخرل، قديبنا 

 كحديثنا، بتضعيف كثري من متوف الصحيحني. 
م أعلم ابغبديث، من ب كوهنى ل اغبديث( تيوجً كليست تسميتهم: )أى

غريىم؛ فإهٌنم إف كانوا أعلم من أىل الكبلـ بنقد األسانيد، كبنقد كثري من 
 اؼبتوف؛ فليس شبٌة دليل قطعٌي، يدٌؿ على كوهنم أعلم منهم بنقد اؼبتوف كٌلها. 

 كأبرز الركاًيت اليت اختلفوا، يف نسبتها إذل اإلسرائيلٌيات، فبٌا كرد يف 
الصحيحني، أك يف أحدنبا، ىي تلك اليت يكوف يف إسنادىا )أبو ىريرة(، كىو 

كثرين؛ كقد ذكر بعض اؼبؤلٌفني أنٌو كاف فٌبن مي ػكاحد من الصحابة، اؼبشهورين، ال
 أخذ عن )كعب األحبار(.

ا ما كاف و كاف كثرين فإنٌ  ؛من كعب ،اهأاب ىريرة تلقٌ  كلعلٌ »قاؿ ابن كثري: 
 ،و مرفوعأنٌ  ،الركاة عنو م بعضي فتوى   ،ث بو أبو ىريرةفحدٌ  ؛ثوحدٌ ػكي ،جالسوػي

 . (ِ)«كهللا أعلم، فرفعو
ن ىذا ػكمأم:  "،كمنوي أخذي الص ٍحبً "ي: ػكقول»قاؿ زين الدين العراقٌي: ك  

عن التابعني،   ،ركاية الصحابة - ن األصاغرػػع ،رػػػابػو ركاية األكػكى - وعػػالن
كأنس بن مالك،  ،سفياف كركاية العبادلة األربعة، كأِب ىريرة، كمعاكية بن أِب

                                                           
 .ُِ-َِ/ْ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ُْٗ/ٗالقرآف العظيم: تفسري  (ِ)
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ـ من ركاية عن أتباع التابعني، كما تقدٌ  ،ككركاية التابعني. عن كعب األحبار
 . (ُ)«...عن مالك ،ى بن سعيدػحيػالزىرٌم، كي

)اإلسرائيلٌيات(، ذت عنهم ك)كعب األحبار( كاحد من أبرز الذين أيخً 
 كىو معدكد من صبلة التابعني.

مة اغبرب، الذم كاف العبٌل  ،اليماشلٌ  كعب بن ماتع اغبمريمٌ »قاؿ الذىيٌب: 
،  ـ عمريف أًيٌ  ،كقدـ اؼبدينة من اليمن،  ، فأسلم بعد كفاة النيبٌ يهودًيًّ 

ة، كوبفظ ثهم عن الكتب اإلسرائيليٌ فكاف وبدٌ ،  دفجالس أصحاب ؿبمٌ 
متني الدًينة، من  عجائب، كأيخذ السنن عن الصحابة. ككاف حسن اإلسبلـ،

ىريرة،  ث عنو: أبوحدٌ  ث عن عمر، كصهيب، كغري كاحد.حدٌ  نببلء العلماء.
 .(ِ)«...عن التابعيٌ  اس، كذلك من قبيل ركاية الصحاِبٌ كمعاكية، كابن عبٌ 

اة عن أىل ا متلقٌ كاألقرب يف مثل ىذه السياقات أهنٌ »كقاؿ ابن كثري: 
 - ساؿبهما هللا تعاذل -كركاًيت كعب ككىب   ،د يف صحفهموجى يي ا فبٌ  ،الكتاب
 ،كالغرائب ،من األكابد ،من أخبار بين إسرائيل ،ةقبله إذل ىذه األمٌ نفيما 

هللا  كقد أغَن .سخؿ كني دٌ ؼ كبي رٌ ا حي كفبٌ  ،م يكنػكما ل ،ا كاففبٌ  ،كالعجائب
 . (ّ)«منو كأنفع كأكضح كأبلغ عن ذلك دبا ىو أصحٌ  ،سبحانو

كلذلك افرتض بعض اؼبؤٌلفني أٌف ركاًيت أِب ىريرة، عمومنا، اليت يف 
رة، تضاىي الصحيحني، كاليت يف غرينبا، إذا كانت تتضٌمن متوانن غريبة منكى 

 عن كعب األحبار، كال سٌيما مع العنعنة. ،ها مأخوذةػمتوف اإلسرائيلٌية؛ فإنٌ ػال

                                                           
 .ُِٕ/ِ( شرح التبصرة: ُ)
 .َْٗ-ْٖٗ/ّ( سري أعبلـ النببلء: ِ)
 .ُّْ/ َُ( تفسري القرآف العظيم: ّ)



393 

إذل ضبل بعض مشكبلت  كقد ىداان هللا من قبلي »ا: قاؿ ؿبٌمد رشيد رض
الذم أدخل على  ،على الركاية عن كعب األحبار ،معنعنةػأحاديث أِب ىريرة ال

 وثني كذبي محدٌ ػكخفي على كثري من ال ،اتمن اإلسرائيليٌ  ،اا كثرين اؼبسلمني شيئن 
حديث  اظ يففٌ نا على ذلك بطعن أكرب اغبي تي جٌ ده، كقد قويت حي لتعبُ  ؛وكدجلي 
 .(ُ)«إليو فيو التصريح ابلسماع مز عي  ،مرفوع
 لألحاديث ادلطعون فيها:  أمثلة

كىذه بعض أحاديث الصحيحني، اليت طعن فيها بعض اؼبؤٌلفني، 
 اؼبؤٌلفني، كصرٌح بعض .اؼبنتسبني إذل اؼبذاىب العىقىديٌة اؼبختلفة، قديبنا كحديثنا

 بنسبة تلك األحاديث إذل اإلسرائيلٌيات، أك أشباه اإلسرائيلٌيات:
 يػىٍوـى  اعٍبًبىاؿى  ًفيهىا كىخىلىقى  الس ٍبًت، يػىٍوـى  التُػٍربىةى   اَّلل ي  خىلىقى »ركل مسلم:  -1

ًء، يػىٍوـى  اٍلمىٍكريكهى  كىخىلىقى  ااًلثٍػنػىنٍيً، يػىٍوـى  الش جىرى  كىخىلىقى  اأٍلىحىًد، اثى  يػىٍوـى  الُنورى  كىخىلىقى  الُثبلى
ـى  كىخىلىقى  اػبٍىًميًس، يػىٍوـى  الد كىاب   ًفيهىا كىبىث   اأٍلىٍرًبعىاًء،  يػىٍوـً  ًمنٍ  اٍلعىٍصرً  ، بػىٍعدى  آدى
 ًإذلى  اٍلعىٍصرً  بػىنٍيى  ًفيمىا اعبٍيميعىًة، سىاعىاتً  ًمنٍ  سىاعىةو  آًخرً  يف  اػبٍىٍلًق، آًخرً  يف  اعبٍيميعىًة،
 . (ِ)«الل ٍيلً 

ـى  اَّلل ي  خىلىقى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -2  ًسُتوفى  طيوليوي  صيورىتًًو، عىلىى آدى
: خىلىقىوي، فػىلىم ا ًذرىاعنا. ، عىلىى فىسىلًٌمٍ  اٍذىىٍب، قىاؿى ًئكىًة، ًمنى  نػىفىرو  أيكلىًئكى  اٍلمىبلى
، ، مىا فىاٍستىًمعٍ  جيليوسه يػ تيكى  فىًإنػ هىا وبيىُيونىكى ي ةي  ربًى ، كىربًى : ذيرًٌي ًتكى ـي  فػىقىاؿى  عىلىٍيكيٍم، الس بلى
ـي  فػىقىاليوا: ، ةي ػمى ػٍ كىرىح ،كى ػعىلىيٍ  الس بلى "، ةي ػمى ػٍ "كىرىح زىاديكهي:ػفى  اَّللً   لي ػيىٍدخي  نٍ ػػمى  لُ ػفىكي  اَّللً 

                                                           
 .ْْٗ/ٖ( تفسري القرآف اغبكيم: ُ)
 .ِٕ/ِٖٕٗ، رقم َُِٓ-ُِْٗ/ْ( صحيح مسلم: ِ)
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ـى. ورىةً ػصي  عىلىى ،جىن ةى ػالٍ  لٍ ػالٍ  زىؿً ػيى  فػىلىمٍ  آدى  .(ُ)«اآٍلفى  ىػحىت   دي،ػبػىعٍ  ،يػىنػٍقيصي  قي ػخى
:  ًإذٍ  إًبٍػرىاًىيمى، ًمنٍ  اًبلش كًٌ  أىحىقُ  كبىٍني »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -3 قىاؿى
 .(ِ)﴾قػىٍليب  لًيىٍطمىًئن   كىلىًكنٍ  بػىلىى قىاؿى  تػيٍؤًمنٍ  أىكىدلىٍ  قىاؿى  اٍلمىٍوتىى ربيٍيً  كىٍيفى  أىًرشل  رىبًٌ ﴿

ٍجنً  يف  لىًبٍثتي  كىلىوٍ  شىًديدو، ريٍكنو  ًإذلى  أيىًٍكم كىافى  لىقىدٍ  ليوطنا، اَّلل ي  كىيػىٍرحىمي   مىا طيوؿى  السًٌ
، لىًبثى  ىجىٍبتي  ييوسيفي اًعيى  ألى  .(ّ)«الد 

ثى  ًإال    إًبٍػرىاًىيمي  يىٍكًذبٍ  مٍ ػلى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -4  ثىبلى
، تو تػىنٍيً  كىذىابى ﴿ًإشٌلً سىًقيمه﴾ . قػىٍوليوي: اَّلل ً  ذىاتً  يف  ًمنػٍهين   ثًنػٍ

﴿بىٍل  كىقػىٍوليوي: ،(ْ)
فػىعىلىوي كىًبرييىيٍم ىىذىا﴾
(ٓ). : نىا كىقىاؿى  ًمنى  جىب ارو  عىلىى أىتىى ًإذٍ  كىسىارىةي، يػىٍوـو  ذىاتى  ىيوى  بػىيػٍ

، ىىهينىا ًإف   لىوي: فىًقيلى  اعبٍىبىاًبرىًة،  إًلىٍيًو، فىأىٍرسىلى  الن اًس، أىٍحسىنً  ًمنٍ  اٍمرىأىةه  مىعىوي  رىجيبلن
: عىنػٍهىا، فىسىأىلىوي  : ىىًذًه؟ مىنٍ  فػىقىاؿى : سىارىةى، فىأىتىى أيٍخيًت، قىاؿى  لىٍيسى  سىارىةي، ًيى  فػىقىاؿى
ا كىًإف   كىغىيػٍريًؾ، غىرٍيًم ميٍؤًمنه  اأٍلىٍرضً  كىٍجوً  عىلىى  فىبلى  أيٍخيًت، أىن كً  فىأىٍخبػىٍرتيوي  سىأىلىيًن، ىىذى

، بًيىًدًه، يػىتػىنىاكىؽبيىا ذىىىبى  عىلىٍيًو، دىخىلىتٍ  فػىلىم ا ًإلىيػٍهىا، أىٍرسىلى فى  تيكىذًٌبًييًن، : فىأيًخذى  فػىقىاؿى
، اَّلل ى، فىدىعىتً  أىضيُرًؾ، كىالى  اَّلل ى، اٍدًعي  أىكٍ  ،ًمثٍػلىهىا فىأيًخذى  الث انًيىةى، تػىنىاكىؽبىىا مثي   فىأيٍطًلقى
: أىشىد ، ، فىدىعىٍت، أىضيُرًؾ، كىالى  رل، اَّلل ى  اٍدًعي فػىقىاؿى  حىجىبىًتًو، بػىٍعضى  فىدىعىا فىأيٍطًلقى
: ٍتيوشل  مٍ ػلى  إًن كيمٍ  فػىقىاؿى ، أتى تيميوشل  ًإمب ىا ِبًًٍنسىافو ، أىتػىيػٍ ، فىأىٍخدىمىهىا ًبشىٍيطىافو  فىأىتػىٍتوي، ىىاجىرى

                                                           
، رقم ُِّٖ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ّٕٖٓ، رقم ِِٗٗ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)

ُِْٖ/ِٖ . 
 .َِٔ( البقرة: ِ)
، ُّّ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: ُِّٗ، رقم ُِّْ-ُِّّ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)

 .ِّٖ/ُُٓرقم 
 .ٖٗ( الصافٌات: ْ)
 .ّٔ( األنبياء: ٓ)
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اًفًر، كىٍيدى  اَّلل ي  رىد   قىالىٍت: مىٍهيىا، بًيىًدًه: فىأىٍكمىأى  ييصىلًٌي، كىىيوى  كبىٍرًًه،  يف  اٍلفىاًجًر، أىكً  اٍلكى
ـى   . (ُ)«ىىاجىرى  كىأىٍخدى

هي  إًبٍػرىاًىيمي  يػىٍلقىى»ركل البخارٌم:  -5  قػىتػىرىةه  آزىرى  كىٍجوً  كىعىلىى اٍلًقيىامىًة، يػىٍوـى  آزىرى  أىابى
: أىقيلٍ  أىدلىٍ  إًبٍػرىاًىيمي: لىوي  فػىيػىقيوؿي  كىغىبػىرىةه،  الى  فىاٍليػىٍوـى  أىبيوهي: فػىيػىقيوؿي  تػىٍعًصيًن، الى  لىكى

، ، ًيى  إًبٍػرىاًىيمي: فػىيػىقيوؿي  أىٍعًصيكى  فىأىمُ  يػيبػٍعىثيوفى، يػىٍوـى  زبيٍزًيىيًن أىال   كىعىٍدتىيًن  إًن كى  رىبًٌ
: اَّلل ي  فػىيػىقيوؿي  اأٍلىبٍػعىًد؟ أىِب  ًمنٍ  أىٍخزىل ًخٍزمو   اٍلكىاًفرًينى، لىىعى  اعبٍىن ةى  حىر ٍمتي  ًإشٌلً  تػىعىاذلى
: مثي   ؟ ربىٍتى  مىا إًبٍػرىاًىيمي، ًيى  يػيقىاؿي ، رًٍجلىٍيكى ، ًبًذيخو  ىيوى  فىًإذىا فػىيػىٍنظيري  فػىيػيٍؤخىذي  ميٍلتىًطخو

 .(ِ)«الن ارً  يف  فػىيػيٍلقىى ًبقىوىائًًمًو،
، يػىٍغتىًسلي  أىيُوبي  بػىيػٍنىمىا»ركل البخارٌم:  -6 انن  ًمنٍ  جىرىادو، رًٍجلي  عىلىٍيوً  خىر   عيٍرًيى

، ، ًيى  رىبُوي: فػىنىادىاهي  ثػىٍوًبًو، يف  وبىًٍثي فىجىعىلى  ذىىىبو ، أىكينٍ  أىدلىٍ  أىيُوبي  تػىرىل؟ عىم ا أىٍغنػىيػٍتيكى
: ، ًيى  بػىلىى، قىاؿى  .(ّ)«بػىرىكىًتكى  عىنٍ  رل، ًغَنى  الى  كىلىًكنٍ  رىبًٌ

 اٍلبىابى  اٍدخيليوا﴿ ًإٍسرىائًيلى: لًبىيًن  ًقيلى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -7
ا ليوا، .(ْ)﴾ًحط ةه  كىقيوليوا سيج دن  حىب ةه، كىقىاليوا: أىٍستىاًىًهٍم، عىلىى يػىٍزحىفيوفى  فىدىخىليوا فػىبىد 

 .(ٓ)«شىٍعرىةو  يف 
 عيرىاةن، يػىٍغتىًسليوفى  ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو كىانىتٍ »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -8

                                                           
-َُْٖ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ُّٕٗ، رقم ُِِٓ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)

 . ُْٓ/ُِّٕ، رقم ُُْٖ
 .ُِّٕ، رقم ُِِّ/ّ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ُُِّ، رقم َُِْ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)
 كيف اآلية: ﴿كىاٍدخيليوا﴾، ابلواك. .ٖٓ( البقرة: ْ)
يح مسلم: ، كانظر: صحِِِّ، رقم ُِْٗ-ُِْٖ/ّ( صحيح البخارٌم: ٓ)
 .ُ/َُّٓ، رقم ُِِّ/ْ
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، ًإذلى  بػىٍعضيهيمٍ  يػىٍنظيري  هي، يػىٍغتىًسلي  ميوسىى كىكىافى  بػىٍعضو ، فػىقىاليوا: كىٍحدى ٍنىعي  مىا كىاَّللً   يبى
، أىن وي  ًإال   مىعىنىا، يػىٍغتىًسلى  أىفٍ  ميوسىى  عىلىى ثػىٍوبىوي  فػىوىضىعى  يػىٍغتىًسلي، مىر ةن  فىذىىىبى  آدىري
: إًٍثرًًه، يف  ميوسىى فىخىرىجى  بًثػىٍوًبًو، اغبٍىجىري  فػىفىر   حىجىرو، ، ًيى  ثػىٍوِب، يػىقيوؿي  حىت   حىجىري
، فػىقىاليوا: ميوسىى، ًإذلى  ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو نىظىرىتٍ  ، ًمنٍ  دبيوسىى مىا كىاَّللً   ثػىٍوبىوي، كىأىخىذى  أبىٍسو
. اًبغبٍىجىرً  فىطىًفقى  ، ىيرىيٍػرىةى: أىبيو فػىقىاؿى  ضىٍرابن  سىبػٍعىةه، أىكٍ  ًست ةه  اًبغبٍىجىًر، لىنىدىبه  إًن وي  كىاَّللً 
 .(ُ)«اًبغبٍىجىرً  ضىٍرابن 

،  ميوسىى ًإذلى  اٍلمىٍوتً  مىلىكي  أيٍرًسلى »: للبخارمٌ كاللفظ  الشيخاف،ركل  -9
: رىبًًٌو، ًإذلى  فػىرىجىعى  صىك وي، جىاءىهي  فػىلىم ا ، ييرًيدي  الى  عىٍبدو، ًإذلى  أىٍرسىٍلتىيًن  فػىقىاؿى  فػىرىد   اٍلمىٍوتى
: عىيػٍنىوي، عىلىٍيوً  اَّلل ي  هي  يىضىعي  لىوي: فػىقيلٍ  ،اٍرًجعٍ  كىقىاؿى  مىا ًبكيلًٌ  فػىلىوي  ثػىٍورو، مىنٍتً  عىلىى يىدى

: سىنىةه، شىٍعرىةو  ًبكيلًٌ  يىديهي، بًوً  غىط تٍ  ، أىمٍ  قىاؿى : مىاذىا؟ مثي   رىبًٌ ، مثي   قىاؿى : اٍلمىٍوتي  قىاؿى
: حًبىجىرو، رىٍميىةن  اٍلميقىد سىًة، اأٍلىٍرضً  ًمنى  ييٍدنًيىوي، أىفٍ  اَّلل ى  فىسىأىؿى  فىاآٍلفى،  قىاؿى  قىاؿى
ىرىيٍػتيكيمٍ  مثى ، كيٍنتي  : فػىلىوٍ  اَّلل ً  رىسيوؿي   اٍلكىًثيبً  ًعٍندى  الط رًيًق، جىاًنبً  ًإذلى  قػىبػٍرىهي، ألى
 .(ِ)«اأٍلىضٍبىرً 

ـي  اٍحتىج  »ركل الشيخاف، كاللفظ ؼبسلم:  -11  رىهبًًٌمىا، ، ًعٍندى  كىميوسىى آدى
ـي  فىحىج   ـي  أىٍنتى  ميوسىى: قىاؿى  ميوسىى، آدى  ًمنٍ  ًفيكى  كىنػىفىخى  بًيىًدًه، اَّلل ي  خىلىقىكى  ال ًذم آدى
ًئكىتىوي، لىكى  كىأىٍسجىدى  ريكًحًو، ، أىٍىبىٍطتى  مثي   جىن ًتًو، يف  كىأىٍسكىنىكى  مىبلى  خًبىًطيئىًتكى  الن اسى
ـي: فػىقىاؿى  اأٍلىٍرًض؟ ًإذلى  ًمًو، ًبرًسىالىًتوً  اَّلل ي  اٍصطىفىاؾى  ال ًذم ميوسىى أىٍنتى  آدى  كىًبكىبلى

                                                           
، رقم ِٕٔ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: ِْٕ، رقم َُٕ/ُ( صحيح البخارٌم: ُ)

ّّٗ/ٕٓ. 
، ُّْٖ-ُِْٖ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ُِْٕ، رقم ْْٗ/ُ( صحيح البخارٌم: ِ)

 .ُٕٓ/ِِّٕرقم 
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يىافي  ًفيهىا اأٍلىٍلوىاحى، كىأىٍعطىاؾى  يًّا، كىقػىر بىكى  شىٍيءو، كيلًٌ  تًبػٍ  كىتىبى  اَّلل ى  كىجىٍدتى  فىًبكىمٍ  قبًى
؟ أىفٍ  قػىٍبلى  التػ ٍورىاةى، ـي: قىاؿى  عىامنا، أبًىٍربىًعنيى  ميوسىى: قىاؿى  أيٍخلىقى  ًفيهىا: كىجىٍدتى  فػىهىلٍ  آدى

ـي  كىعىصىى﴿ : ؟(ُ)﴾فػىغىوىل رىب وي  آدى : نػىعىٍم، قىاؿى ، عىًمٍلتي  أىفٍ  عىلىى أىفػىتػىليومييًن  قىاؿى  عىمىبلن
تػىبىوي   : فىحىج   اَّلل ً  رىسيوؿي  قىاؿى  سىنىةن؟ أبًىٍربىًعنيى  ىبىٍليقىيًن  أىفٍ  قػىٍبلى  أىٍعمىلىوي، أىفٍ  عىلىي   اَّلل ي  كى
ـي   .(ِ)«ميوسىى آدى
ًف: اٍستىب  »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -11  اٍلميٍسًلًمنيى، ًمنى  رىجيله  رىجيبلى
ا اٍصطىفىى كىال ًذم اٍلميٍسًلمي: قىاؿى  اٍليػىهيوًد، ًمنى  كىرىجيله   فػىقىاؿى  اٍلعىالىًمنيى، عىلىى ؿبيىم دن

هي  اٍلميٍسًلمي  فػىرىفىعى  اٍلعىالىًمنيى، عىلىى ميوسىى اٍصطىفىى كىال ًذم اٍليػىهيوًدُم: ، ًعٍندى  يىدى  ذىًلكى
، كىٍجوى  فػىلىطىمى   أىٍمرًهً  ًمنٍ  كىافى  دبىا ، فىأىٍخبػىرىهي  الن يبًٌ  ًإذلى  اٍليػىهيوًدمُ  فىذىىىبى  اٍليػىهيوًدمًٌ
، عىنٍ  لىوي فىسىأى  اٍلميٍسًلمى،  الن يبُ  فىدىعىا اٍلميٍسًلًم، كىأىٍمرً  :  الن يبُ  فػىقىاؿى  فىأىٍخبػىرىهي، ذىًلكى
يكشل  الى   فىأىكيوفي  مىعىهيٍم، فىأىٍصعىقي  اٍلًقيىامىًة، يػىٍوـى  يىٍصعىقيوفى  الن اسى  فىًإف   ميوسىى، عىلىى زبيىريًٌ
ًطشه  ميوسىى فىًإذىا ييًفيقي، مىنٍ  أىك ؿى   صىًعقى، ًفيمىنٍ  أىكىافى  أىٍدرًم: فىبلى  اٍلعىٍرًش، جىاًنبى  ابى

 .(ّ)«اَّلل ي  اٍستػىثٍػَنى  فب نً  كىافى  أىكٍ  قػىٍبًلي، فىأىفىاؽى 
 لًقىٍوًمًو: فػىقىاؿى  اأٍلىنًٍبيىاًء، ًمنى  نىيبٌّ  غىزىا»ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -12
بػىٍعيًن  الى   أىحىده  كىالى  هًبىا، يػىنٍبً  كىلىم ا هًبىا، يػىٍبيًنى  أىفٍ  ييرًيدي  كىىيوى  اٍمرىأىةو، بيٍضعى  مىلىكى  رىجيله، يػىتػٍ
، بػىَنى  ، أىكٍ  غىنىمنا، اٍشتػىرىل أىحىده  كىالى  سيقيوفػىهىا، يػىٍرفىعٍ  كىدلىٍ  بػيييواتن ًلفىاتو تىًظري  كىىيوى  خى  يػىنػٍ

                                                           
 .ُُِ( طو: ُ)
، ُُِٓ/ّ، كانظر: صحيح البخارٌم: ُٓ/ِِٓٔ، رقم َِّْ/ْ( صحيح مسلم: ِ)

 . ِِّٖرقم 
-ُّْٖ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: َِِٖ، رقم َٖٓ-ْٖٗ/ِ( صحيح البخارٌم: ّ)

 .ُٗٓ/ِّّٕ، رقم ُْْٖ
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دىىىا، ةى  اٍلقىٍريىةً  ًمنى  فىدىانى  فػىغىزىا، ًكالى ، ًمنٍ  قىرًيبنا أىكٍ  اٍلعىٍصًر، صىبلى  لًلش ٍمًس: فػىقىاؿى  ذىًلكى
، كىأىانى  مىٍأميورىةه، إًن كً  نىا، اٍحًبٍسهىا الل هيم ، مىٍأميوره  عىلىٍيًو، اَّلل ي  فػىتىحى  حىت   فىحيًبسىٍت، عىلىيػٍ

: تىٍطعىٍمهىا، فػىلىمٍ  لًتىٍأكيلىهىا، -الن ارى  يػىٍعيًن  - فىجىاءىتٍ  اٍلغىنىائًمى، فىجىمىعى   ًفيكيمٍ  ًإف   فػىقىاؿى
، : بًيىًدًه، رىجيلو  يىدي  فػىلىزًقىتٍ  رىجيله، قىًبيلىةو  كيلًٌ  ًمنٍ  فػىٍليػيبىاًيٍعيًن  غيليوالن  ًفيكيمي  فػىقىاؿى
، ، فػىٍلتػيبىاًيٍعيًن  اٍلغيليوؿي ثىةو  أىكٍ  رىجيلىنٍيً  يىدي  فػىلىزًقىتٍ  قىًبيلىتيكى : بًيىًدًه، ثىبلى ، ًفيكيمي  فػىقىاؿى  اٍلغيليوؿي
، فىجىاءىتً  فػىوىضىعيوىىا، الذ ىىًب، ًمنى  رىةو بػىقى  رىٍأسً  ًمٍثلً  ًبرىٍأسو  فىجىاءيكا لىتػٍهىا، الن اري  مثي   فىأىكى
، ضىٍعفىنىا رىأىل اٍلغىنىائًمى، لىنىا اَّلل ي  أىحىل    .(ُ)«لىنىا فىأىحىل هىا كىعىٍجزىانى
:  دىاكيدى  ٍبني  سيلىٍيمىافي  قىاؿى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -13

ىطيوفىن   لىةى  ألى منا، اٍمرىأىةو  كيلُ  تىًلدي  اٍمرىأىةو، دبًئىةً  الل يػٍ ، سىًبيلً  يف  يػيقىاًتلي  غيبلى  لىوي  فػىقىاؿى  اَّللً 
: ، يػىقيٍل، فػىلىمٍ  اَّلل ي، شىاءى  ًإفٍ  قيٍل: اٍلمىلىكي  ًإال   ًمنػٍهين ، تىًلدٍ  كىدلىٍ  هًبًن ، فىأىطىاؼى  كىنىًسيى
. ًنٍصفى  اٍمرىأىةه  : : لىوٍ  الن يبُ  قىاؿى  إًٍنسىافو  أىٍرجىى كىكىافى  وبىٍنىٍث، مٍ ػلى  اَّلل ي، شىاءى  ًإفٍ  قىاؿى

ًتوً   .(ِ)«غًبىاجى
ٍلىةه  قػىرىصىتٍ »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -14  فىأىمىرى  اأٍلىنًٍبيىاًء، ًمنى  نىًبيًّا مبى
ٍلىةه، قػىرىصىٍتكى  أىفٍ  إًلىٍيًو: اَّلل ي  فىأىٍكحىى فىأيٍحرًقىٍت، الن ٍمًل، ًبقىٍريىةً   اأٍليمىًم، ًمنى  أيم ةن  أىٍحرىٍقتى  مبى
 .(ّ)«تيسىبًٌحي 
 ًإٍسرىائًيلى، يػً بىن ًمنٍ  ،أيم ةه  فيًقدىتٍ » ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم: -15

                                                           
-ُّٔٔ/ّ، كانظر: صحيح مسلم: ِٔٓٗ، رقم ُُّٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)

 .ِّ/ُْٕٕ، رقم ُّٕٔ
، كانظر: صحيح مسلم: ْْْٗ، رقم ََِٖ-ََِٕ/ٓ( صحيح البخارٌم: ِ)
 .ِِ/ُْٓٔ، رقم ُِٕٓ/ّ
، رقم ُٕٗٓ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ِٖٔٓ، رقم َُٗٗ/ّ( صحيح البخارٌم: ّ)

ُِِْ/ُْٖ. 
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، ًإال   أيرىاىىا الى  يػً كىإًنٌ  فػىعىلىٍت، مىا ييٍدرىل الى  اػلى  كيًضعى  ًإذىا اٍلفىٍأرى ًبًل، أىٍلبىافي  هى  مٍ ػلى  اإٍلً
  .(ُ)«شىرًبىتٍ  الش اًء، أىٍلبىافي  ؽبىىا كيًضعى  كىًإذىا تىٍشرىٍب،

ـي، ىبىٍبيثً  مٍ ػلى  ًإٍسرىائًيلى، بػىنيو لىٍوالى »ركل الشيخاف، كاللفظ ؼبسلم:  -16  مٍ ػكىلى  الط عىا
ٍىرى  زىٍكجىهىا، أينٍػثىى زبىينٍ  مٍ ػلى  حىو اءي، كىلىٍوالى  الل ٍحمي، ىبىٍنىزً   .(ِ)«الد 
ثىةه: ًإال   اٍلمىٍهدً  يف  يػىتىكىل مٍ  مٍ ػلى »ركل الشيخاف، كاللفظ ؼبسلم:  -17  ًعيسىى ثىبلى
ا، رىجيبلن  جيرىٍيجه  كىكىافى  -جيرىٍيجو  كىصىاًحبي  مىٍرصلىى، اٍبني   فىكىافى  صىٍومىعىةن، فىازب ىذى  عىاًبدن
: جيرىٍيجي، ًيى  فػىقىالىٍت: ييصىلًٌي، كىىيوى  أيُموي، فىأىتػىٍتوي  ًفيهىا، ، ًيى  فػىقىاؿى يت، أيمًٌي رىبًٌ  كىصىبلى
تًًو، عىلىى فىأىقٍػبىلى   فػىقىالىٍت: ييصىلًٌي، كىىيوى  أىتػىٍتوي، اٍلغىًد، ًمنى  كىافى  فػىلىم ا فىاٍنصىرىفىٍت، صىبلى
: جيرىٍيجي، ًيى  ، ًيى  فػىقىاؿى يت، أيمًٌي رىبًٌ تًًو، عىلىى فىأىقٍػبىلى  كىصىبلى  فػىلىم ا اٍنصىرىفىٍت،فى  صىبلى

: جيرىٍيجي، ًيى  فػىقىالىٍت: ييصىلًٌي، كىىيوى  أىتػىٍتوي، اٍلغىًد، ًمنى  كىافى  ، أىمٍ  فػىقىاؿى  أيمًٌي رىبًٌ
يت، تًًو، عىلىى فىأىقٍػبىلى  كىصىبلى ًٍتوي، الى  الل هيم ، فػىقىالىًت: صىبلى  كيجيوهً  ًإذلى  يػىٍنظيرى  حىت   سبي

اكىرى  اٍلميوًمسىاًت.  يػيتىمىث لي  بىًغيٌّ، اٍمرىأىةه  كىكىانىتً  كىًعبىادىتىوي، جيرىهٍبنا ًإٍسرىائًيلى  بػىنيو فػىتىذى
ىٍفًتنػىن وي  ًشئػٍتيمٍ  ًإفٍ  فػىقىالىٍت: حًبيٍسًنهىا، : لىكيٍم، ألى  إًلىيػٍهىا، يػىٍلتىًفتٍ  فػىلىمٍ  لىوي، فػىتػىعىر ضىتٍ  قىاؿى
نػىٍتوي  صىٍومىعىًتًو، ًإذلى  أيىًٍكم كىافى  رىاًعينا، فىأىتىتٍ   عىلىيػٍهىا، فػىوىقىعى  نػىٍفًسهىا، ًمنٍ  فىأىٍمكى

، ًمنٍ  ىيوى  قىالىٍت: كىلىدىٍت، فػىلىم ا فىحىمىلىٍت،  كىىىدىميوا فىاٍستػىنػٍزىليوهي، فىأىتػىٍوهي، جيرىٍيجو
: يىٍضرًبيونىوي، كىجىعىليوا صىٍومىعىتىوي، ، هًبىًذهً  زىنػىٍيتى  قىاليوا: شىٍأنيكيٍم؟ مىا فػىقىاؿى  فػىوىلىدىتٍ  اٍلبىًغيًٌ
، : ًمٍنكى : بًًو، فىجىاءيكا الص يبُ؟ أىٍينى  فػىقىاؿى ، حىت   دىعيوشل، فػىقىاؿى يى

 فػىلىم ا فىصىل ى، أيصىلًٌ

                                                           
، رقم ِِْٗ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ُِّٗ، رقم َُِّ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)

ِٕٗٗ/ُٔ. 
، ُُِِ/ّ، كانظر: صحيح البخارٌم: ّٔ/َُْٕ، رقم َُِٗ/ِ( صحيح مسلم: ِ)

 .ُِّٓرقم 
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، : بىٍطًنًو، يف  فىطىعىنى  الص يب ، أىتىى اٍنصىرىؼى ـي، ًيى  كىقىاؿى ؟ مىنٍ  غيبلى : أىبيوؾى فه  قىاؿى  فيبلى
: الر اًعي، ، عىلىى فىأىقٍػبػىليوا قىاؿى  لىكى  نػىٍبيًن  كىقىاليوا: ًبًو، كىيػىتىمىس حيوفى  يػيقىبًٌليونىوي، جيرىٍيجو

، ًمنٍ  صىٍومىعىتىكى  : ذىىىبو ، قىاؿى نىا -فػىفىعىليوا  كىانىٍت، كىمىا ًطنيو، ًمنٍ  أىًعيديكىىا الى  كىبػىيػٍ
ًو، ًمنٍ  يػىٍرضىعي  صىيبٌّ   فػىقىالىتٍ  حىسىنىةو، كىشىارىةو  ،فىارًىىةو  دىاب ةو  عىلىى رىاًكبه  رىجيله  فىمىر   أيمًٌ
ا، ًمٍثلى  اٍبيًن  اٍجعىلً  الل هيم ، أيُموي: : إًلىٍيًو، فػىنىظىرى  إًلىٍيًو، كىأىقٍػبىلى  الث ٍدمى، فػىتػىرىؾى  ىىذى  فػىقىاؿى
: يػىٍرتىًضعي، فىجىعىلى  ثىٍدًيًو، عىلىى أىقٍػبىلى  مثي   ًمثٍػلىوي، ذبىٍعىٍليًن  الى  الل هيم ،  ًإذلى  أىٍنظيري  فىكىأىشٌلً  قىاؿى
 يبىيُصهىا. فىجىعىلى  فىًمًو، يف  الس ب ابىًة، ِبًًٍصبىًعوً  اٍرًتضىاعىوي، وبىًٍكي ، كىىيوى  اَّلل ً  رىسيوؿً 
: : كىًىيى  سىرىٍقًت، زىنػىٍيًت، كىيػىقيوليوفى: يىٍضرًبيونػىهىا، كىىيمٍ  هًجىارًيىةو، كىمىُركا قىاؿى  تػىقيوؿي
 الر ضىاعى، فػىتػىرىؾى  ًمثٍػلىهىا، اٍبيًن  ذبىٍعىلً  الى  الل هيم ، أيُموي: فػىقىالىتٍ  اٍلوىًكيلي، كىنًٍعمى  اَّلل ي، حىٍسيبى 
: إًلىيػٍهىا، كىنىظىرى  ، تػىرىاجىعىا فػىهينىاؾى  ًمثٍػلىهىا. اٍجعىٍليًن  الل هيم ، فػىقىاؿى  فػىقىالىٍت: اغبٍىًديثى

ٍلقىى، ئىًة، حىسىني  رىجيله  مىر   حى :فػىقي  اؽٍبىيػٍ : ًمثٍػلىوي، اٍبيًن  اٍجعىلً  الل هيم ، ٍلتي  الل هيم ، فػىقيٍلتى
 سىرىٍقًت، زىنػىٍيًت، كىيػىقيوليوفى: يىٍضرًبيونػىهىا، كىىيمٍ  اأٍلىمىًة، هًبىًذهً  كىمىُركا ًمثٍػلىوي، ذبىٍعىٍليًن  الى 

: : ًمثٍػلىهىا، اٍبيًن  ذبىٍعىلً  الى  الل هيم ، فػىقيٍلتي : ًمثٍػلىهىا. اٍجعىٍليًن  الل هيم ، فػىقيٍلتى  ذىاؾى  ًإف   قىاؿى
: جىب ارنا، كىافى  الر جيلى   زىنػىٍيًت، ؽبىىا: يػىقيوليوفى  ىىًذهً  كىًإف   ًمثٍػلىوي، ذبىٍعىٍليًن  الى  الل هيم ، فػىقيٍلتي
: تىٍسرًٍؽ، كىدلىٍ  كىسىرىٍقًت، تػىٍزًف، كىدلىٍ   .(ُ)«ًمثٍػلىهىا اٍجعىٍليًن  الل هيم ، فػىقيٍلتي

ثىةن  ًإف  »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -18 ، ًإٍسرىائًيلى: بىيًن  يف  ثىبلى  أىبٍػرىصى
ا كىأىٍعمىى، كىأىقٍػرىعى، تىًليػىهيٍم، أىفٍ  َّللً ً  بىدى ، فىأىتىى مىلىكنا، ًإلىٍيًهمٍ  فػىبػىعىثى  يػىبػٍ : اأٍلىبٍػرىصى  فػىقىاؿى
؟ أىحىبُ  شىٍيءو  أىمُ  : إًلىٍيكى ، قىًذرىشل  قىدٍ  حىسىنه، كىًجٍلده  حىسىنه، لىٍوفه  قىاؿى : الن اسي  قىاؿى

ا حىسىننا، لىٍوانن  فىأيٍعًطيى  عىٍنوي، فىذىىىبى  فىمىسىحىوي، : حىسىننا، كىًجٍلدن  اٍلمىاؿً  أىمُ  فػىقىاؿى

                                                           
، كانظر: صحيح البخارٌم: ٖ/َِٓٓ، رقم ُٖٕٗ-ُٕٔٗ/ْ( صحيح مسلم: ُ)
 .ُُْٖ، رقم َْْ/ُ
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؟ أىحىبُ  : إًلىٍيكى ًبلي، قىاؿى : أىكٍ  اإٍلً : يف  شىك   ىيوى  - اٍلبػىقىري  قىاؿى  اأٍلىبٍػرىصى  أىف   ذىًلكى
ًبلي، أىحىدينبيىا: قىاؿى  قٍػرىعى كىاأٍلى  : كىقىاؿى  اإٍلً قىةن  فىأيٍعًطيى  -اٍلبػىقىري  اآٍلخىري : عيشىرىاءى، انى  فػىقىاؿى
: اأٍلىقٍػرىعى، كىأىتىى ًفيهىا. لىكى  يػيبىارىؾي  ؟ أىحىبُ  شىٍيءو  أىمُ  فػىقىاؿى : إًلىٍيكى  حىسىنه، شىعىره  قىاؿى

ا، عىينًٌ  كىيىٍذىىبي  ، قىًذرىشل  قىدٍ  ىىذى : الن اسي ، فىمىسىحىوي، قىاؿى  شىعىرنا كىأيٍعًطيى  فىذىىىبى
: حىسىننا، ؟ أىحىبُ  اٍلمىاؿً  فىأىمُ  قىاؿى : إًلىٍيكى ، قىاؿى : اٍلبػىقىري ، بػىقىرىةن  فىأىٍعطىاهي  قىاؿى  حىاًمبلن
: : اأٍلىٍعمىى، كىأىتىى ًفيهىا. لىكى  يػيبىارىؾي  كىقىاؿى ؟ أىحىبُ  شىٍيءو  أىمُ  فػىقىاؿى : إًلىٍيكى  يػىريدُ  قىاؿى
، ًبوً  فىأيٍبًصري  بىصىرًم، ًإرلى   اَّلل ي  : الن اسى : بىصىرىهي، إًلىٍيوً  اَّلل ي  فػىرىد   فىمىسىحىوي، قىاؿى  فىأىمُ  قىاؿى

؟ أىحىبُ  اٍلمىاؿً  : إًلىٍيكى ا؛ شىاةن  فىأىٍعطىاهي  اٍلغىنىمي، قىاؿى اًف، فىأينًٍتجى  كىاًلدن ا؛ كىكىل دى  ىىذى  ىىذى
اؽًبى  فىكىافى  ، ًمنٍ  كىادو  ذى ا إًًبلو ا بػىقىرو، ًمنٍ  كىادو  كىؽًبىذى  أىتىى إًن وي  مثي   الغىنىًم. ًمنى  كىادو  كىؽًبىذى

ئىًتًو، صيورىتًوً  يف  اأٍلىبٍػرىصى  يػٍ : كىىى  سىفىرًم، يف  اغٍبًبىاؿي  ِبى  تػىقىط عىتٍ  ًمٍسًكنيه، رىجيله  فػىقىاؿى
غى  فىبلى  ، ًإال   اٍليػىٍوـى  بىبلى ، مثي   اًبَّللً   كىاعٍبًٍلدى  اغبٍىسىنى، الل ٍوفى  أىٍعطىاؾى  اًبل ًذم - أىٍسأىليكى  ًبكى

 فػىقىاؿى  كىًثريىةه، اغبٍيقيوؽى  ًإف   لىوي: فػىقىاؿى  سىفىرًم، يف  عىلىٍيوً  أىتػىبػىل غي  بىًعرينا -كىاٍلمىاؿى  اغبٍىسىنى،
، كىأىشٌلً  لىوي: ، يػىٍقذىريؾى  أىبٍػرىصى  تىكينٍ  أىدلىٍ  أىٍعرًفيكى : اَّلل ي؟ فىأىٍعطىاؾى  فىًقرينا، الن اسي  لىقىدٍ  فػىقىاؿى

: كىاًبرو، عىنٍ  ًلكىاًبرو  كىرًٍثتي  ، كيٍنتى  ًإفٍ  فػىقىاؿى . مىا ًإذلى  اَّلل ي، فىصىيػ رىؾى  كىاًذابن  كيٍنتى
ئىًتًو، صيورىتًوً  يف  اأٍلىقٍػرىعى  كىأىتىى يػٍ ا، قىاؿى  مىا ًمٍثلى  لىوي  فػىقىاؿى  كىىى  رىد   مىا ًمٍثلى  لىٍيوً عى  فػىرىد   ؽًبىذى
ا، عىلىٍيوً  : ىىذى ، كيٍنتى  ًإفٍ  فػىقىاؿى . مىا ًإذلى  اَّلل ي، فىصىيػ رىؾى  كىاًذابن  يف  اأٍلىٍعمىى كىأىتىى كيٍنتى

: صيورىتًًو، ، كىاٍبني  ًمٍسًكنيه، رىجيله  فػىقىاؿى  فىبلى  سىفىرًم، يف  اغٍبًبىاؿي  ِبى  كىتػىقىط عىتٍ  سىًبيلو
غى  ، ًإال   اٍليػىٍوـى  بىبلى ، مثي   اًبَّللً   هًبىا أىتػىبػىل غي  شىاةن  -بىصىرىؾى  عىلىٍيكى  رىد   اًبل ًذم - أىٍسأىليكى  ًبكى
: سىفىرًم، يف   فىخيذٍ  أىٍغنىاشل، فػىقىدٍ  كىفىًقرينا، بىصىرًم، اَّلل ي  فػىرىد   أىٍعمىى، كيٍنتي  قىدٍ  فػىقىاؿى
، مىا ، ًشٍئتى ، أىخىٍذتىوي  ًبشىٍيءو، اٍليػىٍوـى  أىٍجهىديؾى  الى  فػىوىاَّللً  : َّللًً  ، أىٍمًسكٍ  فػىقىاؿى  مىالىكى
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اػفىًإن   ، اَّلل ي  رىًضيى  فػىقىدٍ  ابٍػتيًليتيٍم، مى  .(ُ)«صىاًحبػىٍيكى  عىلىى كىسىًخطى  عىٍنكى
 رىًكبػىهىا، ًإذٍ  بػىقىرىةن، يىسيوؽي  رىجيله  بػىيػٍنىا»ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -19

ا، نيػٍخلىػقٍ  لىػمٍ  ًإان   فػىقىالىٍت: فىضىرىبػىهىا، ػا لػًهىػذى : فػىقىاؿى  لًٍلحىٍرًث، خيًلٍقنىا إًن ػمى  الن اسي
، سيٍبحىافى  : تىكىل مي، بػىقىرىةه  اَّللً  ا أيكًمني  فىًإشٌلً  فػىقىاؿى ، بىٍكرو  كىأىبيو أىانى  هًبىذى  مثى . نبيىا كىمىا كىعيمىري
ا ًإذٍ  غىنىًمًو، يف  رىجيله  كىبػىيػٍنىمىا ، عىدى ، ًبشىاةو، ًمنػٍهىا فىذىىىبى  الذًٌٍئبي  كىأىن وي  حىت   فىطىلىبى

ا: الذًٌٍئبي  لىوي  فػىقىاؿى  ًمٍنوي، اٍستػىنػٍقىذىىىا ، اٍستػىنػٍقىٍذتػىهىا ىىذى  يػىٍوـى  الس بيًع، يػىٍوـى  ؽبىىا فىمىنٍ  ًمينًٌ
: فػىقىاؿى  غىرٍيًم، ؽبىىا رىاًعيى  الى  ، سيٍبحىافى  الن اسي : يػىتىكىل مي، ٍئبه ذً  اَّللً  ا أيكًمني  فىًإشٌلً  قىاؿى  هًبىذى
، بىٍكرو  كىأىبيو أىانى  «مثى   نبيىا كىمىا كىعيمىري

(ِ). 
: اَّلل ي  يػىقيوؿي »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -21  عىٍبًدم ظىنًٌ  ًعٍندى  أىانى  تػىعىاذلى
ٍرتيوي  نػىٍفًسًو، يػفً  يػػً ذىكىرىن فىًإفٍ  ي،ػً ذىكىرىن ًإذىا مىعىوي، كىأىانى  ،ِب   يػذىكىرىنً  كىًإفٍ  نػىٍفًسي، يػػً ف ذىكى
ٍرتيوي  مىئلىو، يػفً   ًذرىاعنا، إًلىٍيوً  تػىقىر ٍبتي  رنا،ػػػٍ بػشً  ي  ػإًلى  تػىقىر بى  كىًإفٍ  ًمنػٍهيٍم، خىرٍيو  مىئلىو  يػفً  ذىكى

ع وً ػإًلىيٍ  تػىقىر ٍبتي  ا،ػػن ًذرىاع ي  ػإًلى  ر بى ػػتػىقى  كىًإفٍ  نً  كىًإفٍ  ا،ػػػن ابى «ةن ػػٍركىلى ػىى  أىتػىيػٍتيوي  ي،ػٍمشً ػى ي يػأىاتى
(ّ). 

: اَّلل ى  ًإف  »ركل البخارٌم:  -21  اًبغبٍىٍرًب، آذىنٍػتيوي  فػىقىدٍ  كىلًيًّا، رل  عىادىل مىنٍ  قىاؿى
 عىٍبًدم يػىزىاؿي  كىمىا عىلىٍيًو، افٍػتػىرىٍضتي  فب ا ًإرلى   أىحىب   ًبشىٍيءو، عىٍبًدم ًإرلى   تػىقىر بى  كىمىا

تيوي، فىًإذىا أيًحب وي، حىت   اًبلنػ وىاًفًل، ًإرلى   يػىتػىقىر بي   ًبًو، يىٍسمىعي  ال ًذم ظبىٍعىوي  كيٍنتي  أىٍحبػىبػٍ
هي  ًبًو، يػيٍبًصري  ال ًذم كىبىصىرىهي   سىأىلىيًن، كىًإفٍ  هًبىا، يبىًٍشي ال يًت  كىرًٍجلىوي  هًبىا، يػىٍبًطشي  ال يًت  كىيىدى

                                                           
، كانظر: صحيح مسلم: ِّٕٕ، رقم ُِٕٕ-ُِٕٔ/ّ( صحيح البخارٌم: ُ)
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يٍعًطيػىن وي، ن وي، اٍستػىعىاذىشل، كىلىًئنً  ألى يًعيذى  -فىاًعليوي  أىانى  - شىٍيءو  عىنٍ  تػىرىد ٍدتي  كىمىا ألى
، يىٍكرىهي  اٍلميٍؤًمًن، نػىٍفسً  عىنٍ  تػىرىُدًدم  .(ُ)«مىسىاءىتىوي  أىٍكرىهي  كىأىانى  اٍلمىٍوتى

 كيل   -كىتػىعىاذلى  تػىبىارىؾى  - رىبُػنىا يػىٍنزًؿي »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -22
لىةو، ، الل ٍيلً  ثػيليثي  يػىبػٍقىى ًحنيى  الُدنٍػيىا، الس مىاءً  ًإذلى  لىيػٍ : اآٍلًخري  يىٍدعيوشل، مىنٍ  يػىقيوؿي

 . (ِ)«لىوي؟ فىأىٍغًفرى  يىٍستػىٍغًفريشل، مىنٍ  فىأيٍعًطيىوي؟ يىٍسأىلييًن، مىنٍ  لىوي؟ فىأىٍستىًجيبى 
: قىاؿى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -23 ، رىسيوؿى  ًيى  أيانىسه  نػىرىل ىىلٍ  اَّللً 
: اٍلًقيىامىًة؟ يػىٍوـى  رىبػ نىا ؟ ديكنػىهىا لىٍيسى  الش ٍمًس، يف  تيضىاُركفى  ىىلٍ  فػىقىاؿى  قىاليوا: سىحىابه
، ، رىسيوؿى  ًيى  الى : اَّللً  لىةى  اٍلقىمىًر، يف  تيضىاُركفى  ىىلٍ  قىاؿى ؟ ديكنىوي  لىٍيسى  اٍلبىٍدًر، لىيػٍ  سىحىابه
، اليوا:قى  ، رىسيوؿى  ًيى  الى : اَّللً  . اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  تػىرىٍكنىوي  فىًإن كيمٍ  قىاؿى ،  اَّلل ي  هبىٍمىعي  كىذىًلكى الن اسى

: ئنا، يػىٍعبيدي  كىافى  مىنٍ  فػىيػىقيوؿي ، يػىٍعبيدي  كىافى  مىنٍ  فػىيػىتػٍبىعي  فػىٍليػىت ًبٍعوي، شىيػٍ  مىنٍ  كىيػىتػٍبىعي  الش ٍمسى
، يػىٍعبيدي  كىافى  ، يػىٍعبيدي  كىافى  مىنٍ  كىيػىت ًبعي  اٍلقىمىرى  ًفيهىا اأٍليم ةي  ىىًذهً  كىتػىبػٍقىى الط وىاًغيتى

: يػىٍعرًفيوفى، ال يًت  الُصورىًة، غىرٍيً  يف  اَّلل ي  فػىيىٍأتًيًهمي  مينىاًفقيوىىا، : رىُبكيٍم، أىانى  فػىيػىقيوؿي  فػىيػىقيوليوفى
، اًبَّلل ً  نػىعيوذي  ا ًمٍنكى انػينى  ىىذى ٍتًيػىنىا حىت   ا،مىكى انى  فىًإذىا رىبُػنىا، أيى  فػىيىٍأتًيًهمي  عىرىفٍػنىاهي، رىبُػنىا، أىاتى
: يػىٍعرًفيوفى، ال يًت  الُصورىًة، يف  اَّلل ي  بػىعيونىوي، رىبُػنىا، أىٍنتى  فػىيػىقيوليوفى: رىُبكيٍم، أىانى  فػىيػىقيوؿي  فػىيػىتػٍ

يزي  مىنٍ  أىك ؿى  : فىأىكيوفي  اَّلل ً  رىسيوؿي  قىاؿى  جىهىن مى، ًجٍسري  كىييٍضرىبي   الُرسيلً  كىديعىاءي  -هبًي
لًيبي  كىًبوً  -سىلًٌٍم  سىلًٌٍم، الل هيم ، يػىٍومىًئذو: اًف. شىٍوؾً  ًمٍثلي  كىبلى  شىٍوؾى  رىأىيٍػتيمٍ  أىمىا الس ٍعدى

اًف؟ . رىسيوؿى  ًيى  بػىلىى، قىاليوا: الس ٍعدى : اَّللً  اًف، شىٍوؾً  ًمٍثلي  فىًإنػ هىا قىاؿى  أىنػ هىا غىيػٍرى  الس ٍعدى
ًلًو، اٍلميوبىقي  ًمنػٍهيمي  أبًىٍعمىاؽبًًٍم، الن اسى  فػىتىٍخطىفي  اَّلل ي، ًإال   ًعظىًمهىا قىٍدرى  يػىٍعلىمي  الى   ًبعىمى

                                                           
 .ُّٕٔ، رقم ِّٖٓ-ِّْٖ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)
، رقم ُِٓ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: َُْٗ، رقم ّٖٓ-ّْٖ/ُ( صحيح البخارٌم: ِ)
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، كىًمنػٍهيمي   أىفٍ  أىرىادى كى  ًعبىاًدًه، بػىنٍيى  اٍلقىضىاءً  ًمنى  اَّلل ي  فػىرىغى  ًإذىا حىت   يػىٍنجيو، مثي   اٍلميخىٍردىؿي
 أىمىرى  اَّلل ي، ًإال   ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشهىدي  كىافى  فب نٍ  ىبيٍرًجى، أىفٍ  أىرىادى  مىنٍ  الن ارً  ًمنى  ىبيٍرًجى 

ًئكىةى  مىةً  فػىيػىٍعرًفيونػىهيمٍ  ىبيٍرًجيوىيٍم، أىفٍ  اٍلمىبلى رً  ًبعىبلى  الن ارً  عىلىى اَّلل ي  كىحىر ـى  -الُسجيوًد  آاثى
ـى  اٍبنً  ًمنً  أتىٍكيلى  أىفٍ   عىلىٍيًهمٍ  فػىييصىبُ  اٍمتيًحشيوا، قىدً  فػىييٍخرًجيونػىهيمٍ  -الُسجيوًد  أىثػىرى  آدى

بػيتيوفى  اغبٍىيىاًة؛ مىاءي  لىوي: يػيقىاؿي  مىاءه، يلً  يف  اغٍبًب ةً  نػىبىاتى  فػىيػىنػٍ  رىجيله  كىيػىبػٍقىى الس ٍيًل، ضبًى
: الن اًر، عىلىى ًبوىٍجًهوً  ميٍقًبله  ، ًيى  فػىيػىقيوؿي  ذىكىاؤيىىا، كىأىٍحرىقىيًن  روبيهىا، قىشىبىيًن  قىدٍ  رىبًٌ

: اَّلل ى، يىٍدعيو يػىزىاؿي  فىبلى  الن اًر، عىنً  كىٍجًهي، فىاٍصًرؼٍ  أىٍعطىيػٍتيكى  ًإفٍ  -لىعىل كى  فػىيػىقيوؿي
: غىيػٍرىهي، تىٍسأىلىيًن  أىفٍ  - ، فػىيػىقيوؿي ، الى  عىنً  كىٍجهىوي، فػىيىٍصًرؼي  رىهي،غىيػٍ  أىٍسأىليكى  الى  كىًعز ًتكى

: بػىٍعدى  يػىقيوؿي  مثي   الن اًر، بً  ًإذلى  قػىرًٌٍبيًن  رىبًٌ  ًيى  ذىًلكى : اعبٍىن ًة، ابى  زىعىٍمتى  قىدٍ  أىلىٍيسى  فػىيػىقيوؿي
، غىيػٍرىهي، تىٍسأىلىيًن  أىال   ـى، اٍبنى  كىيٍػلىكى ! مىا آدى : يىٍدعيو، يػىزىاؿي  فىبلى  أىٍغدىرىؾى  - لىعىلًٌي فػىيػىقيوؿي
: غىيػٍرىهي، تىٍسأىلييًن  -ذىًلكى  أىٍعطىيػٍتيكى  ًإفٍ  ، فػىيػىقيوؿي ، الى  غىيػٍرىهي، أىٍسأىليكى  الى  كىًعز ًتكى

بً  ًإذلى  فػىيػيقىرًٌبيوي  غىيػٍرىهي، يىٍسأىلىوي  أىال   -كىمىوىاثًيقى  عيهيودو  ًمنٍ  -اَّلل ى  فػىيػيٍعًطي  فىًإذىا اعبٍىن ًة، ابى
، أىفٍ  اَّلل ي  شىاءى  مىا سىكىتى  ًفيهىا، مىا رىأىل : مثي   يىٍسكيتى  مثي   اعبٍىن ةى، أىٍدًخٍليًن  رىبًٌ  يػىقيوؿي

: ، غىيػٍرىهي، تىٍسأىلىيًن  أىال   زىعىٍمتى  قىدٍ  أىكىلىٍيسى  يػىقيوؿي ـى، اٍبنى  ًيى  كىيٍػلىكى ! مىا آدى  أىٍغدىرىؾى
: ، ًيى  فػىيػىقيوؿي ، أىٍشقىى ذبىٍعىٍليًن  الى  رىبًٌ ، حىت   يىٍدعيو، يػىزىاؿي  فىبلى  خىٍلًقكى  فىًإذىا يىٍضحىكى
ا، ًمنٍ  مىن  ػتى  ًقيلى: ًفيهىا، دىخىلى  فىًإذىا ًفيهىا، اًبلُدخيوؿً  لىوي  أىًذفى  ًمٍنوي، ضىًحكى   كىذى
ا،ػكى  نٍ ػمً  ن  ػػمى ػتى  وي:ػػلى  اؿي ػيػيقى  م  ػػثي  ى،ػفػىيػىتىمىن    ُي،ػاأٍلىمىانً  ًبوً  تػىنػٍقىًطعى  ىػحىت   ى،ػفػىيػىتىمىن   ذى
ا لىوي: فػىيػىقيوؿي  ، ىىذى  جىن ةً ػالٍ  أىٍىلً  ري ػػآخً  لي ػالر جي  كىذىًلكى  ىيرىيٍػرىةى: أىبيو اؿى ػقى  وي.ػمىعى  كىًمثٍػليوي  لىكى

...  .(ُ)«ديخيوالن

                                                           
-ُّٔ/ُ، كانظر: صحيح مسلم: َِْٔ، رقم َِْْ-َِّْ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)

 .ِٗٗ/ُِٖ، رقم ُٕٔ
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ـى  بػىنيو يىسيبُ  اَّلل ي: قىاؿى »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -24 ، آدى ٍىرى  كىأىانى  الد 
، ٍىري  .(ُ)«كىالنػ هىاري  الل ٍيلي  بًيىًدم الد 

 رىهبًًٌمىا، ًإذلى  كىالن اري  جىن ةي ػالٍ  اٍختىصىمىتً »ركل الشيخاف، كاللفظ للبخارٌم:  -25
، ًيى  اعبٍىن ةي: فػىقىالىتً   كىقىالىتً  كىسىقىطيهيٍم، الن اسً  ضيعىفىاءي  ًإال   يىٍدخيليهىا الى  ؽبىىا مىا رىبًٌ
ًينى، أيكثًٍرتي  -يػىٍعيًن  -الن اري   كىقىاؿى  رىضٍبىيًت، أىٍنتً  لًٍلجىن ًة: تػىعىاذلى  اَّلل ي  فػىقىاؿى  اًبٍلميتىكىربًٌ
ةو  كىًلكيلًٌ  أىشىاءي، مىنٍ  ًبكً  أيًصيبي  عىذىاِب، أىٍنتً  لًلن اًر: : ًمٍلؤيىىا، ًمٍنكيمىا كىاًحدى  قىاؿى
ا، ًقوً خىلٍ  ًمنٍ  يىٍظًلمي  الى  اَّلل ى  اعبٍىن ةي، فىًإف   فىأىم ا  فػىيػيٍلقىٍوفى  يىشىاءي، مىنٍ  لًلن ارً  يػيٍنًش ي  كىإًن وي  أىحىدن
: ًفيهىا، ، مىزًيدو، ًمنٍ  ىىلٍ  فػىتػىقيوؿي اثن مىوي، ًفيهىا يىضىعى  حىت   ثىبلى  بػىٍعضيهىا كىيػيرىدُ  فػىتىٍمتىًل ي، قىدى
، ًإذلى  : بػىٍعضو  .(ِ)«قىطٍ  قىطٍ  قىطٍ  كىتػىقيوؿي

اًفًر  انىبي  أىكٍ  - اٍلكىاًفرً  ًضٍرسي » ركل مسلم: -26  كىًغلىظي  أيحيدو، ًمٍثلي  -اٍلكى
ثو  مىًسريىةي  ًجٍلًدهً   .(ّ)«ثىبلى
 - الن ارً  يف  - اٍلكىاًفرً  مىٍنًكيبىً  بػىنٍيى  مىا»ركل الشيخاف، كاللفظ ؼبسلم:  -27
ثىةً  مىًسريىةي  ، ثىبلى ـو  .(ْ)«اٍلميٍسرًعً  لًلر اًكبً  أىًي 

الصحيحني(، اليت نسبها بعضي الػمؤٌلًفني، من القيدامى )متوف ىذه أبرز  
  كالػميحدىثني، إذل )اإلسرائيلٌيات(، ك)أشباه اإلسرائيلٌيات(.

