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 الـمكتبة إلاسالمّية

 دار السالم 

  



 
 

 قال تعاىل:

 

 .(ٔ)﴿َوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ ََيَْعْل َلُو ََمَْرًجا﴾* 
﴿ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِو َوََل ََتُوُتنَّ ِإَلَّ َوأَنْ ُتْم * 

يًعا َوََل تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا نِ  ْعَمَت اَّللَِّ ُمْسِلُموَن. َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اَّللَِّ َجَِ
ُتْم أَْعَداًء َفأَلََّف بَ ْْيَ قُ ُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَواًًن  َعَلْيُكْم ِإْذ ُكن ْ
ُ اَّللَُّ َلُكْم  َها َكَذِلَك يُ بَ ْيِّ ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ وَُكن ْ

ٌة َيْدُعوَن ِإََل اْلَْْْيِ َوََيُْمُروَن آََيتِِو َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن.  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن. َوََل َتُكونُوا   ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

ْم َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوا َواْختَ َلُفوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُىُم اْلبَ يَِّناُت َوأُولَِئَك لَُ 
    .   (ٕ)َعَذاٌب َعِظيٌم﴾

ْمعَ  ِإنَّ  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َوََل ﴿ *  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّ
  .(ٖ)﴾َمْسُئوًَل  َعْنوُ  َكانَ  أُولَِئكَ 

 

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



ونَ  َفِلمَ  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلُكمْ  ِفيَما َحاَجْجُتمْ  َىُؤََلءِ  َىا أَنْ ُتمْ ﴿ *  لَْيسَ  ِفيَما ُُتَاجُّ
               . (ٔ)﴾تَ ْعَلُمونَ  ََل  َوأَنْ ُتمْ  يَ ْعَلمُ  َواَّللَُّ  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلُكمْ 

ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم *  ﴿َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوََل تَ تَِّبُعوا السُّ
ُقوَن﴾                   . (ٕ)َعْن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

َنا ِإلَْيَك َوَما *  ى ِبِو نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحي ْ يِن َما َوصَّ ﴿َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ
يَن َوََل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيِو َكبُ َر  َنا ِبِو ِإبْ َراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ ي ْ َوصَّ

اَّللَُّ ََيَْتِب ِإلَْيِو َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي ِإلَْيِو  َعَلى اْلُمْشرِِكَْي َما َتْدُعوُىْم ِإلَْيوِ 
نَ ُهْم َوَلْوََل   .َمْن يُِنيبُ  َوَما تَ َفرَُّقوا ِإَلَّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ

نَ ُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن  ى َلُقِضَي بَ ي ْ َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمْن َربَِّك ِإََل َأَجٍل ُمَسمِّ
                  . (ٖ)أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن بَ ْعِدِىْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُو ُمرِيٍب﴾

ًة َواِحَدًة َوََل يَ َزاُلوَن َُمَْتِلِفْيَ ﴿*  ِإَلَّ َمْن  .َوَلْو َشاَء َربَُّك ََلََعَل النَّاَس أُمَّ
ْمََأَنَّ َجَهنََّم ِمَن اَْلِنَِّة َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوََتَّْت َكِلَمُة َربَِّك َلَ 

               . (ٗ)﴾َوالنَّاِس َأَْجَِعْيَ 

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

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

  عداه من األدايف، فهي أدايف ابطلة، ببل ريب.
خالقو ػالضعيف الفقًن الصغًن، ل مخلوؽػعبارة عن خضوع ال اإلسبلـك 

 القوٌم الغيٌن الكبًن. 
إٌف اإلنساف يف اٜنقيقة ىو كىذا اٝنضوع ليس من ٢نتٌصات اإلنساف، بل 

  . أقٌل اٞنخلوقات خضوعنا للخالق
 .مة لو، خاضعة لو، منقادة ألمرهسلً مي  :فكٌل ٢نلوقات هللا 

قاؿ تعاىل: ﴿أىفػىغىيػٍرى ًديًن اَّللًه يػىبػٍغيوفى كىلىوي أىٍسلىمى مىٍن يف السهمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض 
طىٍوعنا كىكىٍرىنا كىإًلىٍيًو يػيٍرجىعيوفى﴾

(ُ) . 
هار ػجباؿ كاألكدية كالبحار كاألنػفالشمس كالقمر كالنجـو كالكواكب كال 

كالرايح كاألشجار كالثمار كالزركع كاٞنبلئكة كالدكاٌب كالطيور كاٜنشرات، كٌلها 
 :  ية ساجدة.صلًٌ حة حامدة، مي سبًٌ مة خاضعة، منقادة طائعة، مي سلً مي 

َّللًًه يىٍسجيدي مىٍن يف  ٟنييٍم  قاؿ تعاىل: ﴿كى السهمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض طىٍوعنا كىكىٍرىنا كىًظبلى
 . (ِ)اًبٍلغيديكًٌ كىاٍْلصىاًؿ﴾

ٍم تػىرى أىفه اَّللهى ييسىبًٌحي لىوي مىٍن يف السهمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالطهيػٍري ػ﴿أىلى كقاؿ تعاىل:  

                                                           
 .ّٖ( آؿ عمراف: ُ)
 .ُٓ( الرعد: ِ)
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تىوي كىتىٍسًبيحىوي كىاَّللهي عى  ًليمه ّنىا يػىٍفعىليوفى﴾صىافهاتو كيلٌّ قىٍد عىًلمى صىبلى
(ُ) . 

كقاؿ تعاىل: ﴿تيسىبًٌحي لىوي السهمىاكىاتي السهٍبعي كىاأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيًهنه كىًإٍف ًمٍن 
ًليمنا غىفيورنا﴾  .(ِ)شىٍيءو ًإاله ييسىبًٌحي ًُنىٍمًدًه كىلىًكٍن الى تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم إًنهوي كىافى حى

ٍم تػىرى أىفه اَّللهى ػاٞنسلم، كمنهم غًن اٞنسلم، قاؿ تعاىل: ﴿أىلى أٌما الناس، فمنهم  
يىٍسجيدي لىوي مىٍن يف السهمىاكىاًت كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض كىالشهٍمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي كىاٍٛنًبىاؿي 

ا بي كىمىٍن ييًهًن اَّللهي فىمىا لىوي كىالشهجىري كىالدهكىابُّ كىكىًثًنه ًمنى النهاًس كىكىًثًنه حىقه عىلىٍيًو اٍلعىذى
 . (ّ)ًمٍن ميٍكرًـو ًإفه اَّللهى يػىٍفعىلي مىا يىشىاءي﴾

 مٌن كقاسطٌن.سلً كاٛنٌن كاإلنس يف ىذا األمر؛ فإٌّنم انقسموا على مي  
ٍكا قاؿ تعاىل: ﴿كىأىَّنه ًمنها اٍلميٍسًلميوفى كىًمنها اٍلقىاًسطيوفى فىمىٍن أىٍسلىمى فىأيكلىًئكى ٓنىىره 

ا. كىأىمها اٍلقىاًسطيوفى فىكىانيوا ًٛنىهىنهمى حىطىبنا﴾ رىشىدن
(ْ) . 

فإذا نظرَّن يف إسبلـ اإلنساف رأينا أٌف اإلسبلـ ىو الدين الوحيد الذم  
إىل  - يف اٜنقيقة - لعباده؛ كلذلك كاف الرسل كٌلهم يدعوف ارتضاه هللا 

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

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

رى ػػػػبي ػافى كى ػػػًإٍف كى  ٍوـً ػػػػًو ايى قى ػػػاؿى ًلقىٍومً ػػوحو ًإٍذ قى ػػأى ني ػػبى ػػٍم نى ػػػلي عىلىٍيهً ػػػقاؿ تعاىل: ﴿كىاتٍ  

                                                           
 .ُْ( النور: ُ)
 .ْْ( اإلسراء: ِ)
 .ُٖ( اٜنٌج: ّ)
 .ُٓ-ُْ( اٛنٌن: ْ)
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لٍ ػػػرًم ًِبيى ػػاًمي كىتىٍذًكيػػعىلىٍيكيٍم مىقى  ٍم ػػرىكي ػػوا أىمٍ ػػًمعي ػتي فىأىجٍ ػاًت اَّللًه فػىعىلىى اَّللًه تػىوىكه
ريكًف. فىًإٍف ػػيه كىالى تػيٍنظً ػمه اٍقضيوا إًلى ػػةن ثي ػػٍن أىٍمريكيٍم عىلىٍيكيٍم غيمه ػػمه الى يىكي ػرىكىاءىكيٍم ثي ػػكىشي 

تيٍم فىمى  نى ػػوفى مً ػػػٍرتي أىٍف أىكي ػػػرًمى ًإاله عىلىى اَّللًه كىأيمً ػػرو ًإٍف أىجٍ ػػػٍن أىجٍ ػػأىٍلتيكيٍم مً ػػا سى ػتػىوىلهيػٍ
نى﴾ػًلًميػػاٍلميسٍ 

(ُ) . 
نىا تػىقىبهٍل كقاؿ تعاىل: ﴿كىًإٍذ يػىٍرفىعي إًبٍػرىاًىيمي اٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كىًإٍٚنىاًعيلي رىبػه  

ًمنها إًنهكى أىٍنتى السهًميعي اٍلعىًليمي. رىبػهنىا كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمىٌٍنً لىكى كىًمٍن ذيرًٌيهًتنىا أيمهةن ميٍسًلمىةن 
نىا إًنهكى أىٍنتى التػهوهابي الرهًحيمي. رىبػهنىا كىابٍػعىٍث ًفيًهٍم رىسيوالن   لىكى كىأىرَّنى مىنىاًسكىنىا كىتيٍب عىلىيػٍ
ًتكى كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىابى كىاٜنًٍٍكمىةى كىيػيزىكًٌيًهٍم إًنهكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي  ليو عىلىٍيًهٍم آايى ًمنػٍهيٍم يػىتػٍ
نىاهي يف  اٜنٍىًكيمي. كىمىٍن يػىٍرغىبي عىٍن ًملهًة إًبٍػرىاًىيمى ًإاله مىٍن سىًفوى نػىٍفسىوي كىلىقىًد اٍصطىفىيػٍ

نٍػيىا كىإًنهوي يف  اٍْلًخرىًة لىًمنى الصهاًٜنًٌنى. ًإٍذ قىاؿى لىوي رىبُّوي أىٍسًلٍم قىاؿى أىٍسلىٍمتي ًلرىبًٌ  الدُّ
اٍلعىالىًمٌنى. كىكىصهى ًِبىا إًبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي ايى بىيًنه ًإفه اَّللهى اٍصطىفىى لىكيمي الدًٌينى فىبلى 

اءى ًإٍذ حىضىرى يػىٍعقيوبى اٍلمىٍوتي ًإٍذ قىاؿى لًبىًنيًو ٕنىيوتينه ًإاله كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى. أى  تيٍم شيهىدى ـٍ كينػٍ
ًئكى إًبٍػرىاًىيمى كىًإٍٚنىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى  مىا تػىٍعبيديكفى ًمٍن بػىٍعًدم قىاليوا نػىٍعبيدي ًإٟنىىكى كىإًلىوى آابى

ا كى٥نىٍني لىوي ميٍسًلميوفى. تًٍلكى أيمهةه قىٍد خىلى  تيٍم ًإٟنىنا كىاًحدن ٍت ٟنىىا مىا كىسىبىٍت كىلىكيٍم مىا كىسىبػٍ
كىالى تيٍسأىليوفى عىمها كىانيوا يػىٍعمىليوفى. كىقىاليوا كيونيوا ىيودنا أىٍك نىصىارىل تػىٍهتىديكا قيٍل بىٍل ًملهةى 

ًنيفنا كىمىا كىافى ًمنى اٍلميٍشرًًكٌنى. قيوليوا آمىنها اًبَّللًه كىمىا أيٍنزًؿى  نىا كىمىا أيٍنزًؿى ًإىلى إًبٍػرىاًىيمى حى إًلىيػٍ
إًبٍػرىاًىيمى كىًإٍٚنىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىمىا أيكِتى ميوسىى كىًعيسىى كىمىا أيكِتى 

ًل مىا النهًبيُّوفى ًمٍن رىِبًًٌٍم الى نػيفىٌرًؽي بػىٌٍنى أىحىدو ًمنػٍهيٍم كى٥نىٍني لىوي ميٍسًلميوفى. فىًإٍف آمىنيوا ّنًثٍ 
ٍكا كىًإٍف تػىوىلهٍوا فىًإ٧نهىا ىيٍم يف ًشقىاؽو فىسىيىٍكًفيكىهيمي اَّللهي كىىيوى السهًميعي  تيٍم ًبًو فػىقىًد اٍىتىدى آمىنػٍ
اٍلعىًليمي. ًصبػٍغىةى اَّللًه كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اَّللًه ًصبػٍغىةن كى٥نىٍني لىوي عىاًبديكفى. قيٍل أىٓنيىاجُّونػىنىا يف 

                                                           
 .ِٕ-ُٕ( يونس: ُ)
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ٍخًلصيوفى. أىـٍ تػىقيوليوفى ػٍحني لىوي مي ػنىا كىلىكيٍم أىٍعمىاليكيٍم كىنى ػكىىيوى رىبػُّنىا كىرىبُّكيٍم كىلىنىا أىٍعمىالي  اَّللهً 
ودنا أىٍك نىصىارىل ػػػوا ىي ػاني ػػبىاطى كى ػػػوبى كىاأٍلىسٍ ػػاؽى كىيػىٍعقي ػػػلى كىًإٍسحى ػػمىاًعيػمى كىًإسٍ ػًإفه ًإبٍػرىاًىي

هي ًمنى اَّللًه كىمىا اَّللهي ًبغىاًفلو ػػمى شى ػػمهٍن كىتى ػٍن أىٍظلىمي مً ػػمي أىـً اَّللهي كىمى ػػػأىٍعلى  ٍل أىأىنٍػتيمٍ ػػػقي  هىادىةن ًعٍندى
 . (ُ)وفى﴾ػػعىمها تػىٍعمىلي 

كقاؿ تعاىل: ﴿فىأىٍخرىٍجنىا مىٍن كىافى ًفيهىا ًمنى اٍلميٍؤًمًنٌنى. فىمىا كىجىٍدَّنى ًفيهىا غىيػٍرى  
 . (ِ)اٍلميٍسًلًمٌنى﴾ بػىٍيتو ًمنى 
َىًٍكيًل اأٍلىحىاًديًث كقاؿ تعاىل: ﴿رىبًٌ قىٍد آتػىيػٍتىيًن    ًمنى اٍلميٍلًك كىعىلهٍمتىيًن ًمٍن 

نٍػيىا كىاٍْلًخرىًة تػىوىفهيًن    ميٍسًلمنا كىأىٍٜنًٍقيًن فىاًطرى السهمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض أىٍنتى كىلًيًٌي يف الدُّ
 . (ّ)اًبلصهاًٜنًٌنى﴾

ؿ تعاىل: ﴿فىمىا آمىنى ًلميوسىى ًإاله ذيرًٌيهةه ًمٍن قػىٍوًمًو عىلىى خىٍوؼو ًمٍن ًفٍرعىٍوفى كقا 
كىقىاؿى ميوسىى  .كىمىلىًئًهٍم أىٍف يػىٍفًتنػىهيٍم كىًإفه ًفٍرعىٍوفى لىعىاؿو يف اأٍلىٍرًض كىإًنهوي لىًمنى اٍلميٍسرًًفٌنى 

تيٍم اًبَّللهً  تيٍم آمىنػٍ تيٍم ميٍسًلًمٌنى﴾ ايى قػىٍوـً ًإٍف كينػٍ فػىعىلىٍيًو تػىوىكهليوا ًإٍف كينػٍ
(ْ) . 

 .كىأيٍلًقيى السهحىرىةي سىاًجًدينى  .كقاؿ تعاىل: ﴿فػىغيًلبيوا ىينىاًلكى كىانٍػقىلىبيوا صىاًغرًينى  
تيٍم ًبًو قػىٍبلى أى . رىبًٌ ميوسىى كىىىاريكفى  .قىاليوا آمىنها ًبرىبًٌ اٍلعىالىًمٌنى  ٍف آذىفى قىاؿى ًفٍرعىٍوفي آمىنػٍ

 . ًدينىًة لًتيٍخرًجيوا ًمنػٍهىا أىٍىلىهىا فىسىٍوؼى تػىٍعلىميوفى ا لىمىٍكره مىكىٍرٕنييوهي يف اٍلمى لىكيٍم ًإفه ىىذى
يصىلًٌبػىنهكيٍم أىٍٗنىًعٌنى. قىاليوا ًإَّنه ًإىلى رىبًٌنىا  ؼو ُثيه ألى يقىطًٌعىنه أىٍيًديىكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًمٍن ًخبلى ألى

ًت رىبًٌنىا لىمها جىاءىتٍػنىا رىبػهنىا أىٍفرًٍغ عىلىيػٍنىا صىبػٍرنا مينػٍقىًلبي  وفى. كىمىا تػىٍنًقمي ًمنها ًإاله أىٍف آمىنها ًِبايى

                                                           
 .َُْ-ُِٕ( البقرة: ُ)
 .ّٔ-ّٓ( الذارايت: ِ)
 .َُُ( يوسف: ّ)
 .ْٖ-ّٖ( يونس: ْ)
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كىتػىوىفػهنىا ميٍسًلًمٌنى﴾
(ُ) . 

كقاؿ تعاىل: ﴿كىجىاكىٍزَّنى بًبىيًن ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى فىأىتٍػبػىعىهيٍم ًفٍرعىٍوفي كىجينيوديهي بػىٍغينا  
عىٍدكنا حىَّته ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلغىرىؽي قىاؿى آمىٍنتي أىنهوي الى إًلىوى ًإاله الهًذم آمىنىٍت ًبًو بػىنيو ًإٍسرىائًيلى كى 

كىأىَّنى ًمنى اٍلميٍسًلًمٌنى﴾
(ِ) . 

ًذينى كقاؿ تعاىل: ﴿ًإَّنه أىنٍػزىٍلنىا التػهٍورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره ٪نىٍكيمي ًِبىا النهًبيُّوفى اله  
نًيُّوفى كىاأٍلىٍحبىاري ّنىا اٍستيٍحًفظيوا ًمٍن ًكتىاًب اَّللًه كىكىانيوا عىلىٍيًو  أىٍسلىميوا لًلهًذينى ىىاديكا كىالرهابه

ِت ٖنىىننا قىًليبلن كىمىٍن لى  اءى فىبلى ٔنىٍشىويا النهاسى كىاٍخشىٍوًف كىالى تىٍشتػىريكا ًِبايى ٍم ٪نىٍكيٍم ّنىا ػشيهىدى
 . (ّ)ؿى اَّللهي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى﴾أىنٍػزى 

كقاؿ تعاىل: ﴿ًقيلى ٟنىىا اٍدخيًلي الصهرٍحى فػىلىمها رىأىٍتوي حىًسبػىٍتوي ٛنيهةن كىكىشىفىٍت عىٍن  
عى سىاقػىيػٍهىا قىاؿى إًنهوي صىرٍحه ٣نيىرهده ًمٍن قػىوىارًيرى قىالىٍت رىبًٌ ًإٌّنً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي كىأىٍسلىٍمتي مى 

سيلىٍيمىافى َّللًًه رىبًٌ اٍلعىالىًمٌنى﴾
(ْ) . 

كقاؿ تعاىل: ﴿فػىلىمها أىحىسه ًعيسىى ًمنػٍهيمي اٍلكيٍفرى قىاؿى مىٍن أىٍنصىارًم ًإىلى اَّللًه  
 . (ٓ)قىاؿى اٜنٍىوىارًيُّوفى ٥نىٍني أىٍنصىاري اَّللًه آمىنها اًبَّللًه كىاٍشهىٍد ِبًىَّنه ميٍسًلميوفى﴾

تعاىل: ﴿كىًإٍذ أىٍكحىٍيتي ًإىلى اٜنٍىوىارًيًٌٌنى أىٍف آًمنيوا ِب كىًبرىسيوِل قىاليوا آمىنها كقاؿ  
كىاٍشهىٍد ِبًىنػهنىا ميٍسًلميوفى﴾

(ٔ) . 
 ؛إىل اليهوديٌة ،كبين إسرائيل ،كاٞنصرٌيٌن ،فرعوفى   موسى فلم يدعي 

                                                           
 .ُِٔ-ُُٗ( األعراؼ: ُ)
 .َٗ( يونس: ِ)
 .ْْ( اٞنائدة: ّ)
 .ْْ( النمل: ْ)
 .ِٓ( آؿ عمراف: ٓ)
 .ُُُ( اٞنائدة: ٔ)
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دعوة إىل بل األصل ىو ال ؛إىل اٞنسيحٌية ،بين إسرائيل  دعا عيسى كال
فتاف، عن اإلسبلـ، الذم دعا اإلسبلـ؛ كما اليهوديٌة كاٞنسيحٌية إاٌل صوراتف ١نره 

 . عيسىك إليو موسى 
نػىنىا سىوىاءو  كىًلمىةو  ًإىلى  تػىعىالىٍوا اٍلًكتىابً  ايى أىٍىلى  قيلٍ قاؿ تعاىل: ﴿ نىكيمٍ  بػىيػٍ  أىاله  كىبػىيػٍ

ئنا ًبوً  نيٍشرًؾى  كىالى  اَّللهى  ًإاله  نػىٍعبيدى  ابن  بػىٍعضنا بػىٍعضينىا يػىتهًخذى  كىالى  شىيػٍ  فىًإفٍ  اَّللهً  ديكفً  ًمنٍ  أىٍرابى
 كىمىا إًبٍػرىاًىيمى  يف  ٓنيىاجُّوفى  لًػػػمى  اٍلًكتىابً  يىػا أىٍىػلى  ميٍسًلميوفى. ِبًىَّنه  اٍشهىديكا فػىقيوليوا تػىوىلهٍوا

يلي  التػهٍورىاةي  أيٍنزًلىتً  ءً  ىىا أىنٍػتيمٍ  تػىٍعًقليوفى. أىفىبلى  هً بػىٍعدً  ًمنٍ  ًإاله  كىاإٍل٤ًنًٍ  ًفيمىا حىاجىٍجتيمٍ  ىىؤيالى
 مىا تػىٍعلىميوفى. الى  كىأىنٍػتيمٍ  يػىٍعلىمي  كىاَّللهي  ًعٍلمه  ًبوً  لىكيمٍ  لىٍيسى  ًفيمىا ٓنيىاجُّوفى  فىًلمى  ًعٍلمه  ًبوً  لىكيمٍ 
ًنيفنا كىافى  كىلىًكنٍ  نىٍصرىانًًيا كىالى  يػىهيوًدايً  إًبٍػرىاًىيمي  كىافى   ًمنى  كىافى  كىمىا ميٍسًلمنا حى

ا اتػهبػىعيػػػوهي  لىلهًذيػنى  ِبًًبٍػرىاًىيػػمى  النهاسً  أىٍكلىػى ًإفه  اٍلميٍشرًًكٌنى.  كىاَّللهي  آمىنيػػوا كىالهًذيػنى  النهبًػيُّ  كىىىػذى
 . (ُ)﴾اٍلميٍؤًمًنٌنى  كىلًػيُّ 

ـي كىمىا اٍختػىلىفى الهًذينى أيكتيوا قاؿ تعاىل: ﴿ًإفه الدًٌينى ًعٍندى اَّللًه ك  اإٍلًٍسبلى
ًت اَّللًه فىًإفه اَّللهى  نػىهيٍم كىمىٍن يىٍكفيٍر ًِبايى اٍلًكتىابى ًإاله ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ

ًن كىقيٍل لًلهًذينى سىرًيعي اٜنًٍسىاًب. فىًإٍف حىاجُّوؾى فػىقيٍل أىٍسلىٍمتي كىٍجًهيى َّللًًه كىمىًن اتػهبػىعى 
ٍكا كىًإٍف تػىوىلهٍوا فىًإ٧نهىا عىلىٍيكى  يًٌٌنى أىأىٍسلىٍمتيٍم فىًإٍف أىٍسلىميوا فػىقىًد اٍىتىدى أيكتيوا اٍلًكتىابى كىاأٍليمًٌ

غي كىاَّللهي بىًصًنه اًبٍلًعبىاًد﴾ اٍلبىبلى
(ِ) . 

ف ذ الناس، من جنو نقً ن أف يي كً الذم ٬ني كاإلسبلـ ىو الدين الوحيد،  
اإلٜناد، ككالية الشيطاف، كجرائم اإلنساف؛ ألٌف كتابو افوظ من التحريف قد 

 ذ اإلنساف.نقً اشتمل على ما يقمع اإلٜناد، كيهـز الشيطاف، كيي 

                                                           
 .ٖٔ-ْٔ( آؿ عمراف: ُ)
 .َِ-ُٗ( آؿ عمراف: ِ)
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فلو أقبل الناس، كٌل الناس، على اإلسبلـ؛ لينتفعوا ُنقائقو االنتفاع  
ر كالسبلـ كاألمن ػخيػكال حقٌ ػماف، 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. 
الناس، ِبحكاـ اإلسبلـ، ٝنلت األرض من جرائم كلو عمل الناس، كٌل 

رات كسائر الفواحش، كمن الراب كالسرقة كالغٌش، كمن اٞنخدًٌ  ،ىػالقتل كالزن
كاٝنمور، كمن االستعباد كاالضطهاد كاٜنركب كاجملاعات، كالعدكاف كالتباغض 
 كالتناحر كالباطل كالشٌر كاإلرىاب كالقحط كالتعادم كالتدابر كالقسوة كالكذب

يبة كالنميمة كاإلساءة كاألَّننٌية كالظلم كاٝنيانة كالفجور كاٛنشع كاٜنسد كالغً 
 كاالستكبار كالبخل، كسائر الرذائل. 

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

 سبلـ مأمر ابٞنعركؼ، بكٌل صوره، كينهى عن اٞننكر، بكٌل صوره. لتجد أٌف اإل
مأىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ   قاؿ تعاىل: ﴿كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمهةه يىٍدعيوفى ًإىلى اٝنٍىًٍنً كى

كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى﴾
(ُ) . 

ريكفى ػػػػػضو مأىٍمي ػعٍ ػػاءي بى ػػػػػػى يػٍم أىٍكلً ػهي ػػػاتي بػىٍعضي ػػنى ػوفى كىاٍلميٍؤمً ػػاؿ تعاىل: ﴿كىاٍلميٍؤًمني ػػكق 
ةى كىيػيٍؤتيوفى الزهكىاةى كىييًطيعيوفى اَّللهى  اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييًقيميوفى الصهبلى

 .(ِ)عىزًيزه حىًكيمه﴾ كىرىسيولىوي أيكلىًئكى سىيػىٍر٘نىيهيمي اَّللهي ًإفه اَّللهى 

                                                           
 .َُْ( آؿ عمراف: ُ)
 .ُٕ( التوبة: ِ)



01 

 شبهة الاختالف

 
بٌن اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إىل اإلسبلـ،  -: إٌف االختبلفات الكثًنة فإن قيل 

 تدٌؿ على أمرين: - كاالختبلفات الكثًنة بٌن اٞنطٌبقٌن اٞننسوبٌن إىل اإلسبلـ
 :م تكن اتٌمة؛ ألٌف الكثًن من اٞننسوبٌن إىل اإلسبلـػأٌف ىداية اٝنالق ل -0
لف فيو، فكيف تزعموف أٌف اإلسبلـ جاء يف كثًن ٣نٌا اختي  ،يعلموف اٜنقيقة ال

ٟنداية الناس، كإخراجهم من الظلمات إىل النور، كاٜناؿ أٌف بعضهم يرمي بعضنا 
 ابلضبللة، كاال٥نراؼ عن الصراط القومي؟!

أٌف اٜنقائق اإلسبلمٌية ليست ١نفوظة من الضياع؛ ألٌف كٌل كاحد من  -1
أٌف اٜنقائق اإلسبلمٌية  - يف غالب أحوالو كأحيانو -فٌن اٞنختلفٌن يزعم اٞنؤلٌ 

 فيها؟! من خالفو آراء تطابق ما اختاره كارتضاه من آراء، دكف
حٌَّت  ؛: تستند ىذه الشبهة إىل كاقع قطعٌي، ال ٫نتلف فيو اثنافقلت 

قعٌية قطعٌية، ٫نتلفوف يف حقيقة كا ال :اٞنؤٌلفوف اٞنختلفوف يف الكثًن من اٞنسائل
 كىي أٌف االختبلؼ بينهم كاقع موجود.

، بل ىو من كلكٌن اٛنواب عنها سهل؛ فإٌف االختبلؼ ليس من هللا  
الناس أنفسهم؛ فلقد أنزؿ هللا القرآف، بلساف عرٌِب مبٌن، كجاءت السٌنة النبويٌة؛ 

 . د هللاٞنزيد من التفصيل كالتبيٌن، ليكوف التطبيق صحيحنا سليمنا موافقنا ٞنرا
م يكن يف األصل عن جهل، بل كاف بعد العلم ػأٌما االختبلؼ، فإنٌو ل 

ابلبٌينات، كلكٌن األىواء ىي اليت ا٥نرفت ِبصحاِبا عن اٜنٌق اٞنبٌن، كىذا أمر 
ـٌ يف كٌل رساالت الرسل.  عا

رًينى كىميٍنًذرًينى   ةن فػىبػىعىثى اَّللهي النهًبيًٌٌنى ميبىشًٌ قاؿ تعاىل: ﴿كىافى النهاسي أيمهةن كىاًحدى
كىأىنٍػزىؿى مىعىهيمي اٍلًكتىابى اًبٜنٍىقًٌ لًيىٍحكيمى بػىٌٍنى النهاًس ًفيمىا اٍختػىلىفيوا ًفيًو كىمىا اٍختػىلىفى ًفيًو 
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نػىهيٍم فػىهىدىل اَّللهي الهًذينى آمىنيوا  ًإاله الهًذينى أيكتيوهي ًمٍن بػىٍعدً  مىا جىاءىتٍػهيمي اٍلبػىيًٌنىاتي بػىٍغينا بػىيػٍ
 . (ُ)ًلمىا اٍختػىلىفيوا ًفيًو ًمنى اٜنٍىقًٌ ِبًًٍذنًًو كىاَّللهي يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي ًإىلى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو﴾

ساد، كالبغي أخطر صور اٟنول، فإنٌو ٪نمل أصحابو على الطغياف، كاإلف 
 كالسعي إىل استعباد اْلخرين، كإخضاعهم ألىوائهم.

كسيلة من أخبث كسائل  - يف كٌل زماف كمكاف -كىكذا كاف التحريف  
أىل البغي؛ إلفساد الناس، كصٌدىم عن الدين اٜنٌق، فأخضعوا ببغيهم ثبلثة 

 أصناؼ من الناس:
نقادكا ٟنم؛ ألٌف م يبلغوا مبلغهم يف البغي كالطغياف، فاػ، ٣ٌنن لأهل اهلوى -0

أىواءىم يف الغالب كاحدة؛ فعمل ىؤالء على التبديل كالتحريف كالتزكير كالدٌس 
 كاالفرتاء كاالختبلؽ كالكذب كالتدليس، كسائر كسائل اٝنداع.

، الذين ليس ٟنم القدرة العلمٌية الكافية، لفهم الكثًن من أهل اجلهل -1
ىم أقدر منهم؛ فإذا كقع ىؤالء ٓنت  اٜنقائق اإلسبلمٌية، إاٌل ابالعتماد على من

 سينحرفوف عن الدين اٜنٌق. - ببل ريب -توجيو أىل األىواء؛ فإٌّنم 
فٌن، الذين ٫نشوف بطش الطغاة، ، من الضعفاء كاٞنستضعى أهل اخلوف -2

كبطش أذَّنِبم، فيخضعوف ٟنم، كىم يعلموف اٜنٌق اٞنبٌن؛ كِنضوعهم يعملوف 
 ىٌن.س، كإف كانوا كارىٌن كمكرى على التبديل كالتحريف كالتدلي

، كال من (لػجهػل الػػأى)ن ػػ، كال م(ولػهػل الػأى)ن ػػن مػػم يكػػن لػا مػػأمٌ  
من ٢نالفة اٜنٌق؛  - كأحيانو ،يف غالب أحوالو -؛ فإنٌو سيسلم (خوؼػأىل ال)

ٌي، ال يكاد ٫نلو ػسبأمر نً  (جهلػال)كلكٌنو لن يسلم من ذلك، سبلمة اتٌمة؛ ألٌف 
، اليت يعلمها (حقائقػال)بعض  اجهلو ػمكن أف يػيي  (العلماء)ى ػمنو إنساف، حتٌ 

                                                           
 .ُِّ( البقرة: ُ)
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 !!!اٌل منهم علمن ػػػو أقػن ىػػػيعلمها م ، اليتقػحقائبعض الػما جهلوا ػىم، بل ربٌ ري ػغي
كالتحريفات اليت أدخلها اٞنبطلوف ليست ّننأل عن أكلئك الصادقٌن  

ٌل اٞنؤٌلفات اإلنسانٌية، فدخلت يف  اٞنخلصٌن، فإٌف التحريفات قد دخلت يف ك
 و،حديث، كالشركح، كالعقيدة، كالفقو، كأصولػكتب القراءات، كالتفسًن، كال

 كالتاريخ، كاللغة، كاألدب. 
بعض  ،قٌ ػػحػن الػمخلصٌن سينحرفوف عػي أٌف الصادقٌن الػفبل ريب ف

اال٥نراؼ، حٌن يطٌلعوف على ىذه التحريفات، كيغفلوف عن بطبلّنا، كىو أمر 
 م يسلم منو أحد من اٞنؤٌلفٌن كاٞنطٌبقٌن.ػريب يف كقوعو، ل كاقع، ال

 ثـمــار االختالف الطّيبة:
 كمع ذلك كٌلو، كاف لبلختبلؼ عٌدة ثػمار طٌيبة، أبرزىا ثبلث:

 المّية:إثبات قطعّية االتّفاقّيات اإلس -0
إٌف كجود االختبلؼ بٌن اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إىل )اإلسبلـ(، يف مسائل  
كثًنة جًدا: دليل قطعٌي على انعداـ تواطئهم، على الباطل؛ فإٌّنم كانوا بٌن 

 حريص على تفنيد الباطل، كحريص على إفحاـ اٝنصم.
ارضة سيبلقي مع -ببل ريب  -فحٌن ٫نالف اٞنؤٌلف اٜنٌق يف َليفو، فإنٌو 

من ٪نرص على تفنيد الباطل، كمن ٪نرص على إفحاـ اٝنصم؛ كبذلك ينتفي 
 قطعنا تواطؤ اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن كٌلهم، على القوؿ الباطل.

فلوال كجود األدٌلة القطعٌية على شرعٌية االتٌفاقٌيات اإلسبلمٌية، ٞنا اتٌفق 
 اٞنؤٌلفوف على القوؿ بشرعٌيتها كقطعٌيتها.

، كبٌن  كالفرؽ كبًن، بٌن تواطؤ الػمؤٌلفٌن، الػمنسوبٌن، إىل مذىب معٌنه
تواطؤ الػمؤٌلفٌن، الػمنسوبٌن، إىل )اإلسبلـ(؛ فالتواطؤ الػمذىيٌب أمر كاقع، قطعنا، 
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 خبلؼ فػي كقوعو؛ بػخبلؼ التواطؤ الكٌلٌي؛ فإنٌو مستحيل الوقوع، قطعنا. كال
ٌي قاطع، ييفًحم )أعداء اإلسبلـ(، كمن ىنا نيدرًؾ أٌف االختبلؼ شاىد ح

 الذين ٪ناكلوف التشكيك يف )القطعٌيات اإلسبلمٌية(.   
أقواؿ العلماء  الوجو السابع كالعشركف: أفٌ »قاؿ ١نٌمد رشيد رضا:  

م ػكل ،فقوا إذا اتٌ إاٌل  ،ن ٟنا العصمةضمى م تي ػكل ،تنحصر كال ،كآراءىم ال تنضبط
 .(ُ)«...حًقا فاقهم إاٌل يكوف اتٌ  ٫نتلفوا، فبل

 إنكار األقوال التأليفّية الباطلة: -1
لو افرتضنا افرتاضنا أٌف االختبلؼ بٌن اٞنؤلٌفٌن اٞننسوبٌن إىل )اإلسبلـ(   

 كاف معدكمنا؛ فإٌف ىذا االفرتاض يستلـز أحد افرتاضٌن ابطلٌن:
طئوف  -أ أف يكوف اٞنؤٌلفوف اٞننسوبوف إىل )اإلسبلـ( معصومٌن، ُنيث ال ٫ني

 ا يف َليفاهتم. كىو افرتاض ابطل قطعنا، ال ريب يف بطبلنو. أبدن 
طئ بعض اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إىل )اإلسبلـ(، فيسكت اْلخركف عن  -ب أف ٫ني

بياف أخطائهم، كالرٌد عليها؛ لكيبل ٪نصل االختبلؼ بينهم. كىو افرتاض ابطل 
 قطعنا، ال ريب يف بطبلنو. 

، حٌن يتصٌدل أىل اٜنٌق؛ للكشف كلذلك كاف االختبلؼ ذا ٖنرة طٌيبة 
 عن أابطيل اٞنبطلٌن، كأخطاء اٞنخطئٌن. 