                                                           
، رقم ُِٕٔ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: ِٕٖٓ، رقم ِِٖٔ/ٓصحيح البخارٌم:  (ُ)

ِِْٔ/ّ. 
، رقم ُِٖٔ/ْ، كانظر: صحيح مسلم: َُُٕ، رقم ُُِٕ/ٔ( صحيح البخارٌم: ِ)

ِْٖٔ/ّٓ. 
 .ْْ/ُِٖٓ، رقم ُِٖٗ/ْ( صحيح مسلم: ّ)
، كانظر: صحيح البخارٌم: ْٓ/ِِٖٓرقم  َُِٗ-ُِٖٗ/ْ( صحيح مسلم: ْ)
 .ُٖٓٔم ، رقِّٖٗ/ٓ
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 أمثلة لعبارات الطاعنٌن:
 كمن عبارات الطاعنني يف بعض ىذه األحاديث:

 يف حديث الرتبة: *
بة يـو قاؿ: "خلق هللا الرت   عن أِب ىريرة عن النيبٌ »قاؿ البخارٌم:  -

 .(ُ)«السبت"، كقاؿ بعضهم: عن أِب ىريرة عن كعب، كىو أصحٌ 
عن سريج بن  ،يف كتابو ،قد أخرجو مسلم ،ىذا حديث»قاؿ البيهقٌي:  -

د. كزعم بعض أىل العلم ابغبديث أنٌو غري كغريه، عن حٌجاج بن ؿبمٌ  ،يونس
كأىل التواريخ. كزعم بعضهم أٌف  ،ؼبخالفتو ما عليو أىل التفسري ؛ؿبفوظ
عن أيٌوب بن خالد،  ،إمٌبا أخذه عن إبراىيم بن أِب وبىي ،بن أمٌية إظباعيل

 .(ِ)«كإبراىيم غري ؿبتٌج بو
ا على و دل يذكر يف ىذا اغبديث نصًّ كربقيق ىذا أنٌ »قاؿ أبو العٌباس القرطيٌب:  -

ر ما خلق هللا تعاذل ككذ  ها،ـ األسبوع كلٌ و ذكر فيو أًيٌ خلق السماكات، مع أنٌ 
 لكاف خلق ،ـ األسبوعفيها، فلو خلق السماكات يف يـو زائد على أًيٌ 

ـ، كذلك خبلؼ اؼبنصوص عليو يف القرآف، السماكات كاألرض يف شبانية أًيٌ 
ختلفة ػبركاًيت م ،ي غري كتاب مسلمػف ،كم ىذا اغبديثصائر إليو. كقد ري  كال

جباؿ يـو ػاألرض يـو األحد كاالثنني، كالو خلق ي بعضها أنٌ ػمضطربة، كف
هار كالعمراف يـو األربعاء، كالسماكات كالشمس كالقمر ػالثبلاثء، كالشجر كاألن

 ،كاؼببلئكة يـو اػبميس، كآدـ يـو اعبمعة. فهذه أخبار آحاد مضطربة كالنجـو
يف  ،نتو من ترتيب اؼبخلوقاتد على ما تضمٌ عتمى ، فبل يي يقتضي عمبلن  فيما ال

                                                           
 .ُْْ-ُّْ/ُ( التاريخ الكبري: ُ)
 .ُِٓ/ِ( األظباء كالصفات: ِ)
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 لىتىٍكفيريكفى  أىئًن كيمٍ  قيلٍ عتمد عليو يف ذلك قولو تعاذل: ﴿ـ، كالذم يي لك األًيٌ ت
اآلًيت، فلينظر فيها من أراد ربقيق  ...(ُ)﴾يػىٍومىنٍيً  يف  اأٍلىٍرضى  خىلىقى  اًبل ًذم

 .(ِ)«ليس ىذا موضع ذكرىا ،ذلك، كفيها أحباث طويلة
يف قولو: "خلق هللا الرتبة  ،مسلمكأٌما اغبديث الذم ركاه »قاؿ ابن تيمٌية:  -

كغريه.  ،كالبخارمٌ   ،قدح فيو أئٌمة اغبديث ،فهو حديث معلوؿ ،يـو السبت"
قاؿ البخارٌم: الصحيح أنٌو موقوؼ على كعب، كقد ذكر تعليلو البيهقٌي أيضنا، 

ٌذاؽ كىو فبٌا أنكر اغبي  ، عن النيبٌ  ،ليس فبٌا ركاه أبو ىريرة ،كبٌينوا أنٌو غلط
 . (ّ)«سلم إخراجو إًٌيه، كما أنكركا عليو إخراج أشياء يسريةعلى م

يف صحيحو:  ،كأٌما حديث أِب ىريرة الذم ركاه مسلم»قاؿ ابن القٌيم:  -
"خلق هللا الرتبة يـو السبت"؛ فقد ذكر البخارٌم يف اترىبو: أنٌو حديث معلوؿ، 

ـ التخليق كأٌف الصحيح أنٌو قوؿ كعب، كىو كما ذكر؛ ألنٌو يتضٌمن أٌف أًيٌ 
 . (ْ)«سبعة، كالقرآف يرٌده

ىريرة:  يف حديث أِب ،شبو ىذا ما كقع فيو الغلطكيي : »أيضنا قاؿ ابن القٌيم -
"خلق هللا الرتبة يـو السبت..." اغبديث. كىو يف صحيح مسلم، كلكن كقع 
فيو الغلط يف رفعو، كإمٌبا ىو من قوؿ كعب األحبار، كذلك قاؿ إماـ أىل 

يف اترىبو الكبري. كقالو غريه من علماء  ،بن إظباعيل البخارمٌ  ؿبٌمد ،اغبديث
 ،كاألرض ،أيضنا، كىو كما قالوا، ألٌف هللا أخرب أنٌو خلق السماكات ،اؼبسلمني

                                                           
 .ٗ( فٌصلت: ُ)
 .ّْْ-ّّْ/ٕ( اؼبفهم ؼبا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ِ)
 .ُُّ/ُٕ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
 .ُْٗ/ُ( بدائع الفوائد: ْ)
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 .(ُ)«ــ. كىذا اغبديث يقتضي أٌف مٌدة التخليق سبعة أًيٌ يف سٌتة أًيٌ  ،بينهما كما
صحيح مسلم، كقد تكٌلم عليو كىذا اغبديث من غرائب »قاؿ ابن كثري:  -

كجعلوه من كبلـ كعب،  ،كغري كاحد من اغبٌفاظ ،كالبخارمٌ  ،بن اؼبديينٌ  عليٌ 
ىريرة إمٌبا ظبعو من كبلـ كعب األحبار، كإمٌبا اشتبو على بعض الركاة،  كأٌف أاب

 .(ِ)«فجعلوه مرفوعنا، كقد حٌرر ذلك البيهقيٌ 
 ابطل فهو نٌصو، أك القرآف ركح ىبالف حديث أمٌ  إفٌ »قاؿ ؿبٌمد الغزارٌل:  -
 على اعتباره سقط القطعٌي، خالف مت الظيٌنٌ  كالدليل. نفسو تلقاء من

 أخذ: قاؿ ىريرة أَب حديث اغبٌفاظ من كغريه البخارمٌ  أكرد كما اإلطبلؽ،
 يـو فيها اعبباؿ كخلق السبت، يـو الرتبة هللا خلق: "فقاؿ بيدم،  هللا رسوؿ
 النور كخلق الثبلاثء، يـو اؼبكركه كخلق االثنني، يـو فيها الشجر كخلق األحد،

 يـو العصر بعد آدـ كخلق اػبميس، يـو الدكابٌ  فيها كبثٌ  األربعاء، يـو
 إذل العصر بني فيما اعبمعة، ساعات من ساعة آخر كيف اػبلق، آخر اعبمعة،
 ؼبا ـبالفنا لكونو اغبٌفاظ أغفلو قد مسلم صحيح يف اغبديث أفٌ  كمع". الليل
 أًٌيـ، سٌتة يف بينهما كما كاألرض السماكات خلق هللا أفٌ  من القرآف يف جاء
 أف يبيكن كال األحبار، كعب عن ىريرة، أَب ركاية من ىو: فقالوا! سبعة ال

 شارحنا يكوف بل القرآف، مع يتعارض ال  قولو ألفٌ  الرسوؿ، قوؿ من يكوف
 . (ّ)«آلًيتو كمفٌسرنا لو،
هللا  أفٌ "ىريرة:  ركاية حديث أِب خذ على مسلم ا أي كفبٌ »ابز:  قاؿ ابن -

                                                           
 .ِٔ( اؼبنار اؼبنيف: ُ)
 .ّّٔ/ُ( تفسري القرآف العظيم: ِ)
 .ُِّ-ُِِ( ىذا ديننا: ّ)
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برفعو  بعض ركاتو كىمى  ... اغبديث. كالصواب أفٌ "خلق الرتبة يـو السبت
كبذلك علم ... عن كعب األحبار ، ا ىو من ركاية أِب ىريرةكإمبٌ  ، للنيبٌ 

، كغلط "هللا خلق الرتبة يـو السبت أفٌ " : أىل العلم غلط من ركل عن النيبٌ 
ات ا ذلك من اإلسرائيليٌ كمن قاؿ بقولو يف ذلك، كإمبٌ  ،كعب األحبار

 .(ُ)«الباطلة
أٌما اغبديث الثالث: "خلق هللا الرتبة يـو السبت"، إذل »قاؿ ابن عثيمني:  -

 ،كقد أنكره العلماء عليو ، آخر اغبديث. فهذا اغبديث ركاه اإلماـ مسلم
ألنٌو ىبالف القرآف الكرصل، ؛  كال يصٌح عن النيبٌ  ،فهو حديث ليس بصحيح

طئوف ىبي  ،بشره  لةه قى فهو ابطل، ألٌف الذين رككا: نػى  ،ككٌل ما خالف القرآف الكرصل
صيبوف، كالقرآف ليس فيو خطأ، كٌلو صواب منقوؿ ابلتواتر، فما خالفو من كيي 

يح، كإف ركاه من ركاه؛ ألٌف الركاة م أبنٌو غري صحكى أٌم حديث كاف، فإنٌو وبي 
مباشرة، لكن بواسطة اإلسناد... فهذا  ، ىؤالء ال يتلٌقوف عن رسوؿ هللا
كال غرابة يف  ، ، على اإلماـ مسلم اغبديث، فبٌا أنكره أىل العلم

صيبوف، طئوف كيي ىبي  ،كغري مسلم" كٌلهم بشره  ،مسلم" ،اإلنساف بشره  ذلك، ألفٌ 
 .(ِ)«فينا إًٌيهفقد كي  ،ما داـ ضعيفنا ،أف نتكٌلم عليوفعلى ىذا ال حاجة 

 يف حديث الصورة: *
 إفٌ : " النيبٌ  عن ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنني:  -
 لو يكوف أف عن هبلٌ  -كتعاذل  تبارؾ - . كهللا"صورتو على آدـ خلق  هللا

 كلو تعاذل، هللا إفٌ : قالوا كما نقوؿ ككبن :ؿبٌمد أبو قاؿ .مثاؿ أك صورة،

                                                           
 . َٕ/ِٓ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
 .ٕٓٔ-ْٕٔ/ٔ( شرح رًيض الصاغبني: ِ)
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 الشيء، ألفوا الناس ردٌبا أفٌ  غري مثاؿ، أك صورة لو يكوف أف عن هبلٌ  اغبمد،
يف كصفو  ،هللا تعاذل يقوؿ أال ترل أفٌ  مثلو. كأنكركا عنده، فسكتوا بو، كأنسوا
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى الس ًميعي اٍلبىًصريي﴾: نفسو  على أفٌ  كظاىر ىذا يدؿٌ  .(ُ)﴿لىٍيسى كى

 على ىذا الظاىر -الشيء، فقد صار  الشيء غريي  لي ثٍ هو شيء، كمً شبً و ال يي لى ثػٍ مً 
 .(ِ).«..لثٍ  تعاذل مً  -
 يف حديث الشّك: *
 عن الزىرٌم، عن ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنني:  -
 أِب، من ابلشكٌ  أحقٌ  أان: "قاؿ أنٌو  النيبٌ  عن ىريرة، أِب عن سلمة أِب

 ديعي ما إذل ديعيت كلو شديد، ركن إذل ليأكم كاف إف لوطنا، هللا كرحم إبراىيم،
 كطعن لوط، على كطعن إبراىيم، على طعن كىذا: قالوا ".ألجبت يوسف إليو
 ذكركا، فبٌا شيء فيو ليس إنٌو: نقوؿ ككبن: ؿبٌمد أبو قاؿ . نفسو على
 .(ّ)«كنعمتو.... تعاذل هللا حبمد

 يف حديث الكذابت: *
أنٌو قاؿ:  ة ركل عن النيٌب ويٌ شٍ حى ػكاعلم أٌف بعض ال»الفخر الرازٌم: قاؿ  -
نقبل مثل ىذه  أاٌل ى ػكل: األى  ثبلث كذابت". فقلتي إاٌل  كذب إبراىيم  "ما

لزمنا تكذيب الركاة؟!  ،م نقبلوػاألخبار، فقاؿ على طريق االستنكار: فإف ل
، كإف لزمنا اغبكم بتكذيب إبراىيم  ،إف قبلناه ،فقلت لو: ًي مسكني

عن  شٌك أٌف صوف إبراىيم  لزمنا اغبكم بتكذيب الركاة؛ كال ،رددانه

                                                           
 .ُُ( الشورل: ُ)
 .ُّٕ( أتكيل ـبتلف اغبديث: ِ)
 .ُٗٓ( أتكيل ـبتلف اغبديث: ّ)
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 .(ُ)«مجاىيل عن الكذبػكذل من صوف طائفة من الالكذب أى 
 يف حديث الذيخ: *
 من اغبديث ىذا اإلظباعيليٌ  استشكل كقد»قاؿ ابن حجر العسقبلشٌل:  -

 من نظر؛ صٌحتو يف خرب ىذا أخرجو: أف بعد فقاؿ صٌحتو، يف كطعن أصلو،
لف ال هللا أفٌ  علم إبراىيم أفٌ  جهة ، ألبيو صار ما هبعل فكيف اؼبيعاد، ىبي  خزًين
 كىافى  كىمىا﴿ تعاذل: قولو لظاىر ـبالف اغبديث ىذا غريه: كقاؿ بذلك؟ علمو مع

ةو  عىنٍ  ًإال   أًلىبًيوً  إًبٍػرىاًىيمى  اٍسًتٍغفىاري  هي  كىعىدىىىا مىٍوًعدى ى  فػىلىم ا ًإًي   تػىبػىر أى  َّللً ً  عىديكٌّ  أىن وي  لىوي  تػىبػىني 
 .(ّ)«ذلك... عن كاعبواب انتهى. ،(ِ)﴾ًمٍنوي 

 يف حديث احلطّة: *
من  ،كم يف ىذا التبديلا ري فبٌ  ،كال ثقة لنا بشيء»قاؿ ؿبٌمد رشيد رضا:  -

ة، كما قالو األستاذ ات الوضعيٌ اإلسرائيليٌ و من ة، فكلٌ كال عربيٌ  ،ةألفاظ عربانيٌ 
  ،اكمرفوعن  ،اموقوفن  ،ي الصحيح كالسننػف ،ج بعضورٌ اإلماـ ىنالك. كإف خي 

"قيل لبين إسرائيل:  :كغرينبا ،ي الصحيحنيػمرفوع فػىريرة ال كحديث أِب
ا كىقيوليوا ًحط ةه﴾ ﴿اٍدخيليوا اٍلبىابى سيج دن
 ،على أستاىهم فدخلوا يزحفوف ،(ْ)

يف تفسري  ركاه البخارمٌ  ."شعرية" :كيف ركاية ،ة يف شعرة"ة، حبٌ كقالوا: حطٌ 
أخي كىب، كنبا صاحبا الغرائب يف  ،واـ بن منبٌ من طريق نبٌ  ،السورتني
 ،و ظبعوفيحتمل أنٌ  ، ىريرة بسماع ىذا من النيبٌ  ح أبوم يصرٌ ػات. كلاإلسرائيليٌ 

                                                           
 .ُِِ/ُٖ( التفسري الكبري: ُ)
 .ُُْ( التوبة: ِ)
 .ََٓ/ٖ( فتح البارم: ّ)
 .ٖٓ( البقرة: ْ)
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مدرؾ عدـ اعتماد  عنو، كىذا لو رك إذ ثبت أنٌ  ؛من كعب األحبار
  .(ُ)«سنده ات، كإف صحٌ على مثل ىذا من اإلسرائيليٌ  رضبو هللا تعاذل، ،األستاذ

 يف حديث اللطمة: *
 أثره. يسوء ؼبا مثبلن  تيضرىب موسى: لطمة»قاؿ أبو منصور الثعاليٌب، األديب:  -
 لذلك، ليستعدٌ  موتو؛ بوقت نويؤذً  أف ربٌو سأؿ موسى أفٌ  األٌكلني: أساطري كيف
 بقبض كأمره اؼبوت، ملك أرسل إليو اتضر، سعادة لو هللا تعاذل كتب فلٌما

ربه أف بعد ركحو،  زاؿ فما ابألمر، كأخربه آدمٌي، صورة يف فأاته بذلك؛ ىبي
 منها لطمة؛ فذىبت لطمو ذلك، يف العزيبة انفذ رآه كحني كيبلٌجو؛ وباٌجو
 قيل: كفيو أعور. اآلف إذل فهو عينيو، إحدل

 أعورا تركتكى  موسى لطمةي           مينكرنا لقيتى  اؼبوت ملكى  ًي
 .(ِ)«اغبكاية ىذه عهدة من برمء كأان

 يف يستطيل فهو ابإلغباد، اغبديث نًكرى مي  مى صى كى  كمن»قاؿ ؿبٌمد الغزارٌل:  -
. الصٌحة مرتبة عن بو تنزؿ قادحة، عٌلة متنو يف أفٌ : كاغبقٌ . اؼبسلمني أعراض
 رىاييبصً  منتػال يف كالعٌلة. عقائدًيًّ  خبلفنا كليس فكرٌم، خبلؼ قبولو أك كرفضو

 .(ّ)«السطحيٌ  الفكر على أصحاب كزبفى قوف،حقًٌ مي ػال
 يف حديث الفأر: *
 يهوديٌة، هاػإنٌ " الفأرة: يػف ككركايتهم»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنني:  -

                                                           
 .ّّٕ/ٗآف اغبكيم: ( تفسري القر ُ)
 . ُُٗ-ُُٖ/ُ( شبار القلوب: ِ)
 .ِٗ( السٌنة النبويٌة بني أىل الفقو كأىل اغبديث: ّ)
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 . (ُ)«..."تشربو ال اليهود أفٌ  كما اإلبل، ألباف تشرب ال هاػكإنٌ 
 حٌساف، بن كىشاـ اغبٌذاء، خالد فرفعو رفعو، يف اختيلف»قاؿ الدارقطيٌن:  -

 عن فريكم أيٌوب، عن كاختيلف .ىريرة أِب عن سريين، ابن عن كأشعث،
 عن كحبيب كىشاـ، أيٌوب عن سلمة، بن ضبٌاد عن ضبٌاد، بن األعلى عبد
 سلمة، بن ضبٌاد عن موسى، بن اغبسن كركاه .مرفوعنا ىريرة أِب عن سريين، ابن
 .(ِ)«موقوفنا ىريرة أِب عن سريين، ابن عن كىشاـ، الشهيد بن حبيب عن

 .فمن صٌحح كقف ىذا اؼبنت، فقد نفى نسبتو إذل النيٌب  
 فيقدت، األمم من أٌمة : أفٌ  عنو مسلم كتاب يف ككقع»عطٌية:  ابن قاؿ -

 ظنٌّ  فهو ىذا، كاف أراد فإف يينسل، اؼبمسوخ أفٌ  كظاىر ىذا الفأر، كأيراىا
 اؼبمسوخ أفٌ  ذلك بعد إليو أيكحي مثٌ  التبليغ، يف لو مدخل ال أمر ، يف منو
 تذكري ابٌطراح كأمره بدر، مياه ، على نزكلو قلناه ما كنظري يينسل، ال

 .(ّ)«النخل
 بعد مأيعلً  مثٌ  بظٌنو، ىذا قاؿ أنٌو كالظاىر أظٌنها، ال أم:»قاؿ ابن اعبوزٌم:  -

  .(ْ)«ذلك
راىا كال أي "يف حديث أِب ىريرة:  ا قولو كأمٌ »قاؿ أبو عبد هللا القرطيٌب:  -
كما كاف  "،تخى سً و من القركف اليت مي لعلٌ  ،ال أدرم": بٌ كيف الض   "، الفأرإاٌل 

 فكاف خ،ميسً  فبٌا نباكغريي  كالفأري  الضبُ  يكوف ألفٍ  ،كخوفنا ظنًّا كاف فإمٌبا مثلو،

                                                           
 .ْٓ( أتكيل ـبتلف اغبديث: ُ)
 .ّٕ-ّٔ/َُ( العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة: ِ)
 .ُُٔ-َُٔ/ُ( اٌرر الوجيز: ّ)
 .ْٖٔ/ّ( كشف اؼبشكل: ْ)
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، ؼبسخ هبعل مػل هللا أفٌ  إليو ييوحى أف ، قبل منو حدسنا ىذا  أيكحي فلٌما نسبلن
 .(ُ)«خميسً  فبٌا ليسا كالفأر الضبٌ  أفٌ  كعلم ؼ،التخوُ  ذلك عنو زاؿ بذلك، إليو

حدس" ػن الفأر مبيٌن، على الظٌن، كالػمؤٌلفوف الذين قالوا: "إٌف متػفال 
، ، بصفتو البشريٌة؛ كإمٌبا ينفوف صدكره منو ينفوف صدكره، من النيٌب  ال

 بصفتو النبويٌة )التبليغٌية(؛ دبعَن أهٌنم ينفوف نسبتو إذل )الوحي اؼبنز ؿ(. 
 يف حديث االحتجاج: *
 كاف   موسى أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنني:  -

، ، كاف بكر أاب كأفٌ  فحٌجو،  آدـ كحاجٌ  قدرًيًّ  فحٌجو عمر، كحاجٌ  قدرًيًّ
 اػبرب، على ككذب ص،زبرُ  ىذا إفٌ : نقوؿ ككبن :ؿبٌمد أبو قاؿ .عمر
، كاف   موسى أفٌ  اغبديث: من شيء يف جاء أنٌو نعلم كال  أفٌ  كال قدرًيًّ
 .(ِ)«...قدرًيًّ  كاف بكر أاب
:  النيبٌ  د بن سريين، عن أِب ىريرة، عنٌ عن حديث ؿبمٌ »: الدارقطينٌ  سيًئل -
اد بن زيد، عن فركاه ضبٌ  لف عنو يف رفعو؛اختي فقاؿ:  ."آدـ، كموسى احتجٌ "
رفعو، قاؿ ذلك إسحاؽ بن  ،د، عن أِب ىريرةوب، كىشاـ، عن ؿبمٌ أيٌ 
وب اد بن زيد، عن أيٌ مٌ ػإسرائيل، عنو، ككقفو سليماف بن حرب، عن ح يػأب

 عوف، ابن عن ىاركف، بن الرحيم عبد عوف؛ فركاه ابن عن كاختيلف كحده.
 بن مهدمٌ  كرفعو يرفعو، مرفوعنا، كغريه ال ىريرة أِب عن ؿبٌمد، عن كىشاـ،
 ككقفو عنو، إًيس، أِب بن آدـ قالو ىريرة، أِب عن سريين، ابن عن ميموف،
 أخو ،الرضبن عبد بن سعيد كركاه .عنو منيع، ابن قالو مهدٌم، عن ىدبة،

                                                           
 .ُّٕ/ِ( اعبامع ألحكاـ القرآف: ُ)
 .ّّْ( أتكيل ـبتلف اغبديث: ِ)
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 ككاف موقوفنا، ،ىريرة يػأب عن سريين، ابن عن ٌي،ػالراسب ىبلؿ كأبو حرٌة، أِب
 .(ُ)«اغبديث رفع يتوٌقى ما كثرينا ىبلؿ أبو

 .فمن صٌحح كقف ىذا اؼبنت، فقد نفى نسبتو إذل النيٌب  
 على السابق ابلقدر احتجٌ  آدـ أفٌ  الناس من كثري ظنٌ  كقد»قاؿ ابن تيمٌية:  -
 كٌذبوا فريق :أحزاب ثبلثة الظنٌ  ىذا ألجل صاركا مثٌ  الذنب، على اؼببلـ نفي
 أٌف ىذا ابالضطرار اؼبعلـو من ألنٌو كغريه؛ اعبٌبائيٌ  عليٌ  كأِب اغبديث، هبذا

 اغبديث، مراد ىذا يكوف أف يبتنع أنٌو ريب كال الرسل، بو جاءت ما خبلؼ
 ؼبن حٌجة القدر هبعلوا أف األنبياء كأتباع األنبياء كصبيع ، بل النيبٌ  تنزيو كهبب
 .(ِ)«....كرسولو هللا عصى

 من قـو فرٌده اغبديث، ىذا يف الناس مسالك اختلفت كقد»قاؿ ابن كثري:  -
 كىو اعبربيٌة، من قـو بو كاحتجٌ . السابق القدر إثبات من تضٌمن ؼبا القدريٌة؛
 بتقدصل عليو احتجٌ  لػٌما موسى"، آدـ "فحجٌ : قاؿ الرأم؛ حيث ابدم ؽبم ظاىر
 .(ّ)«ىذا...اعبواب عن  كسيأيت كتابو،

 يف حديث اذلرولة: *
 عن ىريرة كأِب ذرٌ  أِب عن ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنني:  -

 كمن ذراعنا، منو تقرٌبت شربنا، إرلٌ  تقٌرب من: " هللا يقوؿ: قاؿ أنٌو  النيبٌ 
 .(ْ)«..".ىركلة أتيتو يبشي، أاتشل كمن ابعنا، منو تقرٌبت ذراعنا، ميٌن  تقٌرب

                                                           
 .ُُٔ-ُُٓ/ٖ( العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة: ُ)
 .ُْٖ-ُّٖ/ٖ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ُٕٗ/ُ( البداية كالنهاية: ّ)
 .ِّٕ( أتكيل ـبتلف اغبديث: ْ)
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 د:يف حديث الرتدُّ  *
 لعٌدكه الصحيح، اعبامع ىيبة لوال جدًّا، غريب حديث فهذا»قاؿ الذىيٌب:  -
 كليس شريك، بو ينفرد فبٌا كألنٌو لفظو، لغرابة كذلك ـبلد؛ بن خالد منكىرات يف

 البخارٌم، عدا من خٌرجو كال اإلسناد، هبذا إاٌل  اؼبنت، ىذا ييركى  ابغبافظ، كدل
   .(ُ)«أضبد... مسند يف أظٌنو كال
ة من دكف بقيٌ  ،د ِبخراجو البخارمٌ ىذا اغبديث تفرٌ »قاؿ ابن رجب اغبنبلٌي:  -

ثنا خالد بن ـبلد، د بن عثماف بن كرامة، حدٌ مٌ جو عن ؿبأصحاب الكتب، خرٌ 
ثين شريك بن عبد هللا بن أِب مبر، عن عطاء، عن حدٌ  ثنا سليماف بن ببلؿ،حدٌ 

دت عن كما تردٌ "كزاد يف آخره:  فذكر اغبديث بطولو، ، أِب ىريرة، عن النيبٌ 
 ."كأان أكره مساءتو ،يكره اؼبوت ،دم عن نفس اؼبؤمنتردٌ  ،أان فاعلو ،شيء

مسند  د بو ابن كرامة عن خالد، كليس ىو يفكىو من غرائب الصحيح، تفرٌ 
ري، مناك م فيو أضبد كغريه، كقالوا: لوتكلٌ  خالد بن ـبلد القطواشلٌ  أضبد، مع أفٌ 

 و كقعو ابن يسار، كإنٌ و ابن أِب رابح، كقيل: إنٌ كعطاء الذم يف إسناده قيل: إنٌ 
 ،رخى كم ىذا اغبديث من كجوه أي كقد ري   كذلك.يف بعض نسخ الصحيح منسوابن 

 .(ِ)«ها عن مقاؿ...ال زبلو كلٌ 
 يف حديث النزول: *
 -كتعاذل  تبارؾ - هللا أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنني:  -
 داعو  من ىل: "فيقوؿ الليل، من األخري، الثلث يف الدنيا، السماء إذل ينزؿ

                                                           
، كإرشاد السارم: ُّْ/ُُ، كانظر: فتح البارم: ِْٔ-ُْٔ/ُ( ميزاف االعتداؿ: ُ)
ٗ/َِٗ. 
 .َٕٕ( جامع العلـو كاغبكم: ِ)
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 كينزؿ عرفة، أىل إذل عرفة، عشٌية ؟ كينزؿ"لو فأغفر مستغفر أك لو؟ فأستجيب
 قبىٍوىل ًمنٍ  يىكيوفي  مىا: ﴿تعاذل لقولو كىذا خبلؼ .شعباف من النصف ليلة يف

ثىةو   ًإال   أىٍكثػىرى  كىالى  ذىًلكى  ًمنٍ  أىٍدسلى  كىالى  سىاًدسيهيمٍ  ىيوى  ًإال   طبىٍسىةو  كىالى  رىاًبعيهيمٍ  ىيوى  ًإال   ثىبلى
 كىيف  إًلىوه  الس مىاءً  يف  ال ًذم كىىيوى : ﴿كعزٌ  جلٌ  كقولو ،(ُ)﴾كىانيوا مىا أىٍينى  مىعىهيمٍ  ىيوى 

 عن شأف يشغلو كال مكاف، بكلٌ  أنٌو على الناس أصبع كقد .(ِ)﴾إًلىوه  اأٍلىٍرضً 
 .(ّ)«...: نقوؿ ككبن :ؿبٌمد أبو قاؿ .شأف

 يف حديث الرؤية: *
 تركف: "قاؿ  النيبٌ  أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنني:  -

 تعاذل كهللا ".رؤيتو يػف تضاٌموف ال البدر، ليلة القمر تركف كما القيامة يـو رٌبكم
ًمٍثًلوً  لىٍيسى : ﴿كيقوؿ ،(ْ)﴾اأٍلىٍبصىارى  ييٍدرًؾي  كىىيوى  اأٍلىٍبصىاري  تيٍدرًكيوي  الى : ﴿يقوؿ  كى
 ييشبو خالقػال يكوف أف - العقل حٌجة يػف - جوزػي كليس: قالوا .(ٓ)﴾شىٍيءه 
 أىٍنظيرٍ  أىًرشل  رىبًٌ : ﴿موسى  قاؿ الصفات، كقد من شيء يف مخلوؽ،ػال

 فيو فالرؤية صحيحنا، حديثػال ىذا كاف فإف: . قالوا(ٔ)﴾تػىرىاشل  لىنٍ  قىاؿى  إًلىٍيكى 
: كقاؿ ،(ٕ)﴾الظًٌل   مىد   كىٍيفى  رىبًٌكى  ًإذلى  تػىرى  مٍ ػأىلى : ﴿تعاذل قاؿ كما العلم، معَنػب

                                                           
 .ٕ( اجملادلة: ُ)
 .ْٖ( الزخرؼ: ِ)
 .ّّٗ( أتكيل ـبتلف اغبديث: ّ)
 .َُّ( األنعاـ: ْ)
 .ُُ( الشورل: ٓ)
 .ُّْ( األعراؼ: ٔ)
 .ْٓ( الفرقاف: ٕ)
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 إفٌ : نقوؿ ككبن :ؿبٌمد أبو قاؿ .(ُ)﴾قىًديره  شىٍيءو  كيلًٌ  عىلىى اَّلل ى  أىف   تػىٍعلىمٍ  مٍ ػأىلى ﴿
 الثقات عن ،الركاًيت لتتابع الكذب؛ مثلو على جوزػي ال صحيح، اغبديث ىذا
 .(ِ).«كثرية.. كجوه من بو،

 يف حديث الدهر: *
: قاؿ  النيبٌ  أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنني:  -
 -الركاية  ىذه يف - فوافقتم ،"الدىر ىو تعاذل هللا فإفٌ  الدىر، تسٌبوا ال"

كانت تقوؿ:   اعباىلٌية يف العرب إفٌ : نقوؿ ككبن :ؿبٌمد أبو قاؿ .الدىريٌة
  .(ّ)«..قو كمصايبو".ئكانلتين قوارع الدىر كبوا ،"أصابين الدىر يف مارل كذا"

 يف حديث األبرص: *
ثنا حدٌ  ،ثنا اغبميدمٌ حدٌ  :قاؿ ،د بن إدريسثنا ؿبمٌ حدٌ »يلٌي: قى قاؿ العي  -

 :كاف ثبلثة  :يقوؿ ،ريمى يد بن عي بى و ظبع عي ثنا عمرك بن دينار أنٌ حدٌ  ،سفياف
 ،ككانوا ؿبتاجني - فنسيتها ،قد ذكر لنا عمرك - كآخر بو زمانة ،دقعى كمي  ،أعمى

 : يليٌ قى قاؿ أبو جعفر العي  .كذكر اغبديث ،كىذا شاة ،فأعطى ىذا بقرة
 .(ْ)«بو كاف يقصٌ   ،كقصصو ،ريمى يد بن عي بى من كبلـ عي  ،كىذا أصل اغبديث

 كىو يبتليهم، أف هللا قضى معناه:"، يبتليهم أف هللا بدا" :قولو»قاؿ اػبطٌاٌِب:  -
 على كالبداء، شيء يػف البداء من ذلك كليس سابق، القضاء ألفٌ  البدء؛ معَن

                                                           
 .َُٔ( البقرة: ُ)
 .ِٖٗ-ِٕٗ( أتكيل ـبتلف اغبديث: ِ)
 .ِّْ( أتكيل ـبتلف اغبديث: ّ)
 .ُّٕ/ْالكبري: ( الضعفاء ْ)
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 .(ُ)«غلط كىو "، "بدا بعضهم: ركاه كقد .جائز رػغي هللا
: اغبميدمٌ  يذكره كدل الصحيح، ألفاظ بعض يف جاء كقد»قاؿ ابن اعبوزٌم:  -
 هللا، قضى: معناه: كقاؿ اػبطٌاٌِب، ركاه كذلك يبتليهم"، أف هللا بدأ ثبلثة "أفٌ 
 أف  "بدا: بعضهم ركاه كقد: قاؿ. سابق القضاء ألفٌ  البدء، معَن كىو

 .(ِ)«جائز غري هللا على البداء ألفٌ  غلط؛ كىو يبتليهم"،
رل من   ال بدٌ  ، فأقوؿ:(الصحيح)أعود إذل أحاديث ىذا »قاؿ األلباشٌل:  -

الباحث الفقيو  ة، كىي أفٌ ة، كتربئة للذمٌ بديها أداء لؤلمانة العلميٌ أي  ،كلمة حقٌ 
فيما ،   عنها اإلماـ الشافعيٌ ة، عرٌب  أف يعرتؼ حبقيقة علميٌ ال يسعو إاٌل 

 كلذلك أنكر العلماء بعض  كتابو".إاٌل  "أَب هللا أف يتمٌ  كم عنو من قولو:ري 
يف بعض األحاديث الصحيحة، فبل  ،كاةكقعت خطأ من أحد الر  ،الكلمات

 قولو يف حديث األبرص كاألقرع -ُ أبس من التذكري ببعضها على سبيل اؼبثاؿ:
مكاف الركاية الصحيحة: "أراد هللا"؛  "(: "بدا ُُْٕكاألعمى اآليت برقم )

نسبة البداء  تعاذل ال هبوز؛ كما سيأيت يف التعليق على اغبديث ىناؾ،   فإفٌ 
 .(ّ)«...عليهم لعائن هللا ،كىي من عقائد اليهود ،كيف ال

 يف حديث القدم: *
 سبتل ، ال النار "أفٌ  البخارمٌ  طرؽ بعض يف كقع ما كأفٌ »قاؿ ابن تيمٌية:  -

 ىذا يف كالناس. كثري كىذا الغلط، فيو كقع فبٌا آخر" خلقنا ؽبا هللا يينش  حٌت 
 اغبديث معرفة عن بعيد ىو فٌبن ككبوىم، الكبلـ أىل من طرؼ: طرفاف الباب

                                                           
 .ُٗٔٓ/ّ( أعبلـ اغبديث: ُ)
 .َْٕ/ّ( كشف اؼبشكل: ِ)
 .ٔ-ٓ/ِ( ـبتصر صحيح اإلماـ البخارٌم: ّ)
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 القطع يف أك أحاديث، صٌحة يف فيشكٌ  كالضعيف، الصحيح بني يبٌيز ال كأىلو،
 اتٌباع يٌدعي فٌبن بو. كطرؼ العلم أىل عند هبا، مقطوعنا معلومة، كوهنا مع هبا،

 حديثنا رأل أك ثقة، ركاه قد حديث، يف لفظنا كجد كٌلما بو، كالعمل اغبديث
 العلم، أىل جـز ما جنس من ذلك، هبعل أف ييريد الصٌحة، ظاىره ِبسناد،
 الباردة، التأكيبلت لو يتكٌلف أخذ اؼبعركؼ، الصحيح عارض إذا حٌت  بصٌحتو،

 مثل أفٌ  يعرفوف ابغبديث العلم أىل أفٌ  مع العلم، مسائل يف لو دليبلن  هبعلو أك
 .(ُ)«غلط ىذا
صحيح البخارٌم يف حديث كأٌما اللفظ الذم كقع يف »ابن القٌيم: قاؿ  -
فتقوؿ: ىل من مزيد"،  ،لقى فيهانش  للنار من يشاء، فيي نٌو يي إىريرة: "ك  أِب

رآف ػالق كنصُ  ،من بعض الركاة، انقلب عليو لفظو، كالركاًيت الصحيحة ،فغلط
 ،بعذًٌ يي  كأتباعو، كأنٌو ال ،أخرب أنٌو يبؤل جهٌنم من إبليس ،يرٌده، فإٌف هللا سبحانو
ى: ﴿كيل مىا أيٍلًقيى ًفيهىا فػىٍوجه ػقاؿ تعال. ولى سي ب ري ككذ   ،وٌجتي إاٌل من قامت عليو حي 

ًٍتكيٍم نىًذيره ػسىأىؽبىيٍم خىزىنػىتػيهىا أىلى  بٍػنىا كىقػيٍلنىا  .ٍم أيى مىا نػىز ؿى قىاليوا بػىلىى قىٍد جىاءىانى نىًذيره فىكىذ 
 .(ّ)«من خلقوا كال يظلم هللا أحدن  .(ِ)﴾اَّلل ي ًمٍن شىٍيءو 

من الدين.  ،لم ابلضركرةكمن الشذكذ: أف ىبالف ما عي »قاؿ ابن عثيمني:  -
مثالو: يف صحيح البخارٌم ركاية: "أنٌو يبقى يف النار فضل عٌمن دخلها من أىل 

لهم النار". فهذا اغبديث كإف كاف مٌتصل دخً فيي  ،نش  هللا ؽبا أقوامناالدنيا، فيي 
م ابلضركرة من الدين، كىو أٌف هللا تعاذل لً فهو شاٌذ؛ ألنٌو ـبالف ؼبا عي  ،السند

                                                           
 .َُٗ-ُٖٗ/ُّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ٗ-ٖ( اؼبلك: ِ)
 .َُٖ/ِ( حادم األركاح: ّ)
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ا، كىذه الركاية يف اغبقيقة قد انقلبت على الراكم، كالصواب أنٌو  ال يظلم أحدن
لهم دخً فيي  ،نش  هللا أقوامنامن أىل الدنيا، فيي  ،عٌمن دخلها ة فضله يبقى يف اعبنٌ 

 . (ُ)«ففيو ظلمه  ،ٌما األٌكؿ، أليس فيو ظلمه  ة، كىذا فضله اعبنٌ 
 يف حديث الضرس: *
 ضرس: "قاؿ  النيبٌ  أفٌ  ركيتم: قالوا»قاؿ ابن قتيبة، حاكينا قوؿ الطاعنني:  -

 قاؿ ".اعبٌبار بذراع ذراعنا أربعوف جلده ككثافة أحد، مثل النار، يف الكافر
  النيبٌ  كاف إف حسننا، خرجناػم حديثػال ؽبذا إفٌ : نقوؿ ككبن :ؿبٌمد أبو

  .(ِ)«أراده...
 موقف أهل احلديث:

كذىب )أىل اغبديث( قديبنا كحديثنا، إذل تصحيح أكثر ىذه األحاديث،  
سٌيما من كاف من )غبلة الصحيحني(؛ كذكركا الكثري من التأكيبلت  كال

 اؼبختلفة ؽبا؛ ككصفوا من أنكركىا ابالبتداع، كالضبلؿ، كاهٌتموىم برٌد السٌنة.
 كمن أمثلة ذلك ردكدىم على من أنكر )حديث اللطمة(: 

ٌماد بن سلمة، عن عٌمار بن ػحعن  ،قالوا: ركيتم»قاؿ ابن قتيبة: 
لطم عني ملك   : "أٌف موسى ىريرة، عن النيبٌ  عٌمار، عن أِب يػأب

از عليو العمى. ػموت العور، جػوز على ملك الػجػاؼبوت، فأعوره"، فإف كاف ي
كاف    قد لطم األخرل، فأعماه؛ ألٌف عيسى  بن مرصلاكلعٌل عيسى 

ككاف يقوؿ: "اللهٌم إف كنت صارفنا ىذه  ، أشٌد للموت كراىية من موسى
 كبن نقوؿ: إفٌ ك  د:ؿبمٌ  قاؿ أبو ".عن أحد من الناس، فاصرفها عيٌن  ،الكأس

                                                           
 .َّ( شرح اؼبنظومة البيقونٌية: ُ)
 .ُِّ( أتكيل ـبتلف اغبديث: ِ)
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 يف عند أصحاب اغبديث، كأحسب لو أصبلن  ،ىذا اغبديث حسن الطريق
 . (ُ)«...يدفعو النظر ال ،ة، كلو أتكيل صحيحاألخبار القديب

 ،ىذا حديث يطعن فيو اؼبلحدكف كأىل الزيغ كالبدع»كقاؿ اػبطٌاٌِب: 
ىذا  ،موسى، هللا كيقولوف: كيف هبوز أف يفعل نيبٌ  ،تولى قى كيغمزكف بو يف ركاتو كنػى 

 أيسبر كال ،فيستعصي عليو ،من أمره ،جاءه أبمر ،الصنيع دبلك من مبلئكة هللا
كىبلص إليو صٌكو كلطمو؟ ككيف ينهنهو اؼبلك  ،ككيف تصل يده إذل اؼبلك لو؟

ىذه أمور خارجة عن اؼبعقوؿ،  ضي أمر هللا فيو؟فبل يبي  ،اؼبأمور بقبض ركحو
  .(ِ)«كجو سالكة طريق االستحالة من كلٌ 

رسل إذل كنؤمن أبٌف ملك اؼبوت أي »اؼبقدسٌي: عبد الغيٌن قاؿ ك 
إاٌل نكره يي  ، ال عينو، كما صٌح عن رسوؿ هللا، فصٌكو، ففقأ  موسى

  .(ّ)«ضاٌؿ، مبتدع، راٌد، على هللا كرسولو
قاؿ ابن خزيبة: أنكر بعض اؼببتدعة ىذا »كقاؿ ابن حجر العسقبلشٌل: 

اغبديث، كقالوا: إف كاف موسى عرفو، فقد استخٌف بو، كإف كاف دل يعرفو، 
 .(ْ)«...فكيف دل يقتٌص لو من فقء عينو

 ًن مـحـايـد:تفس
ا أف يكوف الداعي، الذم دعا بعض اؼبنكرين  إذل إنكار  -ليس بعيدن

ىو الداعي نفسو، الذم دعا بعض اؼبصٌححني، إذل  -ىذه األحاديث 

                                                           
 .ََْاغبديث: ( أتكيل ـبتلف ُ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ/ُ( أعبلـ اغبديث: ِ)
 .ُْٗ-ُّٗ( االقتصاد يف االعتقاد: ّ)
 .ِْْ/ٔ( فتح البارم: ْ)
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 ، إذا كاف الفريقاف من الصادقني الػميخًلصني.تصحيح ىذه األحاديث أنفسها
خدمة  ىو الرغبة يف -عند بعض اؼبنكرين  -فقد يكوف سبب اإلنكار 

السٌنة النبويٌة، برفض ما يقطعوف، أك يرٌجحوف أنٌو دخيل عليها؛ كيكوف سبب 
ىو الرغبة يف خدمة السٌنة النبويٌة، بقبوؿ  -عند بعض اؼبصٌححني  -التصحيح 

 ما يقطعوف، أك يرٌجحوف أنٌو جزء منها.
ىي الداعي الذم  -يف الدفاع عن السٌنة النبويٌة  -فالرغبة الصادقة 

 يو بعض اؼبنكرين، كبعض اؼبصٌححني؛ كلكٌنهم اختلفوا يف اؼبنهج. اشرتؾ ف
أف تكوف تلك األحاديث دخيلة  -إف قبلوىا  -فبعض اؼبنكرين ىبشوف 

على السٌنة النبويٌة؛ فريفضوهنا لذلك، كما يرفض اغبارس دخوؿ من يقطع، أك 
 يرٌجح كونو غريبنا عن أىل الدار، فيجاهبو ابلطرد كاؼبنع كاإلقصاء.

أف تكوف تلك األحاديث  -إف رٌدكىا  -كبعض اؼبصٌححني ىبشوف 
جزءنا من السٌنة النبويٌة، فيقبلوهنا لذلك، كما يقبل اغبارس دخوؿ من يقطع، أك 

ا من أىل الدار، فيستقبلو ابلرتحيب كاغبفاكة.  يرٌجح كونو كاحدن
ة، م تكن ـبالًفة، لؤلدلٌة القطعٌية، ـبالىفة قطعيٌ ػىذه األحاديث، إف لك 

فبل أقٌل من كوهنا ؛ ( صراحةن اغبديث اؼبردكد)يف شعبة  ،لها اؼبؤٌلفوفحبيث ييدخً 
 . اؼبؤٌلفني، ال كٌلهم ، ـبالىفة ظنٌػٌية، كلو عند بعضلؤلدٌلة القطعٌيةـبالًفة 

ق، كانتفاء الظٌن كىذه اؼبخالىفة الظنٌػٌية النًٌسبٌية كفيلة ابنتفاء القطع اؼبطلى 
لوا ىذه األحاديث اؼبختلىف فيها، يف حوف أف ييدخً صحًٌ ق، فبل يستطيع اؼباؼبطلى 

ق؛ كإمٌبا ق، أك بطريقة الظٌن اؼبطلى شعبة اغبديث اؼبقبوؿ، بطريقة القطع اؼبطلى 
 يفعلوف ذلك بطريقة القطع النًٌسيٌب، أك بطريقة الظٌن النًٌسيٌب؛ بسبب االختبلؼ.
كلذلك عمد بعض اؼبؤٌلفني، إذل إخراج ىذه األحاديث االختبلفٌية، من 
شعبة اغبديث اؼبقبوؿ، كأدخلوىا يف شعبة اغبديث اؼبؤج ل، كىو اغبديث الذم 
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، أك إنكارنا؛ فاختاركا ق، كيتعٌذر فيو الظٌن اؼبطلى يتعٌذر فيو القطع اؼبطلى  ق، إثبااتن
 ف، كالتأجيل فيو. التوقُ 

اثن عن حاالت قبوؿ اغبديث، كرٌده، ، متحدًٌ لعسقبلشلٌ قاؿ ابن حجر ا
د فيها أصل وجى ألهٌنا إٌما أف يي  ؛إمٌبا كجب العمل ابؼبقبوؿ منها: »ف فيوكالتوقُ 

صفة القبوؿ، كىو ثبوت صدؽ الناقل، أك أصل صفة الرٌد، كىو ثبوت كذب 
و؛ الناقل، أك ال. فاألٌكؿ: يغلب على الظٌن صدؽ اػبرب؛ لثبوت صدؽ انقل

ح. طرى ذ بو. كالثاشل: يغلب على الظٌن كذب اػبرب؛ لثبوت كذب انقلو؛ فيي فيؤخى 
توٌقف فيو، فإذا قو أبحد القسمني التحق، كإاٌل فيي لحً جدت قرينة تي كالثالث: إف كي 

د فيو وجى صار كاؼبردكد، ال لثبوت صفة الرٌد، بل لكونو دل تي  ،ف عن العمل بوقًٌ وي تػي 
 .(ُ)«ب القبوؿوجً صفة تي 

 ؛خاٌص فيهاػبياف رأيي ال -من سرد ىذه األحاديث  -كليس الغرض 
 القدامى كادثوف؟!!!  -فيها، كيف أمثاؽبا  -فما قيمة رأيي، كقد اختلف 

 ، كبياف بطبلنػها.: ىو الرٌد على الشبهة الرئيسةسردىاما الغرض من ػكإنٌ 
 فهذه الشبهة ابطلة؛ ألهٌنا قائمة على مقٌدمتني:

 على اغبقائق السٌت، اؼبذكورة آنفنا. ة، ببل ريب، ابالعتماد ابطل -األوىل
ق، ألٌف القطع ـبتلىف فيها، كما اختيلف فيو ال يبيكن فيو القطع اؼبطلى  -الثانية
 -عند االختبلؼ  -ق ال يكوف يف مواطن االختبلؼ، كإمٌبا يقطع القاطع اؼبطلى 

 قطع، كىبالفو فيها آخركف.ابلقطع النًٌسيٌب؛ العتماده على أدٌلة يراىا كافية لل
كذل  مقٌدمة األي ػم تصٌح؛ فإٌف بطبلف الػكسواء أصٌحت اؼبقٌدمة الثانية، أـ ل 

 مزعومة. ػكفيل ِببطاؿ النتيجة ال

                                                           
 .َُِ( نزىة النظر: ُ)
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تصلح أف  مقٌدمتني الػكابشرتاط )قطعٌية األدلٌة( يتبنٌي بوضوح أٌف كلتا ال
 مزعومة.ػعلى صٌحة النتيجة ال ،تكوف دليبلن قطعيًّا
ٌما تقٌدـ أٌف )اإلسبلـ( برمء كٌل الرباءة من )اإلسرائيلٌيات(، ػفاغباصل م

كأٌف )السٌنة النبويٌة( بريئة كٌل الرباءة من )اإلسرائيلٌيات(، كأٌف اشتماؿ بعض 
لن يغرٌي  -على الكثري من )اإلسرائيلٌيات(  -مؤٌلفات الػمنتسبني إذل )اإلسبلـ( 
 مٌية إاٌل )القرآف الكرصل(، ك)السٌنة النبويٌة(.اغبقيقة؛ فبل مصدر للحقائق اإلسبل
 مسلمنيػى الػإل ،لقوفاليهود كانوا يي  كلكنٌ »قاؿ ؿبٌمد رشيد رضا: 

 ؛مزجوىا بدينهمػهم، كيبى تػي كي   (ُ)ىااليودع ؛همػعاتخرتى ػهم، أك مػمن خرافات ،اأخبارن 
ي ػف ،ما ال أصل لو - ةرافيٌ خي ػات المن اإلسرائيليٌ  - ي كتب قومناػجد فػكلذلك ن

ي ػف ،عن أكائلنا ،كمما ري  س كل  قدًٌ ن يي مى  - فينا - دػوجى م، كال يزاؿ يي ػالعهد القدي
من  لً إاٌل  ،محيص ذلكػت كال يتمٌ  .كالتمحيص ،ره، كيرفعو عن النقدػالتفسري، كغي

 .(ِ)«إسرائيل ب بينتي لع على كي اط  

                                                           
 ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )لييوًدعوىا(.ُ)
 .ِٖٔ-ِٕٔ/ْ( تفسري القرآف اغبكيم: ِ)
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 الاحتجاج العمليّ 

 
كن القطع اآلحاد ظنٌػٌية الثبوت، ال يبي : إذا كانت أحاديث قيل فإن

، يف الواقع، كنفس األمر، فكيف يعمل دبقتضاىا بصٌحة صدكرىا، من النيٌب 
 ا كحديثنا؟! أكثر اؼبنتسبني إذل اإلسبلـ، قديبن 

: إذا كاف أحدان يسافر يف طريق مستقيم، مٌدة طويلة، آمننا مطمئنًّا، قلت
 رعٌيني: رنا، بني طريقني فمثٌ كجد نفسو ـبيػ  

ـٌ، يسلكو اؼبسافركف كٌلهم، كقد علموا علم  طريق اليقٌن: -أ كىو طريق عا
 اليقني استقامتو، كسهولتو، كتنٌعموا فيو ابألماف كالراحة.

كىو طريق خاٌص، ال يسلكو إاٌل القليل من اؼبسافرين، كمن  طريق الظّن: -ب
اغبذر، كدل يفارؽ  يسلكو منهم، فإنٌو ينجو يف الغالب، من اؼبهالك، إف توٌخى

 بعض اؼبتاعب، كاؼبخاكؼ. -مع ذلك  -صباعة اؼبسافرين، لكٌن فيو 
غنيو عن ال ريب يف أٌف اؼبسافر العاقل سيسلك طريق اليقني، ما داـ يي  

 طريق الظٌن؛ ليتنٌعم ابلراحة كاألماف، كينجو من اؼبتاعب كاؼبخاكؼ.
كن أف ياء، ال يبي كلكٌن ىذا اؼبسافر العاقل نفسو، حني وبتاج إذل أش 

سيسلك طريق الظٌن، ألنٌو  -يف ىذه اغباؿ  -هبدىا، يف طريق اليقني؛ فإنٌو 
 يتوٌقع النجاة غالبنا، فيحتمل اؼبتاعب كاؼبخاكؼ؛ من أجل أف يناؿ مبتغاه.

ب سلوؾ طريق الظٌن؛ ألنٌو كليس من اغبكمة أف وبملو اػبوؼ على ذبنُ  
كنو االستغناء عنو، إليو، فبٌا ال يبي إذا ذبٌنب سلوكو، فقد خسر ما وبتاج 

 كنو أف هبده يف طريق اليقني.يبي  كال
فسلوؾ اؼبسافر العاقل لطريق الظٌن، إمٌبا يكوف يف حالة انعداـ البديل  

ال بٌد أف  -لكي يصل إذل غايتو من سفره  -األفضل، كىو طريق اليقني؛ فإنٌو 
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، كجب عليو أف يبحث عن أفضل وصلو، فإف دل هبد طريقنا يقينيًّايسلك طريقنا يي 
 طريق فبكن، كىو الطريق الظيٌنٌ، كخببلفو لن يصل إذل غايتو.

كىذا ما قبده كاضحنا يف حياتنا، بصورىا اؼبختلفة، كمنها اغبياة العملٌية؛  
فهم؛ لكٌن ىذا دل يبنع رى ؼ، الذين ىلكوا بسبب حً رى فكثريكف ىم أصحاب اغبً 

ؼ، بعد أف علموا هببلؾ رى ر يف تلك اغبً األعٌم األغلب منهم، من االستمرا
 -أقراهنم؛ ألهٌنم يرٌجحوف النجاة على اؽببلؾ، حني هبدكف أٌف نسبة اؽبالكني 

أقٌل بكثري من نسبة الناجني؛ كاغباجة تدعوىم إذل  -ؼ رى بسبب تلك اغبً 
 فهم.  رى العمل؛ من أجل اؼبعاش؛ كال سٌيما حني ال هبدكف بديبلن عن حً 

اة االجتماعٌية، ذبد الرجل يرغب يف الزكاج، كيسعى إليو، ككذلك يف اغبي 
كردٌبا رغب يف امرأة معٌينة، لتكوف زكجنا لو، فيبذؿ األمواؿ من أجلها، كيرجو أف 

 تلد لو األبناء الذكور. 
كىو يف كٌل ذلك، يرٌجح نيل السعادة، يف حياتو االجتماعٌية، كيستبعد 

كن أف يقطع بنيل السعادة، إف كاف من الشقاء كاألذل؛ كلكٌنو مع ذلك، ال يبي 
سٌيما إف كاف قد ظبع دبا جرل للكثري من الرجاؿ، من اؼبهالك،  العاقلني، كال

 كاؼبصائب، كاؼبتاعب؛ بسبب أزكاجهم، أك أبنائهم الذكور. 
كىكذا يف اغبياة الدينٌية، ىبتار اإلنساف العاقل طريق اليقني، فيٌتخذه  

نتفع بو، فإف دل هبد بعض ما وبتاج إليو، يف طريق كن أف يزادنا، لكٌل ما يبي 
ـ بسلوؾ طريق الظٌن، لكن بشرط كاجب أكيد، ىو أاٌل يؤٌدم لزى اليقني؛ فإنٌو مي 

 سلوؾ طريق الظٌن إذل معارضة بعض ما كجده يف طريق اليقني.
فإف كقع التعارض بني الطريقني، كاف على اإلنساف العاقل أف ىبتار طريق  

، ضطٌر افر الذم قد يي اليقني؛ كاؼبس إذل سلوؾ طريق الظٌن؛ للوصوؿ إذل أحياانن
 ،من قبل ،ما كجدهبعض بعض حاجاتو، فإف كجد يف طريق الظٌن ما يعارض 
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ى طريق اليقني؛ ػعن طريق الظٌن، إل ،حيدػن، كجب عليو أف يػطريق اليقي يػف
 مهالك.ػليسلم من ال

ىي  (ٌيات اإلسبلمٌيةالقطع)كلذلك كاف كاجبنا على اؼبسلم أف هبعل  
ي ػف ،جدهػى بعض ما ال يستطيع أف يػالطريق األٌكؿ كاألفضل؛ فإف احتاج إل

، بشرط أاٌل يؤٌدم (الظنٌػٌيات)، كجب عليو االعتماد على (القطعٌيات)طريق 
 .(القطعٌيات اإلسبلمٌية)اعتماده عليها إذل ـبالفة 

 مثلَّث اليقٌن:
، كىو (ث اليقنيثل  مي )هبب االعتماد على  (القطعٌيات اإلسبلمٌية)كؼبعرفة  

ب من ثبلثة أضبلع، كٌل ضلع منها عبارة عن صفة كاجبة أكيدة، ث مرك  ثل  مي 
ا، أك أكثر، من ىذه  من صفات الدليل الكايف، فإف فقد الدليل كاحدن

 كن أف يكوف كافينا.يبي  األضبلع، فإنٌو ال
 ىي: (ث اليقنيثل  مي )كأضبلع  

 عّي: التقدير القط -1
التقدير دبعَن بياف قدر الدليل، أم: بياف قيمتو االحتجاجٌية؛ فليس كٌل  
 يكوف صاغبنا لبلحتجاج بو، يف كٌل مسألة. -يستدٌؿ بو اؼبستدٌلوف  -دليل 
كن قبوؿ أٌم دليل، ما عدا دليلني اثنني، ففي إنشاء اغبكم الشرعٌي ال يبي  

الكرصل، كالسٌنة النبويٌة؛ فهما دليبلف ؿ، نبا: القرآف راجعني إذل الوحي اؼبنز  
 ئاف للحكم الشرعٌي، ببل ريب. نشً شرعٌياف قطعٌياف مي 

اػقدي - (مؤلٌفوفػال)ي يعتمد عليها ػر األدٌلة، التػػائػػػػػا سػػػأمٌ    - كحديثنا ،من
بشركط  -مكن أف يكوف بعضها ػي ما يػئة للحكم الشرعٌي، كإنٌ نشً مي  فهي ليست

 ،ماع االتٌفاقيٌ ػ، كىو اإلج(حكم الشرعيٌ ػال)عن  ،قطعيًّا كاشفنادليبلن  -معٌينة 
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 ة.ػػمزعومػماعات الػن اإلجػػػم ،واهػس اػػ، دكف مالثابت عن )السلف(، ثبواتن قطعيًّا
ليس ىو الذم  :خمسػعلى أعداد ركعات الصلوات ال (السلف)فإصباع  
ىي  :ؿمنز  ػالراجعة إذل الوحي ال ،، بل إٌف السٌنة النبويٌة(اغبكم الشرعيٌ )أنشأ 

 .(أعداد الركعات)اليت أنشأت ىذا اغبكم 
على ىذه األعداد، إاٌل دليل قطعٌي، كاشف عن  (السلف)كما إصباع  

م تكن ػجمعوا على أعداد الركعات، لو ل؛ فإهٌنم ما كانوا ليي (اغبكم الشرعيٌ )
 تبلفهم فيها.ثبواتن قطعيًّا، يبنع اخ -عندىم  -حقيقة شرعٌية اثبتة 

كال بٌد لو من مستند؛ ألٌف أىل اإلصباع ليست ؽبم رتبة »قاؿ الزركشٌي: 
ثبتوهنا نظرنا إذل أدلٌتها كمأخذىا، فوجب أف االستقبلؿ، ِبثبات األحكاـ، كإمٌبا يي 

بعد  ،يكوف عن مستند؛ ألنٌو لو انعقد من غري مستند، القتضى إثبات الشرع
 . (ُ)«، كىو ابطل النيبٌ 

أٌف  - مقاـػي ىذا الػف - جدير ابإلشارةػكمن ال»مٌي: ػمصطفى الزل قاؿك 
اطة ػػح بوسػػصبىي أٌف النٌص يي  - ند نصًّاػػوف السػػػالة كػػػي حػف -ماع ػفائدة اإلج

ٌي الثبوت، ػٌي الداللة، أك ظنٌ ػعلى حكمو، كإف كاف ظنٌ  ،ماع دليبلن قطعيًّاػاإلج
 . (ِ)«ي أصلوػف

نشئنا للحكم الشرعٌي، كليس دليبلن الواحد ليس دليبلن مي كرأم الصحاٌِب  
قطعيًّا، كاشفنا عن اغبكم الشرعٌي؛ كال سٌيما عند اختبلؼ الصحابة. كإمٌبا يعٌده 

 يًّا كاشفنا، كال يعٌده آخركف دليبلن كاشفنا. بعض اؼبؤٌلفني دليبلن ظنػٌ 
ة؟ كلنا يف قوؿ الصحاٌِب، ىل ىو حجٌ »قاؿ أبو الوفاء ابن عقيل: 

                                                           
 .َْٓ/ْ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ُِٗنسيجو اعبديد:  ( أصوؿ الفقو يفِ)



431 

، كال فبنوع من  ركايتاف، أصٌحهما: أنٌو ليس حبٌجة؛ ألنٌو ؾبتهد، كليس دبعصـو
 .(ُ)«خبلفو، فهو كسائر اجملتهدين

كمن قاؿ من العلماء: "إٌف قوؿ الصحاٌِب حٌجة"، فإمٌبا »كقاؿ ابن تيمٌية: 
م ػرؼ نٌص ىبالفو؛ مٌث إذا اشتهر، كلقالو، إذا دل ىبالفو غريه من الصحابة، كال عي 

رؼ أهٌنم قاؿ: "ىذا إصباع إقرارٌم"، إذا عي نكركه، كاف إقرارنا على القوؿ. فقد يي يي 
قٌركف على ابطل. كأٌما إذا دل يشتهر، فهذا نكره أحد منهم، كىم ال يي أقٌركه، كدل يي 

رؼ أنٌو خالفو، قاؿ: "حٌجة". كأٌما إذا عي رؼ أٌف غريه دل ىبالفو، فقد يي إف عي 
ـ زى ؼ ىل كافقو غريه، أك خالفو، دل هبي عرى أٌما إذا دل يي فليس حبٌجة، ابالتٌفاؽ. ك 

ٌنة ي سي ػٌجة فحي ػأبحدنبا. كمت كانت السٌنة تدٌؿ على خبلفو، كانت ال
 .(ِ)«، ال فيما ىبالفها، ببل ريب، عند أىل العلم هللا رسوؿ

اآلراء اػببلفٌية اؼبذكورة كأمثاؽبا، اليت ذىب إليها »كقاؿ مصطفى الزؼبٌي: 
صولٌيني كالفقهاء، منها شكلٌية )لفظٌية(، كاػببلؼ بني الرأيني األٌكؿ بعض األ

مة لغريه، كالثاشل؛ ألٌف من قاؿ: "إنٌو ليس حبٌجة مطلقنا" أراد اغبٌجة اؼبلزً 
للحكم الشرعٌي، ابعتباره دليبلن شرعيًّا، كمصدرنا للحكم، كاغبٌجٌية  (ّ)كاؼبنشأة

كالسٌنة الثابتة. أٌما الذم قاؿ: "إنٌو حٌجة  هبذا اؼبعَن، ال قبدىا إاٌل يف الكتاب،
ك بو، يف حالة عدـ ٌجٌية شرعٌية االستناد إليو، كالتمسُ حي ػابل (ْ)مطلقنا"، قصد

، فهو ليس حي مسُ ػكجود النٌص، ت مة، كالقرآف كالسٌنة، لزً ٌجة مي كنا اختيارًيًّ

                                                           
 .ّٖ/ٓ( الواضح يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ََِ/ُ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 ( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب: )اؼبنشئة(.ّ)
: )فقصد(.( كذا يف اؼبطبوع، كالصواب أف يبدأ جواب )أٌما( ابلفاء، فيي ْ)  قاؿ مثبلن



431 

شأف بقٌية كاإلصباع، إمٌبا ىو مصدر كاشف غبكم مصدره اغبقيقٌي، غريه، شأنو 
ف فيها. كمنها ما مضى عليو الزمن، كانتهى كقتو، اؼبصادر الكاشفة اؼبختلى 
وجب اؼبناقشة، كالرأم األخري. كمنها ما يدٌؿ على أٌف كأصبح ؾبٌرد أتريخ، ال يي 

اغبٌجٌية ليست يف قوؿ الصحاٌِب ذاتو، بل يف النٌص الذم اطٌلع عليو الصحاٌِب،  
 . (ُ)«كما يف الرأم الثالث

ذلك إذا كاف الرأم لعدد من الصحابة، فإهٌنم ليسوا دبعصومني من كك
اػبطإ، إاٌل إذا أصبعوا كٌلهم إصباعنا اتٌفاقيًّا قطعيًّا؛ فتكوف العصمة إلصباعهم، 

ألفرادىم، كيكوف إصباعهم ىذا دليبلن قطعيًّا كاشفنا عن اغبكم الشرعٌي،  ال
 نشئنا للحكم الشرعٌي.مي  كليس دليبلن 

بل يف الصحابة  ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،ا الغلطكأمٌ »مٌية: قاؿ ابن تي
 .(ِ)«كفيمن بعدىم ،من قد يغلط أحياانن 

 من كاحد كلٌ  أفٌ  يعتقدكف ال ذلك، مع كىم»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
، الصحابة  فػي الذنوب، عليهم تػجوز بل كصغائره؛ اإلثػم، كبائر عن معصـو
 .(ّ)«...اعبملة

أدسل قيمة  -ا من كاف كائنن   -ليس لرأم أٌم مؤٌلف كمن ابب أكذل، 
 احتجاجٌية، يف إنشاء اغبكم الشرعٌي، كال يف الكشف عنو.

ي تعليم الناس األدٌلة الشرعٌية القطعٌية، من ػمؤٌلف، فػما تكوف قيمة الػكإنٌ 
من  ،ى ذلك، فهو اببػ، إلم، كالسٌنة النبويٌة، فمن كفٌقو هللا ػالقرآف الكري

                                                           
 .ُِٗ( أصوؿ الفقو يف نسيجو اعبديد: ُ)
 .ُٕٗ/ُ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 . َُِ/ّ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
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 معرفة اإلسبلمٌية، كمدخل من مداخل الكنوز اإلسبلمٌية.ػأبواب ال
رىم؛ ػة، كغيػكأٌما أقواؿ بعض األئٌمة، كالفقهاء األربع»اؿ ابن تيمٌية: ػق

 :م ػت عنهػبػد ثػػػل قػن؛ بػمسلميػاؽ الػفػا، ابتٌ ػن ماعػة، كال إجػػػة الزمػػس حجٌ ػفلي
ة، ػنٌ ػػػكالس ،ي الكتابػف ،والن ػػإذا رأكا ق -ركا ػػم؛ كأمػن تقليدىػػع ،وا الناسػػػهػهم نػأنٌ 
وا ػاب، كالسٌنة، كيدعػو الكتػا دٌؿ عليػمػب ،ذكاػأف أيخ -هم ػن قولػػول مػأق

ر ػػإذا ظه ،وفػػزالػػة، ال يػػة األربعػػػاع األئمٌ ػػن أتبػػم ،رػػابػهذا كاف األكػهم. كلػأقوال
 .(ُ)«وؿ متبوعهم، اتٌبعوا ذلكػػخالف قػا يػػٌنة، على مػالس ة الكتاب، أكػهم داللػل

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

 هللا قوؿ ليس ؛ كرسولو تعاذل، هللا لقوؿ اتبعة، العلماء فأقواؿ كإاٌل، كرسولو؛
  .(ِ)«...ألقوالػهم اتبعنا كرسولو

 التصدير القطعّي: -2
سب إليو. كىو عمومنا على التصدير دبعَن نسبة صدكر الدليل، إذل من ني  

 قسمني: تصدير قطعٌي، كتصدير غري قطعٌي. 
 الدليل النبوٌم. ، ك مقاـ: الدليل القرآشلٌ ػكيعنينا من األدٌلة يف ىذا ال

 ، ببل خبلؼ.(قطعٌي الثبوت)فأٌما الدليل القرآشٌل، فهو قطعٌي التصدير  
رٌاء القرآف الكرصل؛ فليست كٌلها كهبب االحرتاز من القراءات اؼبنسوبة، إذل قػي 
 قطعٌية التصدير، كال سٌيما القراءات الشاٌذة.

 كأٌما الدليل النبوٌم، فاؼبنسوب إليو قسماف: 

                                                           
 .َُ/َِ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ِٕ-ِٔ/ٕ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
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 ، قطعنا.(السٌنة النبويٌة)الذم يستحٌق اسم  منسوب قطعٌي التصدير، كىو -أ
سٌمى: حديث اآلحاد، أك حديث منسوب غري قطعٌي التصدير، كىو ما يي  -ب

 الواحد، أك أخبار اآلحاد، أك خرب الواحد. 
إذل السٌنة النبويٌة،  ،من القطع بنسبتو -ي ىذا القسم ػف -حذر ػكهبب ال

لقطعٌيات اإلسبلمٌية، أك عند حصوؿ سٌيما عند معارضة اؼبتوف اآلحاديٌة، ل كال
 التعارض، بني اؼبتوف اآلحاديٌة، أنفسها. 

 التفسًن القطعّي: -3
التفسري ىو بياف داللة الدليل، كىو عمومنا على قسمني: تفسري قطعٌي،  

 كتفسري غري قطعٌي. 
كليست كٌل تفسريات اؼبفٌسرين للنصوص القرآنٌية صحيحة قطعٌية، بل شبٌة  

 تستحٌق اسم التفسري؛ فما ىي إاٌل ربريفات شيطانٌية. تفسريات ال
؛ فليست  (شركح اغبديث)سٌمى اليت تي  ،ككذلك تفسريات اؼبتوف اغبديثٌية 

 كٌلها شركحنا صحيحة قطعٌية.
ر شرطني رئيسني:   كال يكوف التفسري قطعيًّا، إاٌل إذا حٌقق اؼبفسًٌ

: الشرعٌية، كالعقلٌية، (عٌياتالقط)مفٌسر، اعتمادنا اتمًّا، على ػأف يعتمد ال -أ
 خٌية، كالعلمٌية، كاللغويٌة. ػحٌسٌية، كالتاريػكال
، كما دكف الظنٌػٌيات، اليت (الظنٌػٌيات)أف يبتعد اؼبفٌسر، ابتعادنا اتمًّا، عن  -ب

 تينسىب إذل الشرع، كالعقل، كاغبٌس، كالتاريخ، كالعلم، كاللغة.
ر قد ػكبتحقيق ىذين الشرطني يكوف ال  سلم من ـبالفة اغبٌق؛ ألنٌو مفسًٌ

 قد أنتج تفسريين سليمني، ال اثلث ؽبما:
و؛ ألٌف بياني  - على العلماء - جبي ػىو التفسري الذم ي التفسًن الواجب: -أ
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 ؿ. نز  مي ػال اإللػهيٌ  للوحي ،حتاجوف إليو؛ من أجل الفهم السليمػالناس ي
ىو التفسري الذم يستطيع العلماء إنتاجو، ابالعتماد  ن:التفسًن ادلمك   -ب

على األدٌلة القطعٌية اؼبتاحة )اؼبمكنة(؛ كلذلك يكتفوف بو، كيتجٌنبوف اػبوض 
كنهم الوصوؿ إليو.  فيما ال يبي

ريب يف أهٌنم  فإف خاض بعض اؼبؤٌلفني، فيما كراء ىذين التفسريين؛ فبل 
سييخطئوف، يف معظم تفسرياهتم؛ كال سٌيما حني ىبوضوف، فيما ال طاقة ؽبم، 
دبعرفتو، كحني يعتمدكف، على األدلٌة الواىية، كحني يٌتبعوف أىواءىم؛ لنصرة 

 مذاىبهم، كحني يشغلوف الناس بتفسرياهتم السقيمة، كربريفاهتم العقيمة. 
ؿ، ط، كىو وباكؿ أف يفٌسر الوحي اؼبنز  فعلى اؼبفٌسر أف وبتاط كٌل االحتيا 

مطعوف فيو، ػمشكوؾ فيو، كالػسٌيما القرآف الكرصل؛ كذلك أبف يتجٌنب ال كال
، كاجملهوؿ.   كاؼبظنوف، كاؼبوىـو

كعليو أف يتجٌنب التقُحم، فبل ىبوض يف ؿباكلة تفسري ما ال طاقة لو بو، 
ف التعٌصب ىو الذم دعاه فليس كبلـ اػبالق ككبلـ اؼبخلوؽ؛ كال سٌيما إذا كا

 إذل التقُحم؛ نصرة ؼبذىبو.
ا، إذل التفسري ابلظٌن، فليكن ذلك دبا ال يؤٌدم  فإف اضطيٌر اضطرارنا شديدن
إذل ـبالفة القطعٌيات، كليصرٌح يف تفسريه، أبٌف ذلك ظنٌّ منو، وبتمل اػبطأ، 

خبطئو، إذا كليس ابلتفسري القطعٌي، الذم ال ريب فيو، كأنٌو مستعٌد لبلعرتاؼ 
 تبنٌي لو الصواب، كلو كاف الصواب خببلؼ مذىبو. 

ة ػػػػن أئمٌ ػػػػع - اػهػلػاكػا شػػكم، ار الصحيحةػػهذه اآلثف»ن تيمٌية: ػاؿ ابػػػق 
هم ػما ال علم لػب ،رػي التفسيػف ،جهم عن الكبلـحرُ ػحمولة على تػم - لفػػػالس
هذا ػرج عليو؛ كلػػػػفبل ح ،ارعن ػػػػػكش ،ةن ػػػلغ ،ن ذلكػػػػم مػػا يعلػػػمػم بن تكل  ػػػا مفأمٌ  .وػػب
موا فيما هم تكلٌ ػكال منافاة؛ ألنٌ  ،رػي التفسيػأقواؿ ف - رىمػكغي - عن ىؤالء كمري 
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جب ػو كما يفإنٌ  ؛أحد كىذا ىو الواجب على كلٌ  .ا جهلوهكسكتوا عمٌ  ،علموه
ا فبٌ  ،ئل عنوفيما سي  ،فكذلك هبب القوؿ ؛ال علم لو بو االسكوت عمٌ 

  .(ُ)«يعلمو
 : شروط وجوب العمل حبديث اآلحاد

كاجبنا، لكن  -يف الفركع العملٌية  - كمن ىنا، كاف العمل حبديث اآلحاد 
 شركط كاجبة، كٌل الوجوب، ىي: سٌتةبعد ربٌقق 

ماٌسة مشركعة، حبيث  -إذل العمل حبديث اآلحاد  -أف تكوف اغباجة  -1
 تتعٌطل بعض اؼبصاحل اؼبشركعة، يف حالة عدـ ربقيق تلك اغباجة. 

أف يكوف ربقيق اغباجة اؼباٌسة اؼبشركعة ؿبصورنا، يف العمل حبديث اآلحاد؛  -2
، عن ذلك اغبديث، يف   . (مٌيةالقطعٌيات اإلسبل)حبيث ال هبد اؼبسلم بديبلن

الثابتة ابألدٌلة  (،القطعٌيات)من معارضة  اآلحاد(، حديث)أف يسلم  -3
 القطعٌية، كىي:

رة تفسرينا قطعيًّا، اؼبفس   ،كتشمل النصوص القرآنٌية القطعّيات الشرعّية، -أ
 رة تفسرينا قطعيًّا.كالسٌنة النبويٌة اؼبتواترة، الثابتة ثبواتن قطعيًّا، كاؼبفس  

 خربي ػبني الكتاب كالسٌنة، فإف كاف ال ،فأٌما التعارض: »قاؿ الزركشيٌ 
م يكن متواترنا، فالكتاب ػض اآليتني، كإف لكتعاري   ،متواترنا، فالقوؿ فيو

 .(ِ)«ـ...قد  مي 
، فإف كانتا متواترين، تنيً ن  ض السُ كأٌما تعاري : »أيضنا قاؿ الزركشيٌ ك 

ب ترجيح إحدانبا، على لً فكالكتاب، بعضو ببعض، كإف كانتا آحادنا، طي 

                                                           
 .َُِ/ُّ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ُُُ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ِ)
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ط، كإف كاف األخرل، بطريقة؛ فإف تعٌذر، فاػببلؼ يف التخيري، أك التساقي 
 .(ُ)«إحدانبا متواترنا، كاألخرل آحادنا، فاؼبتواتر

اليت اتٌفقت عليها العقوؿ، يف كٌل زماف كمكاف؛  القطعّيات العقلّية، -ب
هٌنا تتأثٌر ابختبلؼ عقوؿ سبٌية؛ فليست أدٌلة قطعٌية؛ ألخببلؼ العقلٌيات النًٌ 

 األفراد، كاختبلؼ أىوائهم، كاختبلؼ الزماف، كاختبلؼ اؼبكاف.
 يناقض أك معقوؿ،ػال خالفػي ،رأيتو حديث فكلٌ »قاؿ ابن اعبوزٌم: 

 .(ِ)«اعتباره تتكٌلف فبل موضوع، أنٌو فاعلم األصوؿ،
 ،االعتقادات من ،دينهم ميعػج مسلموفػال فيأخذ»كقاؿ ابن تيمٌية: 

 األٌمة سلف عليو اتٌفق كما رسولو، ٌنةكسي  هللا، كتاب من ذلك، كغري كالعبادات،
 فهو الصريح، العقل خالف ما فإفٌ  الصريح؛ للعقل ـبالفنا ذلك كليس كأئٌمتها،
 يفهمها ال قد ألفاظ فيو كلكن ابطل، كاإلصباع كالسٌنة الكتاب يف كليس ابطل،
؛ معَن منها يفهموف أك الناس، بعض  الكتاب من ال منهم، فاآلفة ابطبلن
 .(ّ)«كالسٌنة

 :إذا تعارض دليبلف :قاؿكالتقسيم الصحيح أف يي »كقاؿ ابن القٌيم: 
ا أف يكوان كإمٌ  ،نيا أف يكوان قطعيٌ فإمٌ  ؛كعقليٌ  أك ظبعيٌ  ،افأك عقليٌ  ،افظبعيٌ 
كن فبل يبي  ،افا القطعيٌ فأمٌ  ا.يًّ كاآلخر ظنػٌ  ،اا أف يكوف أحدنبا قطعيًّ كإمٌ  ،نييٌ ظنػٌ 

 ،ىو الذم يستلـز مدلولو :الدليل القطعيٌ  ألفٌ  ؛تعارضهما يف األقساـ الثبلثة
فيو أحد من  كىذا ال يشكٌ  ،لـز اعبمع بني النقيضني ،فلو تعارضا ؛اقطعن 

                                                           
 .ُُُ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ُ)
 .ُُٓ/ُ( اؼبوضوعات: ِ)
 .ِٕٔ/ُُ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
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 سواء كاف ، تقدصل القطعيٌ تعنٌي  ،ايًّ كاآلخر ظنػٌ  ،اكإف كاف أحدنبا قطعيًّ  العقبلء.
ككجب تقدصل  ،صران إذل الرتجيح ،نييٌ ا ظنػٌ صبيعن كإف كاان  عقليًّا، أك ظبعيًّا.

 ،ق على مضمونوفى متػٌ  ،فهذا تقسيم كاضح ا.أك عقليًّ  ،ا كافظبعيًّ  ،الراجح منهما
 .(ُ)«بني العقبلء

 معقوالن  إاٌل  الصريح الصحيح السمع يعارض فبل»كقاؿ ابن القٌيم أيضنا: 
ا،  تدبٌر كقد كاإلصباؿ. التلبيس، أك التقليد، أك اؼبكابرة، إذل مقٌدماتو تنتهي فاسدن
 يفارؽ الصريح العقل -هللا  حبمد - كجدكا ىذا؛ فما كسٌنتو كرسولو هللا أنصار
؛ الصحيح، النقل  كجدكا كما لو؛ كالشاىد كصاحبو، خادمو، ىو بل أصبلن
 لصريح منافاة، كأشٌدىا كأسخفها، العقوؿ، أفسد من إاٌل  لو اؼبعارض العقل
 .(ِ)«كصحيحو العقل،

اليت اتٌفقت عليها اغبواٌس، يف كٌل زماف كمكاف؛  القطعّيات احلّسّية، -ج
سبٌية؛ فليست أدٌلة قطعٌية؛ ألهٌنا تتأثٌر ابختبلؼ حواٌس خببلؼ اغبٌسٌيات النًٌ 

 األفراد، كاختبلؼ أىوائهم، كاختبلؼ الزماف، كاختبلؼ اؼبكاف.
التواتر، يف كٌل طبقة من الطبقات،  قلت بطريقاليت ني  القطعّيات التارخيّية، -د

سبٌية؛ فليست أدٌلة قطعٌية؛ بل ىي أخبار اختبلفٌية، يغلب خببلؼ التارىبٌيات النًٌ 
 عليها الكذب كالوىم، كيقٌل فيها الصدؽ كالفهم. 

الثابتة ابألدٌلة العلمٌية التجريبٌية القطعٌية، خببلؼ  القطعّيات العلمّية، -ه
يست أدٌلة قطعٌية؛ بل ىي زبمينات ظنٌػٌية، كالكثري منها النظرًٌيت العلمٌية؛ فل

 ـ اإلنساف يف العلـو التجريبٌية.يٌتضح بطبلنو، دبركر الزماف، كتقدُ 

                                                           
 .ٕٕٗ/ّالصواعق اؼبرسلة: ( ُ)
 .ٕٗٔ/ِ( الصواعق اؼبرسلة: ِ)
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كىي أصوؿ اللغة العربٌية، الثابتة ثبواتن قطعيًّا؛ خببلؼ  القطعّيات اللغويّة، -و
 يٌة.اآلراء اللغويٌة االختبلفٌية؛ فإهٌنا ليست من القطعٌيات اللغو 

 أف يسلم اغبديث من معارضة حديث آخر، أقول منو، أك بدرجة قٌوتو. -4
 كيف ىذه اغبالة يلجأ اؼبؤٌلفوف إذل الرتجيح. 

كال ريب يف أٌف ترجيح أحد اغبديثني على اآلخر، يلـز منو الدعوة إذل 
  ترؾ العمل ابغبديث اؼبرجوح منهما.

حي   أٌف أحد اغبديثني منسوخ ابآلخر،  كمن كجوه الرتجيح أف يٌدعي اؼبرجًٌ
 .كلذلك ال ييعمىل دبقتضاه
كاػبرب الواحد، إذا خالف اؼبشهور اؼبستفيض، كاف »قاؿ ابن تيمٌية: 
 .(ُ)«شاذًّا، كقد يكوف منسوخنا
فإف كاان من أخبار  ،افقاؿ سليم: إف تعارض نصٌ »كقاؿ الزركشٌي: 

 ،نبا على اآلخرـ أحدي دًٌ  قي ، كإاٌل ري اؼبتأخًٌ  وي نسخى  ،ـ أحدنبام تقدُ لً كعي  ،اآلحاد
 .(ِ)«...بضرب من الرتجيح

، بصفتو النبويٌة التبليغٌية، أف يكوف حديث اآلحاد منسوابن إذل النيٌب  -5
، بصفتو البشريٌة، أك  بصفتو البشريٌة. أٌما إذا كاف منسوابن إذل النيٌب  حصرنا، ال

 ، فبل هبب العمل بو.كاف منسوابن إذل غريه، من الصحابة، أك التابعني
 ذلك؛ على يينب و مثٌ  اػبطأ، يقع فقد الدنيا، أمور من أٌما»ابز:  قاؿ ابن

 أظٌنو "ما النخل، فقاؿ: يلٌقحوف صباعة على مر   ، لػٌما النيبٌ  من كقع كما
 "إمٌبا:  فقاؿ ، فأخربكه شيصنا، صار تركوه، فلٌما تركتموه"، لو يضرٌه

                                                           
 .َٔ/ِِ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ُِْ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ِ)
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،  هللا عن بو أخربكم ما أٌما دنياكم، أبمر أعلم كأنتم ميٌن، ظنًّا ذلك قلت
 الناس أفٌ   فبنٌيى  الصحيح. يف ركاه مسلم هللا". على أكذب مػل فإشلٌ 
 يبذركف، ككيف يغرسوف، ككيف النخل، يلٌقحوف كيف دنياىم، أبمور أعلم

رب ما أٌما .كوبصدكف  فقوؿ .ذلك من معصوموف ، فإهٌنم هللا عن األنبياء بو ىبي
ط ،  النيبٌ  إفٌ : قاؿ من  كما التفصيل، من بدٌ  كال ابطل، قوؿ فهذا ىبي

 .(ُ)«ذكران
مؤٌلفوف، كٌلهم، أك معظمهم، على تصحيح منت اغبديث، ػأف يٌتفق ال -6

كالدعوة إذل العمل بو، بعد شرحو شرحنا صحيحنا، سليمنا من األكىاـ كاألىواء، 
 على تصحيح إسناده أيضنا.سٌيما إذا اتٌفقوا كٌلهم، أك معظمهم،  كال

 حكم العمل ابلـحديث الضعيف:
أك معظمهم، على  ،مػػمؤٌلفوف، كٌلهػق الػػي اتٌفػ، الت(ادػػػأحاديث اآلح)ا ػػأمٌ  

تضعيفها، فبل يبيكن العمل هبا؛ ألهٌنا إٌما أف تكوف مقطوعنا بضعفها، كإٌما أف 
  يكوف الراجح ضعفها؛ فيكوف العمل هبا ـبالفنا للمنهج السليم.

أٌما ذبويز بعض اؼبؤٌلفني االستشهاد ببعض األحاديث الضعيفة، فليس  
 -عماؿ، كإمٌبا يكوف ذلك على إطبلقو؛ فبل يكوف ذلك، يف العقائد، كاأل

يف فضائل األعماؿ، حصرنا، كبشركط، منها: أاٌل يكوف مقطوعنا،  -عندىم 
د فيو أنٌو مظنوانن بو الوضع، كأاٌل يكوف شديد الضعف، كأاٌل ييعتقى  بوضعو، كال

 جنا ربت أصل معركؼ يف الشرع. ندرً دليل شرعٌي، كأف يكوف مي 
 الضعيف، ابغبديث العمل من ماءالعل عليو ما ككذلك»قاؿ ابن تيمٌية: 

تجٌ  ال الذم ابغبديث االستحباب إثبات معناه ليس: األعماؿ فضائل يف  بو؛ وبي

                                                           
 .ُِٗ-َِٗ/ٔ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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 هللا عن أخرب كمن شرعٌي. بدليل إاٌل  يثبت فبل شرعٌي، حكم االستحباب فإفٌ 
بٌ  أنٌو  مػل ما الدين من شرع فقد شرعٌي، دليل غري من األعماؿ، من عمبلن  وبي

 يف العلماء ىبتلف كؽبذا التحرصل؛ أك اإلهباب، لو أثبت كما هللا، بو أيذف
 مرادىم كإمٌبا. اؼبشركع الدين أصل ىو بل غريه، يف ىبتلفوف كما االستحباب،

ٌبو فبٌا أنٌو ثبت قد فبٌا العمل يكوف أف: بذلك  أك بنٌص، هللا، يكرىو فبٌا أك هللا، وبي
 إذل كاإلحساف كالعتق، كالصدقة كالدعاء، كالتسبيح، القرآف، كتبلكة إصباع،
 بعض فضل يف حديث ريكم فإذا ذلك. ككبو كاػبيانة، الكذب ككراىة الناس،

 الثواب فمقادير كعقاهبا، األعماؿ، بعض ككراىة كثواهبا، األعماؿ اؼبستحٌبة،
 ركايتو، جازت موضوع، أنٌو نعلم ال حديث فيها ريكم إذا كأنواعو، كالعقاب
 العقاب، ذلك زباؼ أك الثواب، ذلك ترجو النفس أفٌ : دبعَن بو، كالعمل
 صدؽ، إف فهذا كثرينا، رحبنا تيربػػح أهٌنا بلغو لكن تيربػػح، التجارة أفٌ  يعلم كرجل
 .(ُ)«يضرٌه دل كذب، كإف نفعو،

 األحاديث على الشريعة يف دييعتمى  أف هبوز كال»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 من -كغريه  حنبل بن أضبد لكنٌ  حسنة؛ كال صحيحة، ليست اليت الضعيفة،
 ييعلىم دل إذا اثبت، أنٌو ييعلىم دل ما األعماؿ فضائل يف ييركل أف جٌوزكا -العلماء 

 فضلو يف كريكم شرعٌي، بدليل مشركع، أنٌو عيلم إذا العمل أفٌ  كذب؛ كذلك أنٌو
 من أحد يقل كدل حقًّا، الثواب يكوف أف جاز كذب، أنٌو ييعلىم ال حديث،
عىل أف هبوز إنٌو األئٌمة:  قاؿ كمن ضعيف، حبديث مستحبًّا، أك كاجبنا، الشيء هبي
رـ  أف هبوز ال أنٌو كما كىذا. اإلصباع خالف فقد ىذا،  بدليل إاٌل  شيء، وبي

 أنٌو ييعلىم كدل لو، الفاعل كعيد يف حديث كريكم ربريبو، عيلم إذا لكن شرعٌي،

                                                           
 .َْ/ُٖ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
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 أنٌو ييعلىم دل ما كالرتىيب الرتغيب يف ييركل أف فيجوز يركيو؛ أف جاز كذب،
 ىذا غري آخر، بدليل منو، رٌىب أك فيو، رٌغب هللا أفٌ  عيلم فيما لكن كذب،
 .(ُ)«حالو اجملهوؿ اغبديث

كمنع مؤٌلفوف آخػركف، من العمػل ابلػحديث الضعيف، حتٌػى فػي بػاب 
 تلك األحاديث الضعيفة. صٌحةى  )الرتغيب كالرتىيب(؛ لكيبل يتوٌىم العاٌمةي 

 ذبوز ال الضعيف اغبديث أفٌ : رل يظهر الذم كلكنٌ »قاؿ ابن عثيمني: 
 ؽبم قلت ما مت العاٌمة ألفٌ  العاٌمة، بني السٌيما مطلقنا، ضعفو مبيػ ننا إاٌل  ركايتو،
 من كؽبذا .قالو  النيبٌ  كأفٌ  صحيح، حديث أنٌو يعتقدكف سوؼ فإهٌنم حديثنا،
 القاعدة كىذه صواب. فهو اراب، يف قيل ما أفٌ : ىو عندىم اؼبقر رة القواعد
 ؛لصٌدقوؾ األرض، كجو على حديث، أبكذب ؽبم أتيت فلو العاٌمة، عند مقر رة
 الرتغيب يف السٌيما ضعفو، ؽبم بٌينت لو حٌت  سيصٌدقونك، فالعاٌمة كؽبذا،

 لدرجتو، االنتباه دكف غبفظو، حديث، أمٌ  ظبع لو العاٌميٌ  فإفٌ  كالرتىيب،
 الصحيحة، رةاؼبطه   النبويٌة كالسٌنة الكرصل، القرآف يف فإفٌ  ، كاغبمد .كصٌحتو

 .(ِ)«األحاديث ىذه عن ييغين ما
  -غبديث من أحاديث اآلحاد  -كليس تصحيح آحاد من اؼبؤٌلفني  

 كافينا للعمل ابغبديث، الذم صٌححوه، كال سٌيما عند اختبلؼ اؼبؤٌلفني، يف
 ف.ف، كمتوقًٌ ح، كمضعًٌ ىذا اغبديث، بني مصحًٌ 

: تصحيحات )اغباكم النيسابورٌم( تػيعى   ٌد أضعف التصحيحات، فمثبلن
 سٌيما حني ينفرد بتصحيح اغبديث. كال

                                                           
 .َُٖ/ُ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .ْٕ( شرح اؼبنظومة البيقونٌية: ِ)



442 

فهذا فبٌا  ،كأٌما تصحيح اغباكم ؼبثل ىذا اغبديث كأمثالو»قاؿ ابن تيمٌية: 
كىي  ،غباكم يصٌحح أحاديثكقالوا: إٌف ا ،أنكره عليو أئٌمة العلم ابغبديث

ككذا أحاديث كثرية يف  ...عند أىل اؼبعرفة ابغبديث ،موضوعة مكذكبة
موضوعة، كمنها  - عند أئٌمة أىل العلم ابغبديث -كىي  ،يصٌححها ،مستدركو

جٌرد ػما يكوف موقوفنا يرفعو. كؽبذا كاف أىل العلم ابغبديث ال يعتمدكف على م
فهو صحيح، لكن ىو يف  ،ا يصٌححوتصحيح اغباكم، كإف كاف غالب م

اؼبصٌححني دبنزلة الثقة الذم يكثر غلطو، كإف كاف الصواب أغلب عليو. كليس 
 . (ُ)«فيمن يصٌحح اغبديث أضعف من تصحيحو

 النتيجة:
يكوف  ، فإٌف العمل بوتٌ اٌتصف حديث اآلحاد، هبذه الصفات الس ذافإ 
 ، قطعنا.اكاجبن  يكوفإاٌل بو،  ،ؤٌدل الواجبا، ببل ريب؛ ألٌف ما ال يي كاجبن 

 ،كمع كجوب العمل حبديث اآلحاد، الذم اجتمعت فيو الشركط السٌتة 
، كما يقطع فإٌف العامل بو ال يبيكن أف يقطع بكونو صادرنا من الرسوؿ 

ح ذلك، كيعمل دبا يستطيع، فبل يرتؾ رجًٌ بصدكر السٌنة النبويٌة اؼبتواترة؛ كإمٌبا يي 
 صل إذل درجة اليقني.م يػالعمل؛ ألنٌو ل

 كجوبي  :فتوىاالشريعة كمي  ما ذىب إليو علماءي »قاؿ أبو اؼبعارل اعبوييٌن: 
 طلق الفقهاءي أى  مثٌ  ،اليت سنصفها ،على الشرائط ،عند كركد خرب الواحد ،العمل
 ،منهم له كىذا تساىي  ،العملى  بي وجً كيي  ،لمب العً وجً  الواحد ال يي ربخ : أبفٌ القوؿى 

 ،و لو ثبت كجوب العملفإنٌ  ؛كال العمل ،ب العلموجً و ال يي كاؼبقطوع بو: أنٌ 
م إذل إفضائو إذل نوع من كىذا يؤدٌ  ،لثبت العلم بوجوب العمل ،ا بومقطوعن 

                                                           
 .ُّٖ-ُِٖ/ُوعة الفتاكل: ( ؾبمُ)
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ا ما ىو مظنوف يف نفسو يستحيل أف يقتضي علمن  فإفٌ  ؛كذلك بعيد .العلم
كجوب قيمها على اليت سني  ،ةفالعمل خبرب الواحد مستند إذل األدلٌ  ،مبتواتن 
ا من أحدن  أفٌ  أشكُ  كلستي  .يف اللفظ شه كىذا تناقي  ،عند خرب الواحد ،العمل
 .(ُ)«ر ما ذكرانهنكً قني ال يي اقٌ 

 : لسنا نعين ابلقبوؿأانٌ  - الن أكٌ  - مٍ كافهى »: لغزارلٌ قاؿ أبو حامد اك 
ا كاف  كردبٌ  ،ؿدٍ بل هبب علينا قبوؿ قوؿ العى  ؛التكذيب :ابلردٌ  كال ،التصديق
بل نعين  ؛اا كاف صادقن كردبٌ  ،هبوز قبوؿ قوؿ الفاسق كال ؛اأك غالطن  ،كاذابن 
 .(ِ)«ما ال تكليف علينا يف العمل بو :كابؼبردكد ،ما هبب العمل بو :ابؼبقبوؿ

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

 الَعق

 
؛ فإٌف أكثر االعتقاديٌة أٌما االحتجاج، حبديث اآلحاد، يف ابب األصوؿ

ن: ػيرفضوف ىذا االحتجاج، كيفرٌقوف بني مقامي -منا، كحديثنا ػقدي -مؤٌلفني ػال
 مقاـ األصوؿ االعتقاديٌة، كمقاـ الفركع العملٌية.

فالعناية ابألصوؿ مقد مة على العناية ابلفركع؛ ألٌف الفرع إذا اهندـ، فإٌف 
 -اهندامو لن يؤثٌر يف ثبوت األصل؛ خببلؼ األصل، فإنٌو إذا اهندـ، اهندمت 

 كع، اليت تقـو عليو.الفر  كلٌ   -ابهندامو 
: )ربرصل الزسل( فرع قائم على صبلة من األصوؿ، أبرزىا:   فمثبلن

 ى، كىو هللا تعاذل.ػمن حرـٌ الزنػاإليباف ب -1
 ى، كىو القرآف الكرصل.ػحرصل الزنػمنز ؿ، اؼبشتمل على تػاإليباف ابلكتاب ال -2
 .حرصل الزسل، ابلقرآف، كىو النيٌب ػغ الناس تاإليباف ابلرسوؿ، الذم بل   -3
ى؛ طاعة ، ػب الزنجن  ػاإليباف ابليـو اآلخر، الذم سييثاب فيو من ت -4

 ى؛ اتٌباعنا ؽبواه.ػكسييعاقىب فيو من ارتكب الزن
كمع أٌف ربرصل الزسل من أكرب األحكاـ اإلسبلمٌية الشرعٌية، لكٌنو مع ذلك  

ا كازاٌنه هبذه األصوؿ األربعة؛ كال سٌيما اإليباف يبقى فرعنا من الفركع الشرعٌية، إذ
 اب تعاذل، فهو أصل كٌل األصوؿ، ككٌل الفركع. 

كلذلك كجب اشرتاط )القطعٌية(، يف كٌل دليل من األدٌلة: الشرعٌية،  
كالعقلٌية، كاغبٌسٌية، كالتارىبٌية، كالعلمٌية، كاللغويٌة، اليت تتعٌلق هبذه األصوؿ، 

، أك نف  ينا؛ كال سٌيما الغيبٌيات، اليت هبب اغبذر فيها، كٌل الوجوب.إثبااتن
كمن ىنا اشرتطوا أف تكوف األحاديث اؼبركيٌة قطعٌية الثبوت؛ لتيفيد العلم،  

أم: القطع كاليقني. فإذا كانت آحادنا، فإهٌنا ال تيفيد إاٌل الظٌن؛ كال سٌيما إذا  
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 -لفاظ القطعٌية، مع كوف اػببلؼ كانت اؼبتوف مركيٌة ابؼبعاشل اإلصبالٌية، ال ابأل
   قائمنا على اللفظ، ال على اؼبعَن. -يف أكثر اؼبسائل االعتقاديٌة 

 الصفات أحداث من أشبهو كما - ىذا يف األصل: قلت»قاؿ اػبطٌاٌِب: 
 مقطوع خرب أك انطق، بكتاب يكوف أف إاٌل  ذلك، هبوز ال أنٌو -كاألظباء 
 يف أصل اؼبستندة إذل اآلحاد، أخبار من يثبت فبما يكوان، مػل فإف بصٌحتو،
 خببلؼ كاف كما معانيها، دبوافقة أك بصٌحتها، اؼبقطوع السٌنة يف أك الكتاب،
 يليق ما على حينئذ، كييتأٌكؿ الواجب، ىو بو االسم إطبلؽ عن ففالتوقُ  ذلك،
. فيو التشبيو نفي مع كالعلم، الدين أىل أقاكيل من عليها، قاؼبتٌػفى  األصوؿ دبعاشل
 األصابع كري كذً . الباب ىذا يف كنعتمده الكبلـ، عليو نبين الذم األصل ىو ىذا
 ما الثبوت يف شرطها اليت السٌنة، من كال الكتاب، من شيء يف ييوجىد مػل

 -بثبوهتا  - متوى  ػيي  حٌت  اعبارحة، دبعَن الصفات يف اليد معَن كليس. كصفناه
 بو جاء ما على فيو االسم أطلقنا شرعٌي، توقيف ىو بل األصابع؛ ثبوت

 يف أصل لو يكوف أف عن بذلك فخرج تشبيو؛ كال تكييف، غري من الكتاب،
 .(ُ)«معانيها من شيء على يكوف أف أك السٌنة، يف أك الكتاب،

كأخبار اآلحاد مت صٌح إسنادىا، ككانت »كقاؿ أبو منصور البغدادٌم: 
كانت موًجبة للعمل هبا، دكف العلم؛ ككانت متوهنا غري مستحيلة، يف العقل،  

م يعلم ػدبنزلة شهادة العدكؿ عند اغباكم، يلزمو اغبكم هبا يف الظاىر، كإف ل
 .(ِ)«صدقهم، يف الشهادة
 مػػن - النظػػػػػر أىػلي  تػػرؾى  االحتماؿ، مػػػن الوجػػػو، كلػهذا»كقاؿ البيهقٌي: 

                                                           
 .ُٖٗٗ-ُٖٖٗ/ّ( أعبلـ اغبديث: ُ)
 .ُِ( أصوؿ الدين: ِ)
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 مالً  يكن مػل إذا تعاذل، هللا صفات يف اآلحاد، أبخبار االحتجاجى  -أصحابنا 
 .(ُ)«بتأكيلو كاشتغلوا اإلصباع، أك الكتاب، يف أصل منها انفرد

 العدؿ: الواحد خرب يف كغريىم أصحابنا كاختلف»كقاؿ ابن عبد الرٌب: 
 أكثر عليو كالذم العلم؟ دكف العمل، بييوجً  أـ صبيعنا، كالعمل العلم بييوجً  ىل
 كصبهور الشافعٌي، قوؿ كىو العلم، دكف العمل، بييوجً  أنٌو منهم: العلم أىل
 عكقيطً  هللا، على بو دشيهً  ما إاٌل  عندىم العلم بييوجً  كال كالنظر، الفقو أىل
 أىل كبعض األثر، أىل من كثري قـو فيو. كقاؿ خبلؼ كال قطعنا، دبجيئو العذر
 كغريه الكرابيسٌي، اغبسني منهم صبيعنا، كالعمل الظاىر العلم بييوجً  إنٌو النظر:
 .(ِ)«مالك... مذىب على ىبرج القوؿ ىذا أفٌ  خوازبنداذ ابن كذكر

 أبواب من شيء يف ييقبىل ال الواحد خرب» البغدادٌم: كقاؿ اػبطيب
 مػل إذا أنٌو ذلك يف كالعٌلة، عليها كالقطع، هبا العلم اؼبكل فني على اؼبأخوذ الدين،
 العلم من أبعد كاف -كسٌلم  كآلو عليو هللا صٌلى - رسوؿ هللا قوؿ اػبرب أفٌ  يعلم

النيٌب  أبفٌ  العلم، علينا ييوجىب مػل اليت األحكاـ، من ذلك عدا ما فأٌما، دبضمونو
 الواحد خرب فإفٌ ، هبا  هللا عن كأخرب، قٌررىا -كسٌلم  كآلو عليو هللا صٌلى -

 أف اؼبكل فني لسائر شرعنا فيو كرد ما كيكوف، كاجب بو كالعمل، مقبوؿ فيها
 ،كشٌواؿ رمضاف كىبلؿ ،كالكٌفارات ،حدكدػال يف كرد ما حو:ػن كذلك، بو يعمل

 ،كالطهارة ،كالبياعات ،مواريثػكال ،كالزكاة ،حجٌ ػكال ،كالعتاؽ ،الطبلؽ كأحكاـ
 .(ّ)«محظوراتػال حرصلػكت ،كالصبلة

                                                           
 .َُِ/ِ( األظباء كالصفات: ُ)
 .ٖ-ٕ/ُ( التمهيد: ِ)
 .ِّْ( الكفاية يف علم الركاية: ّ)
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 حكم منافاة يف الواحد خرب ييقبىل كال» البغدادٌم أيضنا: كقاؿ اػبطيب
 ؾبرل اعبارم كالفعل، اؼبعلومة كالسٌنة، اكىم الثابت القرآف، كحكم العقل،
 كركد هبوز فبٌا، بو ييقطىع ال فيما بو ييقبىل كإمٌبا، بو دليل مقطوع ككلٌ ، السٌنة
 .(ُ)«نذكره مػل ٌماػم أشبهها كما، ؽبا ذكران تقٌدـ اليت كاألحكاـ بو، دالتعبُ 

 كذلك التواتر، عن قصر فما: اآلحاد خرب كأٌما»كقاؿ أبو الوليد الباجٌي: 
 ألفٌ  بو، اؼبخرب  لثقة صٌحتو؛ لو السامع ظنٌ  على يغلب كإمٌبا العلم، بو يقع ال

 بن ؿبٌمد كقاؿ .كالشاىد كالسهو، الغلط عليو هبوز -ثقة  كاف كإف - اؼبخرب 
 .(ِ)«الفقهاء صبيع عليو كاألٌكؿ .الواحد" خبرب العلم "يقع: منداد خويز

 اغبديث، ككىتىبة اغبنابلة، من اغبىٍشويٌة ذىبت»كقاؿ أبو اؼبعارل اعبوييٌن: 
 على مدركو ىبفى ال خزم كىذا العلم. بييوجً  العدؿ الواحد خرب أفٌ  إذل
ط ؛ كصفتموه، الذم العدؿ يزؿٌ  أف أذبٌوزكف ؽبؤالء: لٌب. فنقوؿ ذم  فإف كىبي

 مزيد إذل حاجة كال اؽبيبة، غبجاب كخرقنا كىتكنا، هبتنا ذلك كاف قالوا: "ال"،
 ييعٌدكف ال صبعه  كاألثبات الركاة من زؿ   قد أف فيو القريب فيو. كالقوؿ البياف
 ما خببلؼ كاألمر ركايتو. عن راكو  رجع ؼبا متصو رنا، الغلط يكن مػل كلو كثرة،

 ىذا مثٌ  ؿباؿ. -ذلك  مع - ابلصدؽ فالقطع اػبطإ، إمكاف تبنٌي  زبٌيلوه. فإذا
 رييضمً  أف هبوز بل كاحد، بعدالة نقطع ال ككبن تعاذل، هللا علم يف العدؿ يف

 كقد العمل. بييوجً  الواحد خرب أفٌ  ظٌنهم إاٌل  ؽبم متعٌلق كال ر.ييظهً  ما خبلؼ
 .(ّ)«مقنع فيو دبا عليو تكٌلمنا

                                                           
 .ِّْ( الكفاية يف علم الركاية: ُ)
 .ِّْيف معرفة األصوؿ: ( اإلشارة ِ)
 .َٕٔ-َٔٔ/ُ( الربىاف يف أصوؿ الفقو: ّ)
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 ،الصدؽ يدخلو ما :فاػبرب األخبار، كأٌما»كقاؿ أبو اؼبعارل اعبوييٌن أيضنا:  
 العلم، بييوجً  ما :كمتواتر. فاؼبتواتر ،آحاد قسمني: إذل ،ينقسم كاػبرب كالكذب.

 ،ينتهي أف إذل مثلهم، من ،الكذب على التواطؤ يقع ال يركم صباعة أف كىو
اجتهاد.  عن ال ظباع، أك مشاىدة، عن ،األصل يف كيكوف عنو، خربى مي ػال إذل

 .(ُ)«العلم بييوجً  كال العمل، بييوجً  الذم ىو :كاآلحاد
 ييفيد ال الواحد خرب فنقوؿ: ىذا، عرفت كإذا»كقاؿ أبو حامد الغزارٌل: 

 كقٌدران صٌدقنا كلو نسمع. ما بكلٌ  نصٌدؽ ال ابلضركرة، فإانٌ  معلـو كىو العلم،
 ذلك أفٌ  من ثني،ادًٌ  عن حيكي ابلضٌدين؟ كما نصٌدؽ فكيف خربين، ضتعاري 
 الظنٌ  ٌمواػالعمل، أك س بوجوب العلم، ييفيد أنٌو أرادكا فلعٌلهم العلم، بييوجً 

 كابطن، ،ظاىر لو ليس كالعلم الظاىر"، العلم ث"ييورً  بعضهم: قاؿ علمنا؛ كؽبذا
  .(ِ)«الظٌن... ىو ماػكإنٌ 

 ماػب األصوؿ، يف تكٌلم من - أصحابنا من - كرأيتي »كقاؿ ابن اعبوزٌم: 
 القاضي، كصاحبو حامد، بن هللا عبد أبو ثبلثة: كانتدب للتصنيف يصلح، ال

 مرتبة إذل نزلوا قد كرأيتهم مذىب.ػال هبا شانوا كتبنا فصٌنفوا الزاغوشٌل؛ كابن
ـٌ؛  خلق ىػتعال هللا أفٌ  فسمعوا حٌس،ػال مقتضى على ،الصفات فحملوا العوا
ا ككجهنا صورة، لو فأثبتوا صورتو؛ على ،آدـ  كفمنا، كعينني، الذات، على ،زائدن

 ككفًّا، كيدين، كأصابع، السبحات، ىي لوجهو، كأضواء كأضراسنا، كؽبوات،
ا، كصدرنا، هامنا،ػكإب كخنصرنا،  بذكر معناػس ما كقالوا: كرجلني. كساقني، كفخذن
 اؿػػػو. كقػػػذات نػػػم د،ػػػػالعب يػكييدن مىٌس،ػكيي  مىٌس،ػيى  أف وزػػػػجػي كقالوا: الرأس.

                                                           
 .ُٓ( منت الورقات: ُ)
 .ِِٕ/ُ( اؼبستصفى: ِ)
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ـ   ييرضوف مٌ ػس. ثػكيتنفٌ  بعضهم:  .(ُ)«...ييعقىل كما ال هم:ػبقول ،العوا
 كصفات صفات، تعاذل  أثبتوا أهٌنم الثالث:»كقاؿ ابن اعبوزٌم أيضنا: 

 حامد ابن القطعٌية. كقاؿ األدٌلة من ،الذات بو يثبت دبا إاٌل  تثبت ال اغبقٌ 
 كقاؿ: كجهني، على ييكف ر؟ فهل الثابتة، ابألخبار بو يتعٌلق ما ردٌ  من م:اجملسًٌ 
 كاألصابع، كالقدـ، الساؽ، يف األخبار، خالف من تكفري على أصحابنا غالب

 العلم. بتيوجً  عندان ألهٌنا آحاد؛ أخبار كانت كإف ذلك؛ كنظائر كالكٌف،
 .(ِ)«العقل... كال الفقو، يفهم ال من قوؿ ىذا قلت:

 مرفوع، حديث بني يفرٌقوا، مػل همػأنٌ  خامس:ػال»كقاؿ ابن اعبوزٌم أيضنا: 
 واػػػتػفأثب ٌي؛ػػاتبع أك ٌي،ػابػػػصح ىػعل وؼ،ػػوقػػم ثػديػح نػكبي ، يٌ ػالنب ىػإل
 .(ّ)«هذاػب أثبتوا اػػػػم ذاػػهػب

هو أٌما التمُسك خبرب الواحد، يف معرفة هللا تعاذل، ف»كقاؿ الفخر الرازٌم: 
ز التمُسك هبي  مٌف أخبار اآلحاد مظنونة، فلأيدٌؿ عليو كجوه: األٌكؿ:  ؛غري جائز

أصبعنا،  هللا تعاذل، كصفاتو. إمٌبا قلنا: إهٌنا مظنونة؛ كذلك ألانٌ ذات هبا، يف معرفة 
اػبطأ عليهم  على أٌف الركاة ليسوا معصومني... كإذا لػم يكونوا معصومني، كاف

.  نئذو، ال يكوف صدقهم معلومنا،حيفجائزنا، كالكذب عليهم جائزنا،  بل مظنوانن
هبذه  فثبت أٌف خرب الواحد مظنوف، فوجب أاٌل هبوز التمُسك بو... تيرًؾ العمل

يف  -يف فركع الشريعة؛ ألٌف الػمطلوب فيها الظٌن، فوجب أف يبقى  العمومات
كالعجب من اغبىٍشويٌة أنٌػهم يقولوف:  على ىذا األصل. -مسائل األصوؿ 

                                                           
 .ََُ-ٕٗ( دفع شبو التشبيو: ُ)
 .َُْ( دفع شبو التشبيو: ِ)
 .َُٔ( دفع شبو التشبيو: ّ)
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غاؿ بتأكيل اآلًيت الػمتشابػهة غري جائز؛ ألٌف تعيني ذلك التأكيل مظنوف، االشت
كالقوؿ ابلظٌن فػي القرآف ال يػجوز، ثػٌم إنٌػهم يتكٌلموف، يف ذات هللا تعاذل، 

إذا لػم فكصفاتو، أبخبار اآلحاد، مع أنٌػها فػي غاية البعد، عن القطع كاليقني، 
فػي  -أىٍف يػمتنعوا عن الكبلـ بف ..ق الػمظنوفهبٌوزكا تفسري ألفاظ القرآف، ابلطري

 .(ُ)«أىكلػى -ذات الػحٌق تعالػى، كيف صفاتو، بػمجٌرد الركاًيت الضعيفة 
 اؼبتواتر، شركط فيو ييوجىد مػل ما فهو الواحد، خرب كأٌما»كقاؿ النوكٌم: 

ا، لو الراكم كاف سواء  صباىري عليو فالذم حكمو، يف كاختيلف أكثر؛ أك كاحدن
 كأصحاب كالفقهاء اٌدثني من بعدىم فمن كالتابعني، من الصحابة اؼبسلمني
 كييفيد هبا، العمل يلـز الشرع، ججحي  من حٌجة الثقة الواحد خرب أفٌ  األصوؿ:
 .(ِ)«العلم... ييفيد كال الظٌن،

 بييوجً  أنٌو إذل اغبديث أىل من طائفة كذىبت»كقاؿ النوكٌم أيضنا: 
 اٌدثني بعض كذىب الباطن. دكف الظاىر، العلم بييوجً  بعضهم: كقاؿ العلم،
 دكف العلم، مسلم تيفيد صحيح أك البخارٌم، صحيح يف اليت اآلحاد أفٌ  إذل

 األقاكيل كىذه الفصوؿ. يف كإبطالو القوؿ، ىذا قٌدمنا كقد اآلحاد. من غريىا
 كاًبرمي  فهو العلم، بييوجً  قاؿ من ابطلة... كأٌما اعبمهور قوؿ سول كٌلها

 -ذلك  كغري -كالكذب  كالوىم الغلط كاحتماؿ العلم، وبصل ككيف للحٌس؛
 .(ّ)«أعلم كهللا إليو، متطٌرًؽ
 إمٌبا كالشارع، الظنٌ  تيفيد فإمٌبا أفادت، إف اآلحاد ألفٌ »كقاؿ اإلسنوٌم:  

                                                           
 .ُِِالتقديس:  سيسأت( ُ)
 .ُُّ/ُ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ِ)
 .ُِّ-ُُّ/ُبشرح النوكٌم: ( صحيح مسلم ّ)
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 أصوؿ كقواعد العلمٌية، دكف الفركع، كىي العملٌية، اؼبسائل يف الظٌن، أجاز
 عن الربىاف، شارح األنبارٌم، نقلو كما،  الفقو أصوؿ قواعد ككذلك الدين،
 .(ُ)«قاطبة؛ كذلك لفرط االىتماـ ابلقواعد... العلماء

 الواحد". خرب إجازة يف جاء ما "ابب»مس الدين الكرماشٌل: ػكقاؿ ش
 كىو متواتر نوعني: على كاػبرب حبٌجٌيتو. كالقوؿ بو، كالعمل اإلنفاذ ىو كاإلجازة

 كضابطو الكذب، على تواطؤىم العادة أحالت مبلغنا، الكثرة يف ركايتو بلغت ما
 كاحدنا، شخصنا بو اؼبخرب  كاف سواء كذلك، ليس ما كىو ككاحد العلم؛ إفادة
 ىبرج فبل العلم، ييفيد كال نفس، مئة بقضٌية أخرب ردٌبا حبيث كثرية، أشخاصنا أك
 نقلتو زاد ما كىو -كمستفيض  متواتر، أنواع: ثبلثة كاحد. كقيل خرب كونو عن
 قسمني. إذل ينقسم القائل ىذا عند اؼبتواتر فغري كآحاد. -ثبلثة  على

 يكوف يعين الصدؽ، ملكة لو يكوف أف اؼببالغة، كغرضو بناء ك"الصدكؽ": ىو
، ، إطبلؽ ابب من كىو عدالن ، كإرادة البلـز  كالصبلة األذاف ذكر كإمٌبا اؼبلزـك
 .(ِ)«االعتقادًٌيت يف ال العملٌيات، يف ىو إمٌبا إنفاذه أفٌ  لييعلىم ككبونبا؛

 :الغلّو األثريّ 
غبل بعض اؼبؤٌلفني اؼبنسوبني إذل )اإلسبلـ(، يف االعتداد ابآلاثر اؼبركيٌة،  

إذل درجات سقيمة، ذات آاثر سٌيئة، كال سٌيما يف إنتاج عقائد سقيمة، قائمة 
 ر، ىي:على طبسة أنواع رئيسة، من اآلاث

 اآلاثر اليت ضع فها العلماء، كٌلهم، أك أكثرىم.  -1
 .اآلاثر الػمختلىف يف تصحيحها، كيف تضعيفها -2

                                                           
 .ُٗٔ( هناية السوؿ: ُ)
 .ُْ/ِٓ( صحيح البخارٌم بشرح الكرماشٌل: ِ)
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 اليت صح حها بعض العلماء، كلػم ييعرىؼ عن اآلخرين تضعيف ؽبا. اآلاثر -3
 اليت ضع فها بعض العلماء، كلػم ييعرىؼ عن اآلخرين تصحيح ؽبا. اآلاثر -4
 اليت صح حها العلماء، كٌلهم، أك أكثرىم، تصحيحنا ظنٌػيًّا.اآلاثر  -5

ىي األدٌلة الرئيسة، اليت استدٌؿ : من اآلاثر، فكانت ىذه األنواع اػبمسة 
 هبا كثري من )الغبلة األثرٌيني(؛ إلثبات صٌحة عقائدىم اؼبذىبٌية اػباٌصة.

 :بلث فرؽث -اليت غبل أصحاهبا يف االعتداد هبذه اآلاثر  -كأبرز الفرؽ 
الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم عٌدة أفكار، أبرزىا:  يعة(،بلة الشًٌ )غي  -1
ة ػعجٍ ر، كرى ػػي عشػر، كغيبة الثانػػي عشػمة االثنصٍ ر، كعً ػػي عشػة االثنػػامػػإم

 عة، كالػخيميس، كتكفري الصحابة.تٍ ٌية، كالػمي قً عشر، كالت   يػاالثن
الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم عٌدة أفكار، أبرزىا: فة(، تصوًٌ مي ػبلة ال)غي  -2
 ر. ضٍ خً ػف، كحياة الشٍ الية، كالكى ديٌة، كالوً لوؿ، كاغبقيقة ام  ود، كاغبي جي دة الوي حٍ كى 

لة(، الذين أنتجوا ابالعتماد على آاثرىم عٌدة أفكار، أبرزىا: نابً حى ػبلة ال)غي  -3
هاة، وضة، كصفة الفم، كصفة الل  عي ظهر بػى  د، كاالستقرار علىرى مٍ صورة الشاٌب األى 
راعني، كصفة كصفة الذًٌ  ر،صً نٍ خً ػهاـ، كصفة الػكصفة اإلب كصفة األضراس،

لة، كصفة كى رٍ هى ػمشي، كصفة الػو، كصفة الػقٍ حى ػر، كصفة الدٍ ذ، كصفة الص  خً الفى 
 عاؿ الثمانية.كٍ ش، كاألى رٍ عاد على العى اإلقٍ ل، ك لى مى ػاالستلقاء، كصفة ال

فليس كٌل الشيعة  .ككاضح أٌف الكبلـ ىنا مقصور على الغبلة، فقط 
  .فة غبلة، كليس كٌل الػحنابلة غبلةتصوًٌ مي ػغبلة، كليس كٌل ال

على أنواع ـبتلفة،  )الغلٌو(،ؿبصورنا يف ىؤالء؛ كلكٌن  (الغلوٌ )كليس 
 منك  (.األثرٌيني الغبلة)كىؤالء اؼبذكوركف ىم أبرز  ؛هاكاحد من (األثرمٌ  الغلوٌ )ك

.ػ، عند )غبلة ال(الغلٌو العقليٌ ) األخرل: غلوٌ أنواع ال  معتزلة(، مثبلن
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لة، كغبلة نابً حى ػيعة، كغبلة اللة، كغبلة الشًٌ زً عتى مي ػغبلة ال»ٌي: ػاؿ الذىبػق
قد ماجت هبم  :ةرٌاميٌ مٌية، كغبلة الكى هٍ جى ػئة، كغبلة الجً رٍ مي ػرة، كغبلة الشاعً األى 

مغفرة ألىل ػٌباد كعلماء، نسأؿ هللا العفو كالالدنيا، ككثركا، كفيهم أذكياء كعي 
م ػحٌب العالً ػحٌب السٌنة كأىلها، كني ػهول كالبدع، كني ػى هللا من الػالتوحيد، كنربأ إل

حٌب ما ابتدع فيو بتأكيل ػكالصفات اغبميدة، كال ني  ،على ما فيو من االتٌباع
 . (ُ)«محاسنػما العربة بكثرة الػسائغ، كإنٌ 

                                                           
 .ْٔ-ْٓ/َِ( سري أعبلـ النببلء: ُ)
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 متعةـثفىيد القول بئباحة ال

 
ىو بياف اآلاثر السٌيئة، الناشئة من  ابحة اؼبتعة:القوؿ ِبتفنيد الغرض من 

سٌيما من أحاديث  بيحني، على األدٌلة غري الكافية، كالمي ػمؤٌلفني الػاعتماد ال
م تتحٌقق فيها الشركط السٌتة الواجبة؛ للعمل حبديث اآلحاد، ػاآلحاد، اليت ل

 كىي ابختصار:  
 اؼباٌسة اؼبشركعة. اغباجةكجود  -1
 عدـ كجود البديل اإلسبلمٌي القطعٌي. -2
 .ضة القطعٌياتاغبديث من معارى سبلمة  -3
 مع سبلمتو من دعول النسخ.ضة حديث آخر، اغبديث من معارى سبلمة  -4
  .، بصفتو النبويٌةإذل النيٌب  منسوابن  كوف اغبديث  -5
كٌلهم، أك معظمهم، على تصحيح منت اغبديث، كالدعوة  اتٌفاؽ اؼبؤلٌفني -6

  ا.إذل العمل بو، بعد شرحو شرحنا صحيحن 
تٌتضح  (القطعٌيات اإلسبلمٌية)، كبني (متعةػأحبار ال)ابؼبوازنة بني فتاكل ك  

 تة.مؤق  ػمتعة الػمن إابحة ال (الشريعة اإلسبلمٌية) كٌل الوضوح براءةي 
 (اؼبتعة)بوضوح أٌف ىذه لنا يتبنٌي  (أحبار اؼبتعة)كابالٌطبلع على فتاكل  

ك)الزسل( من ار مات القطعٌية، يف الشريعة اإلسبلمٌية؛  (.الزسل)صورة من صور 
فما معَن ذلك التناقض الشيطاشٌل العجيب، بني إقرار )أحبار اؼبتعة(، بتحرصل 

 (، من جهة، مع إابحتهم لصورة من صور )الزسل(، من جهة أخرل؟!!!)الزسل
تكوف أبشع صور  -يف بعض اغباالت  - مؤق تة(ػمتعة الػىذه )ال بل إفٌ 

 الزسل؛ لسببني رئيسني:
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 . (ُ)ع ابلعفيفةقد اتٌفقوا على استحباب التمتُ  (أحبار اؼبتعة)أٌف  -1
الزسل، لن تتورٌع عن اؼبتعة؛ فكانت كىذا يعين أٌف العفيفة اليت تتورٌع عن 

كن أف قبد يف الزانيات اؼبتعة أكثر بشاعة من الزسل، من ىذا الوجو؛ ألنٌنا ال يبي 
كن أف قبد الكثري من العفيفات، قد البدعن هبذه عفيفة كاحدة، كلكٌننا يبي 

 ، كمارسن اؼبتعة.(الفتاكل األثيمة)
، كيبالغ كثري (الشريعة اإلسبلمٌية) ينسبوف ىذه اؼبتعة إذل (أحبار اؼبتعة)أٌف  -2

 .(ِ)منهم فيها، حٌت يعٌدىا ضركرة من ضركرًٌيت مذىبهم
، يف (اإلسبلـ)ستكوف منسوبة إذل  (اؼبتعة)كىذا يعين أٌف الدعوة إذل  

غاية  ، الذين ال(أعداء اإلسبلـ)اٌدعاء اؼببيحني، كيف اٌدعاء أتباعهم، كيف اٌدعاء 
 سبلـ. ؽبم أعظم من الطعن يف اإل

 ،كلذلك تكوف اؼبتعة أبشع صور الزسل؛ ألٌف اإلسبلـ ىو أعظم دين 
اشتملت أحكامو على النهي الصريح عن الزسل، كالنهي الصريح عن القرب من 

ـى  غض   الزسل؛ ففرضى  ملبس، كهنى عن االختبلط، ػيف ال البصر، كاالحتشا
 كاإلغراء، كغري ذلك.

نسبوا إذل اإلسبلـ فاحشة شنعاء، ال يكاد الباحث  (أحبار اؼبتعة)كلكٌن  
ا، ال قيمة لو، كىو االسم،  العاقل هبد بينها كبني سائر صور الزسل، إاٌل فرقنا كاحدن

بلسانو، مٌث يسٌميها، بغري اظبها، كيدعو  (،شرب اػبمر)فكانوا كمن ينهى عن 
 الناس إذل شرهبا.

 :(الفتاكل األثيمة)ر ىذه كإذا أردت التأٌكد من صٌحة ىذا القوؿ، فتدبٌ 

                                                           
 .ْْٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: َْٗ( انظر: النهاية: ُ)
 .ّٔ-ِٔ/ْ( انظر: مسائل كردكد: ِ)
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االستمتاع ابلطفلة الرضيعة، دبا عدا الوطء، من النظر،  هبوز :1-الفتوى
 . (ُ)كاللمس بشهوة، كالضٌم، كالتفخيذ

ال ريب يف أٌف الرضيعة ال يبيكن أف تكوف طرفنا يف عقد اؼبتعة، كىذا  تعليق:
أف يستمتع اببنتو  يعين أٌف كلٌيها ىو الذم أجاز ىذا العقد، كأابح للمتمتًٌع

ا.  الرضيعة، كلو تفخيذن
فأٌم كرٌل ذلك الذم يرضى هبذه اعبريبة القذرة؟! حٌت فيٌساؽ أمريكا، 

هم البالغات، ال أظٌن أهٌنم يبيكن أف يهبطوا إذل قاع ػى بناتػالذين ال يبالوف بزن
 السفالة كاػبٌسة؛ ليسٌلموا بناهتم الرضيعات إذل ذائب الشهوة القذرة؟!!!

رمي الرضيعة فريسة، بني ذائب حيوانٌية، أتكل غبمها: ىو أىوف  إفٌ 
 بكثري من رميها فريسة، بني ذائب بشريٌة، أتكل براءهتا.

ي تراب األرض؛ ػالذم كاف يدفن ابنتو الوليدة، ف - جاىليٌ ػكاألب ال 
ىو أرحم بكثري من ذلك  - ها، إذا كربتػها، كاغتصابػي العدٌك لػخشية سب

ماؿ، ػمتعة؛ من أجل حفنة من الػفن ابنتو الرضيعة، يف تراب الالذم يد ،األب
 الطعاـ!!!   من أجل أك 

استمتع  فإف إاٌل من شٌذ منهم؛ ثري من الزانة يتجٌنبوف الرضيعة،إٌف الك
أٌف  وفكدًر ذلك أمرنا مشركعنا، بل يي  كفال يعدٌ فإهٌنم ، بعضي الزانةلرضيعة اب

 ند أكثر الناس.ر، عفعل شنيع مستنكى  استمتاعهم هبا
كلكٌن )أحبار اؼبتعة( ال يركف بذلك أبسنا؛ ككأٌف الرضيعة دمية، يهبها 

 من يشاء، كال يبارل دبا يفعلو هبا اؼبتمتًٌعوف؟!!! أبوىا لً 

                                                           
كمستمسك العركة: ، ُِِ/ِحرير الوسيلة: ػ، كتَِٓ/ٓ( انظر: العركة الوثقى: ُ)

 .ّٔٗ/ِ، كىداية العباد: َٖ-ٖٕ/ُْ
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ا، بتسليم ابنتو الرضيعة،  -أيٌها األب  -فإف كنتى  فٌبن ال يرضى أبدن
قد أفتوا  -دىم كتعٌظمهم الذين تقلٌ  -للمتمتًٌعني، فاعلم أٌف )أحبار اؼبتعة( 

 ِبابحة ىذا االستمتاع القذر؛ فبل تكونٌن من اؼبتعٌصبني، كال من اؼبخدكعني!!! 
 . (ُ)إذف أبيها، دبا عدا الوطء دكفع ببنت التاسعة، من التمتُ  هبوز :2-الفتوى
 ىذا ما يتجٌنب كثري من الزانة فعلو، مع فتاة، يف التاسعة من عمرىا. تعليق:

كلكم أف تتخٌيلوا ما يبيكن أف يفعلو اؼبتمتًٌع ببنت التاسعة، من صور االستمتاع 
 القذر، ابستثناء الوطء، كمنها التفخيذ قطعنا!!!

فليست كبنت العشرين،  -ببل ريب  -البداع بنت التاسعة أمر كارد  إفٌ 
 لةن يف جسدىا، فإهٌنا ستبقى طف يف الفهم كاغبذر كاالحرتاز، فإذا كانت ابلغةن 

ؾ خطورة األمر، كال تبارل دبا يفعلو اؼبتمتًٌع هبا؛ فتنخدع انقصة الفهم، ال تيدرً 
ابؼباؿ القليل، أك ابؽبداًي التافهة؛ كأيخذىا إذل ككره؛ ليمسخ براءهتا، كييوصيها 

 مٌنيها!!!ػىا، كيي دي عً بكتماف األمر؛ كيى 
تفعل ما م ػفإذا كجد اؼبتمتًٌع أٌف بنت التاسعة قد استجابت لذلك، كل

يكٌدر اللقاء الثاشل، فإنٌو سيطمع يف التكرار، فيدعوىا كييغريها ابؼباؿ كاؽبداًي،  
 كٌلما اشتهاىا!!! 

ا أف يي  د اؼبتمتًٌع الطريق، لبعض أصحابو؛ ليتمٌتعوا هبا، دبا مهًٌ ػكليس بعيدن
عدا الوطء؛ فتكوف بنت التاسعة عندىم، يتناكبوف عليها، كما تتناكب الزانة 

واىر؛ إذ ال ًعٌدة تلتـز هبا، حٌت لو كانت فٌبن ربيض، ما داـ الوطء غري على الع
ا أف يعاشرىا عشرات  تٍ ع؛ فإذا استسهلى حاصل، عند التمتُ  ذلك، فليس بعيدن

 الرجاؿ، يف شهر، أك يف سنة، أك يف بضع سنوات!!!

                                                           
 .َْٗ( انظر: النهاية: ُ)
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ع، كال سٌيما اإلدماف على كلك أف تتخٌيل اآلاثر الشيطانٌية ؽبذا التمتُ 
ع الرجاؿ اؼبتمتًٌعني؛ فأٌم زكجة تعة الشهوانٌية القذرة، كاإلدماف على تنوُ اؼب

على ىذا النحو  ،ستكوف ىذه البنت، إذا كربت، كقد عاشرىا عشرات الرجاؿ
 القذر البشع، كأٌم ظبعة ستصاحب تلك البنت اؼبخدكعة!!!

 . (ُ)ىاؤ كط كهبوزع ابلبكر، اليت ليس ؽبا أب، التمتُ  هبوز :3-الفتوى
بدالن من ضباية الفتاة اليتيمة، من أيدم العابثني، هبٌوزكف للرجل أف  تعليق:

فمن الذم يرغب يف نكاحها، بعد ذلك، كقد خسرت  ؛يتمٌتع هبا، كهبامعها
  !!كن أف زبسره اؼبرأة؟!أعٌز ما يبي 
فة؛ إٌف بعض الزانة قد يتجٌنبوف الزسل مع اليتيمة، كاؼبسكينة، كاؼبستضعى  

 ألهٌنم يرأفوف هبٌن، كيقتصركف على الوقحة اؼبستهرتة. 
يزكف استغبلؿ ضعف البكر اليتيمة، كحاجتها،   كلكٌن )أحبار اؼبتعة( هبي

كحاجة أىلها، كال سٌيما بعد موت أبيها، فييسرع إليها اؼبتمتًٌع؛ ليسلب منها أعٌز 
 اؼباؿ!!! ما سبلكو، كىو بكارهتا، كبراءهتا، كشرفها؛ من أجل حفنة من 

ع ابلبكر، من دكف إذف كلٌيها، إذا خافت على نفسها التمتُ  هبوز :4-الفتوى
ابلكفؤ، مع رغبتها إليو، ككاف اؼبنع  عالتمتُ ها من كليُ  هاالوقوع يف اغبراـ، كمنع

 . (ِ)على خبلؼ مصلحتها، فيسقط اعتبار إذنو
زباؼ على نفسها من الوقوع يف الزسل، فتخوف أابىا، كتعصيو؛ ألنٌو  تعليق:

ع ابلكفؤ، الذم ترغب إليو؛ فتكوف يعرؼ مصلحتها، حني يبنعها من التمتُ  ال
 ع هبا، ليحميها من الزسل ابؼبتعة!!!م الرجل اؼبتمتًٌ بيدى  ألعوبةن 

                                                           
 .ْْٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: َْٗ( انظر: النهاية: ُ)
 .ٗٗ/ُ( انظر: مسائل كردكد: ِ)
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الشاة، اليت تفٌر  لً ثى كمى   ع،الفتاة اليت تفٌر من الزسل، فتلجأ إذل التمتُ  لى ثى مى إٌف 
؛ أك كما قيل من ذئب شرس، فتلجأ إذل ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب األٌكؿ

 !   «!!كاؼبستجري من الرمضاء ابلنار»يف األمثاؿ: 
ىل تعرؼ البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ كىل تكوف مصلحة البكر 

  ؟!!!سبلكو ع، الذم ال نفقة فيو، كال توارث، مع خسارهتا أعٌز مايف التمتُ 
ب الزسل؛ كىل الرجل الكفؤ ىو ع ىو الطريق الصحيح لتجنُ كىل التمتُ 
 ع ابلفتيات، كسبتيعهٌن؟!!!القادر على التمتُ 

يشٌجع الفتيات  -يف عبلقة اؼبتعة  -إٌف إسقاط اعتبار إذف كرٌل البكر 
 ع، على االستهتار كالعقوؽ كالعصياف كاػبيانة. الراغبات يف التمتُ 
من أكليائهٌن، فيزنني سرًّا، فكذلك  ،أٌف الزانيات ال ينتظرف اإلذففكما 

 اؼبتمتًٌعات ال ينتظرف اإلذف من أكليائهٌن. 
كالفرؽ بينهما أٌف الزانية ال تٌدعي أٌف خيانتها ألبيها مشركعة، خببلؼ 
اؼبتمتًٌعة اليت يبيكن أف تعتمد على ىذه الفتول؛ لتسوٌغ لنفسها خيانتها ألبيها، 

 أعرضت عن استئذانو يف اؼبتعة.  حني 
 . (ُ)ع ابلبكر البالغة الرشيدة، كليس لولٌيها أف يعرتضالتمتُ  هبوز :5-الفتوى
إهٌنا الدعوة إذل اإلابحٌية الغربٌية اؼبعركفة، يف ىذا العصر؛ فليس من حٌق  تعليق:

 ، حٌت إذا كانت بكرنا!!! رشيدةن  الورٌل أف يعرتض، ما دامت اؼبرأة ابلغةن 
 ، ترغب يف اؼبتعة، كسبارسها؟!!!كىل يصٌح أف توصىف ابلرشد امرأةه  
ٌية، من دكف إذف كلٌيها، إذا كاف كلٌيها ع ابلفتاة األكربػٌ التمتُ  هبوز :6-الفتوى

ى ػحتاج إلػها، فبل تػي شؤكنػى نفسها، فػأرخى عناف البنت، كأككلها إل قد

                                                           
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسبلـ: ُ)
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 . (ُ)مسلمة، أيضناػي الػى فػٌ االستئذاف، حت
ي يعشن يف ػالبلت -منتسبات إذل اإلسبلـ ػبدالن من حٌث الفتيات ال تعليق:

متعة ػبفتول إابحة ال (متعةػأحبار ال)ب الفواحش، أييت على ذبنُ  -الدكؿ الغربٌية 
  !!!حرٌيٌة الشخصٌيةػيف ببلد ال يعشنى  منى دي  ؽبٌن، ما
كراٌب؛ تهم؛ فيسافركف إذل أككذلك سيجد الرجاؿ يف ىذه الفتول ضال   
 ع ابلفتيات األكربٌػٌيات، البليت ال يتحٌرجن من الفواحش، أبٌم اسم كانت.للتمتُ 

ك)أحبار اؼبتعة( حريصوف، كٌل اغبرص، على تلبية رغبات اؼبتمتًٌعني، من  
ع ابؼبنتسبات إذل اإلسبلـ، يف الببلد العربٌية؛ م يتيٌسر ؽبم التمتُ ػالرجاؿ؛ فإذا ل
و ك غريىا؛ فما عليهم إاٌل اإلفادة من ىذه الفتول، ابلتوجُ رفٌية، أبسبب القيود العي 

منتسبة إذل اإلسبلـ، فٌبن تعيش ىناؾ، يبيكن أف يكوف ػإذل الببلد الغربٌية، حٌت ال
   ها، فبل حاجة إذل استئذانو!!! ػها قد أرخى عنانى كليُ 

اؼبتعة، كلكٌنها ع ابلكتابٌية، إذا كانت ال تعتقد حٌلٌية التمتُ  هبوز :7-الفتوى
استجابت طمعنا يف اؼباؿ
(ِ). 

ع؛ العتقادىا حٌلٌيتو، لكٌنها إمٌبا م تكن زانية، تلك اليت ال تقبل التمتُ ػإذا ل تعليق:
 ي اؼباؿ؛ فماذا تكوف؟!!! ػتقبلو؛ طمعنا ف

ى، كبني ػع ابلزانية، اليت ال تعتقد حٌلٌية الزنكما الفرؽ بني دفع اؼباؿ؛ للتمتُ  
 تعتقد حٌلٌية اؼبتعة، لكٌنها تقبلها من أجل اؼباؿ؟!!! الكتابٌية، اليت ال دفعو ؽبذه

 . (ّ)ها من الفجورع ابلفاجرة، كال هبب عليو منعي التمتُ  هبوز :8-الفتوى

                                                           
 .ََُ/ُ( انظر: مسائل كردكد: ُ)
 .ِٕ-ُٕ/ِ( مسائل كردكد: ِ)
 .ْْٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: َْٗ( انظر: النهاية: ّ)
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كىذه أيضنا صورة من صور اإلابحٌية الغربٌية، كالدًيثة األمريكٌية اؼبشهورة،  تعليق:
يتمٌتع هبا، إاٌل كما ينظر الرجل إذل اؼبرحاض،  ع ال ينظر إذل اؼبرأة، اليتفاؼبتمتًٌ 

م يبنعو ػه من الدخوؿ بعده، كما لالذم يدخلو؛ لقضاء حاجتو، مٌث ال يبنع غريى 
 !!!إليو وه، فٌبن سبقغريي 

 كال يبارل )أحبار اؼبتعة( ابألمراض اعبنسٌية الفٌتاكة اليت تكوف الفاجرة أداةن  
حٌت يصل اؼبرض، إذل امرأة بريئة عفيفة، ؛ لنقلها من رجل إذل رجل، ملو ثةن 
    ذنب ؽبا إاٌل أٌف زكجها يبارس الرذيلة مع العواىر!!! ال

، ليست يف ، من كوف اؼبرأة خلٌيةن على اؼبتمتًٌع أف يتحٌقق ال هبب :9-الفتوى
 . (ُ)هبا عالتمتُ  وذٌمة زكج حٌي، عند طلب

ت؛ خشية اغبمل، كما هبٌر إليو الزانة يتجٌنبوف مقاربة اؼبتزٌكجا بعضإٌف  تعليق:
من مشكبلت؛ أك خشية معرفة الزكج، كانتقامو؛ أك خشية معاقبة القانوف، كغري 

قات، هم، من اؼبطل  ػى من تستجيب لػذلك من اؼبوانع؛ كلذلك يتوٌجهوف إل
 م يتزٌكجن، من قبل.ػكاألرامل، كمن البليت ل

ب على نفسو وجً يي قد ، تستجيب للزسل؛ فإنٌو امرأةن  بعض الزانةفإذا تعٌرؼ  
 ق.و يف التحقُ د نفسى هً ق من كوهنا ببل زكج؛ ليأمن من التبعات، كهبي التحقُ 
ق على الرجاؿ الراغبني يف يعلموف أٌف إهباب التحقُ  (أحبار اؼبتعة)كلكٌن  
 ع يعين ضياع الكثري من الفرص؛ كلذلك تساىلوا يف ىذا األمر.التمتُ 

ف يسأؽبا عن حاؽبا، فإف نفت كجود الزكج، صٌدقها، كليس فيكفي أ 
يف الزسل،  مهمًّا بعد ذلك أف تكوف اؼبرأة ذات زكج، يف الواقع، فتكوف راغبةن 

ع هبا، و إذل اؼبتمتًٌ تٍ كىي يف ذٌمة زكجها، فردٌبا حصل اغبمل، من الزكج، فنسبػى 

                                                           
 .ْْٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: َْٗ( انظر: النهاية: ُ)
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   !!!كجو إذل الز تٍ ها، فنسبػى ػع بمتمتًٌ ػحمل، من الػما حصل الػكربٌ 
رب  :من الناس ،ال هبب على أحد :11-الفتوى ريد أف الذم يي  -الرجل  أف ىبي

 .(ُ)امن رجل، سبٌتع هبا، سابقن  ،م تعتدٌ ػأٌف ىذه اؼبرأة ل -يتمٌتع ابمرأة 
ل، فليس عليك أف تنصح أخاؾ كىذه الفتول أيضنا، من ابب التساىي  تعليق:
ع اؼبرأة عن انقضاء عٌدهتا، فإف يسأؿ اؼبتمتًٌ ربه اغبقيقة؛ بل يكفي أف ع، كزبي اؼبتمتًٌ 

ق من ذلك؛ فبل تكونٌن قالت ابنقضائها، صٌدقها الرجل، كليس عليو أف يتحقٌ 
 أيٌها الناصح سببنا يف التفريق بينهما!!! 

كليس مهمًّا بعد ذلك أف تكوف اؼبرأة غري معتٌدة، كتكوف قد ضبلت من  
 ع اعبديد!!!ع سابق، فتنسب ضبلها إذل اؼبتمتًٌ متمتًٌ 

كليس مهمًّا بعد ذلك أف تتحٌوؿ ىذه اؼبرأة إذل ألعوبة شهوانٌية؛ تتنٌقل 
برغبتها، بني الرجاؿ، كتٌدعي أٌف عٌدهتا قد انقضت، فيصٌدقها الراغب يف 

 ق!!!ع هبا، من دكف ربقُ التمتُ 
رب ال هبب :11-الفتوى عليها ٌدة، كأٌف ، عن العً اؼبتمت ع هبا على اؼبتمتًٌع أف ىبي

  .(ِ)الًعٌدة ب الرجاؿ، مٌدةذبنُ 
كىذه الفتول تؤٌكد الدعوة إذل اإلابحٌية، كما تؤٌكد النظرة الدكنٌية اليت  تعليق:

اليت سبٌتع هبا، كال سٌيما بعد أف يقضي منها  ،ع إذل اؼبرأةينظر هبا الرجل اؼبتمتًٌ 
 رمى للبهائم!!!كطره؛ فتكوف يف نظره كبقاًي الطعاـ الذم يي 

ٌدة، دىا إذل تلك العً رشً ع شهوتو منها، كال هبب عليو أف يي ػشبً في أف يي فيك

                                                           
 .َُُ/ُ( انظر: مسائل كردكد: ُ)
، كاؼبسائل ٖٔ/ِ، كمسائل كردكد: ْٕٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: ْٖٗ( انظر: النهاية: ِ)

 .ّْٕاؼبنتخبة: 
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 ها من اغبمل!!!  مي ػى يربأ رحػ؛ حتٌ معلومةن  الرجاؿ، مٌدةن  بى اليت تفرض عليها ذبنُ 
 . (ُ)من طعاـ مهر دبقدار كفٌو ػكوف الهبوز أف ي :12-الفتوى
عطيها أشياء كثرية، شرعيًّا، يي  ة، زكاجناأإٌف الرجل اؼبتزٌكج الذم يتزٌكج اؼبر  تعليق:

ا، فبل يبي  كن انتقاصو؛ ألٌف أغلى من اؼبهر؛ كلذلك حٌت إذا كاف اؼبهر درنبنا كاحدن
مشرب ػمأكل كالػموٌدة كالرعاية كالذرٌيٌة كالػعطي زكجتو اإلحصاف كالالرجل سيي 

 حتاج إليو.ػمسكن، كسائر ما تػملبس كالػكال
 عطي اؼبرأة اليت يتمٌتع هبا؟ ع، فماذا يي أٌما الرجل اؼبتمتًٌ  

إٌف اؼبرأة إذا كانت تقبل ابؼبتعة؛ من أجل اؼباؿ، فإٌف كفًّا من طعاـ، 
 كن أف يكوف كافينا؛ إلشباع رغبتها، كال سٌيما أهٌنا ستخسر أعٌز ما سبلكو.يبي  ال

ضطٌر؛ بسبب جوع شديد، أك عطش ستثَن من ذلك، إاٌل اليت تي كال يي  
ىة. فبدالن من إطعاـ ىذه اؼبرأة؛ ابتغاء كرى على اؼبتعة مي ع الرجل طاكً شديد؛ فتي 

 مرضاة هللا، يعمد الذئب الدشلء إذل مساكمتها على عٌفتها!!!
ا، أك بعض يـوي هبوز أف :13-الفتوى ، كلو ساعة كوف األجل يومنا كاحدن

 . (ِ)كاحدة ؿبٌددة
إليو؛ إلشباع رغبتها عطي اؼبرأة ما ربتاج ع يي قاؿ: إٌف الرجل اؼبتمتًٌ قد يي  تعليق:

مهر القليل كما هبوز يف ػعطي الزكج زكجتو ما ربتاج إليو؛ كإٌف الالفطريٌة، كما يي 
 متعة. ػالزكاج الدائم، هبوز يف ال
، ككاف الرجل ميسورنا،  ،هاػع بمتمت  ػمرأة الػفإف أصٌرت ال على مهر غاؿو

 ،ي الزكاج الدائمػف ،مرأةػكراغبنا فيها، دفعو إليها، ببل إشكاؿ؛ كما لو أصٌرت ال

                                                           
 .ْٓٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: ُْٗ( انظر: النهاية: ُ)
 .ُّْ، كاؼبسائل اؼبنتخبة: ْٓٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: ُْٗالنهاية: ( انظر: ِ)
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، مع كوف الرجل ميسورنا، كراغبنا فيها.  على مهر غاؿو
كاعبواب عن ىذا االٌدعاء الفارغ يكمن يف ىذه الفتول األثيمة، اليت ىي 

 !!!حقيقة أقذر فتول يف موضوع اؼبتعةػيف ال
سوٌغ تة، فكيف يي فإذا كانت مٌدة العبلقة بني الرجل كاؼبرأة يف اؼبتعة مؤق  

 مبيحوف ألنفسهم أف يعٌدكا اؼبتعة صورة من صور الزكاج؟!!!ػلا
من كقوعو؛  ة،كن أف ينتهي بفراؽ، بعد ساعأٌم زكاج ذاؾ، الذم يبي 

خبلؼ طارئ، أٌدل إذل الطبلؽ؛ بل ىو فراؽ مبيٌن على اتٌفاؽ، بني الرجل ػل ال
 ها؟!!!  ػع بمتمت  ػمرأة الػع، كالمتمتًٌ ػال

 ،أشبو ابلفراؽ -عة ع كاؼبتمتًٌ بني اؼبتمتًٌ  -ى االتٌفاؽ اؼببيٌن عل ،أليس الفراؽ
 اؼببيٌن على االتٌفاؽ، بني الزاشل كالزانية؟!!! 