كالفريق الذم أٌدل إىل االختبلؼ ىو فريق اٞنبطلٌن، كليس فريق اٌقٌن؛ 
فلو أٌف اٞنبطلٌن كافقوا اٜنٌق يف َليفاهتم، النتفى االختبلؼ بٌن الناس؛ كلكٌن 

 يٌتبعوف أىواءىم، كأىواء سادهتم. اٞنبطلٌن ال ٬نيكن أف يوافقوا اٜنٌق؛ ألٌّنم
ككذلك من أخطأ، كىو ميػجتًهد، بنٌية حسنة، ال بقصد مػخالفة اٜنٌق؛ 

                                                           
 .َِٖ/٠ٔنٌلة اٞننار:  (ُ)
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فإنٌو لػن يعػدـ مػػن يكشػػف، عن خطػئػو، كإف كػاف معػذكرنا فيو؛ كلذلك ال بٌد 
مػػن االختبلؼ ما داـ اٞنؤٌلفوف غًن معصومٌن، كما داـ يف الناس ١نٌقوف 

 ـ يف الناس من يعلم اٜنٌق، كمن ٩نهلو.كمبطلوف، كما دا
فلوال اختبلؼ الػميحٌقٌن كالػميبطلٌن، اللتبس الػحٌق ابلباطل؛ ألٌف 
الػميبطلٌن سيخالفوف الػحٌق قطعنا؛ فوجب على الػميحٌقٌن مػخالفة الػميبطلٌن، 

 كالرٌد عليهم.
 ،عن بياف أخطاء اٞنخطئٌن ،كمَّت سكت أىل اٜنقٌ »قاؿ ابن ابز: 

كاألمر  ،من الدعوة إىل اٝنًن ،م ٪نصل منهم ما أمرىم هللا بوػل ،لغالطٌنكأغبلط ا
 ،م الساكتػمن إث ،ب على ذلكرتٌ ػر، كمعلـو ما يتمنكى ػكالنهي عن ال ،ابٞنعركؼ

 ؛على خطئو كاٞنخالف للحقٌ  ،على غلطو ،كبقاء الغالط ،رعن إنكار اٞننكى 
كاألمر  ،كالتعاكف على اٝنًن ،من النصيحة ،كذلك خبلؼ ما شرعو هللا سبحانو

 . (ُ)«التوفيق ر، كهللا كِلٌ كالنهي عن اٞننكى  ،ابٞنعركؼ
 ابتالء املؤّلفني واملطّبقني املنسوبني: -2

بصفة راسخة يف اإلنساف، ىي صفة النقص، فهو  االختبلؼيذٌكرَّن 
كليس كٌل الناس أنبياء؛ ليسلموا من أكثر  .هنا؛ ليكوف بريئنا من النقصػليس إل

كليسوا كٌلهم بدرجة كاحدة يف العلم، كال بدرجة كاحدة يف  .صور النقص
بدرجة كاحدة يف الرغبة؛ كلذلك ال بٌد من اختبلفهم؛ لتختلف  القدرة، كال

 ، كليختلفوا يف استحقاؽ الثواب كالعقاب. هللا عند ،درجاهتم
 ٝنلق الناس كٌلهم على نسق كاحد، لو شاء هللا»قاؿ سٌيد قطب: 

كال تنويع فيها. كىذه  ،ال تفاكت بينها ،كابستعداد كاحد.. نسخنا مكركرة

                                                           
 .ٗٔ/ّ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
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رة على ىذه األرض. كليست طبيعة ىذا اٞنخلوؽ ليست طبيعة ىذه اٜنياة اٞنقده 
البشرٌم الذم استخلفو هللا يف األرض. كلقد شاء هللا أف تتنوٌع استعدادات ىذا 

كأف ٫نتار ىو طريقو،  ،ب القدرة على حرٌيٌة االٌْناهٌْناىاتو. كأف يوىى اٞنخلوؽ كا
ازل على اختياره للهدل أك للضبلؿ.. ىكذا اقتضت ك٩ني  ،ك٪نمل تبعة االختيار

يف  ،سٌنة هللا، كجرت مشيئتو. فالذم ٫نتار اٟندل كالذم ٫نتار الضبلؿ سواء
 أف يكوف ٟنذا اٞنخلوؽ يف خلقو، ككفق مشيئتو يف ،ؼ حسب سٌنة هللاأنٌو تصرٌ 

أف ٫نتار، كأف يلقى جزاء منهجو الذم اختار. شاء هللا أاٌل يكوف الناس أٌمة 
كأف يبلغ ىذا االختبلؼ أف  ،فكاف من مقتضى ىذا أف يكونوا ٢نتلفٌن ،كاحدة

يكوف يف أصوؿ العقيدة، إاٌل الذين أدركتهم ر٘نة هللا، الذين اىتدكا إىل اٜنٌق، 
 . (ُ)«، فاتٌفقوا عليو. كىذا ال ينفي أٌّنم ٢نتلفوف مع أىل الضبلؿكاٜنٌق ال يتعٌدد

فاالختبلؼ ركن من أركاف االبتبلء؛ ألنٌو يعين التفاكت بٌن الناس، كىذا 
التفاكت يدعو الصادقٌن منهم، إىل البحث عن اٜنٌق، كاالجتهاد يف اتٌباعو، 

لموف، كمن قٌصركا كموافقتو، فيتبٌٌن فضلهم على من أعرضوا عن اٜنٌق، كىم يع
 يف البحث عنو، كمن تقاعسوا يف ذلك. 

يف كٌل صفاهتم، ٞنا كاف لبلبتبلء  ،كلو أٌف الناس كٌلهم كانوا بدرجة كاحدة
 ، بل، ابتداءن فيما يتساككف يف معرفتو ،من معىن؛ فاٞنعٌلم ال ٫نترب التبلميذ

ى  ، ابلتحصيل كاالجتهاد؛يف معرفتو ،فيما يتفاكتوف ٫نتربىم، من  جهودي  لتتبٌنه
 اجتهد منهم.

فإذا جئنا إىل اٛنانب التأليفٌي، كجدَّن االبتبلء كاضحنا كٌل الوضوح، فكم 
من مؤٌلف التـز برأم ابطل، كىو ال يعلم أنٌو ابطل، ٌُث جاءتو األدٌلة القاطعة 

                                                           
 .ُّّٗ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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الداٌلة على بطبلف ذلك الرأم. فمنهم من تعٌصب لرأيو، كاتٌبع ىواه، كظٌل يدافع 
عن ذلك الرأم الباطل، كىو يعلم أنٌو ابطل؛ ألٌف ىواه موافق لذلك الرأم، أك 

  .إخطػألنٌو مأنف من االعرتاؼ ابل
اٟنول، فعدؿ عن رأيو  منهم من ٘نلتو التقول على اتٌباع اٟندل، كقتلً ك 

 القدمي، كصرٌح ابلرأم اٛنديد، كاعرتؼ ِنطئو. 
كجدَّن االبتبلء كاضحنا أيضنا، فكم من  ،كإذا جئنا إىل اٛنانب التطبيقيٌ 

مطٌبق كاف ٫نالف الشريعة اإلسبلمٌية، كىو ال يعلم، ٌُث جاءتو البٌينات القاطعة، 
خالفتو؛ ألٌف ىواه ػٌل على مػػفمنهم من ظ لم أنٌو كاف ٫نالف اٜنٌق يف تطبيقو.فع

، كمنهم من اتب، كأَّنب، ككٌف عن  هللا قد تغٌلب عليو، فصٌده عن طاعة
 مبٌن.ػحٌق الػى الػإل ،بعد أف ىداه هللا ،اـرػمحػال

لىٍو شىاءى ٟنىىدىاكيٍم ره كى يًل كىًمنػٍهىا جىائً ﴿كىعىلىى اَّللًه قىٍصدي السهبً قاؿ تعاىل: 
 .(ُ)ًعٌنى﴾أىٍٗنى 

مستقيم، الذم ػكالسبيل القاصد: ىو الطريق ال»قاؿ سٌيد قطب: 
ا، إليلتوم، كأنٌ  ال جائر ىو ػحيد عنها. كالسبيل الػى غايتو، فبل يػو يقصد قصدن

دىا! ػػف عنػػل إليها، أك ال يقاية، ال يوصً ػمجاكز للغػمنحرؼ، الػالسبيل ال
اكيٍم أىجٍ  وٍ ػ﴿كىلى  مىًعٌنى﴾.. كلكٌنو شاء أف ٫نلق اإلنساف مستعًدا للهدل ػشىاءى ٟنىىدى

فكاف منهم  ؛كالضبلؿ، كأف يدع إلرادتو اختيار طريق اٟندل، أك طريق الضبلؿ
من يسلك السبيل القاصد، كمنهم من يسلك السبيل اٛنائر. ككبل٨نا ال ٫نرج 

 .(ِ)«ف حرٌيٌة االختيارعلى مشيئة هللا، اليت قضت ِبف تدع لئلنسا

                                                           
 .ٗ( النحل: ُ)
 .ُِِٔ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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 مختلفينـر الـمصي

 

منسوبوف إىل اإلسبلـ، على الوجو األكمل، يف ػم يكن الػ: إذا لقيل فإن
،  ،العقائد كاألعماؿ كاألخبلؽ، ُنيث ال ينجو أحد منهم من ٢نالفة اٜنٌق، قليبلن

 ة، كىم على ىذه اٜناؿ؟!فكيف سيدخلوف اٛننٌ  ؛أك كثًننا
حكم اإلنساف، كائننا من كاف، ػالنار ليسا ب ة كدخوؿ: دخوؿ اٛننٌ قلت

كوا، ليحكم بعضهم على بعض، ٞنا دخل ًر ، فإٌف الناس لو تي بل ُنكم هللا 
 اٛنٌنة أحد، كٞنا سلم من النار أحد.

، ىو أعلم ابلذين يستحٌقوف الثواب، كىو أعلم كإ٧ٌنا األمر كٌلو  
ا.   ابلذين يستحٌقوف العقاب، كال يظلم رٌبك أحدن

ئنا  قاؿ تعاىل: ﴿كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىبلى تيٍظلىمي نػىٍفسه شىيػٍ
نىا ًِبىا كىكىفىى بًنىا حىاًسًبٌنى﴾ كىًإٍف كىافى ًمثٍػقىاؿى حىبهةو ًمٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ

(ُ) . 
ا على فهمو لبع ض أٌما إذا أراد أحد أف ٩نتهد برأم يف ىذا الباب، معتمدن

األدٌلة القرآنٌية، فإنٌو سيقوؿ ّنا قالو كثًن من اٞنؤٌلفٌن، كىو أٌف اٞنخالف للحٌق، 
إذا خالف اٜنٌق؛ بسبب اٛنهل، أك بسبب الضعف. أٌما إذا خالف اٜنٌق  ،رعذى يي 

 .كأَّنب، فإٌف هللا غفور رحيم إذا اتب لكٌنو ؛رعذى بسبب اٟنول، فإنٌو ال يي 
اٛنهل، ِبحدل صوره، كالنسياف؛ فمن أفطر يف ّنار رمضاف؛ بسبب 

بسبب الضعف، ِبحدل صوره، كاٞنرض؛ فإنٌو معذكر يف إفطاره. أٌما من  أك
 ؛أفطر، كىو سليم، من كٌل صور اٛنهل، كمن كٌل صور الضعف، كلكٌنو أفطر

 ، فليس ّنعذكر.اتٌباعنا ٟنواه، أك إعراضنا عن أمر هللا 

                                                           
 .ْٕ( األنبياء: ُ)
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اٞنؤٌلفوف الذين يعذركف الناس؛ كأقول األدٌلة القرآنٌية اليت يستدٌؿ ِبا 
 بسبب اٛنهل، كبسبب الضعف:

قولو تعاىل: ﴿الى ييكىلًٌفي اَّللهي نػىٍفسنا ًإاله كيٍسعىهىا ٟنىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا  -0
نىا  ا اٍكتىسىبىٍت رىبػهنىا الى تػيؤىاًخٍذَّنى ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأَّنى رىبػهنىا كىالى ٓنىًٍمٍل عىلىيػٍ ًإٍصرنا كىمى

ٍلنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا ًبًو كىاٍعفي عىنها كىاٍغًفٍر لىنى  ا ٘نىىٍلتىوي عىلىى الهًذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػهنىا كىالى ٓنيىمًٌ
َّنى فىاٍنصيٍرَّنى عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى﴾ كىاٍر٘نىٍنىا أىٍنتى مىٍوالى

(ُ) . 
مى اٍٝنًٍنزًيًر كىمىا أيًىله ًبًو لًغىًٍنً قولو تعاىل: ﴿ًإ٧نهىا حىرهـى عى  -1 ـى كىٜنٍى يػٍتىةى كىالده لىٍيكيمي اٍلمى

غو كىالى عىادو فىبلى ًإٍُثى عىلىٍيًو ًإفه اَّللهى غىفيوره رىًحيمه﴾  . (ِ)اَّللًه فىمىًن اٍضطيره غىيػٍرى ابى
مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنٌّ  قولو تعاىل: ﴿مىٍن كىفىرى اًبَّللًه ًمٍن بػىٍعًد ًإ٬نىانًًو ًإاله  -2

٬نىاًف كىلىًكٍن مىٍن شىرىحى اًبٍلكيٍفًر صىٍدرنا فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اَّللًه كىٟنىيٍم عىذىابه  اًبإٍلً
 . (ّ)عىًظيمه﴾

تػىغي  -3 وا عىرىضى قولو تعاىل: ﴿كىالى تيٍكرًىيوا فػىتػىيىاًتكيٍم عىلىى اٍلًبغىاًء ًإٍف أىرىٍدفى ٓنىىصُّننا لًتػىبػٍ
نٍػيىا كىمىٍن ييٍكرًٍىهينه فىًإفه اَّللهى ًمٍن بػىٍعًد ًإٍكرىاًىًهنه غىفيوره رىًحيمه﴾  . (ْ)اٜنٍىيىاًة الدُّ

 تقع بٌن األٌمة، فإٌف أقوامنا يقولوف تى كىذا من أسباب فً »قاؿ ابن تيمٌية: 
فتبلغ أقوامنا، يظٌنوف أٌّنم تعٌمدكا  ؛كقد أخطأكا ،كيفعلوف أمورنا ىم ٠نتهدكف فيها

، كىم أيضنا ٠نتهدكف ٢نطئوف، إركف ابٝنطعذى فيها الذنب، أك يظٌنوف أٌّنم 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 يكوَّنف جػهم. كقد يكوف أحدىػمغفور ل
ر قائلها، قد يكوف كفه كىكذا األقواؿ اليت يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

م تثبت ػمعرفة اٜنٌق، كقد تكوف عنده، كلػبة لموجً ػم تبلغو النصوص الػالرجل ل
م يتمٌكن من فهمها، كقد يكوف قد عرضت لو شبهات، يعذره هللا ػعنده، أك ل

ا يف طلب ػها، فمن كاف من اٞنؤمنٌن مػب حٌق، كأخطأ، فإٌف هللا يغفر لو ػالجتهدن
ذا ػػريٌة، أك العملٌية. ىػػل النظػػائػػمسػي الػف ،افػػػػواء كػػػػػاف، سػػػا كػػػػخطأه، كائننا م

مسائل ػكما قٌسموا ال ؛ماىًن أئٌمة اإلسبلـػكج ، اب النيبٌ ػػػػػػو أصحػػػذم عليػػال
 .(ِ)«ر ِبنكارىاكفه ال يي  ،كمسائل فركع ؛ر ِبنكارىاكفه يي  ،ى مسائل أصوؿػإل

اإلنساف قد  ة كاٛنماعة أفٌ من أصوؿ أىل السنٌ »كقاؿ ابن عثيمٌن: 
ة بدعة األشعريٌ  رة، كمن اٞنعلـو أفٌ إذا مل تكن البدعة مكفًٌ  ،٩نتمع فيو سٌنة كبدعة
ينفع  جة عن اإلسبلـ، كال مانع من الثناء على من قاـ ّناليست من البدع اٞنخرً 

قاـ بو  من الثناء؛ فهو ١نمود على ما ّنا يستحقٌ  ،من ىذه الطائفة ،اٞنسلمٌن
و فيها نا أنٌ كأٌما ما حصل منو من بدعة، نعلم أك يغلب على ظنٌ  .من ذلك

يف  - ة٠نتهد من ىذه األمٌ  كلٌ   جرين؛ ألفٌ ٠نتهد، فهو دائر بٌن األجر كاأل
   .(ّ)«أك األجرين ،فلن يعدـ األجر - حكم يسوغ فيو االجتهاد

 ،معذكركف -ي الغالب من أىل العلم ػكىم ف -مؤٌلفٌن ػفإذا صٌح أٌف ال 
حٌق، فإٌف ػى الػم يصلوا إلػمخالفات؛ ألٌّنم بذلوا جهدىم، لكٌنهم لػي تلك الػف

يػجهلوف  ى ابلعذر، إف كانواػكلأى  - مخالفة للحقٌ ػهم الػي تطبيقاتػف -العاٌمة 

                                                           
 .َّٖ/َُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 . ُٔٗ-ُٓٗ/ِّ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ّْٖ/ِٓ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاحل العثيمٌن: ّ)
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 .كال يٌتبعوف أىواءىم، كال يتعٌصبوف للباطل، همػي قلوبػف ،نػصادقي الػحٌق، ككانوا
م تقليده فيها؛ إذ ػكمن اٞنعلـو أٌف اٞنخوؼ يف زٌلة العالً »قاؿ ابن القٌيم: 

لو  زٍ ػجي ػى م يػة، لػها زلٌ ػم على غًنه. فإذا عرؼ أنٌ ػف من زٌلة العالً خى ػم يي ػلوال التقليد ل
م يعرؼ ػعلى عمد، كمن ل إأف يٌتبعو فيها، ابتٌفاؽ اٞنسلمٌن، فإنٌو اتٌباع للخط

 .(ُ)«ر بومً ط فيما أي فرًٌ ها زٌلة، فهو أعذر منو، ككبل٨نا مي ػأنٌ 
اختبلؼ الناس يف مسائل الدين،  رى ا كثػي مٌ ػكل»قاؿ ابن رجب اٜننبلٌي: ك 

ض بغً و يي ر أنٌ ظهً منهم يي  نهم، ككلٌّ ضهم كتبلعي بسبب ذلك تباغي  رى قهم، كثػي تفرُّ  رى ككثػي 
ا عن بً ا، بل يكوف متٌ ا، كقد ال يكوف معذكرن األمر معذكرن ، كقد يكوف يف نفس 

ا من البغض كذلك كثًنن   ض عليو، فإفٌ بغً ا يف البحث عن معرفة ما يي رن مقصًٌ  ٟنواه،
ا، كإف خطأ قطعن  ، كىذا الظنٌ  اٜنقٌ و ال يقوؿ إاٌل أنٌ  ا يقع ٞنخالفة متبوع يظنٌ إ٧نٌ 
كقد  .صيبطئ كيي قد ٫ني  فيما خولف فيو، فهذا الظنٌ   اٜنقٌ و ال يقوؿ إاٌل ريد أنٌ أي 

ىذا يقدح يف  اإللف، أك العادة، ككلٌ  كأد اٟنول، يكوف اٜنامل على اٞنيل ٠نرٌ 
ز يف فالواجب على اٞنؤمن أف ينصح نفسو، كيتحرٌ  .ىذا البغض  أف يكوف

ما خشية أف يقع في ؛ل نفسو فيودخً ز، كما أشكل منو، فبل يي ىذا غاية التحرُّ 
ا من كثًنن   ن لو، كىو أفٌ ينبغي التفطُّ  كىهنا أمر خفيٌ  ـ.ي عنو من البغض اره ّني 

ا على اجتهاده ا فيو، مأجورن ا، كيكوف ٠نتهدن  مرجوحن قوالن  ة الدين قد يقوؿأئمٌ 
منزلتو يف ىذه ػمقالتو تلك بػر لا عنو خطؤه فيو، كال يكوف اٞننتصً فيو، موضوعن 
و لو  لكوف متبوعو قد قالو، ُنيث إنٌ إاٌل  ،ٟنذا القوؿ و قد ال ينتصرالدرجة، ألنٌ 

ة الدين، ٞنا قبلو، كال انتصر لو، كال كاىل من كافقو، كال عادل ه من أئمٌ قالو غًني 
ّننزلة متبوعو، كليس كذلك،  ا انتصر للحقٌ و إ٧نٌ أنٌ  من خالفو، كىو مع ىذا يظنٌ 

                                                           
 .ْْٓ/ّ( إعبلـ اٞنوٌقعٌن: ُ)
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ا ىذا أ يف اجتهاده، كأمٌ ، كإف أخطا كاف قصده االنتصار للحقٌ متبوعو إ٧نٌ  فإفٌ 
متبوعو، كظهور كلمتو،  لوٌ عي  إرادةي  و اٜنقٌ ه ٞنا يظنٌ انتصارى  فقد شاب ،التابع
، فافهم ، كىذه دسيسة تقدح يف قصد االنتصار للحقٌ إب إىل اٝنطنسى يي  كأاٌل 

 .(ُ)«و فهم عظيم، كهللا يهدم من يشاء إىل صراط مستقيمىذا، فإنٌ 
حكم فيما ػجهل ابلػر، كالكفًٌ ابٜنكم فيما يي جهل ػال»كقاؿ ابن عثيمٌن: 

ر كفًٌ ما يي ػجاىل بػفكذلك ال ،جهلوػر بعذى ق يي فسًٌ ما يي ػجاىل بػق، فكما أٌف الفسًٌ يي 
م ػكل ،ي التعٌلمػجاىل مفٌرطنا فػ.. لكن إذا كاف ىذا ال.جهلو، كال فرؽػر بعذى يي 

 إٌما أاٌل  ،قفسًٌ ما يي ػكب ،ركفًٌ ما يي ػٌهاؿ بجي ػحٌل نظر. فالػم يبحث، فهذا مػكل ،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 ـ، أك أٌف ىذا مي حره ػاإلصرار، كأٌما إذا كاف اإلنساف يسمع أٌف ىذا م

 . (ِ)«ر َنهلوعذى أك استكرب، فهذا ال يي هاكف، ػكلكٌنو ت
، فإنٌو ال يؤاخى »كقاؿ ابن عثيمٌن أيضنا:  ذ َنهلو، يف أٌم فمن كاف جاىبلن

جهلة من يكوف ػجب أف نعلم أٌف من الػشيء كاف من أمور الدين، كلكن ي
ث عنو، كال ػٌق، كلكٌنو ال يبحػحػو الػػػر لذكى أنٌو يي  :ن العناد، أمػػػوع مػعنده ن

ي ػل يكوف على ما كاف عليو أشياخو، كمن يعٌظمهم كيٌتبعهم، كىذا فػػػعو، بيٌتب
ُنيث  -ر بو اإلنساف عذى الذم يي  ،جهلػال أفٌ  همٌ مي ػفال ...معذكرػاٜنقيقة ليس ب

ّنا  ،ىو رافع لئلُث، كاٜنكم على صاحبو - ر لوذكى ، كال يي يعلم عن اٜنقٌ  ال
 كأفٌ  ، هللاإف كاف ينتسب إىل اٞنسلمٌن، كيشهد أف ال إلو إاٌل  يقتضيو عملو، ُثٌ 

                                                           
 .ُٕٗ-ُٖٕ( جامع العلـو كاٜنكم: ُ)
 .ُِٕ-ُِٔ/ِصاحل العثيمٌن: ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن ِ)



13 

ا رسوؿ١نمٌ   فإفٌ  ، منهم، كإف كاف ال ينتسب إىل اٞنسلمٌنعتربى و يي هللا، فإنٌ  دن
 فإفٌ  ،ا يف اْلخرةكأمٌ  .يف الدنيا ،الذم ينتسب إليو، حكمو حكم أىل الدين

 . (ُ)«...شأنو شأف أىل الفرتة
ش؛ ألٌف كثًن من اٞنؤٌلفٌن، إ٧ٌنا ىو يف ابب التعايي كالعذر الذم يقوؿ بو  

ش ارتفع التعايي  - فيما أمكن فيو العذر - هم بعضنام يعذر بعضي ػإذا ل ،الناس
 ل. عنهم، كحٌل ١نٌلو التعادم كالتقاتي 

رٌه قً كالفرؽ كبًن بٌن أف تعذر اإلنساف، الذم يستحٌق العذر، كبٌن أف تي 
ل يف الباطل، كترؾ النصيحة، بل العذر التساىي على أخطائو؛ فليس اٞنقصود من 

من  ش، ما أمكن ذلك؛ فيجتمع عندؾ أمراف: عذراٞنقصود اإلبقاء على التعايي 
 يستحٌق العذر، كالنصيحة لو، بتنبيهو على أخطائو. 

كالفرؽ كبًن جًدا، بٌن )االحتػراـ(، ك)االلتزاـ(؛ فإٌف احتػراـ الػمخالفٌن، 
يعين كجوب االلتزاـ ّنا اختٌصوا بو  اس األعذار ٟنم: الكْننُّب تكفًنىم، كالتم

من آراء؛ فإف أكجبوا على ٢نالفيهم ذلك االلتزاـ؛ فقد أكجبوا على أنفسهم 
 االلتزاـ ّنا ٫نتٌص بو ٢نالفوىم من آراء!!!

 كالفرؽ كبًن بٌن أف يعذر الناس، بعضهم بعضنا، كبٌن حكم هللا 
وب عباده، كيعلم الصادؽ من الكاذب، فهو يعلم ما يف قل عليهم؛ فإٌف هللا 

 العليم بذات الصدكر، كىو العفٌو الغفور الرحيم. 
قاؿ تعاىل: ﴿يػىٍعلىمي مىا يف السهمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىيػىٍعلىمي مىا تيًسرُّكفى كىمىا تػيٍعًلنيوفى 

اًت الصُّديكًر﴾ كىاَّللهي عىًليمه ًبذى
(ِ) . 

                                                           
 .ُِٗ-ُِٖ/ِ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاحل العثيمٌن: ُ)
 .ْ( التغابن: ِ)
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ا فقد تعذر أنت إنساَّنن   -يف اٜنقيقة  -كأنت تػجهل أنٌو معاند  ،معاندن
 .أٌف سبب ٢نالفتو للحٌق ىو جهلو؛ فليس لك أف تطٌلع على ما يف قلبو تظنٌ ف

سيخالف  -أنت  الذم عذرتو -اٞنعاند يعلم أٌف ىذا كحده  كلكٌن هللا
اٜنٌق، حٌَّت لو اجتمعت عنده كٌل األدلٌة القاطعة، الداٌلة على اٜنٌق؛ ألنٌو يٌتبع 

الفة اٜنٌق.  ره على اٟندل.ؤثً اٟنول، كيي   كاتٌباع اٟنول كاحد من أكرب أسباب ٢ني
فالذم ال يستحٌق العذر لن ينفعو أف ييػجًمع الناس، كلُّهم، على التماس 

 .العذر لو؛ فإٌف األمر  
ًٍلكي  الى  يػىٍوـى ﴿قاؿ تعاىل:  ئنا لًنػىٍفسو  نػىٍفسه  ٕنى يػٍ  .(ُ)﴾َّللًهً  يػىٍومىًئذو  كىاأٍلىٍمري  شى

ئنا نػىٍفسو  عىنٍ  نػىٍفسه  ْنىٍزًم الى  يػىٍومنا كىاتػهقيوا﴿كقاؿ تعاىل:  يػٍ  ًمنػٍهىا يػيٍقبىلي  كىالى  شى
 .(ِ)﴾يػيٍنصىريكفى  ىيمٍ  كىالى  شىفىاعىةه  تػىنػٍفىعيهىا كىالى  عىٍدؿه 

ػػػعي  الى  فىػػيىػػٍومىػػئًػػػذو ﴿كقاؿ تعاىل:  ػػػوا الهػًذيػػػنى  يىػػٍنػػفى ػػػمٍ  ظىػلىػمي ػػػػػمٍ  كىالى  مىػٍعػػػًذرىتيػػػهي  ىي
 .(ّ)﴾ييٍستػىٍعتػىبيوفى 

فىػػػعي  الى  يىػػػػٍوـى ﴿كقاؿ تعاىل:   سيػػػػػػوءي  كىلىػهيمٍ  اللهٍعنىةي  كىلىػهيمي  مىٍعًذرىتػيهيمٍ  الظهاًلًمٌنى  يػىنػٍ
ارً   .(ْ)﴾الده

كلذلك يػختار العالًػمي اجملتًهدي )طريقى الوسطٌية(، فػي ىذا الػمقاـ؛ فيتجٌنب 
قو، أك ييضلًٌلو، أك  التشدُّد، فػي الػحكم على الػميخالف؛ فبل ييكفًٌره، أك ييفسًٌ

 ييبدًٌعو، ابالعتماد على الظنوف، كاألكىاـ، كاألىواء، كالتقليد.

                                                           
 .ُٗ( االنفطار: ُ)
 .ُِّ( البقرة: ِ)
(ّ :  .ٕٓ( الرـك
 .ِٓ( غافر: ْ)
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سو، يتجٌنب العالًػمي اجملتًهدي التساىيلى، فػي الػحكم على رأم كفػي الوقت نف
 ييهًمل تػخطئة الػميخالف، حيػن ييوًقن بػخطئو.  الػميخالف؛ فبل

كإنٌػما يلجأ العالًػمي اجملتًهدي إىل التخطئة؛ من أجل اإلرشاد كالنصح؛ ال من 
 أجل اإلفحاـ كالقدح. 

 -و، على أٌف اٞنخطًٌئ ٟنم يرل فالتخطئة كسيلة لتنبيو الػميخالف كأتباع
 أنٌػهم ميػخًطئوف؛ فيدعوىم بذلك، إىل ترؾ اٝنطإ.   -ابجتهاده 

ماذا كفركا بذلك! لً   ،القياسى  الظاىرً  إذا أنكر أىلي »قاؿ ١نٌمد الغزاٌِل:  
أك  ،ت عليك نسبتهم إىل صوابجهلوا، إذا عزٌ  :كا، قلأرجل؟ قل: أخط اي

 .(ُ)«ال كزف لو ،فكبلـ لغو ،ا التكفًنعلم. أمٌ 

                                                           
 .ُٖٗ( دفاع عن العقيدة كالشريعة: ُ)
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قينـمخارج ال
ّ
 مت

 
كيف ينهى )اإلسبلـ( أتباعىو، عن االختبلؼ، كأسباب   فإن قيل: 

 االختبلؼ مستحوذة عليهم؟!
: قد يكوف االختبلؼ ١نمودنا، كىو االختبلؼ بٌن أىل اٜنٌق، قلت 

كأىل الباطل؛ فإٌّنما ال ٩نتمعاف، إاٌل بعد أف يرتؾ أىل الباطل ابطلهم، كيٌتبعوا 
 اٜنٌق، فييصبحوا من أىل اٜنٌق.

﴿ذىًلكى ِبًىفه الهًذينى كىفىريكا اتػهبػىعيوا اٍلبىاًطلى كىأىفه الهًذينى آمىنيوا اتػهبػىعيوا قاؿ تعاىل: 
 .(ُ)اٜنٍىقه ًمٍن رىِبًًٌٍم كىذىًلكى يىٍضًربي اَّللهي لًلنهاًس أىٍمثىاٟنىيٍم﴾

 األمم السبع املنسوبة إىل )اإلسالم(:
كاٞننسوبوف إىل اإلسبلـ يف الظاىر أٌمة كاحدة، كلكٌنهم يف اٜنقيقة أمم  

مػختلفة، أبرزىا سبع أمػػػم: الػمكذًٌبوف، كالػمنافقوف، كالػمعطًٌلوف، كالػمغالوف، 
بوف، كاٞنفًسدكف، كاٞنٌتقوف.  كاٞنتعصًٌ

، أك يكفركف برسالة فأٌما اٞنكٌذبوف، فإٌّنم يكفركف بوجود اٝنالق  
 ، كيكٌذبوف ِبصوؿ اإلسبلـ الكربل.  ١نٌمد

يتظاىركف  كىم يصٌرحوف بكفرىم، كبرفضهم لػحقائق اإلسبلـ، فبل
ابإلسبلـ، كالػمنافقٌن؛ كلكٌن بعض الناس ٩نهلوف حقيقة حاٟنم؛ فينسبوّنم إىل 

 اإلسبلـ، نسبة كراثٌية. 
ؿ ٬نيكن أف يكوف أفراد ىذه األٌمة من أىل اٜنٌق؛ ألٌف اإل٬ناف ِبصو  فبل

 اإلسبلـ الكربل: من أكجب صفات أىل اٜنٌق. 

                                                           
 .ّ( ١نٌمد: ُ)
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. يػىٍوـى قاؿ تعاىل:  ﴿فػىوىٍيله يػىٍومىًئذو لًٍلميكىذًًٌبٌنى. الهًذينى ىيٍم يف خىٍوضو يػىٍلعىبيوفى
تيٍم ًِبىا تيكىذًٌبيوفى﴾ ًذًه النهاري الهيًت كينػٍ ًر جىهىنهمى دىًعا. ىى ييدىعُّوفى ًإىلى َّنى

(ُ). 
يػىٍومىًئذو لًٍلميكىذًًٌبٌنى. الهًذينى ييكىذًٌبيوفى بًيػىٍوـً الدًٌيًن. كىمىا  ﴿كىٍيله كقاؿ تعاىل: 

تػينىا قىاؿى أىسىاًطًني اأٍلىكهًلٌنى. كىبله بىٍل  . ًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًو آايى ييكىذًٌبي بًًو ًإاله كيلُّ ميٍعتىدو أىثًيمو
ًإنػههيٍم عىٍن رىِبًًٌٍم يػىٍومىًئذو لىمىٍحجيوبيوفى. ُثيه  رىافى عىلىى قػيليوًِبًٍم مىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى. كىبله 

تيٍم ًبًو تيكىذًٌبيوفى﴾ ا الهًذم كينػٍ إًنػههيٍم لىصىاليو اٛنٍىًحيًم. ُثيه يػيقىاؿي ىىذى
(ِ).  

كأٌما اٞننافقوف، فإٌّنم ينتسبوف إىل اإلسبلـ، كقلوِبم خالية من اإل٬ناف؛ 
ا.فيتظاىركف ابإلسبلـ؛ خوفنا، أك طمعن   ا، أك كيدن

كالنفاؽ من أمراض القلوب، كال يعلم ما يف القلوب، إاٌل عبٌلـ الغيوب؛ 
كال يصٌح اهٌتاـ أحد ابلنفاؽ، اعتمادنا على الظنوف كالشكوؾ كاألكىاـ؛ فعلينا أف 

 ٥نكم ابلظاىر، كهللا يتوىٌل السرائر.
ًدينىًة مىرىديكا  ﴿كى٣نهٍن حىٍولىكيٍم ًمنى اأٍلىٍعرىاًب مينىاًفقيوفى قاؿ تعاىل:  كىًمٍن أىٍىًل اٍلمى

عىلىى النًٌفىاًؽ الى تػىٍعلىميهيٍم ٥نىٍني نػىٍعلىميهيٍم سىنػيعىذًٌبػيهيٍم مىرهتػىٌٍنً ُثيه يػيرىدُّكفى ًإىلى عىذىابو 
  .(ّ)عىًظيمو﴾

﴿كىالى تػىقيوليوا ًلمىٍن أىٍلقىى اٞنسألة األكىل: قاؿ تعاىل: »قاؿ الفخر الرازٌم: 
ـى لىٍستى ميٍؤًمننا﴾إًلىٍيكيمي  م ألقوا مع أّنٌ  ،(ٓ)ٍم تػيٍؤًمنيوا﴾ػ﴿قيٍل لى  :كقاؿ ىهنا ،(ْ)السهبلى

                                                           
 .ُْ-ُُ( الطور: ُ)
 .ُٕ-َُ: ( اٞنطٌففٌنِ)
 .َُُ( التوبة: ّ)
 .ْٗ( النساء: ْ)
 .ُْ( اٜنجرات: ٓ)
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 كاجتناب الظنٌ  ،عمل القلب غًن معلـو إشارة إىل أفٌ  :إليهم السبلـ، نقوؿ
، كال ٞنن (ُ)يىو مرائ :قاؿ ٞنن يفعل فعبلن يي  فبل ؛م ابلظاىركى ا ٪ني كاجب، كإ٧نٌ 

 ،فبلف ليس ّنؤمن : خبًن ّنا يف الصدكر، إذا قاؿهللا ىو منافق، كلكنٌ  :أسلم
، كقولو تعاىل:  ز لنا ذلك فهو الذم جوٌ  ،(ِ)ٍم تػيٍؤًمنيوا﴾ػ﴿قيٍل لى حصل اٛنـز

كضمًن قلوِبم،  ،حيث أطلعو هللا على الغيب ، القوؿ، ككاف معجزة للنيبٌ 
لعدـ علمكم ّنا  ؛الست مؤمنن  :ٞنن ألقى إليكم السبلـ ،فقاؿ لنا: أنتم ال تقولوا

 .(ّ)«يف قلبو
كلكٌن عدـ االهٌتاـ ابلنفاؽ ال يعين أٌف اٞننافقٌن من ٗنلة أىل اٜنٌق؛ ألٌف 

٬نيكن أف  اٞننافقٌن ليسوا من اٞنؤمنٌن، كاإل٬ناف من أكجب صفات أىل اٜنٌق؛ فبل
، يكوف أفراد ىذه األٌمة من أىل اٜنٌق، إاٌل بعد أف يرتكوا النفاؽ، كيؤمنوا، كيتوبوا

 كييصلحوا، كيعتصموا اب.
دى ٟنىيٍم قاؿ تعاىل:  ٍرًؾ اأٍلىٍسفىًل ًمنى النهاًر كىلىٍن ْنًى ﴿ًإفه اٍلمينىاًفًقٌنى يف الده

بيوا كىأىٍصلىحيوا كىاٍعتىصىميوا اًبَّللًه كىأىٍخلىصيوا ًدينػىهيٍم َّللًًه فىأيكلىًئكى مىعى  نىًصًننا. ًإاله الهًذينى اتى
كىسىٍوؼى يػيٍؤًت اَّللهي اٍلميٍؤًمًنٌنى أىٍجرنا عىًظيمنا﴾ اٍلميٍؤًمًنٌنى 

(ْ).  
كأٌما الػمعطٌلوف، فإنٌػهم يعطٌلوف كثًننا، من الػحقائق اإلسبلمٌية، َليفنا، 
فتطبيقنا، فيعطٌلوف بعض األحكاـ الشرعٌية، كتحرمي البغاء، كٓنرمي الػخمر، كٓنرمي 
الراب، كٓنرمي التربُّج، كيعطٌلوف بعض أحكاـ العبادات، كاٞنواريث، كالعقوابت،  

                                                           
 ( يف اٞنطبوع: )مرائي(، كالصواب: )مراءو(.ُ)
 .ُْ( اٜنجرات: ِ)
 .ُُْ/ِٖ( التفسًن الكبًن: ّ)
 .ُْٔ-ُْٓ( النساء: ْ)
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 رآنٌية، كيبتدعوف َكيبلت تػحريفٌية ٢نالفة للقرآف.كما يعطٌلوف بعض الػمعاّن الق
منهج مضاٌد للحقائق اإلسبلمٌية، كىو  -يف اٜنقيقة  -كاٞننهج التعطيلٌي 

داموا  من صنيعة )أعداء اإلسبلـ(؛ فبل قيمة النتساب أفراده إىل )اإلسبلـ(، ما
 ء أسيادىم.يينًكركف ما ثبت ابلدليل الشرعٌي القطعٌي، مٌتًبعٌن أىواءىم، كأىوا

فإٌّنم يستمسكوف بعقائد ابطلة، قائمة  -كىم الغبلة  -كأٌما الػميغالوف 
على الغلٌو، يف الصاٜنٌن، أك الغلٌو فيمن يزعموف أٌّنم من الصاٜنٌن، حٌَّت يؤٌدم 
ِبم الغلٌو إىل االستمساؾ بعقائد كفريٌة، كعقائد شركٌية، تضاىي بعض العقائد، 

.  اليت يستمسك ِبا اٞننتسبوف   إىل األدايف الباطلة، كاٞنسيحٌية مثبلن
عقائد مضاٌدة للعقائد اإلسبلمٌية؛ كإف  -يف اٜنقيقة  -كعقائد اٞنغالٌن 

انتسب أصحاِبا إىل )اإلسبلـ(؛ فإٌف انتسابػهم أشبو ابنتساب الػمسيحٌيٌن إلػى 
 ، كىو برمء منهم، كمن أابطيلهم، كٌل الرباءة.عيسى 

ذيكّن  ﴿كىًإٍذ قىاؿى قاؿ تعاىل:  اَّللهي ايى ًعيسىى اٍبنى مىٍرميىى أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنهاًس أنًه
يى ًإٟنىىٌٍنً ًمٍن ديكًف اَّللًه قىاؿى سيٍبحىانىكى مىا يىكيوفي ِل أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى ِل ًُنىقٌو ًإٍف  

كىأيمًٌ
ـي كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسي كىالى أى  ٍعلىمي مىا يف نػىٍفًسكى إًنهكى أىٍنتى عىبله

اٍلغيييوًب. مىا قػيٍلتي ٟنىيٍم ًإاله مىا أىمىٍرتىيًن ًبًو أىًف اٍعبيديكا اَّللهى رىِبًٌ كىرىبهكيٍم كىكيٍنتي عىلىٍيًهٍم 
تىيًن كيٍنتى أىٍنتى الرهًقيبى عىلىٍيًهمٍ  ا مىا ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىمها تػىوىفػهيػٍ كىأىٍنتى عىلىى كيلًٌ  شىًهيدن

 .  (ُ)شىٍيءو شىًهيده﴾
برمء كٌل الرباءة، من عقائد الػميغالٌن، كإف انتسبوا إىل  كالرسوؿ 

٬نيكن أف يكوف أفراد ىذه األٌمة من أىل اٜنٌق؛ إاٌل بعد أف يرتكوا  اإلسبلـ؛ فبل
 تلك العقائد الباطلة.

                                                           
 .ُُٕ-ُُٔ( اٞنائدة: ُ)
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وا يف ًديًنكيٍم غىيػٍرى اٜنٍىقًٌ كىالى تػىتهًبعيوا ﴿قيٍل ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب الى تػىٍغلي قاؿ تعاىل: 
أىٍىوىاءى قػىٍوـو قىٍد ضىلُّوا ًمٍن قػىٍبلي كىأىضىلُّوا كىًثًننا كىضىلُّوا عىٍن سىوىاًء السهًبيًل﴾

(ُ). 
كأٌما اٞنتعٌصبوف، فإٌّنم يٌتبعوف أىواءىم، يف اٛنانب التأليفٌي، فيستمسكوف 

، كىم يعلموف أٌّنا ابطلة، كال يعرتفوف ابٜنٌق فيها؛ ببعض اْلراء التأليفٌية الباطلة
 ألٌف يف اعرتافهم ما ٫نالف أىواءىم.

كىؤالء ليسوا من أىل اٜنٌق؛ ألٌف غايتهم ىي إرضاء أىوائهم، كلو أٌدت 
 إىل لبس اٜنٌق ابلباطل، ككتم اٜنٌق، كىم يعلموف. 

تيميوا اٜنٍىقه كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى﴾﴿كىالى تػىٍلًبسيوا اٜنٍىقه اًبٍلبىاًطًل كىتىكٍ قاؿ تعاىل: 
(ِ). 

كأٌما اٞنفسدكف، فإٌّنم يٌتبعوف أىواءىم، يف اٛنانب التطبيقٌي، فًنتكبوف 
اٞنعاصي، كالقتل كالزنػى كالسرقة كشرب الػخمر كأكل الراب، كىم يعلموف 
بتحر٬نها، كال يينكركف ذلك، كال ٩نهلوف؛ لكٌن قلوِبم امتؤلت ابلفجور 

  .كالعصياف؛ فصٌدهتم عن طاعة هللا كالفسوؽ 
يف غالب  -كىؤالء ال ٬نيكن أف يكونوا من أىل اٜنٌق؛ ألٌف أىل اٜنٌق 

، كإف  -أحواٟنم كأحياّنم  يستمسكوف ابٜنٌق الذم يعلموف، اعتقادنا، كعمبلن
 أذنب أحدىم، فإنٌو يسارع إىل االستغفار كالتوبة.

 مّتقني:ـة الــأمّ 
كأٌما الػميٌتقوف، فيخالفوف الػميكذًٌبٌن، كالػمينافقٌن، كالػميعطًٌلٌن، كالػميغالٌن، 

بٌن، كالػميفًسدين؛ فهم الذين يػتٌػقػوف هللا  استطػػاعوا، فيتحٌركف  ، مػػاكالػميتعصًٌ
 الطاعات، كيتجٌنبوف الػمنكىرات، كيسارعوف فػي الػخًنات. 

                                                           
 .ٕٕ( اٞنائدة: ُ)
 .ِْ( البقرة: ِ)
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يػٍرنا ػوا كىأىٍنًفقي ػعي ػوا كىأىًطيػعي ػمى ػتيٍم كىاسٍ ػطىعٍ ػتى ػا اسٍ ػػ﴿فىاتػهقيوا اَّللهى مى قػاؿ تعالػى:  وا خى
 . (ُ)أًلىنٍػفيًسكيٍم كىمىٍن ييوؽى شيحه نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى﴾

كالػميٌتقوف ىم )األٌمة الوحيدة(، اليت تستحٌق كصف )أىل اٜنٌق(؛ فمن لػم 
 )أىل اٜنٌق(، كإف انتسب إليهم. يكن من )أٌمة الػمٌتقٌن(، فليس من

كالتقول من صفات القلوب العملٌية، أم: اليت تستلـز العمل، كتيوًجبو، 
فليست التقول إ٬ناَّنن قلبًيا فقط، كليست إسبلمنا بدنًيا فقط، بل ىي اإل٬ناف 

 القليٌب، مع اإلسبلـ البدٌّن؛ فالػمٌتقوف ىم الذين آمنوا، كعملوا الصاٜنات.
ف كحده بػمينجو صاحبو، إف لػم يصحبو العمل الصاحل، كليس فليس اإل٬نا

 العمل الصاحل كافينا، إف لػم يكن صادرنا عن إ٬ناف.
﴿كىالهًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصهاًٜنىاًت أيكلىًئكى أىٍصحىابي اٛنٍىنهًة ىيٍم قاؿ تعاىل: 

ًفيهىا خىاًلديكفى﴾
(ِ) . 

صهاًٜنىاًت ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه ﴿كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الكقاؿ تعاىل: 
  .(ّ)فىأيكلىًئكى يىٍدخيليوفى اٛنٍىنهةى كىالى ييٍظلىميوفى نىًقًننا﴾

 كلك أف تيدرًؾ الػمنزلة العظيمة ألٌمة الػميٌتقٌن، حٌن تقرأ ىذه اْلايت:
ا السهمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدهٍت ﴿كىسىارًعيوا ًإىلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنهةو عىٍرضيهى  -

لًٍلميتهًقٌنى. الهًذينى يػيٍنًفقيوفى يف السهرهاًء كىالضهرهاًء كىاٍلكىاًظًمٌنى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفٌنى عىًن النهاًس 
بُّ اٍلميٍحًسًنٌنى. كىالهًذينى ًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن أىٍك ظىلىميوا أىنٍػفيسىهيمٍ  ذىكىريكا اَّللهى  كىاَّللهي ٪نًي

ٍم ييًصرُّكا عىلىى مىا فػىعىليوا كىىيٍم ػفىاٍستػىٍغفىريكا ًلذينيوًِبًٍم كىمىٍن يػىٍغًفري الذُّنيوبى ًإاله اَّللهي كىلى 

                                                           
 .ُٔ( التغابن: ُ)
 .ِٖ( البقرة: ِ)
 .ُِْ( النساء: ّ)
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اًلًدينى  يػىٍعلىميوفى. أيكلىًئكى جىزىاؤيىيٍم مىٍغًفرىةه ًمٍن رىِبًًٌٍم كىجىنهاته ْنىٍرًم ًمٍن ٓنىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى
يهىا كىنًٍعمى أىٍجري اٍلعىاًمًلٌنى﴾فً 

(ُ) . 
نٍػيىا  - ًذًه الدُّ يػٍرنا لًلهًذينى أىٍحسىنيوا يف ىى ﴿كىًقيلى لًلهًذينى اتػهقىٍوا مىاذىا أىنٍػزىؿى رىبُّكيٍم قىاليوا خى

اري اٍْلًخرىًة خىيػٍره كىلىًنٍعمى دىاري اٍلميتهًقٌنى. جىنهاتي عىٍدفو يىٍدخيليونػىهى  ا ْنىٍرًم ًمٍن حىسىنىةه كىلىدى
ٓنىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري ٟنىيٍم ًفيهىا مىا يىشىاءيكفى كىذىًلكى ٩نىٍزًم اَّللهي اٍلميتهًقٌنى. الهًذينى تػىتػىوىفهاىيمي 

تيٍم تػىٍعمىليوفى﴾ ـه عىلىٍيكيمي اٍدخيليوا اٛنٍىنهةى ّنىا كينػٍ ًئكىةي طىيًًٌبٌنى يػىقيوليوفى سىبلى  .(ِ)اٍلمىبلى
أىنٍػبىاًء اٍلغىٍيًب نيوًحيهىا إًلىٍيكى مىا كيٍنتى تػىٍعلىميهىا أىٍنتى كىالى قػىٍوميكى ًمٍن  ﴿تًٍلكى ًمنٍ  -

ا فىاٍصربٍ ًإفه اٍلعىاًقبىةى لًٍلميتهًقٌنى﴾  . (ّ)قػىٍبًل ىىذى
ـو آًمًنٌنى. كىنػىزىٍعنىا مىا يف  - . اٍدخيليوىىا ًبسىبلى ﴿ًإفه اٍلميتهًقٌنى يف جىنهاتو كىعيييوفو

كرًًىٍم ًمٍن ًغلٌو ًإٍخوىاَّنن عىلىى سيريرو ميتػىقىابًًلٌنى. الى ٬نىىسُّهيٍم ًفيهىا نىصىبه كىمىا ىيٍم ًمنػٍهىا صيدي 
  .(ْ)ّنيٍخرىًجٌنى﴾

ءي يػىٍومىًئذو بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو عىديكٌّ ًإاله اٍلميتهًقٌنى. ايى ًعبىاًد الى خىٍوؼه عىلىٍيكيمي  - ﴿اأٍلىًخبله
تًنىا كىكىانيوا ميٍسًلًمٌنى. اٍدخيليوا اٛنٍىنهةى أىنٍػتيٍم اٍليػىٍوـى كىالى  . الهًذينى آمىنيوا ًِبايى أىنٍػتيٍم ٓنىٍزىنيوفى

كىأىٍزكىاجيكيٍم ٓنيٍبػىريكفى. ييطىاؼي عىلىٍيًهٍم ًبًصحىاؼو ًمٍن ذىىىبو كىأىٍكوىابو كىًفيهىا مىا تىٍشتىًهيًو 
ي كىأىنٍػتيمٍ  تيٍم  اأٍلىنٍػفيسي كىتػىلىذُّ اأٍلىٍعٌني ًفيهىا خىاًلديكفى. كىتًٍلكى اٛنٍىنهةي الهيًت أيكرًثٍػتيميوىىا ّنىا كينػٍ

َىٍكيليوفى﴾  . (ٓ)تػىٍعمىليوفى. لىكيٍم ًفيهىا فىاًكهىةه كىًثًنىةه ًمنػٍهىا 

                                                           
 .ُّٔ-ُّّ( آؿ عمراف: ُ)
 .ِّ-َّ( النحل: ِ)
 .ْٗ( ىود: ّ)
 .ْٖ-ْٓ( اٜنجر: ْ)
 .ّٕ-ٕٔ( الزخرؼ: ٓ)
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. يػىٍلبىسيوفى ًمٍن سيٍنديسو كىًإٍستػىبػٍ  - رىؽو ﴿ًإفه اٍلميتهًقٌنى يف مىقىاـو أىًمٌنو. يف جىنهاتو كىعيييوفو
ميتػىقىابًًلٌنى. كىذىًلكى كىزىكهٍجنىاىيٍم ًُنيورو ًعٌنو. يىٍدعيوفى ًفيهىا ًبكيلًٌ فىاًكهىةو آًمًنٌنى. 

يىذيكقيوفى ًفيهىا اٍلمىٍوتى ًإاله اٍلمىٍوتىةى اأٍليكىلى كىكىقىاىيٍم عىذىابى اٛنٍىًحيًم. فىٍضبلن ًمٍن رىبًٌكى  الى 
 . (ُ)ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي﴾

ىيٍم رىبػُّهيٍم ًإنػههيٍم كىانيوا قػىٍبلى ذىًلكى  - . آًخًذينى مىا آاتى ﴿ًإفه اٍلميتهًقٌنى يف جىنهاتو كىعيييوفو
١نيًٍسًنٌنى. كىانيوا قىًليبلن ًمنى اللهٍيًل مىا يػىٍهجىعيوفى. كىاًبأٍلىٍسحىاًر ىيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى. كىيف 

﴾أىٍموىاٟنًًٍم حىقٌّ لًلسهاًئًل  كىاٍلمىٍحريكـً
(ِ) . 

﴿مىثىلي اٛنٍىنهًة الهيًت كيًعدى اٍلميتػهقيوفى ْنىٍرًم ًمٍن ٓنىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري أيكيليهىا دىائًمه كىًظلُّهىا  -
 . (ّ)تًٍلكى عيٍقَبى الهًذينى اتػهقىٍوا كىعيٍقَبى اٍلكىاًفرًينى النهاري﴾

و ملىٍ ﴿مىثىلي اٛنٍىنهًة الهيًت كيًعدى اٍلميتػهقي  - وفى ًفيهىا أىنٍػهىاره ًمٍن مىاءو غىًٍنً آًسنو كىأىنٍػهىاره ًمٍن لىَبى
يػىتػىغىيػهٍر طىٍعميوي كىأىنٍػهىاره ًمٍن ٙنىٍرو لىذهةو لًلشهارًًبٌنى كىأىنٍػهىاره ًمٍن عىسىلو ميصىًفى كىٟنىيٍم ًفيهىا 

يمنا ًمٍن كيلًٌ الثهمىرىاًت كىمىٍغًفرىةه ًمٍن رىِبًًٌٍم كىمىٍن ىيوى خى  اًلده يف النهاًر كىسيقيوا مىاءن ٘نًى
  .(ْ)فػىقىطهعى أىٍمعىاءىىيٍم﴾

يػٍره أىـٍ جىنهةي اٝنٍيٍلًد الهيًت كيًعدى اٍلميتػهقيوفى كىانىٍت ٟنىيٍم جىزىاءن كىمىًصًننا.  - ﴿قيٍل أىذىًلكى خى
ا مىسٍ  اًلًدينى كىافى عىلىى رىبًٌكى كىٍعدن ﴾ٟنىيٍم ًفيهىا مىا يىشىاءيكفى خى  . (ٓ)ئيوالن

بُّ اٍلميتهًقٌنى﴾ - ﴿بػىلىى مىٍن أىٍكَفى ًبعىٍهًدًه كىاتػهقىى فىًإفه اَّللهى ٪نًي
(ٔ).  

                                                           
 .ٕٓ-ُٓ( الدخاف: ُ)
 .ُٗ-ُٓ( الذارايت: ِ)
 .ّٓ( الرعد: ّ)
 .ُٓ( ١نٌمد: ْ)
 .ُٔ-ُٓ( الفرقاف: ٓ)
 .ٕٔ( آؿ عمراف: ٔ)
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ٍغًرًب كىلىًكنه اٍلربه مىٍن آمىنى اًبَّللًه  - ﴿لىٍيسى اٍلربه أىٍف تػيوىلُّوا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى
ًئكىةً  كىاٍلًكتىاًب كىالنهًبيًٌٌنى كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى حيبًًٌو ذىًكم اٍلقيٍرَبى  كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر كىاٍلمىبلى

ةى كىآتىى الزهكىاةى  ـى الصهبلى كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكٌنى كىاٍبنى السهًبيًل كىالسهائًًلٌنى كىيف الرًٌقىاًب كىأىقىا
يف اٍلبىٍأسىاًء كىالضهرهاًء كىًحٌنى اٍلبىٍأًس أيكلىًئكى  كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا كىالصهاًبرًينى 

قيوا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميتػهقيوفى﴾  . (ُ)الهًذينى صىدى
ئنا كىًإفه الظهاًلًمٌنى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىاَّللهي  - ﴿إًنػههيٍم لىٍن يػيٍغنيوا عىٍنكى ًمنى اَّللًه شىيػٍ

كىِلُّ اٍلميتهًقٌنى﴾
(ِ) . 

﴿كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلرًبًٌ كىالتػهٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلًُثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػهقيوا اَّللهى ًإفه اَّللهى  -
  .(ّ)شىًديدي اٍلًعقىاًب﴾

يػٍرى الزهاًد التػهٍقوىل كىاتػهقيوًف ايى أيكِل اأٍلىٍلبىاًب﴾ - ﴿كىتػىزىكهديكا فىًإفه خى
(ْ). 

مىا ٟنىيٍم أىاله يػيعىذًٌبػىهيمي اَّللهي كىىيٍم يىصيدُّكفى عىًن اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً كىمىا كىانيوا أىٍكلًيىاءىهي ﴿كى  -
 . (ٓ)ًإٍف أىٍكلًيىاؤيهي ًإاله اٍلميتػهقيوفى كىلىًكنه أىٍكثػىرىىيٍم الى يػىٍعلىميوفى﴾

؛ بسبب )الػجهل(، أك بسبب )الضعف(،   طئ )الػميٌتقوف( أحياَّنن كقد ٫ني
 فيكونوف معذكرين، فػي ىذين الػمقامٌن. 

كقد يعرض لػهم )الػهول(، فييذنًبوف، فبل يكونوف معذكرين، فػي ىذا 
 الػمقاـ؛ كلكٌنهم يسارعوف إىل االستغفار، كالتوبة، كهللا غفور رحيم.

                                                           
 .ُٕٕ( البقرة: ُ)
 .ُٗ( اٛناثية: ِ)
 .ِاٞنائدة: ( ّ)
 .ُٕٗ( البقرة: ْ)
 .ّْ( األنفاؿ: ٓ)



25 

نى اتػهقىٍوا ًإذىا مىسههيٍم طىاًئفه ًمنى الشهٍيطىاًف تىذىكهريكا فىًإذىا ﴿ًإفه الهًذيقاؿ تعاىل: 
 . (ُ)ىيٍم ميٍبًصريكفى﴾

فالتقول كصف أغليٌب، يستحٌقو من كانت التقول أغلب عليو، من اتٌباع 
اٟنول، كىي سبب من أسباب مغفرة الذنوب، كقبوؿ التوبة؛ فإٌف الػمؤمن إف 

ليو، كاتٌقى، كأصلح، كأحسن، فإٌف هللا يتوب عليو، أذنب، فاستغفر ربٌو، كاتب إ
 كيغفر لو ذنوبو.

ا. ييٍصًلٍح لىكيٍم قاؿ تعاىل:  ﴿ايى أىيػُّهىا الهًذينى آمىنيوا اتػهقيوا اَّللهى كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدن
  .(ِ)زى فػىٍوزنا عىًظيمنا﴾أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىٍن ييًطًع اَّللهى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىا

﴿لىٍيسى عىلىى الهًذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصهاًٜنىاًت جينىاحه ًفيمىا كقاؿ تعاىل: 
 طىًعميوا ًإذىا مىا اتػهقىٍوا كىآمىنيوا كىعىًمليوا الصهاًٜنىاًت ُثيه اتػهقىٍوا كىآمىنيوا ُثيه اتػهقىٍوا كىأىٍحسىنيوا كىاَّللهي 

بُّ اٍلميٍحسً   . (ّ)ًنٌنى﴾٪نًي
بٌن أٌمة اٞنٌتقٌن، كبٌن األمم السٌت  -كمن ىنا يكوف االختبلؼ اٜناصل 

 اختبلفنا ١نمودنا؛ للفصل بٌن أىل اٜنٌق، كأىل الباطل. -اٞننسوبة إىل اإلسبلـ 
كلوال ذلك االختبلؼ، اللتبس اٜنٌق ابلباطل، كيف ذلك االلتباس ما فيو 

 من ضياع اٜنٌق، كانداثره.
فهو اختبلؼ  -كىم أٌمة اٞنٌتقٌن  -ؼ بٌن أىل اٜنٌق أنفسهم أٌما االختبل

، إذا أٌدل إىل التفرُّؽ كالتعادم كالتنافير.   مذمـو
أٌما إذا كاف االختبلؼ، بٌن )أىل الػحٌق( يسًننا، فػي مسائل فرعٌية، ييعذىر 

                                                           
 .َُِ( األعراؼ: ُ)
 .ُٕ-َٕ( األحزاب: ِ)
 .ّٗ( اٞنائدة: ّ)
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 فيػو.الػمختًلفوف فيها، مع بقػاء التعػاكيف كالتػراحيػم كالتآخػي، بينهم، فبل إشكاؿ 
يٌتفق أفرادىا، يف اٞنسائل كٌلها،  -قديػمنا، كال حديثنا  -فليس ثػٌمة أٌمة 

كىي خًن أٌمة  -٫نتلفوف، أدىن اختبلؼ؛ حٌَّت أٌمة )الصحابة(  بػحيث ال
 لػم تسلم من االختبلؼ، يف بعض الػمسائل الفرعٌية.  -أيخرًجت للناس 

يعيوا اَّللهى كىأىًطيعيوا الرهسيوؿى كىأيكِل اأٍلىٍمًر ﴿ايى أىيػُّهىا الهًذينى آمىنيوا أىطً قاؿ تعاىل: 
تيٍم تػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًه كىاٍليػىٍوـً   ًمٍنكيٍم فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى اَّللًه كىالرهسيوًؿ ًإٍف كينػٍ

﴾ َىًٍكيبلن يػٍره كىأىٍحسىني    .(ُ)اٍْلًخًر ذىًلكى خى
 -من )أىل اٜنٌق(  -أغليبٌّ، فليس كٌل فرد  فوصفي )أىل اٜنٌق( كصفه 

ًقا، يف كٌل رأم يستمسك بو؛ فإٌف أفراد ىذه اٛنماعة ٫نالف بعضهم  يكوف ١نًي
 بعضنا، يف بعض الفركع؛ الختبلفهم يف درجات العلم كالفهم كاالٌطبلع كالتدبُّر.

، ما داـ أصحابو معذكرين؛ إاٌل إذا أٌدل إىل   كىذا االختبلؼ ليس ّنذمـو
التفٌرؽ كالتعادم كالتنافير؛ فإنٌو يف ىذه اٜناؿ، سيكوف بسبب البغي )اٟنول(، 

 كىو الذم فٌرؽ الذين من قبلنا.
نىا إًلىٍيكى قاؿ تعاىل:   يػٍ ﴿شىرىعى لىكيٍم ًمنى الدًٌيًن مىا كىصهى بًًو نيوحنا كىالهًذم أىٍكحى

نىا ًبًو إًبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أى  بػيرى عىلىى كىمىا كىصهيػٍ ٍف أىًقيميوا الدًٌينى كىالى تػىتػىفىرهقيوا ًفيًو كى
. كىمىا  اٍلميٍشرًًكٌنى مىا تىٍدعيوىيٍم إًلىٍيًو اَّللهي ٩نىٍتىيب إًلىٍيًو مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم ًإلىٍيًو مىٍن ييًنيبي

نػىهيٍم كى  لىٍوالى كىًلمىةه سىبػىقىٍت ًمٍن رىبًٌكى ًإىلى تػىفىرهقيوا ًإاله ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ
نػىهيٍم كىًإفه الهًذينى أيكرًثيوا اٍلًكتىابى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم لىًفي شىكٌو ًمٍنوي  أىجىلو ميسىًمى لىقيًضيى بػىيػٍ

﴾ ميرًيبو
(ِ) . 

                                                           
 .ٗٓ( النساء: ُ)
 .ُْ-ُّ( الشورل: ِ)
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م ال ألّنٌ ؛ قوام يتفرٌ ػكل ،قوا عن جهلم يتفرٌ ػفهم ل»قاؿ سٌيد قطب: 
قوا بعد ا تفرٌ هم كمعتقداهتم. إ٧نٌ لى سي الذم يربطهم، كيربط ري  ،يعرفوف األصل الواحد
سواء.  ،كألنفسهم ،ا للحقيقةكظلمن  ،اكحسدن  ،ا بينهمقوا بغين ما جاءىم العلم. تفرٌ 

قوا غًن مستندين إىل قوا ٓنت َثًن األىواء اٛنائرة، كالشهوات الباغية. تفرٌ تفرٌ 
بعوا أخلصوا لعقيدهتم، كاتٌ  كاٞننهج القومي. كلو ،سبب من العقيدة الصحيحة

 .  (ُ)«قواما تفرٌ  ،منهجهم
كبغي  ،كبغي الطمع ،حسدػبغي ال، فالبغي»كقاؿ سٌيد قطب أيضنا: 

على  ،يف االختبلؼ ضيٌ مي ػىو الذم قاد الناس إىل ال :كبغي اٟنول ،حرصػال
فما  كىذه حقيقة. ؽ كاللجاج كالعناد.ي التفرُّ ػف ضيٌ مي ػكال ،ر كاٞننهجأصل التصوُّ 

 ،الصادع يف ىذا الكتاب، القومٌ  ،الواضح ختلف اثناف على أصل اٜنقٌ ػي
 كيف نفس أحد٨نا بغي إاٌل  ،ما ٫نتلف اثناف على ىذا األصل نًن..مي ػؽ الشرً مي ػال

من التقاء  فبل بدٌ  ،مافػا حٌن يكوف ىناؾ إيا.. فأمٌ كىول، أك يف نفسيهما ٗنيعن 
 .  (ِ)«فاؽكاتٌ 

رًج  من ٗناعة أىل اٜنٌق؛ كإف  -يف اٜنقيقة  -أصحابو كاتٌباع اٟنول ٫ني
انتسبوا إليها يف الظاىر؛ لكٌن اٜنكم عليهم ابتٌباع اٟنول ليس ٣نكننا؛ ألٌف اٟنول 

 مرض من أمراض القلوب، كال يعلم ما يف القلوب، إاٌل عبٌلـ الغيوب.
ابلتقول، قبل أف ينهى عن التفرُّؽ؛ ألٌف االٌتصاؼ  كلذلك أمر هللا  

لتقول ينايف االٌتصاؼ ابلبغي، كالبغي ىو السبب األكرب يف التفرُّؽ؛ فمن ْنٌرد اب
ا كٌل البعد عن التفرُّؽ.  من البغي، كتزٌكد من التقول، كاف بعيدن

                                                           
 .ُّْٖ/ٓ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ُِٖ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ِ)
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﴿ايى أىيػُّهىا الهًذينى آمىنيوا اتػهقيوا اَّللهى حىقه تػيقىاتًًو كىالى ٕنىيوتينه ًإاله كىأىنٍػتيٍم قاؿ تعاىل:  
تيٍم ميٍسًلمي  يعنا كىالى تػىفىرهقيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللًه عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ وفى. كىاٍعتىًصميوا ًُنىٍبًل اَّللًه ٗنًى

تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى  ًتًو ًإٍخوىاَّنن كىكينػٍ اءن فىأىلهفى بػىٌٍنى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى أىٍعدى
تًًو لىعىلهكيٍم تػىٍهتىديكفى. كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمهةه  النهاًر فىأىنٍػقىذىكيمٍ  ي اَّللهي لىكيٍم آايى ًمنػٍهىا كىذىًلكى يػيبػىٌنًٌ

مأىٍمي ػخىيٍ ػى الٍ ػيىٍدعيوفى إًلى  مي ػػػًر كىأيكلىًئكى ىي ػػػٍوفى عىًن اٍلميٍنكى ػريكًؼ كىيػىنػٍهى ػػػريكفى اًبٍلمىعٍ ػػػًر كى
كىالهًذينى تػىفىرهقيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلبػىيًٌنىاتي   تىكيونيوا وفى. كىالى ػػاٍلميٍفًلحي 

كىأيكلىًئكى ٟنىيٍم عىذىابه عىًظيمه﴾
(ُ) . 

كلو أٌف كٌل الناس أصبحوا من الػميٌتقٌن، لػخرجوا من )ضيق االختبلؼ(،  
 إىل )سعة االئتبلؼ(. 

لىوي ٢نىٍرىجنا﴾﴿كىمىٍن يػىتهًق اَّللهى ٩نىٍعىٍل قاؿ تعاىل: 
(ِ) . 

كىذه ٙنسة ٢نارج، لن يرضى بسلوكها كٌلها، إاٌل اٞنٌتقوف. فإذا سلكوىا،  
:  خرجوا من ضيق االختبلؼ، إىل سعة االئتبلؼ، فأصبحوا بنعمة هللا إخواَّنن

 .االعتصاـ -0
 .االقتصار -1
 .االحتياط -2
 .االعتبار -3
 .االعتػراؼ -4

                                                           
 .َُٓ-َُِ( آؿ عمراف: ُ)
 .ِ( الطبلؽ: ِ)
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 مخرج ألاّول ـال

 الاعتصام
 

 اإلسبلمٌية(.   ، كىو حبل )الػحقائقىو االعتصاـ بػحبل هللا 
فإذا كجد الػمٌتقوف اختبلفنا يف نسبة بعض األمور إىل اإلسبلـ، فعليهم 
االعتصاـ ابلصورة التأليفٌية االتٌفاقٌية، فإٌّنا أكرب مصداؽ للحقائق اإلسبلمٌية، 

 كىي صورة َليفٌية اثبتة، ثبواتن قطعًيا، كموافقة للصورة التنزيلٌية، موافقة قطعٌية.
اـ: )القطع اإلسبلمٌي الػميطلىق(، كىو قطع ميلزًـ كاٞنراد ابلقطع يف ىذا اٞنق 

لكٌل منتسب إىل )اإلسبلـ(، كإف كاف منافقنا يف الباطن؛ فمن تظاىر ابإلسبلـ؛ 
 فإنٌو ميلزـى بقبوؿ نتائج )القطع اإلسبلمٌي الػميطلىق(. 

كمن أعرض عن االستمساؾ بنتائجو، كطعن يف كجوب قبوٟنا؛ فقد  
رًج ِبا نفسىو، بنفسو، من كشف عن ٢نالفة صر٪نة ألصو  ؿ )اإلسبلـ(، ٫ني

 استحقاؽ )االنتساب( إىل )اإلسبلـ(، حٌَّت لو كاف انتساابن ظاىراًي فقط. 
أٌما من لػم يكن من اٞننتسبٌن إىل )اإلسبلـ(؛ فإنٌو ليس ّنيلزـى بقبوؿ نتائج 

لداٌلة على )القطع اإلسبلمٌي الػميطلىق(، إاٌل بعد اٌطبلعو على )األدلٌة القطعٌية(، ا
صٌحة ىذا النوع اٝناٌص من القطع، كىي أدٌلة كثًنة، ككبًنة، ال يستطيع العاقل 

 الػمينًصف أف يينًكرىا، أك يطعن يف قطعٌيتها. 
ة ػػػكاألمٌ  ،وػفالرسوؿ موافق ل ،ي الكتابػا فػػم لٌ ػك  فإفٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 

ع ػػا بب اتٌ وجً ن يي ػػػ مإاٌل  ،مؤمنٌنػي الػفليس ف ،جملةػث الػن حيػػم ،ة عليوػعجمً ػمي 
 ،وػو فيػػباعر ابتٌ ػػػفالقرآف مأم ، الرسوؿ وي ػنه 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 حقً وف إاٌل ػػيك ال
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 ،ككحي آخر ،فينزؿ عليو كحي القرآف ،ا الرسوؿكأمٌ  ،عن الرسوؿ ،وكلٌ   ،دينهم
 .(ُ)...«ىو اٜنكمة

أمر سبحانو بطاعتو كطاعة رسولو كأكِل األمر »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
  ىذا على أفٌ  فدؿٌ  ،ه إىل هللا كالرسوؿأف نردٌ  - إف تنازعنا يف شيء - كأمر ،امنٌ 

ق كاٞنعله  ،كه إىل هللا كالرسوؿفعليهم أف يردٌ  ،ما تنازع اٞنؤمنوف فيو من شيء كلٌ 
م إذا مل يتنازعوا مل يكن ىذا ذلك على أّنٌ  فدؿٌ  ،ـ عند عدـ الشرطعدى يي  ،ابلشرط

م إذا مل يتنازعوا كانوا على ىدل كطاعة  ا يكوف ألّنٌ ككذلك إ٧نٌ  ؛ااألمر اثبتن 
من طاعة هللا كالرسوؿ.  ،ركا ّنا ىم فاعلوفمى ؤ أف يي فبل ٪نتاجوا حينئذ  ،كرسولو

 ،م ال ٩نتمعوف على ضبللةفإّنٌ  ،بل اجتمعوا ،م إذا مل يتنازعواذلك على أّنٌ  كدؿٌ 
إىل هللا  كىل بوجوب الردٌ لكانوا حينئذ أى  ،كلو كانوا قد ٩نتمعوف على ضبللة

 كالرسوؿ. فإذا  ا فقد يكوف أحد الفريقٌن مطيعن  ،منهم إذا تنازعوا ،كالرسوؿ
 ،لًنجع إىل ذلك فريق منهم ،إىل هللا كالرسوؿ كانوا مأمورين يف ىذا اٜناؿ ابلردٌ 

 ،كىلهم عنو بطريق األى خركجهم كلٌ  ردًٌ إذا قي  ركا بذلكفؤلف يؤمى  ،خرج عن ذلك
يعنا كىالى تػىفىرهقيوا كى  :فقد قاؿ ٟنم ،اكاألحرل أيضن  اذٍكيريكا ﴿كىاٍعتىًصميوا ًُنىٍبًل اَّللًه ٗنًى

ًتًو ًإٍخوىاَّنن  اءن فىأىلهفى بػىٌٍنى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى تيٍم أىٍعدى نًٍعمىتى اَّللًه عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ
تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى النهاًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا﴾ كىكينػٍ

ؽ ا ّناىم عن التفرُّ فلمٌ  .(ِ)
 ، ٩نتمعوف على ابطل؛ إذ لو اجتمعوا على ابطلم الذلك على أّنٌ  دؿٌ  ،امطلقن 

ى  ؛قهمن لتفرُّ اٞنتضمٌ  باع اٜنقٌ لوجب اتٌ  فأصبحوا بنعمتو  ،ف بٌن قلوِبمو ألٌ أنٌ  كبٌنه
﴿ىيوى الهًذم أىيهدىؾى بًنىٍصرًًه كىاًبٍلميٍؤًمًنٌنى. كىأىلهفى بػىٌٍنى قػيليوًِبًٍم لىٍو كما قاؿ:   ،إخواَّنن 

                                                           
 .َّ/ٕ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .َُّ( آؿ عمراف: ِ)
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نػىهيٍم﴾أىنٍػفىٍقتى مىا يف  يعنا مىا أىلهٍفتى بػىٌٍنى قػيليوًِبًٍم كىلىًكنه اَّللهى أىلهفى بػىيػٍ ، (ُ)اأٍلىٍرًض ٗنًى
ٕناـ  كاف ذلك من  ،على أمر من األمور ،غًن ٢نتلفة ،فةفإذا كانت قلوِبم متألٌ 
 ا على ابطل؛ ألفٌ فلم يكن ذلك اجتماعن  ،بو عليهم ا منه نعمة هللا عليهم؛ ك٣نٌ 

 . (ِ)«َنميع األمور هللا تعاىل أعلم
ح لى كمنو ما ىو مي  العلم، لبمن العلم ما ىو من صي »كقاؿ الشاطيٌب: 

 حو؛ فهذه ثبلثة أقساـ.لى لبو كال مي لبو، كمنو ما ليس من صي من صي  ال ،العلم
د، كالذم عليو مدار الطلب، كإليو تنتهي ىو األصل كاٞنعتمى  ؿ:القسم األكٌ 

، كالشريعة ا إىل أصل قطعيٌ ا، أك راجعن مقاصد الراسخٌن، كذلك ما كاف قطعيً 
لة على ىذا الوجو، كلذلك كانت ١نفوظة يف أصوٟنا ة منزه ديٌ اٞنباركة امٌ 

ا ألّنٌ  ؛(ّ)﴿ًإَّنه ٥نىٍني نػىزهٍلنىا الذًٌٍكرى كىًإَّنه لىوي ٜنىىاًفظيوفى﴾كفركعها؛ كما قاؿ تعاىل: 
ت، كىي: الضركرايٌ  ترجع إىل حفظ اٞنقاصد اليت ِبا يكوف صبلح الدارين،

م ألطرافها، كىي أصوؿ كمتمًٌ  ،ل ٟناات، كالتحسينات، كما ىو مكمًٌ كاٜناجيٌ 
الفركع مستندة إليها؛  على اعتبارىا، كسائر الشريعة، كقد قاـ الربىاف القطعيٌ 

 .(ْ)«ا علم أصيل، راسخ األساس، اثبت األركاففبل إشكاؿ يف أّنٌ 
 القطعٌية ٪نٌقق ثبلث منافع: كاالعتصاـ ِبذه اٜنقائق اإلسبلمٌية 

اٜنقائق اإلسبلمٌية اٞنتٌػفىق على ثبوهتا، ثبواتن قطعًيا،   التأصيل: -املنفعة األوىل
ىي األصوؿ اليت ٩نب أف ٪نتكم إليها اقًٌقوف، عند التحقيق،  :ابلقطع الػميطلىق

                                                           
 .ّٔ-ِٔ( األنفاؿ: ُ)
 .ُٓ/ُٗ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ٗ( اٜنجر: ّ)
 .َُٖ-َُٕ/ُ( اٞنوافقات: ْ)
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قطعٌية، فكٌل رأم َليفٌي ٫نالف أصبلن من األصوؿ اإلسبلمٌية القطعٌية، ٢نالفة 
، كإف ٕنٌسك بو بعض اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إىل اإلسبلـ.  ييعٌد رأاين ابطبلن

كقٌوة )القطعٌيات اإلسبلمٌية( ال تعادلػها أمُّ قٌوة أخرل، ميعاًرضة لػها؛  
 كلذلك تكوف )القطعٌيات اإلسبلمٌية( ميزاَّنن دقيقنا، تيوزىف بو آراء الػمختلفٌن. 