عة من التمٌتع ىو نيل كٌف من طعاـ، بل كاف م يكن غرض اؼبتمتًٌ ػكإذا ل
 ساعةغرضها إشباع رغبتها الفطريٌة؛ فهل ستنطف  تلك الرغبة، بعبلقة مٌدهتا 

 ، متجنًٌبة الرجاؿ،تعتدٌ س -تة مؤق  ػمتعة الػبعد ىذه ال -ها ػنٌ أ؛ كال سٌيما كاحدة
  من الزمن؟!!!مٌدة 

مع  األقراء، ذكات من كانت إذا هبا، اؼبتمت ع ًعٌدة يف كقد اختلفوا
 حيضتاف، كقيل: حيضة فقيل: اليأس، كعدـ اغبمل، كعدـ الدخوؿ هبا،

 فعٌدهتا حبلى، كانت إذا كنصف، كقيل: طيهراف. أٌما كقيل: حيضة كاحدة،
يومنا كأربعوف طبسة فًعٌدهتا ربيض، ال فٌبن كانت اغبمل؛ كإذا كضع

(ُ).  
فإذا احتاجت إذل إشباع رغبتها مرٌة أخرل؛ فإٌما أف تصرب إذل انقضاء 

ٌدهتا ٌدة، مونبة شريكها اعبديد أٌف عً ٌدهتا، أك تتوٌجو إذل التمٌتع قبل انقضاء العً عً 

                                                           
 .ُّٗ-ُّٓ/ٔ( انظر: العركة الوثقى: ُ)
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.ػى، الذم فٌرت منو اسػذل الزنقد انقضت، أك تتوٌجو إ  منا، ككقعت فيو فعبلن
ا أف ، كجاءىا متمتًٌ العٌدةعة مٌدة صربت اؼبتمتًٌ  ففإ ، فليس بعيدن ع اثفو

؛ لتلتـز بعد ساعةع األٌكؿ، فبل يلبث معها أكثر من وبصل ما حصل، مع اؼبتمتًٌ 
؛ فتكوف من الزمنة ٌدة اثنية. كىكذا يف كٌل مرٌة، تتمٌتع يومنا، كتعتٌد مدٌ ذلك، بعً 

 ساعةرجاؿ، لبثت مع كٌل رجل منهم  بضعةقد عاشرت يف سنة كاحدة 
 . من الزمن ، كصربت بعد كٌل متعة مٌدةةكاحد

فإذا مٌرت طبس سنوات، كىي على ىذه اغباؿ، فإهٌنا تكوف قد عاشرت 
؛ فبل يكوف بينها كبني الزانية غري فرؽ كاحد ، ىو االلتزاـ فقط كبو ثبلثني رجبلن

 ٌدة؛ إف التزمت هبا، كأسٌل ؽبا ذلك؟!!! لعً اب
أين ىذا اإلشباع اؼبتقٌطع، اؼبملوء ابغبسرة كاالحتقار، من إشباع الزكاج 

  !!الدائم، اؼبملوء ابؼبوٌدة كاالحرتاـ؟!
، يف طبس سنوات؛  كماذا عن ىذه اؼبرأة، اليت تنٌقلت بني ثبلثني رجبلن

حد الدائم، فهي تتنٌقل بني الزانة فصارت كالزانية، اليت ال تعرؼ الشريك الوا
 الغرابء، الذين ينظركف إليها كما ينظركف إذل اآللة؟!!!

يف تشويو الفطرة النقٌية، كربويل  ،ألن تكوف تلك اؼبتعة األثيمة سببنا كبرينا
 شهوانٌية، يتناكب عليها اؼبتناكبوف؟!!!دمية  اؼبرأة إذل

 رغبات، كال حسرات؛ سبامنا، ببل مشاعر، كال كالدمية،كليتها كانت  
نة على التنوٌع، ال ذبد اللٌذة إاٌل يف تغيري دمً مي  -ببل ريب  -كلكٌنها ستكوف 

الرجاؿ؛ فإذا تزٌكجت يومنا، زكاجنا دائمنا؛ فإهٌنا لن هتنأ برجل كاحد، كسرتغب يف 
 تغيريه، إٌما ابلطبلؽ، أك ابػبيانة!!!  

من الًعٌدة، أبف  -عندىم  -كفوؽ ىذا كٌلو، يبيكن أف تتخٌلص اؼبتمتًٌعة 
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، (ُ)االستمتاعات من ذلك سول ما لو كهبوزتشرتط على اؼبتمتًٌع عدـ الوطء، 
 كمنها التفخيذ، كما ضارعو، فبٌا ال يؤٌدم إذل الوطء.

 -عندىم  -فإذا انتفى الوطء، انتفت الًعٌدة؛ كابنتفائها تكوف اؼبتمتًٌعة 
د أف يتمٌتع هبا يف فيها؛ فبل ييستبعى  ، يف االستكثار من اؼبتعة، كاالستمرارحرٌةن 

اليـو الواحد عشرة رجاؿ، يتناكبوف على االستمتاع هبا، من دكف كطء، كٌل 
 !!! كاحدةن  رجل يبقى معها ساعةن 

أف تيوازًف بني ذبرُع مرارة االعتداد، كبني  -عندىم  -كتستطيع اؼبتمتًٌعة 
يز الوطء فوات لٌذة الوطء، فتشرتط عدـ الوطء، حني تفٌر من ا العتداد، كذبي

 حني تكوف راغبة فيو، كتيصرٌب نفسها على ذبرُع مرارة االعتداد!!!
رب اؼبتمتًٌع اعبديد، أبهٌنا قد مارست اؼبتعة،  كإذا استطاعت اؼبتمتًٌعة أف زبي
من قبل، مع متمتًٌع سابق؛ فهل تستطيع أف تكشف عن ىذه اغبقيقة، للرجل 

 ل، بطريقة الزكاج الشرعٌي الدائم؟!!!، يف اؼبستقبالذم سيطلبها زكجةن 
ماذا سيكوف جواب ذلك الرجل الربمء اؼبسكني، كىو يستمع إذل ىذا 

 االعرتاؼ الػميػػٌر؟!!!
أليس االحتماؿ الراجح أٌف الزكجة ستيخفي ىذه اغبقيقة، كربرص على 
إخفائها؛ لتعيش مع زكج برمء ـبدكع، لو علم دبعشار ما ارتكبتو زكجتو من 

 متعة، لكاف ثقل اعبباؿ أخٌف عليو من ذلك؟!!!ػيف مزبلة ال قذارات،
كما ىو رأم )أحبار اؼبتعة(، يف إخبار اؼبرأة، لزكجها، عن ماضيها 

أتيراىم ينصحوهنا ِبخباره، لكن مع عدـ كجوب ذلك، أـ  ؛األسود، يف اؼبتعة
 تيراىم ينصحوهنا بكتماف األمر، لكن مع عدـ كجوب ذلك؟!!!

                                                           
 .ِّٕ( انظر: اؼبسائل اؼبنتخبة: ُ)



467 

ف ال يبتنع عن االرتباط ابمرأة مطل قة، أك ابمرأة أرملة، إٌف الرجل الشري
مع علمو يقيننا أٌف رجبلن قد سبقو إذل كطئها؛ ألٌف اؼبطل قة كاألرملة ارتبطتا 

 بزكجيهما، عن طريق الزكاج الشرعٌي الدائم.
لكٌن الرجل الشريف ال يبيكن أف يقبل االرتباط ابمرأة، سبق أف ارتبطت 

ع صورة من صور الزسل، فقد سبٌتع ذائب اؼبتعة و يؤمن أٌف التمتُ متعة؛ ألنٌ ػبعقد ال
 هبذه اؼبرأة، كما سبٌتع الزانة ابلزانية!!!

فإذا استقذر الرجل الشريف تلك اؼبرأة اؼبتمت ع هبا؛ فليستقذر أيضنا تلك 
 الفتاكل األثيمة، اليت سٌولت ؽبا كألمثاؽبا االنغماس يف مستنقع اؼبتعة القذر!!! 

 . (ُ)الرجل اؼبتمتًٌع هبا من ضبلت كإف ،ع هباال نفقة للمرأة اؼبتمت   :14-الفتوى
ال نفقة ؽبا، ألهٌنا يف نظرىم كالزانية، اليت إٌما أف تزشل من أجل اؼباؿ،  تعليق:

قٌل، أك كثر، كإٌما أف تزشل؛ إلشباع شهوهتا؛ فليس ؽبا كراء ذلك أدسل حٌق. 
 كالعجيب أٌف بعض الزانة ال يبخلوف عن بعض الزكاشل ابلنفقات!!!

نيً عى ث بني الرجل كاؼبرأة اؼبتمتًٌ ال تواري  :15-الفتوى
(ِ) . 

صٌر عة، كما ال يتوارث الزاشل كالزانية؛ مٌث يي متمتًٌ ػع كالمتمتًٌ ػال يتوارث ال تعليق:
 !!!(متعةػزكاج ال)على تسمية متعتهم:  (متعةػال أحبار)

 . (ّ)سبٌتع الرجل أبكثر من أربع نسوة، من غري حصر هبوز :16-الفتوى
بياف التشابو الكبري حة، كٌل الصراحة، يف ػخبيثة صريػكىذه الفتول ال تعليق:
يتمٌتع  ،يػمن الزكان ،وػما ال حصر لػي، بػفكما يتمٌتع الزان ؛ىػمتعة كالزنػال بني

                                                           
 .ِّٖ، كاؼبسائل اؼبنتخبة: ْٖٗ( انظر: النهاية: ُ)
 .ِّٖ، كاؼبسائل اؼبنتخبة: ْٕٓ/ِ، كشرائع اإلسبلـ: ِْٗ( انظر: النهاية: ِ)
 . ِْٗر: النهاية: ( انظّ)
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 عات.متمتًٌ ػمن ال ،حصر لو ما الػع بمتمتًٌ ػال
عات، أف يتمٌتع دبا ال حصر لو من اؼبتمتًٌ  -عندىم  -ع يستطيع كاؼبتمتًٌ  

أف يتمٌتع يف السنة الواحدة أبكثر د ىذه الفتول؛ ألنٌو يستطيع وجى م تي ػحٌت لو ل
.مئة متمتًٌ  من ثبلث  عة، إذا جعل مٌدة كٌل متعة منها يومنا، أك بعض يـو
ع من مٌث أتيت ىذه الفتول، فتبالغ يف اإلابحٌية؛ ليتمٌكن الرجل اؼبتمتًٌ  

سٌهل عليو التمٌتع أبكثر من التمٌتع، يف اليـو الواحد، أبكثر من أربع نسوة؛ أك لتي 
، كأف تكوف أسبوعنا، سوة، يف حالة كوف اؼبدٌ أربع ن ة اؼبٌتفق عليها أكثر من يـو

 أك شهرنا، أك سنة.
مرٌات كثرية،  بعقد اؼبتعة، الرجل على امرأة كاحدة، أف يعقد هبوز :17-الفتوى

 .(ُ)كاحدة بعد أخرل
اليت تو ابؼبرأة قادرنا على قطع عبلق -هبذه الفتول  -ع يكوف الرجل اؼبتمتًٌ  تعليق:
مت ما شاء؛ فإف شاء أف  تو هبا،، مت ما شاء، كقادرنا على إدامة عبلقسبٌتع هبا

بعد انتهاء اؼبٌدة، حني يشتهي ذلك، فلو اػبيار؛ كإف شاء أف  ،هبٌدد العبلقة
 يقطع العبلقة، كاف لو ذلك.

دصل العبلقة عجبو إحدل الزكاشل، فيي الزاشل، الذم تي  لً ثى يف ذلك، كمى  وي لي ثػى كمى  
ينهما، كلكن ببل زكاج؛ لكي يستطيع التمٌلص مت ما شاء؛ فإف أعجبو البقاء ب

 معها، استمٌر يف كصاؽبا، كإف ساءه منها شيء، قطع العبلقة بينهما.
كىذا يعين أٌف اؼبرأة اؼبتمت ع هبا ال ربتاج إذل أف تعتٌد، يف حالة ذبديد عقد  

تًٌع األٌكؿ، فييمكنو ذبديد العقد، بعد اؼبتعة، إذا كاف اؼبتمتًٌع الثاشل ىو نفسو اؼبتم

                                                           
 .ِْٗ( انظر: النهاية: ُ)
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   .(ُ)انتهاء األجل، ببل فصل، أك بعد أف يهبها ابقي اؼبٌدة، ببل فصل
كقد اعتمد على ىذه الفتول بعض الطلبة؛ فاختلقوا حيلة ابطلة، ذات  

متعة(؛ فأجازكا تناكب صباعة من ػمار فاسدة، كنسبوىا إذل بعض )أحبار الػث
 ابمرأة كاحدة، مع كطئهم ؽبا، من دكف ًعٌدة. عالرجاؿ، على التمتُ 

 ،، مع إمكاف تقصريهكاحدةن  يبيكن أف يكوف ساعةن  -عندىم  - فاألجل
  .أبف يهب اؼبتمتًٌع للمتمت ع هبا ابقي اؼبٌدة

، أك قبل أف (انقضاء األجل)إذل كطئها، قبل  (،متمتًٌع األٌكؿػال)فيعمد 
، لكن (هبةػال)، أك بعد (انتهاء األجل)بعد ، ٌم يعقد عليها متعةن ػيهبها الباقي؛ ث
 من دكف كطء. 

مٌث يبدأ التطبيق العملٌي للحيلة، ابنقضاء مٌدة العقد الثاشل، أك ابؽببة  
فيأيت اؼبتمتًٌع الثاشل، ليفعل ما فعلو اؼبتمتًٌع  -ابفرتائهم  -كذلك؛ فتسقط العٌدة 

 م!!!األٌكؿ، مثٌ أييت الثالث، مثٌ الرابع، كىكذا إذل آخرى
ا أف يكوف اشتهار ىذه اغبيلة بني أكلئك الطلبة قد جٌرىم، أك   كليس بعيدن

ع هبا، جٌر غريىم، إذل التطبيق العملٌي، لتلك اغبيلة، ابلتناكب على كطء الػمتمت  
 ببل ًعٌدة، تفصل بني كطء رجل، ككطء رجل آخر!!!

ىذه  -متعة( ػكىو كاحد من )أحبار ال -حٌر العاملٌي ػكقد حكى ال 
  .اغبيلة؛ كأجاد يف بياف فسادىا، كبطبلهنا، كأنكر صٌحة نسبتها، إذل شيخو

اشتهر بني صباعة من الطلبة اآلف حيلة يف إسقاط »: الػحٌر العامليٌ  قاؿ
الًعٌدة، كبعضهم ينسبها إذل شيخنا اٌقق الشيخ علٌي. كصورهتا أنٌو لو تزٌكج 

ٌلقها بعد الدخوؿ، كجبت عليها رجل امرأة ابلعقد الدائم، كدخل هبا، مٌث ط

                                                           
 .ُّٖ/ٔ( انظر: العركة الوثقى: ُ)
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الًعٌدة. فلو عقد عليها بعد الطبلؽ، مٌث طٌلقها قبل الدخوؿ، فبل ًعٌدة عليها، 
فتدخل ربت النٌص اؼبتضمًٌن لعدـ لزـك الًعٌدة، مع الطبلؽ، قبل الدخوؿ، 
كالًعٌدة السابقة سقطت ابلعقد الثاشل؛ إذ ال ًعٌدة عليها منو. ككذلك لو سبٌتع 

ة، كدخل هبا، مٌث كىبها اؼبٌدة، كانقضت مٌدهتا، مٌث عقد عليها أيضنا رجل ابمرأ
متعة، مٌث كىبها اؼبٌدة، قبل الدخوؿ، أك انقضت قبلو؛ فإٌف اؼبرأة ال ًعٌدة عليها 

كذل بطلت ابلعقد الثاشل. كأقوؿ: نسبة ىذه اغبيلة إذل الشيخ اثنينا، كالًعٌدة األي 
ـٌ؛ فإٌف ما أكرده ىنا م تثبت، كعلى تقدير الثبوت ىػعلٌي ل و مطالىب ابلدليل التا

ل، كغفلة عجيبة عن نكتة، كىي ح كتساىي غري اتـٌ، بل ىو مشتمل على تسامي 
م تسقط ابلعقد الثاشل، إاٌل ابلنسبة إذل صاحب الًعٌدة. كأٌما ػكذل لأٌف الًعٌدة األي 

 .(ُ)«ابلنسبة إذل غريه، فهي ابقية، كال دليل عندان على إسقاطها...
 . (ِ)متعةػعدـ كجوب اإلشهاد كاإلعبلف يف ال :18-الفتوى

رعاية كبرية،  -يف الزكاج الدائم  -إٌف اإلشهاد كاإلعبلف وبٌققاف  التعليق:
، ، على حسب ىواهغبقوؽ األزكاج؛ كلوالنبا الٌدعى كٌل رجل زكجٌية أٌم امرأة

عائهما ؛ فيناالف ابدٌ ، على حسب ىواىاكالٌدعت كٌل امرأة زكجٌية أٌم رجل
 من حقوؽ األزكاج. ،ال يستحٌقاف ما

ستخسر كٌل شيء ذم قيمة؛  - يف عبلقة اؼبتعة -كلذلك قبد أٌف اؼبرأة 
ليس ؽبا أدسل دليل يدٌؿ عليو، إاٌل إذا  ،تة اؼبزعومةحٌت إثبات الزكجٌية اؼبؤق  

 تة، كأسٌل لو ذلك؟!!!بعبلقتهما اؼبؤق   -يف اؼبتعة  -اعرتؼ شريكها 
ثبت للناس أٌف عة، فإهٌنا لن تستطيع أف تي ع عبلقتو ابؼبتمتًٌ أنكر اؼبتمتًٌ فإذا 

                                                           
 .ّّٓ/ّ، كانظر: مفاتيح الشرائع: ِِٕ( الفوائد الطوسٌية: ُ)
 .ْٖٗ( انظر: النهاية: ِ)
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 ىذا اغبمل، الذم يف بطنها، ىو نتيجة عبلقة اؼبتعة، ال نتيجة عبلقة الزسل!!!
علنوا للناس، عن ارتباطهم بعبلقة عات أف يي عوف كاؼبتمتًٌ كال يستطيع اؼبتمتًٌ 

وقن سائر الناس أٌف عبلقة اؼبتعة صورة من صور وقنوف كما يي تة؛ ألهٌنم يي اؼبتعة اؼبؤق  
 علنوف ذلك للناس.الزسل؛ فكأهٌنم يشهدكف على أنفسهم ابلزسل، حني يي 

صورة  (متعةػال)بكوف  -عات متمتًٌ ػعوف كالمتمتًٌ ػكمنهم ال -كإيقاف الناس 
 ،(مقٌلدينػال)، يكتمو معظم (إيقاف نفسٌي مكتـو)ما ىو ػ، إنٌ (ىػالزن)من صور 

وا ػػهم إف صٌرحػو؛ ألنٌ ػ، كال يستطيعوف التصريح ب(متعةػال أحبار)يقٌلدكف  الذين
من  ،ركرةػػػض (ةػمتعػال)ذه ػم، الذين يعٌدكف ىػارىػػي أحبػد طعنوا فػػبذلك، فق

 !!!ضركرًٌيت مذىبهم
كلذلك يتظاىر ىؤالء اؼبقٌلدكف، ابلدفاع عن اؼبتعة، كاعتقاد حلٌيٌتها؛ 

 نكركف حٌلٌيتها، كٌل اإلنكار، حٌت الذين يبارسوهنا منهم.كلكٌنهم يف الباطن يي 
عني يرفضوف أشٌد الرفض كيكفي إلثبات ذلك: أف ذبد أٌف الرجاؿ اؼبتمتًٌ 

أف تكوف أٌمهاهتم، أك أخواهتم، أك بناهتم، أك عٌماهتم، أك خاالهتم، أك بنات 
ك بنات إخواهنم، أك بنات أخواهتم، أك بنات أعمامهم، أك بنات أخواؽبم، أ

يرفضوف  ع هبٌن من النساء؛ كلكٌنهم العٌماهتم، أك بنات خاالهتم، من صبلة اؼبتمت  
ا أف يكي   جات، ابلزكاج الشرعٌي الدائم!!!ٌن من اؼبتزكًٌ أبدن
اغباجة إليو منتفية؛ فإمٌبا وبتاج  فاإلشهاد ال قيمة لو، يف اؼبتعة؛ ألفٌ  
 ف، كىؤالء ال يستطيعوف ذلك. عوف إذل اإلشهاد، حني يستطيعوف اإلعبلاؼبتمتًٌ 

عني أف يستعينوا أبصحاهبم، كأقراهنم، كليس صعبنا على بعض اؼبتمتًٌ 
كنظرائهم يف التمٌتع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ كلكٌن ىذه الشهادة ستكوف شهادة 

يستطيعوف إعبلهنا للناس، الذين يستنكركف اؼبتعة، كٌل االستنكار،  سرٌيٌة، ال
 .  تكوف ؽبا أدسل قيمة فبل
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منع الكثريين من التمٌتع، كال سٌيما ػجاب اإلشهاد من شأنو أف يػمٌث إٌف إي
هم، أك حني ىبشوف أف يبوح بعض الشهود ابلسٌر؛ ػجدكف من يشهد لػحني ال ي

 جرياف، كسائر الناس. ػفيعرؼ األكلياء كاألقرابء كاألصدقاء كال
عات؛ عني كاؼبتمتًٌ عن أتباعهم، من اؼبتمتًٌ  (أحبار اؼبتعة)م يبخل ػكلذلك ل

عوف، زيلوا ىذه العقبة الكؤكد؛ فبل هبد اؼبتمتًٌ فنفوا إهباب اإلشهاد، يف اؼبتعة؛ ليي 
عات أٌم حرج، يف كتماف عبلقة اؼبتعة بينهم، كما يكتم الزانة كالزكاشل اؼبتمتًٌ  كال

 عبلقة الزسل!!!
 . (ُ)ليس يف اؼبتعة طبلؽ، كتبني اؼبرأة ابنقضاء اؼبٌدة :19-الفتوى

إٌف الفراؽ يف اؼبتعة ؿبتـو موقوت؛ كلذلك ال مكاف للطبلؽ فيها؛  التعليق:
فكٌل متعة ـبتومة بفراؽ، كىو فراؽ مبيٌن على اتٌفاؽ؛ كالفراؽ الذم يكوف بني 

 الزاشل كالزانية، بعد انتهاء اؼبمارسة الشهوانٌية.
مٌبا ىو كليس الفرؽ بني طبلؽ الزكاج كفراؽ اؼبتعة ؿبصورنا يف التسمية، كإ 
 كراء الطبلؽ كالفراؽ. فيما

عة، فبل تستحٌق قة حقوؽ على الزكج تستحٌقها؛ خببلؼ اؼبتمتًٌ فللمطل   
 بعد الفراؽ أٌم حٌق منها.

ضطٌر إليو األزكاج اضطرارنا، كليس مبنيًّا على اتٌفاؽ كالطبلؽ أمر عارض يي  
كالعبلقة الطٌيبة؛  سابق؛ فإٌف األصل يف الزكاج الشرعٌي أف يدـك ابؼبوٌدة كالرضبة

 ب الطبلؽ، مع كراىتو.وجً كلكٌن أمورنا طارئة قد تي 
 قة؟!!!ع هبا من اؼبطل  فأين فراؽ اؼبتعة من الطبلؽ الشرعٌي، كأين اؼبتمت   

                                                           
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسبلـ: ُ)
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 . (ُ)ليس يف اؼبتعة لعاف :21-الفتوى
ع ال لعاف يف اؼبتعة؛ ألٌف اؼبتعة صورة من صور الزسل، فحني يتبنٌي للمتمتًٌ  التعليق:

قد مارست الزسل، مع غريه، يف كقت اؼبتعة؛ فإٌف  -يف اؼبتعة  -أٌف شريكتو 
تة، فلماذا االعرتاض على ذلك ليس من شأنو؛ فالعبلقة بينهما عابرة مؤق  

 شغبلف ابللعاف، كال سٌيما أٌف الغرض من اللعاف منتفو يف اؼبتعة؟!!!ني
فريميها  ؛كالناسقذؼ شريكتو عند القاضي، ف يع مستعٌد، ألفهل اؼبتمتًٌ  
 قاـ عليها اغبٌد؟!!!ابلزسل؛ ليي 
ع إذل القاضي، هبذا القذؼ: بصفة الزكج، أـ أبٌم صفة، سيتقٌدـ اؼبتمتًٌ  

 ع؟!!!بصفة اؼبتمتًٌ 
إنٌو لن هبرؤ على التصريح حبقيقة عبلقتو ابؼبقذكفة؛ كلذلك ال داعي ألف  

 يشغل نفسو هبذا األمر، فيفتضح أمره بني الناس!!!
ع هبا، من رجل سبٌتع هبا، فنفى الرجل إذا ضبلت اؼبرأة اؼبتمت   :21-الفتوى

الطفل عن نفسو، فإٌف الطفل ينتفي عنو ظاىرنا، كال يفتقر إذل اللعاف
(ِ). 

مة لفتول انتفاء اللعاف يف اؼبتعة؛ فإٌف الرجل إف أراد كىذه الفتول متمًٌ  التعليق:
 ذلك؟!!! أف يعرتؼ أبف اغبمل منو، اعرتؼ؛ كلكن أسٌل لو

تة هبذه اؼبرأة، كأٌف اغبمل الذم علن للناس أنٌو كاف على عبلقة مؤق  ىل سيي  
يف بطنها منو، كأنٌو مستعٌد إلغباؽ اؼبولود بو، كلن يبارل أف يكيٌن الناس مولوده 

 ؟!!!(بنت اؼبتعة)، أك (ابن اؼبتعة)بكنية: 
ابلزسل، أك  اؼبتمتًٌعةمنا إنٌو لن هبرؤ على ذلك، كسيسارع إذل نفيو، مٌتهً  

                                                           
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسبلـ: ُ)
 .ْٔٓ/ِ( انظر: شرائع اإلسبلـ: ِ)
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مٌدعينا أٌف اغبمل من رجل سبقو، إذل التمٌتع هبا؛ لتبقى اؼبرأة بعد ذلك بني 
 كالعلقم.   رٌّ ػػأمرين، أحبلنبا م
هضو، إف أمكنها، أك ترميو يف اؼبزابل، أك يف النهر، أك قرب فإٌما أف ذبي 

الناس، كتربٌيو  اؼبستشفيات، أك قرب أحد البيوت؛ كإٌما أف تتحٌمل العار، ككبلـ 
 الزسل؛ ىذا إف قبت من انتقاـ أكليائها. الزسل، أك بنتى  كما ترٌِب الزانية ابنى 
عني من اللعاف؛ لتسهيل األمر على اؼبتمتًٌ  (متعةػأحبار ال)كلذلك نفى 

 .مولود بو، إف ىو نفاه عنوػـ الرجل ِبغباؽ اللزً الرجاؿ؛ فلن تستطيع اؼبرأة أف تي 
، كلن تستطيع (ىػهمة الزنػت)؛ لتدرأ عن نفسها (اللعاف)ى ػكلن تلجأ إل

 ل!!!ػػػن الرجػػم ،راؼػبلف، كال اعتػػاد، كال إعػػػ؛ إذ ال إشه(متعةػعبلقة ال)إثبات 
؛ فليست عندىم (أحبار اؼبتعة)كىذا كٌلو يؤٌكد النظرة الدكنٌية للمرأة، عند 

ى منها يف ما تبقٌ لقوف أكثر من سلعة رخيصة، يناؿ الرجاؿ منها مبتغاىم، مٌث يي 
 صيبها.اؼبزابل، كال يبالوف دبا يي 

ن ، اليت يضعها اؼبدخًٌ (فافة التدخنيلي ) لً ثى كمى   -عبلقة اؼبتعة  يف -ها لي ثػى كمى 
بني شفتيو، حٌت إذا استنفدىا، كانتهى منها، ألقى هبا يف  -عند التدخني  -

 الطريق، كداسها بقدمو؛ لتتناكب على دكسها األقداـ، من بعده!!!
ال يثبت كصف اإلحصاف، بعقد اؼبتعة؛ فبل ييرجىم الزاشل، إاٌل إذا   :22-الفتوى

كاف قد ارتبط بعقد الزكاج الشرعٌي الدائم، أك عقد ملك اليمني، قبل ارتكابو 
 .(ُ)جريبة الزسل

ييقٌر )أحبار اؼبتعة( برجم الزاشل اصىن، كال ىبالفوف اعبمهور يف ذلك؛  التعليق:
 كلكٌنهم ينفوف أف يكوف االرتباط بعقد اؼبتعة سببنا يف ثبوت اإلحصاف.

                                                           
 .ّٓٗ/ْ، كشرائع اإلسبلـ: ّٗٔانظر: النهاية: ( ُ)
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فإذا افرتضنا: أٌف رجبلن لػم يرتبط، بعقد الزكاج الشرعٌي الدائم، كلكٌنو 
فإٌف  -ة، أك أكثر حٌت يف حالة كوف األجل سن -ارتبط بعقد اؼبتعة فقط 

صىننا.  اؼبتعة( ال )أحبار  يسٌموف ىذا اؼبتمتًٌع ؿبي
م ترتبط، بعقد الزكاج الشرعٌي الدائم، ػككذلك إذا افرتضنا: أٌف امرأة ل

 -حٌت يف حالة كوف األجل سنة، أك أكثر  -كلكٌنها ارتبطت بعقد اؼبتعة فقط 
صى   نة. فإٌف )أحبار اؼبتعة( ال يسٌموف ىذه اؼبتمتًٌعة ؿبي

؛ كال تيرجىم ىذه (جريبة الزسل)ال ييرجىم ىذا اؼبتمتًٌع، إذا مارس  ،كلذلك
صىنني، عند )أحبار اؼبتعة(؛ (جريبة الزسل)اؼبتمتًٌعة، إذا مارست  ؛ ألهٌنما غري ؿبي

 ، عند اعبمهور.(الرجم)من شركط ثبوت عقوبة  ،شرط كاجب (اإلحصاف)ك
التساىل، الذم ييغرم أتباعهم ككاضح ما يف ىذه الفتول األثيمة، من 

ابؼبزاكجة بني )زسل اؼبتعة(، ك)متعة الزسل(؛ فليس على اؼبتمتًٌع الزاشل، كال على 
 اؼبتمتًٌعة الزانية أكثر من حٌد اعبلد، عندىم؟!!!

( أف ىبٌففوا من غلٌو اإلابحٌية، اليت يدعوف أحبار اؼبتعةكقد حاكؿ )
ىركا بدعوة اؼبتمتًٌعني كاؼبتمتًٌعات، من ابب أتباعهم إليها، بفتاكاىم األثيمة؛ فتظا

رة؛ لكٌنهم يستدركوف، فيختموف النصيحة، إذل ترؾ بعض تلك اإلابحٌيات اؼبنكى 
دعوهتم تلك، ببياف أٌف االمتثاؿ لنصائحهم ليس كاجبنا، كأٌف اغبرج منتفو عن 

 اؼبتمتًٌعني كاؼبتمتًٌعات، يف حالة ـبالفتهم لنصائح أحبارىم.
 مؤمنة تكوف أف كييستحٌب:»ٌي: ذلك: قوؿ قبم الدين اغبلٌ كمن أمثلة 

 أف: كييكرىه .الصٌحة يف شرطنا كليس التهمة، مع حاؽبا عن يسأؽبا كأف .عفيفة
: كييكرىه .الصٌحة يف شرطنا كليس الفجور، من فليمنعها فعل، فإف زانية، تكوف
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 .(ُ)«محرـ ػب كليس يفتٌضها، فبل فعل، فإف أب، ؽبا ليس ببكر، يتمٌتع أف
مستحىٌب، كليس كاجبنا، كليس شرطنا  -عند التهمة  -فسؤالو عن حاؽبا 

ٌي أتباعو دبا يىستحٌبو، كلكٌنو يستدرؾ؛ يف صٌحة عقد اؼبتعة؛ كلذلك ينصح اغبلٌ 
 ليبنٌي أٌف اؼبتمتًٌع لو خالف نصيحتو، فبل إشكاؿ يف صٌحة العقد!!!

ككذلك ينصحو بتجٌنب التمٌتع ابلزانية، كلكٌن ىذه النصيحة ليست من 
ابب التحرصل، بل ىي من ابب الكراىة، كاؼبكركه جائز فعلو، كليس ؿبر مػنا؛ 

، أم: أٌف التمٌتع ابلزانية جائز، «الفجور من فليمنعها فعل، فإف»كلذلك يقوؿ: 
يتمٌتع ابلزانية أف يبنعها من  ٌي ينصح اؼبتمتًٌع حنيكليس ؿبر مػنا؛ كلكٌن اغبلٌ 
ٌي، كيبنٌي أٌف منعها من الفجور ال ييعٌد شرطنا يف صٌحة الفجور؛ مٌث يستدرؾ اغبلٌ 

 العقد؛ فإذا أنبل اؼبتمتًٌع منعها من الفجور، فبل إشكاؿ يف صٌحة العقد!!!
ٌي أتباعو، برتؾ التمٌتع ابلبكر، اليت ليس ؽبا أب؛ لكٌن مٌث ينصح اغبلٌ 

الذم ىبالف  -ابب الكراىة، ال من ابب التحرصل؛ فليس اؼبتمتًٌع  نصيحتو من
؛ بداللة قولو:  -نصيحتو   كليس يفتٌضها، فبل فعل، فإف»دبرتكب لفعل ؿبرـ 

ٌي ينصحو برتؾ ع بتلك البكر، اليت ليس ؽبا أب، فإٌف اغبلٌ ، أم: إف سبت  «دبحرـ 
: كطئها، مٌث يستدرؾ اغبلٌ  ، دبعَن أٌف اؼبتمتًٌع لو كط  تلك «دبحر ـ كليس»ٌي قائبلن

!!!  البكر؛ فإٌف كطأه ؽبا ليس دبحرـ 
رجل كاذب،  لً ثى كمى   -كيف أمثاؽبا  -ٌي، يف عبارتو ىذه اغبلٌ  لي ثى فكاف مى 

أنصحك أاٌل تشرب طبرنا، كلكٌنك لو »يتظاىر بنصح صاحبو، فيقوؿ لو: 
، كلكٌنك ل و قتلتو ؼبا كاف شربتها، فبل إمث عليك؛ كأنصحك أاٌل تقتل فبلانن

 !!!«عليك إمث

                                                           
 .ْْٓ/ِ( شرائع اإلسبلـ: ُ)
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متعة(، ىل تسمعوف ِبذانكم ما تقولونو أبفواىكم؛ ػا )أحبار الػػوؿ: يػػػأق
ركف بقلوبكم ما زبتلقونو ل تينكً ػػا تكتبونو أبيديكم؛ كىػػل تقرؤكف أبعينكم مػػكى

 بعقولكم؟!!!
ٍنسً  نًٌ ػػػجً ػالٍ  ًمنى  رناػكىًثي جىهىن مى ػلً  ذىرىٍأانى  كىلىقىدٍ ﴿قاؿ تعاذل:   قػيليوبه  هيمٍ ػلى  كىاإٍلً

اػبً  يػىٍفقىهيوفى  الى  اػبً  يػيٍبًصريكفى  الى  نه ػأىٍعيي  هيمٍ ػكىلى  هى اػبً  يىٍسمىعيوفى  الى  آذىافه  هيمٍ ػكىلى  هى  أيكلىًئكى  هى
   .(ُ)﴾اٍلغىاًفليوفى  مي ػػىي  أيكلىًئكى  أىضىلُ  ىيمٍ  بىلٍ  كىاأٍلىنٍػعىاـً 

اؼبتعة(، يف موضوع )االستمناء(، كٌل كالعجيب الغريب أف يتشٌدد )أحبار 
 التشٌدد، بعد أف تساىلوا يف موضوع )اؼبتعة(، كٌل التساىل!!!

كليس غرضي ىنا القوؿ ِبابحة االستمناء، كال بياف رأيي اػباٌص فيو؛ 
كلكٌن غرضي التنبيو، على ذلك )التناقض الشيطاشٌل العجيب(، بني تساىل 

 اؼبتعة(، كبني تشٌددىم يف )ربرصل االستمناء(!!!)أحبار اؼبتعة(، يف )إابحة 
لقولو:  إصباعنا؛ ؿبرـ  ابليد: كاالستمناء»قاؿ أبو جعفر الطوسٌي: 

 كىرىاءى  ابٍػتػىغىى فىمىنً  مىليوًمنيى. غىيػٍري  فىًإنػ هيمٍ  أىيٍبىانػيهيمٍ  مىلىكىتٍ  مىا أىكٍ  أىٍزكىاًجًهمٍ  عىلىى ﴿ًإال  
 قاؿ: أنٌو  عنو كريكم ذلك. كراء من كىذا ،(ِ)﴾اٍلعىاديكفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  ذىًلكى 
 .(ّ)«كٌفو الناكح فيها فذكر سبعة، ملعوف

 كاف أنزؿ، حٌت  بيده، استمَن كمن»كقاؿ أبو جعفر الطوسٌي أيضنا: 
 .(ْ)«كالتأديب التعزير عليو

                                                           
 .ُٕٗ( األعراؼ: ُ)
 .ُّ-َّ، كاؼبعارج: ٕ-ٔ( اؼبؤمنوف: ِ)
 .ِِْ/ْ: يف فقو اإلمامٌية ( اؼببسوطّ)
 .ُّْ/ْ، كانظر: شرائع اإلسبلـ: َٕٗ( النهاية: ْ)



478 

 أعضائو: من بغريىا، أك بيده، استمَن من»كقاؿ ؿبٌمد حسن النجفٌي:  
  .(ُ)«كبرية بل ؿبر منا، فعل ألنٌو عيٌزر؛

كاؼبوازنة بني اؼبتعة كاالستمناء تيبنيًٌ للعاقل أٌف اآلاثر اؼبعركفة لعبلقة اؼبتعة 
أخطر بكثري من اآلاثر اليت يذكركهنا، لفعل االستمناء، إف ثبت ربريبو ابلدليل 

 الشرعٌي القطعٌي. فما سٌر ذلك التشٌدد يف القوؿ بتحرصل االستمناء؟!!!
قد يبنع  - (ِ)عند خشية الوقوع يف الزسل -إٌف القوؿ ِبابحة االستمناء 

 و إذل ابب اؼبتعة، الذم فتحو )أحبار اؼبتعة(.الكثريين من التوجُ 
كلذلك عمد )أحبار اؼبتعة(، إذل إغبلؽ ابب )االستمناء(، كتشٌددكا يف 

 ؼبتعة!!!القوؿ بتحريبو؛ حٌت ال يكوف بديبلن ألتباعهم، يستغنوف بو عن ا
ؾ الفرؽ بني اؼبتعة، كاالستمناء، هبب أف تتذٌكر أبرز الثمار كلكي تيدرً 

 الفاسدة، اليت هبنيها اؼبتمتًٌعوف كاؼبتمتًٌعات، من شجرة اؼبتعة اػببيثة:  
ا، اب االستمتاع -1  . لرضيعةلطفلة اتفخيذن
ا،  -2  .إذف أبيها دكفببنت التاسعة، من االستمتاع تفخيذن
 . ابلبكر، اليت ليس ؽبا أبكطئنا،  االستمتاع -3
 عالتمتُ ها من كليُ  هاابلبكر، من دكف إذف كلٌيها، إذا منعاالستمتاع كطئنا،  -4

 ، الذم ترغب إليو. ابلكفؤ
 . البالغة الرشيدة، من دكف إذف كلٌيها ،ابلبكراالستمتاع كطئنا،  -5
 . كلٌيهاٌية، من دكف إذف ابلفتاة األكربػٌ االستمتاع كطئنا،  -6
 .استجابت طمعنا يف اؼباؿ اليتابلكتابٌية، االستمتاع كطئنا،  -7

                                                           
 .َُُْ/ِْ( جواىر الكبلـ: ُ)
 .ٖٗ/ْالفقهٌية: ( انظر: اؼبوسوعة ِ)
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 ر.منعها من الفجو  مع عدـابلفاجرة، االستمتاع كطئنا،  -8
 من ارتباط اؼبوطوءة برجل آخر. قاالستمتاع كطئنا، مع عدـ التحقُ  -9

 مع عدـ اإلنفاؽ على اؼبوطوءة، كإف ضبلت.كطئنا،  االستمتاع -11
 ستمتاع كطئنا، بعدد غري ؿبصور، من النساء.اال -11
 فصل. االستمتاع ابؼبوطوءة، مرارنا، ببلاالستمتاع كطئنا، مع ذبديد  -12
 ببل إشهاد، كال إعبلف.كطئنا، االستمتاع  -13
 مع جواز نفي الرجل كوف اغبمل منو، ببل لعاف.االستمتاع كطئنا،  -14
 إحصاف.االستمتاع كطئنا، كلكن ال يثبت بو  -15

كال ريب يف أٌف ىذه االستمتاعات تضاىي استمتاعات الزانة كالزكاشل،  
 كقد تزيد عليها يف قٌوة اإلابحٌية؛ فأين منها فعل االستمناء؟!!!

ما ػمتعة(، بػ(، من )أحبار الالعجيبي الشيطاشُل  ضي ي ىذا )التناقي ػكيذٌكرن 
، فػي زانه؛ ٍزؿ(ػب )العى ن  جػي(، الذم تػض الزانمن )تناقي  ،مؤٌلفنيػركاه بعض ال

 كرعنا!!!
 ،جاريةن  أحبلى  كقد أخيو، اببن ميساحق، بن نوفل أييت»قاؿ التوحيدٌم:  

؟ ىبٌل  ابلفاحشة، ابتيليتى  لػٌما هللا، عدكٌ  ًي: فقاؿ جريانو، من : فقاؿ عزلتى
 .(ُ)«!حراـ؟ ىػالزن أفٌ  بلغك أفما: فقاؿ مكركه، العزؿ أفٌ  بلغين عٌم، ًي

كر ىذه الركاية: تصحيحها، كاالعتماد عليها، غرضي من ذً كليس  
 .كاالحتجاج هبا، كإمٌبا غرضي ىو تقريب فكرة )التناقض العجيب( إذل األذىاف

ي ػماثل االحرتاز من )االستمناء(؛ كالوقوع فػفإٌف االحرتاز من )العزؿ( ي
 متعة(.ػماثل الوقوع يف )الػى( يػ)الزن

                                                           
 .ُّٖ/ُ( البصائر كالذخائر: ُ)
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متعة( أتباعهم، ػف ينصح بعض )أحبار المضًحكة(: أػكمن )النصائح ال 
 ؟!!! (ُ)مة االستمناء(ػمارسة )جريػنوا أنفسهم من محصًٌ متعة(؛ ليي ػدبمارسة )ال

ق، الذم تحامً مي ػالطبيب ال لً ثى كمى   -يف نصيحتهم ىذه  -م هي لي ثػى فيكوف مى  
 من شرب الشام؟!!!  ،ن نفسوحصًٌ خمر؛ ليي ػمريض، بشرب الػينصح ال
 ضًحك: مي ػالناصح الفيا أيٌها  

 متعة؛ لكي يتجٌنب )االستمناء(: ػإذا أراد أحد مقٌلديك ربصني نفسو ابل
ا، اببنتك الرضيعة؟!!! -أ  ىل هبوز أف يتمٌتع، تفخيذن

ا، اببنتك الصغرية، اليت بلغت التاسعة -ب ، من ىل هبوز أف يتمٌتع، تفخيذن
 نك؟!!!إذ دكف

 بعد أف سبوت أنت؟!!!البكر، بنتك ابكطئنا، ، ىل هبوز أف يتمٌتع -ج
البالغة الرشيدة، من دكف  البكربنتك ابكطئنا،  ،ىل هبوز أف يتمٌتع -د
 ك؟!!! إذن
من  تها، إذا منعكالبكر، من دكف إذنبنتك ابكطئنا،  ،ىل هبوز أف يتمٌتع -ه

 ، الذم ترغب إليو؟!!! ابلكفؤ عالتمتُ 
 إنفاؽ عليها، كإف ضبلت منو؟!!! ببلبنتك، ابكطئنا،  ،ىل هبوز أف يتمٌتع -و
 ببل إشهاد، كال إعبلف؟!!!بنتك، ابكطئنا،  ،ىل هبوز أف يتمٌتع -ز

كينفي كوف اغبمل منو، فينتفي ظاىرنا، بنتك؛ ابىل هبوز أف يتمٌتع، كطئنا،  -ح
 ببل لعاف؟!!!

مٌدة ساعة، دبهر مقداره كٌف من بنتك، ابىل هبوز أف يتمٌتع، كطئنا،  -ط
 طعاـ؟!!!

                                                           
 .َُِ/ّ( انظر: مواقف الشيعة: ُ)
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ا، ، ىل هبوز أف يتمٌتع -ي د اثفو من بنتك، مٌدة ساعة؛ مٌث أييت مقلًٌ ابتفخيذن
ا، ساعة أيضنا؛ مٌث أييت مقلًٌ  د اثلث، كىكذا؛ مقٌلديك؛ ليتمٌتع هبا، تفخيذن

مة االستمناء(، أبف يتمٌتعوا ػدكؾ أنفسهم، من الوقوع يف )جرين مقلًٌ حصًٌ فيي 
ا؟!!!     متناكبني، هجسد ابنتك، تفخيذن

تعارض متعة( ػاليت اختلقها )أحبار ال (،األثيمةاإلابحٌية الفتاكل تلك )إٌف  
  - ذه الفتاكلػعلى ى -اد ػػة؛ كاالعتمػمعارضػٌل الػ، ك(القطعٌيات اإلسبلمٌية)

  .(األحكاـ الشرعٌية)بعض  ل بتعطيلػكفي
 ،ريب؛ فكاف ما أٌدل إليو ابطبلن  كتعطيل األحكاـ الشرعٌية ابطل، ببل

 .(الفتاكل األثيمة)كىو ىذه قطعنا، 
اليت تعطٌلها ىذه الفتاكل؛  ،(األحكاـ الشرعٌية)من أبرز  (ىػأحكاـ الزن)ك

 كيكوف التعطيل يف ؾبالني كاضحني، كٌل الوضوح:
 ى:ـحرمي الزنـت -مجال األّولـال

إٌف اإلسبلـ حني حرـٌ الزسل؛ فإنٌو حرـٌ الفعل كاالسم معنا، كدل وبرـٌ االسم  
ق على ىذه الرذيلة، مثٌ طلى للزانة كالزكاشل أف يغرٌيكا االسم الذم يي  فقط؛ فليس

؛ م يكن؛ فهل يكفي أف يي ػكا على فعلها، ككأٌف شيئنا ليستمرٌ  سٌمى السٌم عسبلن
 لينجو متناكلو من اؽببلؾ؟!!!

كاإلسبلـ شرع عبلقة الزكاج؛ لتكوف بديبلن نقيًّا عن عبلقة الزسل؛ فهل  
؛ عبعل تلك الصورة (تالزكاج اؼبؤق  )ور الزسل ابسم تكفي تسمية صورة من ص

 زكاجنا مشركعنا؟!!!
سٌمى إٌف العربة أساسنا ابغبقائق، ال ابألظباء، فبل يكفي مثبلن أف يي  

 جزءنا من السٌنة النبويٌة.  -يف اغبقيقة  -اغبديث اؼبوضوع سٌنة نبويٌة؛ ليكوف 
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منا، ػعالً  -يف الواقع  -منا، ليكوف ػسٌمى اؼبؤٌلف عالً كال يكفي أيضنا أف يي 
من الذين قاؿ هللا تعاذل فيهم: ﴿ًإمب ىا ىبىٍشىى اَّلل ى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي﴾
(ُ). 

كابؼبوازنة الدقيقة، بني حقائق العبلقات الثبلث: عبلقة الزكاج الشرعٌي، 
تة صورة من صور اؼبؤق  تة، كعبلقة الزسل، يتبنٌي بوضوح أٌف اؼبتعة كعبلقة اؼبتعة اؼبؤق  

الزسل، كال عبلقة ؽبا ابلزكاج الشرعٌي، ال من قريب، كال من بعيد، إاٌل من حيث 
 .(زكاج اؼبتعة)، أك (تالزكاج اؼبؤق  )يسٌموهنا:  (أحبار اؼبتعة)إٌف 

فلماذا يزشل الزانة كالزكاشل، إف كانت اؼبتعة مباحة؟!!! كؼباذا ال يرتبطوف 
ا، من حقيقة الزسل، بل إهٌنا يف  برابط اؼبتعة، ما دامت حقيقة اؼبتعة قريبة جدًّ

 بعض اغباالت أكثر إشباعنا لرغباهتم القذرة؟!!!
 ،على األجرة كاالتٌفاؽبعض الكلمات،  ترديدفما على الزاشل كالزانية، إاٌل 

 !!!تبعات ود، كالػػػٌمة قيػمن الرذيلة، كليس ث ،ا يشتهيافػػم مارسةػمٌم ػٌدة، ثػمػكال
للرجل أف يتمٌتع ابلرضيعة، دبا عدا الوطء، حٌت  (أحبار اؼبتعة)فقد أجاز 

كأجازكا  .كأجازكا لو ذلك يف بنت التاسعة، حٌت من دكف إذف أبيها .ابلتفخيذ
ع ابلبكر، من كأجازكا لو التمتُ  .لو التمٌتع ابلبكر اليت ليس ؽبا أب، مع كطئها

كأجازكا لو  .زكيج ابلكفؤ، مع رغبتها إليوها من التدكف إذف كلٌيها، إذا منع كليُ 
ع ابلفتاة كأجازكا لو التمتُ  .ع ابلبكر البالغة الرشيدة، كليس لولٌيها أف يعرتضالتمتُ 
ع ابلكتابٌية، كأجازكا لو التمتُ  .ٌية، من دكف إذف كلٌيها، كلو كانت مسلمةن األكربػٌ 

بوا عليو وجً م يي ػفاجرة، كلع ابلكأجازكا لو التمتُ  .اليت استجابت طمعنا يف اؼباؿ
بوا على الرجل أف يتحٌقق من كوف اؼبرأة خلٌية، وجً م يي ػكل .منعها من الفجور

بوا عليو إخبار اؼبرأة عن وجً م يي ػكل .هبا ليست يف ذٌمة زكج حٌي، عند طلبو التمٌتع

                                                           
 .ِٖفاطر:  (ُ)
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كأجازكا كوف األجل يومنا  .من طعاـ كأجازكا كوف اؼبهر دبقدار كفٌ  .ٌدةالعً 
ا، أك بعض يـو ع كأجازكا لو التمتُ  .ع هبابوا عليو نفقة للمرأة اؼبتمت  وجً م يي ػكل .كاحدن

كأجازكا لو العقد على امرأة كاحدة، مرٌات   .أبكثر من أربع نسوة، من غري حصر
 كأجازكا انتفاء كوف .بوا اإلشهاد كاإلعبلفوجً م يي ػكل .كثرية، كاحدة بعد أخرل

 اغبمل منو ظاىرنا، دبجٌرد نفيو عنو. 
 ى الذم حٌرمو اإلسبلـ؟!!!ػفإذا كاف كٌل ىذا مباحنا، فما ىو ذلك الزن

ىل يكوف الفرؽ الرئيس بني الزسل كاؼبتعة ىو ذلك العقد اللفظٌي، الذم 
  حقوؽ فيو، كال إشهاد، كال إعبلف؟!!! ال

متعة؛ لعدـ اعتقادىم ػال كىل يبتنع الزانة، كالزكاشل، من العقد اللفظٌي، يف
 حبٌلٌيتها؟!!!

كن أف يقوؿ هبذا القوؿ الفارغ؛ فهل كاف الزسل الذم يبارسونو ال أحد يبي 
 حبلالن يف اعتقادىم؟!!!  

ر غفى متعة، فقط، لكٌنهم سيي ػمارسة الػبوف على مىل يعتقدكف أهٌنم سيعاقى 
 مارسة الزسل؟!!!!ػؽبم م

قد غٌلق كٌل  (اإلسبلـ)حني كجدكا  -( أحبار اؼبتعة)درؾ أٌف كمن ىنا ني 
عمدكا إذل أحد األبواب، كفتحوه ألتباعهم، كأجازكا فيو أكثر  -( أبواب الزسل)

منهم، بل زادكا عليو، يف بعض  (الرجاؿ)، كال سٌيما (أىل الزسل)ما يطمع فيو 
 .مؤق تة(ػمتعة الػ؛ كذلك ىو ابب )الاغباالت

ى ػاب، عمدكا إلػػح ىذا البػػفت - كألتباعهم ،ألنفسهم -كلكي يسٌوغوا 
قسمنا  -يف التسمية  - (متعةػال)؛ فغرٌيكا االسم فقط، كجعلوا (حيلة التسمية)

 ؛ كلكن بعد أف سلبوا منو كٌل مقٌومات الزكاج الشرعٌي!!!(الزكاج)من أقساـ 
يٌة مقي دة، بعض التقييد؛ كما كاف ؽبا وً نى متعة يف اغبقيقة، إاٌل صورة زً ػفما ال
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؛ فلو تيقي د، إاٌل من أجل خداع األتباع، كالتملُ أف  ص من استنكار اػبصـو
 مني عبريبة كاحدة، ببل فرؽ.ػعت تلك القيود اليسرية؛ لكاف الزسل كاؼبتعة اسريفً 
 ى:   ـعقوبة الزن -يـمجال الثانـال

إٌف القوؿ ِبابحة اؼبتعة يؤٌدم إذل تعطيل عقوبة الزسل، ال ألٌف الزانة  
قد تركوا الزسل، كاختاركا اؼبتعة بديبلن عنو؛ كإمٌبا ألنٌنا سنواجو عقبة كؤكدنا، كالزكاشل 

يف إقامة اغبٌد على الزاشل كالزانية؛ كىي العجز عن التمييز بني من يبارساف 
 اعبماع بعبلقة اؼبتعة، كمن يبارساف اعبماع بعبلقة الزسل.

هٌنم شاىدكا أب -عند القاضي  -فلنفرتض أٌف أربعة رجاؿ عدكؿ صٌرحوا 
رجبلن كامرأة، يف حالة اعبماع الكامل. فأنكر الرجل كاؼبرأة أهٌنما كاان يزنياف، 

  كاٌدعيا أبهٌنما متزٌكجاف ابؼبتعة.
 جني ابؼبتعة؟ثبت كونكما متزكًٌ فإف قاؿ القاضي: أين العقد الذم يي  
 قاال: العقد لفظٌي، غري مكتوب. 

 عقدكما؟فإف قاؿ القاضي: أين الشهود على 
 قاال: ال هبب اإلشهاد على عقد اؼبتعة. 

 فإف قاؿ القاضي: أين أعلنتما ارتباطكما ابؼبتعة؟
 قاال: ال هبب اإلعبلف يف عقد اؼبتعة. 

 فإف قاؿ القاضي: ىل استأذنتما كرٌل اؼبرأة؟
 قاال: ال هبب استئذاف كلٌيها؛ ألهٌنا ابلغة رشيدة. 
القاضي عاجزنا عن إثبات اغبقيقة، ففي حالة كوف اؼبتعة مباحة؛ سيكوف  

 شاىد. ألفي  -الكامل  على صباعهما -كلو شهد 
 كسيكوف القاضي بني أمرين: 
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قيم عليهما اغبٌد؛ فإف كانت أف يكٌذهبما يف اٌدعائهما االرتباط ابؼبتعة، كيي  -1
اؼبتعة مباحة، ككاان صادقني يف ارتباطهما ابؼبتعة، فإٌف حكم القاضي عليهما 

 منا.ػلسيكوف ظا
إذل دليل قطعٌي،  م يهتدً ػجم القاضي عن إقامة اغبٌد عليهما؛ ألنٌو لأف وبي  -2
ثبت كذهبما، فإف كاان كاذبني، فإٌف حكم القاضي سيؤٌدم إذل تعطيل اغبٌد يي 

 ، كالشهود العدكؿ األربعة. (اعبماع الكامل)الشرعٌي، مع كجود 
ط ابؼبتعة: ىو اغببل الذم كىكذا سيجد الزانة كالزكاشل أٌف اٌدعاء االرتبا 

 هبب أف يستمسكوا بو؛ ليدرأكا عن أنفسهم عقوبة الزسل.
كن تعطيلها؛ كلذلك كعقوبة الزسل من العقوابت الثابتة شرعنا، فبل يبي  

؛ ألٌف ما يؤٌدم إذل الباطل: ابطل قطعنا؛  يكوف كٌل ما أٌدل إذل تعطيلها ابطبلن
 إذل تعطيل العقوبة الشرعٌية.  متعة ابطلة؛ ألهٌنا تؤٌدمػفتكوف إابحة ال

، فإٌف أمرنبا قد انكشف، نيً عى كحٌت إذا أحجم القاضي، عن إدانة اؼبتمتًٌ  
هم ػى؛ ألنٌ ػبعد أف كاف سرًّا بينهما؛ كالناس لن يتوٌقفوا عن رميهما ابلزن

 و الكبري اغباصل بينهما. يستطيعوف التفريق بني اغبالتني؛ لوجود ىذا التشابي  ال
ظ حقوؽ الرجل كاؼبرأة، إاٌل ابإلشهاد كاإلعبلف، كمنها: فى أف ربي  كنفبل يبي 

 حٌق اغبماية من القذؼ الباطل، كحٌق اغبماية من العقوبة الباطلة.
متعة؛ ػكليست أحكاـ الزسل كحدىا ىي اليت ستتعٌطل يف حالة إابحة ال 

 بل أكثر أحكاـ الزكاج الشرعٌي الدائم. 
ا بديبلن سهبلن ميسورنا؛ إلشباع شهواهتم، فإٌف الكثري من الرجاؿ إذا كجدك 

ٌي، ػب استئذاف الولوجً ضوف بو، عن الزكاج الشرعٌي الدائم، الذم يي عرً فإهٌنم سيي 
د بكٌل ل األعباء، كرعاية الزكجة، كاألبناء، كالبنات، كالتقيُ كدفع النفقات، كربمُ 
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 عوف من القيود.اؼبتمتًٌ معركفة؛ فكما يفٌر الزانة من القيود، يفٌر ػالقيود الشرعٌية ال
 ،كإذا أعرض أكثر الرجاؿ عن الزكاج الشرعٌي الدائم، بقيت أكثر النساء 

ىات، كرى ببل زكاج، كىذا يؤٌدم ببعضهٌن، إٌما إذل قبوؿ االرتباط ابؼبتعة، كلو مي 
 أك االنغماس يف الزسل؛ إلشباع الشهوات!!!

لنٌية؛ فمن كط  امرأة، فإف قيل: إٌف الفارؽ اؼبهٌم بني الزسل كاؼبتعة ىو ا 
كىو وبسبها زكجتو؛ فإنٌو ال ييعٌد زانينا؛ فكذلك اؼبتمتًٌع إمٌبا يطأ اؼبتمتًٌعة، كىو 

 وبسبها زكجتو يف الشرع.
ي مقاـ ػقلت: الفرؽ كبري بني اػبطإ التأليفٌي، كاػبطإ التطبيقٌي؛ كلسنا ف 

رهٌبم، كىو أعلم  انتقاد اؼبطبًٌقني، الذين مارسوا اؼبتعة؛ فهؤالء حساهبم عند
في صدكرىم؛ كلكٌننا ف ي مقاـ انتقاد اؼبؤٌلفني، الذم أجازكا ػبنواًيىم، كدبا زبي

 عقد اؼبتعة، بفتاكاىم األثيمة.
يبيكن أف يصدر يف الظاىر  -كىو من أعظم اعبرائم قطعنا  -فإٌف القتل  

 من إنساف غري قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديقي صديقىو الربمءى، كىو وبسبو
؛ كلكٌن ىذا ال يعين قطعنا اإلفتاء ِبابحة قتل الربمء؛ حبٌجة أٌف ه اجملًرـى عدك  

 صبلح النٌية يينجي اؼبخط  من استحقاؽ اإلمث.
فإف كانت نٌية اؼبتمتًٌع اؼبخط  كنٌية القاتل اؼبخط ؛ فإٌف فتول اؼبؤٌلف،  

يصٌح إابحة ع كفتول اؼبؤٌلف الذم أابح قتل الربمء؛ فبل الذم أابح التمتُ 
 اعبرائم حبٌجة سبلمة النواًي؟!!!

بيحني ليست أكثر من افرتاضات، قد مي ػفإف قيل: إٌف بعض فتاكل ال 
ا.  يستحيل تطبيقها كاقعيًّا، كما يف فتول إابحة االستمتاع ابلرضيعة تفخيذن

افرتضنا افرتاضنا أٌف بعض تلك الفتاكل مستحيلة التطبيق؛  إذاقلت: حٌت  
فإٌف ىذا االفرتاض لن ييغرٌي اغبكم على الفتول؛ ألٌف العربة بسبلمة الفتول، من 
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 ق، أك عدمو.ي التحقُ ػخالفة الشرع؛ كليست فػم
ريب؛  فقتل اإلنساف الربمء جريبة كبرية، كاإلفتاء بقتلو جريبة كبرية، ببل 

ف ييفيت أحدىم ِبابحة قتلو، بصورة افرتاضٌية؛ حبٌجة أٌف قتلو هبذه فهل يصٌح أ
و ِبرجاعو إذل العصر اعباىلٌي، كإرسالو الصورة مستحيل التطبيق، كأف يكوف قتلي 

 إذل النعماف بن اؼبنذر، يف يـو من أًٌيـ بؤسو؟!!!
جك من حفيدة حفيد حفيد حفيد ىل يصٌح أف ييفيت أحدىم ِبابحة تزكُ  

 حبٌجة أٌف ىذا الزكاج مستحيل التطبيق؟!!!حفيدؾ، 
كإذا كانت ىذه اؼبسائل مستحيلة التطبيق، فما الداعي الذم يدعو  

 اؼبؤٌلفني إذل إصدار تلك الفتاكل الفارغة؟!!!
لكٌن افرتاض االستحالة التطبيقٌية ليس ميسل منا ؽبم؛ فإٌف التسهيبلت  

سٌيما عدـ إهباب اإلشهاد، كعدـ  كال -الكثرية، اليت قٌدمتها فتاكاىم األثيمة 
جعلت تطبيقات  -إهباب اإلعبلف، كعدـ إهباب االستئذاف، يف حاالت كثرية 

 نة؛ إٌما تلبية للحاجة اؼبالٌية، أك تلبية للحاجة الشهوانٌية.كً متعة فبي ػال
، كإف كاف   كحٌت يف فتول )تفخيذ الرضيعة(، فإٌف التطبيق ليس مستحيبلن

ا، أك مستص عىبنا؛ فإٌف االستمتاع ابلرضيعة يكوف ِبذف كلٌيها؛ فإذا كاف مستبعىدن
ا من ثبلثة رجاؿ؛ فإنٌو يبيكن أف ييسٌلم ابنتو الرضيعة للتفخيذ:  كلُيها كاحدن

ا، يؤمن دبا ييفيت بو أحباره، كٌل اإليباف، كال -أ يبارل أف ييلقي  إذا كاف مقلًٌدن
 بنفسو إذل التهلكة؛ من أجل إرضاء أسياده.

إذا كاف شديد الفقر ميعًدمنا، ال يستطيع إعالة عائلتو، فيلجأ إذل بيع ابنتو  -ب
 الرضيعة للتفخيذ، ربت غطاء اؼبتعة الفاضح.

، ال يبارل أف يزشل كلُ  -ج زانة األرض، اببنتو الرضيعة؛  إذا كاف شاذًّا ديواثن
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 .ل، كإف كاف ذلك اندرنا، كلكٌنو ليس ابؼبستحيماؿػي حفنة من الػطمعنا ف
 متعة(:ـإبطال استدالالت )أحبار ال

فإف قيل: إٌف اؼببيحني قد استندكا إذل أدٌلة دٌلت على أٌف فبارسة اؼبتعة   
كانت مباحة يف العهد النبوٌم؛ فالقوؿ بكوهنا صورة من صور الزسل، يؤٌدم إذل 

 القوؿ ِبابحة الزسل يف ذلك العهد؟!
ليست كافية؛ إلثبات ( ؼبتعةأحبار ا)األدلٌة اليت اعتمد عليها قلت: إٌف  

 صٌحة رأيهم، يف إابحة اؼبتعة اؼبزعومة؛ ألٌف تلك األدلٌة انقصة من عٌدة جهات:
النٌص القرآشٌل الذم استدٌلوا بو، إمٌبا يدٌؿ على النكاح الشرعٌي  -اجلهة األوىل

 الدائم، كليس فيو أدسل إشارة إذل اؼبتعة اؼبزعومة. 
عىلىٍيكيٍم أيم هىاتيكيٍم كىبػىنىاتيكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم كىعىم اتيكيٍم قاؿ تعاذل: ﴿حيٌرًمىٍت  

يت أىٍرضىٍعنىكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم ًمنى  اتيكيمي البل  تيكيٍم كىبػىنىاتي اأٍلىًخ كىبػىنىاتي اأٍليٍخًت كىأيم هى كىخىاالى
يت يف حي  ئًبيكيمي البل  يت الر ضىاعىًة كىأيم هىاتي ًنسىاًئكيٍم كىرىابى جيورًكيٍم ًمٍن ًنسىاًئكيمي البل 

ًئلي أىبٍػنىاًئكيمي ال ًذينى  ٍلتيٍم هًبًن  فىبلى جينىاحى عىلىٍيكيٍم كىحىبلى ٍلتيٍم هًبًن  فىًإٍف دلٍى تىكيونيوا دىخى دىخى
ًبكيٍم كىأىٍف ذبىٍمىعيوا بػىنٍيى اأٍليٍختػىنٍيً ًإال  مىا قىٍد سىلىفى ًإف  اَّلل ى كى  افى غىفيورنا ًمٍن أىٍصبلى

رىًحيمنا. كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النًٌسىاًء ًإال  مىا مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم ًكتىابى اَّللً  عىلىٍيكيٍم كىأيًحل  
تػىغيوا أبًىٍموىاًلكيٍم ؿبيًٍصًننيى غىيػٍرى ميسىاًفًحنيى فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو  لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىٍف تػىبػٍ

تيٍم ًبًو ًمٍن بػىٍعًد ًمنػٍهين   فىآتيوىين  أيجيورىىين  فىرًيضىةن كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفيمىا تػىرىاضىيػٍ
اٍلفىرًيضىًة ًإف  اَّلل ى كىافى عىًليمنا حىًكيمنا﴾
(ُ) . 

فالذم يتدبٌر ىذا النٌص تدبٌػرنا صحيحنا، قائمنا على الفهم العرٌِب السليم،  
كامل؛ سيجد أنٌو يبدأ ببياف أصناؼ النساء، البليت كالنظر يف السياؽ القرآشٌل ال

                                                           
 .ِْ-ِّ( النساء: ُ)
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بٌية، كاألـٌ الرضاعٌية، سى حرـٌ هللا تعاذل، على الرجاؿ نكاحهٌن، كىٌن: األـٌ الن  
األخ،  بٌية، كاألخت الرضاعٌية، كالبنت، كالعٌمة، كاػبالة، كبنتسى الن   كاألخت
ـٌ الزكجة، كالربيبة بنت الزكجة، اليت دخ كبنت ، الرجلل هبا األخت، كأ
االبن، الذم من صلب الرجل، كأخت الزكجة، يف حالة اعبمع بينهما،  كحليلة

 قة، كغري األرملة. جة، غري اؼبطل  كاؼبرأة اؼبتزكًٌ 
مٌث يبنٌي النٌص القرآشٌل أٌف هللا تعاذل قد أحٌل للرجاؿ نكاح ما عدا  

 األصناؼ اؼبذكورة من النساء، نكاح إحصاف، ال مسافحة فيو.
، بعد أف قطعوه عٌما سبقو، من السياؽ، بو واٌم أييت اؼبوضع الذم استدلٌ ػث 

 كىو قولو تعاذل: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين  فىآتيوىين  أيجيورىىين  فىرًيضىةن﴾.
 -الواردة يف اآلية  - (استمتعتم)هم أٌف عبارة أتباعى  (متعةػال اري ػأحب)فأكىم  

حاصل بني ػابلتوافق ال على ذلك، مزعومة؛ مستدٌلنيػال ةػمتعػتدٌؿ على ىذه ال
 .ع( ـ ت)جذر االشتقاقٌي ػي الػ، ف(متعةػال)، كلفظة (استمتع)الفعل 
ق على طلى ما تي ػ، إنٌ (ورػػػأج)أٌف لفظة  :هم أيضناأتباعى  (متعةػال أحباري )كأكىم  
 ر.ػػمهػعطى الها تي ػفإنٌ خبلؼ الزكجة، ػها، بػع بمتمت  ػال ،عطى للمرأةرة، اليت تي ػػػاألج

 فاغباصل أٌف تفسري اؼببيحني ؽبذا النٌص قائم على ثبلثة ربريفات، ىي: 
قطع النٌص عن السياؽ السابق. كالسياؽ السابق يدٌؿ بوضوح على أٌف  -أ
 مة.حر  مي ػر األصناؼ الػػػك؛ بداللة ذً (ُ)(مػرعٌي الدائػػاح الشػػالنك)راد ىو ػػمػال

مكن أف يٌدعي أٌف ػي ي - رىمػمن غي كال -( متعةػال أحبار)د من ػػأح كال
 مزعومة.ػمتعة الػحرصل ىذه األصناؼ ـبصوص هبذه الػت

يف قولو تعاذل: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين   (نٌ ىي )فضمري اإلانث اؼبٌتصل  

                                                           
 .ِٓٔ/ِ، كيف ظبلؿ القرآف: ْٓ-ّٓ/ِ( انظر: زاد اؼبسري: ُ)
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عاذل للرجاؿ فىآتيوىين  أيجيورىىين  فىرًيضىةن﴾، يعود على النساء، البليت أحٌل هللا ت
تػىغيوا أبًىٍموىاًلكيٍم ؿبيًٍصًننيى  نكاحهٌن، بقولو تعاذل: ﴿كىأيًحل  لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىٍف تػىبػٍ

 يف النكاح الشرعٌي الدائم. -ببل ريب  -غىيػٍرى ميسىاًفًحنيى﴾؛ كىذا 
كاإليتاء  ؛فاالستمتاع يكوف ابلنساء، البليت أحٌل هللا تعاذل نكاحهنٌ  
كاألجور ىي أجور النساء،  ؛البليت أحٌل هللا تعاذل نكاحهنٌ  ،نساءيكوف لل

 .(ُ)هللا تعاذل نكاحهنٌ  البليت أحلٌ 
 مزعومة.ػمتعة الػابٌدعاء داللتو على ال (استمتع)اػبطأ يف تفسري الفعل  -ب

يدٌؿ على نيل اؼبتعة عمومنا، فهي متعة  (استمتع)كالصواب أٌف الفعل 
 . (ِ)عاٌمة، ال يقصد هبا الصورة اؼبزعومة

ٍم ًمنى ػًد اٍستىٍكثػىٍرتي ػػًجنًٌ قى ػًميعنا ًيى مىٍعشىرى الٍ ػى ٍحشيريىيٍم جػقاؿ تعاذل: ﴿كىيػىٍوـى يى  
ٍنًس كىقى  ٍنًس رىبػ نىا اٍستىٍمتىعى بػىٍعضينىاػاإٍلً نىا ال ًذم ػبًبػىٍعضو كىبػىلىٍغنىا أىجىلى  اؿى أىٍكلًيىاؤيىيٍم ًمنى اإٍلً

اًلًدينى ًفيهىا ًإال  مىا شىاءى اَّلل ي ًإف  رىب كى حىًكيمه  أىج ٍلتى لىنىا قىاؿى الن اري مىثٍػوىاكيٍم خى
عىًليمه﴾
(ّ) . 