 طرائق التحقيق:
 ثبلث طرائق، تعتمد اعتمادنا كبًننا، على التأصيل، ىي:كللتحقيق  

يف ىذه الطريقة ننطلق من الرأم التأليفٌي صعودنا،  الطريقة الصاعدة: -0
فننظر يف نتائجو، فإذا أٌدل ىذا الرأم إىل نتيجة، ٔنالف أحد األصوؿ القطعٌية، 

 .حكمنا عليو ابلبطبلف؛ ألٌف كٌل ما يؤٌدم إىل الباطل: ابطل قطعنا
، فننظر يف الطريقة النازلة:  -1 يف ىذه الطريقة ننطلق من الرأم التأليفٌي نزكالن

مقٌدماتو، فإذا استند ىذا الرأم إىل مقٌدمة، ٔنالف أحد األصوؿ القطعٌية، 
 حكمنا عليو ابلبطبلف؛ ألٌف كٌل ما يستند إىل الباطل: ابطل قطعنا.  

بٌن الرأم التأليفٌي، كاألصوؿ  يف ىذه الطريقة نوازف الطريقة املوازِنة: -2
اإلسبلمٌية القطعٌية؛ فإذا كاف ىذا الرأم ٫نالف أحد تلك األصوؿ القطعٌية، 

 ٫نالف اٜنٌق: ابطل قطعنا.   حكمنا عليو ابلبطبلف؛ ألٌف كٌل ما
كابلتحقيق القائم على األصوؿ االتٌفاقٌية القطعٌية، يستطيع اقًٌقوف من  

عن أابطيل اٞنعطٌلٌن، كاٞنغالٌن، كاٞنتعٌصبٌن، ٣ٌنن ينتسبوف  أٌمة اٞنٌتقٌن أف يكشفوا
 إىل اإلسبلـ، كىم ٫نالفوف بعض أصولو القطعٌية، صراحة.

فبعض مػػا يسػػتمسك بو الػمعطٌلوف، كالػمغالوف، كالػمتعٌصبوف: مػا ىػػػو  
أابطيل، ليس ٟنا من اٜنٌق أدىن نصيب؛ فإف زعم أصحاِبا أٌّنا حقائق، فهي  إاٌل 

 من قبيل اٜنقائق الباطلة، كليست من قبيل اٜنقائق الصادقة.
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كالفرؽ بٌن اٜنقيقة الباطلة، كاٜنقيقة الصادقة: أٌف اٜنقيقة الباطلة ىي  
الفكرة اليت يزعم أصحاِبا أٌّنا حقيقة، كلكٌنها يف الواقع فكرة ابطلة؛ ِنبلؼ 

حقيقة صادقة، كإف  اٜنقيقة الصادقة، فإٌّنا مطابقة للواقع، كٌل اٞنطابقة، فهي
 غفل عنها الغافلوف، أك تغافل عنها اٞنتغافلوف؛ فزعموا أٌّنا خبلؼ اٜنٌق.

كاٛنمع بٌن اٞنتناقضٌن يف تسمية )اٜنقيقة الباطلة( مراد بو التهكُّم، كذلك  
حاصل يف مقاـ الرٌد على اٞنٌدعي الكاذب، أك اٞنٌدعي الواىم؛ فييقاؿ لكٌل كاحد 

  تزعم أٌّنا حقيقة، ما ىي إاٌل فكرة ابطلة. منهما: إٌف فكرتك اليت
فاٌدعاؤؾ ليس أكثر من تسمية لفظٌية، ال ٬نيكن أف تغًٌن اٜنقيقة الواقعٌية، 

، كإف استمسك بو الناس كٌلهم أٗنعوف.  فالباطل يبقى ابطبلن
ىو السبيل القومي؛  -بطرائقو الثبلث، القائمة على التأصيل  -كالتحقيق  

 الصادقة، كاٜنقيقة الباطلة. للفصل بٌن اٜنقيقة
اٜنقائق اإلسبلمٌية الثابتة ثبواتن قطعًيا، ابلقطع اٞنطلىق:  التطبيق: -املنفعة الثانية

 ىي اٞنصدر األصفى للتطبيقات اإلسبلمٌية: العىقىديٌة، كالعملٌية، كاٝنيليقٌية.
منسوبٌن كعناية الػمٌتقٌن ابلتطبيقات االتٌفاقٌية كبًنة جًدا، ِنبلؼ سائر الػ 

إىل اإلسبلـ؛ ألٌف التطبيقات االتٌفاقٌية ىي الػمصدر األٌكؿ، للتزٌكد من التقول، 
 كالتقول تقـو على ركنٌن كبًنين:

كىي اإل٬ناف اب كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو  اإلميان ابألصول الكربى: -0
، د هللا ، كاإل٬ناف ّنا جاء بو من عناْلخر، كال سٌيما اإل٬ناف برسالة ١نٌمد 

 كاإل٬ناف بوجوب العمل ابألحكاـ الثابتة ثبواتن قطعًيا، ابلقرآف، كالسٌنة.
كىو التطبيق العملٌي الصحيح اٞنوافق لؤلحكاـ الشرعٌية العمل الصاحل:  -1

 الثابتة، ثبواتن قطعًيا، ابلقرآف، كالسٌنة.
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فاٞنٌتقوف ينتفعوف بكٌل حكم من األحكاـ اإلسبلمٌية القطعٌية؛ ليزدادكا  
 إ٬ناَّنن مع إ٬ناّنم، كيزدادكا إسبلمنا مع إسبلمهم؛ فيزدادكا تقول مع تقواىم. 

أٌما غًن الػمٌتقٌن، من اٞنكٌذبٌن كاٞننافقٌن كاٞنعطٌلٌن كاٞنغالٌن كاٞنتعٌصبٌن 
 كاٞنفسدين، فليسوا كذلك.  

بعيدكف كٌل البعد، عن أصوؿ اإل٬ناف الكربل، كعن األعماؿ  فاٞنكٌذبوف
الصاٜنات؛ فيقتلوف، كيزنوف، كيسرقوف، كمأكلوف الراب، كيشربوف اٝنمر، كمأتوف 

 سائر ارهمات، كال يفعلوف شيئنا من الطاعات.
كاٞننافقوف أيضنا بعيدكف كٌل البعد، عن أصوؿ اإل٬ناف الكربل، كلكٌنهم 

ا؛ فإف أمنوا من مراقبة  يتظاىركف ابلعمل الصاحل؛ إٌما خوفنا، أك طمعنا، أك كيدن
 الناس، كخلوا إىل شياطينهم، ارتكبوا ارهمات، كأطلقوا العناف ألىوائهم.

كاٞنعطٌلوف قد عطٌلوا بعض األحكاـ الشرعٌية الثابتة، ثبواتن قطعًيا، فأابحوا 
بلمٌية؛ كأابحوا التربُّج البغاء، مع أٌف ٓنرمي الزىن من أكضح الواضحات اإلس

كالتعٌرم مع أٌف كجوب سرت اٞنرأة اثبت ابألدٌلة القرآنٌية القطعٌية؛ كأابحوا أكل 
 الراب مع أٌف نصوص ٓنر٬نو يف القرآف الكرمي كاضحة، كٌل الوضوح.

 -كاٞنغالوف ييعنىوف عناية كبًنة، بتطبيقاهتم القائمة على الغلٌو كاٞنغاالة 
 أكثر من عنايتهم ابلتطبيقات االتٌفاقٌية. -لعملٌية العىقىديٌة منها، كا

كالػمتعٌصبوف ييعنىوف، ِبرائهم التأليفٌية االختبلفٌية، أكثػػػػر مػػػن عنايتهم، 
ابلتطبيقات االتٌفاقٌية، فكأٌف الواجب على الػمنتسب إىل اإلسبلـ ىو الدفاع عن 

ق ما ثبت من األحكاـ آرائو، كدعوة الناس إليها، كليس مهًما بعد ذلك أف يطبٌ 
  الشرعٌية، ابلدليل القطعٌي!!! 

كالػمفسدكف قػػد أىػملوا )التطبيقات اإلسبلمٌية(، كٌل اإلىػماؿ، فارتكبوا 
 اظورات، كىم يعلموف، أٌّنا ١نظورة ١نرهمة، مٌتبعٌن أىواءىم القذرة.
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ابتة ثبواتن قطعًيا: إٌف اٜنقائق اإلسبلمٌية االتٌفاقٌية، الث التقريب: -املنفعة الثالثة
ىي أكرب كسيلة من كسائل التقريب بٌن اٞنٌتقٌن، كىي كالبيت الذم ٩نمع أفراد 
األسرة الواحدة. فمهما اختلف األفراد يف األمور الفرعٌية، فإٌف اجتماعهم يف 

 ىذا البيت: سيكوف أكرب كسيلة للتقريب بينهم.
 قطعًيا؛ كاالجتماع يف فاالجتماع يف أصوؿ اإل٬ناف الكربل، الثابتة ثبواتن  

الكثًن من الفركع العملٌية، الثابتة ثبواتن قطعًيا، كإقامة الصبلة، كصياـ رمضاف، 
كإيتاء الزكاة، كأداء اٜنٌج كالعمرة، كاٛنهاد يف سبيل هللا، كأحكاـ البيع كاٞنواريث 

تماع كالنكاح كالطبلؽ، كْننُّب ارهمات من اٛنرائم كالفواحش كاٞنعاصي؛ كاالج
يف الكثًن من الفركع اٝنيليقٌية، الثابتة ثبواتن قطعًيا، كالتحٌلي ابلصدؽ كالعدؿ 
كاإلحساف كاألمانة كالتواضع، كالتخٌلي عن الكػػذب كالظلػم كاإلسػػػػاءة كالػخيانػة 

 كالتكرٌب؛ كٌل ىذه األمور: حباؿ قويٌة، يستمسك ِبا الػمٌتقوف، فتقٌرب بينهم.
م ما ركيزاتف تقـو عليهما اٛنماعة اٞنسلمة، كتؤدٌ إّنٌ »قاؿ سٌيد قطب: 

م تكن ىناؾ ٗناعة ػل ،العظيم. فإذا اّنارت كاحدة منهما ِبما دكرىا الشاؽٌ 
.. التقول الن ركيزة اإل٬ناف كالتقول أكٌ  يو:م يكن ىنالك دكر ٟنا تؤدٌ ػمسلمة، كل

كال تفرت  ،يت ال تغفلهللا اٛنليل.. التقول الدائمة اليقظة ال ويف ُنقٌ اليت تبلغ أف تي 
أىيػُّهىا الهًذينى آمىنيوا اتػهقيوا  ﴿ايى   يبلغ الكتاب أجلو:حٌَّت  ،ٜنظة من ٜنظات العمر

بدكف  -كىي ىكذا  .قىتٌ لو أف يػي  حقٌ ػكما ي  ،قوا هللااتٌ . (ُ)اَّللهى حىقه تػيقىاتًًو﴾
ما لٌ طيقها. ككي ككما يي  ،رىاكما يتصوٌ   ،ا يف بلوغهاتدع القلب ٠نتهدن  - حديدػت

ما لٌ فت لو آفاؽ، كجٌدت لو أشواؽ. ككي تكشٌ  ،أكغل القلب يف ىذا الطريق
ى مرتبة كراء ما ػا بلغ، كإلمٌ ػم ،ى مقاـ أرفعػإل ،ظ شوقواقرتب بتقواه من هللا، تيقٌ 

                                                           
 .َُِآؿ عمراف:  (ُ)
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فبل يناـ! ﴿كىالى ٕنىيوتينه ًإاله كىأىنٍػتيٍم  ،مقاـ الذم يستيقظ فيو قلبوػع إىل الكتطلٌ  ؛ارتقى
 ٬نوت كو. فمن أراد أاٌل دًر مَّت يي  :ال يدرم إنساف ،كاٞنوت غيب. (ُ)فى﴾ميٍسًلميو 

ٜنظة  ا، كأف يكوف يف كلٌ فسبيلو أف يكوف منذ اللحظة مسلمن  ،ا مسلمن إاٌل 
. ".االستسبلـ"اإلسبلـ بعد التقول يشي ّنعناه الواسع:  كري ا. كذً مسلمن 

إىل كتابو. كىو اٞنعىن الذم ا ا ٞننهجو، كاحتكامن باعن االستسبلـ ، طاعة لو، كاتٌ 
ىذه ىي الركيزة  موضع منها، على ٥نو ما أسلفنا. يف كلٌ  ،هاره السورة كلٌ قرًٌ تي 

و نٌ إم دكرىا. إذ كتؤدٌ  ،ق كجودىاحقًٌ لتي  ؛كىل اليت تقـو عليها اٛنماعة اٞنسلمةاألي 
 ،ا. كال يكوف ىناؾ منهج ا جاىليً عن ع ْنمُّ ْنمُّ  يكوف كلٌ  ،بدكف ىذه الركيزة

 ،ة. كال تكوف ىناؾ قيادة راشدةا تكوف ىناؾ مناىج جاىليٌ ة، إ٧نٌ ع عليو أمٌ تتجمٌ 
فهي ركيزة  ،ا الركيزة الثانيةفأمٌ  ة.ا تكوف القيادة للجاىليٌ ة، إ٧نٌ يف األرض للبشريٌ 

﴿كىاٍعتىًصميوا ًُنىٍبًل  ة يف هللا، على منهج هللا، لتحقيق منهج هللا:وٌ خي ة.. األي وٌ خي األي 
اءن فىأىلهفى بػىٌٍنى قػيليوًبكيٍم  اَّللهً  تيٍم أىٍعدى يعنا كىالى تػىفىرهقيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللًه عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ ٗنًى

تيٍم عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى النهاًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍهىا كىذىًلكى  ًتًو ًإٍخوىاَّنن كىكينػٍ فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى
ي اَّللهي  تًًو لىعىلهكيٍم تػىٍهتىديكفى﴾يػيبػىٌنًٌ  ،ة إذف تنبثق من التقولوٌ خي فهي أي . (ِ)لىكيٍم آايى
 ،كّنجو ،عهده :أم - أساسها االعتصاـ ُنبل هللا ،كىلمن الركيزة األي  ،كاإلسبلـ

ىدؼ آخر،  ر آخر، كال على أمٌ تصوُّ  ع على أمٌ د ْنمُّ كليست ٠نرٌ ، كدينو
يعنا ة الكثًنة! جاىليٌ ػمن حباؿ ال ،بواسطة حبل آخر كال ﴿كىاٍعتىًصميوا ًُنىٍبًل اَّللًه ٗنًى

على  ،هللا ِبا نُّ ػمتػي ،نعمة - مة ُنبل هللااٞنعتصً  -ة وٌ خي ىذه األي  ..كىالى تػىفىرهقيوا﴾
ا. دائمن  ،من عباده ،همبُّ حً ػمن يي لً  ،يهبها هللا ،كىل. كىي نعمةاٛنماعة اٞنسلمة األي 

                                                           
 .َُِآؿ عمراف:  (ُ)
 .َُّآؿ عمراف:  (ِ)
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كما كاف  ،ة أعداءي اٛناىليٌ ػكيف كانوا ف  :رىمرىم ىذه النعمة. يذكًٌ كىو ىنا يذكًٌ 
ي ػف ،افاف العربيٌ حيٌ ػما الػ. كىمدينة أحده ػي الػف ،خزرجػمن األكس كال ،أعدل

ي ػكينفخوف ف ،دكف حوؿ ىذه العداكةوقً الذين كانوا يي  ،ما اليهودػجاكرىػيثرب. ي
 ،حى ػها الصالػجالى ػم جد يهودي ػت مٌ ػا. كمن ثٗنيعن  ،ٌن َكل ركابط اٜنيٌ حٌَّت  ،َّنرىا

من  ،ٌنبٌن قلوب اٜنيٌ  ،هللاي  فى  معو. فأله  فيو، كال تعيش إاٌل تعمل إاٌل  الذم ال
جمع ىذه القلوب اٞنتنافرة. ػي ، اإلسبلـ كحدهابإلسبلـ.. كما كاف إاٌل  ،العرب

كما  .فيصبحوف بنعمة هللا إخواَّنن  ، حبل هللا الذم يعتصم بو اٛنميعكما كاف إاٌل 
ة، ة يف هللا، تصغر إىل جانبها األحقاد التار٫نيٌ وٌ خي  أي ٩نمع القلوب إاٌل ن أف كً ٬ني 

 ،ع الصفُّ ة، كيتجمٌ كالراايت العنصريٌ  ،ةة، كاألطماع الشخصيٌ كالثارات القبليٌ 
اءن  حت لواء هللا الكبًن اٞنتعاؿ..ػت تيٍم أىٍعدى ﴿كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى اَّللًه عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ

ًتًو ًإٍخوىاَّنن﴾ فىأىلهفى بػىٌٍنى  يف  ،و عليهمرىم كذلك نعمتى كيذكًٌ . قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى
اليت كانوا على كشك أف يقعوا فيها، إنقاذىم من النار  ،إنقاذىم من النار

كابلتأليف بٌن قلوِبم،  ،كىلالركيزة األي  :حبل هللاػى االعتصاـ بػإل ،ِبدايتهم
 .(ُ)«الركيزة الثانية :فأصبحوا بنعمة هللا إخواَّنن 

                                                           
 .ّْْ-ِْْ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 مخرج الثانيـال

 الاقتصار
 

ىو أف يقتصر اٞنٌتقوف، يف مقاـ اٞنباحث التأليفٌية االختبلفٌية، على 
يكوف ذا ٖنار عملٌية؛ فإذا كجدكا اختبلفنا، يف بعض اٞنباحث التأليفٌية، كجب  ما

 التحقُّق من الثمار الػمجنٌية منها، قبل الدخوؿ فيها. 
نظريٌة خالصة،  -من اٞنباحث االختبلفٌية  -الثمار اجملنٌية فإذا كانت  

ليس من كرائها أٌم ٖنرة عملٌية؛ فإٌف الواجب عليهم اإلعراض عن اٝنوض فيها؛ 
ألٌف الغاية من البحث االختبليٌف ىي الوصوؿ إىل اٜنقيقة اٞنثًمرة، اليت من شأّنا 

 أف تدعو اإلنساف إىل العمل الصاحل.
، من معرفة عدد أصحاب الكهف؟!!! فما الفائدة الع ملٌية اجملنٌية، مثبلن

كما الداعي إىل خوض اٞنفٌسرين، كغًنىم، يف االفرتاضات، كاالحتماالت، 
كاالستدالالت؛ كاٜناؿ أٌف معرفة العدد لن تيثًمر أٌم ٖنرة عملٌية؟! فلو كانت 

 تلك اٞنعرفة ميثًمرة، لىػنىصه القرآفي الكرمي على عددىم، صراحة.
ال طائل كراءه.  - حوؿ عدد الفتية -جدؿ ػفهذا ال»اؿ سٌيد قطب: ق

ى ػإل كأمرىم موكوؿ أك سبعة، أك أكثر. ،أك ٙنسة ،ليستوم أف يكونوا ثبلثة وكإنٌ 
 ،وػكقوع عند ،حادثػمن ال ،تواالذين تثبٌ  ،نػكعند القليلي ،هللا، كعلمهم عند هللا

حوؿ عددىم.  ،لػػؿ الطويدػللج ،إذف ،أك من ركايتو الصحيحة. فبل ضركرة
رآف ػػػػو القػػػػك يوجٌ ػذلػل ر.ػكابلكثي ،لػاصلة ابلقليػرىم حػػي أمػرة فػػكالعب
ى عدـ استفتاء أحد من ػة، كإلي ىذه القضيٌ ػف ،جدؿػرؾ الػى تػإل ، وؿػػػالرس

 ،ةي صيانة الطاقة العقليٌ ػف ،ا مع منهج اإلسبلـين مشٌ ػت ؛همػي شأنػف ،متجادلٌنػال
ق. ػم كثيػو علػو بػس لػا ليػػم مي ػمسلػو الػػػ يقفي أاٌل ػكف، دػػفيػا يي ػػػر مػي غيػد فبده أف تي 
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إىل علم هللا،  ،موكوؿػىو من الغيب ال - نػالذم طواه الزم -ادث ػػحػذا الػكى
  .(ُ)«هللا ؾ إىل علمرتى فليي 

 كإيراده السابقٌن، عن الكرمي القرآف حديث»كقاؿ صبلح اٝنالدٌم: 
 يف يتوٌسع فلم التحليلٌي، التفصيليٌ  اٞننهج يتبع يكن لػم كأخبارىم: لقصصهم
 عن يتحٌدث كلػم القٌصة، تفصيبلت أك أبطاؿ أك مكاف أك زماف عن اٜنديث

 كٓنليبلت، تكميبلت، إىل يستطرد كلػم فيها، فرعٌية أك جزئٌية، أك حادثة، كلٌ 
 يفعل لػم.. مشاىدىا تكخلفٌيا أبطاٟنا، كحركات أحداثها، يف كتفصيبلت،

 التفصيبلت، -ىذه  قصصو من - يستهدؼ لػم ألنٌو ىذا؛ من شيئنا القرآف
 كالتصٌورات، القيم كتقرير اٜنقائق، عرض إىل ىدؼ إ٧ٌنا كالتحليبلت،
 من فيها ّنا كاالنتفاع الدالالت، إىل كالتوجيو كالدركس، العرب كاستخبلص

 عرضو اليت ابلكيفٌية القرآف، عرضو الذم اٞنقدار يف متحٌقق كىذا.. توجيهات
 إىل اٌْنهوا الذين -لو  كالدارسٌن القرآف يف ابلناظرين األىكىل ككاف ..ِبا

 كأف السابقٌن، لقصص القرآّنٌ  العرض عند يقفوا أف -كاألساطًن  اإلسرائيلٌيات
 على ييقًبلوا كأف كٓنليلها، فيها، النظر يف كطريقتو، منهجو من يستفيدكا

 بشريٌة، مصادر إىل القرآف ٩ناكزكا كأاٌل  فيها، كالدركس التوجيهات، استخبلص
 أك فيو، أيًِبم ما تبيٌن أك القرآف، أٗنل ما تفصيل منها يطلبوف جاىلة، عاجزة

  .(ِ)«أغفل عٌما اٜنديث
 مع التعامل يف اٞنفتاح ىذا ىدم كعلى»كقاؿ صبلح اٝنالدٌم أيضنا: 

 أف القرآف قارئ ندعو فإنٌنا السابقٌن، قصص عن حديثو كِناٌصة القرآف،

                                                           
 .ِِٓٔ/ْ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ّٗ( مفاتيح للتعامل مع القرآف: ِ)
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 مؤل كاليت عنها، كردت اليت كاألساطًن، كاٝنرافات، اإلسرائيلٌيات، كلٌ  يتجاكز
 أكواـ يف القرآف، أنوار من كثًننا بذلك فحجبوا كتاابهتم، كدارسوف مفٌسركف ِبا
 ٩ناكز كأاٌل  كٌلها، اإلسرائيلٌيات عن القرآف ينزٌه أف للقارئ بدٌ  ال .الركاـ ذلك من

 يقبل كأاٌل  ذلك، ، يف هللا رسوؿ حديث من صحٌ  كما القرآف، نصوص
 بو، استدؿٌ  الذم دليلو يبٌٌن  لػم إذا قائلو، كاف مهما ذلك، بعد آخر، قوؿ أمٌ 

 كييلغي سييسًقط، فكم ذلك، القارئ فعل إذا ..عنو أخذ الذم كمصدره
 يف كيكوف أسطوريٌة؟ كحكاايت كتبنا، كييلغي سابقة؟ تفاسًن من صفحات،

 أجد ال ..القرآف ِبنوار مهتدو  ألنٌو اٝنرافات، تيو يف ٫نبط أف عن كمأمن منأل
 تركت ما ألٌّنا القرآف، قصص يف لئلسرائيلٌيات، بنماذج التمثيل إىل يدعوّن ما

. منها ثقيل ركاـ على سيقف السابقة التفاسًن يف قارئ كأمٌ  كاحدة، منها
 ، يف عيسى كالدة كعن البقرة، يف إسرائيل، بين بقرة عن قرأ إذا ىذا سيجد

 كعن يف اٞنائدة، النصارل، مائدة كعن النساء، سورة يف رفعو، كعن عمراف، آؿ
 كمع فرعوف ، مع موسى كعن األنعاـ، يف قومو، ، مع إبراىيم

 موقف القاعدة ِبذه مرتبط ىو ك٣نٌا .ذلك كغًن.. األعراؼ يف إسرائيل، بين
 األشخاص، أٚناء من القرآف أِبمو ما كىي القرآف، ميبهىمات من القارئ

 ٥نٌدد كأف نبٌينها، أف علينا يستحيل اليت كىي .السابقٌن قصص يف كاألماكن،
 مطعوف فيها الكتاب أىل عن الركاايت كألفٌ  نشهدىا، لػم ألنٌنا األٚناء؛ تلك
 موقف .عليها كغلبتو إليها، التحريف كالكذب لتطرُّؽ علمًيا، كمردكدة فيها،

 موطن يف مبيػهننا موضع، يف أيًِبم ما كجد فإذا القرآف، يف ينظر أف منها القارئ
 حديث من صحٌ  ما إىل توٌجو القرآف، يف مبيػهننا، ٩نده لػم فإف أخذه، آخر،
 ىذين غًن يف يبحث أف ٩نوز كال.. أخذه ىناؾ، بيٌنًٌ  فإذا ، هللا رسوؿ

 كسع ما كليسعو إبػهامو، على ذلك، بعد فليرتكو اليقينٌيٌن، الػمصدرين
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 قاؿ ذلك، يفعل لػم فإف ..منو موقفهم يف ، كأصحابو، هللا رسوؿ
 فيو، خًن ال فيما نفسو، كأشغل .علم عنده ليس من كاتٌبع علم، بدكف هللا، على

 نور عنو ٓنجب كحيجيب، موانع على كأقبل القرآٌّن، النصٌ  جوٌ  عن كخرج
 يف الكراـ، ، كأصحابو هللا رسوؿ ىدم كٌلو ذلك يف كخالف.. القرآف
 من ..القرآف مع للتعامل الضركريٌة اٞنفاتيح ىذه كاستبعد ابلقرآف، الصلة

 ، آدـ منها أكل اليت الشجرة: بياّنا عن يبحث أف ٩نوز ال اليت اٞنبهىمات
 عصا كنوع ،إبراىيم  طيور كأصناؼ كأٚناء ، نوح سفينة كخشب
 ، يوسف بو بيع الذم كالثمن ككلبهم، الكهف أىل كأٚناء ، موسى
 خاكية كىي قرية، على مره  الذم كاسم ربٌو، يف إبراىيم حاجه  الذم اٜناكم كاسم
 كغًن .. سليماف عند الكتاب، من علم عنده الذم كاسم عركشها، على
 .(ُ)«ذلك

 منافع:كاالقتصار على اٞنباحث ذات الثمار العملٌية ٪نٌقق ثبلث  
ّنعىن توفًن الوقت كاٛنهد، ٞنا ىو أىكىل؛ فبدالن من  التوفري: -املنفعة األوىل

انشغاؿ الػمٌتقٌن، ابالختبلفات النظريٌة، غًن الػميثًمرة، ٩نب عليهم أف ٫نٌصصوا 
 . جهودىم الػمبذكلة، كيستثمركا أكقاهتم؛ لطاعة هللا 

من ألف ساعة، خًن  - يف طاعة هللا  -إٌف ساعة يقضيها العبد 
 يقضيها اإلنساف، يف اختبلفات نظريٌة خالصة، ال تيثًمر أٌم عمل صاحل. 

ّنعىن تقليل اٞنسائل االختبلفٌية، اليت تستحٌق البحث،  التقليل: -املنفعة الثانية
فإذا كانت اٞنسائل االختبلفٌية، ابْلالؼ، فإٌف اٞنٌتقٌن سيصرفوف أنظارىم عن  
 كٌل مسألة نظريٌة خالصة، كبذلك تقٌل اٞنسائل االختبلفٌية، فتكوف ابلعشرات.  

                                                           
 .ٔٗ-ٓٗ( مفاتيح للتعامل مع القرآف: ُ)
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ثمار العملٌية، ابالقتصار على الػمسائل، ذات ال التقريب: -املنفعة الثالثة
سيتخٌلص الػمٌتقوف من آالؼ اٞنسائل، اليت تيفٌرًؽ بينهم، كبتخلُّصهم منها، 
 ، سيكوف بعضيهم أقربى إىل بعض، من ذم قبل، فيكوف التقريب بينهم سهبلن

 بعد أف كاف صعبنا. 
مسألة ال ينبين عليها عمل؛ فاٝنوض فيها خوض  كلٌ »قاؿ الشاطيٌب: 

كعمل  ،، كأعين ابلعمل: عمل القلبانو دليل شرعيٌ على استحس م يدؿٌ ػفيما ل
 . (ُ)«اجوارح، من حيث ىو مطلوب شرعن ػال

كقد كاف مالك بن أنس يكره الكبلـ فيما ليس »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
و كبياف عدـ االستحساف فيو من أكجي . ـن تقدٌ ٓنتو عمل، ك٪نكي كراىيتو عمٌ 

ّنا ال  ،في قو اٞنكله وًٌ التكليف الذم طي  ا يعين من أمرو شغل عمٌ نٌ إ :نها، مدةمتعدٌ 
ا يف اْلخرة؛ أمٌ  .ينبين على ذلك فائدة؛ ال يف الدنيا، كال يف اْلخرة يعين، إذ ال

علمو ّنا علم من ذلك  ا يف الدنيا؛ فإفٌ كأمٌ  .ي عنور بو أك ّني مً ا أي سأؿ عمٌ و يي فإنٌ 
نو يف اٜناؿ؛ فبل تفي ة اٜناصلة ما اللذٌ كأمٌ  .كال ينقصو ،يزيده يف تدبًن رزقو ال

 فيو فائدة يف الدنيا؛ ض أفٌ رً ة حصوٟنا، كإف في بلذٌ  ،كتعب طلبها ،ة اكتساِبامشقٌ 
ىا ة كفائدة يعدٌ فمن شرط كوّنا فائدة شهادة الشرع ٟنا بذلك، ككم من لذٌ 

؛ كالزىن، كشرب  على الضدٌ إاٌل  ،أحكاـ الشرع كليست يف ،اإلنساف كذلك
 قطعي  فق ِبا غرض عاجل، فإذكاٞنعاصي اليت يتعلٌ اٝنمر، كسائر كجوه الفسق، 

من فعل  - ين الثمرةيف الدارين، مع تعطيل ما ٩ني  ،مرةػين ثفيما ال ٩ني  - الزماف
  .(ِ)«ينبغي ال ما

                                                           
 .ّْ/ُ( اٞنوافقات: ُ)
 .ّٓ/ُ( اٞنوافقات: ِ)
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ا ىو ما ينبين عليو  شرعن العلم اٞنعتربى  ا ثبت أفٌ مٌ ػل»كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
فما اقتضتو؛ فهو  .ةالشرعيٌ  ةت عليو األدلٌ ا فيما دلٌ عمل؛ صار ذلك منحصرن 

الشأف  كىذا ظاىر؛ غًن أفٌ  .يف اٛنملة ،أف يعلمو فب من اٞنكله لً العلم الذم طي 
ة، فإذا ا٥نصرت؛ ا٥نصرت مدارؾ العلم ة الشرعيٌ ا ىو يف حصر األدلٌ إ٧نٌ 

 .(ُ)«الشرعيٌ 
الشرع قد جاء ببياف ما تصلح بو أحواؿ  كمنها أفٌ »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 

 نٌ ظى الوجوه كأكملها، فما خرج عن ذلك قد يي  مٌ ػالعبد يف الدنيا كاْلخرة على أت
ة اٞنشتغلٌن عامٌ  ة؛ فإفٌ و على خبلؼ ذلك، كىو مشاىد يف التجربة العاديٌ أنٌ 

ن ة تدخل عليهم فيها الفتنة كاٝنركج عق ِبا ٖنرة تكليفيٌ ابلعلـو اليت ال تتعلٌ 
م إىل التقاطع كالتدابر كيثور بينهم اٝنبلؼ كالنزاع اٞنؤدٌ  الصراط اٞنستقيم،

م يكن أصل ػة، كلا، كإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنٌ قوا شيعن  تفرٌ ب، حٌَّت كالتعصٌ 
حيث تركوا االقتصار من العلم على ما يعين، كخرجوا  السبب،  ِبذاإاٌل  ،ؽالتفرُّ 

مع حصوؿ  -، كإعراض الشارع لًػمم كالعاٞنتعلًٌ فتنة على ا إىل ما ال يعين؛ فذلك
 ،باع مثلو من العلم فتنةاتٌ  على أفٌ  ،ةعن اٛنواب من أكضح األدلٌ  - السؤاؿ

  .(ِ)«يف غًن ٓنصيل ،تعطيل للزماف أك
السلف  ِبفٌ  -أحد٨ناكالذم يوٌضحو أمراف: »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 

حتها ػاليت ليس ت ،ىذه األشياءي ػم ٫نوضوا فػالصاحل من الصحابة كالتابعٌن ل
 . (ّ)...«م كانوا أعلم ّنعىن العلم اٞنطلوبعمل، مع أّنٌ 

                                                           
 .ُّٕ/ُ( اٞنوافقات: ُ)
 .ْٓ-ّٓ/ُ( اٞنوافقات: ِ)
 .ٓٓ/ُ( اٞنوافقات: ّ)
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ا يكوف من الشارع لو إ٧نٌ  فطلبي  ،علم شرعيٌ  كلٌ »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
فإف ظهر فيو  ، تعاىل، ال من جهة أخرل ،د بوحيث ىو كسيلة إىل التعبُّ 

ؿ، كالدليل على ذلك ، ال ابلقصد األكٌ اعتبار جهة أخرل؛ فبالتبع كالقصد الثاّن
؛ فليس يف فيد عمبلن ال يي  ،علم كلٌ   أفٌ  ،ـ يف اٞنسألة قبلما تقدٌ  -أحدىا أمور:

ة؛ لكاف على استحسانو، كلو كاف لو غاية أخرل شرعيٌ  يدؿٌ  الشرع ما
لوف من الصحابة ا؛ لبحث عنو األكٌ ا شرعن نن ا، كلو كاف مستحسى ا شرعن نن مستحسى 

ا جاء الشرع إ٧نٌ  فٌ إ -كالثاّن غًن موجود، فما يلـز عنو كذلك. كذلك كالتابعٌن،
ة ما جاء من األدلٌ  -كالثالث،...  د، كىو اٞنقصود من بعثة األنبياءابلتعبُّ 
... ع بوكغًن منتفى  ،ة؛ فالعلم عاريٌ ركح العلم ىو العمل، كإاٌل  ة على أفٌ الدالٌ 

العلم كسيلة من  ق أفٌ ٪نقٌ  ذلك كلٌ صى، ك ة على ىذا اٞنعىن أكثر من أف ٓني كاألدلٌ 
ا ىو كسيلة إىل ، كإ٧نٌ من حيث النظر الشرعيٌ  ،ا لنفسوالوسائل، ليس مقصودن 

ىو  ا ىو اثبت للعلم من جهة ماما كرد يف فضل العلم؛ فإ٧نٌ  العمل، ككلٌ 
 . (ُ)..«ف ابلعمل بو.مكله 

ما ال ينبين عليو  فإذا ثبت ىذا؛ فالصواب أفٌ »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
 . (ِ)«غًن مطلوب يف الشرع :عمل

 ،ليس ّنطلوب :علم شرعيٌ  كلٌ   فاٜناصل أفٌ »كقاؿ الشاطيٌب أيضنا: 
 . (ّ)«ل بو إليو، كىو العملتوسه ػيي  من جهة ما إاٌل 

 كمن أبرز الػمسائل النظريٌة اٝنالصة، اليت اختلفوا فيها: 

                                                           
 .ّٖ-ّٕ/ُ( اٞنوافقات: ُ)
 .ٔٔ/ُ( اٞنوافقات: ِ)
 .ٖٓ/ُ( اٞنوافقات: ّ)
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 مسألة )زايدة الصفات(:  -0
نظريٌة خالصة، ليس من كرائها أٌم ٖنرة عملٌية، كىي  ىي مسألة عقديٌة

من الػمسائل الدقيقة، اليت ال ٬نيكن أف يفقو العاٌمةي حقيقة اٞنراد منها؛ كالعاٌمة 
 ىم جػمهور اٞننسوبٌن إىل اإلسبلـ، يف كٌل زماف كمكاف. 

،  -على الػمؤٌلفٌن  -كمن أكجب الواجبات  أف يػيجنًٌبوا العاٌمةى الػخوضى
الػمسائل االختبلفٌية، قدر الػمستطاع، كال سٌيما الػمسائل الدقيقة، اليت فػي 

 تػحار فيها عقوؿ الػمؤٌلفٌن أنفسهم!!! 
 الصفات عن تنفكٌ  ال اٞنوصوفة الذات أفٌ  كالتحقيق»قاؿ ابن تيمٌية: 

،  حيٌ  كجود اٞنٌدعي فدعول. الصفات عن خالية ذات كجود ٬نيكن كال أصبلن
 كحياة، كعلم قدرة كدعول قدرة؛ كال علم كال حياة ببل بصًن، قدير عليم

 بنفسو قائم موجود شيء دعول بل قديرنا، عليمنا حًيا ِبا اٞنوصوؼ يكوف ال
 اٛنهمٌية كلكنٌ . العقل صريح يف ٣نتنع ٗنيع الصفات: عن عرمٌ  ١ندىث، أك قدمي

 أَّن: يقوؿ ميناًظريىم صار الصفات، عن مػجػرهدة ذااتن  أثبتوا لػٌمػا كغيػرىم؛ اٞنعتزلة
 مػجٌرد على أقتصر ال أم: الذات؛ من أثبتموه ما على زائدة الصفات، أيثًبت
 بنفسها؛ اثبتة ذات اٝنارج يف أنٌو بذلك يعنً  كلػم. صفات ببل ذات إثبات

 كٟنذا الذات؛ عن متمٌيزة الذات، ىذه على زائدة ىي صفات، ذلك مع كال
 كالكرٌامٌية؛ اٞنعتزلة، يقولو كما الذات، غًن الصفات: يقوؿ من الناس من كاف

 اٞنوصوؼ، ىي ال الصفة: يقوؿ من كمنهم. تيثًبتها كالكرٌامٌية تنفيها، اٞنعتزلة ُثٌ 
. كغًنه األشعرمٌ  اٜنسن كأِب من الصفاتٌية، طوائف يقولو كما غًنه؛ ىي كال

: نقوؿ كال اٞنوصوؼ؛ ىي الصفة نقوؿ ال: األئٌمة قالت كما يقوؿ من كمنهم
 إٗناؿ، فيو الغًن لفظ فإفٌ  غًنه؛ ىي كال ىو؛ ىي ال: نقوؿ ال ألَّنٌ  غًنه؛ ىي
 زماف أك بوجود قاربو كما اْلخر؛ أحد٨نا قارف ما أك للشيء، اٞنباين بو ييراد قد
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 كعلى .ابْلخر العلم عدـ مع ِبحد٨نا العلم جاز ما :(ُ)ابلغًناف كيراد مكاف؛ أك
 الثاّن، كعلى. غًنىا اٛنملة بعض كال اٞنوصوؼ، غًن الصفة فليست األٌكؿ،
 إطبلؽ من كاألئٌمة السلف فامتنع. غًنىا اٛنملة كبعض اٞنوصوؼ، غًن فالصفة

؛ أك نفينا الصفة على )الغًن( لفظ حيث  كالتلبيس؛ اإلٗناؿ من ذلك يف ٞنا إثبااتن
 بعلمو، يعارضونو فتارة هللا، غًن أك هللا، ىو القرآف: يقوؿ اٛنهميٌ  صار

كنو ال أك العلم؛ ييثًبت ٣ٌنن كاف إف غًنه؛ أك هللا، ىو هللا علم: فيقولوف . نفيو ٬ني
 من فيو ٞنا كاإلثبات؛ النفي: اإلطبلقٌن خطأ كييثًبتوف الشبهة، ٪نٌلوف كاترة

 اٞنوصوؼ، يباين ما ابلغًن أردت إف: لو فييقاؿ السائل، ييستفصىل بل التلبيس،
 على اٞنوصوؼ فهم ٬نيكن ما ابلغًن أردت كإف. غًنه فليست تباينو؛ ال فالصفة
 .(ِ)«االعتبار ِبذا غًن، فهو ىو، يكن لػم كإف اإلٗناؿ؛ سبيل

 ال؟ أـ الذات، على زائدة صفاتو ىل: قيل كإذا»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 عليها، زائدة فالصفات الصفات، نيفاةي  ِبا ييًقرٌ  اليت اجملرهدة، ابلذات أيريد إف: قيل
 إاٌل  موجودة، تكوف ال فتلك اٝنارج، اٞنوجودة يف الذات ابلذات أيريد كإف

 كإف ابلصفات، اٞنٌتصفة الذات على زائدة ليست كالصفات. البلزمة بصفاهتا
 .(ّ)«الصفات عن ْنرُّدىا ييقدهر اليت الذات على زائدة كانت

 أفٌ  على - كغًنه كأ٘ند - السٌنة أئٌمة نصه  كقد»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
 لكن عليو؛ زائدة كقدرتو هللا علم إفٌ : ييقاؿ فبل أٚنائو، ميسٌمى يف داخلة صفاتو

زائدة  أٌّنا بو أيريد إذا كىذا. الذات على زائدة إٌّنا: قاؿ من اإلثبات أىل من

                                                           
 .ِْٓ/ِانظر: منهاج السٌنة النبويٌة: ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )ابلغًنين(، ُ)
 .َُِ-َِٗ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ٗٓ/ٔ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
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 يف قٌصركا أكلئك فإفٌ  صحيح؛ فهو اجملرهدة، الذات من النفي أىل أثبتو ما على
. علمتموه" ما على زائدة، صفات لو "الربٌ  كقاؿ: عليهم، ىذا فزاد اإلثبات،

 متناقض؛ كبلـ فهو األمر، نفس يف اٞنوجودة، الذات على زائدة أٌّنا أراد كإف
 بل عليها؛ زائدة الصفات إفٌ  ييقاؿ: حٌَّت  ٠نرهدة، ذات األمر نفس يف ليس ألنٌو
 كجود ٬نيكن كال الصفات، من ذااتن  تصًن بو ّنا إاٌل  الذات، كجود ٬نيكن ال

 دكف أحد٨نا، كجود فتخيُّل الذات، من صفات تصًن بو ّنا إاٌل  الصفات،
 .(ُ)«ابطله  ٔنيُّله  عليو: اْلخر زايدة ُثٌ  اْلخر،

قادرين، على فهم  -من غًن اٞنؤلٌفٌن  -فإذا كاف اٞنؤٌلفوف، كاٞنتعلًٌموف 
ريب يف  ابلبطبلف؛ فبلىذه النصوص، كأمثاٟنا، مع اٜنكم عليها ابلصٌحة، أك 

ال ٬نيكن أف يفهموا ىذه النصوص، كما ٩نب أف  -من العاٌمة  -أٌف اٞنقلًٌدين 
ا ٞنن يثقوف ِبم من اٞنؤٌلفٌن. تيفهىم، كال  ٬نيكن أف ٪نكموا عليها، إاٌل تقليدن

ففي مسألة )زايدة الصفات(: ٤ند أٌف الذم ييػثًمر عمبلن صاٜننا: ىو 
ع بصًن عليم؛ ألٌف اٞنؤمن سييوقن أٌف هللا يسمع كبلمو، ٚني اإل٬ناف ِبٌف هللا 

كييبًصر فعالو، كيعلم حالو؛ فيكوف إ٬نانو رادعنا عن فعل الػمنكىرات، كدافعنا إىل 
 فعل الػخًنات. 

فبل يتوٌقف العمل الصاحل، على اعتقاد اٞنؤمن ِبٌف هللا ٚنيع بذاتو، 
ٚنيع بصفة زائدة على ذاتو، تيسٌمى ٚنعنا؛ كال على اعتقاده ِبٌف هللا بصًن  أك

بذاتو، أك بصًن بصفة زائدة على ذاتو، تيسٌمى بصرنا؛ كال على اعتقاده ِبٌف هللا 
 عليم بذاتو، أك عليم بصفة زائدة على ذاتو، تيسٌمى علمنا!!! 

الصواب  ىو بياف كجو -على ىذه اٞنسألة  -كليس الغرض من كبلمي 

                                                           
 .ُِّ/ٔ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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بياف رأيي اٝناٌص فيها؛ فما قيمة رأيي،  فيها، أك ترجيح رأم على رأم آخر، أك
 كقد اختلف فيها القدامى كادىثوف؟!!!

ىو التنبيو على كوّنا من اٞنسائل  -عليها  -كإ٧ٌنا الغرض من كبلمي 
، مع كوّنا من اٞنسائل العويصة، اليت حارت  النظريٌة اٝنالصة، اليت ال تيثًمر عمبلن

 فيها عقوؿ اٞنؤلٌفٌن.
فإذا كاف اٞنؤٌلفوف أنفسهم قد حاركا، يف كثًن من اٞنسائل الدقيقة، 

كىم أقدر من العاٌمة على معرفة األدٌلة،  -كاختلفوا فيها أشٌد االختبلؼ 
فكيف ٥نمل العاٌمة، على ما يعجز أكثرىم عن فهمو،  -كاستنباط اْلراء منها 

 ستنباط منها؟!!!  كاالٌطبلع على أدلٌتو، كاال
من  ،ا أنت إف أردت أف تنتزع ىذه اٜنسكةفأمٌ »قاؿ أبو حامد الغزالػٌي: 

ده عماية كو غواية اٜنسود، كال تقيٌ ن ال ٓنٌر صدرؾ، كصدر من ىو يف حالك، ٣نٌ 
جها نظر، فكر، كىيٌ  (ُ)ٜنزازة إشكاؿ آاثرىا ؛شو إىل االستبصارالتقليد، بل تعطٌ 

الكفر ما  حدٌ  فإف زعم أفٌ  ؛و ُنٌد الكفركطالب ،فخاطب نفسك كصاحبك
 ؛أك غًنىم ،أك مذىب اٜننبليٌ  ،أك مذىب اٞنعتزِلٌ  ،٫نالف مذىب األشعرمٌ 

ع مياف، فبل تضيٌ فهو أعمى من العي  ،بليد، قد قٌيده التقليد (ِ)و غًنفاعلم أنٌ 
ِبصبلحو الزماف، كَّنىيك حٌجة يف إفحامو، مقابلة دعواه بدعول خصومو، إذ 

 كلعلٌ  .كفصبلن  ،افرقن  - مخالفٌن لوػدين المقلًٌ ػكبٌن سائر ال ،بٌن نفسو -ال ٩ند 
 - خالفتوػم ، كيزعم أفٌ ى األشعرمٌ ػإل - مذاىبػمن سائر ال - ميلػصاحبو ي

ت لو أف ثبي ػن أين يى مً  :فاسألو ؛من الكفر اٛنليٌ  ،ره ػػػػفػك  - ردٍ ػكصى  ،درٍ كً  لٌ ػػي كػف

                                                           
 (.اثرىا( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )أُ)
 (.ػػرٌ ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )غً ِ)
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إذ خالفو يف صفة البقاء  ،قضى بكفر الباقبلّنٌ  حٌَّت  ،عليو (ُ)اكفقن  يكوف اٜنقٌ 
صار  مى ػكلً  ؟ا على الذاتزائدن  ،ا َّلٌل تعاىلو ليس ىو كصفن َّلٌل تعاىل، كزعم أنٌ 

 مى ػ؟ كلً ّنخالفتو الباقبلّنٌ  من األشعرمٌ  ،ّنخالفتو األشعرمٌ  ،كىل ابلكفرأى  الباقبلّنٌ 
ي ػألجل السبق ف ؛ذلكي؟ أكاف ػدكف الثان ،على أحد٨نا ،(ِ)احٌق كفقن ػصار ال

للسابق عليو! أـ  حقٌ ػفليكن ال ؛معتزلةػمن ال ،هغًني  الزماف؟ فقد سبق األشعرمه 
 ،ر درجات الفضلميزاف كمكياؿ قده  ألجل التفاكت يف الفضل كالعلم؟ فبأمٌ 

 ،يٌ ػص للباقبلنػرخه  ده؟ فإفٍ ال أفضل يف الوجود من متبوعو كمقله   الح لو أفٍ حٌَّت 
 ،كالكرابيسيٌ  ،يٌ ػالفرؽ بٌن الباقبلن كما ره؟ػعلى غي ػػػرى جى حى  مى فلً  ،خالفتوػي مػف

خبلؼ  كغًنىم؟ كما مدرؾ التخصيص ِبذه الرخصة؟ كإف زعم أفٌ  ،كالقبلنسيٌ 
بعض  (ّ)ةف بتكلفكما تعسٌ   ،ال ٓنقيق كراءه ،يرجع إىل لفظ يٌ ػالباقبلن
 يف أفٌ  -على دكاـ الوجود، كاٝنبلؼ  ،ا متوافقافما ٗنيعن ا أّنٌ زاعمن  ،بٌناٞنتعصٌ 

ب وجً ال يي  ،خبلؼ قريب - أك إىل كصف زائد عليو ،ذلك يرجع إىل الذات
كىو معرتؼ  ،ي نفيو الصفاتػف ،معتزِلٌ ػد القوؿ على الفما ابلو يشدٌ  ؛التشديد

ا كإ٧نٌ  ؟ناتقادر على ٗنيع اٞنمكً  ،يط َنميع اٞنعلومات١ني  ،مػاَّلٌل تعاىل عالً  ِبفٌ 
أك بصفة زائدة، فما الفرؽ بٌن  ،كقادر ابلذات ،مػو عالً يف أنٌ  ٫نالف األشعرمه 

يف  ،يف النظر،  من صفات اٜنقٌ  ،كأخطر ،لُّ ػػأجمطلب  كأمٌ  ؟خبلفٌنػال
الذات الواحدة تصدر  و يزعم أفٌ ألنٌ ؛ ر اٞنعتزِله كفًٌ ا أي فإف قاؿ: إ٧نٌ  كإثباهتا؟ ،نفيها

ابٜنٌد كاٜنقيقة، كاٜنقائق  ،كىذه صفات ٢نتلفة ،ياةمنها فائدة العلم كالقدرة كاٜن

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )كىٍقػػفنا(.ُ)
 اٞنطبوع، كالصواب: )كىٍقػػفنا(.( كذا يف ِ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )بتكلُّفو(.ّ)
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و فما ابلي  ؛أك تقـو مقامها الذات الواحدة ،ف ابالٌٓنادوصى اٞنختلفة تستحيل أف تي 
 ،قائمة بذات اَّلٌل تعاىل ،الكبلـ صفة زائدة و: إفٌ قولى  ال يستبعد من األشعرمٌ 

 .كّني كخرب كاستخبار ا ىو توراة كإ٤نيل كزبور كقرآف، كىو أمره كمع كونو كاحدن 
 ،ؽ إليو التصديق كالتكذيبكحٌد اٝنرب ما يتطرٌ  ،كيف ال  ،كىذه حقائق ٢نتلفة

ؽ إليها فكيف تكوف حقيقة كاحدة يتطرٌ  ؛ؽ ذلك إىل األمر كالنهيكال يتطرٌ 
 .على شيء كاحد ،فيجتمع النفي كاإلثبات ؛ؽكال يتطرٌ  ،التصديق كالتكذيب

و ليس من عن كشف الغطاء فيو، فاعلم أنٌ  أك عجز ،ط يف جواب ىذافإف ٔنبٌ 
و قاصر ألنٌ  ؛عنو تى سكى كيي  ،تى سكي د أف يى د، كشرط اٞنقلًٌ ا ىو مقلًٌ كإ٧نٌ  ،أىل النظر

 ،اا، كإمامن اتبعن  ال ،اعن ستتبً كاف مي   ، لوجاج، كلو كاف أىبلن عن سلوؾ طريق اٜنً 
كاٞنشتغل بو  ،فذلك منو فضوؿ ،ةحاجٌ مي ػي الػد فمقلًٌ ػفإف خاض ال .امأمومن  ال

ار ما ح العطٌ صلً كطالب لصبلح الفاسد. كىل يي  ،صار كضارب يف حديد ابرد
على كاحد  ،اكقفن  اٜنقه  ن جعلى مى  أفٌ  علمتى  ،ك إف أنصفتى كلعلٌ  ؟!أفسد الدىر

لو منزلة و نزه فؤلنٌ  ؛ا الكفرض أقرب. أمٌ ار بعينو، فهو إىل الكفر كالتناقي ظٌ من النُّ 
 كال يلـز الكفر إاٌل  ، ّنوافقتوالذم ال يثبت اإل٬ناف إاٌل  ،للمن الز  ،النيٌب اٞنعصـو

كأف ال ترل  ،ب النظروجً ار يي ظٌ كاحد من النُّ  كلٌ   فهو أفٌ  ،ا التناقضّنخالفتو، كأمٌ 
ي ػي فػدنقلٌ  :فرؽ بٌن من يقوؿ ما رأيتو حٌجة، كأمٌ  ككلٌ  ، ما رأيتيف نظرؾ إاٌل 

 كىل ىذا إاٌل  ؛امذىيب كدليلي ٗنيعن ي ػدّن فقلٌ  :د مذىيب، كبٌن من يقوؿ٠نره 
 .(ُ)«التناقض

 كإف لؤلٌمة، مغفور العلم دقيق يف اٝنطأ أفٌ  ريب كال»كقاؿ ابن تيمٌية: 
 كاف كإذا. األٌمة فضبلء أكثر ٟنلك ذلك، كلوال العلمٌية؛ اٞنسائل يف ذلك كاف

                                                           
 .ِٔٓ-ِٓٓ( ٠نموعة رسائل اإلماـ الغزاٌِل: ُ)
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 يطلب مل كونو مع جهل؛ ِبرض نشأ لكونو اٝنمر؛ ٓنرمي جهل ٞنن هللا يغفر
 إذا كمكانو، زمانو يف أدركو ما ُنسب العلم، طلب يف اجملتهد فالفاضل العلم؛
 هللا يتقٌبل ِبف أحقٌ  ىو -إمكانو  ُنسب -الرسوؿ  متابعة مقصوده كاف

 .(ُ)«أخطأ... ّنا يؤاخذه كال اجتهاداتو، على كييثيبو حسناتو،
 يٌتفق يكاد ال األصوؿ يف الدًٌؽٌ  مسائل فإفٌ »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 

 الصحابة، من السلف، بعضها يف تنازع لىما كذلك، كاف لو إذ طائفة؛ عليها
 .(ِ)«كالتابعٌن...
غًن  ، من اإلدراؾفلعٌل ىناؾ ضرابن  ،فإذا علمت ىذا: »ابن خلدكفكقاؿ 

كاٜنصر  ،كخلق هللا أكرب من خلق الناس ،ثةألٌف إدراكاتنا ٢نلوقة ١ندى  ؛كاتنادرى مي 
إدراكك  مٍ كهللا من كرائهم ١نيط. فاهتًٌ  ،ا من ذلككالوجود أكسع نطاقن  ،٠نهوؿ

فهو  ،ما أمرؾ الشارع بو من اعتقادؾ كعملك عٍ كاتبى  ،كاتك يف اٜنصردرى كمي 
كمن  ،ألنٌو من طور فوؽ إدراكك ؛ّنا ينفعك كأعلمي  ،على سعادتك أحرصي 

بل العقل  ،كليس ذلك بقادح يف العقل كمداركو .نطاؽ عقلك نطاؽ أكسع من
غًن أٌنك ال تطمع أف تزف بو  ال كذب فيها. ،ةفأحكامو يقينيٌ  ،ميزاف صحيح

 ؛ة كحقائق الصفات اإلٟنٌية ككٌل ما كراء طورهأمور التوحيد كاْلخرة كحقيقة النبوٌ 
ف بو وزى يف ١ناؿ. كمثاؿ ذلك مثاؿ رجل رأل اٞنيزاف الذم يي  فإٌف ذلك طمعه 

على أٌف اٞنيزاف يف أحكامو  (ّ)كىذا ال يدرؾ ،فطمع أف يزف بو اٛنباؿ ،الذىب
حٌَّت يكوف لو أف  ،كال يتعٌدل طوره ،لكٌن العقل قد يقف عنده ؛غًن صادؽ

                                                           
 .ِٗ/َِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٔ/ٔ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 ( يف اٞنطبوع: )ال يدرؾ(، كالصواب: )ال يدٌلك(، أك )ال يدٌؿ(.ّ)
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فإنٌو ذرٌة من ذرٌات الوجود اٜناصل منو. كتفٌطن يف ىذا  ؛يط ابَّلٌل كبصفاتو٪ني 
 ،كقصور فهمو ،يف أمثاؿ ىذه القضااي ،السمع كمن يقٌدـ العقل على ،الغلط
فلعٌل األسباب  ، ذلككإذ تبٌٌن  ، لك اٜنٌق من ذلكفقد تبٌٌن  ،محبلؿ رأيوكاض

 ؛كةدرى خرجت عن أف تكوف مي  ،إذا ْناكزت يف االرتقاء نطاؽ إدراكنا ككجودَّن
 . (ُ)«كينقطع ،ك٪نار ،فيضٌل العقل يف بيداء األكىاـ

كعدـ  ،مسألة زايدة الصفات اعلم أفٌ ك »كقاؿ جبلؿ الدين الدٌكاٌّن: 
 .(ِ)...«ق ِبا تكفًن أحد الطرفٌناليت يتعلٌ  ،ليست من األصوؿ :ازايدهت

 ،و موجودف نعلم أنٌ أبو علينا اإل٬ناف ىو وجً يي  مفالذ»كقاؿ ١نٌمد عبده: 
 كيف ،كجوده فرد يفنم ،قادر ،مريد ،مػعال ٌي،ح ٌم،أبد ،أزِلٌ  ،شبو الكائناتيي  ال

كما يتبع ذلك من الصفات  ،بصًن ،ٚنيع ،مو متكلٌ كأنٌ  ،صنع خلقو كيف ،صفاتو
 ،ا كوف الصفات زائدة على الذاتأمٌ  .جاء الشرع ِبطبلؽ أٚنائها عليو اليت

 ،ةالكتب السماكيٌ  من معاّن ،غًن ما اشتمل عليو العلم ،ككوف الكبلـ صفة
ك٥نو ذلك من  ،راتغًن العلم ابٞنسموعات كاٞنبصى  ،ككوف السمع كالبصر

جوز ػا ال يفممٌ  ،مذاىبػقت فيها الكتفرٌ  ،اراختلف عليها النظٌ  كف اليتؤ الش
ء يكاالستدالؿ على ش ،مكن لعقوؿ البشر أف تصل إليوػي 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 ػيف ،ينحصر ال

 ،همفيها أمثلي  لٌ ضإف مل ي ،ا تلك مذاىب فلسفةكإ٧نٌ  ٌي،ودات بكنهها اٜنقيقالوج
 ،ما تبلغو عقولنا عند ،الوقوؼ إاٌل  ،فما علينا .ى مقنعػإل فيها فريقه  فلم يهتدً 

                                                           
 .ِٖٓ/ُ( اتريخ ابن خلدكف: ُ)
 .ََّ( شرح الدٌكاٌّن على العقائد العضديٌة: ِ)
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 . (ُ)«منان تقدٌ مٌ ػم ،ما جاء بو رسلوػكب ،من آمن بوػل ،كأف نسأؿ هللا أف يغفر
 الػمذىبًٌن، كاالكتفاء عن الػمسلمٌن أغىن كما»كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 

 ىذا مثاؿ .فيو فلسفة غًن من العقل، بو كقطع الشرع، بو كرد ما عند ابلوقوؼ،
 ال يعزب خلق، بػما عالًػم العالىػمٌن، خالق تعاىل هللا أفٌ  عٌلماَّن كالشرع العقل أفٌ 

أف  إلػى ىذا، مع بنا، حاجة فأمٌ  السماء، فػي كال األرض، فػي ذرٌة، عنو مثقاؿ
 أـ غيػرىا، أـ اإللػهٌية، الذات عيػن ىو ىل اإللػهٌي: العلم ىذا عن نبحث

 ىذا فننسب هللا؛ علم كحقيقة هللا، ذات حقيقة عرفنا ىل، غيػرىا كال عينها، ال
 علماء بػها ابتيلي فتنة، إنٌػها كذا؟ كبٌل، بينهما ِبٌف النسبة كنػحكم تلك، إلػى

 إلػى كالتابعيػن، من الصحابة الصالػح، السلف طريقة لػػػـز من إاٌل  الػمسلمٌن،
 .(ِ)«األربعة األئٌمة عهد

فحسب،  ،ر عقيدةال ليقرًٌ  ،لقد جاء ىذا القرآف»كقاؿ سٌيد قطب: 
ا، عن ػجتمػئ مػػنشة، كيي ػػػػػػػأمٌ  ػربػٌيليي  ؛ذلكػن كػػػفحسب. كلك ،ةػعػريػرع شػػشػلي كال

 ،اػػػو ىنػػمن صنعو.. كى ،قيٌ لي كخي  ،عقليٌ نشئهم على منهج كيي  ،األفراد كليكٌوف
 رفة.. كما داـ هللا سبحانوػمعػث، كمنهج الػدكد البحػػكح ؤاؿ،ػػمهم أدب السيعلٌ 
 رؾ العبيدي ػر ابلغيب، فمن األدب أف يتػخبػؿ ىذه الشريعة، كيي الذم ينزٌ  ىو

ىذا وا لو كذلك كشف ػركػكأف يت ،هاػمالػأك إج ،تلك الشريعة تفصيلى  حكمتوػل
ي أرادىا ػالت ،حدكدػعند ال ،ي ىذه األمورػف، كأف يقفوا ىم، رهػأك ست ،الغيب

جرم كراء ػبتنصيص النصوص، كال ،دكا على أنفسهمشدًٌ ال ليي  ؛خبًنػالعليم ال
 ،حاكلوف الكشفػي ،جركف كراء الغيبػي ال ،كالفركض. كذلك ،االحتماالت

                                                           
 .ّٓ-ِٓ( رسالة التوحيد: ُ)
 .ٖٕٔ/ٕ( ٠نٌلة اٞننار: ِ)
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هم، ػكاحتمال ،م بطاقة البشرػػػكهللا أعل م ببالغيو.ػػػا ىػػكم ،م يكشف هللا منوػا لعمٌ 
كو طبيعتهم. دًر يشرع ٟنم يف حدكد طاقتهم، كيكشف ٟنم من الغيب ما تي  فهو

  ،ي تركها ىكذاػف ،ضًن على الناس كال ،لةهى أك ٠ني  ،لةمى كىناؾ أمور تركها هللا ٠ني 
د ػػػق - رآفػؿ القزُّ ػرة تنػػكفت ،ةد النبوٌ ػي عهػف - السؤاؿ كلكنٌ . كما أرادىا هللا

كعلى من  ،همعليهم كلٌ  فتسوء بعضهم، كتشقٌ  ؛نةجعل اإلجابة عنها متعيٌ ػي
 .(ُ)«جيء بعدىمػي

 مسألة )تفويض السلف(:  -1
اختلف الػمؤٌلفوف، قديػمنا كحديثنا، فػي )مسألة التفويض(، يف نصوص 

 الصفات، كاختلفوا يف حقيقة مذىب السلف، يف ىذه اٞنسألة. 
أنٌػهم ييػثًبتوف علم الػمعنػى،  -إلػى السلف  -من نسب فمن الػمؤٌلفٌن 

 كيفٌوضوف علم الكيفٌية، فقط.
 عبٌلـ إىل الصفات يف األمر تفويض األسلم ليس: ييقاؿ ُثٌ »ابز:  قاؿ ابن

 لساف كعلى الكرمي، كتابو يف كأكضحها لعباده، بٌينها سبحانو ألنٌو الغيوب؛
 علم ال الكيفٌية، علم تفويض فالواجب كيفٌيتها، يبٌٌن  ، كلػم األمٌن رسولو

 عليو ٞنا ٢نالف، مبتدىع مذىب ىو بل السلف، مذىب التفويض كليس اٞنعاّن.
 على السلف، أئٌمة من ، كغًنه أ٘ند 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 ّنا

 كصفاتو، ّنقتضى أٚنائو كيصفونو بكبلمو، سبحانو مراده يعرفوف كاٛنماعة السٌنة
 كبلـ كمن سبحانو، كبلمو من علموا كقد.  بو يليق ال ما كلٌ  عن كينٌزىونو

                                                           
 .ٖٔٗ/ِ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
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 عن بو أخرب ما ٗنيع يف اٞنطلق، ابلكماؿ موصوؼ سبحانو أنٌو  رسولو
 .(ُ)«... رسولو عنو بو أخرب أك نفسو،

 طريقة إفٌ : قالوا من كذب أك ضبلؿ نعرؼ كِبذا»كقاؿ ابن عثيمٌن: 
 السلف؛ بطريقة جهل عن ذلك قالوا إف ضٌلوا، ىؤالء التفويض؛ ىي السلف
 لغة على الوجهٌن، على كذبوا: نقوؿ أك عمد؛ عن ذلك قالوا إف ككذبوا،
 أفٌ  شكٌ  ال حاؿ؛ كلٌ  كعلى .اٝنطإ ّنعىن اٜنجازٌيٌن عند الكذب ألفٌ  اٜنجاز؛

 مذىب ألفٌ  أخطأكا؛ أٌّنم التفويض؛ ىو السٌنة أىل مذىب إفٌ : يقولوف الذين
 .(ِ)«الكيفٌية كتفويض اٞنعىن، إثبات ىو السٌنة أىل

أنٌػهم يفٌوضوف علم الػمعنػى،   -إىل السلف  -كمن الػمؤٌلفٌن من نسب 
 كما يفٌوضوف علم الكيفٌية، أيضنا. 

 الصفات كآايت الصفات أحاديث يف العلم ألىل أفٌ  اعلم»قاؿ النوكٌم: 
 يف ييتكٌلم ال أنٌو كٌلهم: أك السلف، معظم مذىب كىو -أحد٨نا قولٌن:

 هللا َنبلؿ يليق معىن، ٟنا كنعتقد ِبا، نؤمن أف علينا ٩نب يقولوف: بل معناىا،
 منزهه كأنٌو شيء، كمثلو ليس تعاىل هللا أفٌ  اٛناـز اعتقادَّن كعظمتو، مع تعاىل،

 كىذا اٞنخلوؽ. صفات سائر كعن جهة، يف كالتحيُّز كاالنتقاؿ التجسُّم عن
 أسلم. كىو ١نقًٌقيهم، من ٗناعة كاختاره اٞنتكٌلمٌن، من ٗناعة مذىب ىو القوؿ

 بػها، ما يليق على تيتأكهؿ، أنٌػها الػمتكٌلمٌن: معظم مذىب كىو -الثاّن كالقوؿ
 يكوف ِبف أىلو، من كاف ًلمن َكيلها، يسوغ كإنٌػما مواقعها، حسب على

                                                           
 .ٓٓ/ّ( ٠نموع فتاكل كمقاالت متنٌوعة: ُ)
 .ّٕ/ٖ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاحل العثيمٌن: ِ)
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 .(ُ)«العلم... فػي رايضة، ذا كالفركع، األصوؿ، كقواعد العرب، بلساف عارفنا
 كإقامة ابتدعوه، ما على الردٌ  إىل اٜنقٌ  أىل فاحتاج»كقاؿ ابن ٗناعة: 

 كىم التأكيل، أىل -قسمٌن: أحد٨نا إىل كانقسموا تقٌولوه، ما على اٜنجج
مة من اٞنبتًدعة على للردٌ  ْنٌردكا الذين كاٞنشبًٌهة  اٞنعتزلة من ك٥نوىم كاٞنعطًٌلة، اجملسًٌ

 كدفع بنصرتو، قٌ اٜن أىل إليها، فقاـ كدعا بدعتو، منهم كلٌّ  أظهر لػٌما كاٝنوارج،
 يليق ما إىل كاألحاديث اتملة اْلايت تلك كرٌدكا بدعتو، ِببطاؿ الدافع عنو

 اٜنقٌ  هللا لييحقٌ  كالنقل؛ العقل كأدٌلة العرب، بلساف اٞنعاّن، من هللا َنبلؿ
 ابلقوؿ القائلوف -الثاّن كدالالتو. كالقسم ُنججو الباطل كييبطل بكلماتو،
 مراد، غًن تعاىل هللا َنبلؿ يليق ال ما ِبفٌ  القطع كىو السلف، بقوؿ اٞنعركؼ

اللفظ  كاف إذا تعاىل، هللا َنبلؿ البلئقة اٞنعاّن من اٞنراد تعيٌن عن كالسكوت
 َنبلؿ يليق ال ما ِبفٌ  قاطعاف تعاىل. فالصنفاف هللا َنبلؿ تليق ،(ِ)ٞنعاّن ١نتمبلن 

 رٌجح اٜنٌق. كقد على منهما ككلٌ  مراد، غًن -ادىثٌن  صفات من - تعاىل هللا
 أىل التأكيل؛ قوؿى  منهم كقوـه  أسلم، ألنٌو السلف؛ قوؿى  األعبلـ األكابر من قوـه 

 تكييف، أك بتشبيو، كقاؿ السلف، قوؿ انتحل أعلم. كمن كهللا إليو، للحاجة
 كاذب فهو ادىثٌن، صفات من عنو، هللا يتعاىل ٣نٌا ظاىره، على اللفظ ٘نل أك
 ،ى خاطبناػهللا تعال كإذا ثبت أفٌ . كاعتدالو السلف، قوؿ من برمء انتحالو، يف

ق متعلًٌ ػال يٌ ػاللفظ العرب إفٌ  :فنقوؿ ؛يليق َنبللو غًن مراد ما ال كأفٌ  ،بلغة العرب
حتمل ػأك ال ي ،ةحتمل معاّن عدٌ ػا أف يإمٌ  ،ةأك الصفات العليٌ  ،سةابلذات اٞنقده 

 ،كالعلم،  جبللو تعاىلػيليق ب ،ا معىن كاحدن حتمل إاٌل ػيم ػفإف ل .ا معىن كاحدن إاٌل 

                                                           
 .ُٗ/ّوكٌم: ( صحيح مسلم بشرح النُ)
(ِ.)  ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )ٞنعافو
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 ،الكبلـ حلٌ ػفهذا م ،تليق َنبللو تعاىل ،كإف احتمل معاّن ،ملو عليوػ حتعٌنه 
 .(ُ)«ـكما تقده   ،كالتأكيل ،بٌن قوؿ السلف

السكوت عن  :حقيقة مذىب السلف فقد ابف ّنا ذكرَّن أفٌ »ٌُث قاؿ:  
اٞنراد  أفٌ  ال ؛من ذلك اللفظ اتمل ،من اٞنعاّن البلئقة َنبللو ،مرادػتعيٌن ال

 عنو بلفظ ربًٌ بل عي  ،لغةن  ،عليو يدؿٌ  ،ع لو لفظه ضً كال كي  ،لعقى م كال تي فهى ال تي  معافو 
رآف ػػالق من أفٌ  ،اهػرنػػػما ذكاؿ لً ػػػذلك أمث ككلٌ . و معىنػػم لفهى أك ال يي  ،رهػم غيوىً يي 

أك مذىب التأكيل  ،مذكورػفمن اعتقد مذىب السلف ال .بياف كىدل :ةنٌ ػػكالس
أك ما ال  ،جبللو تعاىلػال يليق ب ،اكمن اعتقد ظاىرن . فهو على ىدل ،حقٌ ػال
 .(ِ)«عبتدً فمي  ،م معناه أصبلن فهى يي 

طعن كٌل فريق منهما، يف  -يف ىذه اٞنسألة  -كبسبب اختبلؼ الفريقٌن  
 -من أىل التفويض  -بات ٢نالفيهم الفريق اٞنخالف؛ كلذلك اهٌتم أىلي اإلث

 . (ْ)ابلتمثيل -من أىل اإلثبات  -؛ كاهٌتم أىلي التفويض ٢نالفيهم (ّ)ابلتعطيل
بياف كجو الصواب  -على ىذه اٞنسألة  -كليس الغرض من كبلمي  

 بياف رأيي اٝناٌص فيها.  فيها، أك ترجيح رأم فريق، على رأم فريق آخر، أك
 كترجيحي؛ كقد اختلف فيها القدامى كالػميحدىثوف؟!!!فما قيمة رأيي، 

كإ٧ٌنا الغرض من كبلمي ىو التنبيو، على كوف ىذه اٞنسألة من اٞنسائل 
 الدقيقة العويصة، ُنيث إٌف كثًننا من اٞنؤلٌفٌن قد خالفوا اٜنٌق فيها.