تيٍم طىيًٌبىاًتكيٍم  بػٍ يف كقاؿ تعاذل: ﴿كىيػىٍوـى يػيٍعرىضي ال ًذينى كىفىريكا عىلىى الن اًر أىٍذىى
تيٍم تىٍستىٍكربيكفى يف  حىيىاًتكيمي الُدنٍػيىا كىاٍستىٍمتػىٍعتيٍم هًبىا فىاٍليػىٍوـى ذبيٍزىٍكفى عىذىابى اؽٍبيوًف دبىا كينػٍ

تيٍم تػىٍفسيقيوفى﴾  .(ْ)اأٍلىٍرًض ًبغىرٍيً اغبٍىقًٌ كىدبىا كينػٍ

                                                           
 .ٕٗ/ّ( انظر: أحكاـ القرآف: ُ)
 القرآف اغبكيم: ، كتفسريَٓ/َُ: لتفسري الكبري، كاِْْ/ٔ( انظر: التفسري البسيط: ِ)
 .ٗ/ٓ، كتفسري التحرير كالتنوير: ُُ-َُ/ٓ
 .ُِٖ( األنعاـ: ّ)
 .َِ( األحقاؼ: ْ)
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قػيو ةن كىأىٍكثػىرى أىٍموىاالن كقاؿ تعاذل: ﴿كىال ًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىانيوا أىشىد  ًمٍنكيٍم  
ًقكيٍم كىمىا اٍستىٍمتىعى ال ًذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم  ًقًهٍم فىاٍستىٍمتػىٍعتيٍم خًبىبلى دنا فىاٍستىٍمتػىعيوا خًبىبلى كىأىٍكالى

ًقًهٍم كىخيٍضتيٍم كىال ًذم خىاضيوا أيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىالي ػبً  ي الُدنٍػيىا كىاآٍلًخرىًة ػهيٍم فً ػخىبلى
خىاًسريكفى﴾ػكىأيكلىًئكى ىيمي الٍ 

(ُ) . 
ال يدٌؿ على نيل  (استمتع)ككاضح من ىذه النصوص القرآنٌية أٌف الفعل  

 اؼبتعة اؼبزعومة، كإمٌبا ىي متعة عاٌمة، زبتلف ابختبلؼ اؼبقامات.
، فإهٌنا (ـ ت ع)ٌقت من اعبذر نفسو: ككذلك سائر األلفاظ، اليت اشتػي  

اؼبزعومة، بل ىي دالٌة عمومنا على االنتفاع، كالسياقات متعة ػتدٌؿ على نيل ال ال
 ىي اليت ربٌدد نوع ذلك االنتفاع. 

قاؿ تعاذل: ﴿كىأىسبُوا اغبٍىج  كىاٍلعيٍمرىةى َّللًً  فىًإٍف أيٍحًصٍرمتيٍ فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اؽٍبىٍدًم  
ل   ليغى اؽٍبىٍدمي ؿبًى وي فىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك ًبًو أىذنل ًمٍن كىالى ربىًٍلقيوا ريءيكسىكيٍم حىت  يػىبػٍ

تيٍم فىمىٍن سبىىت عى اًبٍلعيٍمرىًة ًإذلى اغبٍىجًٌ  قىةو أىٍك نيسيكو فىًإذىا أىًمنػٍ رىٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى
ثىًة أىًي   ـي ثىبلى ٍد فىًصيىا ٍعتيٍم فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى اؽٍبىٍدًم فىمىٍن دلٍى هبًى ـو يف اغبٍىجًٌ كىسىبػٍعىةو ًإذىا رىجى

ـً ػحىاًضرًم اٍلمىٍسًجًد الٍ تًٍلكى عىشىرىةه كىاًملىةه ذىًلكى ًلمىٍن دلٍى يىكيٍن أىٍىليوي   . (ِ)﴾حىرىا
﴾ يتعٌلق دبتعة اغبٌج، كىي   فقولو تعاذل: ﴿فىمىٍن سبىىت عى اًبٍلعيٍمرىًة ًإذلى اغبٍىجًٌ

 .(ّ)عبلقة ؽبا ابؼبتعة اؼبزعومة، ببل خبلؼصورة من صور اؼبتعة، ال 
مىُسوىين  أىٍك ػٍم تى ػا لى ػاءى مى ػػى: ﴿الى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإٍف طىل ٍقتيمي النًٌسى ػاؿ تعالػكق 

هين  فىرًيضىةن كىمىتًٌعيوىين  عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي كىعىلىى اٍلميٍقرتً قىدىريهي مىتىاعنا ػتػىٍفًرضيوا لى 

                                                           
 .ٗٔ( التوبة: ُ)
 .ُٔٗ( البقرة: ِ)
 .ُٓ-ٔ/ُْ( انظر: اؼبوسوعة الفقهٌية: ّ)
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مىٍعريكًؼ حىقًّا عىلىى اٍلميٍحًسًننيى﴾اًبلٍ 
(ُ) . 

فقولو تعاذل: ﴿كىمىتًٌعيوىين  عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي كىعىلىى اٍلميٍقرًتً قىدىريهي﴾ يتعٌلق  
 .(ِ)دبتعة الطبلؽ، كال عبلقة ؽبا ابؼبتعة اؼبزعومة، ببل خبلؼ

ا ًإيبىانػيهىا ًإال  قػىٍوـى ييونيسى لىم ا كقاؿ تعاذل: ﴿فػىلىٍوالى كىانىٍت قػىٍريىةه آمىنىٍت فػىنػىفىعىهى  
آمىنيوا كىشىٍفنىا عىنػٍهيٍم عىذىابى اػبًٍٍزًم يف اغبٍىيىاًة الُدنٍػيىا كىمىتػ ٍعنىاىيٍم ًإذلى ًحنيو﴾
(ّ) . 

تة؛ لكٌنها متعة فقولو تعاذل: ﴿كىمىتػ ٍعنىاىيٍم ًإذلى ًحنيو﴾ يدٌؿ على متعة مؤق   
عاـ كالشراب كاؼبسكن كالراحة كاألماف. كالنكاح صورة اغبياة الدنيا، ابغبياة كالط
 من صور متع اغبياة الدنيا.

ـو ذىًلكى كىٍعده غىيػٍري   ثىةى أىًي  كقاؿ تعاذل: ﴿فػىعىقىريكىىا فػىقىاؿى سبىىتػ عيوا يف دىارًكيٍم ثىبلى
﴾ مىٍكذيكبو
(ْ) . 

العذاب، فتكوف ر عنهم فيها تة، بثبلثة أًٌيـ، يؤخ  فهذه أيضنا متعة مؤق   
 صورة من صور اؼبتعة. -بكٌل ملٌذاهتا  -تة قبل العذاب حياهتم اؼبؤق  

فالقرائن اؼبقالٌية كاؼبقامٌية ىي اليت زبٌصص دالالت األلفاظ العاٌمة، كمنها  
، يف آية النساء، اليت تدٌؿ على نيل اؼبتعة، من النساء البليت (استمتع)لفظة 

 ا ىو النكاح الشرعٌي الدائم، ببل ريب.أحٌل هللا تعاذل نكاحهٌن، كىذ
عطى ، ابٌدعاء داللتها على األجرة، اليت تي (أجور)ي تفسري لفظة ػاػبطأ ف -ج

مهر، الذم ػق على الطلى متعة اؼبزعومة؛ كإيهاـ أتباعهم أهٌنا ال تي ػي الػللمرأة ف

                                                           
 .ِّٔ( البقرة: ُ)
 .ٕٗ-ٓٗ/ّٔ( انظر: اؼبوسوعة الفقهٌية: ِ)
 .ٖٗ( يونس: ّ)
 .ٓٔ( ىود: ْ)
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 ي النكاح الشرعٌي الدائم.ػعطى للزكجة، فيي 
؛ (أجر)، كمفردىا (أجور)فيها لفظة  كتكفي مراجعة اآلًيت اليت كردت 

ي ػقاف على األجور الدينٌية، فطلى إلبطاؿ ىذا االٌدعاء؛ فإهٌنما لفظتاف عاٌمتاف، تي 
واء ػػػي سياقات أخرل، سػقاف على األجور الدنيويٌة، فطلى بعض السياقات، كتي 

 أكانت األجور متعٌلقة ابلنكاح، أـ كانت غري متعٌلقة بو.
نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمىٍوًت كىًإمب ىا تػيوىفػ ٍوفى أيجيورىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  قاؿ تعاذل: ﴿كيلُ  

فىمىٍن زيٍحزًحى عىًن الن اًر كىأيٍدًخلى اعبٍىن ةى فػىقىٍد فىازى كىمىا اغبٍىيىاةي الُدنٍػيىا ًإال  مىتىاعي 
اٍلغيريكًر﴾
(ُ). 
 اآلخرة. تدٌؿ يف ىذه اآلية على ثواب (أجور)ككاضح أٌف لفظة  

تيٍم ًمٍن كيٍجدًكيٍم كىالى تيضىاُركىين   نػٍ كقاؿ تعاذل: ﴿أىٍسًكنيوىين  ًمٍن حىٍيثي سىكى
ًت ضبىٍلو فىأىٍنًفقيوا عىلىٍيًهن  حىت  يىضىٍعنى ضبىٍلىهين  فىًإٍف  لًتيضىيًٌقيوا عىلىٍيًهن  كىًإٍف كين  أيكالى

ريكا بػىيػٍنىكيٍم دبىٍعريكؼو كىًإٍف تػىعىاسىٍرمتيٍ فىسىتػيٍرًضعي لىوي أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيوىين  أيجيورىىين  كى  ٍأسبًى
أيٍخرىل﴾
(ِ) . 

 .(ّ)ق على أجور اإلرضاعطلى يف ىذه اآلية تي  (أجور)ككاضح أٌف لفظة 
ىٍجرنا ًإٍف كين ا كبىٍني  كقاؿ تعاذل: ﴿كىجىاءى الس حىرىةي ًفٍرعىٍوفى قىاليوا ًإف  لىنىا ألى

 . (ْ)﴾اٍلغىالًًبنيى 
 حوه من متاع الدنيا.ػماؿ، كنػه من فرعوف ىو الك كاألجر الذم أراد

                                                           
 .ُٖٓعمراف: ( آؿ ُ)
 .ٔ( الطبلؽ: ِ)
 .ُِْ-َِْ/ِِ( انظر: اؼبوسوعة الفقهٌية: ّ)
 .ُُّ( األعراؼ: ْ)
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كقاؿ تعاذل: ﴿فىاٍنطىلىقىا حىت  ًإذىا أىتػىيىا أىٍىلى قػىٍريىةو اٍستىٍطعىمىا أىٍىلىهىا فىأىبػىٍوا أىٍف 
ارنا ييرًيدي أىٍف يػىنػٍقىض  فىأىقىامىوي قىاؿى  ا ًفيهىا ًجدى زب ىٍذتى عىلىٍيًو ييضىيًٌفيونبيىا فػىوىجىدى لىٍو ًشٍئتى الى

أىٍجرنا﴾
(ُ) . 

 كاألجر ىنا أجر دنيوٌم، من ماؿ، أك طعاـ، أك كبونبا.
انبيىا سبىًٍشي عىلىى اٍسًتٍحيىاءو قىالىٍت ًإف  أىِب يىٍدعيوؾى  كقاؿ تعاذل: ﴿فىجىاءىٍتوي ًإٍحدى

عىلىٍيًو اٍلقىصىصى قىاؿى الى زبىىٍف قبىىٍوتى  لًيىٍجزًيىكى أىٍجرى مىا سىقىٍيتى لىنىا فػىلىم ا جىاءىهي كىقىص  
ًمنى اٍلقىٍوـً الظ اًلًمنيى﴾
(ِ) . 

 كاألجر ىنا أيضنا أجر دنيوٌم، من ماؿ، أك طعاـ، أك كبونبا.
بصيغة اعبمع، يف عٌدة آًيت؛ للداللة على اؼبهر،  (أجور)ككردت لفظة 

 .(ّ)خبلؼ عطى للزكجة، يف النكاح الشرعٌي الدائم، ببل أدسلالذم يي 
يت آتػىٍيتى أيجيورىىين   قاؿ تعاذل: ﴿ًيى أىيُػهىا الن يبُ ًإان  أىٍحلىٍلنىا لىكى أىٍزكىاجىكى البل 
ًينيكى فب ا أىفىاءى اَّلل ي عىلىٍيكى كىبػىنىاًت عىمًٌكى كىبػىنىاًت عىم اًتكى كىبػىنىاًت  كىمىا مىلىكىٍت يبى

يت  ًتكى البل   ىىاجىٍرفى مىعىكى كىاٍمرىأىةن ميٍؤًمنىةن ًإٍف كىىىبىٍت نػىٍفسىهىا لًلن يبًٌ خىاًلكى كىبػىنىاًت خىاالى
ًإٍف أىرىادى الن يبُ أىٍف يىٍستػىٍنًكحىهىا خىاًلصىةن لىكى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًننيى قىٍد عىًلٍمنىا مىا فػىرىٍضنىا 

يٍ  بلى يىكيوفى عىلىٍيكى حىرىجه كىكىافى اَّلل ي غىفيورنا عىلىٍيًهٍم يف أىٍزكىاًجًهٍم كىمىا مىلىكىٍت أىيٍبىانػيهيٍم ًلكى
رىًحيمنا﴾
(ْ) . 

                                                           
 .ٕٕ( الكهف: ُ)
 .ِٓ( القصص: ِ)
، ْْٓ/ٔ، كالتفسري البسيط: ِِٓ/ٓ، كالنكت كالعيوف: ُّٗ/ٖ( انظر: جامع البياف: ّ)

 .ْْٖ/ّ، كتفسري البحر ايط: ُٖ/ٓكالكٌشاؼ: 
 .َٓ( األحزاب: ْ)
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رىاتو ػػػاتي ميهىاجً ػػػمي اٍلميٍؤًمنى ػػاءىكي ػػػػوا ًإذىا جى ػػنى آمىني ػػا ال ًذيػا أىيُػهى ػػاؿ تعاذل: ﴿يى ػػػكق
ٍؤًمنىاتو فىبلى تػىٍرًجعيوىين  ًإذلى اٍلكيف اًر فىاٍمتىًحنيوىين  اَّلل ي أىٍعلىمي ِبًًيبىاهًنًن  فىًإٍف عىًلٍمتيميوىين  مي 

ُلوفى ؽبىين  كىآتيوىيٍم مىا أىنٍػفىقيوا كىالى جينىاحى عىلىٍيكيٍم أىٍف  الى ىين  ًحلٌّ ؽبىيٍم كىالى ىيٍم وبًى
تيميوىين  أيجيورىىين  كىالى سبيًٍسكيوا ًبًعصىًم اٍلكىوىاًفًر كىاٍسأىلي  وا مىا أىنٍػفىٍقتيٍم تػىٍنًكحيوىين  ًإذىا آتػىيػٍ
كىٍليىٍسأىليوا مىا أىنٍػفىقيوا ذىًلكيٍم حيٍكمي اَّللً  وبىٍكيمي بػىيػٍنىكيٍم كىاَّلل ي عىًليمه حىًكيمه﴾
(ُ). 

كقاؿ تعاذل: ﴿كىمىٍن دلٍى يىٍستىًطٍع ًمٍنكيٍم طىٍوالن أىٍف يػىٍنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت 
ًمٍن فػىتػىيىاًتكيمي اٍلميٍؤًمنىاًت كىاَّلل ي أىٍعلىمي ِبًًيبىاًنكيٍم اٍلميٍؤًمنىاًت فىًمٍن مىا مىلىكىٍت أىيٍبىانيكيٍم 

بػىٍعضيكيٍم ًمٍن بػىٍعضو فىاٍنًكحيوىين  ِبًًٍذًف أىٍىًلًهن  كىآتيوىين  أيجيورىىين  اًبٍلمىٍعريكًؼ 
اًت أىٍخدىافو فىًإذىا أيٍحًصن  فىًإٍف أى  تػىنٍيى ًبفىاًحشىةو ؿبيٍصىنىاتو غىيػٍرى ميسىاًفحىاتو كىالى ميت ًخذى

فػىعىلىٍيًهن  ًنٍصفي مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت ًمنى اٍلعىذىاًب ذىًلكى ًلمىٍن خىًشيى اٍلعىنىتى ًمٍنكيٍم 
يػٍره لىكيٍم كىاَّلل ي غىفيوره رىًحيمه﴾ كىأىٍف تىٍصربيكا خى
(ِ) . 

ـي ال ًذينى  أيكتيوا اٍلًكتىابى ًحلٌّ  كقاؿ تعاذل: ﴿اٍليػىٍوـى أيًحل  لىكيمي الط يًٌبىاتي كىطىعىا
لىكيٍم كىطىعىاميكيٍم ًحلٌّ ؽبىيٍم كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى اٍلميٍؤًمنىاًت كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى ال ًذينى 
أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ًإذىا آتػىيػٍتيميوىين  أيجيورىىين  ؿبيًٍصًننيى غىيػٍرى ميسىاًفًحنيى كىالى 

افو  يبىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي كىىيوى يف اآٍلًخرىًة ًمنى  ميت ًخًذم أىٍخدى كىمىٍن يىٍكفيٍر اًبإٍلً
اػبٍىاًسرًينى﴾
(ّ) . 

بيحوف؛ مي ػكهبذا تبطل االستدالالت السقيمة الثبلثة، اليت اعتمد عليها ال
 لتحريف داللة النٌص القرآشٌل.

                                                           
 .َُ( اؼبمتحنة: ُ)
 .ِٓ( النساء: ِ)
 .ٓ( اؼبائدة: ّ)
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فىآتيوىين  أيجيورىىين   كقولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين  »قاؿ الزٌجاج: 
ا؛ عبهلهم ابللغة. كذلك  فىرًيضىةن﴾. ىذه آية قد غلط فيها قـو غلطنا عظيمنا جدًّ
أهٌنم ذىبوا إذل أٌف قولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو ًمنػٍهين ﴾ من اؼبتعة، اليت قد أصبع 

ًبًو ًمنػٍهين ﴾ أم: فما أىل الفقو أهٌنا حراـ. كإمٌبا معَن قولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم 
تػىغيوا  نكحتموه، على الشريطة اليت جرت يف اآلية، آية اإلحصاف: ﴿أىٍف تػىبػٍ
أبًىٍموىاًلكيٍم ؿبيًٍصًننيى﴾، أم: عاقدين التزكيج الذم جرل ذكره. ﴿فىآتيوىين  أيجيورىىين  
فىرًيضىةن﴾. أم: مهورىٌن؛ فإف استمتع ابلدخوؿ هبا، أعطى اؼبهر اتمًّا، كإف 

فع بو، فهو استمتع بعقد النكاح، آتى نصف اؼبهر. كاؼبتاع يف اللغة: كٌل ما انتي 
، يف غري ىذا اؼبوضع: ﴿كىمىتًٌعيوىين  عىلىى اٍلميوًسًع قىدىريهي﴾ ليس متاع. كقولو 

و: ػػػػك قولػو. ككذلػػػػػػػن بػعػتػمػتػػسػا يػػػػوىٌن مػػػى: أعطػمعنػدبعَن زٌكجوىٌن اؼبتع، إمٌبا ال
اعه اًبٍلمىٍعريكًؼ﴾ػػػػػػتى ػػػاًت مى ػػػقى ػل  ػطى ػمي ػلٍ ػ﴿كىلً 

. كمن زعم أٌف قولو: ﴿فىمىا اٍستىٍمتػىٍعتيٍم ًبًو (ُ)
ًمنػٍهين ﴾ اؼبتعة، اليت ىي الشرط يف التمٌتع، الذم تعملو الرافضة؛ فقد أخطأ 

 .(ِ)«نةخطأ عظيمنا؛ ألٌف اآلية كاضحة بيًٌ 
قراءة شاٌذة مردكدة، ـبالفة  (أحبار اؼبتعة)القراءة اليت استدٌؿ هبا  -اجلهة الثانية

للقرآف الكرصل. كالقراءة الشاٌذة ليست من القرآف الكرصل، كليست حٌجة شرعٌية، 
 ببل خبلؼ.

 -على غري النكاح الصحيح  -كقد دلٌلنا على أٌف اؼبتعة »قاؿ الطربٌم:  
أغَن عن إعادتو، يف ىذا اؼبوضع. كأٌما حراـ، يف غري ىذا اؼبوضع من كتبنا، دبا 

ٌي بن كعب، كابن عٌباس، من قراءهتما: "فما استمتعتم بو منهٌن ػبى كم عن أي ري  ما

                                                           
 . كسقطت الواك من اؼبطبوع.ُِْ( البقرة: ُ)
 .ّٖ/ِ( معاشل القرآف كإعرابو: ِ)
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سٌمى"، فقراءة خببلؼ ما جاءت بو مصاحف اؼبسلمني، كغري جائز إذل أجل مي 
بو اػبرب القاطع العذر، عٌمن  م أيتً ػق يف كتاب هللا تعاذل شيئنا للحً ألحد أف يي 

 . (ُ)«هبوز خبلفو ال
ليست بثابتة ثبواتن قطعيًّا،  (أحبار اؼبتعة)الركاًيت اليت استدٌؿ هبا  -اجلهة الثالثة

 فكٌلها من ركاًيت اآلحاد، كىي على عٌدة أقساـ، أبرزىا:
 . ركاًيت موضوعة مكذكبة منسوبة إذل النيٌب  -1

اًء، لى ػي إًلى ػً ٍسرًمى با أي ػلىػم  »كمن أمثلتها:  : ػً ًحقىنػى الس مى رىئًيلي، فػىقىاؿى بػٍ ي جى
: إًنٌ  حىم دي، ًإف  اَّلل ى ػمي  ًيى   .(ِ)«ي قىٍد غىفىٍرتي لًٍلميتىمىتًًٌعنيى ًمنى النًٌسىاءً ػً يػىقيوؿي
إذل  ،هاػحرٌفوا دالالت (متعةػأحبار ال)؛ لكٌن (ّ)متعة اغبجٌ ػركاًيت تتعٌلق ب -2
 مزعومة.ػمتعة الػال

 يف  اٍلميتػٍعىًة، آيىةي  أيٍنزًلىتٍ » قاؿ: حصني، بن عمراف عنكمن أمثلة ذلك:  
، ًكتىابً   عىنػٍهىا، يػىٍنوى  كىدلىٍ  وبيىٌرًميوي، قػيٍرآفه  يػينػٍزىؿٍ  ، كىدلىٍ  اَّلل ً  رىسيوؿً  مىعى  فػىفىعىٍلنىاىىا اَّللً 
، حىت    .(ْ)«شىاءى  مىا ًبرىأًٍيوً  رىجيله  قىاؿى  مىاتى

إمٌبا تتعٌلق دبوضوع متعة اغبٌج؛  -كأمثاؽبا من الركاًيت  -فهذه الركاية  
كلكٌن )أحبار اؼبتعة( ىبدعوف أتباعهم، كيٌدعوف أٌف لفظة )اؼبتعة( يف ىذه 
الركاًيت ييراد هبا اؼبتعة اؼبزعومة. كقد بٌينا ابلتفسري القطعٌي العرٌِب الصحيح عدـ 

                                                           
 .ٖٗٓ/ٔ( جامع البياف: ُ)
 .ُِ، رقم َّٔ/ََُ( حبار األنوار: ِ)
، كنكاح ُٖٔ/ٖ، كّّْ-ِّْ/ّ، كفتح البارم: ْْٕ/ُ( انظر: كشف اؼبشكل: ّ)

 .ُّٖ-ُّٔدراسة كربقيق: اؼبتعة 
 .ِْْٔ، رقم ُِْٔ/ْ( صحيح البخارٌم: ْ)
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 زعومة.مػمتعة الػكجود آية تدٌؿ على تلك ال
أٌما اؼبقصود بعبارة )آية اؼبتعة(، الواردة يف ىذه الركاية، فهو قولو تعاذل: 

 ريءيكسىكيمٍ  ربىًٍلقيوا كىالى  اؽٍبىٍدمً  ًمنى  اٍستػىٍيسىرى  فىمىا أيٍحًصٍرمتيٍ  فىًإفٍ  َّللً ً  كىاٍلعيٍمرىةى  اغبٍىج   كىأىسبُوا﴿
ليغى  حىت   ل وي  اؽٍبىٍدمي  يػىبػٍ  ًمنٍ  فىًفٍديىةه  رىٍأًسوً  ًمنٍ  أىذنل ًبوً  أىكٍ  مىرًيضنا ًمٍنكيمٍ  كىافى  فىمىنٍ  ؿبًى
قىةو  أىكٍ  ًصيىاـو   ًمنى  اٍستػىٍيسىرى  فىمىا اغبٍىجًٌ  ًإذلى  اًبٍلعيٍمرىةً  سبىىت عى  فىمىنٍ  أىًمنػٍتيمٍ  فىًإذىا نيسيكو  أىكٍ  صىدى
دٍ  دلىٍ  فىمىنٍ  اؽٍبىٍدمً  ـي  هبًى ثىةً  فىًصيىا ـو  ثىبلى ٍعتيمٍ  ًإذىا كىسىبػٍعىةو  اغبٍىجًٌ  يف  أىًي   عىشىرىةه  تًٍلكى  رىجى
ـً  اٍلمىٍسًجدً  حىاًضرًم أىٍىليوي  يىكينٍ  دلىٍ  ًلمىنٍ  ذىًلكى  كىاًملىةه   اَّلل ى  أىف   كىاٍعلىميوا اَّلل ى  كىاتػ قيوا اغبٍىرىا
 .(ُ)﴾اٍلًعقىابً  شىًديدي 

يف استدالؽبم هبذه اللفظة من ىذه الركاية،  -)أحبار اؼبتعة(  لي ثى كمى 
ميغاًلط وباكؿ أف يستدٌؿ على ربرصل  لً ثى كمى   -ابالعتماد على )االشرتاؾ اللفظٌي( 

تػ عيواػتى  قيلٍ ﴿ع( بقولو تعاذل: )التمتُ   .(ِ)﴾الن ارً  ًإذلى  مىًصريىكيمٍ  فىًإف   مى
االشرتاؾ اللفظٌي للفعل )سبٌتع(، فاؼبغالط يستطيع أيضنا أف يعتمد على 

ع(، ابالستناد إذل ىذا كيقطع النٌص عن سياقو الكامل؛ فيٌدعي ربرصل )التمتُ 
 التفسري السقيم، اؼبخالف للداللة القرآنٌية، كٌل اؼبخالفة!!! 

د؛ ت، مع الداللة على التحرصل اؼبؤب  ركاًيت دٌلت على الرتخيص اؼبؤق   -3
 .(ّ)ـحرًٌ مي ػص، كاإلعراض عن اعبزء الرخًٌ مي ػاعبزء ال فكيف يصٌح االعتماد على

: اَّلل ً  رىسيوؿً  مىعى  كىافى  أىن وي » يٌ ػجيهنػرة الػسبكمن أمثلة ذلك: عن    ، فػىقىاؿى
،ػالن   اػأىيُػهى  اػيى   كىًإف   اًء،ػػػالنًٌسى  نى ػػػػمً  اًع،ػتى ػمٍ ػتً ػػااًلسٍ  يػػً ف ٍم،ػػلىكي  تي ػأىًذنٍ  تي ػكينٍ  دٍ ػػقى  يػػػً إًنٌ  اسي

                                                           
 .ُٔٗ( البقرة: ُ)
 .َّ( إبراىيم: ِ)
 .ُِّ، ََُ( انظر: ربرصل نكاح اؼبتعة: ّ)
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، إًلى  ر ـى ػػػحى  قىدٍ  اَّلل ى  هي ػػًعنٍ  افى ػػكى  نٍ ػػفىمى  ًة،ػػامى ػػاٍلًقيى  ٍوـً ػػػيى  ىػذىًلكى  لًٌ ػػفػىٍلييخى  ٍيءه،ػػػشى  ًمنػٍهين   دى
تيميوىين   م اػمً  أتىٍخيذيكا كىالى  وي،ػلى ػيػػػبًػسى  ئناػػػشى  آتػىيػٍ  .(ُ)«يػٍ

منت كٌلو، فيقولوا بوجود الرتخيص ػمتعة( على الػفإٌما أف يعتمد )أحبار ال 
منت كٌلو؛ فبل يكوف دليبلن ػمؤب د؛ كإٌما أف ييعرضوا عن الػمؤق ت، فالتحرصل الػال

 حالتني.ػعلى مرادىم، يف ال
ص، فاعتمدكا عليو؛ كأعرضوا    كلكٌن )أحبار اؼبتعة( عمدكا إذل اعبزء اؼبرخًٌ

 رية مفضوحة، ببل ريب!!! حٌرًـ؛ كىي مغالطة كبمي ػكٌل اإلعراض، عن اعبزء ال
 .(ِ)﴾بًبػىٍعضو  كىتىٍكفيريكفى  اٍلًكتىابً  بًبػىٍعضً  أىفػىتػيٍؤًمنيوفى ﴿قاؿ تعاذل:  
كدعول الرتخيص اؼبؤق ت ليست قطعٌية التصدير، كال قطعٌية التفسري؛ فإٌف  

يبيكن  الركاًيت اليت تضٌمنت ذلك الرتخيص ليست إاٌل ركاًيت آحاد؛ كلذلك ال
 .بة ما فيها من ترخيص مؤق ت إذل النيٌب القطع بصٌحة نس

ككذلك ال يبيكن القطع بصٌحة الفهم الذم اختاره بعض الركاة، كبعض  
اؼبؤٌلفني، من بعدىم؛ فليس شبٌة دليل قطعٌي على صٌحة ذلك الفهم؛ ألنٌو مستًند 

 إذل ما ال يبيكن القطع بصٌحة صدكره.
ق من قطعٌية التصدير؛ التحقُ  كال يبيكن ربقيق التفسري القطعٌي، إاٌل بعد 

ألٌف التفسري عبارة عن بياف داللة الدليل، كالدالالت زبتلف ابختبلؼ العناصر 
اؼبقالٌية كاؼبقامٌية للنٌص؛ فيكوف كٌل تغيري يف عناصر الداللة مؤٌدًين إذل تغيري يف 

 صٌحة التفسري، كقطعٌيتو. 
ع ، كبني نسبة التمتُ لنيٌب كشبٌة فرؽ كبري بني نسبة الرتخيص اؼبؤق ت إذل ا 

                                                           
 .ُِ/َُْٔ، رقم َُِٓ/ِ( صحيح مسلم: ُ)
 .ٖٓ( البقرة: ِ)
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 ي العهد النبوٌم. ػإذل بعض الصحابة، ف
فجائز أف يكوف بعض الصحابة قد مارسوا اؼبتعة، كما مارسوا غريىا، من 

ٌم جاء التحرصل القطعٌي، ابلبياف ػمت ابلتدريج؛ ثالعادات اعباىلٌية، اليت حيرًٌ 
  تعاذل. النبوٌم الصريح، فانتهوا عنها؛ طاعةن 

، يف العهد النبوٌم، قبل ربريبها؛ كليس الصحابة اػبمرى  ب بعضي شرً  كقد
 ؛ذلك الشرب دليبلن على إابحتها، أك على كجود الرتخيص فيها؛ كإمٌبا شربوىا

  تعاذل. ، انتهوا عنها؛ طاعةن اػبمري  متلعدـ كجود التحرصل القطعٌي؛ فلٌما حيرًٌ 
، ابالعتماد إذل النيٌب كلذلك ال هبوز القطع بنسبة الرتخيص اؼبؤق ت 

ض القطعٌي، بني على ركاًيت ظنٌػٌية الثبوت، كظنٌػٌية الداللة؛ كال سٌيما مع التعاري 
، كبني القطعٌيات اإلسبلمٌية.   ذلك الرتخيص اؼبزعـو

كلو سٌلمنا جدالن كجود ذلك الرتخيص؛ فإٌف ركاًيت الرتخيص تدٌؿ على 
ا،  كأنٌو كاف لغيزاة الصحابة، يف بعض أٌف الرتخيص كاف مؤقػ تنا، كليس مؤب دن

الغزكات، كأنٌو كاف ألسباب خاٌصة، كأٌف النساء البليت ارتبطوا هبٌن مؤق ػػتنا كيٌن من 
 م بعض اؼبؤٌلفني.الكافرات، ال من اؼبؤمنات، كما توى  
ع ابستحباب التمتُ  -يف فتاكاىم األثيمة  -فمن أين جاء )أحبار اؼبتعة( 

ا؛ كجواز التمتُ جواز التمتُ ابؼبؤمنة العفيفة؛ ك  ع ببنت التاسعة ع ابلرضيعة تفخيذن
ا، من دكف إذف كلٌيها؛ كجواز التمتُ  ؛ ابلبكر، اليت ليس ؽبا أبع كطئنا، تفخيذن

 عالتمتُ ها من كليُ  هاابلبكر، من دكف إذف كلٌيها، إذا منعع كطئنا، كجواز التمتُ 
البالغة الرشيدة، من  ،ابلبكرع كطئنا، ، الذم ترغب إليو؛ كجواز التمتُ ابلكفؤ

من ارتباط اؼبوطوءة برجل  قع كطئنا، مع عدـ التحقُ ؛ كجواز التمتُ دكف إذف كلٌيها
 ع كطئنا، بعدد غري ؿبصور، من النساء... إخل؟!!!آخر؛ كجواز التمتُ 

 ركاًيت تنسب القوؿ ِبابحة اؼبتعة اؼبزعومة، إذل بعض الصحابة. -4
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ٍعتي » قاؿ: صبرة أِب عنكمن أمثلة ذلك:  ، اٍبنى  ظبًى  ميتػٍعىةً  عىنٍ  ييٍسأىؿي  عىب اسو
، النًٌسىاًء،  ًقل ةه، النًٌسىاءً  كىيف  الش ًديًد، اغبٍىاؿً  يف  ذىًلكى  ًإمب ىا لىوي: مىٍوذلن  لىوي  فػىقىاؿى  فػىرىخ صى

: اٍبني  فػىقىاؿى  كبىٍوىهي، أىكٍ   .(ُ)«نػىعىمٍ  عىب اسو
 -إف صٌح صدكره منهم  - (الصحابة)كالرأم الذم يذىب إليو بعض 

 . (ِ)الصحابة صبهورى  - يف رأيهم -سٌيما حني ىبالفوف  ، كالشرعٌيةن  ليس حٌجةن 
 ركاًيت تنسب القوؿ ِبابحة اؼبتعة اؼبزعومة، إذل بعض التابعني، كاتبعيهم. -5

بن اغبسني بن د بن علٌي ب إذل جعفر بن ؿبمٌ نسى كمن أمثلة ذلك: ما يي 
مىا ًمٍن رىجيلو سبىىت عى، مثي  اٍغتىسىلى، »علٌي بن أِب طالب، اؼبلٌقب ابلصادؽ، أنٌو قاؿ: 

ًإال  خىلىقى اَّلل ي ًمٍن كيلًٌ قىٍطرىةو، تػىٍقطيري ًمٍنوي سىٍبًعنيى مىلىكنا، يىٍستػىٍغًفريكفى لىوي، ًإذلى يػىٍوـً 
نًٌبػىهى   . (ّ)«ًإذلى أىٍف تػىقيوـى الس اعىةي  ،ااٍلًقيىامىًة، كىيػىٍلعىنيوفى ميتىجى

كأقواؿ التابعني كاتبعيهم ليست حٌجة شرعٌية، ببل ريب، حٌت لو صٌحت 
 نسبة تلك األقواؿ إليهم.

بل يف حالة صٌحة ىذا القوؿ اؼبنكىر عن )جعفر بن ؿبٌمد(؛ فإٌف ىذا 
 و!!!القوؿ سيكوف سببنا يف انتقاد ىذا الرجل، كالطعن يف علمو كصدقو كدين

ينفوف صٌحة  -الذين يقولوف بفضل ىذا الرجل  -كلذلك ذبد العلماء 
 صدكر أمثاؿ ىذه العبارات منو، كيٌتهموف الركاة عنو ابلكذب، كاالفرتاء عليو.

 ،ب عليو من األكاذيبذً قد كي  ،ككذلك جعفر الصادؽ»قاؿ ابن تيمٌية: 
 ،كالربكؽ ،كالرعود ،النجـوب إليو القوؿ يف أحكاـ سً  ني  هللا، حٌت ما ال يعلمو إاٌل 

                                                           
 .ِْٖٔ، رقم ُٕٔٗ/ٓ( صحيح البخارٌم: ُ)
 .َُِ-َُُ/ّ( انظر: أحكاـ القرآف: ِ)
 .ِِ، رقم َّٕ/ََُ( حبار األنوار: ّ)
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"منافع سور  :ب إليو كتابسً اليت ىي من االستقساـ ابألزالـ، كني  ،كالقرعة
ب سً  ني برمء من ذلك، كحٌت   اجعفرن  أفٌ  ا يعلم العلماءي القرآف"، كغري ذلك فبٌ 

 . (ُ)«...ةعلى طريقة الباطنيٌ  ،إليو أنواع من تفسري القرآف
مكن ػسقيمة، كٌل السقامة، ال يي  (متعةػال أحبار)فاغباصل أٌف استدالالت  

إلبطاؿ ىذا  ،؛ كسقامتها كافية(مزعومةػمتعة الػال)للقوؿ ِبابحة  ،أف تكوف كافية
 . (األثيم القوؿ)

، اليت (الفتاكل األثيمة)كنزداد يقيننا ببطبلف ىذا القوؿ، إذا تذٌكران تلك 
 كٌل اؼبعارضة.  (،القطعٌيات اإلسبلمٌية)ض عارً تي 

 :مارسات أثيمةـعالقات سقيمة وم
 كما قيل يف )اؼبتعة( ييقاؿ أيضنا يف الصور اؼبشاهبة، أك اؼبقاربة ؽبا، كأبرزىا: 

 سٌمى: )الزكاج بنٌية الطبلؽ(. ما يي  -أ
 سٌمى: )زكاج التحليل(.ما يي  -ب
 سٌمى: )الزكاج العريٌف(.ما يي  -ج
 مسيار(.ػال سٌمى: )زكاجما يي  -د
 مسفار(.ػ)زكاج السٌمى: ما يي  -هـ
 سٌمى: )زكاج الكاسيت(. ما يي  -و
 سٌمى: )زكاج الطابع(.ما يي  -ز

 سٌمى: )زكاج البصمة(.ما يي  -ح
 سٌمى: )زكاج الوشم(.ما يي  -ط
 سٌمى: )زكاج الدـ(.ما يي  -ي

                                                           
 .ُُ/ٖ( منهاج السٌنة النبويٌة: ُ)
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 سٌمى: )زكاج اؽببة(. ما يي  -ك
 سٌمى: )زكاج الشفاه(. ما يي  -ل
 سٌمى: )زكاج الوردة(. ما يي  -م
 محموؿ(. ػسٌمى: )زكاج الما يي  -ن

 سٌمى: )زكاج الرمل(. ما يي  -س
ا ييسٌمى: ػكعمٌ  السٌرٌم(، ا ييسٌمى: )الزكاجػعمٌ  (،ازػػػن بػاب)ل ػػئػػسي كقػػػد  
متعة(؛ ػال مسيار(، كعٌما ييسٌمى )زكاجػال كعٌما ييسٌمى )زكاج ٌي(،ػالعرف )الزكاج
 ماػإنٌ  مطه ر،ػال للشرع خالفةن ػم هاػلكون جوز؛ػت ال كٌلها األنواع ىذه»فقاؿ: 
 معتبػىرة،ػال ركطوػكش اح،ػالنك أركاف على مشتملػال الػميػعلىن، ىو الشرعيٌ  النكاح

 .(ُ)«التوفيق يٌ ػكل كهللا. رعناػػش
 الشرعٌي، الزكاج يتزٌكج أف مسلم كلٌ  على الواجب»كقاؿ ابن ابز أيضنا:  
 كمن. ذلك غري أك مسيار، زكاج سيػمػٌي سواء ذلك، يػخالف ما يػحذر كأف
 ما كاغباؿ - ألنٌو يصٌح؛ لػم الزكجاف، كتمو فإذا اإلعبلف؛ الشرعيٌ  الزكاج شرط
 .(ِ)«التوفيق كرلٌ  كهللا ى،ػابلزن أشبو -ذكر 

مار شيطانٌية فاسدة، كاإلسبلـ برمء ػفالثمار الناذبة من ىذه الصور ث
منها، كٌل الرباءة؛ كمن أفت هجوازىا من اؼبؤلٌفني، كأشباه اؼبؤٌلفني، فقد أخطأ،  

 كما أخطأ من أفت ِبابحة اؼبتعة.  
سٌيما  ككذلك من أفت ِبابحة )اؼبمارسات الشاٌذة(، مع )الزكجة(، كال

  .لفمويٌة الشاٌذة القذرةاؼبمارسة الشرجٌية الشاٌذة القذرة، كاؼبمارسة ا

                                                           
 .ِْٖ/َِ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
 .ِّْ-ُّْ/َِ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ِ)
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ي، ػمارسها الزانة مع الزكانػما يػإنٌ  القذرة، الشاٌذة ممارساتػفإٌف ىذه ال
بالني ابرتكاب أقبح القذارات؛ من أجل يي  ي الػسٌيما العواىر منهٌن، البلت كال

 !!!!حفنة من الدكالرات
يفعل فهل يرضى من أفتوا ِبابحة )اؼبمارسة الشرجٌية الشاٌذة القذرة( أف 

 هم؟!!!ػهم كأخواتػي بناتػف ،ىم ذلكأصهاري 
كىل يرضى من أفتوا ِبابحة )اؼبمارسة الفمويٌة الشاٌذة القذرة( أف يفعل 

 أصهاريىم ذلك، فػي بناتػهم كأخواتػهم؟!!!
ن( ػن القذرتيػن الشاٌذتيػممارستيػن )الػوا ِبابحة ىاتيػػػػن أفتػػػل يرضى مػكى

 ؟!!! (العواىر)هم، كما تيعامىل ػهم كأخواتػأف تيعامىل بنات
هاتني القذارتني، لبناهتم كأخواهتم؛ فإٌف )اإلسبلـ( ػإذا كاف ىؤالء يرضوف ب

ا، كىو ب ال من الفتاكل  ،راءة، من كٌل فتولػكٌل الب  ،رمءػػيرضى بذلك أبدن
 الشيطانٌية األثيمة الشاٌذة القذرة!!!

 اؼبفهـو ينحسر اغبديثة اعباىلٌية مجتمعاتػال كيف»قاؿ سٌيد قطب: 
. اغبيواف عن اإلنساشلٌ  زابلتميُ  عبلقة لو ما كلٌ  عن يتخٌلى حبيث األخبلقٌي،

 حٌت  كال -الشرعٌية  غري اعبنسٌية العبلقات تيعتربى  ال اجملتمعات ىذه ففي
 يف األخبلقٌي ينحصر اؼبفهـو إفٌ ! أخبلقٌية رذيلة -الشاٌذة  اعبنسٌية العبلقات
؛ الدكلة مصلحة حدكد يف ،كالسياسٌية أحياانن  كاالقتصاديٌة صٌيةالشخ اؼبعامبلت
 اجملتمعات ىذه يف كاإلعبلـ التوجيو أجهزة ككلٌ  كالركائٌيوف كالصحفٌيوف كالكيٌتاب
 االٌتصاالت إفٌ : كالشٌباف كالفتياف كالزكجات للفتيات صروبة تقوؽبا اعباىلٌية
 غري متخٌلفة ؾبتمعات اجملتمعات ىذه مثل! أخبلقٌية رذائل ليست اغبرٌة اعبنسٌية

 كىي.. اإلنساشلٌ  التقٌدـ خطٌ  كدبقياس اإلنسانٌية، النظر كجهة من متحٌضرة،
 شهواتو، من ،اإلنساف حريرػت خطٌ  ىو اإلسبلـ خطٌ  ألفٌ  إسبلمٌية؛ غري كذلك
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 .(ُ)«اغبيوانٌية نزعاتو على كتغليبها اإلنسانٌية، كتنمية خصائصو
هًلكات، مي ػإذل أسفل الُسفلىيات، كأىلك ال ،اليـوحدرت البشريٌة ػلقد ان

 جنسٌية، الشاٌذة، القذرة. ػممارسات الػي الػسٌيما ف كال
ىذا خطورة ؾ جنسٌية(؛ لتيدرً ػال عن )الُدمى ،كيكفي أف تقرأ شيئنا

 حدار السريع الفظيع الػميريع!!!ػاالن
حاديٌة، ػشيطانٌية، كإلجهود ػب ،( تتحٌوؿالزانية مرأة اآلدمٌيةػلقد بدأت )ال

خواء، من كٌل ػى )ديمية جنسٌية(، خاكية كٌل الػكصهيونٌية، كصليبٌية، كبوذيٌة، إل
، كال كرامة، كال عٌفة، كال حياء، يمى فبل مشاعر، كال قً  ؛مقٌومات اإلنسانٌيةػال
انة، كما إابء؛ بل أصبحت آلة جنسٌية، خاضعة كٌل اػبضوع للزُ  عة، كالانى فبي  كال

 سائر اآلالت، اليت يصنعها اإلنساف!!! زبضع 
تتحٌوؿ  -مصنوعة من اؼبواٌد الصناعٌية ػال -كقد بدأت )الُدمية اعبنسٌية( 

ة(، ػيٌ ػسة اآللمارى مي ػعلى )ال ،اؿي ػػػن الرجػػمرأة اآلدمٌية؛ لييدمً ػإذل بديل صناعٌي، عن ال
إنسانٌية(، عند الرجاؿ؛ مشاعر؛ فييقتىل ما تبٌقى من )قيم ػاػبالية كٌل اػبلٌو، من ال

 خضوع، ألكلياء الشيطاف!!! ػحوا )آالت بشريٌة(، خاضعة كٌل اللييصبً 
من )اإلنسانٌية( إذل )اغبيوانٌية(؛  -قديبنا كحديثنا  -لقد اكبدرت )البشريٌة( 

 بيد الشيطاف. مثٌ اكبدرت اليـو من )اغبيوانٌية( إذل )اآللٌية(؛ فأصبحت ألعوبةن 
االكبدارين، إاٌل )أكلياء الرضبن(؛ فإهٌنم قد استمسكوا م يسلم من ىذين ػكل

حببل هللا، كاعتصموا بو؛ فنجوا من السقوط يف )الوادم السحيق(، الذم سقط 
 متعة(، ك)أحبار الشذكذ(، ك)أحبار الفضائٌيات(!!!ػفيو غرييىم، من )أحبار ال

                                                           
 .ُِٗٓ-ُِٖٓ/ّ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)



516 

 آفة الغلّو 

 
عض اؼبنسوبني ب: كيف تستنكركف غلٌو اؼبسيحٌيني يف اؼبسيح، ك إن قيل

فيصفوهنم بكٌل ما  ؛يغلوف يف بعض الرجاؿ، كبعض النساء (اإلسبلـ)إذل 
ف بو األنبياء، كمنهم من يصرٌح بتفضيلهم على األنبياء، كمنهم من هبعلهم يوصى 

 ؟!يف منزلة فوؽ اؼبنزلة البشريٌة، فينسب إليهم علم الغيب، كالوالية التكوينٌية
، كٌل الذـ، سواء أكاف صاحبو منسوابن إذل : قلت الغلٌو يف الدين مذمـو

 ؛ كال سٌيما ىذا النوع من الغلٌو.، أـ كاف منسوابن إذل غريه(اإلسبلـ)
دليبلن على صٌحة الغلٌو،  (اإلسبلـ)كليست نسبة بعض الغبلة إذل 
عٌلق ؛ فإٌف الغلٌو جريبة تت(اإلسبلـ)كليست دليبلن على أٌف الغلٌو مرضٌي يف 

 . ، ك)اإلسبلـ( برمء من الغلٌو، كمن الغبلةأبصحاهبا
، كيطعنوف فيهم؛ الغبلة ىبالفوف (اإلسبلـ)اؼبنسوبني إذل اؼبؤٌلفني سائر ك 

 بسبب غلٌوىم، كيذكركف األدٌلة الكثرية على بطبلف ما ىم عليو. 
كصبيع فرؽ الغبلة منهم خارجوف عن فرؽ »قاؿ أبو منصور البغدادٌم: 

 . (ُ)«اإلسبلـ
فأٌما غبلهتم الذين قالوا ِبؽبٌية االئٌمة، كأابحوا »كقاؿ أبو منصور أيضنا: 

مغرييٌة، ػمات الشريعة، كأسقطوا كجوب فرائض الشريعة، كالبيانٌية، كالحر  ػم
كاعبناحٌية، كاؼبنصوريٌة، كاػبطٌابٌية، كاغبلولٌية، كمن جرل ؾبراىم؛ فما ىم من فرؽ 

 . (ِ)«إليو اإلسبلـ، كإف كانوا منتسبني

                                                           
 .ُِؽ: رى ؽ بني الفً رٍ ( الفى ُ)
 .ِْ-ِّؽ: رى ؽ بني الفً رٍ ( الفى ِ)
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فمن توٌىم يف نبٌينا أك غريه من األنبياء شيئنا من »كقاؿ ابن تيمٌية: 
األلوىٌية كالربوبٌية، فهو من جنس النصارل، كإمٌبا حقوؽ األنبياء ما جاء بو 

 . (ُ)«الكتاب كالسٌنة عنهم
يف  -أك السٌنة  ،م أٌف اؼبنتسب إذل اإلسبلـعلى فيي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

كالسٌنة، حٌت يٌدعي السٌنة من ليس  ،قد يبرؽ أيضنا من اإلسبلـ - األزمافىذه 
من أىلها، بل قد مرؽ منها، كذلك أبسباب، منها: الغلٌو الذم ذٌمو هللا تعاذل 

 .(ِ)«يف كتابو...
ككاف السلف يركف أٌف من اكبرؼ من العلماء »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  

ٌباد، ففيو شبو اليهود، كمن اكبرؼ من العي  عن الصراط اؼبستقيم، ففيو شبو من
رل يف أحواؿ منحرفة أىل العلم، من ربريف الكلم عن من النصارل، كما يي 

مواضعو، كقسوة القلوب، كالبخل ابلعلم، كالكرب، كأمر الناس ابلرٌب كنسياف 
رل يف منحرفة أىل العبادة كاألحواؿ، من الغلٌو يف ككما يي  ؛أنفسهم، كغري ذلك

 .(ّ)«من الرىبانٌية كالصور كاألصوات ،اء كالصاغبني، كاالبتداع يف العباداتاألنبي
م يشرعوه، فرتؾ ما أمركا بو، ػكأٌما من ابتدع ديننا ل»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  

من عبادة هللا كحده، ال شريك لو، كاتٌباع نبٌيو، فيما شرعو ألٌمتو، كابتدع الغلٌو 
 .(ْ)«هبم؛ فإٌف ىذا تتلٌعب بو الشياطني يف األنبياء كالصاغبني، كالشرؾ

كقد بلغ الغلٌو ابلطائفتني إذل أف هبعلوا بعض من »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا:  

                                                           
 .ِٓ/ُؾبموعة الفتاكل: ( ُ)
 .ِّٕ/ّ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ُٓ/ُ( ؾبموعة الفتاكل: ّ)
 .ُِٖ/ُ( ؾبموعة الفتاكل: ْ)
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غلوا فيو، دبنزلة النيٌب، كأفضل منو، كإف زاد األمر جعلوا لو نوعنا من اإلؽبٌية، ككٌل 
يف النصارل  مضاىية للضبلالت النصرانٌية؛ فإفٌ ػال ،ىذا من الضبلالت اعباىلٌية

من الغلٌو يف اؼبسيح كاألحبار كالرىباف ما ذٌمهم هللا عليو يف القرآف؛ كجعل ذلك 
 .(ُ)«عربة لنا؛ لئبٌل نسلك سبيلهم

  عقائد الغالة:
رنا كاعتمادنا؛ السبب األكرب يف الغلٌو ىو ىجر القرآف الكرصل، قراءة كتدبػُ  

)دين الركاًيت(؛ فاختلقوا فقد أعرض الغبلة عن )دين اآلًيت(، كاعتمدكا على 
 مسيحٌية(.ػمنسوبني إذل )الػعقائد شركٌية، ككفريٌة، تضاىي عقائد ال

بل لقد صرٌح أحد غبلة )الطائفة اإلمامٌية االثين عشريٌة( أبٌف قولو يف  
 :(ِ)مسيح(، فقاؿػمسيحٌية( يف )الػعشر( يفوؽ قوؿ )غبلة ال )االثين
 هاػبلتي غي  -ح ػػاؼبسػػي يف - وي لٍ م تقي ػػما لػ    لٍ ػأقي م ػي الورل قاؿو لكم، إف لػا فػػػأن

 كمن أخطر عقائد الغبلة اؼبخالفة، كٌل اؼبخالفة، لصريح القرآف الكرصل: 
 عقيدة إمامة االثين عشر. -أ

 عقيدة عصمة االثين عشر. -ب
 عقيدة علم االثين عشر. -ج
 عقيدة غيبة الثاشل عشر. -د
 عقيدة رجعة االثين عشر. -هـ

 يتمٌ  ال الدين أصوؿ من أصل مامةاإل أفٌ  نعتقد»قاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر:  
 مهما كالػمرٌبني، كاألىل اآلابء تقليد فيها يػجوز كال هبا، ابالعتقاد إاٌل  اإليباف

                                                           
 .َْ/ُُ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 .َّٖ( انظر: مقتل اغبسني )حديث كرببلء(: ِ)
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 .(ُ)«كالنبٌوة التوحيد يػف النظر جبػي كما فيها، النظر جبػي بل عظموا ككربكا،
 هللا من لطفه  كالنبٌوة أهٌنا نعتقد كما»كقاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر أيضنا:  
 من كظائفو، يف النيبٌ  ىبلف ىادو، إماـ عصر كلٌ  يف يكوف أف بدٌ  فبل تعاذل؛
 للنيبٌ  ما كلو النشأتني، يف كالسعادة، الصبلح فيو ما إذل كإرشادىم البشر، ىداية
 بينهم، العدؿ كإقامة كمصاغبهم، شؤكهنم لتدبري الناس؛ على العاٌمة الوالية من
 كالدليل للنبٌوة، استمرار فاإلمامة ىذا، كعلى .بينهم من كالعدكاف الظلم كرفع
 اإلماـ نصب أيضنا بييوجً  نفسو ىو األنبياء كبعث الرسل إرساؿ بييوجً  الذم
 على تعاذل هللا من ابلنصٌ  إاٌل  تكوف ال اإلمامة إفٌ : نقوؿ فلذلك .الرسوؿ بعد
من  كاالنتخاب ابالختيار، ىي كليست قبلو، الذم اإلماـ لساف أك النيبٌ  لساف
ا ينٌصبوا شاءكا أف إذا ؽبم فليس الناس،  إمامنا يعٌينوا أف شاءكا كإذا نٌصبوه، أحدن
 "من بل إماـ، ببل البقاء ؽبم ليصحٌ  تركوه، تعيينو يرتكوا أف شاءكا كمت عٌينوه، ؽبم

 الرسوؿ عن ذلكثبت  ما جاىلٌية"، على ميتة مات زمانو إماـ يعرؼ مػكل مات
  .(ِ)«مستفيضػال ابغبديث األعظم،
 العصور من عصر ىبلو أف هبوز ال كعليو»كقاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر أيضنا:  

 أيبوا، مػل أـ البشر أَب سواء تعاذل؛ هللا من منصوب الطاعة، مفركض إماـ من
 غائبنا أـ حاضرنا كاف كسواء ييطيعوه، مػل أـ أطاعوه ينصركه، مػل أـ انصركه كسواء
عب، يف النيٌب، كغيبتو يغيب أف يصحٌ  كما إذ الناس؛ أعني عن  صحٌ  الغار، كالشًٌ
  .(ّ)«كقصرىا الغيبة طوؿ بني العقل حكم يف فرؽ كال اإلماـ، يغيب أف

                                                           
 .ْٓ( عقائد اإلمامٌية: ُ)
 .ٓٓ-ْٓ( عقائد اإلمامٌية: ِ)
 .ٓٓ( عقائد اإلمامٌية: ّ)
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 يكوف أف هبب كالنيبٌ  اإلماـ أفٌ  كنعتقد»كقاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر أيضنا:  
 الطفولة سنٌ  من بطن، كما منها ظهر ما كالفواحش، الرذائل صبيع من معصومنا

ا اؼبوت، إذل  كاػبطإ السهو من معصومنا يكوف أف هبب كسهونا. كما عمدن
 النيٌب، حاؿ ذلك يف حاؽبم عليو، كالقٌواموف الشرع، فىظةحى  األئٌمة ألفٌ  كالنسياف؛
 نعتقد أف يقتضينا نفسو ىو األنبياء بعصمة نعتقد أف اقتضاان الذم كالدليل
 .(ُ)«فرؽ ببل األئٌمة، بعصمة
 يكوف أف هبب كالنيبٌ  اإلماـ أفٌ  كنعتقد»كقاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر أيضنا:  
، شجاعة، من الكماؿ، صفات يف الناس أفضل  كعدؿ، كصدؽ، كعٌفة، ككـر
 .اإلماـ يف الدليل نفسو ىو النيبٌ  يف كالدليل .كخيليق كحكمة كعقل تدبري، كمن
 طريق من اؼبعلومات، كصبيع اإلؽبٌية، كاألحكاـ اؼبعارؼ، يتلٌقى فهو علمو؛ أٌما

 اإلؽباـ، طريق من يعلمو، أف بدٌ  ال شيء استجدٌ  كإذا .قبلو من اإلماـ، أك النيٌب،
 أف كشاء شيء، إذل توٌجو فإف فيو، تعاذل هللا أكدعها اليت القدسٌية، ابلقٌوة

 كلٌ  يف وبتاج كال يشتبو، كال ،(ِ)فيو ىبطأ ال اغبقيقٌي، كجهو على يعلمو، علمو
 قاببلن  علمو كاف كإف اؼبعٌلمني، تلقينات إذل كال العقلٌية، الرباىني إذل ذلك
 .(ّ)«كاالشتداد للزًيدة

: ذاتو حدٌ  يف فبكن كىو ،نقوؿ فلذلك»كقاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر أيضنا: 

                                                           
 .ٔٓعقائد اإلمامٌية: ( ُ)
(؛ فإذا   -هبمزة فوؽ األلف القائمة  -( الفعل )ىبىٍطىأي( ِ) ىو مضارع للفعل الثبلثٌي )خىًط ى

كاف مراد اؼبؤٌلف، يف ىذا النٌص: مضارع الرابعٌي )أىٍخطىأى(، فالصواب أف تيكتىب اؽبمزة فوؽ 
 لة، ىكذا: )ىبيًٍط (.ًيء مهمى 

 .ٔٓ( عقائد اإلمامٌية: ّ)
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 أعلى يف الكماؿ تبلغ -القدسٌية  ابلقٌوة سٌمىتي  اليت - اإلماـ عند اإلؽباـ قٌوة إفٌ 
 يف اؼبعلومات، لتلٌقي استعداد على القدسٌية، نفسو صفاء يف فيكوف درجاتو،

 معرفتو، كأراد األشياء، من شيء إذل توٌجو فمت حالة، كلٌ  كيف كقت، كلٌ 
 مقٌدمات، ترتيب كال ف،توقُ  ببل اإلؽبامٌية، القدسٌية القٌوة بتلك علمو، استطاع

 اؼبرآة يف اؼبرئٌيات تنجلي كما اؼبعلومات، نفسو يف كتنجلي معٌلم، تلقني كال
 .(ُ)«إهباـ كال فيها، ال غطش الصافية،

 الذين األمر أكلو ىم األئٌمة أفٌ  كنعتقد»كقاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر أيضنا: 
 كالسبل هللا، أبواب كأهٌنم الناس، على الشهداء كأهٌنم بطاعتهم، تعاذل هللا أمر
 كخيزٌاف توحيده، كأركاف كحيو، كتراصبة علمو، عيبة كأهٌنم عليو، كاألداٌلء إليو،

، كانوا كلذا معرفتو،  ألىل أماف، النجـو أفٌ  كما األرض، ألىل أماانن
 .(ِ)«السماء...

 كهنيهم تعاذل، هللا أمر أمرىم أفٌ  نعتقد بل»كقاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر أيضنا: 
عدٌكه.  كعدٌكىم كلٌيو، ككلٌيهم معصيتو، كمعصيتهم طاعتو، كطاعتهم هنيو،
 الرسوؿ على كالرادٌ  الرسوؿ، على كالرادٌ  عليهم كالرادٌ  عليهم، الردٌ  هبوز كال

 .بقوؽبم كاألخذ ألمرىم، كاالنقياد ؽبم، التسليم تعاذل. فيجب هللا على كالرادٌ 
 يصحٌ  كال مائهم، مبري من إاٌل  تيستقى ال اإلؽبٌية الشرعٌية األحكاـ أفٌ  نعتقد كؽبذا
 بينو يطمئنٌ  كال غريىم، إذل ابلرجوع اؼبكل ف ذٌمة تفرغ كال منهم، إاٌل  أخذىا
 إهٌنم. طريقهم من إاٌل  اؼبفركضة، التكاليف من عليو ما أٌدل قد أنٌو إذل هللا، كبني

 مائجػال البحر ىذا يػف غرؽ، خٌلف عنهاػت كمن جا،ػن ركبها من نوح، كسفينة

                                                           
 .ٕٓقائد اإلمامٌية: ( عُ)
 .ٖٓ( عقائد اإلمامٌية: ِ)
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 .(ُ)«منازعاتػكال كاالٌدعاءات كالضبلالت، الشبو أبمواج الزاخر،
 اإلمامة صفة ؽبم الذين األئٌمة أفٌ  كنعتقد»كقاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر أيضنا: 

 عشر اثنا ابإلمامة: عليهم اؼبنصوص الشرعٌية، األحكاـ يف مرجعنا ىم حٌقة،ػال
 اؼبتقٌدـ نصٌ  مثٌ  أبظبائهم، صبيعنا -كآلو  عليو هللا صٌلى - النيبٌ  عليهم نصٌ  إمامنا،
 .(ِ)«بعده... من على منهم

 ىو كغريىا: اإلمامٌية، بني الفرؽ أفٌ  غري»كقاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر أيضنا: 
 سنة كلد معركؼ، معنٌي  شخص ىو اؼبهدمٌ  اؼبصلح أٌف ىذا تعتقد اإلمامٌية أفٌ 

 .(ّ)«حٌمدػمو: مػكاس العسكرٌم، اغبسن ابن ىو حيًّا؛ يزاؿ كال ،ىجريٌة ِٔٓ
ا اإلمامٌية إليو تذىب الذم إفٌ »ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر أيضنا: كقاؿ   دبا أخذن

 يف الدنيا، إذل األموات من قومنا ييعيد تعاذل هللا أفٌ   البيت آؿ عن جاء
 من ٌقنيحً مي ػال كييديل آخر، فريقنا كييذؿٌ  فريقنا، فييعزٌ  عليها، كانوا اليت صورىم

 -ؿبٌمد  آؿ مهدمٌ  قياـ عند كذلك الظاؼبني، من منهم كاؼبظلومني لني،بطً مي ػال
 يف درجتو علت من إاٌل  يرجع كال -كالسبلـ  الصبلة أفضل كعليهم عليو

 كمن اؼبوت، إذل ذلك بعد يصريكف مثٌ  الفساد، من الغاية بلغ من أك اإليباف،
 . (ْ)«العقاب أك الثواب من يستحٌقونو كما النشور، إذل بعده

 أفٌ  دعول كىي الثانية، اؼبناقشة كأٌما»أيضنا: كقاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر 
 فيما الضركريٌة، األمور من الرجعة ألفٌ  ؽبا؛ كجو ال فإنٌو موضوع، فيها اغبديث

                                                           
 .ٗٓ-ٖٓ( عقائد اإلمامٌية: ُ)
 .ٓٔ( عقائد اإلمامٌية: ِ)
 .ٗٔ( عقائد اإلمامٌية: ّ)
 .ُٕ-َٕ( عقائد اإلمامٌية: ْ)
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 .(ُ)«متواترةػال األخبار من البيت، آؿ عن جاء
 من ليست فالرجعة حاؿ، كلٌ  كعلى»كقاؿ ؿبٌمد رضا اؼبظٌفر أيضنا: 

 تبػعنا كاف بػها اعتقادان كإنٌػما فيها، كالنظر بػها، االعتقاد يػجب اليت األصوؿ،
 مػػػن بعصمتهم، نديػػػن ، الذيػػن البيػت آؿ عػن الػػواردة الصحيحة، لآلثػػار

 .(ِ)«اػػكقوعه يػمتنع كال ا،ػػعنه أخبػػركا التػي ة،ػالغيبيٌ  ورػػػاألم ػػنػم كىي الكذب،
 ،كاإلماـ، إاٌل يف التسمية ،يٌ ػبني النب -عند ىؤالء الغبلة  -فبل فرؽ 
سٌمى ٌي، كلكٌنو ال يي ػيوصىف بكٌل ما يوصىف بو النب -عندىم  -فقط. فاإلماـ 

نبيًّا؛ فقالوا ابستمرار )النبٌوة(، مع تغيري التسمية إذل )اإلمامة(؛ كما قالوا ِبابحة 
 )الزسل(، مع تغيري التسمية إذل )اؼبتعة(!!!

)االثين عشر(، على )األنبياء(   بل ذىب كثري من الغبلة إذل تفضيل
كٌلهم، ابستثناء النيٌب ؿبٌمد 

(ّ). 
 أنبياء،  كوهنم بعدـ اإلذعاف، من لنا بدٌ  ال كابعبملة»قاؿ اجمللسٌي: 

 من األنبياء -كسٌلم  كآلو عليو هللا صٌلى - نبٌينا رػغي من كأفضل أشرؼ كأبهٌنم
م ػخات جبللة رعاية إاٌل  ابلنبٌوة، اٌتصافهم لعدـ جهةن، نعرؼ كال كاألكصياء،
و بى  فرؽو  إذل عقولنا يصل كال األنبياء،  عليو دٌلت كما .كاإلمامة النبٌوة بني ،نيًٌ

 عليهم هللا صلوات هم،ػأحوال حقائق يعلم تعاذل كهللا عرفتو، األخبار، فقد
 .(ْ)«أصبعني

                                                           
 .ْٕ( عقائد اإلمامٌية: ُ)
 .ٕٓ-ْٕ( عقائد اإلمامٌية: ِ)
 . َٕ( انظر: أكائل اؼبقاالت: ّ)
 .ِٖ/ِٔ( حبار األنوار: ْ)
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 عشر( كاسطةكقالوا أيضنا بثبوت )الوالية التكوينٌية(، فزعموا أٌف )االثين  
 كٌلهم، الناس قخيلً  ؼبا كلوالىم اػبلق، يف السبب كىم الوجود، كهبم اإلهباد، يف
 دكف ؼبا التكوينٌية الوالية كؽبم اإلفاضة؛ يف الواسطة كىم قوا ألجلهم،خيلً  كإمٌبا

لكوهنم  كقٌوتو؛ هللا، حبوؿ كمشيئتهم، إرادهتم، ربت اؼبكٌوانت اػبالق، بتسخري
 .(ُ)قولو كقوؽبم فعلو، فعلهم فيكوف كصفاتو، أظبائو مظاىر

ده عن جرُ ػحاكمٌية لئلماـ )ع( ال تعين تػكثبوت الوالية كال»قاؿ اػبمييٌن: 
منزلتو، اليت ىي لو عند هللا، كال ذبعلو مثل من عداه، من اغبيٌكاـ. فإٌف لئلماـ 

كسيطرهتا صبيع مقامنا ؿبمودنا، كدرجة سامية، كخبلفة تكوينٌية، زبضع لواليتها 
ذرٌات ىذا الكوف. كإٌف من ضركرًٌيت مذىبنا أٌف ألئٌمتنا مقامنا، ال يبلغو ملك 

ػػػػل. كبػموجب مػا لدينا، مػػن الركايػػات، كاألحاديث، فإٌف مقر ب، كال نبػٌي مرسى 
م أنوارنا، فجعلهم هللا ػاألعظم )ص(، كاألئٌمة )ع(، كانوا قبل ىذا العالى  الرسوؿ
 . (ِ)«حًدقني، كجعل لػهم من الػمنزلة كالزلفى مػػا ال يعلمو إاٌل هللابعرشو ميػ

كال ريب أٌف اإلسبلـ برمء كٌل الرباءة، من ىذه العقائد الباطلة؛ كبرمء   
 كٌل الرباءة، من أكلياء الشيطاف، الذين اختلقوىا، كنشركىا بني العاٌمة.