                                                           
 .َُِ-ُُٖ( 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 اٞنؤٌلفٌن، قد غفلوا عن الصواب، يف ىذه اٞنسألة، 
م قدراهتم العلمٌية؛ لػمعرفة الصواب؛ فكيف تكوف حاؿ العاٌمة، الذين كلػم تكفه

 لػم يطٌلع أكثرىم على أدٌلة اٜنٌق، اليت اىتدل ِبا الفريق الػميحٌق. 
كمن كاف مػن العاٌمة مٌتبعنا للفريق الػميحػٌق، يف ىذه الػمسػألة؛ فإ٧ٌنا كاف 

 كاالستنباط.اتٌباعو بسبب التقليد، ال بسبب البحث كالتدبٌر 
أف يػجٌنبوا أنفسهم،  -على الػمؤٌلفٌن الػمٌتقٌن  -كمن ىنا كاف كاجبنا 

كيػجٌنبوا مقٌلديهم الػخوض، فػي الػمسائل االختبلفٌية العويصة، كال سٌيما تلك 
التػي ال تيثًمر عمبلن موافقنا للشريعة، كإنٌػما تيثًمر التفرُّؽ كالتبلعن كالتدابر 

 كالتقاتل.
حتو ػت - مع ظهوره - الذم ذكرَّنه م أفٌ ػاعل»حػامد الغزالػٌي: قػاؿ أبػو 

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  ،ر األشعرمٌ يكفًٌ  ، فاٜننبليٌ  الرسوؿ

 ،وشبًٌ و مي ا أنٌ ره زاعمن يكفًٌ  مٌ كاألشعر  .كيف االستواء على العرش ،الفوؽ َّلٌل تعاىل
و  ا أنٌ زاعمن  ،ر اٞنعتزِلٌ يكفًٌ  كاألشعرمٌ  .و ليس كمثلو شيءيف أنٌ  ،ب الرسوؿى ككذه 
كالصفات  ،كيف إثبات العلم كالقدرة ،يف جواز رؤية اَّلٌل تعاىل ،ب الرسوؿى كذٌ 
 ،للقدماء (ُ)إثبات الصفات تكفًن ا أفٌ زاعمن  ،ر األشعرمٌ يكفًٌ  معتزِلٌ ػكال .لو

 أف تعرؼ حٌد إاٌل  ،نجيك من ىذه الورطةيي  كال .ي التوحيدػف ،كتكذيب للرسوؿ
 ،ؽرى ػػػذه الفً ػى وُّ ػػلي غي ف لك ػفينكش ،وػكحقيقتهما في ،قػكالتصدي ،بػالتكذي

 .(ِ)«...ايف تكفًن بعضها بعضن  ،كإسرافها

                                                           
 يف اٞنطبوع، كالصواب: )تكثًن(. ذا( كُ)
 .ِٕٓ-ِٔٓ( ٠نموعة رسائل اإلماـ الغزاٌِل: ِ)
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 عن البياف َخًن ٩نوز ال أنٌو على األٌمة أٗنعت كقد»كقاؿ ابن الوزير: 
 إىل حاجة فبل النبٌوة، عصر يف العقائد، من ييبٌنه  لػم ما فكلٌ  اٜناجة، كقت

 ال؛ أك سبيل، معرفتو إىل كاف سواء ،(ُ)كاٛنداؿ كاٞنراد فيو، اٝنوض كال اعتقاده،
 اٞننهيٌ  التفرُّؽ إىل فيو، اٝنوض أٌدل مَّت كخصوصنا ال؛ أك حًقا، كاف كسواء
 اٞننصوص إىل أٌدل كإف كجوبو، على يػينىصٌ  لػم ما إ٩ناب إ٩نابو يف فيكوف عنو،
: الفساد. قالت عٌن كىذا ٓنر٬نو، على  العقلٌيات، يف بياَّنن  يكفي العقل اٝنصـو
 مثلها يف يقع ال اليت اٛنلٌيات أردمت إف الشرع. قلت: من فيها البياف ٩نب فبل

تاج ال أك التنازع،  تفهيم إىل فيها البليد ٪نتاج ال أك معرفتها، إىل الدين يف ٪ني
 كمن تسليمو. يضرٌ  كال فميسلهم، اٞنخطئ، على فيها إُث ال اليت الظنٌػٌية أك الذكٌي،
 الصٌحة معلومة طرقو فإفٌ  بعضو، كإف دؽٌ  اٜنساب، علم ىذا من األٌكؿ القسم

 علم من كثًن ككذلك فيو، الوفاؽ من دقٌتو ٕننع لػم كلذلك اٛنميع؛ عند
تاج ما كىو اْلخر، القسم أردمت كإف كالببلغة. كالبياف كاٞنعاّن ،(ِ)الغربٌية  إليو ٪ني

 أٗنعٌن، كالعاٌمة اٝناٌصة من اٞنسلمٌن ٗنيع على مفركضنا كيكوف الدين، يف
 يسامىح؛ كال فيو، اٞنخطئ كمأُث الكثًن، كاالختبلؼ كالنزاع اٝنفاء مثلو يف كيقع
 لقولو الرسل بيانو كترتؾ العقبلء، عقوؿ إىل ييوكىل ىذا مثل أفٌ  لكم ميسلهم فغًن

 ُنٌجة سبحانو يكتفً  فلم .(ّ)﴾رىسيوالن  نػىبػٍعىثى  حىَّته  ميعىذًًٌبٌنى  كينها كىمىا﴿ تعاىل:
 كنفي -سبحانو  - معػػرفتو أفٌ  مع الرسالة؛ حٌجة إليها ضمٌ  حٌَّت  العقل،

 فيمػػػا الرُّسيػػػػل، قالػت كلذلك العقلٌية؛ الػمعػػػارؼ أكضػػػح مػػن عنػػػو: الشػػػركاء

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )اٞنراء(.ُ)
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )العربٌية(.ِ)
 .ُٓ( اإلسراء: ّ)
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ػػػكٌّ  اَّللهً  أىفػًػي﴿ عنهػػػم: هللا حكػى  مره  كقد .(ُ)﴾كىاأٍلىٍرضً  السهمىاكىاتً  فىاًطػػػرً  شى
 السمع من معناىا يف كما اْلية ىذه كيف الػمختصر. ىذا مقٌدمات يف ذلك بياف

 هللا شاء إف فيو، اٞنخطئ ييعذهب لػم ٚنعنا، تعاىل هللا يبٌينو لػم ما أفٌ  على حٌجة
شى لكن تعاىل،  االبتداع، على ييعذهب أف هللا يبٌينو لػم فيما خاض من على ٫ني

 ًعٍلمه  ًبوً  لىكى  لىٍيسى  مىا تػىٍقفي  كىالى ﴿ قولو: يف ذلك ٓنرمي كبياف ٓنر٬نو. هللا بٌٌن  كقد
ىىا ﴿ تعاىل كبقولو ،(ِ)﴾مىٍسئيوالن  عىٍنوي  كىافى  أيكلىًئكى  كيلُّ  كىاٍلفيؤىادى  كىاٍلبىصىرى  السهٍمعى  ًإفه 

ءً  أىنٍػتيمٍ   كىاَّللهي  ًعٍلمه  بًوً  لىكيمٍ  لىٍيسى  ًفيمىا ٓنيىاجُّوفى  فىًلمى  ًعٍلمه  ًبوً  لىكيمٍ  ًفيمىا حىاجىٍجتيمٍ  ىىؤيالى
 .(ْ)«السبلمة هللا . فنسأؿ(ّ)﴾تػىٍعلىميوفى  الى  كىأىنٍػتيمٍ  يػىٍعلىمي 

 فبإرجاعهم كالتعبُّديٌة، االعتقاديٌة األمور يف كأٌما»كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 
 عليو أٗنع ما كاعتبار نقص، كال زايدة، ببل الصاحل، السلف عليو كاف ما إىل

مىل إليو، ييدعى الذم الدين ىو - األٌكؿ العصر يف - اٞنسلموف  مسلم كلُّ  ك٪ني
 الدليل، صاحب فيو يعمل مػٌما ،(ٓ)االجتهاديٌة الػمسائل من عداه: كما. عليو
 لو يظهر لػم من فيو يػمارم أك يعادم، أف غًن من الػحٌق، أنٌو لو يظهر بػما

 الذم العاٌميٌ  كأٌما اإلٗناع. مسائل يف لو، اٞنسلمٌن اٞنوافقٌن إخوانو من دليلو،
 عرض فإف الػخبلؼ، أمر من شيء، لو ييذكىر فبل االستدالؿ، على لو قدرة ال
ي  العالًػم كذلك عصره، علماء من كعلمو، بورعو، يثق من فيو استفتػى أمر، لو  ييبٌنًٌ

                                                           
 . َُ( إبراىيم: ُ)
 .ّٔ( اإلسراء: ِ)
 .ٔٔ( آؿ عمراف: ّ)
 .َُٔ-َُٓ( إيثار اٜنٌق على اٝنلق: ْ)
 ( أم: كما عداه ىو من اٞنسائل االجتهاديٌة.ٓ)
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 قويػمة، سٌنة أك كريػمة، آية من فيو، عنده ما لػو يذكر ِبف فيو، هللا حكم لو
 كعاٌمتهم، كالسلف، الصحابة، علماء كاف ىكذا ابالختصار. الػمعىن، لو كيبٌٌن 
 األمر، أكِل فاقدك كىم طريقتهم، على يستقيموا، أف -اليػػـو  - للمسلمٌن كأنٌػى
 على مسيطرين، كتػجعلهم العاٌمػػة، أمػػػورىا -إليهم  - األٌمػػة تيفوًٌض الذين

 .(ُ)«كأحكامها؟ حيٌكامها،
الدين ٛنميع أفراد  قد شرع فا تعاىل»كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا أيضنا: 

 ي انفرد ابلغوصػالت ،ةت الفكريٌ ة من دقائق النظرايٌ ة، كىذه الفلسفة الكبلميٌ األمٌ 
ؽ التفرُّ  كاختلفوا؛ ألفٌ  ،قوا فيهافتفرٌ  ؛من أذكياء األمم ،عليها أفراد معدكدكف

ؽ عن التفرُّ  ،هيوػي نػف ،نة، فعصوا هللا تعاىلمن لوازمها البيٌ  ،كاالختبلؼ
فوىا، كإذا  لًٌ ٗنيع اٞنؤمنٌن قد كي  إفٌ  :يف الدين، فكيف يقوؿ عاقل ،كاالختبلؼ
ها؟ كإذا كاف ة كلٌ فكم عدد اٞنؤمنٌن يف األمٌ  ،ف عليهاة اإل٬ناف تتوقٌ كانت صحٌ 

ككيف السبيل لدل   منهم؟ فكم عدد أىل اٜنقٌ  ،كما يقولوف  ،افيها كاحدن  اٜنقٌ 
 ،ة ما يراهإىل تلقٌن السواد األعظم من األمٌ  ،فيها لنفسو من احتكر اٜنقٌ  كلٌ 

 مي هٍ فى ل سواه؟ فإف كاف ىو أصل الدين الذم ال يقبل هللا غًنه، فقبى ُنيث ال يي 
 ،ةا ما كاف عليو السلف الصاحل يف صدر األمٌ كأمٌ  ة.ر على أكثر األمٌ الدين متعذًٌ 
ة، كاف ٗنيع كىذه اٞنلٌ  ،كما كصف هللا كرسولو ىذا الدين  ،ا كيسًنن فكاف سهبلن 

يف   ،َنميع ما كصف بو نفسو ،ؿ يصفوف هللا تعاىلاٞنسلمٌن يف الصدر األكٌ 
ِبحد من خلقو، كمن غًن ىذه  ،من غًن تشبيو لو ،كتابو، كعلى لساف رسولو

من سلطاف؛ كلذلك  تعاىل، كال أنزؿ ِبا م يشرعها هللاػاليت ل ،ةالفلسفة الكبلميٌ 
ئة، كمن خاض فيو بعد كه بدعة سيٌ كعدٌ  ،ة السلف علم الكبلـاستنكر ٗنيع أئمٌ 

                                                           
 .ُِ/ّ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
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ة الشبهات كإزال ،ف عليو إبطاؿ البدعو يتوقٌ وا أنٌ م ظنٌ ذلك من أتباعهم؛ فؤلّنٌ 
ا، ا كافرتاقن فزادىم خبلفن  ؛ال لذاتو، كأرادكا بو إزالة اٝنبلؼ ،لة يف الديناٞنشكً 
  بو، ك٪نصرىا كلٌ ؼ إاٌل عرى العقائد الصحيحة ال تي   صار أكثرىم يزعم أفٌ حٌَّت 

 ابلرجوع يف الدين كال سبلمة للمسلمٌن يف دينهم كدنياىم إاٌل  .فريق يف مذىبو
 ،كالتجارب السلف، كيف أمور الدنيا إىل ما أثبتو العلماض إىل ما كاف عليو 

يف ىذا العصر، كأف ينبذكا ٗنيع األسباب كالكتب اليت كانت مثار اٝنبلؼ 
ا كال فهمو سببن  ،م من علمائهمػؽ، كراء ظهورىم، كال ٩نعلوا قوؿ عالً كالتفرُّ 
ة كسنٌ  ،ممن كتاب رِبٌ  - اما ليس قطعيً  كا كلٌ بل يعدٌ  ،ؽ بينهمم كالتفرٌ ادللتع

 ،ر بو من قاـ دليلو عندهعذى من االجتهاد الذم يي  - رسوٟنم، كاجتماع سلفهم
. فبهذا يزكؿ ضرر اختبلؼ اٞنذاىب ..ة على غًنهكمن كثق بو، كال يكوف حجٌ 

 -ة اإلسبلـ، فينالوا وٌ خي كأي  ،يف األصوؿ كالفركع، كيرتاجع اٛنميع إىل كحدة الدين
 .(ُ)«ألجلو ؛ما شرع هللا ٟنم الدين -اْلخرة  ُثٌ  ،من سعادة الدنيا

 ،خالص القلب ،جيل نعى ريد صي يي   كاف رسوؿ هللا»كقاؿ سٌيد قطب: 
ر مؤثًٌ  مٌ من أ ،خالص التكوين ،خالص الشعور، رخالص التصوُّ  ،خالص العقل

ذلك اٛنيل استقى  نو القرآف الكرمي.، الذم يتضمٌ هيٌ ػمنهج اإللػغًن ال ،آخر
ما  مٌ ػمن ذلك النبع كحده. فكاف لو يف التاريخ ذلك الشأف الفريد.. ث ،إذف

الذم استقت منو األجياؿ  - ت يف النبعبه اختلطت الينابيع! صي  ؟الذم حدث
ات هم، كإسرائيليٌ ػراتكتصوٌ  ،ر الفرسػكمنطقهم، كأساطي ،فلسفة اإلغريق - التالية
كالثقافات.  ،حضاراتػمن ركاسب ال ،كالىوت النصارل، كغًن ذلك ،اليهود

 ،و بتفسًن القرآف الكرمي، كعلم الكبلـ، كما اختلط ابلفقوكاختلط ىذا كلٌ 

                                                           
 .ُّّ-ُِّ/ٗ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
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بعد  ،األجياؿ سائري  - مشوبػعلى ذلك النبع ال -ج خره ػأيضنا. كت ،كاألصوؿ
ا.ذلك اٛنيل، فلم يتكرٌ   .(ُ)«..ر ذلك اٛنيل أبدن

س، كأف درى أف يي  يصحٌ  - ديننا ػيف - كعلم الكبلـ»كقاؿ ١نٌمد الغزاٌِل:  
ا ا سليمن ة، كشرحن ا للعقائد اإلسبلميٌ دن ا ٠نره عندما يكوف تصويرن  ،ع فيوسه وى تػى يػي 

من  ،ىذا العلم ا ما شاع يفثار عليها. أمٌ قد تي  ا للشبهات اليتلرباىينها، كردً 
ة، كتوليدات خلقها الفراغ، كٔنمينات أساسها فات عقليٌ ة، كتكلُّ مباحث فلسفيٌ 

ة أئمٌ  ة منو. كقد شنه كتطهًن الثقافة اإلسبلميٌ  ،جب نبذهػما يحدس، فذاؾ ػال
هذه القضااي، ػب ،احتفاؤه ن حيثػػم ،مػذا العلػعلى ى ،واءػػػعػػملة شػالسلف ح

ر ظاىً كني  ،حملةػىذه ال ػيف ،حن نشارؾػكفرضها. كن ،عرضها ػيكاسرتسالو ف
 . (ِ)«كعـز ،بصدؽ ،هاػرجالى 

                                                           
 .ُْ-ُّ( معامل يف الطريق: ُ)
 .َُِ: دفاع عن العقيدة كالشريعة (ِ)
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 مخرج الثالثـال

 الاحتياط
 

هللا، كاتٌقاء غضبو،  أف ٪نتاط الػمٌتقوف، يف العمل؛ ابتغاء مرضاة ىو
يٌتكلوا على بعض اْلراء االختبلفٌية، بل عليهم أف ٫نتاركا العمل ّنا ىو  فبل

.  أسلم، كأبعد عن ٢نالفة الشرع، كلو كانت اٞنخالفة ١نتملة احتماالن
؛ ألٌف كالػمٌتقوف ىم كحدىم من يػيمكن أف يسلكوا مػخرج االحتياط 

الػمكٌذبٌن كالػمنافقٌن كالػمعطٌلٌن كالػمغالٌن كالػمتعٌصبٌن كاٞنفسدين يستمسكوف 
 ّنناىجهم، كآرائهم، كأفعاٟنم، كال يرضوف التخٌلي عنها.  

، كاتٌقاء غضبو؛ أٌما الػمٌتقوف، فليس ٟنم غاية، إاٌل ابتغاء مرضاة هللا  
لتحقيق ىاتٌن الغايتٌن، كلذلك يسعوف إىل كٌل ما ٬نيكن أف يكوف كسيلة؛ 

 فيحتاطوف ابلكٌف عن كٌل ما ٬نيكن أف يكوف ٢نالفنا للشريعة.
، فقاؿ فريق بتحر٬نو، كقاؿ فريق   فإذا اختلف اٞنؤٌلفوف يف )التدخٌن( مثبلن

؛ فإٌف اٞنٌتقٌن ال يٌتكلوف على التقليد، بل (ُ)بكراىتو، كقاؿ فريق اثلث ِبابحتو
ط، فيتجٌنبوف التدخٌن، كتجنُّبهم ما ثبت ٓنر٬نو ٪نتاطوف، ما استطاعوا االحتيا

ابالتٌفاؽ؛ خشية أف يكوف التحرمي ىو اٜنكم الشرعٌي، يف اٜنقيقة، كيكوف من 
ا.   ، أك عمدن  قاؿ بغًن التحرمي من اٞنؤٌلفٌن ٢نطئنا؛ جهبلن

 كاالحتياط ٪نٌقق ثبلث منافع: 
، ف النجاة: -املنفعة األوىل قد ٤نا من ارتكاب فمن ْنٌنب )التدخٌن(، مثبلن

، فإنٌو   -يف اٜنالتٌن  -)اظور(، سواء أكاف )التدخٌن( ١نرهمنا، أـ كاف غًن ١نرـه

                                                           
 .َُٕ-َُُ/َُ( انظر: اٞنوسوعة الفقهٌية: ُ)
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ن، فإنٌو إذا كاف التدخٌن ١نرهمنا، فقد  . ِنبلؼ اٞندخًٌ قد ٤نا من فعل ارـه
؛ كلكٌنو  ارتكب ١نظورنا بتدخينو. كجهلو بتحرمي التدخٌن قد يكوف عذرنا مقبوالن

 يغًٌن اٜنقيقة الواقعة، كىي أنٌو قد ارتكب ١نظورنا. عذر ال 
قلب اتاط مطمئٌن إىل سبلمتو، من ارتكاب  االطمئنان: -املنفعة الثانية

، ِنبلؼ اٞنقلًٌد غًن اتاط؛ فإنٌو  اظور، سواء أكاف الفعل ١نرهمنا، أـ غًن ١نرـه
يطٌلع على بتقليده قد يرتكب اظور، فيبقى يف شٌك من أمره، حٌن 

 االختبلفات اٜناصلة يف اٞنسألة.
، قد اختلف اٞنؤٌلفوف قد٬ننا كحديثنا، يف )استماع اٞنوسيقى(  ؛ (ُ)فمثبلن

فمن ْنٌنب االستماع، كاف قلبو مطمئًنا، كٌل االطمئناف، إىل أنٌو قد سلم من 
؛ فإنٌو بتجنُّب االستماع  ٢نالفة الشريعة، سواء أكاف االستماع ١نرهمنا، أـ غًن ١نرـه
 لػم يرتكب ١نظورنا؛ فبل أحد يقوؿ: إٌف استماع اٞنوسيقى كاجب شرعنا!

ا، مهما    أٌما غًن اتاط، فإٌف قلبو مرتع للشكوؾ، ال ٬نيكن أف يطمئٌن أبدن
 كانت األدٌلة اليت يستدٌؿ ِبا اٞنبيحوف على إابحة االستماع. 

، قد اختلف الناس فيو، فمنهم من  كمىثىلي ذلك كمىثىلً   من أيعطي عسبلن
. ، كمنهم من يقوؿ: إنٌو خاؿو من السمـو  يقوؿ: إنٌو مسمـو

فالػمحتاط سيتجٌنب شرب العسل، فيضمن بتجنُّبو النجاة، من اٟنبلؾ  
 مسمومنا، كيضمن اطمئناف قلبو، بسبلمتو من اٟنبلؾ مسمومنا.

ف مسمومنا، يف الواقع، فيهلك ِنبلؼ غًن اتاط، فإٌف العسل قد يكو  
، فإٌف شاربو ٠نازؼ، كقلبو غًن مطمئٌن،  شاربو؛ كحٌَّت إف كاف خالينا من السمـو

 إىل سبلمتو من اٟنبلؾ.

                                                           
 .ُٕٗ-ُٖٔ/ّٖكاٞنوسوعة الفقهٌية:  ،ُٕٓ-ٗٓٓ/ٕ( انظر: اٌلى ابْلاثر: ُ)
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: لكٌن اإلنساف قد ييضطٌر إىل ذلك اضطرارنا، كمن ييضطٌر إىل فإن قيل 
كقائل  أكل لػحم الػخيل، مع علمو ابختبلؼ اٞنؤٌلفٌن فيو، بٌن قائل ابلتحرمي،

 !(ُ)ابلكراىة، كقائل ابإلابحة
: إٌف الضػػػػػركرات، إذا كانت ميعتبػىػرة، فإنٌػها تيبيػػػح الػمحظػػػػورات، قلت 

حتػٌػى فػي )مقػػػػاـ االتٌفػاقػيٌػات(؛ فمػػػػن بػػػػاب أىكلػى، ييػبػػػػػاح للمضطػػػػٌر ذلك، فػي 
 االختبلفٌيات(. )ابب

كل لػحم الػخنزير، الثابت تػحريػمو ابلدليل القرآٌّن فإٌف الػمضطٌر ييباح لو أ 
القطعٌي، الذم ال ٫نتلف فيو اثناف؛ فمن ابب أىكىل ييباح للمضطٌر أكل لػحم 

 اٝنيل، الذم اختيلف يف تػحريػمو.
مى اٍٝنًٍنزًيًر كىمىا أيًىله ًبوً قاؿ تعاىل:   ـى كىٜنٍى يػٍتىةى كىالده لًغىًٍنً  ﴿ًإ٧نهىا حىرهـى عىلىٍيكيمي اٍلمى

غو كىالى عىادو فىبلى ًإٍُثى عىلىٍيًو ًإفه اَّللهى غىفيوره رىًحيمه﴾   .(ِ)اَّللًه فىمىًن اٍضطيره غىيػٍرى ابى
بسلوؾ الػمٌتقٌن مػخرج االحتياط، فإٌّنم سيتخٌلصوف  التقريب: -املنفعة الثالثة

ن التقريب، من مسائل كثًنة، كانت تيفٌرًؽ بينهم، كيف تقليل الػمسائل ما فيو م
 سٌيما أٌّنم ٪نتاطوف؛ ابتغاء مرضاة هللا، كاتٌقاء غضبو. كالتأليف بٌن قلوِبم، كال

 كاحد ثبلثة: العلم طبٌلب: (ّ)يقوؿ كاف كقد»قاؿ أبو طالب اٞنٌكٌي: 
 ابالحتياط، كمأخذ فيتورٌع، االختبلؼ، ليعرؼ يطلبو؛ كآخر بو، للعمل يطلبو؛
، فيجعلو اٜنراـ، فيتناكؿ التأكيل، ليعرؼ يطلبو؛ كآخر  ىبلؾ يكوف فهذا حبلالن
فهذا ىو  ،كاالحتياط للدين ،ٞنعرفة الورع ؛لعلمي اب طلى ا يي فإ٧نٌ يديو...  على اٜنقٌ 

                                                           
 .ُّٗ-ُّٖ/ٓ( انظر: اٞنوسوعة الفقهٌية: ُ)
 .ُّٕ( البقرة: ِ)
 ( القائل ىو سهل التسرتٌم.ّ)
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كصار  ،ا منوكاف اٛنهل خًنن   ،كلتأكيل اٟنول ،ب ٞنثل ىذالً طي  فإذا .العلم النافع
 .(ُ)«منو  الذم استعاذ الرسوؿ ،ىو الضاره  ىذا العلمي 

 يكرىوف الفقهاء كاف ذلك كألجل»كقاؿ أبو طالب اٞنٌكٌي أيضنا: 
 أم: الفقهاء، اختبلؼ يعرؼ حٌَّت  ييفيت؛ أف للرجل ينبغي ال: كيقولوف التقليد،
 .(ِ)«ابليقٌن كاألقول للدين، األحوط -علمو  على - منها فيختار

داللة  - ابجتناب الشبهات - فتياه  يف (ّ)فٌ أفك»كقاؿ ابن بطٌاؿ: 
 ،محتمبلتػحوادث الػكال ،النوازؿ الفتول، كاالحتياط يف يف ،على اختيار القوؿ
كحرامها؛ الشتباه  ،هاػعلى حبلل ،مػال يقف العالً  اليت ،مػللتحليل كالتحري

 .(ْ)«أسباِبا
 مأخذ الفقهاء، فتاكل عليو اختلف كإف» :القشًنمٌ أبو القاسم كقاؿ 

 للمستضعىفٌن، الشريعة الرُّخىص فػي فإفٌ  اٝنبلؼ، من اٝنركج كيقصد ابألحوط،
  .(ٓ)«كاألشغاؿ اٜنوائج، كأصحاب

 يف كيقٌرب برأيو، فيها ٩نتهد الفقيو كلكنٌ »كقاؿ أبو حامد الغزاٌِل: 
 ابألحوط، فيو مأخذ الشبهات. كاٞنتورٌع خطر فيو كيقتحم يراه، ّنا التحديدات،

 األطراؼ بٌن - الػمشًكلة الػمتوٌسطة كالدرجات ييريبو. ال ما إلػى ييريبو، ما كيدع
 . (ٔ)«أعػلػم كهللا االحتيػاط، إاٌل  منها، يينجي كال كثيػرة، -الػجلٌية  الػمتقابلة

                                                           
 .ّْٗ-ّّٗ/ُ( قوت القلوب: ُ)
 .ِْْ/ُ( قوت القلوب: ِ)
 ذا يف اٞنطبوع ابٟنمز.( كّ)
 .ُٔٗ/ٔ( شرح صحيح البخارٌم: ْ)
 .َِٔ/ِ( الرسالة القشًنيٌة: ٓ)
 .ِّٔ( إحياء علـو الدين: ٔ)
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 ،يف أسانيد أحاديث الرتغيب ،لوفكٟنذا كانوا يسهٌ »كقاؿ ابن تيمٌية: 
عيد اعتقاد الو  يف أسانيد أحاديث األحكاـ؛ ألفٌ  ،لوفال يسهٌ  ما ،كالرتىيب

 ،جاػكاف اإلنساف قد ن  ،افإف كاف ذلك الوعيد حقً  ،٪نمل النفوس على الرتؾ
 م يضرٌ ػل ،من ذلك الوعيد ،أخفٌ  بل عقوبة الفعل ،ام يكن الوعيد حقً ػكإف ل

و إف ألنٌ  ؛خطؤه يف اعتقاده زايدة العقوبة - إذا ترؾ ذلك الفعل - اإلنساف
م يعتقد يف تلك الزايدة ػككذلك إف ل ،اطئ أيضن فقد ٫ني  ،اعتقد نقص العقوبة

 ،فيقع فيو ،ف الفعل عندهفهذا اٝنطأ قد يهوٌ  ،طئفقد ٫ني  ،إثبااتن  كال ،انفين 
 ،أك يقـو بو سبب استحقاؽ ذلك ،إف كانت اثبتة ،العقوبة الزائدة فيستحقٌ 

كتقدير  ،تقدير اعتقاد الوعيد - على التقديرين ،ي االعتقادػخطأ فػال ف،فإذ
فيكوف  ،أقرب :الوعيد كالنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد ،اءسو  - عدمو

 على الدليل ،رى اٜناظً  العلماء الدليلى  ةي ح عامٌ هذا الدليل رجٌ ػكىل. كبىذا التقدير أى 
بناء  ،يف كثًن من األحكاـ ،من الفقهاء دليل االحتياط كسلك كثًنه  ،بيحمي ػال

  .(ُ)«على ىذا
ة نٌ ػػ سي م تتبٌٌن ػإذا ل ع،رى ػػػػشما يي ػإنٌ  ،االحتياط فإفٌ »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

 . (ِ)«كىلباعها 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 إىل ذلك ،معلومةػال
، كالتحرُّ ػكاألخذ ابل ،االحتياطة على كالشريعة مبنيٌ »كقاؿ الشاطيٌب:  ز حـز

                                                           
 .ُْٓ-ُْْ/َِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ّّ/ِٔ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ٗٔ/ِٔ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
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 . (ُ)«ى مفسدةػا إلا عسى أف يكوف طريقن مٌ ػم
ِبف يقتضي  ،إىل االحتياط ،٨نا أقربى أف يكوف أحدي »كقاؿ الزركشٌي:  

اط ػػحتػي ات يػػػمره ػمحػال ألفٌ  ؛رػػػحظػال يـ مقتضقده ، فيي ةى ػػاإلابح ري ػػػػػ، كاْلخرى ػػحظػال
 .(ِ)...«ما أمكن ،هاػإلثبات

                                                           
 .ٖٓ/ّ( اٞنوافقات: ُ)
 .َُٕ/ٔ( البحر ايط يف أصوؿ الفقو: ِ)
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 مخرج الرابعـال

 الاعتبار
 

ىو أف يعترب الػمٌتقوف ّنا كقع لغًنىم، من آاثر التفٌرؽ، قد٬ننا، كحديثنا، 
 سٌيما حٌن يؤٌدم التفٌرؽ إىل االقتتاؿ.  كال

 كاالعتبار بتلك اْلاثر ٪نٌقق ثبلث منافع:
من اعترب بتلك اْلاثر، أٌدل بو االعتبار، إىل ْننُّب  التجنُّب: -املنفعة األوىل

 سيقع فيما كقع فيو غًنيه. -ببل ريب  -أسباب التفرُّؽ، كمن لػم يعترب، فإنٌو 
أٌف )التفرُّؽ( قد يصل  -من اٞنؤلٌفٌن كاٞنطٌبقٌن  -فحٌن يرل )الػمٌتقوف( 

السابقة، اليت ابٞنختلفٌن اٞنتفرٌقٌن، إىل حالة االقتتاؿ، كما حصل يف األمم 
تفرٌقت، من قبل؛ ككما حصل يف األمم الػمنسوبة، إىل )اإلسبلـ(، قد٬ننا، 

االقتتاؿ( سػػتدعوىم، إلػى تػجنُّب )أسػػباب التفرُّؽ(، كإلػى  كحديثنا؛ فإٌف )مػرارة
 التقريب(، كالعمل ّنقتضاىا. البحث عػن )أسباب

 اثر كفيل ابٜنٌض على التعاكف.إٌف االعتبار بتلك اْل التعاُون: -املنفعة الثانية
حٌن يركف غًنىم متفرٌقٌن، قد  -كىم فػي سفينة النجاة  -فالػمٌتقوف 

أعين  -تػحٌطمت سيفينيهم؛ بسبب تفرُّقهم، فغرقوا فػي بػحار االقتتاؿ؛ فإنٌػهم 
سيسارعوف إىل التصاليػح كالتعاذير، كالتعاكيف على الرٌب كالتقول؛ لينجوا  -الػمٌتقٌن 

 نػهم، من تلك الػمهالك.  بتعاكي 
كفيل   -بتلك اْلاثر السٌيئة للتفرُّؽ  -إٌف االعتبار  التقريب: -املنفعة الثالثة

بتجنُّبهم أسباب  -ابلتقريب بٌن الػمٌتقٌن، كالتأليف بٌن قلوبػهم؛ فإنٌػهم 
سيكونوف أقرب،  -االختبلؼ، كبتعاكنػهم على البحث، عن كسائل االئتبلؼ 

 من ذم قبل.
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 للفنت املذهبّية: أمثلة
، اليت كقعت بٌن (الفت اٞنذىبٌية)لكثًن من  كره ذً  (كتب التاريخ)كيف 

، أك صٌحت اإلسبلـ)اٞننسوبة إىل  (أبناء اٞنذاىب) (؛ فإف صٌحت تفصيبلن
؛ فإٌّنا من أكرب )الدكاعي( إىل )االئتبلؼ امود(، كمن أكرب )النواىي(  إجػماالن

 .)  عن )االختبلؼ اٞنذمـو
 أبرز النصوص التاريػخٌية الػمشتملة على ذكر تلك الفت:كمن 

حنابلة، ػر الػػػم أمكفيها عظي » (، قاؿ ابن األثًن:قِّّ) سنةيف حوادث  -0
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 اْلخػر 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
 ،ىمرُّ ػػػػػم، كزاد شػػػد فيهػػػفً م يي ػػػاءين؛ فلػػػػح، كالعشػػػػي صبلة الصبػن الرحيم، فػػػمػالرح
هم ػب ره ػػػػمساجد، ككانوا إذا مػمياف، الذين كاف مأككف الهم، كاستظهركا ابلعي كفتنتي 

وت، ػػمػاد يػػى يكػٌ م، حتػاف، فيضربونو بعصٌيهػػميو العي ػػركا بػػػػمذىب، أغػال افعيُّ ػػش
 ،مػػػخهػٌ م، كيوبػػر عليهم فعلهػػػػنكً حنابلة، يي ػأ على الرى ػػػقما يي ػع الراضي، بػػػرج توقيػػػفخ

 .(ُ)«...كغًنه ،اد التشبيوػػػػابعتق

                                                           
 .ُُْ-ُُّ/ٕ( الكامل يف التاريخ: ُ)
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كقعت  ،يف آخر ربيع األٌكؿ: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قّّٖ) سنةيف حوادث  -1
 .(ُ)«بت الكرخكالشيعة، كّني  ،بٌن أىل السٌنة ،فتنة
كقعت فتنة  ،يف رمضاف: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قَّْ) سنةيف حوادث  -2

 .(ِ)«عظيمة ابلكرخ؛ بسبب اٞنذىب
اٌتصلت  ،يف ٗنادل األكىل: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قّْٖ) سنةيف حوادث  -3

 .(ّ)«تل بينهم خلقالفت بٌن الشيعة كالسٌنة، كقي 
يـو اٝنميس لثبلث خلوف : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قّْٗ) سنةيف حوادث  -4

من شعباف، كقعت فتنة بٌن السٌنة كالشيعة، يف القنطرة اٛنديدة، كتعطٌلت 
اٛنمعة من الغد، يف ٗنيع اٞنساجد اٛنامعة يف اٛنانبٌن، سول مسجد برااث، فإٌف 

 .(ْ)«الصبلة ٌٕنت فيو
مل يف عاشوراء مثل ما عي : »اٛنوزمٌ (، قاؿ ابن قّّٓ) سنةيف حوادث  -5
مل يف السنة اٞناضية، من تعطيل األسواؽ، كإقامة النوح، فلٌما أضحى النهار عي 

ـٌ جعفر، كطريق مقابر قريش، بٌن السٌنة  ،يومئذ، كقعت فتنة عظيمة يف قطيعة أ
 .(ٓ)«كالشيعة، كّنب الناس بعضهم بعضنا، ككقعت بينهم جراحات

عاشر  ،كيف يـو األحد: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قّٖٗ) سنةيف حوادث  -6
جرت فتنة بٌن أىل الكرخ كالفقهاء، بقطيعة الربيع، ككاف السبب أٌف  ،رجب

                                                           
 .ٕٓ/ُْ( اٞننتظم: ُ)
 .ْٖ/ُْ( اٞننتظم: ِ)
 .ُُٖ/ُْم: ( اٞننتظّ)
 .ُِٔ/ُْ( اٞننتظم: ْ)
 .ُٓٓ/ُْ( اٞننتظم: ٓ)
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هللا، ١نٌمد بن  عبد أاب (ُ)بعض اٟنامشٌيٌن، من أىل ابب البصرة، قصدكا
يف مسجده، بدرب رايح،  -ككاف فقيو الشيعة  -النعماف، اٞنعركؼ اببن اٞنعٌلم 

ضنا، امتعض منو أصحابو، فثاركا، كاستنفركا أىل الكرخ، كصاركا و تعرُّ كتعٌرض ب
، فسٌبو٨نا، (ِ)د بن األكفاٌّن، كأِب حامد األسفرايينٌ ١نمٌ  يػإىل دار القاضي أب

؛ كنشأت من ذلك فتنة عظيمة، كاتٌفق أنٌو أحضر (ّ)كطلبوا الفقهاء؛ ليواقعوا ِبم
مع و ٫نالف اٞنصاحف، فجي كر أنٌو مصحف ابن مسعود، كى، ذي (ْ)مصحفنا

رض األشراؼ كالقضاة كالفقهاء، يف يـو اٛنمعة، لليلة بقيت من رجب، كعي 
ل عً ، كالفقهاء، بتحريقو، ففي (ٓ)اٞنصحف عليهم، فأشار أبو حامد األسفرايينٌ 

تب إىل اٝنليفة ِبٌف رجبلن من أىل جسر ذلك ُنضرهتم، فلٌما كاف يف شعباف، كي 
ابٜنائر، ليلة النصف، كدعا على من أحرؽ اٞنصحف، النهركاف، حضر اٞنشهد 
م قتلو، فتكٌلم أىل الكرخ يف ىذا اٞنقتوؿ؛ ألنٌو سً ذ، فري خً كسٌبو، فتقٌدـ بطلبو، فأي 

من الشيعة، ككقع القتاؿ بينهم، كبٌن أىل ابب البصرة، كابب الشعًن كالقبٌلئٌن، 
ار القطن، حامد؛ فانتقل عنها، كقصد د كقصد أحداث الكرخ ابب دار أِب

، الذين ؿى وى خى ػكصاحوا: حاكم، اي منصور. فبلغ ذلك اٝنليفة، فأحفظو، كأنفذ ال
حرؽ على اببو؛ ٞنعاكنة أىل السٌنة، كساعدىم الغلماف، كضعف أىل الكرخ، كأي 

، ٌُث اجتمع األشراؼ كالتٌجار إىل دار اٝنليفة، فسألوه (ٔ)ما يلي بنهر الدجاج
                                                           

 (.صدق، كالصواب: )(صدكاقيف اٞنطبوع: )كذا   (ُ)
 يف اٞنطبوع: )األسفرايين( بياء كاحدة، كالصواب: )األسفرايييٌن( بياءين.كذا   (ِ)
 وقعوا(.( كذا يف اٞنطبوع: )ليواقعوا(، كاٞنناسب للسياؽ: )ليي ّ)
(.( كذا يف اٞنطبوع: ْ)  )أحضر مصحفنا(، كاٞنناسب للسياؽ: )أيحًضرى مصحفه
 يف اٞنطبوع: )األسفرايين( بياء كاحدة، كالصواب: )األسفرايييٌن( بياءين.كذا   (ٓ)
 ( كذا يف اٞنطبوع: )بنهر الدجاج(، كالصواب: )ّنر الدجاج( ببل ابء.ٔ)
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عنهم. فبلغ اٝنرب إىل عميد اٛنيوش، فسار، العفو عٌما فعل السفهاء، فعفا 
اٞنعٌلم، فقيو الشيعة، ِبف ٫نرج عن البلد،  ابن ،كدخل بغداد، فراسل أاب عبد هللا

كال يساكنو، ككٌكل بو، فخرج يف ليلة األحد، لسبع بقٌن من رمضاف، كتقٌدـ 
، كحي ابلقبض على من كانت لو يد يف الفتنة، فضي  ، كرجع رب قـو بس قـو

بن مزيد، يف  ٌصاص من اٛنلوس، فسأؿ عليُّ نع القي د إىل داره، كمي حام أبو
ٌصاص عودىم إىل عادهتم من الكبلـ، بعد أف شرط ٌد، كرسم للقي اٞنعٌلم، فري  ابن

 .(ُ)«ض للفتعليهم ترؾ التعرُّ 
، » (، قاؿ ابن األثًن:قَْٕ) سنةيف حوادث  -7 يف ىذه السنة، يف ارـٌ
. ككاف سبب ذلك أٌف اٞنعٌز بن ابديس ركب (ِ)أفريقٌيةتلت الشيعة، َنميع ببلد قي 

كمشى، يف القًنكاف، كالناس يسٌلموف عليو، كيدعوف لو. فاجتاز َنماعة، فسأؿ 
عنهم، فقيل: ىؤالء رافضة، يسٌبوف أاب بكر كعمر، فقاؿ: رضي هللا عن 

 -بكر كعمر. فانصرفت العاٌمة من فورىا، إىل درب اٞنقلي، من القًنكاف  أِب
فقتلوا منهم، ككاف ذلك شهوة العسكر، كأتباعهم؛  -ىو ْنتمع بو الشيعة ك 

طمعنا يف النهب، كانبسطت أيدم العاٌمة يف الشيعة، كأغراىم عامل القًنكاف، 
كحٌرضهم، كسبب ذلك أنٌو كاف قد أصلح أمور البلد، فبلغو أٌف اٞنعٌز بن 

حرقوا ابلنار، كثًن، كأي تل من الشيعة خلق  ريد عزلو، فأراد فساده؛ فقي ابديس، يي 
تلوا يف ٗنيع أفريقٌية. كاجتمع ٗناعة منهم إىل قصر اٞننصور، بت دايرىم، كقي كّني 

قريب القًنكاف، فتحٌصنوا بو، فحصرىم العاٌمة، كضٌيقوا عليهم. فاشتٌد عليهم 
جأ من  ػتلوا عن آخرىم. كلهم، حٌَّت قي ػخرجوف، كالناس يقتلونػجوع، فأقبلوا يػال

                                                           
 .ٗٓ-ٖٓ/ُٓ( اٞننتظم: ُ)
 ة، كالصواب: )إفريقٌية( ِبمزة ٓنتٌية.( كذا يف اٞنطبوع: )أفريقية( ِبمزة فوقيٌ ِ)
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 :ى ابٞنغربسمٌ ككانت الشيعة تي . تلوا كٌلهمجامع، فقي ػى الػمهديٌة، إلػلكاف منهم اب
كأكثر الشعراء  .، ككاف من اٞنشرؽي عبد هللا الشيعيٌ ػنسبة إىل أب "،اٞنشارقة"

 .(ُ)«حزين كمن ابؾو  ،مسركر حو ًر ن فى فمً  ،ذكر ىذه اٜنادثة
 ىذا الشهر: ػيكف: »(، قػاؿ ابن الػجوزمٌ قَْٕ) سنةفػي حوادث  -8

 ،كالزيديٌة ،حاٌؿ الشيعةػهبت مػبواسط، كني  ،كالسٌنة ،الفتنة، بٌن الشيعة اٌتصلت
 ،كالعلوٌيٌن، فقصدكا علٌي بن مزيد ،كىرب كجوه الشيعة ،بواسط، كاحرتقت

 .(ِ)«كاستنصركه
الفتنة بٌن الشيعة كالسٌنة : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قَْٖ) سنةيف حوادث  -01

، على موضعهم، كعمل أىل الكرخ ابابن  تفاقمت، كعمل أىل ّنر القبٌلئٌن ابابن
تل الناس على ىذين البابٌن، كركب اٞنقداـ على الدقٌاقٌن، ٣نٌا يليهم، كقي 

ليدخل الكرخ، فمنعو أىلها كالعٌياركف الذين  ؛مقاتل، ككاف على الشرطة أبو
 .(ّ)«أحرؽ الدكاكٌن كأطراؼ ّنر الدجاج، كمل يتهٌيأ لو الدخوؿكقاتلوه، ف ،فيها
خرجت طائفة من » (، قاؿ ابن عذارٌم:قَْٗ) سنةفػي حوادث  -00

ريدكف اٞنهديٌة؛ للركوب منها، إىل الشيعة، ٥نو مئيت فارس، بعياٟنم، كأطفاٟنم، يي 
كابتوا ِبا، شٌيعهم. فلٌما كصلوا إىل قرية كامل، عثت معهم خيل، تي صقٌلٌية، كبي 

تنافر أىل اٞننازؿ عليهم، فقتلوىم، كفضحوا بعض شواٌب النساء، كمن كاف ٟنا 
 .(ْ)«منهٌن ٗناؿ، ُثٌ قتلوىٌن...

                                                           
 .ُُْ/ٖ( الكامل يف التاريخ: ُ)
 .َُِ/ُٓ( اٞننتظم: ِ)
 .ُِٓ/ُٓ( اٞننتظم: ّ)
 .ِّٗ/ُ( البياف اٞنغرب: ْ)
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يف ليلة عاشوراء، أغلق : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قُِْ) سنةيف حوادث  -01
كىل أىل الكرخ أسواقهم، كعٌلقوا اٞنسوح على دكاكينهم، رجوعنا إىل عادهتم األي 

عد األتراؾ، ككاف السلطاف قد ا٥ندر عنهم، فحدثت ذلك، كسكوَّنن إىل بي  يف
كسل اٞنرتضى يف إنفاذ من ٪نٌط الفتنة، ككقع القتاؿ بينهم كبٌن أىل القبٌلئٌن، كري 

ـٌ، كاستمٌرت بعد ذلك، كقي التعاليق، فحي  تل من ٌط، كالفتنة قائمة بٌن العوا
منع ػمن ي - كالقبٌلئٌن ،ٌن الدقٌاقٌنب -ٌتب رٌبت عٌدة دكاكٌن، كري الفريقٌن، كخي 

 .(ُ)«القتاؿ
تقٌدـ يف ليلة عاشوراء، : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قُْْ) سنةيف حوادث  -02

يعٌلقوا اٞنسوح، على ما جرت بو عادهتم؛ خوفنا   ينوحوا، كالإىل أىل الكرخ أاٌل 
اٜنٌد من الفتنة، فوعدكا، كأخلفوا، كجرل بٌن أىل السٌنة كالشيعة ما يزيد عن 

 .(ِ)«من اٛنرح كالقتل، حٌَّت عرب األتراؾ، كضربوا اٝنيم
ر: ػي أٌكؿ صفػكف: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قّْْ) سنةيف حوادث  -03

ن السٌنة ػبي ،كالشيعة، ككاف االتٌفاؽ الذم حكيناه ،بٌن السٌنة ،جٌددت الفتنةػت
كشرع  ديدة،ي الصدكر، فمضت عليو مي ػما فكالشيعة غًن مأموف االنتقاض؛ لً 

ي عمل ما بقي من ػاء ابب السٌماكٌن، كأىل القبٌلئٌن فػػي بنػف ،أىل الكرخ
هم، كعملوا أبراجنا، ككتبوا ابلذىب على ػالكرخ من بنيان بنائهم، كفرغ أىل

ر البشر"؛ فأنكر أىل السٌنة ذلك، كأاثركا ػد كعلٌي خيحمٌ ػوه: "مػػترك (ّ)آخر
د كعلٌي خًن البشر، فمن رضي، فقد حمٌ ػمكتوب: "مػٌر، كاٌدعوا أٌف الػػػالش

                                                           
 .َِْ/ُٓ( اٞننتظم: ُ)
 .ُّٗ/ُٓ( اٞننتظم: ِ)
ػػػٌر( ابٛنيم.ّ)  ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )آجي
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ى، فقد كفر"؛ فأنكر أىل الكرخ ىذه الزايدة، كاثرت الفتنة، ػشكر، كمن أب
مل ػمن ح ،ي الطرقات، كمنع أىل ابب الشعًنػف ،ى أخذ ثياب الناسػكآلت إل

عن  ،ماءػكركاضعو، كانضاؼ إىل ىذا انقطاع ال ،ى الكرخػإل ،ماء من دجلةػال
 - بذلك -إذا خفرت؛ فلحق الضعفاء  ،ّنر عيسى، فبيعت الراكية بقًناط

معايش، كمضى بعض سفهاء أىل ػٌلقت األسواؽ، ككقفت المشٌقة عظيمة، كغي 
نصبوىا  ،ي حبابػوىا فالكرخ ابلليل، فأخذكا من دجلة الصراة عٌدة ركااي، كصبٌ 

ماريٌة، ػ، كعمدكا إىل س"لالسبي" :ها ماء الورد، كصاحواػي األسواؽ، كخلطوا بػف
حا أىل الكرخ ػى السٌماكٌن. مػي مشرعة ابب الشعًن، فأخذكىا، ك٘نلوىا إلػف

ة: ما نقنع ". كقاؿ أىل السنٌ " :ما كتبوه من "خًن البشر"، كجعلوا عوضو
مطالبة ػحاؿ إىل الػجاكزكا ىذا الػكت "؛كعليٌ  د١نمٌ " :الذم عليو ،إاٌل بقلع اْلجرٌ 

من صفر،  ،نػى خًن العمل". فلٌما كاف يـو األربعاء لسبع بقيِبسقاط "حٌي عل
خبلفة، كمؤلكا ػى دار الػركا إلػاجتمع من أىل السٌنة عدد، يفوت اإلحصاء، كعب

هم: ػل لػكاألبواب، كزاد اللغط، كقي ،رقوا الدىاليزػاب، كاختػػكالرح ،وارعػػالش
على ابب السٌماكٌن، فأحرقوا بوارم   سنبحث عن ىذا، كىجم أىل القبٌلئٌن

من  ي كجهو، فبادر أىل الكرخ، كطفئت النار، كبٌيضوا ما اسودٌ ػكانت مسبلة ف
ي مسجد برااث؛ ألٌف ػجمعة، فػالباب، كقويت اٜنرب، ككثر القتل، كانقطعت ال

عرؼ كالقبلة منو، كأشفقوا من األصحار. كظهر عٌيار يي  ،منربػالشيعة نقلوا ال
ي ػف -تيب، كجرل منو من أىل درز٩ناف، كحضر الديواف، كاستي  ،ابلطقطقيٌ 

ما عظمت  - محاٌؿ، كقتلهم على االٌتصاؿػي الػمعاملة أىل الكرخ، كتتٌبعهم ف
ن، ػط ابب القبٌلئيػكقت الظهًنة، فهٌدمت حائ ،فيو البلول، كاجتمع أىل الكرخ

على ىذا  ،ن، كصلبهماػكرموا العذرة، على حائطو، كقطع الطقطقٌي رجلي
ى أىل ػإل ،هاػمن قبل، كقطع رؤكسهم، كرمى ب ،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 إل، فحي ميٌ ػتل منهم رجل ىاشالغد، فقاتلوه، فقي 
ور، ػػػن القبػػم ،ماعةػخرج جهب ما فيو، كأي ػقب مشهد ابب التَب، كني البلد، كني 

قل من اٞنكاف ٗناعة موتى، جذكعٌي، كني ػٌي، كالناشئ، كالػل العوفػػحرقوا، مثفأي 
كاحرتؽ حديثة، ػكال ،ي الرتب القد٬نةػرح النار فى، كطي ػتٌ ػي مقابر شػفنوا ففدي 

ن فيو، كيدفنوه ػػخرجوا من؛ ليي ػحيػكالقٌبتاف الساج، كحفركا أحد الضري ،حافػالضري
ر أ٘ند، فبادر النقيب كالناس، فمنعوىم، فلٌما عرؼ أىل الكرخ ما جرل، ػبقب

حنفٌيٌن، بقطيعة الربيع، فأخذكا ما كجدكا، كأحرقوا ػى خاف الفقهاء الػصاركا إل
مر ابلعبور، فقاؿ: قد د، كأي ١نمٌ  دعي أبو، فاستي خاف، ككبسوا دكر الفقهاءػال

ر أىل ػػرت، فقويت يده، كأظهػمثلو، فإف عرب معي الوزير، عب جرً ػم يػجرل ما ل
على الدكاكٌن،  ،مسوحػزاء، كعٌلقوا الػػػللع ؛واؽػي األسػزف، كقعدكا فػػحػالكرخ ال

 .(ُ)«فقاؿ الوزير: إف كاخذَّن الكٌل، خرب البلد، فاألصلح التغاضي
عود الفت بٌن السٌنة : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قْْٓ) سنةيف حوادث  -04

، "١نٌمد كعلٌي خًن البشر"ب عليو: تً كي  ض ماقً كالشيعة، كخرؽ السياسة... كني 
علن بنيسابور لعن رحت النار يف الكرخ ابلليل كالنهار... كيف ىذه السنة: أي كطي 
 . (ِ)«اٜنسن األشعرٌم... أِب

بٌن أىل  ني ػتى صلت الفً كاتٌ : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قْْٕ) سنةيف حوادث  -05
 ؛كركب صاحب الشرطة كاألتراؾ ،افن سرً  مي صاالن اتٌ  ،ىػحيػكسوؽ ي ،ابب الطاؽ

                                                           
 .ُّّ-ِّٗ/ُٓ( اٞننتظم: ُ)
 .َّْ/ُٓاٞننتظم: ( ِ)
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 ىعل ،كانتقل القتاؿ إىل ابب البصرة كأىل الكرخ ،فلم ينفع ذلك ،إلطفاء الفتنة
ٌَخر األشاعرة عن  كقعت بٌن اٜننابلة كاألشاعرة فتنة عظيمة؛ حٌَّت ك القنطرتٌن. 

 .(ُ)«اٛنمعات؛ خوفنا من اٜننابلة
كقعت  ،يف ىذه السنة» (، قاؿ ابن األثًن:قْْٕ) سنةيف حوادث  -06

أبو علٌي بن  :كمقٌدـ اٜننابلة ؛ببغداد ،حنابلةػكال ،الفتنة بٌن الفقهاء الشافعٌية
ر ػجهػكأنكركا ال، ري ػالغفي مُّ ػجػال كتبعهم من العاٌمة .التميميٌ  الفرٌاء، كابن

الر٘نن الرحيم، كمنعوا من الرتجيع يف األذاف، كالقنوت يف الفجر،  هللا ببسم
م ينفصل حاؿ. كأتى اٜننابلة إىل مسجد، بباب ػككصلوا إىل ديواف اٝنليفة، كل

الشعًن، فنهوا إمامو عن اٛنهر ابلبسملة؛ فأخرج مصحفنا، كقاؿ: أزيلوىا من 
 .(ِ)«اٞنصحف، حٌَّت ال أتلوىا

يف شٌواؿ، كقعت الفتنة : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قْٗٔ) سنةيف حوادث  -07
بٌن اٜننابلة كاألشعريٌة، ككاف السبب أنٌو كرد إىل بغداد أبو نصر ابن القشًنٌم، 
كجلس يف النظامٌية، كأخذ يذـٌ اٜننابلة، كينسبهم إىل التجسيم، ككاف اٞنتعٌصب 

ؽ الشًنازٌم إىل نصرة القشًنٌم، لو أبو سعد الصويٌف، كماؿ الشيخ أبو إسحا
جعفر،  ككتب إىل النظاـ يشكو اٜننابلة، كيسألو اٞنعونة، كيسأؿ الشريف أاب

ككاف مقيمنا ابلرصافة، فبلغو أٌف القشًنٌم على نٌية الصبلة، يف جامع الرصافة، 
يـو اٛنمعة، فمضى إىل ابب اٞنراتب، فأقاـ أاٌيمنا... كاتٌفقوا على اٟنجـو على 

ف أِب جعفر يف مسجده، كاإليقاع بو، فرٌتب الشريف ٗناعة أعٌدىم؛ لرٌد الشري
خصومة، إف كقعت، فلٌما كصل أكلئك إىل ابب اٞنسجد، رماىم ىؤالء ابْلجٌر، 

                                                           
 .ّْٕ/ُٓ( اٞننتظم: ُ)
 .ِّٓ/ٖ( الكامل يف التاريخ: ِ)
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تل من أكلئك خٌياط، من فوقعت الفتنة، ككصل اْلجٌر إىل حاجب الباب، كقي 
اي منصور؛  ،ابَّللٌ  راٞنستنص :على ابب النوِبٌ  ،سوؽ الثبلاثء، كصاح أصحاِبا

هتمة للديواف ّنعرفة اٜننابلة، كتشنيعنا عليو، كغضب أبو إسحاؽ الشًنازٌم، 
كمضى إىل ابب الطاؽ، كأخذ يف إعداد أىبة السفر، فأنفذ إليو اٝنليفة من رٌده 
عن رأيو، فبعث الفقهاء أاب بكر الشاشٌي كغًنه من النظاـ، يشرح لو اٜناؿ، 

زير فخر الدكلة، ابالمتعاض ٣نٌا جرل، كالغضب فجاء كتاب النظاـ إىل الو 
لتسٌلط اٜننابلة على الطائفة األخرل، كإٌّن أرل حسم القوؿ فيما يتعٌلق 

 .(ُ)«ابٞندرسة اليت بنيتها، يف أشياء من ىذا اٛننس
ىذه  -ى بغداد ػكرد إل» (، قاؿ ابن األثًن:قْٕٓ) سنةيف حوادث  -08

اٞنغرٌِب الواعظ، ككاف أشعرٌم اٞنذىب،  الشريف أبو القاسم البكرمٌ  -السنة 
ككاف قد قصد نظاـ اٞنلك، فأحٌبو، كماؿ إليو، كسًٌنه إىل بغداد، كأجرل عليو 
اٛنراية الوافرة، فوعظ ابٞندرسة النظامٌية، ككاف يذكر اٜننابلة، كيعيبهم، كيقوؿ: 

﴿كىمىا كىفىرى سيلىٍيمىافي كىلىًكنه الشهيىاًطٌنى كىفىريكا﴾
 ما كفر أ٘ند، كلكٌن ، "كهللا(ِ)

أصحابو كفركا"، ٌُث إنٌو قصد يومنا دار قاضي القضاة، أِب عبد هللا الدامغاٌّن، 
بنهر القبٌلئٌن، فجرل بٌن بعض أصحابو، كبٌن اٜننابلة مشاجرة، أٌدت إىل 

الفرٌاء، كأخذ كتبهم، كأخذ منها كتاب  الفتنة، ككثر ٗنعو، فكبس دكر بين
أ، بٌن يديو، كىو جالس على الكرسٌي؛ للوعظ، قرى ف يي الصفات، ألِب يعلى، فكا

 . (ّ)«فيشٌنع بو عليهم، كجرل لو معهم خصومات كفت

                                                           
 .ُِٖ-ُُٖ/ُٔ( اٞننتظم: ُ)
 .َُِ( البقرة: ِ)
 .ِْٖ/ٖ( الكامل يف التاريخ: ّ)
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يف شعباف بدأت الفت : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قْٖٕ) سنةيف حوادث  -11
لعت األخشاب، بت قطعة من ّنر الدجاج، كقي ّني بٌن أىل الكرخ ك١ناٌؿ السٌنة، ك 

 .(ُ)«شحنة خيمنا ىناؾ، حٌَّت انكٌف الشرٌ حٌَّت من اٞنساجد، كضرب ال
كقعت الفتنة  ،يف شٌواؿ: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قْٕٗ) سنةيف حوادث  -10

رحت بت قطعة من ّنر الدجاج، كطي بٌن السٌنة كالشيعة، كتفاقم األمر، إىل أف ّني 
الشيعة، إذا بيعت يف اٛنانب الشرقٌي: ىذا ماؿ  نادل على ّنوبالنار، ككاف يي 

 .(ِ)«كو حبلؿالركافض، كشراؤه كٕنلُّ 
كنقلت من خٌط : »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قِْٖ) سنةيف حوادث  -11
تل كأىل الكرخ، فقي  ،بن عقيل، قاؿ: عظمت الفتنة اٛنارية بٌن السٌنةاالوفاء  أَب

مئة، كانقهر  تٌن كٖنانٌن كأربعفيها ٥نو مئيت قتيل، كدامت شهورنا، من سنة اثن
ـٌ يتبع بعضهم بعضنا، يف الطرقات،  الشحنة، كآٌنش السلطاف، كصار العوا

عور كالسفن، فيقتل القوٌم الضعيف، كمأخذ مالو، ككاف الشباب قد أحدثوا الشُّ 
م، ك٘نلوا السبلح، كعملوا الدركع، كرموا عن القسٌي ابلنٌشاب كالنبل، مى كاٛني 

، على السطوح، كارتفعوا إىل رسوؿ هللا  ، كأزكاجى خ الصحابةى الكر  كسٌب أىلي 
من  - كالصلحاء ،من الفقهاء -م أجد من سٌكاف الكرخ ػ. كلسٌب النيٌب 

 .(ّ)«غضب، كال انزعج عن مساكنتهم
ي بغداد، ػكزادت الفت ف: »(، قاؿ ابن اٛنوزمٌ قُِٓ) سنةيف حوادث  -12

جم معهم موا، كري ػجابن جردة، فري مسجد ػي الفتوح، بػكتعٌرض أصحاب أب

                                                           
 .ُِْ/ُٔ( اٞننتظم: ُ)
 .ِٗٓ/ُٔ( اٞننتظم: ِ)
 .ِّٖ/ُٔ( اٞننتظم: ّ)
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الفتوح، ككاف إذا ركب يلبس اٜنديد، كمعو السيوؼ اجملٌذبة، ٓنفظو، ُثٌ  أبو
ميت عليو اٞنيتات. كمع ىذا يقوؿ: "ليس ىذا جم، كري اجتاز بسوؽ الثبلاثء، فري 

الذم نتلوه كبلـ هللا، إ٧ٌنا ىو عبارة ك٠ناز، كالكبلـ اٜنقيقٌي قائم ابلنفس". فينفر 
فن فيو أبو اٜنسن ابن ىل السٌنة، كٌلما ٚنعوا ىذا، فلٌما كاف اليـو الذم دي أ

ٌلقت األسواؽ، ككاف اٜننابلة يصيحوف، على الفاعوس، انقلبت بغداد ٞنوتو، كغي 
ًنٌم، كال أشعرٌم"، كيصرخوف؛ بسبب شى قي  ٌي، حنبلٌي، الػعادهتم: "ىذا يـو سنٌ 

قيم ببغداد، ككاف ابن صدقة يي  أاٌل أِب الفتوح، فمنعو اٞنسرتشد من اٛنلوس، كأمر 
 .(ُ)«٬نيل إىل مذىب أىل السٌنة، فنصرىم

كقعت  ،كيف ىذه السنة» (، قاؿ ابن كثًن:قٓٗٓ) سنةيف حوادث  -13
ك أنٌو كاف يتكٌلم، يف كذل ؛الغيٌن اٞنقدسيٌ  فتنة، بدمشق؛ بسبب اٜنافظ عبد

جامع األموٌم، فذكر يومنا شيئنا من العقائد، فاجتمع ػحنابلة، ابلػمقصورة ال
الدين بن الزكٌي، كضياء الدين اٝنطيب الدكلعٌي، ابلسلطاف  القاضي ١نيي

قد لو ٠نلس، فيما يتعٌلق ّنسألة االستواء اٞنعظٌم، كاألمًن صاـر الدين بزغش، فعي 
ة الفقهاء، ، كاٜنرؼ، كالصوت، فوافق النجم اٜننبلٌي بقيٌ على العرش، كالنزكؿ

م يرجع عنو، كاجتمع بقٌية الفقهاء عليو، كألزموه ػكاستمٌر اٜنافظ على ما يقولو، ل
ِبلزامات شنيعة، مل يلتزمها، حٌَّت قاؿ لو األمًن بزغش: كٌل ىؤالء على الضبللة، 

ذلك، كأمر بنفيو من كأنت كحدؾ على اٜنٌق؟! قاؿ: نعم. فغضب األمًن عند 
البلد، فاستنظره ثبلثة أاٌيـ، فأنظره، كأرسل بزغش األسارل من القلعة، فكسركا 

خرجت منرب اٜنافظ، كتعطٌلت صبلة الظهر، يومئذ، يف ١نراب اٜننابلة، كأي 
اٝنزائن، كالصناديق، اليت كانت ىناؾ، كجرت خبطة شديدة، نعوذ اب، من 

                                                           
 .ِْٓ/ُٕ( اٞننتظم: ُ)
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 ،اجمللس يـو االثنٌن الرابع كالعشرين ككاف عقدي  .بطن الفت، ما ظهر منها، كما
سار إىل الداير  ، ُثٌ إىل بعلبكٌ  ة، فارٓنل اٜنافظ عبد الغينٌ من ذم اٜنجٌ 

 .(ُ)«ثوف، فحنوا عليو كأكرموهة، فآكاه ادًٌ اٞنصريٌ 
إٌف جرائم التكفًن كالقتل كاالغتصاب كالنهب كالتخريب كاإلحراؽ، اليت  

كاٛننود، كاٞنؤٌلفٌن كاٞنقٌلدين: ال ٬نيكن أف تصدر من أَّنس ارتكبها بعض القادة 
 يٌتقوف هللا، حٌق تقاتو، كإف كانوا ينتسبوف إىل )اإلسبلـ(.

كأعجب ما يف تلك اٛنرائم أٌف مرتكبيها يسٌوغوف ألنفسهم ارتكاِبا؛  
بدعول نصرة )الطائفة الػميًحٌقػة(؛ فهل كاف اغتصاب نساء الطوائف اٞنخالفة، 

 لهٌن من أصوؿ )الطائفة الػميًحٌقػة(؟!!! قبل قت
 األخرل، تكٌفر أف ىذه الطوائف من ألحد ٪نلٌ  فبل»قاؿ ابن تيمٌية:  

 كانت إذا فكيف ١نقهقة؛ بدعة فيها كانت كإف كماٟنا، دمها تستحلٌ  كال
 ىؤالء بدعة تكوف أغلظ، كقد ىؤالء بدعة تكوف كقد أيضنا؟ ٟنا مبتًدعة اٞنكفًٌرة
 دماء أفٌ  كاألصل. فيو ٫نتلفوف ما ُنقائق جيٌهاؿ ٗنيعنا أٌّنم كالغالب أغلظ،

 إاٌل  تػحلٌ  ال بعض، على بعضهم من مػحرهمة، كأعراضهم: كأمواٟنم، اٞنسلمٌن،
 .(ِ)«كرسولو هللا، ِبذف

 من آاثر االقتتال الـمذهيّب:
كحديثنا، إىل لقد أٌدل التفرُّؽ كاالقتتاؿ، بٌن اٞننتسبٌن إىل اإلسبلـ، قد٬ننا  

إضعافهم؛ فاستقول أعداؤىم، كاحتٌلوا ببلدىم، كقتلوا رجاٟنم، كّنبوا أمواٟنم، 
 كسبوا نساءىم، كدٌنسوا مساجدىم، كأذٌلوىم غاية اإلذالؿ، كأذاقوىم الويبلت.

                                                           
 .َٗٔ-ٖٗٔ/ُٔ( البداية كالنهاية: ُ)
 .ُٕٕ-ُٕٔ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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أخذ الفرنج دمياط، ككاف  ،كفيها يف شعباف»قاؿ سبط ابن اٛنوزٌم: 
يف ٙنس مئة راجل، فهجموا على  رخيٌ بن اٛنام قد جٌهز إليها الناىض اٞنعظه 

كمن كاف معو، كصٌفوا رؤكس القتلى على اٝننادؽ،  تل ابن اٛنرخيٌ اٝننادؽ، فقي 
 ف أىل دمياط، كأكلوا اٞنيتات، كعجز الكامل عنككاف قد طٌموىا، كضعي 

نصرهتم، ككقع فيهم الوابء كالفناء، فراسلوا الفرنج على أف يسٌلموا إليهم البلد، 
اء، كحٌلفوىم على ذلك، فركبوا يف نو ِبىليهم كأمواٟنم، كاجتمع األقسٌ ك٫نرجوا م

، كفتح ٟنم أىل دمياط األبواب، فدخلوا، كرفعوا اٞنراكب، كزحفوا يف البحر كالربٌ 
أعبلمهم على السور، كغدركا ِبىل دمياط، ككضعوا فيهم السيف قتبلن كأسرنا، 

، كأخذكا (ُ)اء، كيفضحوف البناتيفجركف ابلنس ،جامعػي الػف ،كابتوا تلك الليلة
جامع  ػجزائر، كجعلوا الػها إىل الػكرؤكس القتلى، كبعثوا ب ،مصاحفػمنرب، كالػال

ككقع على اإلسبلـ كآبة عظيمة، كبكى الكاملي كاٞنعظهم بكاءن  ...كنيسة
ا، ُثٌ  م يقوؿ ِل بعد ذلك: َخرًت العساكر عن تلك اٞننزلة، فكاف اٞنعظه  شديدن

و هللا تعاىل أخربَّن أنٌ  ع دعاء أىل دمياط، فإفٌ مً لسي  ،عسمى الدعاء اْلف يي لو كاف 
هم قي سٍ ر فً ا كثي مٌ دمياط لى  ا أىلي من كتابو، كإ٧نٌ  ،ة مواضعيف عدٌ  ،يستجيب دعاءَّن

 .(ِ)«ن انتقم منهمسلهط هللا عليهم مى  ،ىموري جي كفي 
 مئة مركب، كفيها جاءت الفرنج يف ٥نو من ثبلث»كقاؿ ابن كثًن: 

ا  فقتلوا من أىلها خلقن  ،فدخلوىا فجأة ،من َّنحية دمياط ،قاصدين داير مصر

                                                           
( كذا يف اٞنطبوع: )كيفضحوف البنات(، كاٞنراد: )اغتصاب البنات العذارل(، انظر: ُ)

ىذا النٌص،  -عن سبط ابن اٛنوزٌم  - . كنقل ابن تغرم بردمّٖ/ٖتكملة اٞنعاجم العربٌية: 
 .ِّٖ/ٔالنجـو الزاىرة: كعزاه إليو، مع فركؽ يسًنة، كفيو: )كيفتٌضوف البنات(، انظر: 

 .ِّٖ/ِِ( مرآة الزماف: ِ)
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مئة  ستٌ  ا منكاٞننرب، كأسركا من النساء ٥نون  ،قوا اٞنسجد اٛنامعا، كحرٌ كثًنن 
من اٞنسلمات مئة كٙنسة كعشركف، كالباقيات من نساء القبط، كأخذكا  ،امرأة

 ،جهة يف كلٌ  ،الناس منهم رٌ ػػا، كفجدً ا ا كثًنن مغامن شيئن ػكال من األسلحة كاألمتعة
م يعرض ػة، كلرجعوا على ٘نيٌ  ن أسركه، ُثٌ يس أكثر ٣نٌ فكاف من غرؽ يف ُنًنة تنٌ 

 .(ُ)«حهم رجعوا ببلدىم، لعنهم هللا كقبٌ حٌَّت  ،ٟنم أحد
كردت األخبار ّنا كقع من األمر الفظيع ّندينة فيو »كقاؿ ابن كثًن أيضنا: 

م كصلوا إليها يف يـو األربعاء كذلك أّنٌ  - لعنهم هللا - ة من الفرنجاإلسكندريٌ 
ا ا، كال حافظن ا، كال جيشن ـ، فلم ٩ندكا ِبا َّنئبن الثاّن كالعشرين من شهر هللا ارٌ 

 كثًنة  قوا أبواابن بعد ما حرٌ  ،بكرة النهار ،ا، فدخلوىا يـو اٛنمعةللبحر، كال َّنصرن 
كمأخذكف األمواؿ، كمأسركف  جاؿ،يقتلوف الر  ،امنها، كعاثوا يف أىلها فسادن 

الكبًن اٞنتعاؿ، كأقاموا ِبا يـو اٛنمعة،  النساء كاألطفاؿ، فاٜنكم  العليٌ 
ا كاف صبيحة يـو األربعاء قدـ كالسبت، كاألحد، كاالثنٌن، كالثبلاثء، فلمٌ 

ا ا كثًنن كقد أسركا خلقن  ،عنها - لعنهم هللا -، فأقلعت الفرنج الشاليش اٞنصرمٌ 
ا، كغًن ذلك ما ا، كِبارن ا، كحريرن ف األربعة آالؼ، كأخذكا من األمواؿ ذىبن يقاربو 
ظهر يومئذ، كقد تفارط ، ف، كقدـ السلطاف كاألمًن الكبًن يلبغاكال يوصى  دٌ ال ٪نيى 

من العويل  -مع لؤلسارل ها إىل الشواّن ابلبحر، فسي لت الغنائم كلٌ اٜناؿ، كٓنوٌ 
ع األكباد، ما قطٌ  - كاالستغاثة بو كابٞنسلمٌنكالبكاء كالشكول كاٛنأر إىل هللا 

 .(ِ)« إليو راجعوف  كإَّنٌ األٚناع، فإَّنٌ  كأصمه  كذرفت لو العيوف،
فنزلوا إىل البلد، كىرب الناس  ،فاّنـز اٞنسلموف»قاؿ ابن تغرم بردم: ك 

                                                           
 .ّْٓ-ّّٓ/ُْ( البداية كالنهاية: ُ)
 .َٕٔ-َٕٓ/ُٖ( البداية كالنهاية: ِ)
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 ،اٜنـر مئة ألف يفكقتلوا  ،كاجتمعوا ِبا، فهجموا عليهم ،إىل الصخرة كاألقصى
كسبوا النساء، كأخذكا من الصخرة  ،مثلهم، كقتلوا الشيوخ كالعجائزكسبوا 

 كٌل قنديل ألف مثقاؿ، كمنها  يف ،ا، منها عشركف ذىبن كاألقصى سبعٌن قنديبلن 
، كأخذكا يٌ مئة درىم ابلشام كٌل قنديل ثبلثة آالؼ كستٌ   يف ،ٙنسوف فٌضة

صى. األمواؿ ما ال ٪ني ، كأخذكا من يٌ  ابلشامزنتو أربعوف رطبلن  ،ا من فٌضةتٌنورن 
سنة سٌت عشرة  ، يفاب منذ افتتحو عمر بن اٝنطٌ  -ككاف بيت اٞنقدس 

كعسكر مصر  ،ىذا كٌلو. إىل ىذه السنة ،اٞنسلمٌن مم يزؿ ِبيدػل - من اٟنجرة
صاحب أمر  م ٪نضر، غًن أٌف األفضل شاىنشاه بن أمًن اٛنيوش بدر اٛنماِلٌ ػل

من  ،اعشرين ألفن  خرج يف ،وا بيت اٞنقدسٌما بلغو أٌف الفرنج ضايقلى  ،مصر
م يعلم ػكل ،فتحو ػييـو اثن ،السًن، فوصل إىل القدس يف ده كجى  ،عساكر مصر

ل تً بعد أف قي  ،كدخل عسقبلف ،كقاتلوه، فلم يثبت ٟنم ،فقصده الفرنج بذلك.
 مٌ ػكقطعوا أشجارىا، ث ،؛ فأحرؽ الفرنج ما حوؿ عسقبلفكثًنه   من أصحابو عدده 

مع الفرنج.  ،بعد أمور كقعت لو ،عاد األفضل إىل مصر مٌ ػعادكا إىل القدس. ث
 . (ُ)«كاستمٌر بيت اٞنقدس مع الفرنج، فبل قٌوة إاٌل اب

ا علموا ُناؿ أىل مٌ ػٌُث إٌف الفرنج ل»كقاؿ ابن تغرم بردم أيضنا: 
عشر  ميـو االثنٌن حاد يف ،٘نلوا ٘نلة رجل كاحد ،كٓنٌققوا أمرىم ،طرابلس

كسبوا  ،كأسركا رجاٟنا ،كّنبوىا ،كىجموا على طرابلس، فأخذكىا ،ةاٜنجٌ  مذ
 ،رصى كال ٪ني  ،صىكذخائرىا؛ ككاف فيها ما ال ٪ني  ،كأخذكا أمواٟنا ،نساءىم

  .(ِ)«كاقتسموىا بينهم

                                                           
 .ُْٗ/ٓ( النجـو الزاىرة: ُ)
 .َُٖ/ٓ( النجـو الزاىرة: ِ)
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فيها جاءت مئة.  سنة إحدل كستٌ  يكى»كقاؿ ابن تغرم بردم أيضنا: 
 ي.على العاص ،من ابب البلد ،كأخذكا النساء الغٌساالت ،بغتةن  ،ماةػالفرنج ح

كأبلى ببلء  ،كثبت ،كقاتلهم ،الدين يٌ منصور بن تقػملك الػكخرج إليهم ال
. ككسر الفرنجي عسكرىه، فوقف على الساقة، كلوال كقوفو، ما أبقوا من احسنن 

ا  . (ُ)«الػمسلمٌن أحدن
 ثخّيلوا 

اٞنرأة الػمسلمة، اليت ال يػحٌل لغًن الػمسلم أف يتزٌكجها، كال يػحٌل لؤلجنػيٌب 
 -كلو كاف ابنى عٌمها، أك ابنى خاٟنا، أك ابنى عٌمتها، أك ابنى خالتها  -الػمسلم 

 أف ينظر إىل ما يػجب ستػريه من جسدىا. 
يػحٌل  الػمرأة الػمسلمة، التػي ال يػحٌل لؤلجنيٌب الػمسلم أف يلمسها، كال

 أف ٫نلو ِبا.   -كلو كاف أتقى األتقياء  -لؤلجنيٌب الػمسلم 
الػمرأة الػمسلمة، التػي اختلف الفقهاء، فػي جواز الكشف، عن كجهها، 

 . (ِ)بػحضور األجنيٌب الػمسلم؛ كاختلفوا فػي جواز سػماع األجنيٌب الػمسلم لصوهتا
مسبٌيةن، ِبيدم فيٌساؽ  تلك )الػجوىرة األثيػرة الػمصونة(، تبيت أيلعوبةن 

 يتناكبوف على الفجور ِبا، فػي الػمسجد اٛنامع!!!!!!! -لعنهم هللا  -الفرنػجة 
أف نتذٌكر تلك  -كٌلما دعاَّن الشيطاف إىل التفرُّؽ كاالقتتاؿ   -فما أحراَّن  

 العبارة الفاجعة الػميوًجعة، الباكية الػميبكية: 
 .(ويفضحون البنات ،يفجرون بالنساء ،في الجامع ،وباثوا ثلك الليلة)

 فبل حوؿ كال قٌوة إاٌل اب العلٌي العظيم.