انتساهبم، كال على فانتساب الغبلة إذل )اإلسبلـ( ليس دليبلن على صٌحة  
صٌحة عقائدىم الباطلة؛ فإٌف االنتساب ليس أكثر من اٌدعاء كتسمية؛ كالعربة 

 ابالٌدعاءات كالتسميات. ابغبقائق، كموافقة الشريعة، ال
ىو كحده الذم يعلم من يستحٌق العذر، من أكلئك الغبلة،  كهللا  

كمػن ال يسػػػتحٌقو منهم؛ كىو كحػػده الذم يػحاسب الناس، على أعماؽبم، 

                                                           
 .َِٖ-ِٕٗ/ّ، كمصباح الفقاىة: ِّّ/ِ( انظر: اؼبكاسب كالبيع: ُ)
 .ِٓ( اغبكومة اإلسبلمٌية: ِ)
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 .، كيعفو عٌمن يستحٌق العفو منهمفييثيب الػمحسنني، كييعٌذب الػمسيئني
 كلغبلة اؼبتصٌوفة أمثاؿ ىذه األابطيل، كالضبلالت، يف أكليائهم.  

 فةمتصوًٌ ػال بعض يعتقده ما للحقٌ  مضاٌدةػال العقائد كمن»بن ابز: قاؿ ا
 يػف كيتصرٌفوف التدبري، يػف ،هللا يشاركوف ابألكلياء همػيسٌمون من بعض أفٌ  من
 من ،ذلك كغري كاألغواث، ،كاألكاتد ،ابألقطاب همػكيسٌمون العالىػم، ؤكفػػش

 . (ُ)«آلؽبتهم... اخرتعوىا اليت ،ماءػاألس
كبري بني )تصُوؼ الغبلة( القائم على الغلٌو، كاالكبراؼ عن   كالفرؽ

كبني )تصُوؼ الُزٌىاد( القائم على الورع  ؛الصراط القوصل، كـبالفة الكتاب كالسٌنة
 كالتزكية كاإلحساف، كاالستقامة على الكتاب كالسٌنة.

كإذا أردان أف نعرٌب عن )التصُوؼ الصحيح( بكلمة كاحدة، فلن قبد خرينا 
 مٌتقوف(. ػمن كلمة )التقول(؛ فاؼبتصٌوفوف اغبقيقٌيوف ىم )ال

ما تكوف ابتٌباع الكتاب كالسٌنة، كاالبتعاد عن أحابيل ػكالتقول إنٌ 
الشيطاف، من الشبهات كالشهوات، كالبدع كالضبلالت؛ كال سٌيما الغلٌو، الذم 

، لوال األكاذيب، اليت ىبتلقها اؼبختلقوف، كيصدٌ   قها اؼبغف لوف.ما كاف لو أف يقـو
 كجاءت ،(ِ)األعظم الغوث خيٌداـ أحد تويفٌ : »د صادؽ القادرمٌ ؿبمٌ قاؿ 

 فتوٌجو زكجها؛ حياة كطلبت إليو، كالتجأت فتضٌرعت، الغوث، إذل زكجتو
 إذل يصعد  اؼبوت ملك أفٌ  الباطن عالىػم يف فرأل اؼبراقبة، الغوث إذل
، ذلك يف اؼبقبوضة، األركاح كمعو السماء،  ،فٍ قً  اؼبوت، ملك ًي: فقاؿ اليـو
 األركاح، أقبض إشلٌ : اؼبوت كي ملى  فقاؿ ابظبو، كظبٌاه فبلف، خادمي، ركح كأعطين

                                                           
 .ِٔ/ُ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
 قب )الغوث األعظم( ييطلقو غبلة اؼبتصٌوفة على )عبد القادر اعبيبلشٌل(.ل (ِ)
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 قبضتو الذم ركح أعطيك أف كنينيبي  كيف عظمتو، ابب إذل كأؤٌديها إؽبي، أبمر
 كيف إعطائو، من فامتنع إليو، خادمو ركح إعطاء عليو الغوث فكٌرر رٌِب؟ أبمر
؛ ذلك فػي اؼبقبوضة، األركاح فيو الزنبيل، كهيئة معنوٌم، ظرؼ يده  فبقٌوة اليـو

ػر   الػمحبوبٌية،  إلػى كرجػعت األركاح، فتفرٌقت يػػده؛ مػن كأخػػذه الػزنبيػػل، جى
، ًي كقاؿ: رب و،  اؼبوت ملكي  فناجى أبدانػها،  بيين، جرل دبا أعلم أنت ربًٌ
 قبضتو ما ميٌن  أخذ كالصولة، السلطنة فبقٌوة القادر؛ عبد ككلٌيك ؿببوبك، كبني
؛ ىذا يف األركاح، من  إفٌ  اؼبوت، ملك ًي: جبللو جل   اغبُق، فخاطبو اليـو

 األركاح راحت كقد خادمو، ركح أعطيتو ال لًػمى  كمطلوِب، ؿببوِب، األعظم الغوث
 . (ُ)«الوقت ىذا فتندـ كاحد، ركح بسبب قبضتك؛ من الكثرية

ما ىذه إاٌل أكذكبة كاحدة، من آالؼ األكاذيب الكفريٌة، كالشركٌية، اليت 
 اختلقها غبلةي اؼبتصٌوفة، كنشركىا بني اؼبغف لني منهم، فصٌدقوىا!!! 

فة(، اليت انػخدع بػها بعض الػمؤٌلفني: أكذكبة كمن أكاذيب )غبلة اؼبتصوًٌ 
 .)اإلسبلـ( اجتمعوا بونسوبني إذل مػ، كأٌف الكثري من ال(ِ)خضر(ػ)حياة ال

عند صباىري  ،فهو من األحياء، ا اػبضر كأمٌ » :بن الصبلحاقاؿ 
ِبنكار ذلك  ا شذٌ كإمبٌ  ،يف ذلك ،ة معهمكالعامٌ  ،من العلماء كالصاغبني ،ةاػباصٌ 
  .(ّ)«أىل اغبديث بعض

و صبهور العلماء على أنٌ : خضر ػابب من فضائل ال»قاؿ النوكٌم: ك 
كأىل الصبلح  ،ةعند الصوفيٌ  ،ق عليوفى كذلك متػٌ  ،رانموجود بني أظهي  ،حيٌ 

                                                           
 .ِِ-ُِ( تفريج اػباطر: ُ)
 ، على أٌف اسػمو ىو )الػخضر(، كركاًيت اآلحاد ال تيفيد القطع.يس ثػٌمة دليل قطعيٌ ل( ِ)
 .ُٖٔ-ُٖٓ/ُ: ابن الصبلح كمسائل فتاكل (ّ)
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 ،كجوابو ،كسؤالو ،كاألخذ عنو ،كاالجتماع بو ،ي رؤيتوػكحكاًيهتم ف .كاؼبعرفة
كأشهر من  ،رحصى ػأكثر من أف يي  :خريػكمواطن ال ،الشريفة مواضعػككجوده يف ال

 .(ُ)«...رػستى ف يي أ
ن ػم ما،هػوكٌم، كأمثالػالنالصػبلح، ك ابن من  ،بػكٌل العج  ،بػفالعج

 دعاكلعة، كالابلركاًيت اؼبكذكبة، كاغبكاًيت اؼبخرتى  ،اؼبؤٌلفني، الذين البدعوا
 ، كاغبٌس؟!!!العقل، ك الشرعفخالفوا  الفارغة؛

ل ػقب ،لػػر طويػػػن دىػم ،اتػػو مفالصحيح أنٌ  ،خضرػا الأمٌ »قػاؿ ابن ابز: 
كليس لو  ،و ابطلبل ىذا كلٌ  ،حقيقةكليس لوجوده .  مبعث النيبٌ 

  خضرػفال .مػػمن أىل العل ،قوفالذم عليو اقًٌ  ،كىذا ىو الصحيح .كجود
 .(ِ)...«بل قبل مبعث عيسى ،  يٌ ػقبل مبعث النب ،مات

م(، كى حً ػصوص ال)في كتاب ك  ،ة(يٌ ػمكٌ ػكتاب )الفتوحات اليطالع  كمن 
 . كالتحريفات كاألابطيل، كالضبلالت،، من األكاذيب ،جابد العجب العي ػػػجػي

أٌف النيٌب ىو الذم  -أيٌدؾ هللا  -اعلم »: فتوحاتال صاحب من أقواؿف
أيتيو اؼبلىك ابلوحي، من عند هللا، يتضٌمن ذلك الوحي شريعة، يتعٌبده هبا، يف 
. كأيتيو اؼبلك على حالتني: إٌما ينزؿ  نفسو، فإف بيًعث هبا إذل غريه، كاف رسوالن

سديٌة، هبا على قلبو، على اختبلؼ أحواؿ، يف ذلك التنُزؿ، كإٌما على صورة ج
من خارج، ييلقي ما جاء بو إليو، على أذنو، فيسمع، أك ييلقيها على بصره، 
فييبصره، فيحصل لو من النظر مثل ما وبصل لو من السمع، سواء، ككذلك 

، فبل سبيل أف يتعٌبد سائر القول اغبٌساسة، كىذا ابب قد أيغًلق برسوؿ هللا 

                                                           
 .َٗ/ُٔ، كانظر: ُّٔ-ُّٓ/ُٓ( صحيح مسلم بشرح النوكٌم: ُ)
 .ِٕٖ/ٗ( ؾبموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ِ)
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ا، بشريعة انسخة ؽبذه الشريعة امٌ   -إذا نزؿ  - ديٌة، كأٌف عيسى هللا أحدن
أف  ، كىو خامت األكلياء؛ فإنٌو من شرؼ ؿبٌمد  حكم إاٌل بشريعة ؿبٌمدػما ي

ختم هللا كالية أٌمتو، كالوالية مطلقةن، بنيٌب رسوؿ ميكرىـ، ختم بو مقاـ الوالية؛ فلو 
شىر معنا كليًّا اتب ، كوبي شىر مع الُرسيل رسوالن ا يـو القيامة حشراف: وبي ،  عنا ؿبٌمدن

كٌرمو هللا تعاذل، كإلياس بػهذا الػمقاـ، على سائر األنبياء. كأٌما حالة أنبياء 
األكلياء، يف ىذه األٌمة، فهو كٌل شخص أقامو اغبٌق، يف ذبلٌو من ذبٌلياتو، كأقاـ 

، فأظبعو ذلك اؼبظهر الركحاشٌل خطاب ، كمظهر جربيل لو مظهر ؿبٌمد 
، حٌت إذا فرغ من خطابو، كفيػزًٌع عن قلب  هر ؿبٌمدمظػاألحكاـ اؼبشركعة ل

ىذا الورٌل، عقلى صاحبي ىذا اؼبشهد صبيعى ما تضٌمنو ذلك اػبطاب، من 
األحكاـ اؼبشركعة الظاىرة، يف ىذه األٌمة اٌمديٌة، فيأخذىا ىذا الورُل كما 

مر بو أخذىا اؼبظهر اٌمدٌم للحضور، الذم حصل لو يف ىذه اغبضرة، فبٌا أي 
ذلك اؼبظهر اٌمدٌم، من التبليغ ؽبذه األٌمة، فييػرىٌد إذل نفسو، كقد كعى ما 

، كعلم صٌحتو علم يقني، بل عني يقني، فأخذ  خاطب الركحي بو مظهرى ؿبٌمد
حكم ىذا النيٌب، كعمل بو على بٌينة من ربٌو. فريب  حديث ضعيف، قد تيرًؾ 

ع، كاف يف ركاتو، يكوف صحيحنا يف العمل بو؛ لضعف طريقو، من أجل كىٌضا 
نفس األمر، كيكوف ىذا الواضع فبٌا صدؽ يف ىذا اغبديث، كلػم يضعو. كإمٌبا 
؛ لعدـ الثقة بقولو، يف نقلو، كذلك إذا انفرد بو ذلك الواضع، أك   رد ه ادًٌثي

قبل ذلك اغبديث،  ،كاف مدار اغبديث عليو. كأٌما إذا شاركو فيو ثقة ظبعو معو
معو من الركح، ييلقيو على حقيقة ػٌي قد سػيق ذلك الثقة، كىذا كلمن طر 
، يف  ، مع ؿبٌمد، كما ظبع الصحابة، يف حديث جربيل  ؿبٌمد

اإلسبلـ كاإليباف كاإلحساف، فػي تصديقو إًٌيه، كإذا سػمعو من الركح الػميلقي، 
فيو،  ، علمنا، ال يشكٌ فهو فيو مثل الصاحب، الذم ظبعو من فم رسوؿ هللا 
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يف  ،خبلؼ التابع، فإنٌو يقبلو على طريق غلبة الظن؛ الرتفاع التهمة الػمؤثٌرةػب
الصدؽ. كريب  حديث يكوف صحيحنا من طريق ركاتو، وبصل ؽبذا الػميكاشىف، 

عن ىذا اغبديث الصحيح، فأنكره،  الذم قد عاين ىذا اؼبظهر، فسأؿ النيٌب 
لم ضعفو، فيرتؾ العمل بو، عن بٌينة من كقاؿ لو: لػم أقلو، كال حكمتي بو؛ فيع

ربٌو، كإف كاف قد عمل بو أىلي النقل؛ لصٌحة طريقو، كىو يف نفس األمر ليس  
كذلك، كقد ذكر مثل ىذا مسلمه يف صدر كتابو "الصحيح". كقد يعرؼ ىذا 

ذلك اغبديث الصحيح طريقو، يف زعمهم، إٌما أف ييسٌمى  ن كضعى مى  الػمكاشفي 
صورة الشخص. فهؤالء ىم أنبياء األكلياء، كال يتفٌردكف قٌط لو، أك تيقاـ لو 

، أك بشريعة، كال يكوف ؽبم خطاب هبا، إاٌل بتعريف أٌف ىذا ىو شرع ؿبٌمد 
يشاىد اؼبنٌزؿ عليو بذلك اغبكم، يف حضرة التمُثل، اػبارج عن ذاتو، كالداخل، 

شرتؾ مع النيٌب، يف إدراؾ ما اؼبعب ػر عنو ابؼببٌشرات، يف حٌق النائم. غري أٌف الورل ي
، يف حاؿ اليقظة، سواء. كقد أثبت ىذا اؼبقاـ لؤلكلياء  تيدركو العاٌمة، يف النـو
أىلي طريقنا، كإتياف ىذا، كىو الفعل ابلػهٌمة، كالعلم من غري معلًٌم، من 

خضر، فإف آاته هللا العلم هبذه الشريعة اليت ػاؼبخلوقني، غري هللا، كىو علم ال
، ابرتفاع الوسائط، أعين الفقهاء، كعلماء ها، على لساف رسوؿ هللا ػبتعٌبده 

، كاف من العلم اللدنٌػٌي، كلػم يكن من أنبياء ىذه األٌمة، فبل يكوف من  الرسـو
يكوف من األكلياء كارث نبػٌي، إاٌل على ىذه الػحالة اػباٌصة، من مشاىدة 

. فهؤالء ىم أنبياء األكلياء. الػملىك، عند اإللقاء، على حقيقة الرسوؿ، فافهىمٍ 
 كتستوم اعبماعة كٌلها يف الدعاء إذل هللا على بصرية، كما أمر هللا تعاذل نبٌيو 

أف يقوؿ: ﴿أىٍدعيو ًإذلى اَّللً  عىلىى بىًصريىةو أىانى كىمىًن اتػ بػىعىيًن﴾
، كىم أىل ىذا اؼبقاـ، (ُ)

                                                           
 .َُٖ( يوسف: ُ)
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مرتبة تعُبد ىاركف، بشريعة  فهم يف ىذه األٌمة مثل األنبياء يف بين إسرائيل، على
هللا قد شهد بنبٌوتو، كصرٌح هبا يف القرآف؛ فمثل  ، مع كونو نبيًّا، فإفٌ  موسى

ىؤالء وبفظوف الشريعة الصحيحة، اليت ال شٌك فيها، على أنفسهم، كعلى ىذه 
ييسلًٌموف ؽبم  األٌمة، فٌبن اتٌبعهم، فهم أعلم الناس ابلشرع، غري أٌف الفقهاء ال

كىؤالء ال يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم، بل هبب عليهم الكتم ذلك، 
، فيما ثبت عندىم، مع علمهم أبٌف ذلك  ؼبقامهم، كال يرٌدكف على علماء الرسـو
خطأ، فػي نفس األمر، فحكمهم حكم الػمجتهد، الذم ليس لو أف وبكم يف 

ٌط  اؼبخالف اؼبسألة، بغري ما أٌداه إليو اجتهاده، كأعطاه دليلو، كليس لو أ ف ىبي
لو يف حكمو، فإٌف الشارع قد قٌرر ذلك اغبكم يف حٌقو؛ فاألدب يقتضي لو أف 
ٌط  ما قٌرره الشارع حكمنا، كدليلو ككشفو وبكم عليو ابتٌباع حكم ما ظهر  ال ىبي

أٌف علماء ىذه األٌمة أنبياء بين إسرائيل،  لو كشاىده. كقد كرد اػبرب عن النيٌب 
 أشران إليها، فإٌف أنبياء بين إسرائيل كانت ربفظ عليهم شرائع يعين اؼبنزلة اليت

ريسيلهم، كتقـو هبا فيهم، ككذلك علماء ىذه األٌمة، كأئٌمتها وبفظوف عليها 
، كعلماء الصحابة، كمن نزؿ عنهم، من التابعيػن، كأتباع أحكاـ رسوؽبا 

كمالك، كابن أبػي رابح، سيػرين، كالػحسن،  التابعيػن، كالثورٌم، كابن عييىينة، كابن
كأبػي حنيفة، كمن نزؿ عنهم، كالشافعٌي، كابن حنبل، كمن جرل ؾبرل ىؤالء، 

حفظوف ػإذل ىليٌم جرًّا، يف حفظ األحكاـ. كطائفة أخرل من علماء ىذه األٌمة ي
اف، ػلمػػاس، كسػػٌي، كابن عبٌ ػو: كعلػػػرار علومػػػ، كأسوؿ ػػػػواؿ الرسػػػا أحػػعليه
يرة، كحذيفة. كمن التابعني: كاغبسن البصرٌم، كمالك بن دينار، كبناف ىر  كأِب

ٌي. كمن نزؿ عنهم ابلزماف: كشيباف الراعي، كفرج ػاغبٌماؿ، كأيٌوب السختيان
مصرٌم، كمن نزؿ عنهم:  ػمعٌمر، كالفيضىيل بن عياض، كذم النوف الػاألسود ال

كالػجينىيد، كالتسرتٌم، كمن جرل مػجرل ىؤالء، من السادة، فػي حفظ الػحاؿ 
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النبوٌم، كالعلم اللدنٌػٌي، كالسٌر اإلؽبٌي. فأسرار حىفىظة اغبكم موقوفة يف الكرسٌي، 
يًّا، ػػم يكن ؽبم حاؿ نبوٌم، ييعطي سرًّا إؽبيًّا، كال علمنا لدنٌ ػعند القدمني، إذ ل

من علماء حيٌفاظ الػحكم،  -أسرار حيٌفاظ الػحاؿ النبوٌم، كالعلم اللدنٌػٌي ك 
موقوفة عند العرش، كال موقوفة، كمنها ما لػها مقاـ، كمنها ما ال مقاـ  -كغريىم 

 -بني أصحاب العبلمات  -ؽبا، كذلك مقاـ ؽبا تتمٌيز بو، فإٌف ترؾ العبلمة 
كىي أسَن العبلمات، كال يكوف ذلك،  عبلمة ؿبق قة، غري ؿبكـو عليها بتقييد،

إاٌل للمتمٌكن الكامل، يف الورث اٌمدٌم. كأٌما أقطاب األمم اؼبكمًٌلني، فػي غري 
ىذه األٌمة، مػٌمن تقٌدمنا ابلزماف، فجماعة ذيًكرىت لػي أسػماؤىم، ابللساف 

، يف مشهد العرٌِب؛ لػٌما أيشًهدتػهم، كرأيتهم، يف حضرة برزخٌية، كأان دبدينة قرطبة
، كالبٌكاء، كاؼبرتفع، كالشفأقدس، فكاف منهم: اؼبفٌرًؽ، كمداكم ال اء، كلـو

كاؼباحق، كالعاقب، كاؼبنحور، كشحر اؼباء، كعنصر اغبياة، كالشريد، كالراجع، 
، كاغبٌي، كالرامي، كالواسع،  كالصانع، كالطٌيار، كالسالػم، كاػبليفة، كاؼبقسـو

لوف الذين سيػٌموا لنا، كالبحر، كاؼبلصق، كاؽبادم، كا ؼبصلح، كالباقي. فهؤالء اؼبكمًٌ
، . كأٌما القطب الواحد، فهو ركح ؿبٌمد ، إذل زماف ؿبٌمد من آدـ 

كىو الػميًمٌد عبميع األنبياء كالرسل، سبلـ هللا عليهم أصبعني، كاألقطاب من 
: ، فقاؿ : "مت كنتى نبيًّا"حني النشء اإلنساشٌل، إذل يـو القيامة. قيل لو 

، فإنٌو هجراحات اؽبول خبري،  "كآدـ بني اؼباء كالطني". ككاف اظبو مداكم الكلـو
كالرأم كالدنيا كالشيطاف كالنفس بكٌل لساف نبوٌم، أك رسارٌل، أك لساف الوالية، 
ككاف لو نظر إذل موضع كالدة جسمو دبٌكة، كإذل الشاـ، مٌث صرؼ اآلف نظره، 

بس، ال يصل إليها أحد من بين آدـ، هجسده، إاٌل أنٌو إذل أرض كثرية الػحٌر كالي
قد رآىا بعض الناس، من مٌكة، يف مكانو، من غري نقلة، زيكيىت لو األرض 
فرآىا، كقد أخذان كبن عنو علومنا جػٌمة، دبآخذ ـبتلفة. كؽبذا الركح اٌمدٌم 
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م الوالية مظاىر يف العالىػم، أكمل مظهره يف قطب الزماف، كيف األفراد، كيف خت
، كىو الػمعب ػر عنو  اٌمدٌم، كختم الوالية العاٌمة، الذم ىو عيسى

مالو من كونو مداكم  -فيما بعد ىذا الباب، إف شاء هللا  -بػمسكنو. كسأذكر 
. مٌث ظهر ىذا السٌر بعد ظهور  ، من األسرار، كما انتشر عنو من العلـو الكلـو

، يف شخص آخر، اسػمو : اؼبستسلم للقضاء كالقدر، مثٌ حاؿ مداكم الكلـو
انتقل اغبكم منو، إذل مظهر اغبٌق، مٌث انتقل من مظهر اغبٌق إذل اؽبائج، مٌث انتقل 
من اؽبائج، إذل شخص ييسٌمى: كاضع اغبكم، كأظٌنو لقماف، كهللا أعلم؛ فإنٌو  
كاف يف زماف داكد، كما أان منو على يقني أنٌو لقماف، مٌث انتقل من كاضع 

حكم، كما عرفتي ػإذل جامع ال ،ٌم انتقل من الكاسبػإذل الكاسب، ثحكم ػال
ماء ػإذا جاءت أس -ي ىذا الكتاب ػًلمن انتقل األمر من بعده. كسأذكر ف

، كنذكر لكٌل كاحد منهم مسألة، إف شاء  -ىؤالء  ما اختٌصوا بو، من العلـو
 ،ىذا القدركيكفي  ؟ما يفعل هللا ِب :هللا، كهبرم ذلك على لساشل؛ فما أدرم

 .(ُ)«كىو يهدم السبيل ،من ىذا الباب، كهللا يقوؿ اغبقٌ 
أٌف  -أيٌدؾ هللا  -اعلم أيٌها الورٌل اغبميم »أيضنا:  فتوحاتوكمن أقوالو يف 

، أطاؿ هللا عمره، إذل اآلف، كقد ىذا الوتد ىو خضر، صاحب موسى 
أمر عجيب. كذلك أٌف شيخنا أاب العٌباس  - يف شأنو -رأينا من رآه كاتٌفق لنا 

جرت بيين كبينو مسألة، يف حٌق شخص، كاف قد بٌشر بظهوره   العرييبٌ 
، فقاؿ رل: ىو فبلف ابن فبلف، كظٌبى رل شخصنا أعرفو ابظبو، كما رسوؿ هللا 

فت فيو، كلػم آخذ ابلقبوؿ، أعين: قولو رأيتو كلكن رأيت ابن عٌمتو، فردٌبا توقٌ 
وشل على بصرية يف أمره، كال شٌك أٌف الشيخ رجع سهمو عليو، فتأٌذل فيو؛ لك

                                                           
 .ِِّ-ِِٗ/ُ( الفتوحات الػمٌكٌية: ُ)
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يف ابطنو، كلػم أشعر بذلك؛ فإشٌل كنتي يف بداية أمرم، فانصرفت عنو إذل 
منزرل، فكنتي يف الطريق، فلقيين شخص، ال أعرفو، فسٌلم علٌي ابتداءن، سبلـ 

ٌب ميشًفق، كقاؿ رل: ًي ؿبٌمد، صدًٌؽ الشيخ أاب العب اس، فيما ذكر لك عن ؿبًي
فبلف، كظٌبى لنا الشخص الذم ذكره أبو العٌباس العرييٌب، فقلت لو: نعم، 
كعلمت ما أراد، كرجعت من حيين إذل الشيخ؛ ألعرٌفو دبا جرل، فعندما دخلت 

إذا ذكرتي لك مسألة، يقف  -عليو، قاؿ رل: ًي أاب عبد هللا، أحتاجي معك 
، فيما إذل اػبضر، يت -خاطريؾ عن قبوؽبا  عٌرض إليك، يقوؿ لك: صٌدؽ فبلانن

ذكره لك، كمن أين يٌتفق لك ىذا، يف كٌل مسألة تسمعها ميٌن، فتتوٌقف. 
: إٌف ابب التوبة مفتوح، فقاؿ: كقبوؿ التوبة كاقع؛ فعلمتي أٌف ذلك الرجل  فقلتي
كاف اػبضر، كال شٌك أشٌل استفهمتي الشيخى عنو، أىو ىو، قاؿ: نعم، ىو 

اتٌفق رل مرٌة أخرل أنٌػي كنتي دبرسى تونس ابغبفرة، يف مركب يف اػبضر. مٌث 
وا، فقمتي إذل جانب البحر، فأخذشل كجع يف بطين، كأىل اؼبركب قد انم

عتي إذل البحر، فرأيت شخصنا على بعد، يف ضوء القمر، ككانت لٌ السفينة، كتط
كرفع قدمو  كصل إرٌل، فوقف معي، ليلة البدر، كىو أييت على كجو اؼباء، حٌت 

الواحدة، كاعتمد على األخرل، فرأيت ابطنها، كما أصاهبا بلله، مٌث اعتمد 
عليها، كرفع األخرل، فكانت كذلك، مٌث تكٌلم معي بكبلـ، كاف عنده، مثٌ 
سٌلم، كانصرؼ يطلب اؼبنارة ؿبرسنا، على شاط  البحر، على تٌل بيننا كبينو 

يف خطوتني أك ثبلثة، فسمعت مسافة، تزيد على ميلني، فقطع تلك اؼبسافة 
صوتو، كىو على ظهر اؼبنارة، يسٌبح هللا تعاذل. كردٌبا مشى إذل شيخنا جرٌاح بن 
، مرابطنا دبرسى عيدكف، ككنت جئت  طبيس الكٌتاشٌل، ككاف من سادات القـو

ا جئت اؼبدينة، لقيت رجبلن صاغبنا، من عنده، ابألمس من ليليت تلك، فلمٌ 
لتك البارحة، يف اؼبركب، مع اػبضر؟ ما قاؿ لك، كما فقاؿ رل: كيف كانت لي
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 ا كاف بعد ذلك التاريخ خرجت إذل السياحة بساحل البحرقلت لو؟ فلمٌ 
ا خراابن  ايط، كمعي رجل يينًكر خرؽ العوائد للصاغبني، فدخلت مسجدن
منقطعنا؛ ألصٌلي فيو، أان كصاحيب صبلة الظهر، فإذا هجماعة من السائحني 

دخلوا علينا، ييريدكف ما نيريده، من الصبلة، يف ذلك اؼبسجد، كفيهم  اؼبنقطعني،
ذلك الرجل، الذم كٌلمين على البحر، الذم قيل رل: إنٌو اػبضر، كفيهم رجل  
كبري القدر، أكرب منو منزلة، ككاف بيين كبني ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك، 

ا ـ بنا يصٌلي. فلمٌ كموٌدة، فقمت، فسٌلمت عليو، فسٌلم علٌي، كفرح ِب، كتقدٌ 
فرغنا من الصبلة خرج اإلماـ، كخرجتي خلفو، كىو ييريد ابب اؼبسجد، ككاف 

ة"، الباب يف اعبانب الغرٌِب، ييشرؼ على البحر ايط، دبوضع ييسٌمى: "بكٌ 
: إنٌو  فقمتي أربٌدث معو، على ابب اؼبسجد، كإذا بذلك الرجل الذم قلتي

يف ؿبراب اؼبسجد، فبسطو يف اؽبواء، على  اػبضر، قد أخذ حصرينا صغرينا، كاف
يتنٌفل؛  -على اغبصري يف اؽبواء  -قدر علٌو سبعة أذريع، من األرض، ككقف 

فقلت لصاحيب: أما تنظر إذل ىذا، كما فعل، فقاؿ رل: ًسٍر إليو، كسىٍلوي، فرتكتي 
صاحيب كاقفنا، كجئت إليو، فلٌما فرغ من صبلتو، سٌلمتي عليو، كأنشدتيو 

 :لنفسي
 فػي حيٌب مىن خىلىقى الػهواءى كسىخ رىهٍ   شيغػػػلي الػميًحٌب عػػػن الػهواء يىس رىٍه 
 عػػػػػػن كػػػػػٌل كػػػػػػػوف ترتضػػػيػو، ميطىه رىهٍ   الػػعػارفػػػػػػػػػػػوف عقػػػػػولػػػػػػػػهم مػػػػعػقػػولػػػػة 
ػػػػت ػػػرىهٍ أحوالػػػػهػػػػم مػ  فػىهيميو لديو ميكرىموف، كيف الورل   ػػػػجهػولػػػػػػػػػة، كميػػػسى

فقاؿ رل: ًي فبلف، ما فعلتي ما رأيتى إاٌل يف حٌق ىذا الػمينًكر، كأشار إلػى 
صاحيب، الذم كاف يينًكر خرؽ العوائد، كىو قاعد يف صحن اؼبسجد، ينظر 
إليو؛ ليعلم أٌف هللا يفعل ما يشاء، مع من يشاء، فرددتي كجهي إذل الػمينًكر، 

قاؿ، مٌث رجعتي إذل صاحيب، كىو كقلتي لو: ما تقوؿ، فقاؿ: ما بعد العني ما يي 
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ينتظرشل، بباب اؼبسجد، فتحٌدثتي معو ساعةن، كقلتي لو: من ىذا الرجل الذم 
صٌلى يف اؽبواء، كما ذكرتي لو ما اتٌفق رل معو، قبل ذلك، فقاؿ رل: ىذا 
اػبضر، فسكت، كانصرفت اعبماعةي، كانصرفنا نيريد ركطة، موضع مقصود، 

طعني، كىو بػمقربة من بشكنصار، على ساحل يقصده الصلحاء، من الػمنق
البحر ايط. فهذا ما جرل لنا، مع ىذا الوتد، نفعنا هللا برؤيتو. كلو من العلم 

ى هللا عليو. ػمن ىو على رتبتو، كقد أثنػاللدنٌػٌي، كمن الرضبة ابلعالىػم ما يليق ب
صحاب هللا بن جامع، من أ من شيوخنا، كىو علٌي بن عبد ،كاجتمع بو رجل

علٌي اؼبتوٌكل، كأِب عبد هللا قضيب الباف، كاف يسكن ابؼبقلى خارج اؼبوصل، يف 
بستاف لو، ككاف اػبضر قد ألبسو اػبرقة، حبضور قضيب الباف، كألبسنيها الشيخ 

ي جرت لو ػحاؿ، التػابؼبوضع، الذم ألبسو فيو اػبضر، من بستانو، كبصورة ال
خرقة اػبضر، بطريق أبعد من ىذا،  ستي ي إلباسو إًٌيىا. كقد كنتي لبػمعو، ف

من يد صاحبنا تقٌي الدين عبد الرضبن بن علٌي بن ميموف بن أب الوزرٌم، 
شيخ الشيوخ ابلدًير اؼبصريٌة، كىو ابن ضبويو،  ،الدين كلبسها ىو من يد صدر

ككاف جٌده قد لبسها من يد اػبضر، كمن ذلك الوقت قلتي بلباس اػبرقة، 
ٌما رأيت اػبضر قد اعتربىا. ككنت قبل ذلك ال أقوؿ ابػبرقة كألبستها الناس؛ لى 

اؼبعركفة اآلف؛ فإٌف اػبرقة عندان إمٌبا ىي عبارة عن الصحبة كاألدب كالتخٌلق؛ 
، كلكن توجد صحبة كأدابن كؽبذا ال يوجد لباسها مٌتصبلن برسوؿ هللا 

، كىو (ُ)
ا من  اؼبعرب  عنو بلباس التقول، فجرت عادة أصحاب األحواؿ، إذا رأكا أحدن
أصحاهبم، عنده نقص، يف أمر ما، كأرادكا أف ييكٌملوا لو حالو، يٌتحد بو ىذا 
الشيخ، فإذا ارٌبد بو، أخذ ذلك الثوب، الذم عليو يف حاؿ ذلك اغباؿ، 

                                                           
 اؼبطبوع، كالصواب: )كأدب(.( كذا يف ُ)
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الو، فيسرم فيو ذلك اغباؿ، كنزعو، كأفرغو على الرجل، الذم ييريد تكملة ح
محقًٌقني ػمعركؼ عندان، كاؼبنقوؿ عن الػفيكمل لو ذلك، فذلك ىو اللباس ال

من شيوخنا. مٌث اعلىٍم أٌف رجاؿ هللا على أربع مراتب: رجاؿ ؽبم الظاىر، كرجاؿ 
لػهم الباطن، كرجاؿ لػهم الػحٌد، كرجاؿ ؽبم الػمطلع. فإٌف هللا سبحانو لىٌما أغلق 

ابب النبٌوة كالرسالة، أبقى ؽبم ابب الفهم عن هللا، فيما أكحى  -ػبلق دكف ا -
إٌف الوحي "يقوؿ:   ، يف كتابو العزيز، ككاف علٌي بن أِب طالب بو إذل نبٌيو

ا فهمنا، يف هللا  قد انقطع، بعد رسوؿ ، كما بقي أبيدينا إاٌل أف يرزؽ هللا عبدن
على صٌحة خرب عن  -كشف أىل ال -. كقد أصبع أصحابنا "ىذا القرآف

 كؽبا ظاىر كابطن كحٌد يف آم القرآف: "إنٌو ما من آية إاٌل  ،أنٌو قاؿ  النيبٌ 
كمطلع". كلكٌل مرتبة من ىذه اؼبراتب رجاؿ، كلكٌل طائفة من ىؤالء الطوائف 
قيطب، كعلى ذلك القطب يدكر فلك ذلك الكشف. دخلت على شيخنا 

 سنة طبس كتسعني كطبس ،(ُ)ابغة ابغرانطةؿبٌمد عبد هللا الشكاز من أىل  أِب
مئة، كىو من أكرب من لقيتو، يف ىذا الطريق، لػم أرى يف طريقو مثلو يف 

قيوا مىا عىاىىديكا اَّلل ى عىلىٍيًو﴾ االجتهاد، فقاؿ رل: الرجاؿ أربعة: ﴿رًجىاؿه صىدى
(ِ) ،

﴾ كىم رجاؿ الظاىر. ﴿رًجىاؿه الى تػيٍلًهيًهٍم ذًبىارىةه كىالى بػىٍيعه  ، كىم (ّ)عىٍن ًذٍكًر اَّللً 
جيلىساء اغبٌق تعاذل، كؽبم اؼبشورة. كرجاؿ األعراؼ: كىم رجاؿ  ،رجاؿ الباطن

﴾ اغبٌد، قاؿ هللا تعاذل: ﴿كىعىلىى اأٍلىٍعرىاًؼ رًجىاؿه
، أىل الشٌم كالتمييز كالسراح (ْ)

                                                           
 ( كذا يف اؼبطبوع.ُ)
 .ِّ( األحزاب: ِ)
 .ّٕ( النور: ّ)
 .ْٔ( األعراؼ: ْ)
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 عن األكصاؼ، فبل صفة ؽبم، كاف منهم أبو يزيد البسطامٌي. كرجاؿ إذا دعاىم
ٍتيوؾى  ،اغبٌق إليو ؛ لسرعة اإلجابة ال يركبوف ﴿كىأىذًٌٍف يف الن اًس اًبغبٍىجًٌ أيى أيتونو رجاالن
﴾ رًجىاالن
، كىم رجاؿ اؼبطلع. فرجاؿ الظاىر ىم الذين ؽبم التصُرؼ يف عالىػم (ُ)

الػميلك كالشهادة، كىم الذين كاف ييشري إليهم الشيخ ؿبٌمد بن قائد األكاشٌل، 
بن الشبل البغدادٌم؛ أدابن مع اـ الذم تركو الشيخ العاقل أبو السعود كىو اؼبقا

، قاؿ: لىٌما اجتمع ؿبٌمد بن هللا. أخربشل أبو البدر التماشكٌي البغدادٌم 
قائد األكاشٌل، ككاف من األفراد، أبِب السعود ىذا، قاؿ لو: ًي أاب السعود، إٌف هللا 

تتصٌرؼ فيها، كما أتصٌرؼ أان، فقاؿ لو قٌسم اؼبملكة، بيين كبينك، فلم ال 
السعود: ًي ابن قائد، كىبتك سهمي، كبن تركنا اغبٌق، يتصٌرؼ لنا، كىو  أبو

﴾ ٍذهي كىًكيبلن قولو تعاذل: ﴿فىازبً 
البدر: قاؿ رل  ، فامتثل أمر هللا، فقاؿ رل أبو(ِ)

ن اتريخ أبو السعود: إشٌل أيعطيتي التصُرؼ يف العالىػم، منذ طبس عشرة سنة، م
منو شيء. كأٌما رجاؿ الباطن، فهم الذين ؽبم  قولو، فرتكتو، كما ظهر علي  

التصُرؼ، يف عالىػم الغيب كاؼبلكوت، فيستنزلوف األركاح العلويٌة، هبممهم، فيما 
ييريدكنو، كأعين أركاح الكواكب، ال أركاح اؼببلئكة. كإمٌبا كاف ذلك؛ ًلمانع إؽبٌي 

، ، ًلمحٌمد بلؾ، أخرب هللا بو، يف قوؿ جربيل قوٌم، يقتضيو مقاـ األم
﴾ فقاؿ: ﴿كىمىا نػىتػىنػىز ؿي ًإال  أبًىٍمًر رىبًٌكى
تؤثٌر فيو  ، كمن كاف تنزُلو أبمر ربٌو، ال(ّ)

اػباٌصٌية، كال ينزؿ هبا. نعم أركاح الكواكب تيستنزىؿ ابألظباء كالبخورات كأشباه 

                                                           
 .ِٕ( اغبٌج: ُ)
 .ٗ( الػميز مًٌل: ِ)
 .ْٔ( مرصل: ّ)
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فيو صورنا خيارلٌ ذلك؛ ألنٌو تنُزؿ معنوٌم، كًلمن يشاىد 
، فإٌف ذات الكواكب (ُ)

يف عالىػم  -ال تربح من السماء مكاهنا، كلكن قد جعل هللا ًلمطارح شعاعاهتا 
أتثريات معتادة، عند العارفني بذلك، كالرٌم عند شرب اؼباء،  -الكوف كالفساد 

ة عند دخوؿ الفصل، بنزكؿ الػمطر كالصحو. كالشبع عند األكل، كنبات اغببٌ 
يف ابطن  -فيفتح ؽبؤالء الرجاؿ  -جٌل كعٌز  -أكدعها العليم اغبكيم حكمة 

الكتب اؼبنز لة كالصحف اؼبطه رة ككبلـ العالىػم كٌلو، كنظم اغبركؼ كاألظباء من 
ما ال يكوف لغريىم، اختصاصنا إؽبيًّا. كأٌما رجاؿ اغبٌد، فهم  -جهة معانيها 

حت ػيٌة، عالىػم الربزخ كاعبربكت؛ فإنٌو تالذين ؽبم التصُرؼ يف عالػم األركاح النار 
ربت سلطاف ذكات األذانب، كىم طائفة منهم من  ،جرب، أال تراه مقهورناػال

الُشهيب الثواقب، فما قهرىم إاٌل هجنسهم؛ فعند ىؤالء الرجاؿ استنزاؿ أركاحها 
كإحضارىا، كىم رجاؿ األعراؼ. كاألعراؼ سور حاجز بني اعبٌنة كالنار، برزخ، 

طنو فيو الرضبة، كظاىره من قبلو العذاب؛ فهو حٌد بني دار السعداء، كدار اب
األشقياء، دار أىل الرؤية، كدار اغبجاب. كىؤالء الرجاؿ أسعد الناس دبعرفة 

مة، بني كٌل نقيضني، مثل قولو: ػمتوىٌ ػخطوط الػىذا السور، كؽبم شهود ال
نػىهيمىا بػىٍرزىخه الى يػىٍبًغيىاًف﴾ ﴿بػىيػٍ
مة، اليت ػحدكد، كىم رجاؿ الرحػتعٌدكف ال، فبل ي(ِ)

كسعت كٌل شيء، فلهم يف كٌل حضرة دخوؿ كاستشراؼ، كىم العارفوف 
ابلصفات اليت يقع هبا االمتياز، لكٌل موجود عن غريه، من اؼبوجودات العقلٌية 
كاغبٌسٌية. كأٌما رجاؿ اؼبطلع، فهم الذين ؽبم التصُرؼ يف األظباء اإلؽبٌية، 

ا منها ما شاء هللا، كىذا ليس لغريىم، كيستنزلوف هبا كٌل ما ىو فيستنزلوف هب

                                                           
 ( كذا يف اؼبطبوع.ُ)
 .َِ( الرضبن: ِ)
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ربت تصريف الرجاؿ الثبلثة: رجاؿ اغبٌد، كالباطن، كالظاىر. كىم أعظم الرجاؿ 
هم. كما يظهر عليهم من ذلك شيء، منهم: ػي قٌوتػمبلمٌية، ىذا فػكىم ال

وائد، سواء. ككاف السعود، كغريه، فهم كالعاٌمة يف ظهور العجز، كظاىر الع أبو
ز، بل كاف من أكربىم، كظبعو أبو البدر على ألِب السعود يف ىؤالء الرجاؿ سبيُ 

ما حٌدثنا مشافهة، يقوؿ: إٌف من رجاؿ هللا من يتكٌلم على اػباطر، كما ىو مع 
اػباطر، أم: ال علم لو بصاحبو، كال يقصد التعريف بو. كلىٌما كصف لنا عمر 

نبا حاؿ ىذا الشيخ، رأيناه هبرم مع أحواؿ ىذا الصنف البزٌاز كأبو البدر كغري 
العارل، من رجاؿ هللا. قاؿ رل أبو البدر: كاف كثرينا ما يينشد بيتنا، لػم نسمع منو 

 غريه، كىو: 
 كقاؿ ؽبا: ًمن دكف أخػمًصًك الػحىٍشري    كأثبتى يف ميستنقىع الػموت رًجلىوي  

كانتظار اؼبوت"، كربت ىذا الكبلـ ككاف يقوؿ: "ما ىو إاٌل الصلوات اػبمس، 
علم كبري. ككاف يقوؿ: "الرجل مع هللا تعاذل كساعي الطري، فم مشغوؿ، كقدـ 
تسعى"، كىذا كٌلو أكرب حاالت الرجاؿ مع هللا؛ إذ الكبري من الرجاؿ من 
يعامل كٌل موطن، دبا يستحٌقو، كموطن ىذه الدنيا ال يبكن أف يعاملو اقًٌق إاٌل 

خبلؼ ىذه  -ًمن رجل  -ىذا الشيخ. فإذا ظهر يف ىذه الدار دبا ذكره 
بٌد إاٌل أف يكوف مأمورنا دبا ظهر منو، كىم الرسل  اؼبعاملة، عيًلم أٌف ثىػٌم نفسنا، كال

 ، كقد يكوف بعض الورثة ؽبم أمر يف كقت بذلك، كىو مكره كاألنبياء 
اإلنساف ؽبا. كأٌما سٌر اؼبنزؿ ؛ فإنٌو انفصاؿ عن مقاـ العبوديٌة اليت خيًلق خفيٌّ 

ي صور كٌل ما سواه؛ فلوال ذبٌليو لكٌل ػكاؼبنازؿ، فهو ظهور اغبٌق ابلتجٌلي، ف
هي  ،شيء، ما ظهرت شيئٌية ذلك الشيء قاؿ تعاذل: ﴿ًإمب ىا قػىٍولينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرىٍدانى
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أىٍف نػىقيوؿى لىوي كيٍن﴾
هي﴾(ُ) جاد ذلك ػهٌي إليػُجو اإللىو التو  :، فقولو: ﴿ًإذىا أىرىٍدانى

ٌم قاؿ: ﴿أىٍف نػىقيوؿى لىوي كيٍن﴾، فنفس ظباع ذلك الشيء خطابى اغبٌق ػالشيء، ث
تكُوف ذلك الشيء، فهو دبنزلة سرًيف الواحد يف منازؿ العدد، فتظهر األعداد، 

يتناىى بوجود الواحد، يف ىذه اؼبنازؿ؛ كلوال كجود عينو فيها، ما  إذل ما ال
األعداد، كال كاف ؽبا اسم. كلو ظهر الواحد ابظبو، يف ىذه اؼبنزلة،  ظهرت أعياف

ا، فيقاؿ: اثناف ثبلثة  ما ظهر لذلك العدد عني، فبل ذبتمع عينو كاظبو معنا أبدن
، زؿ   (ِ)أربعة طبسة، إذل ما ال يتناىى، ككل ما ا، من عدد معني  أسقطت كاحدن

وبفظ كجود أعياف األعداد،  اسم ذلك العدد، كزالت حقيقتو، فالواحد بذاتو
كابظبو يعدمها. كذلك إذا قلت: "القدصل"، فين ادىث، كإذا قلت: "هللا"، فين 
العالىػم، كإذا أخليت العالىػم من حفظ هللا، لػم يكن للعالىػم كجود، كفين، كإذا 
سرل حفظ هللا يف العالىػم، بقي العالىػم موجودنا، فبظهوره كذبٌليو يكوف العالىػم 

قينا، كعلى ىذه الطريقة أصحابينا، كىي طريقة النبٌوة. كاؼبتكٌلموف من األشاعرة اب
افتقار العالىػم  أيضنا عليها، كىم القائلوف ابنعداـ األعراض ألنفسها، كهبذا يصحٌ 

إذل هللا، يف بقائو، يف كٌل نفس، كال يزاؿ هللا خبٌلقنا، على الدكاـ. كغريىم من 
ا اؼبقاـ. كأخربشل صباعة من أىل النظر من علماء أىل النظر ال يصٌح ؽبم ىذ

الرسـو أٌف طائفة من اغبيكماء عثركا على ىذا. كرأيتو مذىبنا البن السيد 
حٌق، كىو يهدم ػالبطليوسٌي، يف كتاب أٌلفو، يف ىذا الفٌن. كهللا يقوؿ ال

 .(ّ)«السبيل

                                                           
 .َْ( النحل: ُ)
 ( كذا يف اؼبطبوع.ِ)
 .ِٕٖ-ِِٖ/ُ( الفتوحات الػمٌكٌية: ّ)
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صلة ألىل هللا ة اغباة الذكقيٌ العلـو اإلؽبيٌ  اعلم أفٌ »كمن أقوالو يف فصوصو: 
هللا  مع كوهنا ترجع إذل عني كاحدة. فإفٌ  ،ـبتلفة ابختبلؼ القول اغباصلة منها

كيده اليت  ،بصر بوكبصره الذم يي  ،و الذم يسمع بوظبعى  كنتي "تعاذل يقوؿ: 
اليت ىي  ،تو ىي عني اعبوارحىويٌ  . فذكر أفٌ "كرجلو اليت يسعى هبا ،يبطش هبا

جارحة علم من علـو  كاعبوارح ـبتلفة. كلكلٌ  ،ة كاحدةعني العبد. فاؽبويٌ 
زبتلف ابختبلؼ اعبوارح، كاؼباء حقيقة  ،ها من عني كاحدةىبصٌ  ،األذكاؽ
كمنو ملح  ،ابختبلؼ البقاع، فمنو عذب فرات ،ـبتلف يف الطعم ،كاحدة

كإف اختلفت طعومو.  ، عن حقيقتوال يتغرٌي  ،أيجاج، كىو ماء يف صبيع األحواؿ
و: بى تػي من أقاـ كي لً  ،يف األكل ،كىو قولو تعاذل ،ٍرجيلعلم األى  كىذه اغبكمة من

﴿كىًمٍن ربىًٍت أىٍرجيًلًهٍم﴾
ىو للسلوؾ  - الذم ىو الصراط - الطريق فإفٌ . (ُ)

يف  ،ل. فبل ينتج ىذا الشهودجي رٍ  ابألى كاؼبشي فيو، كالسعي ال يكوف إاٌل  ،عليو
من علـو  ،اػباصٌ  الفنٌ   ىذاإاٌل  ،أخذ النواصي بيد من ىو على صراط مستقيم

بريح  ،وا اؼبقاـ الذم ساقهم إليوكىم الذين استحقٌ  ،األذكاؽ. فيسوؽ اجملرمني
 - كالريح تسوقهم ،فهو أيخذ بنواصيهم ؛اليت أىلكهم عن نفوسهم هبا ،الدبور

 ونو.م، كىي البعد الذم كانوا يتونبٌ إذل جهنٌ  - كىو عني األىواء اليت كانوا عليها
ى فزاؿ مسمٌ  ،فزاؿ البعد ،حصلوا يف عني القرب ،إذل ذلك اؼبوطنا ساقهم فلمٌ 
موف. رً م ؾبي ألهنٌ  ؛من جهة االستحقاؽ ،هم، ففازكا بنعيم القربيف حقٌ  ،مجهنٌ 

تو ا أخذكه دبا استحقٌ ًمن ة، كإمبٌ ػمن جهة ال ،اللذيذ فما أعطاىم ىذا اؼبقاـ الذكقيٌ 
ا يف السعي يف أعماؽبم على من أعماؽبم اليت كانوا عليها، ككانو  ،حقائقهم

نواصيهم كانت بيد من لو ىذه الصفة. فما مشوا  ألفٌ  ؛اؼبستقيم صراط الربٌ 

                                                           
 .ٔٔاؼبائدة: ( ُ)
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إذل أف كصلوا إذل عني القرب. ﴿كىكبىٍني أىقٍػرىبي  ،ا مشوا حبكم اعبربكإمبٌ  ،بنفوسهم
إًلىٍيًو ًمٍنكيٍم كىلىًكٍن الى تػيٍبًصريكفى﴾
فبصره ، الغطاءو مكشوؼ فإنٌ  ،بصرا ىو يي كإمبٌ  .(ُ)

. ٍرب من شقيٌ ا يف القي سعيدن  ما خص   :أم ،تا من ميٌ تن ميػٌ  حديد. كما خصٌ 
ٍبًل اٍلوىرًيًد﴾ ﴿كىكبىٍني أىقٍػرىبي إًلىٍيًو ًمٍن حى
 من إنساف. فالقرب إنساانن  كما خص   .(ِ)

فبل قرب أقرب من أف تكوف  .يف اإلخبار اإلؽبيٌ  ،من العبد ال خفاء بو اإلؽبيٌ 
 فهو ،كقواه، كليس العبد سول ىذه األعضاء كالقول ،أعضاء العبد تو عنيىويٌ 
عند  ،مشهود ،ؿبسوس حقٌ ػكال ،خلق معقوؿػم. فالي خلق متوى  ػف ،مشهود حقٌ 

عندىم  فاغبقٌ  ،كأىل الكشف كالوجود. كما عدا ىذين الصنفني ،اؼبؤمنني
كذل دبنزلة اؼباء األي جاج، كالطائفة كاػبلق مشهود. فهم دبنزلة اؼباء اؼبلح األي  ،معقوؿ

السائغ لشاربو. فالناس على قسمني: من الناس من يبشي على  ،العذب الفرات
و صراط مستقيم. كمن الناس من عرؼ غايتها، فهي يف حقٌ يك ، طريق يعرفها

اليت عرفها  ،كىي عني الطريق ،كال يعرؼ غايتها ،يبشي على طريق هبهلها
على بصرية، كغري العارؼ يدعو إذل  ،الصنف اآلخر. فالعارؼ يدعو إذل هللا

 أييت من أسفل سافلني، ألفٌ  ،كاعبهالة. فهذا علم خاصٌ ، على التقليد ،هللا
 الطريق. كليس إاٌل  ،ل ىي السفل من الشخص، كأسفل منها ما ربتهاجي رٍ األى 

 فيو جل   عرؼ األمر على ما ىو عليو، فإفٌ  ،عني الطريق اغبقٌ  فمن عرؼ أفٌ 
 ،كالسالك ، ىو، كىو عني الوجودمعلـو إاٌل  إذ ال ،رتسلك كتساف ،كعبل
كطريقتك، فقد ابف  ،فمن أنت؟ فاعرؼ حقيقتك ، ىوم إاٌل ػمسافر. فبل عالً ػكال

 من فبل يفهمو إاٌل  ،إف فهمت. كىو لساف حقٌ  ،لك األمر على لساف الرتصباف

                                                           
 .ٖٓ( الواقعة: ُ)
 .ُٔ( ؽ: ِ)
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  :قوـى ىود ،اأال ترل عادن  .ا ـبتلفةككجوىن  ،ا كثريةنسبن  للحقٌ  فإفٌ  ؛هميوي حقٌّ فى 
ا عىاًرضه فبيًٍطريانى   كىو عند ظنٌ  ،تعاذل ابا وا خرين فظنٌ  ،(ُ)﴾كيف ﴿قىاليوا ىىذى

كأعلى يف  ،ما ىو أمتٌ ػفأخربىم ب ،عن ىذا القوؿ ،ٍضرىبى ؽبم اغبقُ عبده بو، فأى 
فما يصلوف إذل  ،اغبٌبة يكسق ،األرض فذلك حظٌ  ،ىممطرى و إذا أى القرب، فإنٌ 

ٍلتيٍم بًًو رًيحه ًفيهىا  ،عد عن بي إاٌل  ،نتيجة ذلك اؼبطر فقاؿ ؽبم: ﴿بىٍل ىيوى مىا اٍستػىٍعجى
عىذىابه أىلًيمه﴾
هبذه الريح  فإفٌ  ؛فجعل الريح إشارة إذل ما فيها من الراحة ،(ِ)

ة، كيف ىذه كالسدؼ اؼبدؽبمٌ  ،كاؼبسالك الوعرة ،مةأراحهم من ىذه اؽبياكل اؼبظلً 
لفرقة اؼبألوؼ.  ،عهموجً و يي  أنٌ إذا ذاقوه، إاٌل  ،يستعذبونو أمر :أم ،الريح عذاب

أبمر  ،شيء رت كل  فدمٌ  ،لوها زبيٌ فبٌ  ،فكاف األمر إليهم أقرب ،فباشرىم العذاب
ا، ﴿فىأىٍصبىحيوا الى يػيرىل ًإال  مىسىاًكنػيهيٍم﴾رهبٌ 

ها أركاحهم ػهم اليت عمرتثكىي جث ،(ّ)
اغبياة  - على ىياكلهم -كبقيت  ،ةة ىذه النسبة اػباصٌ يٌ ػة. فزالت حقًٌ حقًٌيٌ ػال

كعذابت  ،لاليت تنطق هبا اعبلود كاأليدم كاألرجي  ،من اغبقٌ  ،ة هبماػباصٌ 
و تعاذل كصف نفسو  أنٌ و، إاٌل هبذا كلٌ  اإلؽبيٌ  األسواط كاألفخاذ. كقد كرد النصٌ 

حش ما ا في  ما ظهر. كأمٌ حش إاٌل كليس الفي  ،الفواحش ابلغرية، كمن غريتو حرـ 
ؼ حقيقة ما عرى منع أف تي  :أم ،ـ الفواحشا حر  من ظهر لو. فلمٌ فهو لً  ،بطن

كىو أنت من الغري. فالغري يقوؿ  ،و عني األشياء، فسرتىا ابلغريةذكرانه، كىي أنٌ 
، كىكذا ما بقي من القول السمع ظبع زيد، كالعارؼ يقوؿ السمع عني اغبقٌ 

فباف  ،زت اؼبراتبكسبيٌ  ،فتفاضل الناس؛ أحد عرؼ اغبقٌ  كاألعضاء. فما كلٌ 

                                                           
 .ِْ( األحقاؼ: ُ)
 .ِْ( األحقاؼ: ِ)
 .ِٓ( األحقاؼ: ّ)
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،  لوسي كأشهدشل أعياف ري  ،ا أطلعين اغبقٌ مٌ و لى الفاضل كاؼبفضوؿ. كاعلم أنٌ 
 - م أصبعنيى هللا عليهم كسلٌ صلٌ  - دإذل ؿبمٌ  ،من آدـ ،نيهم البشريٌ كأنبيائو كلٌ 

من  مين أحده مئة، ما كلٌ  كشبانني كطبس بقرطبة سنة ستٌ  ،يف مشهد أيًقٍمتي فيو
 ،اتهم، كرأيتو رجبلن ضخمن و أخربشل بسبب صبعيٌ فإنٌ ،  ىود إاٌل  ،تلك الطائفة
 كدليلي ا ؽبا.كاشفن   ،ا ابألمورعارفن  ،لطيف ااكرة ،حسن الصورة ،يف الرجاؿ

على كشفو ؽبا قولو: ﴿مىا ًمٍن دىاب ةو ًإال  ىيوى آًخذه بًنىاًصيىًتهىا ًإف  رىِبًٌ عىلىى ًصرىاطو 
ميٍستىًقيمو﴾
من امتناف هللا علينا أف  ارة للخلق أعظم من ىذه؟ مثٌ بش كأمٌ  .(ُ)

دبا  ،د ؿبمٌ  ها اعبامع للكلٌ مم  ػت يف القرآف، مثٌ  ،أكصل إلينا ىذه اؼبقالة عنو
أم ىو عني  ،و عني السمع كالبصر كاليد كالٌرًجل كاللسافأبنٌ  عن اغبقٌ  ،أخرب بو
عن  ،ابألبعد ادكد. فاكتفى ة أقرب من اغبواسٌ . كالقول الركحانيٌ اغبواسٌ 

بشرل لنا،  ؛و ىود مقالتو لقوموعن نبيٌ  ،لنا . فرتجم اغبقُ األقرب اجملهوؿ اغبدٌ 
فكمل العلم يف صدكر الذين أكتوا  ؛بشرل ؛عن هللا مقالتو،  هللا كترجم رسوؿ

تًنىا ًإال  اٍلكىاًفريكفى﴾ ،العلم ﴿كىمىا هبىٍحىدي ًِبًيى
ا ا حسدن كإف عرفوى ،م يسرتكهنافإهنٌ  ؛(ِ)

يف آية  ،و تعاذليف حقٌ  ،من عند هللا ،ا. كما رأينا قطٌ كظلمن  ،كنفاسة ،منهم
 ،ا كافتنزيهن  ، ابلتحديدإاٌل  ،فيما يرجع إليو ،أكصىلو إلينا ،أك إخبار عنو ،أنزؽبا

 ،فيو كما ربتو ىواء. فكاف اغبقٌ  ،لو العماء الذم ما فوقو ىواءأكٌ  أك غري تنزيو.
ذكر  ا ربديد. مثٌ و استول على العرش، فهذا أيضن ذكر أنٌ  قبل أف ىبلق اػبلق. مثٌ 

و يف كأنٌ  ،و يف السماءذكر أنٌ  فهذا ربديد. مثٌ  ،و ينزؿ إذل السماء الدنياأنٌ 
ا. ككبن ؿبدكدكف، فما نو عينإذل أف أخربان أنٌ  ،انٌ و معنا أينما كي أنٌ ك  ،األرض

                                                           
 .ٔٓ( ىود: ُ)
 .ْٕ( العنكبوت: ِ)
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ًمٍثًلًو شىٍيءه﴾﴿لى  :. كقولو ابغبدٌ كصف نفسو إاٌل  إف أخذان  ،اأيضن  حدٌ  :(ُ)ٍيسى كى
بكونو ليس عني  ،فهو ؿبدكد ،ز عن ادكدميٌ ػلغري الصفة. كمن ت ،ؼ زائدةاالك

. مى هً من فى لً  ،د ابإلطبلؽتقييد، كاؼبطلق مقي   (ِ)ىذا ادكد. فاإلطبلؽ عن التقيد
ًمٍثًلًو شىٍيءه﴾دانه، كإف أخذان ﴿لىٍيسى  فقد حدٌ  ،كإف جعلنا الكاؼ للصفة على  كى

و عني األشياء، كاألشياء أنٌ  - كابإلخبار الصحيح ،ابؼبفهـو -قنا ربقٌ  ،نفي اؼبثل
 ؿبدكد. فما وبيىُد شيء إاٌل  كلٌ   كإف اختلفت حدكدىا. فهو ؿبدكد حبدٌ  ،ؿبدكدة
م يكن ػكاؼببدىعات، كلو ل ،ى اؼبخلوقاتسمٌ . فهو السارم يف مي اغبقٌ حٌد كىو 

 ،حفيظ ءهو على كٌل شيفالوجود. فهو عني الوجود،  ما صحٌ  ،األمر كذلك
ها حفظو لصورتو أف بذاتو، كال يػىؤيديهي حفظ شيء. فحفظو تعاذل لؤلشياء كلٌ 

 ، ىذا، فهو الشاىد من الشاىدإاٌل  كال يصحٌ  .يكوف الشيء غري صورتو
فهو  ،ر لومدبًٌ ػال ،مػم صورتو، كىو ركح العالى ػكاؼبشهود من اؼبشهود. فالعالى 

 .(ّ)«اإلنساف الكبري
رة أيرًيتيها رسوؿ هللا   رأيتي فإشلٌ »كما أكذبىو حني قاؿ:   يف  ،يف ميبشًٌ

دبحركسة دمشق،  ،مئة كستٌ  (ْ)عشركفسنة سبع ك  ،ـحر  ػمن م ،العشر اآلًخر
كاخرج بو  ،خذه "،حكمػكتاب فصوص ال"كتاب، فقاؿ رل: ىذا   كبيده

  ،اكأكرل األمر منٌ  ،كلرسولو ،ينتفعوف بو، فقلت: السمع كالطاعة  ،إذل الناس
إذل إبراز  ،ةدت القصد كاؽبمٌ كجرٌ  ،كأخلصت الني ة ،ةكما أيًمٍران. فحق ٍقتي األمنيٌ 

                                                           
 .ُُ( الشورل: ُ)
 ( كذا يف اؼبطبوع.ِ)
 .ُُُ-َُٕ( فصوص اغبكم: ّ)
 ( كذا يف اؼبطبوع.ْ)
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 كسألتي  ؛كال نقصاف ،من غري زًيدة، كما حد ه رل رسوؿ هللا   ،ىذا الكتاب
من عباده الذين ليس للشيطاف  ،كيف صبيع أحوارل ،هللا تعاذل أف هبعلين فيو

كينطوم  ،كينطق بو لساشل ،ٌصين يف صبيع ما يرقميو بىناشلكأف ىب ،طافلعليهم س
ابلتأييد  ،يف الُركًع النفسيٌ  ،كالنػ ٍفث الركحيٌ  ،وحيٌ ابإللقاء الُسبُ  ،عليو جىناشل
ن يقف عليو من أىل هللا ق م، ليتحقٌ امن ال متحكًٌ  اأكوف مرتصبن  حٌت  ،االعتصاميٌ 

ة اليت منز ه عن األغراض النفسيٌ ػال ،و من مقاـ التقديسأنٌ  أصحاب القلوب
قد أجاب ندائي، فما  ،م ا ظبع دعائيػل كأرجو أف يكوف اغبقٌ  يدخلها التلبيس.

. كلست نزًٌ يي  إال  ما ،مسطورػؿ يف ىذا ال ما يػيٍلًقي إرل ، كال أينزً أيلقي إاٌل  ؿ بو علي 
 .كآلخريت حارث ،كلكينًٌ كارث ،رسوؿ بنيبٌ 

 واػػػػػػػػػػعػػفارج ،ى هللاػكإل   واػػمعػفاس ،ن هللاػػػفم
 واػػػػػػػػعي ػػػفى  ،وػػػب تي ػػيػا أتػػم   مي ػػػػػػػػتي ػػعػمػػا سػػػػػإذا مػف
لواػػػػػػػابلفه م  ػػػػػثي   صبعوااك  ،القوؿ لى مى ؾبي    م فىصًٌ
 واػػػػػػػػعػنػمػػال ت ،وػػػػالبيػط   ىػػػو علػػػػػػبوا ػػنُ ػػمي  م  ػػػػػثي 
 واػػػػػعػػػػوسًٌ ػف ،مكي ػتػعػػػكىسً    يػة التػػػػمػذه الرحػػػى

 ،دفتقي   ،راؼبطه   دمٌ كقػييًٌد ابلشرع امٌ  ،دفتأي   ،ن أييًٌدى مٌ ػكمن هللا أرجو أف أكوف م
 .(ُ)«تومٌ كما جعلنا من أي   ،ي د، كحشران يف زمرتوػكق

ا  ، فبل ريب يف كونو كاحدن من  ،فإذا لػم يكن مؤٌلف ىذين الكتابني ؾبنوانن
 أكرب شياطني اإلنس، الذين ييوحي إليهم شياطنيي الػجٌن زيخريؼى القوؿ.

                                                           
 .ْٖ-ْٕ( فصوص اغبكم: ُ)
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 ر الصحابةـثكفي

 

بطل كٌل العقائد ي تي ػلقد كاف )فضل الصحابة( ىو العقبة الكربل، الت 
استمسك هبا )غبلة االثين عشريٌة(؛  خبيثة الفاسدة، اليتػالسقيمة العقيمة ال

كذل اليت قاـ هبا ىؤالء الغبلة ىي )تكفري الصحابة(، كلذلك كانت اػبطوة األي 
 إاٌل أفرادنا معدكدين منهم؛ فخالفوا بذلك صريح القرآف الكرصل، كٌل اؼبخالفة.

كقد كاف الناس يف العهد النبوٌم، الذين يعيشوف يف جزيرة العرب، على  
  ، أبرزىا أربعة أقساـ: عٌدة أقساـ

 ، كعملوا الصاغبات. كىم ثبلثة فركع:ابلنيٌب كىم الذين آمنوا ادلؤمنون:  -1
كإف تفاكتوا يف قٌوة  ،كىم اؼبؤمنوف الذين صحبوا النيٌب  الصحابة: -أ

مبلزمة، كالتقول، كالعلم، كاالتٌباع، ػمٌدة، كالػالصحبة، كدرجة القرب، كطوؿ ال
 مسارعة يف اػبريات.ػكاعبهاد، كالسبق، كالكاإلنفاؽ، 

 ؛ بسبب صعوبة اؽبجرة.م يصحبوا النيٌب ػكىم الذين ل ادلستضع فون: -ب
افً  كىالنًٌسىاءً  الٌرًجىاؿً  ًمنى  اٍلميٍستىٍضعىًفنيى  ًإال  ﴿قاؿ تعاذل:    يىٍستىًطيعيوفى  الى  كىاٍلوًٍلدى
  .(ُ)﴾سىًبيبلن  يػىٍهتىديكفى  كىالى  ًحيلىةن 

 .م تتيٌسر ؽبم صحبة النيٌب ػرين، كلكىم الذين آمنوا متأخًٌ  رون:ادلتأخّ   -ج
 كىم الذين عبدكا األصناـ كاألكاثف، من قريش، كسائر العرب.كون: ادلشر   -2
 كىم اليهود كالنصارل، الذين كانوا يف جزيرة العرب. الكتابّيون: -3
الكفػػر، من أىل الػمدينة، كىم الذين تظاىركا ابإليػماف، كأبطنوا  ادلنافقون: -4

كمن األعراب الػمحيطني ابلػمدينة، كمن سائر العرب، الذين تظاىركا ابإليػماف، 

                                                           
 .ٖٗ( النساء: ُ)
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 ن أرض العرب. ػم ،رىاػ، كغي(الطائف)ي ػمشركني، فػ، كانػهزاـ ال(مٌكة)بعد فتح 
م يكونوا مؤمنني ابتداء؛ فإٌف أكثر اؼبؤمنني  ػكاؼبؤمنوف يف العهد النبوٌم ل 

 ، من الظلمات إذل النور. كانوا يف األصل من اؼبشركني؛ فأخرجهم هللا 
كال خبلؼ يف أٌف بعض اؼبشركني، كبعض الكتابٌيني، كبعض اؼبنافقني، قد 

 اىتدكا بنور اإليباف، كصاركا من صبلة اؼبؤمنني؛ فالعربة ابػباسبة.
نىاهي  مىيػٍتنا كىافى  مىنٍ أىكى ﴿قاؿ تعاذل:   الن اسً  يف  ًبوً  يبىًٍشي نيورنا لىوي  كىجىعىٍلنىا فىأىٍحيػىيػٍ

ا خًبىارًجو  لىٍيسى  الظُليمىاتً  يف  مىثػىليوي  كىمىنٍ   كىانيوا مىا لًٍلكىاًفرًينى  زييًٌنى  كىذىًلكى  ًمنػٍهى
  .(ُ)﴾يػىٍعمىليوفى 
دى ؽبىيٍم ﴿ًإف  اٍلمينىاًفًقنيى يف الد ٍرًؾ كقاؿ تعاذل:   اأٍلىٍسفىًل ًمنى الن اًر كىلىٍن ذبًى

بيوا كىأىٍصلىحيوا كىاٍعتىصىميوا اًبَّللً  كىأىٍخلىصيوا ًدينػىهيٍم َّللًً  فىأيكلىًئكى مىعى  نىًصرينا. ًإال  ال ًذينى اتى
اٍلميٍؤًمًننيى كىسىٍوؼى يػيٍؤًت اَّلل ي اٍلميٍؤًمًننيى أىٍجرنا عىًظيمنا﴾
(ِ). 

 كىمىا إًلىٍيكيمٍ  أيٍنزًؿى  كىمىا اًبَّلل ً  يػيٍؤًمني  لىمىنٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىلً  ًمنٍ  كىًإف  ﴿كقاؿ تعاذل:  
تً  يىٍشتػىريكفى  الى  َّللً ً  خىاًشًعنيى  إًلىٍيًهمٍ  أيٍنزًؿى   ًعٍندى  أىٍجريىيمٍ  ؽبىيمٍ  أيكلىًئكى  قىًليبلن  شبىىننا اَّلل ً  ًِبًيى
  .(ّ)﴾اغبًٍسىابً  سىرًيعي  اَّلل ى  ًإف   رىهبًًٌمٍ 

، كماتوا على كفرىم، من اؼبشركني، كالكتابٌيني، أٌما الذين كفركا ابلنيٌب  
ا؛ كال ي ،مكن أف يكونوا من )الصحابة(ػي منافقني؛ فبل يػكال مكن أف يكوف ػي أبدن

ا.  ،)الصحابة( منهم  أبدن
ـٌ، على التفريق -فػي كثيػر من اآلًيت  -كالقرآف الكرصل شاىد  بني  التا

                                                           
 .ُِِ( األنعاـ: ُ)
 .ُْٔ-ُْٓ( النساء: ِ)
 .ُٗٗ( آؿ عمراف: ّ)
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 ن.ػمنافقيػكال ،نػكالكتابٌيي ،نػمشركيػا، كبني الذين كفركا، من الالذين آمنو 
 أىفٍ  اٍلميٍشرًًكنيى  كىالى  اٍلًكتىابً  أىٍىلً  ًمنٍ  كىفىريكا ال ًذينى  يػىوىدُ  مىا﴿قاؿ تعاذل:  
 اٍلفىٍضلً  ذيك كىاَّلل ي  يىشىاءي  مىنٍ  ًبرىضٍبىًتوً  ىبىٍتىصُ  كىاَّلل ي  رىبًٌكيمٍ  ًمنٍ  خىرٍيو  ًمنٍ  عىلىٍيكيمٍ  يػينػىز ؿى 
  .(ُ)﴾اٍلعىًظيمً 
 آمىنيوا ال ًذينى  ًمنى  كىيىٍسخىريكفى  الُدنٍػيىا اغبٍىيىاةي  كىفىريكا لًل ًذينى  زييًٌنى ﴿كقاؿ تعاذل:  
  .(ِ)﴾ًحسىابو  ًبغىرٍيً  يىشىاءي  مىنٍ  يػىٍرزيؽي  كىاَّلل ي  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  فػىٍوقػىهيمٍ  اتػ قىٍوا كىال ًذينى 
 كىال ًذينى  الُنورً  ًإذلى  الظُليمىاتً  ًمنى  ىبيٍرًجيهيمٍ  آمىنيوا ال ًذينى  كىرلُ  اَّلل ي ﴿كقاؿ تعاذل:  
 أىٍصحىابي  أيكلىًئكى  الظُليمىاتً  ًإذلى  الُنورً  ًمنى  ىبيٍرًجيونػىهيمٍ  الط اغيوتي  أىٍكلًيىاؤيىيمي  كىفىريكا
  .(ّ)﴾خىاًلديكفى  ًفيهىا ىيمٍ  الن ارً 

الدالٌة داللة قطعٌية، على فضل )الصحابة(:  أقول األدلٌة القرآنٌية،كمن  
الكٌفار، كاؼبنافقني،  تً كرى تسع كطبسوف آية، مٌتصلة، متتابعة، من سورة التوبة، ذى 

 أٌف ؽبم ثواابن عظيمنا. تٍ اؼبؤمنني، كبيٌػنى  تً رى كى أٌف ؽبم عذاابن عظيمنا؛ كذى  تٍ كبيٌػنى 
 ريكفى ػػأيىٍمي  بػىٍعضو  اءي ػػأىٍكلًيى  هيمٍ ػبػىٍعضي  اتي ػكىاٍلميٍؤًمنى  وفى ػكىاٍلميٍؤًمني ﴿ى: ػاؿ تعالػػػق

ةى  كىييًقيميوفى  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىيػىنػٍهىٍوفى  اًبٍلمىٍعريكؼً   اَّلل ى  كىييًطيعيوفى  الز كىاةى  كىيػيٍؤتيوفى  الص بلى
 كىاٍلميٍؤًمنىاتً  اٍلميٍؤًمًننيى  اَّلل ي  كىعىدى  حىًكيمه. عىزًيزه  اَّلل ى  ًإف   اَّلل ي  سىيػىٍرضبىيهيمي  أيكلىًئكى  كىرىسيولىوي 
اًلًدينى  اأٍلىنٍػهىاري  ربىًٍتهىا ًمنٍ  ذبىٍرًم جىن اتو   عىٍدفو  جىن اتً  يف  طىيًٌبىةن  كىمىسىاًكنى  ًفيهىا خى
 اٍلكيف ارى  جىاًىدً  الن يبُ  ًيى أىيُػهىا اٍلعىًظيمي. اٍلفىٍوزي  ىيوى  ذىًلكى  أىٍكبػىري  اَّلل ً  ًمنى  كىًرٍضوىافه 

 قىاليوا مىا اًبَّلل ً  وبىًٍلفيوفى  اٍلمىًصريي. كىبًٍئسى  جىهىن مي  كىمىٍأكىاىيمٍ  عىلىٍيًهمٍ  كىاٍغليظٍ  كىاٍلمينىاًفًقنيى 

                                                           
 .َُٓ( البقرة: ُ)
 .ُِِ( البقرة: ِ)
 .ِٕٓ( البقرة: ّ)
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ًمًهمٍ  بػىٍعدى  كىكىفىريكا اٍلكيٍفرً  كىًلمىةى  قىاليوا كىلىقىدٍ   أىفٍ  ًإال   نػىقىميوا كىمىا يػىنىاليوا دلىٍ  دبىا كىنبىُوا ًإٍسبلى
يػٍرنا يىكي  يػىتيوبيوا فىًإفٍ  فىٍضًلوً  ًمنٍ  كىرىسيوليوي  اَّلل ي  أىٍغنىاىيمي   اَّلل ي  يػيعىذًٌبٍػهيمي  يػىتػىوىل ٍوا كىًإفٍ  ؽبىيمٍ  خى
اابن   مىنٍ  كىًمنػٍهيمٍ  نىًصريو. كىالى  كىرلٌو  ًمنٍ  اأٍلىٍرضً  يف  ؽبىيمٍ  كىمىا كىاآٍلًخرىةً  الُدنٍػيىا يف  أىلًيمنا عىذى
انى  لىًئنٍ  اَّلل ى  عىاىىدى  ىيمٍ  فػىلىم ا الص اغًبًنيى. ًمنى  كىلىنىكيونىن   لىنىص د قىن   فىٍضًلوً  ًمنٍ  آاتى  ًمنٍ  آاتى
ليوا فىٍضًلوً   دبىا يػىٍلقىٍونىوي  يػىٍوـً  ًإذلى  قػيليوهًبًمٍ  يف  نًفىاقنا فىأىٍعقىبػىهيمٍ  ميٍعًرضيوفى. كىىيمٍ  كىتػىوىل ٍوا ًبوً  خبًى
 ٍجوىاىيمٍ ػكىنى  ًسر ىيمٍ  يػىٍعلىمي  اَّلل ى  أىف   يػىٍعلىميوا أىدلىٍ  يىٍكًذبيوفى. كىانيوا كىدبىا كىعىديكهي  مىا اَّلل ى  أىٍخلىفيوا
ـي  اَّلل ى  كىأىف   قىاتً  يف  اٍلميٍؤًمًننيى  ًمنى  اٍلميط وًًٌعنيى  يػىٍلًمزيكفى  ال ًذينى  اٍلغيييوًب. عىبل   الص دى

ديكفى  الى  كىال ًذينى   أىلًيمه. عىذىابه  كىؽبىيمٍ  ًمنػٍهيمٍ  اَّلل ي  سىًخرى  ًمنػٍهيمٍ  فػىيىٍسخىريكفى  جيٍهدىىيمٍ  ًإال   هبًى
 ذىًلكى  ؽبىيمٍ  اَّلل ي  يػىٍغًفرى  فػىلىنٍ  مىر ةن  سىٍبًعنيى  ؽبىيمٍ  تىٍستػىٍغًفرٍ  ًإفٍ  ؽبىيمٍ  تىٍستػىٍغًفرٍ  الى  أىكٍ  ؽبىيمٍ  اٍستػىٍغًفرٍ 
 اٍلميخىل فيوفى  فىرًحى  اٍلفىاًسًقنيى. اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم الى  كىاَّلل ي  كىرىسيولًوً  اًبَّلل ً  كىفىريكا أبًىنػ هيمٍ 

ؼى  دبىٍقعىًدًىمٍ   اَّلل ً  سىًبيلً  يف  كىأىنٍػفيًسًهمٍ  أبًىٍموىاؽبًًمٍ  هبيىاًىديكا أىفٍ  كىكىرًىيوا اَّلل ً  رىسيوؿً  ًخبلى
ري  قيلٍ  اغبٍىرًٌ  يف  تػىٍنًفريكا الى  كىقىاليوا  فػىٍليىٍضحىكيوا يػىٍفقىهيوفى. كىانيوا لىوٍ  حىرًّا أىشىدُ  جىهىن مى  انى
 ًمنػٍهيمٍ  طىائًفىةو  ًإذلى  اَّلل ي  رىجىعىكى  فىًإفٍ  يىٍكًسبيوفى. كىانيوا دبىا جىزىاءن  كىًثرينا كىٍليػىٍبكيوا قىًليبلن 

ا مىًعيى  زبىٍريجيوا لىنٍ  فػىقيلٍ  لًٍلخيريكجً  فىاٍستىٍأذىنيوؾى   رىًضيتيمٍ  إًن كيمٍ  عىديكًّا مىًعيى  تػيقىاتًليوا لىنٍ كى  أىبىدن
ا مىاتى  ًمنػٍهيمٍ  أىحىدو  عىلىى تيصىلًٌ  كىالى  اػبٍىالًًفنيى. مىعى  فىاقٍػعيديكا مىر ةو  أىك ؿى  اًبٍلقيعيودً   كىالى  أىبىدن
 أىٍموىاؽبييمٍ  تػيٍعًجٍبكى  كىالى  فىاًسقيوفى. كىىيمٍ  كىمىاتيوا كىرىسيولًوً  اًبَّلل ً  كىفىريكا إًنػ هيمٍ  قػىرٍبًهً  عىلىى تػىقيمٍ 

ديىيمٍ   كىاًفريكفى. كىىيمٍ  أىنٍػفيسيهيمٍ  كىتػىٍزىىقى  الُدنٍػيىا يف  هًبىا يػيعىذًٌبػىهيمٍ  أىفٍ  اَّلل ي  ييرًيدي  ًإمب ىا كىأىٍكالى
 ًمنػٍهيمٍ  الط ٍوؿً  أيكليو اٍستىٍأذىنىكى  رىسيولًوً  مىعى  كىجىاًىديكا اًبَّلل ً  آًمنيوا أىفٍ  سيورىةه  أيٍنزًلىتٍ  كىًإذىا
 قػيليوهًبًمٍ  عىلىى كىطيًبعى  اػبٍىوىاًلفً  مىعى  يىكيونيوا أبًىفٍ  رىضيوا اٍلقىاًعًدينى. مىعى  نىكينٍ  ذىٍرانى  كىقىاليوا
 كىأىنٍػفيًسًهمٍ  أبًىٍموىاؽبًًمٍ  جىاىىديكا مىعىوي  آمىنيوا كىال ًذينى  الر سيوؿي  لىًكنً  يػىٍفقىهيوفى. الى  فػىهيمٍ 

 ربىًٍتهىا ًمنٍ  ذبىٍرًم جىن اتو  ؽبىيمٍ  اَّلل ي  أىعىد   اٍلميٍفًلحيوفى. ىيمي  كىأيكلىًئكى  اػبٍىيػٍرىاتي  ؽبىيمي  كىأيكلىًئكى 
اًلًدينى  اأٍلىنٍػهىاري   لًيػيٍؤذىفى  اأٍلىٍعرىابً  ًمنى  اٍلميعىذًٌريكفى  كىجىاءى  اٍلعىًظيمي. اٍلفىٍوزي  ذىًلكى  ًفيهىا خى
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بيوا ال ًذينى  كىقػىعىدى  ؽبىيمٍ   أىلًيمه. عىذىابه  ًمنػٍهيمٍ  كىفىريكا ال ًذينى  سىييًصيبي  كىرىسيولىوي  اَّلل ى  كىذى
ديكفى  الى  ال ًذينى  عىلىى كىالى  اٍلمىٍرضىى عىلىى كىالى  الُضعىفىاءً  عىلىى لىٍيسى   حىرىجه  يػيٍنًفقيوفى  مىا هبًى
 عىلىى كىالى  رىًحيمه. غىفيوره  كىاَّلل ي  سىًبيلو  ًمنٍ  ًننيى اٍلميٍحسً  عىلىى مىا كىرىسيولًوً  َّللً ً  نىصىحيوا ًإذىا

ليكيمٍ  مىا أىًجدي  الى  قػيٍلتى  لًتىٍحًملىهيمٍ  أىتػىٍوؾى  مىا ًإذىا ال ًذينى   تىًفيضي  كىأىٍعيػينػيهيمٍ  تػىوىل ٍوا عىلىٍيوً  أىضبًٍ
ٍمعً  ًمنى  ديكا أىال   حىزىانن  الد   كىىيمٍ  يىٍستىٍأًذنيونىكى  ال ًذينى  عىلىى الس ًبيلي  ًإمب ىا يػيٍنًفقيوفى. مىا هبًى

 يػىٍعلىميوفى. الى  فػىهيمٍ  قػيليوهًبًمٍ  عىلىى اَّلل ي  كىطىبىعى  اػبٍىوىاًلفً  مىعى  يىكيونيوا أبًىفٍ  رىضيوا أىٍغًنيىاءي 
ٍعتيمٍ  ًإذىا ًإلىٍيكيمٍ  يػىٍعتىًذريكفى   ًمنٍ  اَّلل ي  نػىب أىانى  قىدٍ  لىكيمٍ  نػيٍؤًمنى  لىنٍ  تػىٍعتىًذريكا الى  قيلٍ  إًلىٍيًهمٍ  رىجى
 فػىيػينػىبًٌئيكيمٍ  كىالش هىادىةً  اٍلغىٍيبً  عىادلًً  ًإذلى  تػيرىُدكفى  مثي   كىرىسيوليوي  عىمىلىكيمٍ  اَّلل ي  كىسىيػىرىل أىٍخبىارًكيمٍ 

تيمٍ  ًإذىا لىكيمٍ  اًبَّلل ً  سىيىٍحًلفيوفى  تػىٍعمىليوفى. كينػٍتيمٍ  دبىا  فىأىٍعًرضيوا نػٍهيمٍ عى  لًتػيٍعًرضيوا إًلىٍيًهمٍ  انٍػقىلىبػٍ
 لًتػىٍرضىٍوا لىكيمٍ  وبىًٍلفيوفى  يىٍكًسبيوفى. كىانيوا دبىا جىزىاءن  جىهىن مي  كىمىٍأكىاىيمٍ  رًٍجسه  إًنػ هيمٍ  عىنػٍهيمٍ 
 أىشىدُ  اأٍلىٍعرىابي  اٍلفىاًسًقنيى. اٍلقىٍوـً  عىنً  يػىٍرضىى الى  اَّلل ى  فىًإف   عىنػٍهيمٍ  تػىٍرضىٍوا فىًإفٍ  عىنػٍهيمٍ 
 حىًكيمه. عىًليمه  كىاَّلل ي  رىسيولًوً  عىلىى اَّلل ي  أىنٍػزىؿى  مىا حيديكدى  يػىٍعلىميوا أىال   كىأىٍجدىري  كىنًفىاقنا كيٍفرنا
 الس ٍوءً  دىائًرىةي  عىلىٍيًهمٍ  الد كىائًرى  ًبكيمي  كىيػىتػىرىب صي  مىٍغرىمنا يػيٍنًفقي  مىا يػىت ًخذي  مىنٍ  اأٍلىٍعرىابً  كىًمنى 
يعه  كىاَّلل ي   يػيٍنًفقي  مىا كىيػىت ًخذي  اآٍلًخرً  كىاٍليػىٍوـً  اًبَّلل ً  يػيٍؤًمني  مىنٍ  اأٍلىٍعرىابً  كىًمنى  عىًليمه. ظبًى

تو   ًإف   رىضٍبىًتوً  يف  اَّلل ي  سىييٍدًخليهيمي  ؽبىيمٍ  قػيٍربىةه  إًنػ هىا أىالى  الر سيوؿً  كىصىلىوىاتً  اَّلل ً  ًعٍندى  قػيريابى
 اتػ بػىعيوىيمٍ  كىال ًذينى  كىاأٍلىٍنصىارً  اٍلميهىاًجرًينى  ًمنى  اأٍلىك ليوفى  الس اًبقيوفى كى  رىًحيمه. غىفيوره  اَّلل ى 

 اأٍلىنٍػهىاري  ربىٍتػىهىا ذبىٍرًم جىن اتو  ؽبىيمٍ  كىأىعىد   عىٍنوي  كىرىضيوا عىنػٍهيمٍ  اَّلل ي  رىًضيى  ِبًًٍحسىافو 
اًلًدينى  ا ًفيهىا خى  كىًمنٍ  مينىاًفقيوفى  اأٍلىٍعرىابً  ًمنى  حىٍولىكيمٍ  كىفب نٍ  اٍلعىًظيمي. اٍلفىٍوزي  ذىًلكى  أىبىدن
 مثي   مىر تػىنٍيً  سىنػيعىذًٌبػيهيمٍ  نػىٍعلىميهيمٍ  كبىٍني  تػىٍعلىميهيمٍ  الى  النًٌفىاؽً  عىلىى مىرىديكا اٍلمىًدينىةً  أىٍىلً 
. عىذىابو  ًإذلى  يػيرىُدكفى   كىآخىرى  صىاغًبنا عىمىبلن  خىلىطيوا ًبذينيوهًبًمٍ  اٍعتػىرىفيوا كىآخىريكفى  عىًظيمو
قىةن  أىٍموىاؽبًًمٍ  ًمنٍ  خيذٍ  رىًحيمه. غىفيوره  اَّلل ى  ًإف   عىلىٍيًهمٍ  يػىتيوبى  أىفٍ  اَّلل ي  عىسىى سىيًٌئنا  صىدى

تىكى  ًإف   عىلىٍيًهمٍ  كىصىلًٌ  هًبىا كىتػيزىكًٌيًهمٍ  تيطىهًٌريىيمٍ  يعه  كىاَّلل ي  ؽبىيمٍ  سىكىنه  صىبلى  أىدلىٍ  عىًليمه. ظبًى
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أيىٍخيذي  ًعبىاًدهً  عىنٍ  التػ ٍوبىةى  يػىٍقبىلي  ىيوى  اَّلل ى  أىف   يػىٍعلىميوا قىاتً  كى  التػ و ابي  ىيوى  اَّلل ى  كىأىف   الص دى
 عىادلًً  ًإذلى  كىسىتػيرىُدكفى  كىاٍلميٍؤًمنيوفى  كىرىسيوليوي  عىمىلىكيمٍ  اَّلل ي  فىسىيػىرىل اٍعمىليوا كىقيلً  الر ًحيمي.
 ًإم ا اَّلل ً  أًلىٍمرً  ميٍرجىٍوفى  كىآخىريكفى  تػىٍعمىليوفى. كينػٍتيمٍ  دبىا فػىيػينػىبًٌئيكيمٍ  كىالش هىادىةً  اٍلغىٍيبً 
ا ازب ىذيكا كىال ًذينى  حىًكيمه. عىًليمه  كىاَّلل ي  عىلىٍيًهمٍ  يػىتيوبي  كىًإم ا يػيعىذًٌبػيهيمٍ   كىكيٍفرنا ًضرىارنا مىٍسًجدن
 ًإفٍ  كىلىيىٍحًلفين   قػىٍبلي  ًمنٍ  كىرىسيولىوي  اَّلل ى  حىارىبى  ًلمىنٍ  كىًإٍرصىادنا نيى اٍلميٍؤًمنً  بػىنٍيى  كىتػىٍفرًيقنا
. ًإنػ هيمٍ  يىٍشهىدي  كىاَّلل ي  اغبٍيٍسَنى  ًإال   أىرىٍدانى  ا ًفيوً  تػىقيمٍ  الى  لىكىاًذبيوفى سى  لىمىٍسًجده  أىبىدن  عىلىى أيسًٌ

ُبوفى  رًجىاؿه  ًفيوً  ًفيوً  تػىقيوـى  أىفٍ  أىحىقُ  يػىٍوـو  أىك ؿً  ًمنٍ  التػ ٍقوىل بُ  كىاَّلل ي  يػىتىطىه ريكا أىفٍ  وبًي  وبًي
رًينى. يىانىوي  أىس سى  أىفىمىنٍ  اٍلميط هًٌ يػٍره  كىًرٍضوىافو  اَّلل ً  ًمنى  تػىٍقوىل عىلىى بػينػٍ  أىس سى  مىنٍ  أىـٍ  خى

يىانىوي  رً  يف  ًبوً  فىانٍػهىارى  ىىارو  جيريؼو  شىفىا عىلىى بػينػٍ  اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم الى  كىاَّلل ي  مى جىهىن   انى
يىانػيهيمي  يػىزىاؿي  الى  الظ اًلًمنيى.  كىاَّلل ي  قػيليوبػيهيمٍ  تػىقىط عى  أىفٍ  ًإال   قػيليوهًبًمٍ  يف  رًيبىةن  بػىنػىٍوا ال ًذم بػينػٍ

 يػيقىاتًليوفى  اعبٍىن ةى  ؽبىيمي  أبًىف   كىأىٍموىاؽبىيمٍ  أىنٍػفيسىهيمٍ  اٍلميٍؤًمًننيى  ًمنى  اٍشتػىرىل اَّلل ى  ًإف   حىًكيمه. عىًليمه 
ا كىيػيٍقتػىليوفى  فػىيػىٍقتػيليوفى  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  يلً  التػ ٍورىاةً  يف  حىقًّا عىلىٍيوً  كىٍعدن  كىمىنٍ  كىاٍلقيٍرآفً  كىاإٍلًقبًٍ
يػىٍعتيمٍ  ال ًذم بًبػىٍيًعكيمي  فىاٍستػىٍبًشريكا اَّلل ً  ًمنى  ًبعىٍهًدهً  أىٍكىفى   اٍلعىًظيمي. اٍلفىٍوزي  ىيوى  كىذىًلكى  ًبوً  ابى

 ريكفى ػػػػػاآٍلمً  ديكفى ػػاجً ػػالس   وفى ػػعي ػػالر اكً  وفى ػػحي ػائً ػػالس   اغبٍىاًمديكفى  اٍلعىاًبديكفى  الت ائًبيوفى 
رً  اَّلل ً  حيديكدً ػً ل حىاًفظيوفى ػكىالٍ  رً ػػػػاٍلميٍنكى  نً ػػػعى  وفى ػػػػكىالن اىي  اًبٍلمىٍعريكؼً   مىا اٍلميٍؤًمًننيى. كىبىشًٌ

 مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  قػيٍرَبى  أيكرل  كىانيوا كىلىوٍ  لًٍلميٍشرًًكنيى  يىٍستػىٍغًفريكا أىفٍ  آمىنيوا كىال ًذينى  لًلن يبًٌ  كىافى 
ى   ةو مىٍوًعدى  عىنٍ  ًإال   أًلىبًيوً  إًبٍػرىاًىيمى  اٍسًتٍغفىاري  كىافى  كىمىا اعبٍىًحيًم. أىٍصحىابي  أىنػ هيمٍ  ؽبىيمٍ  تػىبػىني 

هي  كىعىدىىىا ى  فػىلىم ا ًإًي  ىك اهه  إًبٍػرىاًىيمى  ًإف   ًمٍنوي  تػىبػىر أى  َّللً ً  عىديكٌّ  أىن وي  لىوي  تػىبػىني  ًليمه. ألى  كىافى  كىمىا حى
اىيمٍ  ًإذٍ  بػىٍعدى  قػىٍومنا لًييًضل   اَّلل ي  ى  حىت   ىىدى  عىًليمه. شىٍيءو  ًبكيلًٌ  اَّلل ى  ًإف   يػىتػ قيوفى  مىا ؽبىيمٍ  يػيبػىنيًٌ
ًيتي  وبيًٍيي كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  ميٍلكي  لىوي  اَّلل ى  ًإف    كىرلٌو  ًمنٍ  اَّلل ً  ديكفً  ًمنٍ  لىكيمٍ  كىمىا كىيبي
 سىاعىةً  يف  اتػ بػىعيوهي  ال ًذينى  كىاأٍلىٍنصىارً  كىاٍلميهىاًجرًينى  الن يبًٌ  عىلىى اَّلل ي  اتىبى  لىقىدٍ  نىًصريو. كىالى 

 رىءيكؼه  هًبًمٍ  إًن وي  عىلىٍيًهمٍ  اتىبى  مثي   ًمنػٍهيمٍ  فىرًيقو  قػيليوبي  يىزًيغي  كىادى  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  اٍلعيٍسرىةً 
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ثىةً  كىعىلىى رىًحيمه.  رىحيبىتٍ  دبىا اأٍلىٍرضي  عىلىٍيًهمي  ضىاقىتٍ  ًإذىا حىت   خيلًٌفيوا ال ًذينى  الث بلى
 لًيػىتيوبيوا عىلىٍيًهمٍ  اتىبى  مثي   إًلىٍيوً  ًإال   اَّلل ً  ًمنى  مىٍلجىأى  الى  أىفٍ  كىظىُنوا أىنٍػفيسيهيمٍ  عىلىٍيًهمٍ  كىضىاقىتٍ 

 مىا الص اًدًقنيى. مىعى  كىكيونيوا اَّلل ى  اتػ قيوا آمىنيوا ال ًذينى  ًيى أىيُػهىا الر ًحيمي. التػ و ابي  ىيوى  اَّلل ى  ًإف  
 كىالى  اَّلل ً  رىسيوؿً  عىنٍ  يػىتىخىل فيوا أىفٍ  اأٍلىٍعرىابً  ًمنى  حىٍوؽبىيمٍ  كىمىنٍ  اٍلمىًدينىةً  أًلىٍىلً  كىافى 
 ـبىٍمىصىةه  كىالى  نىصىبه  كىالى  ظىمىأه  ييًصيبػيهيمٍ  الى  أبًىنػ هيمٍ  ذىًلكى  نػىٍفًسوً  عىنٍ  أبًىنٍػفيًسًهمٍ  يػىٍرغىبيوا
 كيًتبى  ًإال   نػىٍيبلن  عىديكٌو  ًمنٍ  يػىنىاليوفى  كىالى  اٍلكيف ارى  يىًغيظي  مىٍوًطئنا يىطىئيوفى  كىالى  اَّلل ً  سىًبيلً  يف 
 صىًغريىةن  نػىفىقىةن  يػيٍنًفقيوفى  كىالى  اٍلميٍحًسًننيى. أىٍجرى  ييًضيعي  الى  اَّلل ى  ًإف   صىاًلحه  عىمىله  ًبوً  ؽبىيمٍ 
 يػىٍعمىليوفى. كىانيوا مىا أىٍحسىنى  اَّلل ي  لًيىٍجزًيػىهيمي  ؽبىيمٍ  كيًتبى  ًإال   كىاًدًين  يػىٍقطىعيوفى  كىالى  كىًبريىةن  كىالى 
 يف  لًيػىتػىفىق هيوا طىائًفىةه  ًمنػٍهيمٍ  ًفٍرقىةو  كيلًٌ  ًمنٍ  نػىفىرى  فػىلىٍوالى  كىاف ةن  لًيػىٍنًفريكا اٍلميٍؤًمنيوفى  كىافى  كىمىا

 قىاتًليوا آمىنيوا ال ًذينى  ًيى أىيُػهىا وبىٍذىريكفى. لىعىل هيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  رىجىعيوا ًإذىا قػىٍومىهيمٍ  كىلًيػيٍنًذريكا الدًٌينً 
 كىًإذىا اٍلميت ًقنيى. مىعى  اَّلل ى  أىف   كىاٍعلىميوا ًغٍلظىةن  ًفيكيمٍ  كىٍليىًجديكا اٍلكيف ارً  ًمنى  يػىليونىكيمٍ  ال ًذينى 
 فػىزىادىتٍػهيمٍ  آمىنيوا ال ًذينى  فىأىم ا ًإيبىاانن  ىىًذهً  زىادىٍتوي  أىُيكيمٍ  يػىقيوؿي  مىنٍ  فىًمنػٍهيمٍ  سيورىةه  أيٍنزًلىتٍ  مىا

 رًٍجًسًهمٍ  ًإذلى  رًٍجسنا فػىزىادىتٍػهيمٍ  مىرىضه  قػيليوهًبًمٍ  يف  ال ًذينى  كىأىم ا يىٍستػىٍبًشريكفى. كىىيمٍ  ًإيبىاانن 
 الى  مثي   مىر تػىنٍيً  أىكٍ  مىر ةن  عىاـو  كيلًٌ  يف  يػيٍفتػىنيوفى  أىنػ هيمٍ  يػىرىٍكفى  أىكىالى  كىاًفريكفى. كىىيمٍ  كىمىاتيوا
 يػىرىاكيمٍ  ىىلٍ  بػىٍعضو  ًإذلى  بػىٍعضيهيمٍ  نىظىرى  سيورىةه  أيٍنزًلىتٍ  مىا كىًإذىا يىذ ك ريكفى. ىيمٍ  كىالى  يػىتيوبيوفى 
 رىسيوؿه  جىاءىكيمٍ  لىقىدٍ  يػىٍفقىهيوفى. الى  قػىٍوـه  أبًىنػ هيمٍ  قػيليوبػىهيمٍ  اَّلل ي  صىرىؼى  اٍنصىرىفيوا مثي   أىحىدو  ًمنٍ 
 تػىوىل ٍوا فىًإفٍ  رىًحيمه. رىءيكؼه  اًبٍلميٍؤًمًننيى  عىلىٍيكيمٍ  حىرًيصه  مىاعىًنُتمٍ  عىلىٍيوً  عىزًيزه  أىنٍػفيًسكيمٍ  ًمنٍ 
 .(ُ)﴾اٍلعىًظيمً  اٍلعىٍرشً  رىبُ  كىىيوى  تػىوىك ٍلتي  عىلىٍيوً  ىيوى  ًإال   إًلىوى  الى  اَّلل ي  حىٍسيبى  فػىقيلٍ 

ا على الفهم العرٌِب  السليم، فمن تدبٌر ىذه اآلًيت اؼبتتابعات، معتمدن
مهاجرين، كاألنصار، كالذين اتٌبعوىم ػأدرؾ يقيننا فضل السابقني األٌكلني، من ال

                                                           
 .ُِٗ-ُٕ( التوبة: ُ)
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 مهور )الصحابة(.ػىم ج -ببل ريب  -ِبحساف؛ كىؤالء 
فمن اهٌتم الصحابة كٌلهم، أك معظمهم، أك بعضهم، ابلكفر، أك ابلنفاؽ، 

ف قد فضح مخالفة يكو ػكبتلك ال ؛خالفة صروبةػفقد خالف القرآف الكرصل، م
 نفسو، ككشف بنفسو عن بطبلف مذىبو.

ليست مػحصورة،  -الداٌلة على فضل )الصحابة(  -ك)األدٌلة القرآنٌية(  
 فػي اآلًيت الػمذكورة، آنفنا، بل ىي كثيػرة جدًّا، سأكتفي بذكػػر أظهرىا:

اءي  مىعىوي  كىال ًذينى  اَّلل ً  رىسيوؿي  ؿبيىم ده ﴿قاؿ تعاذل:   ريضبىىاءي  كيف ارً الٍ  عىلىى أىًشد 
نػىهيمٍ  ا ريك عنا تػىرىاىيمٍ  بػىيػٍ تػىغيوفى  سيج دن  ًمنٍ  كيجيوًىًهمٍ  يف  ًسيمىاىيمٍ  كىًرٍضوىاانن  اَّلل ً  ًمنى  فىٍضبلن  يػىبػٍ
يلً  يف  كىمىثػىليهيمٍ  التػ ٍورىاةً  يف  مىثػىليهيمٍ  ذىًلكى  الُسجيودً  أىثىرً   فىآزىرىهي  شىٍطأىهي  أىٍخرىجى  كىزىرٍعو  اإٍلًقبًٍ

 ال ًذينى  اَّلل ي  كىعىدى  اٍلكيف ارى  هًبًمي  لًيىًغيظى  الُزر اعى  يػيٍعًجبي  سيوًقوً  عىلىى فىاٍستػىوىل فىاٍستػىٍغلىظى 
 . (ُ)﴾عىًظيمنا كىأىٍجرنا مىٍغًفرىةن  ًمنػٍهيمٍ  الص اغًبىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا

 الش جىرىةً  ربىٍتى  يػيبىاًيعيونىكى  ًإذٍ  اٍلميٍؤًمًننيى  عىنً  اَّلل ي  رىًضيى  لىقىدٍ ﴿كقاؿ تعاذل: 
بػىهيمٍ  عىلىٍيًهمٍ  الس ًكينىةى  فىأىنٍػزىؿى  قػيليوهًبًمٍ  يف  مىا فػىعىًلمى   كىًثريىةن  كىمىغىازًلى  قىرًيبنا. فػىٍتحنا كىأىاثى

 لىكيمٍ  فػىعىج لى  أتىٍخيذيكنػىهىا كىًثريىةن  مىغىازًلى  اَّلل ي  كىعىدىكيمي  حىًكيمنا. عىزًيزنا اَّلل ي  كىكىافى  أيىٍخيذيكنػىهىا
 ميٍستىًقيمنا. ًصرىاطنا كىيػىٍهًديىكيمٍ  لًٍلميٍؤًمًننيى  آيىةن  كىلًتىكيوفى  عىٍنكيمٍ  الن اسً  أىٍيًدمى  كىكىف   ىىًذهً 

ا تػىٍقًدريكا دلىٍ  كىأيٍخرىل   .(ِ)﴾قىًديرنا شىٍيءو  كيلًٌ  عىلىى اَّلل ي  كىكىافى  هًبىا اَّلل ي  أىحىاطى  قىدٍ  عىلىيػٍهى
َّللً ً  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  تػيٍنًفقيوا أىال   لىكيمٍ  كىمىا﴿كقاؿ تعاذل:   الس مىاكىاتً  ًمريىاثي  كى

 ًمنى  دىرىجىةن  أىٍعظىمي  أيكلىًئكى  كىقىاتىلى  اٍلفىٍتحً  قػىٍبلً  ًمنٍ  أىنٍػفىقى  مىنٍ  ًمٍنكيمٍ  يىٍستىًوم الى  كىاأٍلىٍرضً 

                                                           
 .ِٗ( الفتح: ُ)
 .ُِ-ُٖ( الفتح: ِ)
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  .(ُ)﴾خىًبريه  تػىٍعمىليوفى  دبىا كىاَّلل ي  اغبٍيٍسَنى  اَّلل ي  كىعىدى  كىكيبلًّ  كىقىاتػىليوا بػىٍعدي  ًمنٍ  أىنٍػفىقيوا ال ًذينى 
 اأٍلىٍمرً  ًمنى  كىًثريو  يف  ييًطيعيكيمٍ  لىوٍ  اَّلل ً  رىسيوؿى  ًفيكيمٍ  أىف   كىاٍعلىميوا﴿كقاؿ تعاذل: 

يبىافى  إًلىٍيكيمي  حىب بى  اَّلل ى  كىلىًكن   لىعىًنُتمٍ   كىاٍلفيسيوؽى  اٍلكيٍفرى  إًلىٍيكيمي  كىكىر هى  قػيليوًبكيمٍ  يف  كىزىيػ نىوي  اإٍلً
  .(ِ)﴾حىًكيمه  عىًليمه  كىاَّلل ي  كىنًٍعمىةن  اَّلل ً  ًمنى  فىٍضبلن  الر اًشديكفى. ىيمي  أيكلىًئكى  كىاٍلًعٍصيىافى 
 أىي دىؾى  ال ًذم ىيوى  اَّلل ي  حىٍسبىكى  فىًإف   ىبىٍدىعيوؾى  أىفٍ  ييرًيديكا كىًإفٍ ﴿كقاؿ تعاذل:  
يعنا اأٍلىٍرضً  يف  مىا أىنٍػفىٍقتى  لىوٍ  قػيليوهًبًمٍ  بػىنٍيى  كىأىل فى  كىاًبٍلميٍؤًمًننيى. بًنىٍصرًهً   أىل ٍفتى  مىا صبًى
نػىهيمٍ  أىل فى  اَّلل ى  كىلىًكن   ًهمٍ ػقػيليوبً  بػىنٍيى   اَّلل ي  حىٍسبيكى  يُ ػالن بً  ًيى أىيُػهىا حىًكيمه. زه ػػعىزًي إًن وي  بػىيػٍ
 يىكينٍ  ًإفٍ  اٍلًقتىاؿً  عىلىى اٍلميٍؤًمًننيى  حىرًٌضً  يُ ػالن بً  ًيى أىيُػهىا اٍلميٍؤًمًننيى. ًمنى  اتػ بػىعىكى  كىمىنً 
 ال ًذينى  ًمنى  أىٍلفنا يػىٍغًلبيوا ًمئىةه  ًمٍنكيمٍ  يىكينٍ  كىًإفٍ  ًمائػىتػىنٍيً  يػىٍغًلبيوا صىاًبريكفى  ًعٍشريكفى  ًمٍنكيمٍ 
 فىًإفٍ  ضىٍعفنا ًفيكيمٍ  أىف   كىعىًلمى  عىٍنكيمٍ  اَّلل ي  خىف فى  اآٍلفى  يػىٍفقىهيوفى. الى  قػىٍوـه  أبًىنػ هيمٍ  كىفىريكا
 اَّلل ً  ِبًًٍذفً  أىٍلفىنٍيً  يػىٍغًلبيوا أىٍلفه  ًمٍنكيمٍ  يىكينٍ  كىًإفٍ  ًمائػىتػىنٍيً  يػىٍغًلبيوا صىاًبرىةه  ًمئىةه  ًمٍنكيمٍ  يىكينٍ 
 .(ّ)﴾الص اًبرًينى  مىعى  كىاَّلل ي 

اةً  رىبػ هيمٍ  يىٍدعيوفى  ال ًذينى  مىعى  نػىٍفسىكى  كىاٍصرًبٍ ﴿: كقاؿ تعاذل  كىاٍلعىًشيًٌ  اًبٍلغىدى
 أىٍغفىٍلنىا مىنٍ  تيًطعٍ  كىالى  الُدنٍػيىا اغبٍىيىاةً  زًينىةى  تيرًيدي  عىنػٍهيمٍ  عىيػٍنىاؾى  تػىٍعدي  كىالى  كىٍجهىوي  ييرًيديكفى 
  .(ْ)﴾فػيريطنا أىٍمريهي  كىكىافى  ىىوىاهي  كىاتػ بىعى  ًذٍكرانى  عىنٍ  قػىٍلبىوي 

 آكىٍكا كىال ًذينى  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  كىجىاىىديكا كىىىاجىريكا آمىنيوا كىال ًذينى ﴿كقاؿ تعاذل:  
 بػىٍعدي  ًمنٍ  آمىنيوا كىال ًذينى  كىرصله. كىرًٍزؽه  مىٍغًفرىةه  ؽبىيمٍ  حىقًّا اٍلميٍؤًمنيوفى  ىيمي  أيكلىًئكى  كىنىصىريكا

                                                           
 .َُ( اغبديد: ُ)
 .ٖ-ٕ( اغبجرات: ِ)
 .ٔٔ-ِٔ( األنفاؿ: ّ)
 .ِٖ( الكهف: ْ)
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 يف  بًبػىٍعضو  أىٍكذلى  بػىٍعضيهيمٍ  اأٍلىٍرحىاـً  كىأيكليو ًمٍنكيمٍ  فىأيكلىًئكى  مىعىكيمٍ  كىجىاىىديكا كىىىاجىريكا
  .(ُ)﴾عىًليمه  شىٍيءو  ًبكيلًٌ  اَّلل ى  ًإف   اَّلل ً  ًكتىابً 
 ًفيهىا لىوي  ييسىبًٌحي  اظٍبيوي  ًفيهىا كىييٍذكىرى  تػيٍرفىعى  أىفٍ  اَّلل ي  أىًذفى  بػيييوتو  يف ﴿كقاؿ تعاذل:  
ةً  كىإًقىاـً  اَّلل ً  ًذٍكرً  عىنٍ  بػىٍيعه  كىالى  ذًبىارىةه  تػيٍلًهيًهمٍ  الى  كىاآٍلصىاًؿ. رًجىاؿه  اًبٍلغيديكًٌ   الص بلى
. اٍلقيليوبي  ًفيوً  تػىتػىقىل بي  يػىٍومنا ىبىىافيوفى  الز كىاةً  كىإًيتىاءً   مىا أىٍحسىنى  اَّلل ي  لًيىٍجزًيػىهيمي  كىاأٍلىٍبصىاري
   .(ِ)﴾ًحسىابو  ًبغىرٍيً  يىشىاءي  مىنٍ  يػىٍرزيؽي  كىاَّلل ي  فىٍضًلوً  ًمنٍ  كىيىزًيدىىيمٍ  عىًمليوا
 كىأىنٍػتيمٍ  ًإال   سبىيوتين   كىالى  تػيقىاتًوً  حىق   اَّلل ى  اتػ قيوا آمىنيوا ال ًذينى  ًيى أىيُػهىا﴿كقاؿ تعاذل:  

يعنا اَّلل ً  حًبىٍبلً  كىاٍعتىًصميوا ميٍسًلميوفى.  ًإذٍ  عىلىٍيكيمٍ  اَّلل ً  نًٍعمىتى  كىاذٍكيريكا تػىفىر قيوا كىالى  صبًى
تيمٍ  اءن  كينػٍ ًتوً  فىأىٍصبىٍحتيمٍ  قػيليوًبكيمٍ  بػىنٍيى  فىأىل فى  أىٍعدى  حيٍفرىةو  شىفىا عىلىى كىكينػٍتيمٍ  ًإٍخوىاانن  بًًنٍعمى
ي  كىذىًلكى  ًمنػٍهىا فىأىنٍػقىذىكيمٍ  الن ارً  ًمنى  تًوً  لىكيمٍ  اَّلل ي  يػيبػىنيًٌ  كىٍلتىكينٍ  تػىٍهتىديكفى. لىعىل كيمٍ  آًيى

أيىٍميريكفى  اػبٍىرٍيً  ًإذلى  يىٍدعيوفى  أيم ةه  ًمٍنكيمٍ   ىيمي  كىأيكلىًئكى  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىيػىنػٍهىٍوفى  اًبٍلمىٍعريكؼً  كى
 . (ّ)﴾اٍلميٍفًلحيوفى 
يػٍرى  كينػٍتيمٍ ﴿كقاؿ تعاذل:    كىتػىنػٍهىٍوفى  اًبٍلمىٍعريكؼً  أتىٍميريكفى  لًلن اسً  أيٍخرًجىتٍ  أيم ةو  خى
يػٍرنا لىكىافى  اٍلًكتىابً  أىٍىلي  آمىنى  كىلىوٍ  اًبَّلل ً  كىتػيٍؤًمنيوفى  اٍلميٍنكىرً  عىنً   اٍلميٍؤًمنيوفى  ًمنػٍهيمي  ؽبىيمٍ  خى

 .(ْ)﴾اٍلفىاًسقيوفى  كىأىٍكثػىريىيمي 
 اٍلقىرٍحي  صىابػىهيمي أى  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  كىالر سيوؿً  َّللً ً  اٍستىجىابيوا ال ًذينى ﴿كقاؿ تعاذل:  
 صبىىعيوا قىدٍ  الن اسى  ًإف   الن اسي  ؽبىيمي  قىاؿى  ال ًذينى  عىًظيمه. أىٍجره  كىاتػ قىٍوا ًمنػٍهيمٍ  أىٍحسىنيوا لًل ًذينى 
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 ًمنى  بًًنٍعمىةو  اٍلوىًكيلي. فىانٍػقىلىبيوا كىنًٍعمى  اَّلل ي  حىٍسبػينىا كىقىاليوا ًإيبىاانن  فػىزىادىىيمٍ  فىاٍخشىٍوىيمٍ  لىكيمٍ 
 .(ُ)﴾عىًظيمو  فىٍضلو  ذيك كىاَّلل ي  اَّلل ً  ًرٍضوىافى  كىاتػ بػىعيوا سيوءه  يبىٍسىٍسهيمٍ  دلىٍ  كىفىٍضلو  اَّلل ً 

 ًمنٍ  رىسيوالن  ًفيًهمٍ  بػىعىثى  ًإذٍ  اٍلميٍؤًمًننيى  عىلىى اَّلل ي  مىن   لىقىدٍ ﴿كقاؿ تعاذل: 
ليو أىنٍػفيًسًهمٍ  تًوً  عىلىٍيًهمٍ  يػىتػٍ  قػىٍبلي  ًمنٍ  كىانيوا كىًإفٍ  كىاغبًٍٍكمىةى  اٍلًكتىابى  كىيػيعىلًٌميهيمي  كىيػيزىكًٌيًهمٍ  آًيى
ؿو  لىًفي  . (ِ)﴾ميًبنيو  ضىبلى

 الض ػػػػرىرً  أيكلًػػي غىػٍيػػري  اٍلميٍؤًمنًػػيػػنى  ًمػػنى  اٍلقىػػاًعػػديكفى  يىٍسػػػتىػػًوم الى ﴿كقاؿ تعاذل: 
ػػًبيلً  فًػي كىاٍلميجىاًىديكفى   أبًىٍموىالًػًهمٍ  اٍلميجىاًىًدينى  اَّلل ي  فىض لى  كىأىنٍػفيًسًهمٍ  أبًىٍموىالًػًهمٍ  اَّلل ً  سى

 اٍلميجىاًىًدينى  اَّلل ي  كىفىض لى  اغبٍيٍسَنى  اَّلل ي  كىعىدى  كىكيبلًّ  دىرىجىةن  اٍلقىاًعًدينى  عىلىى كىأىنٍػفيًسًهمٍ 
 غىفيورنا اَّلل ي  كىكىافى  كىرىٍحػمىةن  كىمىٍغًفرىةن  وي ًمنٍ  دىرىجىاتو  عىًظيمنا. أىٍجػػػرنا اٍلقىاًعًدينى  عىلىى
  .(ّ)﴾رىًحيمنا

 كىافٍػعىليوا رىب كيمٍ  كىاٍعبيديكا كىاٍسجيديكا ارٍكىعيوا آمىنيوا ال ًذينى  ًيى أىيُػهىا﴿كقاؿ تعاذل: 
 جىعىلى  كىمىا اٍجتػىبىاكيمٍ  ىيوى  ًجهىاًدهً  حىق   اَّلل ً  يف  كىجىاًىديكا تػيٍفًلحيوفى. لىعىل كيمٍ  اػبٍىيػٍرى 
 كىيف  قػىٍبلي  ًمنٍ  اٍلميٍسًلًمنيى  ظبى اكيمي  ىيوى  إًبٍػرىاًىيمى  أىبًيكيمٍ  ًمل ةى  حىرىجو  ًمنٍ  الدًٌينً  يف  عىلىٍيكيمٍ 
ا ا الر سيوؿي  لًيىكيوفى  ىىذى اءى  كىتىكيونيوا عىلىٍيكيمٍ  شىًهيدن ةى  فىأىًقيميوا الن اسً  عىلىى شيهىدى  الص بلى
كيمٍ  ىيوى  اًبَّلل ً  كىاٍعتىًصميوا الز كىاةى  كىآتيوا   . (ْ)﴾الن ًصريي  كىنًٍعمى  اٍلمىٍوذلى  فىًنٍعمى  مىٍوالى

ػػمٍ  لىػهيػػمٍ  فىاٍسػػتىجىابى ﴿كقاؿ تعاذل:  ػػلى  أيًضيػػعي  الى  أىنًٌػي رىبُػهي  ًمٍنكيػػمٍ  عىاًمػػلو  عىمى
ػػػرو  ًمػػنٍ  ػػػريكا فىال ًذينى  ضو بػىٍعػػ ًمػػنٍ  بػىٍعضيكيمٍ  أينٍػثىى أىكٍ  ذىكى ػػوا ىىاجى  ًديىػػارًًىػػػمٍ  ًمػنٍ  كىأيٍخرًجي
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ػػًبيػػًلي فًػي كىأيكذيكا ػػػػرىف   كىقيػػًتليػػوا كىقىػػاتػىليػػوا سى ػػفًٌ يكى ػػمٍ  ألى ػػػػيًٌئىاتًػًهػمٍ  عىػػنػٍهي يٍدًخلىنػ هيمٍ  سى ػػػن ػاتو  كىألى  جى
ػػػاري  تىػٍحًتهىا ًمنٍ  تىػٍجػػرًم هي  كىاَّلل ي  اَّلل ً  ًعٍنػػدً  ًمػػنٍ  ثػىوىاابن  اأٍلىنٍػهى  . (ُ)﴾الث ػوىابً  حيٍسػػني  ًعٍنػػدى
ةى  ييًقيميوفى  ال ًذينى  آمىنيوا كىال ًذينى  كىرىسيوليوي  اَّلل ي  كىلًُيكيمي  ًإمب ىا﴿كقاؿ تعاذل:    الص بلى
 اَّلل ً  ًحٍزبى  فىًإف   آمىنيوا كىال ًذينى  كىرىسيولىوي  اَّلل ى  يػىتػىوىؿ   كىمىنٍ  رىاًكعيوفى. كىىيمٍ  الز كىاةى  كىيػيٍؤتيوفى 

 . (ِ)﴾اٍلغىالًبيوفى  ىيمي 
دُكيمٍ  أىشٌلً  لىكيمٍ  فىاٍستىجىابى  رىب كيمٍ  تىٍستىًغيثيوفى  ًإذٍ ﴿كقاؿ تعاذل:    ًمنى  أبًىٍلفو  فبًي
ًئكىةً   ًإال   الن ٍصري  كىمىا قػيليوبيكيمٍ  ًبوً  كىلًتىٍطمىًئن   بيٍشرىل ًإال   اَّلل ي  جىعىلىوي  كىمىا ميٍرًدًفنيى. اٍلمىبلى

يكيمي  ًإذٍ  حىًكيمه. عىزًيزه  اَّلل ى  ًإف   اَّلل ً  ًعٍندً  ًمنٍ   ًمنى  عىلىٍيكيمٍ  كىيػينػىٌزًؿي  ًمٍنوي  أىمىنىةن  النُػعىاسى  يػيغىشًٌ
رىكيمٍ  مىاءن  الس مىاءً   قػيليوًبكيمٍ  عىلىى كىلًيػىٍرًبطى  الش ٍيطىافً  رًٍجزى  عىٍنكيمٍ  كىييٍذًىبى  ًبوً  لًييطىهًٌ
ـى. ًبوً  كىيػيثػىبًٌتى  ا ًئكىةً  ًإذلى  رىُبكى  ييوًحي ًإذٍ  اأٍلىٍقدى  آمىنيوا ال ًذينى  فػىثػىبًٌتيوا مىعىكيمٍ  أىشٌلً  اٍلمىبلى
 ل  ػكي  مٍ ػًمنػٍهي  كىاٍضرًبيوا اؽً ػػاأٍلىٍعنى  ٍوؽى ػػفى  رًبيواػفىاضٍ  الُرٍعبى  ريكاػػكىفى  ال ًذينى  قػيليوبً  يف  سىأيٍلًقي

 . (ّ)﴾افو ػػى بىن
 عىلىى شىاًىًدينى  اَّلل ً  مىسىاًجدى  يػىٍعميريكا أىفٍ  لًٍلميٍشرًًكنيى  كىافى  مىا﴿كقاؿ تعاذل:  
 يػىٍعميري  ًإمب ىا خىاًلديكفى. ىيمٍ  الن ارً  كىيف  أىٍعمىاؽبييمٍ  حىًبطىتٍ  أيكلىًئكى  اًبٍلكيٍفرً  أىنٍػفيًسًهمٍ 
ـى  اآٍلًخرً  كىاٍليػىٍوـً  اًبَّلل ً  آمىنى  مىنٍ  اَّلل ً  مىسىاًجدى  ةى  كىأىقىا  اَّلل ى  ًإال   ىبىٍشى  كىدلىٍ  الز كىاةى  كىآتىى الص بلى
 اٍلمىٍسًجدً  كىًعمىارىةى  اغبٍىاجًٌ  ًسقىايىةى  أىجىعىٍلتيمٍ  اٍلميٍهتىًدينى. ًمنى  يىكيونيوا أىفٍ  أيكلىًئكى  فػىعىسىى
ـً   اَّلل ً  ًعٍندى  يىٍستػىويكفى  الى  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  كىجىاىىدى  اآٍلًخرً  ٍوـً كىاٍليػى  اًبَّلل ً  آمىنى  كىمىنٍ  اغبٍىرىا
 اَّلل ً  سىًبيلً  يف  كىجىاىىديكا كىىىاجىريكا آمىنيوا ال ًذينى  الظ اًلًمنيى. اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم الى  كىاَّلل ي 
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ريىيمٍ  ىيمي  كىأيكلىًئكى  اَّلل ً  ًعٍندى  دىرىجىةن  أىٍعظىمي  كىأىنٍػفيًسًهمٍ  أبًىٍموىاؽبًًمٍ   ًبرىضٍبىةو  رىبُػهيمٍ  اٍلفىائًزيكفى. يػيبىشًٌ
اًلًدينى  ميًقيمه. نىًعيمه  ًفيهىا ؽبىيمٍ  كىجىن اتو  كىًرٍضوىافو  ًمٍنوي  ا ًفيهىا خى هي  اَّلل ى  ًإف   أىبىدن  أىٍجره  ًعٍندى

 . (ُ)﴾عىًظيمه 
 يػػً ف لىنػيبػىٌوًئػىنػ هيمٍ  واػظيًلمي  اػػػمى  دً ػبػىعٍ  نٍ ػػمً  اَّلل ً  يػفً  ريكاػػىىاجى  كىال ًذينى ﴿كقاؿ تعاذل:  
ىجٍ  حىسىنىةن  الُدنٍػيىا .ػػيػىٍعلىمي  واػاني ػكى  وٍ ػػلى  ري ػأىٍكبى  اآٍلًخرىةً  ري ػػػػكىألى  ًهمٍ ػً رىبٌ  كىعىلىى ريكاػصىبى  ال ًذينى  وفى

  .(ِ)﴾يػىتػىوىك ليوفى 
 نىٍصرًًىمٍ  عىلىى اَّلل ى  كىًإف   ظيًلميوا أبًىنػ هيمٍ  يػيقىاتػىليوفى  لًل ًذينى  أيًذفى ﴿كقاؿ تعاذل:  
. رًًىمٍ  ًمنٍ  أيٍخرًجيوا ال ًذينى  لىقىًديره  اَّلل ً  دىٍفعي  كىلىٍوالى  اَّلل ي  رىبُػنىا يػىقيوليوا أىفٍ  ًإال   حىقٌو  ًبغىرٍيً  ًدًيى
 اٍسمي  ًفيهىا ٍذكىري يي  كىمىسىاًجدي  كىصىلىوىاته  كىبًيىعه  صىوىاًمعي  ؽبىيدًٌمىتٍ  بًبػىٍعضو  بػىٍعضىهيمٍ  الن اسى 
. لىقىًومٌّ  اَّلل ى  ًإف   يػىٍنصيريهي  مىنٍ  اَّلل ي  كىلىيػىٍنصيرىف   كىًثرينا اَّلل ً   يف  مىك ن اىيمٍ  ًإفٍ  ال ًذينى  عىزًيزه

ةى  أىقىاميوا اأٍلىٍرضً  َّللً ً  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىنػىهىٍوا اًبٍلمىٍعريكؼً  كىأىمىريكا الز كىاةى  كىآتػىويا الص بلى  عىاًقبىةي  كى
 . (ّ)﴾اأٍليميورً 
 اَّلل ي  لىيػىٍرزيقػىنػ هيمي  مىاتيوا أىكٍ  قيًتليوا مثي   اَّلل ً  سىًبيلً  يف  ىىاجىريكا كىال ًذينى ﴿كقاؿ تعاذل:  
يػٍري  ؽبىيوى  اَّلل ى  كىًإف   حىسىننا رًٍزقنا  لىعىًليمه  اَّلل ى  كىًإف   يػىٍرضىٍونىوي  ميٍدخىبلن  لىييٍدًخلىنػ هيمٍ  الر ازًًقنيى. خى
ًليمه   . (ْ)﴾حى

 لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيمٍ  الص اغًبىاتً  كىعىًمليوا ًمٍنكيمٍ  آمىنيوا ال ًذينى  اَّلل ي  كىعىدى ﴿كقاؿ تعاذل: 
 ؽبىيمٍ  اٍرتىضىى ال ًذم ًدينػىهيمي  ؽبىيمٍ  كىلىييمىكًٌنىن   قػىٍبًلًهمٍ  ًمنٍ  ال ًذينى  اٍستىٍخلىفى  كىمىا اأٍلىٍرضً  يف 
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 بػىٍعدى  كىفىرى  كىمىنٍ  شىيػٍئنا ِب  ييٍشرًكيوفى  الى  يػىٍعبيديكنىيًن  أىٍمننا خىٍوًفًهمٍ  بػىٍعدً  ًمنٍ  كىلىيػيبىدًٌلىنػ هيمٍ 
 . (ُ)﴾اٍلفىاًسقيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  ذىًلكى 

 ًإيبىاانن  لًيػىٍزدىاديكا اٍلميٍؤًمًننيى  قػيليوبً  يف  الس ًكينىةى  أىنٍػزىؿى  ال ًذم ىيوى ﴿كقاؿ تعاذل: 
َّللً ً  ًإيبىاهًنًمٍ  مىعى   لًييٍدًخلى  حىًكيمنا. عىًليمنا اَّلل ي  كىكىافى  كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  جينيودي  كى

اًلًدينى  اأٍلىنٍػهىاري  ربىًٍتهىا ًمنٍ  ذبىٍرًم جىن اتو  كىاٍلميٍؤًمنىاتً  اٍلميٍؤًمًننيى   عىنػٍهيمٍ  كىييكىفًٌرى  ًفيهىا خى
 .(ِ)﴾عىًظيمنا فػىٍوزنا اَّلل ً  ًعٍندى  ذىًلكى  كىكىافى  سىيًٌئىاهًتًمٍ 

ي ةى  اغبٍىًمي ةى  قػيليوهًبًمي  يف  كىفىريكا ال ًذينى  جىعىلى  ًإذٍ ﴿كقاؿ تعاذل:   فىأىنٍػزىؿى  اعبٍىاًىًلي ةً  ضبًى
 هًبىا أىحىق   كىكىانيوا التػ ٍقوىل كىًلمىةى  كىأىٍلزىمىهيمٍ  اٍلميٍؤًمًننيى  كىعىلىى رىسيولًوً  عىلىى سىًكينػىتىوي  اَّلل ي 

 . (ّ)﴾عىًليمنا شىٍيءو  ًبكيلًٌ  اَّلل ي  كىكىافى  كىأىٍىلىهىا
رًًىٍم كىأىٍموىاؽبًًٍم ﴿كقاؿ تعاذل:  لًٍلفيقىرىاًء اٍلميهىاًجرًينى ال ًذينى أيٍخرًجيوا ًمٍن ًدًيى

تػىغيوفى فىٍضبلن ًمنى اَّللً  كىًرٍضوىاانن كىيػىٍنصيريكفى اَّلل ى كىرىسيولىوي أيكلىئً   .كى ىيمي الص اًدقيوفى يػىبػٍ
ديكفى يف  ُبوفى مىٍن ىىاجىرى إًلىٍيًهٍم كىالى هبًى يبىافى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم وبًي ارى كىاإٍلً كىال ًذينى تػىبػىو ءيكا الد 
صيديكرًًىٍم حىاجىةن فب ا أيكتيوا كىيػيٍؤثًريكفى عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى هًبًٍم خىصىاصىةه كىمىٍن ييوؽى 

كىال ًذينى جىاءيكا ًمٍن بػىٍعًدًىٍم يػىقيوليوفى رىبػ نىا اٍغًفٍر . نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى  شيح  
يبىاًف كىالى ذبىٍعىٍل يف قػيليوبًنىا ًغبلًّ لًل ًذينى آمىنيوا رىبػ نىا إً  ٍخوىانًنىا ال ًذينى سىبػىقيوانى اًبإٍلً ن كى لىنىا كىإلًً

 . (ْ)﴾رىءيكؼه رىًحيمه 
فمن يتدبٌر ىذه اآلًيت الكريبات، ابالعتماد على التفسري العرٌِب السليم،  
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ن ػن أعداء الدين، مػن، كبيػمؤمنيػر، بني الصحابة الػرؽ الكبيػػػفإنٌو سييدرؾ الف
 منافقني.ػمشركني كالػالكافرين كال

 كالرتبية اؼبعرفة مصدر ىو الكتاب ىذا كاف لقد»قاؿ سٌيد قطب: 
 اتريخ يف بعدي، يتكٌرر لػم جيل.. فريد البشر، من عبيل الوحيد كالتكوين كالتوجيو
 يف أحدثوا الذين الكراـ، الصحابة جيل -بعد  من كال قبل، من ال -البشريٌة 
 ،دراستو حقٌ  ،ييدرىس مػل الذم اؼبمتٌد، العميق اؽبائل اغبدث ذلك البشريٌة اتريخ
 ىذه -كقدره  هللا دبشيئة -أنشأ  الذم ىو اؼبصدر ىذا كاف لقد ..اآلف إذل

 اؼبعجزات صبيع تطاكؽبا ال اليت اؼبعجزة كىي. البشر عالػم يف اجملس مة اؼبعجزة
 أف ..مشهودة كاقعة معجزة كىي.. صبيعنا الرساالت صحبت اليت كاػبوارؽ،

  .(ُ)«فريدة اترىبٌية ظاىرة الفريد اعبيل ذلك كاف
الغرض من تكفيػر الغبلة لػمعظم الصحابة ىػػو أف يسٌولوا ألنفسهم  إفٌ  

اإلعراضى عن تلٌقي )الشريعة اإلسبلمٌية(، من طريق )الصحابة(، كاختبلؽ طريق 
 شيطاشٌل بديل، يقـو على ثبلثة أركاف سقيمة، كٌل السقامة:

(، مع االعتماد على أتكيبلت ربريفٌية، لكثري من آًيت )القرآف الكرصل -األّول
 ، إذل القوؿ بوقوع التحريف يف )القرآف الكرصل(. ذىاب بعض الغبلة صراحةن 

 االعتماد على الركاًيت السقيمة، اليت توافق أىواءىم؛ كىي قسماف:  -الثاين
 .الركاًيت السقيمة اؼبكذكبة، اؼبنسوبة إذل النيٌب  -1
 الركاًيت السقيمة، اؼبنسوبة إذل االثين عشر. -2

 االعتماد على أتكيبلت ربريفٌية للركاًيت، اليت زبالف أىواءىم. -الثالث
ٌل الوضوح أٌف ثبوت )فضل الصحابة( ابلدليل القرآشٌل القطعٌي  ك  ككاضح 

                                                           
 .ُِّْ/ّ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 هم البالية.ػهدـ كٌل أركانػالباطلة، ككفيل ب )الغبلة( كفيل ِببطاؿ كٌل عقائد
خمسة ػ(؛ لإذل مسألة )فضل الصحابة -يف ىذا الكتاب  -كإمٌبا تطرٌقت  

 أسباب رئيسة مهٌمة، ىي:
إٌف )تكفري الصحابة( يؤٌدم إذل تكذيب النصوص القرآنٌية، اليت تدٌؿ داللة  -1

 قطعٌية، على فضلهم، كخلودىم يف جٌنات النعيم.
إٌف )تكفري الصحابة( يؤٌدم إذل الطعن يف اؽبداية النبويٌة، كالتزكية النبويٌة،  -2

 النبوٌم، كاإلصبلح النبوٌم.  كالرتبية النبويٌة، كالتعليم
إٌف )تكفري الصحابة( يؤٌدم إذل الطعن يف الطريق الوحيد، اؼبوًصل إذل  -3

 معرفة )الشريعة اإلسبلمٌية(، كىو )طريق الصحابة(.
ى اختبلؽ )العقائد الباطلة(، كاختبلؽ ػإٌف )تكفري الصحابة( يؤٌدم إل -4

 لة(.)النصوص الباطلة(، كاختبلؽ )التأكيبلت الباط
إٌف )تكفري الصحابة( يؤٌدم إذل الطعن يف )الشريعة اإلسبلمٌية(؛ ابٌدعاء  -5

 أهٌنا شريعة مثالٌية )خيالٌية(، غري صاغبة للتطبيق الواقعٌي.
يبوا عن ثبلثة أسئلة كبرية:   فعلى الذين يكٌفركف الصحابة أف هبي

 اٍلميهىاًجرًينى  ًمنى  ليوفى اأٍلىك   كىالس اًبقيوفى ﴿من ىم اؼبدلوؿ عليهم بقولو تعاذل:  -1
 جىن اتو  ؽبىيمٍ  كىأىعىد   عىٍنوي  كىرىضيوا عىنػٍهيمٍ  اَّلل ي  رىًضيى  ِبًًٍحسىافو  اتػ بػىعيوىيمٍ  كىال ًذينى  كىاأٍلىٍنصىارً 

اًلًدينى  اأٍلىنٍػهىاري  ربىٍتػىهىا ذبىٍرًم ا ًفيهىا خى   ؟(ُ)﴾اٍلعىًظيمي  اٍلفىٍوزي  ذىًلكى  أىبىدن
اءي  مىعىوي  كىال ًذينى  اَّلل ً  رىسيوؿي  ؿبيىم ده ﴿كقولو تعاذل:   ريضبىىاءي  اٍلكيف ارً  عىلىى أىًشد 

نػىهيمٍ  ا ريك عنا تػىرىاىيمٍ  بػىيػٍ تػىغيوفى  سيج دن  ًمنٍ  كيجيوًىًهمٍ  يف  ًسيمىاىيمٍ  كىًرٍضوىاانن  اَّلل ً  ًمنى  فىٍضبلن  يػىبػٍ
يلً  يف  كىمىثػىليهيمٍ  التػ ٍورىاةً  يف  مىثػىليهيمٍ  ذىًلكى  الُسجيودً  أىثىرً   فىآزىرىهي  شىٍطأىهي  أىٍخرىجى  كىزىرٍعو  اإٍلًقبًٍ

                                                           
 .ََُ( التوبة: ُ)
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 ال ًذينى  اَّلل ي  كىعىدى  اٍلكيف ارى  هًبًمي  لًيىًغيظى  الُزر اعى  يػيٍعًجبي  سيوًقوً  عىلىى فىاٍستػىوىل فىاٍستػىٍغلىظى 
 ؟ (ُ)﴾عىًظيمنا كىأىٍجرنا مىٍغًفرىةن  ًمنػٍهيمٍ  الص اغًبىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا

َّللً ً  اَّلل ً  سىًبيلً  يف  تػيٍنًفقيوا أىال   لىكيمٍ  كىمىا﴿كقولو تعاذل:   الس مىاكىاتً  ًمريىاثي  كى
 ًمنى  دىرىجىةن  أىٍعظىمي  أيكلىًئكى  كىقىاتىلى  اٍلفىٍتحً  قػىٍبلً  ًمنٍ  أىنٍػفىقى  مىنٍ  ًمٍنكيمٍ  يىٍستىًوم الى  كىاأٍلىٍرضً 
  ؟(ِ)﴾خىًبريه  تػىٍعمىليوفى  دبىا كىاَّلل ي  اغبٍيٍسَنى  اَّلل ي  كىعىدى  كىكيبلًّ  كىقىاتػىليوا بػىٍعدي  ًمنٍ  أىنٍػفىقيوا ال ًذينى 

رًًىمٍ  ًمنٍ  أيٍخرًجيوا ال ًذينى  اٍلميهىاًجرًينى  لًٍلفيقىرىاءً ﴿كقولو تعاذل:   كىأىٍموىاؽبًًمٍ  ًدًيى
تػىغيوفى   الص اًدقيوفى. ىيمي  أيكلىًئكى  كىرىسيولىوي  اَّلل ى  كىيػىٍنصيريكفى  كىًرٍضوىاانن  اَّلل ً  ًمنى  فىٍضبلن  يػىبػٍ
ارى  تػىبػىو ءيكا كىال ًذينى  يبىافى  الد  ُبوفى  قػىٍبًلًهمٍ  ًمنٍ  كىاإٍلً ديكفى  كىالى  إًلىٍيًهمٍ  ىىاجىرى  مىنٍ  وبًي  يف  هبًى

 ييوؽى  كىمىنٍ  خىصىاصىةه  هًبًمٍ  كىافى  كىلىوٍ  أىنٍػفيًسًهمٍ  عىلىى كىيػيٍؤثًريكفى  أيكتيوا فب ا حىاجىةن  صيديكرًًىمٍ 
  ؟(ّ)﴾اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  نػىٍفًسوً  شيح  

 ًإذٍ  اٍلميٍؤًمًننيى  عىلىى اَّلل ي  مىن   لىقىدٍ ﴿من ىم اؼبصاديق الواقعٌية لقولو تعاذل:  -2
ليو أىنٍػفيًسًهمٍ  ًمنٍ  رىسيوالن  ًفيًهمٍ  بػىعىثى  تًوً  عىلىٍيًهمٍ  يػىتػٍ  اٍلًكتىابى  كىيػيعىلًٌميهيمي  كىيػيزىكًٌيًهمٍ  آًيى

ؿو  لىًفي قػىٍبلي  ًمنٍ  كىانيوا كىًإفٍ  كىاغبًٍٍكمىةى   ؟ (ْ)﴾ميًبنيو  ضىبلى
من ىم الذين ضبلوا أمانة نقل )القرآف الكرصل(، كأمانة نقل )السٌنة النبويٌة(،  -3

 ؟، إذل سائر الناسعن النيٌب 
يكوف  - الثبلثةعن ىذه األسئلة  -إٌف اعبواب الوحيد الفريد األكيد  

 ،اؼبسلمني ،فقط، ىي: كلمة )الصحابة(، الداٌلة على اؼبؤمنني ،بكلمة كاحدة

                                                           
 .ِٗ( الفتح: ُ)
 .َُ( اغبديد: ِ)
 .ٗ-ٖ( اغبشر: ّ)
 .ُْٔ( آؿ عمراف: ْ)
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 .   (األنصار)، كصباعة (اؼبهاجرين)كال سٌيما صباعة  ،الذين صحبوا النيٌب 
 نفي العصمة عن الصحابة:

 ،من األخطاء ،كليس القوؿ بفضل الصحابة يعين القوؿ بعصمتهم
معوف. كالذنوب؛ فإٌف العصمة  إمٌبا تكوف إلصباعهم، حني هبي

كلكٌن نفي العصمة عن الصحاٌِب ال يسوٌغ قبوؿ كٌل ما ييركل يف كتب 
التاريخ كاغبديث كالتفسري كاألدب؛ كال سٌيما إذا علمنا أٌف معظم الركاًيت اليت 

ركاًيت  -يف اغبقيقة  -اشتملت على نسبة بعض األخطاء إذل بعضهم ىي 
تٌج هبا. ،سقيمة، غري صاغبة  ألف وبي

كمعلـو أٌف )اتريخ الطربٌم( ىو أكرب اؼبصادر التارىبٌية القديبة اؼبشتملة 
على معظم الركاًيت اػباٌصة بذـٌ الصحابة، أبسانيدىا. كقد كاف اؼبصدر الرئيس 

 لكٌل كتب التاريخ اليت أيٌلًفت، بعد أتليفو، كاشتملت على ىذه الركاًيت.
ٌم لتاريخ الطربٌم(، من جهة السند؛ فإنٌنا فإذا عمدان إذل )النقد اػبرب 

 سنجد أٌف أسانيد معظم تلك الركاًيت أسانيد كاىية؛ لثبلثة أسباب رئيسة:
ٌي، ػٌي، كابن الكلبػف، كالكلبػخنػي مً ػود ركاة متٌػهىمني ابلكذب، كأبػػػكج -1

ىي  -كأمثاؽبم من اؼبتٌػهىمني  -كالواقدٌم، كسيف بن عمر. كركاًيت ىؤالء 
يف )اتريخ الطربٌم(، حبيث إنٌنا لو جٌردان )اتريخ الطربٌم( من  ،األكثر كركدنا

ـٌ الصحابة( إاٌل القليل القليل.ركاًيت ىؤالء، لى   ما بقي فيو فبٌا ىبٌص )ذ
كجود ركاة مطعوف يف ضبطهم، دبعَن أٌف علماء اعبرح كالتعديل كثٌقوىم من  -2

 هة الضبط. من ج ،جهة العدالة، كلكٌنهم بٌينوا ضعفهم
بعيد عن  -يف كثري من الركاًيت  -أٌف الراكم الذم ينتهي إليو السند  -3

، كىذا يعنػاألحداث ال ، أك زماانن كمكاانن ، أك مكاانن ي أٌف راكم ػمركيٌة زماانن
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م يكن قد اختلقها اختبلقنا، فإنٌو قد أخذىا من ركاة آخرين، ػاألحداث إف ل
 لتلك الركاًيت أدسل قيمة. قبهل أعياهنم كأحواؽبم؛ فبل تكوف

منت؛ فإنٌنا ػكإذا عمدان إذل )النقد اػبربٌم لتاريخ الطربٌم(، من جهة ال
 سنجد أٌف متوف معظم تلك الركاًيت متوف مريبة؛ لثبلثة أسباب رئيسة:

أٌف كثرينا من تلك الركاًيت اؼبريبة تنسب إذل بعض الصحابة ما يتورٌع عنو   -1
 لغدر كاػبيانة كاغبقد كاؼبكر كاللـؤ كالقسوة!!!كثري من مشركي قريش، من ا

أٌف كثرينا من تلك الركاًيت اؼبريبة تشتمل على تفصيبلت كثرية، تتعٌذر  -2
التوثيق اؼبرئٌي، كآالت التوثيق اإلحاطة هبا؛ فهل كاف الركاة يستعملوف آالت 

 !الصويٌت، يف ذلك الزماف؛ لينقلوا التفصيبلت اعبزئٌية، لتلك األحداث؟!!
 أٌف بعض تلك اؼبتوف متعارضة، يكٌذب بعضها بعضنا. -3

 تلك الركاًيتمن  أنٌو برمء يف مقٌدمة اترىبو قد بنٌيى  نفسو الطربمٌ ك  
. كقد كاف األىكذل أف ينقد تلك الركاًيت، كيكشف عن رةالتارىبٌية اؼبستنكى 

اترىبو؛  م يستطع، فاألىكذل أف ييعًرض عن ركايتها، يفػبطبلهنا، كنكارهتا؛ فإف ل
 يستطيعوف التمييز بني السليم كالسقيم.  فإٌف كثرينا من الناس ال
كليعلم الناظر يف كتابنا ىذا أٌف اعتمادم يف كٌل ما » قاؿ الطربٌم:

من األخبار  و فيو؛ إمٌبا ىو على ما ركيتي ي راظًبي ػأنٌ  ه فيو فبٌا شرطتي كرى ذً  أحضرتي 
ج جى ؾ حبي درً ىا إذل ركاهتا فيو، دكف ما أي دي سنً مي ىا فيو، كاآلاثر اليت أان ري اليت أان ذاكً 
ر النفوس، إاٌل اليسري القليل منو، إذ كاف العلم دبا كاف من كى ط بفً نبً العقوؿ، كاستي 
م ػى من لػإل ،غري كاصل - كما ىو كائن من أنباء اغبادثني - أخبار اؼباضني

الناقلني، دكف  ين، كنقلخربً مي ػِبخبار ال ؾ زماهنم، إاٌل درً م يي ػكل ،يشاىدىم
من  ،ي كتاِب ىذاػن فر النفوس. فما يكي كى االستخراج ابلعقوؿ، كاالستنباط بفً 
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و، من عي و، أك يستشنعو سامً ئي فبٌا يستنكره قارً  ،عن بعض اؼباضني ،خرب ذكرانه
م ػي اغبقيقة، فليعلم أنٌو لػي الصٌحة، كال معَن فػم يعرؼ لو كجهنا فػأجل أنٌو ل

ما أٌدينا ػا إنٌ ػبل بعض انقليو إلينا؛ كأنٌ ن قً ي مً ػتلنا، كإمٌبا أي بى من قً  ،يف ذلك ؤتى يي 
 .(ُ)«ٌدم إليناعلى كبو ما أي  ،ذلك

صاحب كتاب  -كمن اؼبعلـو أٌف الزبري بن بٌكار »كقاؿ ابن تيمٌية: 
كصاحب الطبقات، ككبونبا من  ،كاتب الواقدمٌ   ،كؿبٌمد بن سعد ،"األنساب"

أعلم هبذا الباب، كأصدؽ فيما ينقلونو من  - اؼبعركفني ابلعلم كالثقة كاالٌطبلع
 ،ق بعلمهمػوثى ػالذين ال ي ،كمن بعض أىل التواريخ ،كالكٌذابني ،جاىلنيػال
صدقهم، بل قد يكوف الرجل صادقنا، كلكن ال خربة لو ابألسانيد، حٌت يبٌيز  كال

د يف منا ابلكذب، أك ابلتزيُ   اغبفظ، أك متٌػهى ؿ كاؼبردكد، أك يكوف سيٌ بني اؼبقبو 
ـبنف  الركاية، كحاؿ كثري من اإلخبارٌيني، كاؼبؤٌرخني، ال سٌيما إذا كاف مثل أِب

كأمثالو. كمعلـو أٌف الواقدٌم نفسو خري عند الناس من مثل  ،بن وبىي لوط
م كبلـ الناس يف لً ثاؽبما، كقد عي كأم ،كأبيو ؿبٌمد بن السائب ،بن الكليبٌ  ىشاـ

ستأنس بو، كأٌما االعتماد كيي  ،د بوعتضى الواقدٌم، فإٌف ما يذكره ىو كأمثالو إمٌبا يي 
 .(ِ)«عليو دبجٌرده يف العلم، فهذا ال يصلح

ا عمدهتم يف اؼبنقوالت على تواريخ منقطعة كإمبٌ »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
اؼبعركفني ابلكذب، بل كابإلغباد، كعلماؤىم اإلسناد، ككثري منها من كضع 
د بن السائب، لوط بن وبىي، كىشاـ بن ؿبمٌ  يعتمدكف على نقل مثل أِب ـبنف
أمثاؿ ىؤالء ىم من  مع أفٌ  ،عند أىل العلم ،كأمثاؽبما من اؼبعركفني ابلكذب

                                                           
 .ٖ-ٕ/ُ( اتريخ الرسل كاؼبلوؾ: ُ)
 .ِْٕ/ِٕ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
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إذ كانوا يعتمدكف على من ىو يف غاية  ؛يف النقل ،ن يعتمدكف عليومى  لًٌ أجى 
 .(ُ)«ر يف الكتب، كال يعرفو أىل العلم ابلرجاؿذكى ن ال يي فبٌ  ،كاالفرتاء ،اعبهل

ا عمٌ  ،لةقبل األجوبة اؼبفصٌ  قاؿكاعبواب أف يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
أحدنبا  :فهو نوعاف ،ل عن الصحابة من اؼبثالبنقى ما يي  فٌ إ :ر من اؼبطاعنذكى يي 

دخلو من الزًيدة كالنقصاف ما ؼ قد ا ؿبر  كإمٌ  ،وا كذب كلٌ إمٌ  ،ما ىو كذب
 ،كأكثر اؼبنقوؿ من اؼبطاعن الصروبة ىو من ىذا الباب .كالطعن الذـٌ  جو إذلرً ىبي 

كمثل  ،لوط بن وبىي ،مثل أِب ـبنف ،اؼبعركفوف ابلكذب ،ابوفيركيها الكذٌ 
 .(ِ)«...ابنيكأمثاؽبما من الكذٌ  ،د بن السائب الكليبٌ ىشاـ بن ؿبمٌ 

)التارىبٌيات اإلصبالٌية العاٌمة(، الثابتة ابلتواتر اؼبعنوٌم، كالفرؽ كبري بني 
كن القطع بثبوهتا، كال سٌيما تلك كبني )التارىبٌيات التفصيلٌية اػباٌصة(، اليت ال يبي 

 كن القطع ببطبلهنا.اليت يبي 
 -عند قراءة كتب التاريخ  -كاػبطأ الكبري الذم يقع فيو أكثر الناس 

 من كلمات الركاًيت التارىبٌية!!! أهٌنم يثقوف بكٌل كلمة 
فحني يقرأ أكثر الناس ما كتبو اؼبؤٌرخوف، عن معركيت )اعبمل( ك)صٌفني(، 
؛ ذبدىم موقنني إيقاانن اتمًّا، بكٌل ما قرأكه، من تفصيبلت جزئٌية، ككأهٌنم  مثبلن

!!! ،يشاىدكف أفبلمنا كاثئقٌية كاقعٌية  عن )الػحرب العالػمٌية الثانية(، مثبلن
 -كآالت التوثيق الصويٌت  ،مع كجود آالت التوثيق اؼبرئيٌ  -نا اليـو إنٌ 

قبهل اغبقيقة، يف أكثر األخبار اغبديثة، كال أنمن على عقولنا من االلبداع 
ابألكاذيب اإلعبلمٌية؛ فكيف نركن إذل ركاًيت اترىبٌية قديبة ابلية كاىية، تطعن 

                                                           
 .ٗٓ-ٖٓ/ُالنبويٌة: ( منهاج السٌنة ُ)
 .ُٖ/ٓ( منهاج السٌنة النبويٌة: ِ)
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 فعاؿ كاألقواؿ؟!!!يف الكثري من )الصحابة(، كتنسب إليهم أقبح األ
إذل اإلعراض  -يف مقاـ الدفاع عن الصحابة  -إٌف اؼبنهج السليم يدعوان 

عن ركاًيت اآلحاد، حٌت لو صٌحح أسانيدىىا بعضي العلماء؛ ألهٌنا ال تيفيد أكثر 
من الظٌن، يف أحسن أحواؽبا؛ كالظٌن يسقط عند معارضة )فضل الصحابة(، 

 الثابت ثبواتن قطعيًّا، ابألدٌلة القرآنٌية. 
ض عن األدٌلة القطعٌية القرآنٌية، كنعتمد على تلك الركاًيت نيعرً  فكيف

ريبة، اليت ال قيمة ؽبا، يف ميزاف )النقد اغبديثٌي(، من مي ػاإلنسانٌية الواىية البالية ال
 جهيت السند كاؼبنت؟!!!

كاستمٌركا على ،  فإف قيل: إٌف بعض اؼبنافقني قد عاشوا بعد كفاة النيبٌ 
ىبفى  نفاقهم، يف عهد النبٌوة، كالوحي مستمٌر، فكيف النفاقهم، كقد خفي 

؛ ككيف نظٌن أٌف الصحابة،  نفاقهم، بعد انقطاع الوحي، بوفاة النيبٌ 
: قد علموا حبقيقة نفاقهم، فلم كالتابعني، كاتبعيهم، كعلماء اغبديث كالرتاجم

 يعٌدكىم من صبلة الصحابة؟!
مع خفاء نفاقهم، على  -بٌوة قلت: إٌف بقاء بعض اؼبنافقني، بعد عهد الن

ال يسوٌغ الطعن يف اؼبهاجرين كاألنصار، الذين  -الصحابة، كمن جاء بعدىم 
 ثبت فضلهم ابألدٌلة القرآنٌية القطعٌية.

فبل مسوًٌغ للطعن يف اؼبؤمنني الصادقني، الذين ىم صبهور أىل اؼبدينة، 
الذين استمٌركا على يف ذلك العهد، ابالعتماد على ذريعة كجود بعض اؼبنافقني، 

 نفاقهم، كخفي نفاقهم على سائر اؼبؤمنني!!! 
، إذل الطعن يف كبار كالطاعنوف يف )الصحابة( يٌتخذكف ىذه اؼبسألة ذريعةن 

  .كاألنصار ،مهاجرينػالصحابة، من ال
يستطيع أحد من الطاعنني أف  )أبو بكر(، الذم ال -ببل ريب  -كمنهم 
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 يف الغار، عند اؽبجرة من مٌكة إذل اؼبدينة.  ،ر أنٌو كاف صاحب النيٌب يينكً 
 اثٍػنػىنٍيً  اثىشلى  كىفىريكا ال ًذينى  أىٍخرىجىوي  ًإذٍ  اَّلل ي  نىصىرىهي  فػىقىدٍ  تػىٍنصيريكهي  ًإال  ﴿قاؿ تعاذل: 

 عىلىٍيوً  سىًكينػىتىوي  اَّلل ي  فىأىنٍػزىؿى  مىعىنىا اَّلل ى  ًإف   ربىٍزىفٍ  الى  ًلصىاًحًبوً  يػىقيوؿي  ًإذٍ  اٍلغىارً  يف  نبيىا ًإذٍ 
هي   كىاَّلل ي  اٍلعيٍليىا ًىيى  اَّلل ً  كىكىًلمىةي  الُسٍفلىى كىفىريكا ال ًذينى  كىًلمىةى  كىجىعىلى  تػىرىٍكىىا دلىٍ  هًجينيودو  كىأىي دى
 . (ُ)﴾حىًكيمه  عىزًيزه 

ر ىذه اغبقيقة التارىبٌية القطعٌية، فقد فضح نفسو كمن حاكؿ أف يينكً 
سقامة تفكريه، كسوء نٌيتو، كخبث مقصده؛ فقد اعرتؼ بنفسو، ككشف عن 

 . (ِ)هبذه اغبقيقة التارىبٌية بعض مفٌسرم )االثين عشريٌة( أنفسهم
 .(ّ)«القطعيٌ  للنقل بكر؛ أبو ىو بصاحبو: كاؼبراد»قاؿ الطباطبائٌي: 

ا حق   التدبُر؛ ألدركت فضل ىذا الرجل،  كلو قرأتى ىذه اآلية، كتدب رهتى
 .تو عند النيٌب كعظيم منزل

كيكفي أف تقرأ قوؿ أِب جعفر الطوسٌي، يف تفسريه ؽبذه اآلية؛ لتيدرؾ أٌف 
 -بتكُلف ابرد مفضوح  -ىذه اآلية قد أقٌضت مضاجعهم؛ كلذلك حاكؿ 

 .(فضل أِب بكر)التقليل من قيمة االستدالؿ هبا على 
 بكر؛ أِب تفضيل على يدؿٌ  ما اآلية يف كليس»قاؿ أبو جعفر الطوسٌي:  
 رجػػخ -كآلو  عليو هللا صٌلى - النيبٌ  أفٌ  اإلخبار ؾبٌرد﴾ اثٍػنػىنٍيً  اثىشلى ﴿ قولو: ألفٌ 
 كقولو: فيو، هماػكون عن خرب :﴾ارً ػػػاٍلغى  يػً ف مىاػىي  ًإذٍ ﴿ و:ػػقول ككذلك ره،ػغي وػػكمع
 فضيلة، ال تيفيد الصاحب تسمية ألفٌ  أيضنا؛ فيو، ال مدح﴾ ًلصىاًحًبوً  يػىقيوؿي  ًإذٍ ﴿

                                                           
 . َْ( التوبة: ُ)
 . ْٓ/ٓ، كؾبمع البياف يف تفسري القرآف: ُِِ/ٓ( انظر: التبياف يف تفسري القرآف: ِ)
 . ِٕٗ/ٗ( اؼبيزاف يف تفسري القرآف: ّ)
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 وبيىاًكريهي  كىىيوى  صىاًحبيوي  لىوي  قىاؿى ﴿ كالكافر: اؼبؤمن صفة يف قاؿ تعاذل هللا أفٌ  ترل أال
 كقوؿ اإلنساف، صاحب أبهٌنا البهيمة يسٌموف كقد .(ُ)﴾خىلىقىكى  اًبل ًذم أىكىفىٍرتى 
 إليك أرسل: لغريه اؼبسلم الرجل يقوؿ مشوؿ(. كقد ابزؿ )كصاحيب الشاعر:
 يكن مػل إف﴾ ربىٍزىفٍ  الى ﴿ كقولو: الفضل، على ذلك كال يدؿٌ  اليهودٌم، صاحيب
 قيل:﴾ مىعىنىا اَّلل ى  ًإف  ﴿ كقولو: اػبوؼ، عن ؿبض هني ىو بل دبدح، فليس ذمًّا،
 فيو يكن مػل معو، أبوبكر بو أيريد كلو -كآلو  عليو هللا صٌلى -النيٌب  بو اؼبراد إفٌ 

 لغريه، القائل يقوؿ كما التهديد، كجو على ذلك يكوف أف وبتمل ألنٌو فضيلة؛
 .حبالنا مػعالً  علينا، متطٌلع أنٌو يريد معنا، هللا إفٌ  ،ال تفعلٍ  القبيح: يفعل رآه إذا

 أفٌ  من بٌيناه دبا -كآلو  عليو هللا صٌلى -النيٌب  على نزلت أهٌنا بٌينا قد كالسكينة
 موضع فأين -كآلو  عليو هللا صٌلى -ابلنيٌب  ىبتصٌ  كاف اؼببلئكة هجنود التأييد
 أفٌ  بٌينا بل بكر، أِب على للطعن ىذا نذكر مػكل العناد؟ لوال للرجل، لةيالفض

 .(ِ)«صحيح غري الفضل على ابآلية االستدالؿ
كهبذا األسلوب التفكيكٌي السقيم يستطيع أُم ؿبرًٌؼ أف وبٌرؼ دالالت 

أسياده؛ كلكٌنو سيكوف ربريفنا آًيت القرآف الكرصل، على كفق أىوائو، كأىواء 
 مفضوحنا، ال ىبفى على العاقل اؼبنصف اللبيب!!!

 من،  بكر أِب فضيلة على اآلية ىذه دٌلت: »الفخر الرازمٌ  قاؿ
 من الكٌفار ىباؼ كاف أنٌو ألجل الغار؛ إذل ذىب لػٌما  أنٌو األٌكؿ كجوه:
 من أبنٌو ،بكر أِب ابطن على قاطعنا كاف   أنٌو فلوال قتلو، على مواييقدً  أف

 اؼبوضع؛ ذلك يف نفسىو، أصحبو مالى  كإاٌل  الصٌديقني، الصادقني اٌققني اؼبؤمنني

                                                           
 .ّٕ( الكهف: ُ)
  .ِِّ-ِِِ/ٓ( التبياف يف تفسري القرآف: ِ)
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 عليو، أعداءه يدؿٌ  أف من ػبافو ظاىره، خببلؼ وابطني  يكوف أف جىٌوز لو ألنٌو
 دؿٌ  اغبالة، تلك يف لنفسو، استخلصو فلٌما على قتلو. ـييقدً  أف من ػبافو كأيضنا
 اؽبجرة أفٌ  كىو الثاشل ظاىره. كفق على ،ابطنو أبفٌ  ،قاطعنا كاف   أنٌو على

 اؼبخلصني، من صباعة  هللا رسوؿ خدمة يف ككاف تعاذل، هللا ِبذف كانت
 تعاذل هللا أفٌ  فلوال بكر؛ أِب من أقرب هللا رسوؿ شجرة إذل النسب يف ككانوا
 الظاىر لكاف كإاٌل  اؽبائلة، الصعبة الواقعة تلك يف بكر، أاب يستصحب أبف أمره
 عاؿو  منصب على دؿٌ  التشريف هبذا إًٌيه هللا كزبصيص الصحبة. هبذه ىبٌصو أاٌل 
 ىو، . أٌما هللا رسوؿ فارقوا بكر أِب سول من كلٌ  أفٌ  الثالث الدين. يف لو،
 ىذا عند كخدمتو، كمبلزمتو مؤانستو على صرب بل كغريه، هللا، رسوؿى  سبق فما

 .(ُ)«العظيم... الفضل بوجً يي  كذلك ؛أحده  معو يبقى  مػل الذم الشديد، اػبوؼ
كإثبات فضل )أِب بكر(، كتربئتو من )تكفري الغبلة( كفيبلف ِبثبات 

؛ كبثبوت خبلفتو، تبطل كٌل األصوؿ العىقىديٌة، اليت تقـو صٌحة خبلفتو للنيٌب 
 .(ِ)اإلمامٌية االثنا عشريٌة( عليها )الفرقة

 ة أِب بكر( تقـو على )فضل الصحابة(، من جهتني:كصٌحة )خبلف
 .؛ ألنٌو كاحد من الصحابة، ببل ريبفضل أِب بكر نفسو -1
 فضل صبهور الصحابة الذين ابيعوه. -2

كإلبطاؿ )خبلفة أِب بكر( كاف على الغبلة أف يطعنوا يف فضلو، كفضل  
األٌمة(، يـو البيعة؛ الذين ابيعوه، من )اؼبهاجرين(، ك)األنصار(، كىم )صبهور 

ـٌ الصحابة(، قديػ، فاالستقتاؿ كلٌ   ،كلذلك يستقتل )الغبلة(  منا، كحديثنا.ػي )ذ

                                                           
 .ٔٔ-ٓٔ/ُٔالكبري: ( التفسري ُ)
 .َْٓ( انظر: فلسفات إسبلمٌية: ِ)



562 

كمن ىنا كاف اؼبذىب اغبٌق يف مسألة )الصحابة( ىو اؼبذىب الوسط،  
، كعظيم الذم ييثبت ما أثبتو القرآف الكرصل، من فضلهم، كمنزلتهم عند هللا 

 ي العصمة عنهم، كذبويز كقوع األخطاء منهم.ثواهبم، يـو القيامة؛ مع نف
بل يف الصحابة  ،فبل يسلم منو أكثر الناس ،ا الغلطكأمٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 
 .(ُ)«كفيمن بعدىم ،من قد يغلط أحياانن 

 مساكيهم، يف اؼبركيٌة اآلاثر ىذه إفٌ : كيقولوف»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 كالصحيح كجهو، عن كغيريًٌ  كنيًقص، فيو، زيد قد ما كمنها كذب، ىو ما منها
 مع كىم ئوف،طً ـبي  ؾبتهدكف كإٌما صيبوف،مي  ؾبتهدكف إٌما معذكركف، فيو ىم: منو
 كصغائره؛ اإلمث، كبائر عن معصـو الصحابة من كاحد كلٌ  أفٌ  يعتقدكف ال ذلك
 ييوًجب ما كالفضائل السوابق من همػكل جملة،ػال يػف الذنوب، عليهم ذبوز بل

 .(ِ)«...صدر إف ،منهم يصدر ما مغفرة
 أصدؽ من -حمد ػال ك -  النيبٌ  كأصحاب»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

، عليو تعم د من فيهم ييعرىؼ ال عنو، حديثنا الناس  من يقع كاف أنٌو مع كذابن
 .(ّ)«معصومني... كليسوا ذنوب، كؽبم يقع، ما هناتػال من أحدىم

                                                           
 .ُٕٗ/ُ( ؾبموعة الفتاكل: ُ)
 . َُِ/ّ( ؾبموعة الفتاكل: ِ)
 .ْٔٓ/ِ( منهاج السٌنة النبويٌة: ّ)
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 مراحعـمصادر والـلا

 
اؼبكتبة اإلسبلمٌية،  ـ،ُٗٗٗت ،األلباشلٌ آداب الزفاؼ يف السٌنة اؼبطٌهرة، * 

 ق. َُْٗعٌماف، الطبعة األكذل للطبعة اعبديدة، 

ق، ْٖٓالفرٌاء، ت يعلى ابن الصفات، القاضي أبو التأكيبلت ألخبار إبطاؿ* 
 الكويت. - الدكلٌية إيبلؼ دار

لنعيمٌي، جامعة اؼبصطفى العاؼبٌية، ابن تيمٌية كمنهجو يف اغبديث، أبو ؿبٌمد ا *
 ق.ُِْٗالطبعة األكذل، 

 الدين ق، كاتجٕٔٓالسبكٌي، ت الدين اؼبنهاج، تقيٌ  شرح اإلهباج يف* 
ق، دار البحوث للدراسات اإلسبلمٌية كإحياء الرتاث، دِب، ُٕٕالسبكٌي، ت

 ـ. ََِْق/ُِْْاإلمارات، الطبعة األكذل، 
، الػمدينة ؾبمع اؼبلك فهدق، ُُٗ، تالسيوطيٌ ، ي علـو القرآفػتقاف فاإل* 

 ق.ُِْٔ، الطبعة األكذلاؼبنٌورة، 
، القرضاكٌم، دار القلم، الكويت، الطبعة األكذل، ةالشريعة اإلسبلميٌ  االجتهاد يف* 

 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕ
ق، دار اآلفاؽ ْٔٓت ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ابن حـز األندلسيٌ * 

  ـ.ُّٖٗق/َُّْاعبديدة، بريكت، 
ق، دار إحياء الرتاث العرٌِب، بريكت، َّٕت ،أحكاـ القرآف، اعبٌصاص* 

 ـ. ُِٗٗق/ُُِْ
ق، دار الكتب العلمٌية، بريكت، ّْٓأبو بكر بن العرٌِب، ت أحكاـ القرآف،* 

 ـ. ََِّق/ُِْْالطبعة الثالثة، 
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، بريكت، الطبعة َٓٓت ،إحياء علـو الدين، أبو حامد الغزارلٌ *  ق، دار ابن حـز
 ـ. ََِٓق/ُِْٔاألكذل، 

ق، دار اؼبيماف، الرًيض، الطبعة ْٕٕت ،اختصار علـو اغبديث، ابن كثري* 
 ـ. َُِّق/ُّْْاألكذل، 

 بوالؽ، ق، مطبعةِّٗت القسطبلشٌل، البخارٌم، صحيح لشرح السارم إرشاد* 
 ق.ُِّّ السابعة، مصر، الطبعة

ق، دار الفضيلة، الرًيض، الطبعة األكذل، َُِٓت ،الشوكاشلٌ  إرشاد الفحوؿ،* 
  ـ.َََِق/ُُِْ

ق، مكتبة الرشد، الرًيض، ْْٔت ،اإلرشاد يف معرفة علماء اغبديث، اػبليليٌ * 
  ـ.ُٖٗٗق/َُْٗالطبعة األكذل، 

ق، الدار السلفٌية، ُُِٖت ،إرشاد النٌقاد إذل تيسري االجتهاد، األمري الصنعاشلٌ * 
 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓالطبعة األكذل، الكويت، 

ق، دار اؼبيماف، الرًيض، الطبعة ْٖٔت ،أسباب نزكؿ القرآف، الواحدمٌ * 
 ـ. ََِٓق/ُِْٔاألكذل، 

ـ، مكتبة ُٕٕٗت ،اإلسرائيلٌيات يف التفسري كاغبديث، ؿبٌمد حسني الذىيبٌ * 
 كىبة، القاىرة.

ـ، ُّٖٗت ،و شهبةحٌمد أبػر، مػي كتب التفسيػموضوعات فػاإلسرائيلٌيات كال* 
 ق. َُْٖمكتبة السٌنة، القاىرة، الطبعة الرابعة، 

، جٌدة، الطبعة األكذل، السوادمٌ ق، مكتبة ْٖٓت ،األظباء كالصفات، البيهقيٌ * 
  ـ.ُّٗٗق/ُُّْ

ق، اؼبكتبة اؼبٌكٌية، مػٌكػػػة ْْٕ، أبو الوليد الباجٌي، تاإلشارة يف معرفة األصوؿ* 
 .ـُٔٗٗ/قُُْٔى، ػالطبعة األكلالػمكٌرمػة، دار البشػػػائػػر اإلسبلمٌية، بيػركت، 
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ق، مكتبة مٌكة الثقافٌية، ُّٗت ،اإلشراؼ على مذاىب العلماء، ابن اؼبنذر* 
 ـ.ََِْق/ُِْٓرأس اػبيمة، اإلمارات، الطبعة األكذل، 

مطبعة الدكلة، إسطنبوؿ، ق، ِْٗت ،أبو منصور البغدادمٌ ، أصوؿ الدين* 
 ـ.ُِٖٗق/ُّْٔالطبعة األكذل، 

ـ، دار نشر َُِٔأصوؿ الفقو فػي نسيجو اعبديد، مصطفى الزلػمٌي، ت* 
 ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكذل، 

ة، الطبعة مكٌرمػم الفوائد، مٌكة الػـ، دار عالُّٕٗت ،أضواء البياف، الشنقيطيٌ * 
  ق.ُِْٔاألكذل، 

مكٌرمة، الطبعة ػالقرل، مٌكة ال ق، جامعة أـٌ ّٖٖت ،يٌ ػخطٌابػأعبلـ اغبديث، ال* 
 ـ. ُٖٖٗق/َُْٗاألكذل، 

ق، دار ابن اعبوزٌم، الدٌماـ، الطبعة األكذل، ُٕٓت ،إعبلـ اؼبوقٌعني، ابن القٌيم* 
 ـ. ََِِق/ُِّْ

ـ، مكتبة القاىرة، َُٔٗالغمارٌم، تإقامة الدليل على حرمة التمثيل، أضبد * 
 ـ.ََِْق/ُِْٓالقاىرة، الطبعة الثالثة، 

ق، مكتبة العلـو كاغبكم، ََٔت ،مقدسيٌ ػاالقتصاد يف االعتقاد، عبد الغيٌن ال* 
 ـ.ََُِق/ُِِْاؼبدينة اؼبنٌورة، الطبعة الثانية، 

كت، الطبعة ق، دار الكتب العلمٌية، بري ّٖٓت ،اإللزامات كالتتٌبع، الدارقطينٌ * 
 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓالثانية، 

عىٌماف، دار  -دار الفتح ، قَّْ، تأبو بكر الباقبلشلٌ ، االنتصار للقرآف* 
 .ـََُِ/قُِِْ ،الطبعة األكذل، بريكت -حـز  ابن
الطبعة الثانية،  بريكت، الػمفيد، ق، دارُّْالػمفيد، ت الػمقاالت، أكائل* 

 ـ.ُّٗٗق/ُُْْ
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العلمٌية، بريكت،  الكتب ق، دارَْٖت الوزير، ابن اػبلق، على اغبقٌ  إيثار* 
 ـ. ُٕٖٗق/َُْٕالثانية،  الطبعة

اقرأ،  ق، دارّّٕت صباعة، التعطيل، ابن أىل حجج قطع يف الدليل إيضاح* 
 ـ.ََِٓق/ُِْٓ األكذل، دمشق، الطبعة

 الطبعة بريكت، العرٌِب، الرتاث إحياء ق، دارُُُُاألنوار، الػمجلسٌي، ت حبار* 
  ـ.ُّٖٗق/َُّْالػمصٌححة،  الثالثة

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* 
مصر، الطبعة األكذل،  -ق، دار ىجر، اعبيزة ْٕٕت ،البداية كالنهاية، ابن كثري* 

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕ
، دكلة قطر، الطبعة قْٖٕت ،معارل اعبويينٌ ػأبو ال، الربىاف يف أصوؿ الفقو* 

 ق.ُّٗٗاألكذل، 
ق، مكتبة دار الرتاث، القاىرة، ْٕٗت ،الربىاف يف علـو القرآف، الزركشيٌ * 

 ـ.ُْٖٗق/َُْْالطبعة الثالثة، 
، بريكت ،دار صادر ،قََْكبو ت  ،اف التوحيدمٌ أبو حيٌ ، الذخائرالبصائر ك * 

 .ـُٖٖٗ/قَُْٖالطبعة األكذل، 
منارة، جٌدة، الطبعة األكذل، ػـ، دار الُٗٗٗ، تالبواكري، علٌي الطنطاكمٌ * 

 ـ.ََِٗق/َُّْ
عذارٌم،  ، ابنمغربػمغرب يف اختصار أخبار ملوؾ األندلس كالػالبياف ال* 
ق، دار الغػػػػرب اإلسػبلمٌي، تػػونػػس، الطبعػة األكلػى، ُِٕبعد  ت

 ـ. َُِّق/ُّْْ
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ة، ػػػة الثانيػػػػركت، الطبعػػػػػر، بيػػػػػػػػػق، دار الفكَٖٖت ،دكفػػػػػػػػخ ابن خلػػػػاتري* 
  ـ.ََُِق/ُُِْ

ق، دار الغرب اإلسبلمٌي، بريكت، ّْٔت ،اتريخ بغداد، اػبطيب البغدادمٌ * 
 ـ.ََُِق/ُِِْعة األكذل، الطب
معارؼ، القاىرة، الطبعة ػق، دار الَُّت ،اتريخ الرسل كاؼبلوؾ، الطربمٌ * 

 ـ.ُٕٔٗق/ُّٕٖالثانية، 
آابد،  معارؼ العثمانٌية، حيدرػق، دائرة الِٔٓت ،التاريخ الكبري، البخارمٌ * 

 الدكن، اؽبند. 
، دمشق، دار نور الصباحق، َٔٔس التقديس، الفخر الرازٌم، تيسأت *

  ـ.َُُِالطبعة األكذل، 
مكتب اإلسبلمٌي، بريكت، ػق، الِٕٔت ،أتكيل ـبتلف اغبديث، ابن قتيبة* 

  ـ.ُٗٗٗق/ُُْٗمؤٌسسة اإلشراؽ، الدكحة، الطبعة الثانية، 
ق، دار إحياء الرتاث َْٔالتبياف يف تفسري القرآف، أبو جعفر الطوسٌي، ت* 

 العرٌِب.  
ـ، دار نشر َُِٔيف القرآف، مصطفى الزلػمٌي، ت التبياف لرفع غموض النسخ* 

 ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكذل، 
ـ، سفارة الػجمهوريٌة، دمشق، ُٖٗٗتػحرير الوسيلة، الػخمييٌن، ت* 

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٖ
الطبعة ، الرًيض، دار طيبة، قَْٗت ،ابن أِب حافظ، متعةػحرصل نكاح الػت* 

 . الثانية
ق، دار الكتب العلمٌية، بريكت، الطبعة ُُٗت ،السيوطيٌ تدريب الراكم، * 

  ـ.ُٔٗٗق/ُُْٕاألكذل، 
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ـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػتراثنا الفكرٌم، م* 
 ـ.ََِّق/ُِْْاػبامسة، 

، كزارة األكقاؼ كالشؤكف قْْٕالتعديل كالتجريح، أبو الوليد الباجٌي، ت* 
 ـ.  ُُٗٗق/ُُُْ اإلسبلمٌية، الػمغرب،

د صادؽ ؿبمٌ تفريج اػباطر يف مناقب الشيخ عبد القادر، ألٌفو ابلفارسٌية: * 
، ربليٌ الدين اإل يالقادر بن ؿبي عبدالشهاٌِب السعدٌم، ترصبو إذل العربٌية:  القادرمٌ 

 ـ. ُّٖٖق/ََُّمطبعة مريس، مصر، 
كتب العلمٌية، ق، دار الْٕٓت ،تفسري البحر ايط، أبو حٌياف األندلسيٌ * 

 ـ.ُّٗٗق/ُُّْبريكت، الطبعة األكذل، 
، الرًيض، د بن سعودجامعة ؿبمٌ ، قْٖٔت ،الواحدمٌ ، التفسري البسيط* 

 .قَُّْالطبعة األكذل، 
ـ، الدار التونسٌية، تونس، ُّٕٗت ،تفسري التحرير كالتنوير، ابن عاشور* 

 ـ. ُْٖٗ
منار، القاىرة، ػـ، دار الُّٓٗت ،تفسري القرآف اغبكيم، ؿبٌمد رشيد رضا* 

 الطبعة الثانية.
مصر،  -ق، مؤٌسسة قرطبة، اعبيزة ْٕٕت ،تفسري القرآف العظيم، ابن كثري* 

 ـ.َََِق/ُُِْالطبعة األكذل، 
ق، دار الفكر، بريكت، الطبعة األكذل، َٔٔالتفسري الكبري، الفخر الرازٌم، ت* 

 ـ. ُُٖٗق/َُُْ
 ـ، مكتبة كىبة، القاىرة.ُٕٕٗت ،ؿبٌمد حسني الذىيبٌ ، ػمفٌسركفالتفسري كال* 

ق، دار الكتاب العرٌِب، بريكت، الطبعة ٕٔٔت ،التقريب كالتيسري، النوكمٌ * 
  ـ.ُٖٓٗق/َُْٓاألكذل، 
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، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، العراؽـ، ُّٖٖت ،دكزم، ةتكملة اؼبعاجم العربيٌ * 
 .ـَََِ - ُٕٗٗالطبعة األكذل، 

 ق.َُّْق، دار القلم، بريكت، ٕٗٓابن الػجوزٌم، ت تلبيس إبليس،* 
ق، مكتبة ِٖٕ)الرٌد على البكرٌم(، ابن تيمٌية، ت تلخيص كتاب االستغاثة* 

 .رةمنو  ػمدينة الػالالغرابء األثريٌة، 
الطبعة األكذل، ، دار الراية، الرًيضـ، ََِٖ ، تبكر أبو زيد، التمثيل* 

 .قُُُْ
 ،ةكزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميٌ ، قّْٔت ،بن عبد الربٌ التمهيد، ا* 
 ـ.ُٕٔٗ/قُّٕٖ، مغربػال

خامسة، ػالطبعة ال، الرًيض، دػػػػػػة الرشػػمكتب، قُُّ، تمةػبن خزي، االتوحيد* 
 .ـُْٗٗ/قُُْْ

مكتبة ػق، الُُِٖت ،معاشل تنقيح األنظار، األمري الصنعاشلٌ ػتوضيح األفكار ل* 
  اؼبنورٌة.السلفٌية، اؼبدينة 

 ،حيدر آابد الدكن، ةدائرة اؼبعارؼ العثمانيٌ ، قّْٓ، تافبن حبٌ ، االثقات* 
 ـ.ُِٖٗق/َُِْ -ـ ُّٕٗ/قُّّٗالطبعة األكذل، ، اؽبند

ق، دار ِْٗثػمار القلوب يف اؼبضاؼ كاؼبنسوب، أبو منصور الثعاليٌب، ت* 
 ـ.ُْٗٗق/ُُْْالبشائر، دمشق، الطبعة األكذل، 

ق، مطبوع ضمن ُُِٖت ،يف علم األثر، األمري الصنعاشلٌ مرات النظر ػث* 
، بريكت، الطبعة األكذل،  ؾبموعة لببة الفكر، البن حجر العسقبلشٌل، دار ابن حـز

 .ـََِٔق/ُِْٕ
مصر، الطبعة األكذل،  -ق، دار ىجر، اعبيزة َُّت ،جامع البياف، الطربمٌ * 

 ـ.ََُِق/ُِِْ
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اعبوزٌم، الدٌماـ،  ق، دار ابنّْٔت ،جامع بياف العلم كفضلو، ابن عبد الربٌ * 
 ـ.ُْٗٗق/ُُْْالطبعة األكذل، 

ر، دمشق ػكثي ق، دار ابنٕٓٗت ،حنبليٌ ػحكم، ابن رجب الػجامع العلـو كال* 
 ـ.ََِٖق/ُِْٗبريكت، الطبعة األكذل،  -

ق، مؤٌسسة الرسالة، ُٕٔت ،القرطيبٌ أبو عبد هللا اعبامع ألحكاـ القرآف، * 
 ـ.ََِٔق/ُِْٕبريكت، الطبعة األكذل، 

مكٌرمة، الطبعة ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،جبلء األفهاـ، ابن القٌيم* 
 ق.ُِْٓاألكذل، 

ق، مؤٌسسة النشػػر ُِٔٔجواىػػػر الكبلـ، مػحٌمد حسػػن النجفٌي، ت* 
 ق. ُّْْاإلسبلمٌي، الطبعة األكذل، 

دار ق، ٕٕٓ، ؿبيي الدين اغبنفٌي، تحنفٌيةػمضٌية يف طبقات الػىر الاعبوا* 
 ـ.ُّٗٗق/ُُّْ، الثانيةمصر، الطبعة  -ىجر، اعبيزة 

مكٌرمة، الطبعة ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،حادم األركاح، ابن القٌيم* 
  ق. ُِْٖاألكذل، 

ق، دار الكتب العلمٌية، بريكت، الطبعة َْٓت ،ماكردمٌ ػاغباكم الكبري، ال* 
  ـ.ُْٗٗق/ُُْْاألكذل، 

 ـ، الطبعة الثالثة.ُٖٗٗاغبكومة اإلسبلمٌية، اػبمييٌن، ت* 
اغببلؿ كاغبراـ يف اإلسبلـ، القرضاكٌم، مكتبة كىبة، القاىرة، الطبعة الثانية * 

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖكالعشركف، 
هضة مصر، الطبعة ػـ، نُٔٗٗت ،يٌ ػغزالد الحمٌ ػم، دفاع عن العقيدة كالشريعة* 
 ـ.ََِٓابعة، سال
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ق، دار اإلماـ الرٌكاس، بريكت، الطبعة ٕٗٓدفع شبو التشبيو، ابن اعبوزٌم، ت* 
 ـ.ََِٕق/ُِْٖالرابعة، 

مة ػة، الرتجػيػة الثانػدف، الطبعػػػػو الدكلٌية، لنػػػمة العفة، منظٌ ػمحاكمة العادلػل الػدلي* 
 ـ.  َُِْالعربٌية، 

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، الرًيض، 

ـ، دار الشركؽ، بريكت، الطبعة األكذل، َُٓٗت ،رسالة التوحيد، ؿبٌمد عبده* 
 ـ.ُْٗٗق/ُُْْ

، ، القاىرةالشعبدار ، قْٓٔت ،القشريمٌ ، أبو القاسم ةالرسالة القشرييٌ * 
 ـ.ُٖٗٗق/َُْٗ

، األكذلـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة َُِْت ،حٌمد قطبػمركائز اإليباف، * 
 ـ.ََُِق/ُِِْ

مكٌرمة، الطبعة األكذل، ػم الفوائد، مٌكة الػعالق، دار ُٕٓت ،الركح، ابن القٌيم* 
 ق.ُِّْ

الطبعة ، مكٌرمةػم الفوائد، مٌكة الػدار عالق، َْٖالركض الباسم، ابن الوزير، ت* 
 . قُُْٗاألكذل، 

مكتب اإلسبلمٌي، بريكت، الطبعة ػق، الٕٗٓت ،مسري، ابن اعبوزمٌ ػزاد ال* 
 ـ.ُْٖٗق/َُْْالثالثة، 

ق، مؤٌسسة الرسالة، بريكت، الطبعة السابعة ُٕٓت ،القٌيممعاد، ابن ػزاد ال* 
 ـ.ُْٗٗق/ُُْٓكالعشركف، 
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ـ، مكتبة اؼبعارؼ، الرًيض، ُٗٗٗت ،سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباشلٌ * 
 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٔالطبعة األكذل، 

، الثانية الطبعة، اضػػالري -ة ػػدار الراي، قُُّؿ، تبٌل ػػخػأبو بكر ال، ةنٌ ػػػػالس* 
 .ـُْٗٗ/قُُْٓ

ـ، دار ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمالسٌنة النبويٌة بني أىل الفقو كأىل اغبديث، * 
 ـ.ُٖٗٗالثالثة، ، الطبعة بريكت - الشركؽ، القاىرة

ق، مؤٌسسة الرسالة، بريكت، الطبعة ْٖٕت ،يٌ ػر أعبلـ النببلء، الذىبػسي* 
  األكذل.

، بريكت، الطبعة ابن دار ق،َُِٓت ،يٌ ػالشوكانالسيل اعبرٌار، *  األكذل،  حـز
 ـ.ََِْق/ُِْٓ

ق، دار القػارئ، بيػركت، الطبعة ٕٔٔالػحلٌػٌي، ت اإلسبلـ، نػجػػم الدين شػػػػرائع* 
   ـ.ََِْق/ُِْٓاغبادية عشرة، 

ق، دار الكتب العلمٌية، َٖٔت ،شرح التبصرة كالتذكرة، زين الدين العراقيٌ * 
 ـ. ََِِق/ُِّْبريكت، الطبعة األكذل، 

ق، دار ُٖٗت ،يٌ ػٌي على العقائد العضديٌة، جبلؿ الدين الدٌكانػشرح الدٌكان* 
 ق.ُُّٕالطباعة العامرة، 

ـ، دار الوطن، الرًيض، الطبعة ََُِت ،شرح رًيض الصاغبني، ابن عثيمني* 
  ق.ُِْٕ - ُِْٔاألكذل، 

عة مكٌرمة، الطبػق، مكتبة الباز، مٌكة الِٕٔت ،رح سنن ابن ماجو، مغلطامش* 
 ـ.ُٗٗٗق/ُُْٗاألكذل، 

ق، مكتبة الرشد، الرًيض، الطبعة ْْٗت ،شرح صحيح البخارٌم، ابن بطٌاؿ* 
 ـ.ََِّق/ُِّْالثانية، 
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دمشق، الطبعة الثامنة،  -شرح العقيدة الطحاكيٌة، الػمكتب اإلسبلمٌي، بريكت * 
 ـ.ُْٖٗق/َُْْ

العلمٌية، بريكت، ق، دار الكتب ُٖٔشرح فتح القدير، ابن اؽبماـ اغبنفٌي، ت* 
 ـ.ََِّق/ُِْْالطبعة األكذل، 

ـ، دار الثرًٌي، الرًيض، الطبعة ََُِت ،منظومة البيقونٌية، ابن عثيمنيػشرح ال* 
  ـ.ََِّق/ُِّْالثانية، 

بريكت، الطبعة اػبامسة،  -ق، دار ابن كثري، دمشق ِٔٓت ،صحيح البخارمٌ * 
  ـ.ُّٗٗق/ُُْْ

، دار إحياء الرتاث العرٌِب، بريكت، قٖٕٔ، تصحيح البخارٌم بشرح الكرماشلٌ * 
 ـ.ُُٖٗق/َُُْالطبعة الثانية، 

ى، ػرة، الطبعة األكلػػحديث، القاىػق، دار الُِٔت ،لمػػح مسػػصحي* 
 ـ.ُُٗٗق/ُُِْ

مصريٌة ابألزىر، الطبعة ػمطبعة الػق، الٕٔٔت ،شرح النوكمٌ بمسلم صحيح * 
  ـ.ُِٗٗق/ُّْٕاألكذل، 

دار العاصمة، الرًيض، الطبعة ، قُٕٓت ،مقيٌ الابن ، لةمرسى ػالصواعق ال* 
 .قَُْٖاألكذل، 

دار الغرب اإلسبلمٌي، بريكت، ق، ّْٔت ،ابن الصبلحصيانة صحيح مسلم، * 
 ـ. ُْٖٗق/َُْْ

الطبعة ، بريكت ،ةدار الكتب العلميٌ ، قِِّالضعفاء الكبري، العيقىيلٌي، ت* 
 .ـُْٖٗ/قَُْْاألكذل، 

مكٌرمة، الطبعة ػم الفوائد، مٌكة الػدار عالق، ُٕٓاؽبجرتني، ابن القٌيم، ت طريق* 
  ق.ُِْٗاألكذل، 
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اإلسبلمٌي، الطبعة األكذل،  النشر ـ، مؤٌسسةُُٗٗالوثقى، اليزدٌم، ت العركة* 
 ق.َُِْ

بريكت، الطبعة الثانية،  -ق، دار ابن كثري، دمشق ّٖٖالعزلة، الػخطٌابػٌي، ت* 
 ـ.َُٗٗق/َُُْ

العصرانٌيوف بني مزاعم التجديد كميادين التغريب، ؿبٌمد حامد الناصر، مكتبة * 
 ـ. ََُِق/ُِِْالكوثر، الرًيض، الطبعة الثانية، 

 .الرًيض - دار العاصمة، قّٗٔ، تالشيخ األصبهاشلٌ ، أبو العظمة* 
 ق.َُّٖـ، الطبعة الثانية، ُْٔٗعقائد اإلمامٌية، مػحٌمد رضا الػمظٌفر، ت* 
دار طيبة، الرًيض،  ق،ّٖٓت، الدارقطنػٌي، العلل الواردة يف األحاديث النبويٌة* 

 ـ.ُْٗٗق/ُُْٓالطبعة األكذل، 
ق، بريكت، دار الكتب العلمٌية، ٖٓٓت ،عمدة القارم، بدر الدين العيينٌ * 

  ـ.ََُِق/ُُِْالطبعة األكذل، 
الطبعة األكذل، ـ، مكتبة الرتاث اإلسبلمٌي، ُٗٗٗت ،فتاكل الشيخ األلباشلٌ * 

  ـ.ُْٗٗق/ُُْْ
بن  مؤٌسسة الشيخ ؿبٌمد ـ،ََُِت ،عثيمنيابن  فتاكل نور على الدرب،* 

 ق.ُّْْصاحل العثيمني الػخرييٌة، الرًيض، الطبعة األكذل، 
دار الػمعرفة، بريكت، الطبعة األكذل،  ق،ّْٔت ،ابن الصبلح كمسائل فتاكل* 

 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔ
 معرفة، بريكت.ػق، دار الِٖٓت ،عسقبلشلٌ فتح البارم، ابن حجر ال* 
ق، دار الكتب العلمٌية، بريكت، ّٖٔالفتوحات الػمٌكػٌية، ابن عربػٌي الػحاتػمٌي، * 

 ـ.ُٗٗٗق/َُِْالطبعة األكذل، 
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ريٌة، صيدا ػػمكتبة العصػق، الِْٗت ،دادمٌ ػػػور البغػػػػؽ، أبو منصرى ػػػن الفً ػؽ بيرٍ ػػالفى * 
 ـ.ُٓٗٗق/ُُْٔبريكت،  -
 ق، دار الكتاب العرٌِب، بريكت.ّٖٔفصوص اغبكم، ابن عربػٌي الػحاتػمٌي، * 
ـ، دار كمكتبة اؽببلؿ، بريكت، ُٕٗٗفلسفات إسبلمٌية، ؿبٌمد جواد مغنٌية، ت* 

 ـ.  ُّٗٗدار اعبواد، بريكت، الطبعة السادسة، 
عة األكذل مكٌرمة، الطبػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،الفوائد، ابن القٌيم* 

 ق.ُِْٗ
ق، مكتبة الػمحبٌلتػٌي، الطبعة الثالثة، َُُْالفوائد الطوسٌية، الػحٌر العاملٌي، ت* 

 ق.ُِّْ
ق، دار الكتب ُِِٓ، اللكنوٌم، تم الثبوتبشرح مسل  فواتح الرضبوت * 

 ـ.ََِِق/ُِّْالعلمٌية، بريكت، الطبعة األكذل، 
شركؽ، بريكت، الطبعة الثانية ـ، دار الُٔٔٗت ،يف ظبلؿ القرآف، سٌيد قطب* 

 ـ. ََِّق/ُِّْكالثبلثوف، 
 ـ، الػمكتبُٔٔٗت الػمعٌلمٌي، الرحػمن عبد العقائد، تصحيح إلػى القائد* 

 .ـُْٖٗ/قَُْْ الثالثة، دمشق، الطبعة -اإلسبلمٌي، بريكت 
سركر، دار الشركؽ، القاىرة،  جنائٌي الدستورٌم، أضبد فتحيٌ ػالقانوف ال* 

 ـ. ََِِ
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، 
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القلم، دمشق، الدار الشامٌية، بريكت، خالدٌم، دار ػٌي، صبلح الػالقصص القرآن* 
 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗالطبعة األكذل، 

ـ، مؤٌسسة الرسالة ُُْٗت، ميٌ ػماؿ الدين القاسػقواعد التحديث، ج* 
 ـ.ََِْق/ُِْٓانشركف، بريكت، الطبعة األكذل، 

، مكتبة دار قّٖٔت ،يٌ مكٌ ػأبو طالب ال ،محبوبػقوت القلوب يف معاملة ال* 
 ـ.ََُِق/ُِِْالطبعة األكذل، الرتاث، القاىرة، 

، ةدار الكتب العلميٌ ، قَّٔت ،الدين ابن األثري عزٌ ، الكامل يف التاريخ* 
 ـ. ُٕٖٗ/قَُْٕ، األكذلالطبعة ، بريكت

 مة فاف دايك. ػس، ترجمقد  ػالكتاب ال* 
ق، مكتبة العبيكاف، الرًيض، الطبعة األكذل، ّٖٓالكٌشاؼ، الزـبشرٌم، ت* 

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٖ
ق، مكتبة القدسٌي، ُُِٔشف الػخفاء كمزيل اإللباس، العجلوشٌل، تك* 

 ق.ُُّٓالقاىرة، 
ق، دار ٕٗٓت ،جوزمٌ ػمشكل من حديث الصحيحني، ابن الػكشف ال* 

  الوطن، الرًيض.
معارؼ ػق، دائرة الّْٔت ،خطيب البغدادمٌ ػالكفاية يف علم الركاية، ال* 

  ق.ُّٕٓالعثمانٌية، 
، 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 
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مطبوعات ػق، مكتب الِٖٓت ،يٌ ػميزاف، ابن حجر العسقبلنػلساف ال* 
 ـ.ََِِق/ ُِّْ، حلب، الطبعة األكذل،ٌيةاإلسبلم

، دار العلم للمبلينيـ، ُٖٔٗ، تالصاحل صبحيٌ ، مباحث يف علـو القرآف* 
 ـ.ُٕٕٗ العاشرة،الطبعة بريكت، 

ق، دار الكتاب َْٔالػمبسوط فػي فقو اإلمامٌية، أبو جعفر الطوسٌي، ت* 
 ـ.ُِٗٗق/ُُِْاإلسبلمٌي، بريكت، 

، دار الصميعٌي، الرًيض، قْٖٕت ،يٌ ػجوينػال معارلػالورقات، أبو المتػن * 
 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٔالطبعة األكذل، 

 ـ، كآخركف.ُّٓٗحٌمد رشيد رضا، تػمنار، مػجٌلة الػم* 
ق، دار الػمرتضى، بريكت، ْٖٓمػجمع البياف يف تفسري القرآف، الطبػرسٌي، ت* 

 ـ.ََِٔق/ُِْٕالطبعة األكذل، 
مػجمع الػملك ق، ِٖٕت ،بن تيمٌية دشيخ اإلسبلـ أحػم جموع فتاكلػم* 
 ـ.ََِْق/ُِْٓ، الػمدينة الػمنٌورة، فهد
 ،نػثيميػح العػد بن صالػحمٌ ػخ مػيػػل فضيلة الشػػائػوع فتاكل كرسػػػجمػم* 
 ق.ُُّْـ، دار الوطن، الرًيض، الطبعة األخرية، ََُِت
ـ، دار القاسم، الرًيض، ُٗٗٗت ،ازػػوع فتاكل كمقاالت متنٌوعة، ابن بػجمػم* 

 الطبعة األكذل.
 الػمكتبة التوفيقٌية، القاىرة.  ق،َٓٓت، يٌ ػجموعة رسائل اإلماـ الغزالػم* 

منصورة، الطبعة ػاء، الػػػػق، دار الوفِٖٕت ،الفتاكل، ابن تيمٌية ةجموعػم* 
 ـ.ََِٓق/ُِْٔالثالثة، 

ق، دار الكتب العلمٌية، بريكت، ِْٓت ،محٌرر الوجيز، ابن عطٌية األندلسيٌ ػال* 
  ـ.ََُِق/ُِِْالطبعة األكذل، 
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ق، دار الكتب العلمٌية، بريكت، ْٔٓت ،محٌلى ابآلاثر، ابن حـز األندلسيٌ ػال* 
  ـ.ََِّق/ُِْْالطبعة الثالثة، 

معارؼ، ػـ، مكتبة الُٗٗٗت ،يٌ ػختصر صحيح اإلماـ البخارٌم، األلبانػم* 
 ـ.ََِِق/ُِِْة اعبديدة األكذل، الرًيض، الطبعة الشرعيٌ 

، أضبد بن عبد الرضبن القاضي، دار مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات* 
 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٔالعاصمة، الرًيض، الطبعة األكذل، 

دار الرسالة ق، ْٓٔت ،جوزمٌ ػسبط ابن ال، مرآة الزماف يف تواريخ األعياف* 
 . ـَُِّ/قُّْْالطبعة األكذل، ، ة، دمشقالعاؼبيٌ 

، بريكت، الطبعة ْٔٓت ،مراتب اإلصباع، ابن حـز األندلسيٌ *  ق، دار ابن حـز
 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗاألكذل، 

ق، دار الكتب العلمٌية، بريكت، ٓٔٔت ،مقدسيٌ ػمرشد الوجيز، أبو شامة الػال* 
 ـ.ََِّق/ُِْْالطبعة األكذل، 

ـ، مكتبة األلفني، ُٕٗٗالػمسائل اؼبنتخبة، فتاكل مػحٌمد الركحانػٌي، ت* 
 ـ. ُٔٗٗق/ُُْٕالكويت، الطبعة األكذل، 

ـ، دار كمكتبة البصائر، ُٗٗٗمسائل كردكد، فتاكل مػحٌمد الصدر، ت* 
 ـ.ََُِق/ُُّْبريكت، 

 الصحابة، جٌدة.  ق، مكتبةَٕٓ، ابن طاىر اؼبقدسٌي، تمسألة التسمية* 
سة الرسالة، بريكت، الطبعة مؤسٌ ق، َٓٓ، أبو حامد الغزالػٌي، تمستصفىػال* 

 .ـُٕٗٗق/ُُْٕاألكذل، 
 الػمرعشيٌ  ـ، مكتبةَُٕٗالطباطبائٌي، ت مػحسن العػػػػػركة، مسػػتمسػػك* 

 ق.َُْْ النجفٌي،
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 الطبعة األكذل الداكرٌم، ـ، مكتبةُِٗٗالػخوئٌي، ت الفقاىة، مصباح* 
 الػمحٌققة.

ق، مؤٌسسة الرسالة، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػى أبكٌف أىل الرسوخ، ابن المصفٌ ػال* 
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔبريكت، الطبعة الثانية، 

 القاىرة، - ـ، دار الشركؽ، بريكتُٔٔٗت ،د قطبسيٌ ، م يف الطريقػمعال* 
 ـ.ُٕٗٗق/ُّٗٗ، الشرعٌية السادسةالطبعة 

 ،الطبعة األكذل، بريكت ،م الكتبػعال، قُُّت ،اجالزجٌ ، معاشل القرآف كإعرابو* 
 .ـُٖٖٗ/قَُْٖ

ق، دار الكتب العلمٌية، ّْٔت ،معرفة أنواع علـو اغبديث، ابن الصبلح* 
 ـ.ََِِق/ُِّْبريكت، الطبعة األكذل، 

، أضبد الغمارٌم، جامع الصغريػي الػموضوعة فػمغري على األحاديث الػال* 
 ـ.ُِٖٗق/َُِْـ، دار الرائد العرٌِب، بريكت، َُٔٗت

ق، مػجمع الذخائػػر َُُٗفاتيػػػح الشػػػػرائػػع، الفيض الكاشانػٌي، تم* 
 ق.َُُْاإلسبلمٌية، 

، الثانيةالطبعة ، دمشق ،دار القلم، صبلح اػبالدمٌ ، مفاتيح للتعامل مع القرآف* 
 ـ.ُْٗٗ/قُُْٓ

 ،يٌ ػاس القرطبأبو العبٌ ، لمػػػػػكل من تلخيص كتاب مسػػػػما أشػمفهم لػال* 
 -ب، دمشق بريكت، دار الكلم الطيٌ  -ابن كثري، دمشق  دار، قٔٓٔت

 .ـُٔٗٗ/قُُْٕالطبعة األكذل، ، بريكت
ـ، منشورات ُُٕٗمقتل اغبسني )حديث كرببلء(، عبد الرزٌاؽ الػمقٌرـ، ت* 

 الشريف الرضٌي. 
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 النشػػر ـ، مؤٌسسةُُٕٗكالبيػػػػع، مػحٌمد تقٌي اآلملٌي، ت الػمكاسب* 
 اإلسبلمٌي. 

ق، دار العاصمة، الرًيض، الطبعة األكذل، ُٕٓت ،منيف، ابن القٌيمػال منارػال* 
 ـ. ُٔٗٗق/ُُْٔ

ق، دار الكتب العلمٌية، بريكت، الطبعة األكذل، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػمنتظم، ابن الػال* 
 ـ. ُِٗٗق/ُُِْ

ق، جامعة ؿبٌمد بن سعود، الرًيض، ِٖٕت ،منهاج السٌنة النبويٌة، ابن تيمٌية* 
 ـ.  ُٖٔٗق/َُْٔالطبعة األكذل، 

ق، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ّّٕت ،ماعةػمنهل الركٌم، ابن جػال* 
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔ

، الطبعة األكذل، ربى خي ػق، دار ابن عٌفاف، الَٕٗت ،موافقات، الشاطيبٌ ػال* 
  ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕ

األضبدٌم الػميانػجٌي، مؤٌسسة النشر اإلسبلمٌي، الطبعة مواقف الشيعة، علٌي * 
 ق.ُُّْالثالثة، 

 هضة مصر. ػموسوعة بياف اإلسبلـ، عبنة، دار ن* 
 موسوعة الفقهٌية، كزارة األكقاؼ، الكويت. ػال* 
ق، مكتبة أضواء السلف، الرًيض، الطبعة ٕٗٓت ،جوزمٌ ػموضوعات، ابن الػال* 

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖاألكذل، 
الطبعة ، دار اؼبعرفة، بريكت، قْٖٕت ،الذىيبٌ ، ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ* 

 .ـُّٔٗ/قُِّٖاألكذل، 
ـ، منشورات جػماعة ُُٖٗالػميزاف يف تفسري القرآف، الطباطبائٌي، ت* 

 الػمدٌرسني، يف الػحوزة العلمٌية.
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 ، نسخةقْٕٖت ،بن تغرم بردما ،النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة* 
 . دار الكتب، مصرمصٌورة عن طبعة 

ق، مطبعة سفري، الرًيض، الطبعة ِٖٓت ،نزىة النظر، ابن حجر العسقبلشلٌ * 
  ـ.ََُِق/ُِِْاألكذل، 

، ةدار الكتب العلميٌ ، قّّٖت، جزرمٌ ػابن ال ،ي القراءات العشرػالنشر ف* 
 بريكت.

العنيد،  الػجهميٌ  الػمريسيٌ  على سعيد، بن عثماف سعيد أبػي اإلماـ نقض* 
الطبعة األكذل، ، القاىرةاإلسبلمٌية،  ق، الػمكتبةَِٖسعيد الدارمٌي، ت أبو

 .ـَُِِ/قُّّْ
نكاح الػمتعة دراسة كتػحقيق، مػحٌمد عبد الرضبن شػميلة األىدؿ، مؤٌسسة * 

 ـ.ُّٖٗق/َُّْالػخافقني، دمشق، الطبعة األكذل، 
ق، مكتبة أضواء السلف، ْٕٗت ،الصبلح، الزركشيٌ  النكت على مقٌدمة ابن* 

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗالرًيض، الطبعة األكذل، 
مؤٌسسة الكتب  ة،دار الكتب العلميٌ ، قَْٓت ،ماكردمٌ ػال، النكت كالعيوف* 

 .بريكت الثقافٌية،
 ،الطبعة األكذل، بريكت، ةدار الكتب العلميٌ ، قِٕٕت ،اإلسنومٌ ، هناية السوؿ* 

  .ـُٗٗٗ/قَُِْ
ق، دار الكتاب َْٔالطوسٌي، ت مػجٌرد الفقو كالفتاكل، أبو جعفرالنهاية يف * 

 ـ.َُٖٗق/ََُْالعرٌِب، بريكت، الطبعة الثانية، 
ؾبموعة حبوث ، قّْٕت، بن أِب طالب يٌ مكٌ ، اؽبداية إذل بلوغ النهاية* 

 .ـََِٖ/قُِْٗالطبعة األكذل، ، جامعة الشارقة ،ةالكتاب كالسنٌ 
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مكٌرمة، الطبعة ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،ىداية اغبيارل، ابن القٌيم* 
 ق. ُِْٗاألكذل، 

 الػمعصومة، الطبعة األكذل، السٌيدة الصايف، مؤٌسسة هللا العباد، لطف ىداية* 
 ق.َُِْ

ق، الطبعة األكذل، الرًيض، ِٖٓت ،ىدم السارم، ابن حجر العسقبلشلٌ * 
 ـ.ََُِق/ُُِْ

ـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة اػبامسة، ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػ، مىذا ديننا* 
 ـ.ََُِق/ُُِْ

ـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة َُِْت ،حٌمد قطبػىل كبن مسلموف، م* 
 ـ.ََِِق/ُِّْالسادسة، 

سة الرسالة، مؤسٌ ، قُّٓت ،بن عقيلا أبو الوفاءالواضح يف أصوؿ الفقو، * 
 .ـُٗٗٗ/قَُِْالطبعة األكذل، ، بريكت

ق، مكتبة اؼبعارؼ، ُٖٓؿ إذل األصوؿ، ابن بػىٍرىاف البغدادٌم، تالوصو * 
  ـ.ُْٖٗق/َُْْالرًيض، الطبعة األكذل، 
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 محتوياتـال
 

 

 ٓ مقّدمةـال
 ُٓ حقيقة إلاسالم

 ِِ ثالث صور ميسوبة إلى )إلاسالم(
 ِّ سيلّيةـالصورة التى

 ِّ الصورة التأليفّية
 ّٖ سيلّية والصور التأليفّيةـً الصورة التىـموازهة بيـال

 ْٓ مباحث التأليفّيةـً الحقائق إلاسالمّية والـالفروق بي
 َُْ الدليل العملّي على ثلك الفروق

فيـأسباب أخطاء ال
ّ
 ُُّ ًـمؤل

 ُُٓ عبيد التقليد
لّية مً أخطاء ال فينـبراءة الصورة التنًز

ّ
 ُُٖ مؤل

 ُُٗ معيار القبول والرفض
 ُِٓ رئة العلماءـثب

 ُّْ الصورة التطبيقّية
 ُْٔ هجوم الشيطان
 ُٕٔ شبهة الاختالف

 ُْٕ مختلفينـر الـمصي
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 ُِٖ مّتقينـمخارج ال
 ُٓٗ الاعتصام -مخرج ألاّول ـال
 َِْ الاقتصار -مخرج الثاويـال
 َِّ الاحتياط -مخرج الثالثـال

 ِّٔ الاعتبار -مخرج الرابعـال
 ِٓٓ الاعتـراف -مخرج الخامسـال

 ِٓٔ السلفّية الواحبة
 ََّ شبهة إلاسرائيلّيات

 ُّْ ًـحيحيـشبهة الص
 ُّْ ىـمقّدمة ألاولـالثقويم 
 ّٕٖ مقّدمة الثاهيةـالثقويم 

 ِْٔ الاحتجاج العمليّ 
دّي الاحتجاج 

َ
 ْْْ الَعق

 ْْٓ متعةـثفىيد القول بئباحة ال
 َٔٓ آفة الغلّو 

 ّٕٓ ر الصحابةـثكفي
 ّٔٓ والـمراحعالـمصادر 

 



 