                                                           
 .ُٕٖ-ُٖٔ/ٔ( النجـو الزاىرة: ُ)
 .ٓٓ-ْٓ/ِ( انظر: اٞنوسوعة الفقهٌية: ِ)
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كأحدثوا  ،كاعتنقوا البدع ،لواكبدٌ  ،كاا غًنٌ مٌ ػالناس ل فإفٌ »قاؿ ابن ابز: 
حزب ّنا  كصار كلٌ  ،قوا يف دينهم، كالتبس عليهم أمرىمتفرٌ  ،مختلفةػالطرؽ ال

كضعف الدين،  ،وا فرصة االختبلؼتغلٌ كطمع فيهم األعداء، كاس ،لديهم فرحوف
 ة، كالبدعما أحدثتو من الطرؽ اٞنضلٌ ػطائفة ل ب كلٌ مقاصد، كتعصُّ ػكاختبلؼ ال

من الضعف  ،إىل ما ىو معلـو اْلف ، آلت حاؿ اٞنسلمٌنحٌَّت  ،رةاٞننكى 
ا ىو كتداعي األمم عليهم، فالواجب على أىل اإلسبلـ ٗنيعن  ،كاالختبلؼ

كأحكامو العادلة، كأخذىا من  ،ك بتعاليمو السمحةكالتمسٌ الرجوع إىل دينهم 
رة، كالتواصي بذلك، مطهه ػة الصحيحة الكالسنٌ  ،ي: الكتاب العزيزػمنبعها الصاف

 ،ةاديٌ ػكاالقتص ،ةريعيٌ ػػمجاالت التشػميع الػي جػف ،حقيقوػف على تكالتكاتي 
خالف ػما ي كلٌ   حذر منػال حذر كلٌ ػكغًن ذلك، كال ،ةكاالجتماعيٌ  ،ةكالسياسيٌ 

مسلمٌن 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

                                                           
 .َْٖ/ُكمقاالت متنٌوعة: ( ٠نموع فتاكل ُ)
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 مخرج الخامسـال

 رافـالاعت
 

؛ كأف  طئوف، اعتقادنا، أك عمبلن ىو أف يعرتؼ الػمٌتقوف ِبخطائهم، حٌن ٫ني
؛ كأف يعرتؼ اٛناىل منهم  يعرتفوا ابٜنٌق الذم عليو ٢نالفوىم، اعتقادنا، أك عمبلن
َنهلو، حٌن ٩نهل حقيقةن ما، كال َخذه العزٌة ابإلُث، فيأنف من االعرتاؼ؛ كأف 

حٌقوف العذر، فبل يسارع إىل التكفًن يعرتؼ ِبٌف ٢نالفيو معذكركف، حٌن يست
 كالتفسيق كالتبديع.

 كاالعرتاؼ ٪نٌقق ثبلث منافع:
االعرتاؼ خبلؼ التعٌصب، فإذا كاف التعٌصب سببنا  اهلداية: -املنفعة األوىل

من أسباب التضليل؛ فإٌف االعرتاؼ سبب من أسباب اٟنداية؛ ألٌف من يعرتؼ 
ابعرتافو معيننا على بياف الػحقيقة، اليت ٩نب االعرتاؼ بو: سيكوف  بكٌل ما

 ٫نتلف فيها الػمختلفوف.
فإذا اعرتؼ اٞنؤٌلفوف ِبخطائهم، كانت اعرتافاهتم سببنا، يف ىداية من كاف  

أف يستمسك  -بعد ىذه االعرتافات  -يقٌلدىم، يف أخطائهم؛ فبل ٬نلك اٞنقلًٌد 
عرتفٌن؛ ألنٌو إف فعل ذلك، فقد  ابْلراء الباطلة، اليت كاف يقٌلد فيها اٞنؤٌلفٌن اٞن
رجو من ٗنلة الػمٌتقٌن.   كشف عن تعٌصب، ٫ني

ىو ّنعىن قبوؿ النصيحة، كىو قبوؿ ال ٬نيكن أف  االنتصاح: -املنفعة الثانية
يصدر من متعٌصب، مأنف من االعرتاؼ ِبخطائو؛ ألٌف اٞنتعٌصب ال يرضى 

ا، ِبف يظهر يف منزلة، دكف منزلة من ٫نالفو.   أبدن
ا إذا كاف من اٞنعرتفٌن، فإنٌو سيقبل نصيحة من يراه أىبلن لذلك؛ ألٌف أمٌ 

 االنتصاح أىوف عليو من االعرتاؼ، قطعنا. 
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فقد تقبل نصيحة أحدىم، مٌدعينا أٌنك قد سبقتو إىل معرفة تلك اٜنقيقة؛ 
كلكٌنك حٌن تعرتؼ لو ِبخطائك، فأنت تشهد على نفسك ابٛنهل النًٌسيٌب، 

 كاف أعلم منك ابٜنقيقة.   -الذم خالفك يف أخطائك  -كأٌف ٢نالفك 
كسائل االعرتاؼ بصوره كٌلها كسيلة، من أكرب  التقريب: -املنفعة الثالثة

التقريب، بٌن الػمٌتقٌن؛ ألنٌو كسيلة للهداية كالبياف كاإلرشاد، إىل اٜنقائق اليت 
اختيلف فيها، كىو كسيلة لبلنتصاح، كيف ذلك ما فيو من التقارب كالتعاكف 

 كالتآلف كالتآخي.
كمن شأف ىذه األمور أف تقٌرب بٌن اٞنٌتقٌن، كتؤٌلف بٌن قلوِبم،  

إخواَّنن متحاٌبٌن متعاكنٌن، يعذر بعضهم بعضنا، حٌن  -بنعمة هللا  -فييصبحوا 
يستحٌقوف العذر، كيعرتؼ بعضهم لبعض، ّنا يستحٌقو، من الثناء كاٞنوافقة 

 كالتأييد، كيقبل بعضهم نصيحة بعض، كإرشاده.
ا، ابٝنبلؼ يولىع من الناس من إفٌ : بعضهم كقاؿ»قاؿ اٝنطٌاٌِب:   حٌَّت  أبدن

ا، يوافق أاٌل  األمور أفضل أفٌ  يرل إنٌو  على يواتيو كال رأم، على ٩نامعو كال أحدن
 ديننا يعتقده كال ينصره، كال اٜنٌق، ييبصر ال فإنٌو عادتو، ىذا كاف كمن ١نٌبة،

 لو إٌنك حٌَّت  مرضاهتا؛ يف كيسعى لنفسو، كينتقم لرأيو، يتعٌصب إ٧ٌنا كمذىبنا؛
 تعٌمد إليو، يدعوؾ الذم الرأم على أف توافقو كتوٌخيت ترتٌضاه أف ريمت

 يف عدتى  فإف األٌكؿ؛ قولو نقيض إىل ينتقل حٌَّت  بو، يرضى  كلػم فيو، ٝنبلفك
  .(ُ)«خبلفك فيو إىل عاد كفاقو، إىل ذلك

 جدؿ، بنوع اٜنٌق، عن صيرؼ إذا العاٌمٌي، كأٌما»كقاؿ أبو حامد الغزاٌِل: 
 تعٌصبهم، اشتدٌ  فإذا لؤلىواء؛ التعٌصب يشتدٌ  أف قبل ّنثلو، إليو ييػػرىدٌ  أف ٬نيكن

                                                           
 .ُٔٔ( العزلة: ُ)
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 آفات من كىو النفوس، يف العقائد يرٌسخ سبب التعٌصب إذ منهم؛ اليأس كقع
 بعٌن اٞنخالفٌن، إىل كينظركف للحٌق، التعٌصب يف يبالغوف فإٌّنم السوء، علماء

 كتتوٌفر كاٞنعاملة، كاٞنقابلة ابٞنكافأة الدعول منهم فتنبعث كاالستحقار؛ االزدراء
 إليو، نيسبوا بػما التمٌسك، فػي غرضهم كيقول الباطل، ةنصر  طلب بواعثهم على

 معرض فػي ال - الػخلوة فػي كالنصح كالرحػمة، اللطف، جانب من جاءكا كلو
 إاٌل  يقـو ال الػجاه كاف لػٌما كلكن فيو، لنجحوا -كالتحقيػر  التعٌصب،

، كالشتم كاللعن، التعٌصب، مثل األتباع يستميل كال ابالستتباع،  أٌنذكا للخصـو
 - كفيو اٞنسلمٌن، عن كنضاالن  الدين، عن ذابً  كسػٌموه كآلتهم، عادهتم التعٌصب

 .(ُ)«البدعة فػي النفوس كرسوخ الػخلق، ىبلؾ -التحقيق  على
 اٞنوضوعة -اٞنناظرة  أفٌ  كٓنقهقٍ  اعلىمٍ »كقاؿ أبو حامد الغزاٌِل أيضنا: 

 كقصد الناس، عند كالتشٌدؽ كالشرؼ، الفضل كإظهار كاإلفحاـ، الغلبة لقصد
 اٞنذمومة، األخبلؽ منبع ٗنيع ىي -الناس  كجوه كاستمالة كاٞنماراة، اٞنباىاة

 من الباطنة، الفواحش إىل إبليس. كنسبتها هللا، عدكٌ  عند امودة هللا، عند
 كنسبة كغًنىا، اٛناه كحبٌ  النفس كتزكية كاٞننافسة كاٜنسد كالعجب الًكرب
 أفٌ  كالسرقة. ككما كالقتل كالقذؼ الزىن من الظاىرة، الفواحش إىل اٝنمر شرب
 فدعاه عليو، فأقدـ الشرب، استصغر الفواحش، كسائر الشرب بٌن خيًنًٌ  الذم
 حبٌ  عليو غلب من فكذلك سكره؛ يف الفواحش بقٌية ارتكاب إىل ذلك

 إضمار إىل ذلك دعاه كاٞنباىاة، اٛناه كطلب اٞنناظرة، يف كالغلبة اإلفحاـ،
 .(ِ)«اٞنذمومة األخبلؽ ٗنيع فيو كىٌيج النفس، يف كٌلها، اٝنبائث

                                                           
 .ُٓ( إحياء علـو الدين: ُ)
 .ٔٓ( إحياء علـو الدين: ِ)
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 يرتؾ ِبف التقليد، حجاب يرتفع كإ٧ٌنا»كقاؿ أبو حامد الغزاٌِل أيضنا: 
 هللا"، رسوؿ ١نٌمد هللا، إاٌل  إلو "ال قولو: ّنعىن يصٌدؽ كأف للمذاىب، التعٌصب
 هللا سول لػو، معبود كلٌ  يرفع ِبف صدقو، ٓنقيق فػي كيػحرص إيػماف، تصديق

 لو حقيقة انكشف ذلك، فعل إذا حٌَّت  -اٟنول  لو معبود كأعظم - تعاىل
ا؛ تلٌقفو الذم اعتقاده، معىن يف األمر،  ذلك، كشف يطلب أف فينبغي تقليدن

 نفسو يف يبقى  كمل ٞنعتقده، التعٌصب عليو غلب فإف اجملادلة؛ من ال اجملاىدة، من
ا ذلك صار لغًنه، مٌتسع  .(ُ)«كحجاابن  لو، قيدن

من  ،كرسولو ،فإف كانوا ٠نتمعٌن على ما أمر هللا بو»كقاؿ ابن تيمٌية: 
كعليهم ما عليهم. كإف كانوا  ،ٟنم ما ٟنم ،فهم مؤمنوف ،كال نقصاف ،غًن زايدة

 ،كالباطل ابٜنقٌ  ،ب ٞنن دخل يف حزِبممثل التعصٌ  ،كنقصوا ،قد زادكا يف ذلك
فهذا من  ؛كالباطل سواء كاف على اٜنقٌ  ،يف حزِبم م يدخلػن لعمٌ  كاإلعراض

 ،ا ابٛنماعة كاالئتبلؼرى مى هللا كرسولو أى  فإفٌ  ؛كرسولو ،و هللا تعاىلالذم ذمٌ  ،ؽالتفرٌ 
ا عن يى هى كنػى  ،كالتقول ا ابلتعاكف على الربٌ رى مى كأى  ،ا عن التفرقة كاالختبلؼيى هى كنػى 

 .(ِ)«التعاكف على اإلُث كالعدكاف
 ،أك مالك ،ا ألِب حنيفةعن بً كإذا كاف الرجل متٌ »تيمٌية أيضنا: كقاؿ ابن 

  ،بعوفاتٌ  ،مذىب غًنه أقول كرأل يف بعض اٞنسائل أفٌ  ،أك أ٘ند ،الشافعيٌ  أك
ببل نزاع؛ بل ىذا  ،م يقدح ذلك يف دينو كال عدالتوػكل ،كاف قد أحسن يف ذلك

  ، غًن النيبٌ  ،د معٌٌن ب لواحن يتعصٌ ٣نٌ  ، إىل هللا كرسولو كأحبٌ  كىل ابٜنقٌ أى 
قوؿ ىذا  كيرل أفٌ  ،أك أِب حنيفة ،أ٘ند أك ،أك الشافعيٌ  ،ب ٞنالككمن يتعصٌ 

                                                           
 .ٗٓٗ-ٖٓٗ( إحياء علـو الدين: ُ)
 .ٓٓ/ُُ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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 .(ُ)«الذم خالفو ،دكف قوؿ اإلماـ ،باعوالذم ينبغي اتٌ  ، ىو الصواباٞنعٌنه 
أك ٩نب  ،أك ينبغي ،و يسوغقاؿ: إنٌ بل غاية ما يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

ا أف كال عمرك. كأمٌ  ،من غًن تعيٌن زيد ،ال بعينو ،اد كاحدن أف يقلٌ  يٌ على العامٌ 
فهذا ال يقولو مسلم.  ،أك فبلف ،ة تقليد فبلفو ٩نب على العامٌ يقوؿ قائل: إنٌ 

و موافق فيما يظهر لو أنٌ  ،كاحد منهم د كلٌ يقلٌ  ،ا ٟنمبً ١ن ،ةا لؤلئمٌ موالين  كمن كاف
 :قاؿ ٞنثل ىذاكال يي  ،من غًنه بل ىذا أحسن حاالن  ؛فهو ١نسن يف ذلك ،ةللسنٌ 
 ،ب اٞنذمـو الذم ال يكوف مع اٞنؤمنٌنا اٞنذبذى . كإ٧نٌ على كجو الذـٌ  ،بمذبذى 

 .(ِ)«كمأِت الكافرين بوجو ،بل مأِت اٞنؤمنٌن بوجو ،ارمع الكفٌ  كال
 :عليها رى ػػتى ػالته  من أسباب تسليط هللا كببلد الشرؽ»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

  ْند اٞننتسب إىل الشافعيٌ حٌَّت  ،يف اٞنذاىب كغًنىا ،كالفت بينهمؽ كثرة التفرُّ 
كاٞننتسب إىل  ، ٫نرج عن الدينحٌَّت  ،ب ٞنذىبو على مذىب أِب حنيفةيتعصٌ 

 ، ٫نرج عن الدينحٌَّت  ،كغًنه ب ٞنذىبو على مذىب الشافعيٌ حنيفة يتعصٌ  أِب
اٞنغرب ْند  ىذا. كيف أك ،ب ٞنذىبو على مذىب ىذاكاٞننتسب إىل أ٘ند يتعصٌ 
ؽ ىذا من التفرٌ  ىذا. ككلٌ  أك ،ب ٞنذىبو على ىذااٞننتسب إىل مالك يتعصٌ 

بعٌن اٞنتٌ  - بٌن ابلباطلىؤالء اٞنتعصٌ  كاالختبلؼ الذم ّنى هللا كرسولو عنو. ككلٌ 
وف مستحقٌ  - بغًن ىدل من هللا ،بعٌن ألىوائهماٞنتٌ  ،كما هتول األنفس ،الظنٌ 
االعتصاـ  تيا لبسطو؛ فإفٌ ال ٓنتمل ىذه الفي  ،سعكالعقاب. كىذا ابب كا للذـٌ 

 ؛ةع فيو من الفركع اٝنفيٌ كالفرع اٞنتنازى  ،من أصوؿ الدين ،ابٛنماعة كاالئتبلؼ
 بٌن ال يعرفوف من الكتابكٗنهور اٞنتعصٌ  .ُنفظ الفرع ،فكيف يقدح يف األصل

                                                           
 .َُٓ/ِِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُُٓ/ِِ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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أك  ،دةأك آراء فاس ،كوف ِبحاديث ضعيفةبل يتمسٌ  ،هللا  ما شاءإاٌل  ،ةكالسنٌ 
كإف   ،كقد تكوف كذابن  ،اقد تكوف صدقن  ،حكاايت عن بعض العلماء كالشيوخ

عن قائل  ،ؽكوف بنقل غًن مصدٌ يتمسٌ  ؛افليس صاحبها معصومن  ،اكانت صدقن 
 .(ُ)...«عن القائل اٞنعصـو ،ؽكيدعوف النقل اٞنصدٌ  ،غًن معصـو

 -كجٌلها  دٌقها، -الدين كٌلها  مسائل عادتنا يف على»كقاؿ ابن القٌيم: 
 طائفة؛ على لطائفة، نتعٌصب كال ببعض، بعضها نضرب كال ّنوجبها، نقوؿ أف
 خبلؼ من معها، فيما ك٦نالفها اٜنٌق، من معها ما على طائفة كلٌ  نوافق بل

 .(ِ)«مقالة كال طائفة، ذلك من نستثين ال اٜنٌق،
 اإلسبلـ، على كييناح العربات، تيسكىب ىهنا: أقوؿ»كقاؿ الشوكاٌّن:  
 ابلكفر، الرتامي من اٞنسلمٌن، غالب على الدين، يف التعٌصب جناه ّنا كأىلو،

العصبٌية  مراجل غلت لػٌما بل لربىاف؛ كال هللا، من لبياف كال لقرآف، كال لسٌنة، ال
 إلزامات لٌقنهم اٞنسلمٌن، كلمة تفريق من الرجيم، الشيطاف كٕنٌكن الدين، يف

 ، فيا البقيعة، كالسراب اٟنواء، يف اٟنباء، شبيو ىو ّنا لبعض، بعضهم
 ما اليت كالرزيٌة الدين، فواقر أعظم من ىي اليت الفاقرة، ىذه من كللمسلمٌن،

 .(ّ)«اٞنؤمنٌن سبيل ّنثلها ريزئ
نا أنٌ  - مقاـػي ىذا الػف -رة ػػػات العبػػن آيػػكم»كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا: 

 ،ي أزمنتهمػف ،ةبعتو األمٌ لو اتٌ  ،اكنورن  ،ىدل - يف كبلـ كثًن من علمائنا - دػػجػن
 ،بعد اٝنركج من مضيق اٝنبلؼ ،الستقامت على الطريقة، ككصلت إىل اٜنقيقة

                                                           
 .ُْٓ/ِِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ٖٖٓ/ِ( طريق اٟنجرتٌن: ِ)
 .ُٖٗ( السيل اٛنرٌار: ّ)
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كالسبب يف بقاء الغلب لسلطاف  .فاؽكاالتٌ  ،إىل ُنبوحة الوحدة ،كالشقاؽ
اليت  ،ٞنذاىبهم ،من العلماء ،ب أىل اٛناهاٛنهل، كتعصُّ  وُّ شي في  :اٝنبلؼ كالنزاع

 ؛كالسبلطٌن ٟنم ،موف، كَييد األمراءكرى كيي  ،إليها ينتسبوف، كَناىها يعيشوف
 ،كالنفسيٌ  ،ة، كقطع طريق االستقبلؿ العقليٌ هم على إخضاع العامٌ ػب استعانةن 

 ،ا يهوكفمٌ ػم، ا ٟنممكينن ػت ٟنم على االستبداد، كأشدٌ  ىذا أعوفي  ألفٌ  ؛ةعلى األمٌ 
  اٜنقٌ  على أفٌ  ،كاجتماعها ،ةفاؽ كلمة علماء األمٌ إذ اتٌ  ؛كاإلفساد ،من الفساد

تبعهم  ،حدكاػإذا اتٌ  ،اٝنواصٌ  ألفٌ  ؛باعهم فيوابتٌ  ،ـ للحاكملزً مي  :بدليل كذا ،كذا
ُـّ    .(ُ)«اـكٌ إلبطاؿ استبداد اٜني  ؛، كىذه ىي الوسيلة الفردةالعوا

 ،قنافتفرٌ  ؛ىذه النصوص نا كله فٍ كقد خالى »كقاؿ ١نٌمد رشيد رضا أيضنا: 
 قة، كلٌ تفرًٌ خذَّن مذاىب مي ػبشبهة الدين، إذ اتٌ  ،انا بعضن بعضي  كشاؽه  ،كتنازعنا

، زاعمنا أنٌو ألجلو؛ مسلمٌنػكيعادم سائر إخوانو ال ،مذىبب لً فريق يتعصٌ 
ا، يقاتل شيعيً  يٌنٌ ىذا سي ينصػػػر الدين، كىو يػخذلو، بتفريق كلمة الػمسلمٌن. 

يقيس  ة، كىذا حنفيٌ ابٜننفيٌ  غرم التتارى يي  كىذا شافعيٌ ا، نازؿ إابضيً يي  كىذا شيعيٌ 
. فلى بع طريقة السه كف من اتٌ ادٌ ف، ٪ني لى دة اٝنى قلًٌ ة، كىؤالء مي يٌ ة على الذمٌ الشافعيٌ 

بػهريكا ﴿ ءىىيمي اأٍلىكهًلٌنى ػاٍلقىٍوؿى أىـٍ جىاءىىيٍم مىا لى أىفػىلىٍم يىده  ،ركا ِبذامً أـ أي  ،(ِ)﴾ٍم مأىًٍت آابى
 ،ا؛ بل كاف التعادم كالتنازع ا٥نرافن ة اجملتهدين؟ كبٌل كمن األئمٌ  ،كرسولو ،من هللا

قوف ا ٝنطوات الشيطاف الرجيم، فكما خالف اٞنفرًٌ باعن عن الصراط اٞنستقيم، كاتٌ 
من ىذا النهي، إذ قاؿ:  ،و بوتبعى أخالفوا ما  ،يف ذلك األمر ،ماٞنتنازعوف رِبه 

                                                           
 .ِٕٓ/ِ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
 .ٖٔاٞنؤمنوف:  (ِ)
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 ،هأم: ال تسًنكا سًنى  ...(ُ)﴾الشهٍيطىاًف إًنهوي لىكيٍم عىديكٌّ ميًبٌنه كىالى تػىتهًبعيوا خيطيوىاًت ﴿
ل الشيطاف بي ا. كسي مطلقن  ،عؽ يف الدين، أك اٝنبلؼ كالتنازي يف التفرُّ  ،ولى بػي بعوا سي كتتٌ 

عنو  رى ػبًٌ ػكاٝنًن كاٞنصلحة، كىي ما عي  أمر ٫نالف سبيل اٜنقٌ  ىي كلُّ  :كخطواتو
ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا فىاتهًبعيوهي كىالى تػىتهًبعيوا السُّبيلى ﴿يف قولو تعاىل:  ،لبي ابلسُّ  كىأىفه ىىذى

ا اىا صراطن مٌ ػس ، كاحدةلو سبيبلن  فذكر تعاىل أفٌ  ؛(ِ)﴾فػىتػىفىرهؽى ًبكيٍم عىٍن سىًبيًلوً 
 ،دة متعدًٌ بلن بي ىناؾ سي  كاٝنًن كالسبلـ، كأفٌ  ا أقرب طريق إىل اٜنقٌ ا؛ ألّنٌ مستقيمن 

 لً عٍ ن جى مً  - ملً ؽ الشيطاف، كقد عي ري كىي طي  ،عن ذلك الصراط ،عوىابً ؽ متٌ يتفرٌ 
بعوف سبيل هللا الذين يتٌ  أفٌ  - ىي غًن صراط هللا ،لبي باع سي ا التٌ ؽ اتبعن التفرُّ 

. (ّ)﴾ًإفه الهًذينى فػىرهقيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم يف شىٍيءو ﴿ :قوفيتفرٌ  ال
التنازع قد  هم مَّت شعركا ِبفٌ كلكنٌ  ؛عاٝنبلؼ كالتنازي  قد يطرأ عليهم سببي  ،نعم
كما   ،كمهماه إىل حي بردًٌ  ،فيو ،فزعوا إىل ٓنكيم هللا كرسولو ،يف أمرو  ،إليهم دبه 

تيٍم ﴿أمرىم بقولو:  تػيٍؤًمنيوفى فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم يف شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى اَّللًه كىالرهسيوًؿ ًإٍف كينػٍ
َىًٍكيبلن  يػٍره كىأىٍحسىني    .(ٓ)«...(ْ)﴾اًبَّللًه كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر ذىًلكى خى

فهذه )اٞنخارج اٝنمسة(: ال يسلكها، إاٌل )اٞنٌتقوف(؛ كلذلك لن ينتفع ِبا  
أٌم فرد، من أفراد )األمم السٌت(، اٞنخالفة ألٌمة )الػمٌتقٌن(، إاٌل إذا ترؾ ما ىو 

 عليو، من )اال٥نراؼ(، عن اٜنٌق، كأصبح من ٗنلة )الػمٌتقٌن(. 

                                                           
 .َِٖالبقرة:  (ُ)
 .ُّٓاألنعاـ:  (ِ)
 .ُٗٓاألنعاـ:  (ّ)
 .ٗٓالنساء:  (ْ)
 .ِٗٓ-ِٖٓ/ِ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ٓ)
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ؾ نفاقو، كعلى فعلى اٞنكٌذب أف يرتؾ تكذيبو، كعلى اٞننافق أف يرت 
اٞنعٌطل أف يرتؾ تعطيلو، كعلى اٞنغاِل أف يرتؾ مغاالتو، كعلى اٞنتعٌصب أف يرتؾ 

 تعصُّبو، كعلى اٞنفسد أف يرتؾ إفساده؛ كإاٌل، فبل معىن للبحث عن اٞنخارج!!!
فالتقول ىي اٞنفتاح الوحيد، ألبواب الػمخارج اٝنمسة، فمن لػم يكن من 

فتاح اٝنركج. فإف خرج من بعض األبواب مقتحمنا؛ فإنٌو اٞنٌتقٌن، فإنٌو ال ٬نتلك م
لن يستطيع اٝنركج من سائر األبواب؛ كلذلك سيبقى يف ضيق االختبلؼ، كلن 

 ٫نرج إىل سعة االئتبلؼ، إاٌل إذا امتلك مفتاح التقول.
كمن أراد مشاىدة )سًنة اإلسبلـ(، ابلصورة البشريٌة اٜنٌية؛ لييدرؾ عظيم 

فػي النفوس، ِبخراجها من ظلمات الػجهل، كالػهول، إىل نور َثًن )اإلسبلـ(، 
العلم، كاٟندل؛ فلييقابل بٌن )سًنة الػمٌتقٌن(، كًسيىػر من خالفهم، من اٞنكٌذبٌن، 
كالػمنافقٌن، كالػمعطٌلٌن، كالػمغالٌن، كالػمتعٌصبٌن، كالػمفسدين؛ فإٌف تلك اٞنقابلة 

 سبلـ(.أصدؽ دليل على حاجة الناس أٗنعٌن إىل )اإل
كىي الدليل  ،(الصورة التنزيلٌية)لفهم  الوحيد(؛ فتاحىي )اٞن فسًنة اٞنٌتقٌن

األقول على عظمة َثًن )اإلسبلـ(، يف النفوس، كىي السًنة الوحيدة اٞنرضٌية، 
  ، كىي اٜنبل األكثق للنجاة من سوء اٞنصًن.  هللا عند

دم )الػميصًلحٌن(، كإصبلح اٞننسوبٌن إىل )اإلسبلـ( ال يكوف إاٌل على أي
ِبرجاع )الناس( إلػى )الشريعة اإلسبلمٌية(. كليس ثػٌمة )ميصًلحوف( منسوبوف إىل 

 )اإلسبلـ( غًن الػمٌتقٌن. 
فالصبلح قبل اإلصبلح؛ ألٌف فاقد الشيء ال ييعطيو؛ كلن يكوف أحديَّن 
ميصًلحنا إاٌل بعد أف يكوف صالًػحنا. كالتقول: ىي ميزاف الصبلح، كىي ميزاف 
اإلصبلح، يف اإلسبلـ؛ فمن لػم يكن من الػمٌتقٌن؛ فليس من الصاٜنٌن، كليس 

 من الػميصًلحٌن. 
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 األجياؿ، من جيل يف الناس، فسد أف حدث كإذا» قاؿ سٌيد قطب:
 طريق من يتأٌتى كلكن األحكاـ؛ يف التشدُّد، طريق من يتأٌتى ال إصبلحهم فإفٌ 

 .(ُ)«أركاحهم يف التقول، شعور كاستحياء كقلوِبم، تربيتهم، إصبلح
اليت يسلكها  ،ة العظمىحقيقيٌ ػالوسيلة ال إفٌ  مٌ ػث»كقاؿ ١نٌمد قطب: 

اب،  ،ىي ربط القلب البشرمٌ  :مهاػكتقوي ،ةحياة البشريٌ ػي إصبلح الػف ،األنبياء
يف كاقع  ،اكأبعدىا أثرن  ،ك٫نشاه. كتلك أفضل الوسائل يف اإلصبلح ،ع إليويتطلٌ 

يف  ،ـ عادةن ستخدى اليت تي  ،قبل اللجوء إىل الوسائل األخرل كٌلهاحياة. كذلك ػال
و ألنٌ  ؛شديد الرسوخ ،اة. كمن أجل ذلك يكوف بناؤىم راسخن تنظيم اٜنياة البشريٌ 

يف داخل النفس. بينما ال ٕنلك النظم األخرل   ،يعتمد على عنصر أصيل عميق
 ،حػكاٞنصال ،منافعػاس ابلغرم الن أف تي إاٌل  -اليت تقـو على مناىج البشر  -ها كلٌ 

د أف تنتهي مجره ػب ،تنهار تلك النظم مٌ ػأك ترغمهم بقبضة السلطاف. كمن ث
تضعف قبضة السلطاف. بينما يبقى البناء الذم يبنيو  أك ،حػمصالػكال ،منافعػال

 .(ِ)«راسخ األركاف -على مدار التاريخ  -األنبياء 

                                                           
 .ُٗٔ/ُ( يف ظبلؿ القرآف: ُ)
 .ِٖٓركائز اإل٬ناف:  (ِ)
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 السلفّية الواحبة

 

حاجػة، إلػى االعتمػػػاد على )مػخػارج الػمٌتقيػن(؛ : ليست بػنػا فإن قيــل 
أف نكوف على )الطريقة السلفٌية(،  -للخركج من ضيق االختبلؼ  -فيكفينا 

 القائمة على اتٌباع الكتاب كالسٌنة، بفهم )السلف الصالػح(.
: ثػٌمػة )اختبلفات منسػوبة(، إلػى )السلف الصالػح(، أنفسهم، فػي قلت

ا صٌحت نسبة االختبلؼ إليهم، يف تلك اٞنسائل، أك يف مسائل كثًنة؛ فإذ
بعضها؛ فإٌف كجوب اتٌباعهم سيكوف ١نصورنا، فيما اتٌفقوا عليو، كال يػيمكن 

 اتٌباعهم فيما اختلفوا فيو؛ ألٌف الػمٌتبًػػع لبعضهم سيكوف ٢نالفنا ْلخرين منهم.
يف  -لصاحل( القائلوف بعدالة )السلف ا -كلػم ٫نتلف )اٞنؤٌلفوف القدامى( 

كجوب اتٌباع )الطريقة السلفٌية(، يف )اٞنسائل االتٌفاقٌية(، كىي اٞنسائل اليت اتٌفق 
عليها )السلف الصاحل(؛ لكٌن ىؤالء اٞنؤٌلفٌن أنفسهم قد اختلفوا يف تصحيح 
بعض ما يينسىب إىل )الكتاب(، من )قراءات(؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض 

اايت(؛ كاختلفوا يف تصحيح بعض ما يينسىب إىل يينسىب إىل )السٌنة(، من )رك  ما
 )السلف الصاحل(، من )أقواؿ(، يف فهم الكتاب، كفهم السٌنة.

أٌما الػمسائل الكثًنة، التػي اتٌفق عليها )السلف الصالػح(؛ فإٌف األصل  
، (الشريعة اإلسبلمٌية)لة مى ػمن حى  (،اتٌفاؽ اٛنيل األٌكؿ)ىو  فػي اتٌفاقهم عليها

، من ٞنا اتٌفق الذين من بعدىم(، اتٌفاؽ الصحابة)لوال ف (.الصحابة)جيل  كىو
 .التابعٌن، كاتبعيهم، كسائر العلماء اجملتهدين، كتبلميذىم

ىو األساس، الذم  -اتٌفاقنا قطعًيا  -كما اتٌفق عليو )السلف الصاحل(  
قاـ عليو اتٌفاؽ كٌل من جاء بعدىم، من )الػمؤٌلفٌن القدامى(، الذين لػم ٫نتلفوا 

 أدىن اختبلؼ، يف )القطعٌيات اإلسبلمٌية(. 
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كلذلك كانت الطريقة )السلفٌية القطعٌية( ىي الطريقة )السلفٌية الواجبة(، 
 كف ما سواىا من الطرائق االختبلفٌية، اٞننسوبة إىل السلف. د

فليس كٌل ما نيسب إىل السلف ييعٌد جزءنا من )السلفٌية الواجبة(؛ بل ٖنٌة 
منسوابت كثًنة سقيمة، ال عبلقة للسلف ِبا، ال من قريب، كال من بعيد، كما 

 ىي إاٌل أكاذيب كأكىاـ. 
ض السلف( ييعٌد جزءنا من ككذلك ليس كٌل ما صٌحت نسبتو إىل )بع

)السلفٌية الواجبة(؛ ألٌف العصمة ليست اثبتة، ألحد من السلف؛ كإ٧ٌنا ىي اثبتة 
معوف على الدليل الشرعٌي، ركايةن كدرايةن.  إلٗناعهم، حٌن ٩ني

كمن ابب أىكىل، ليست أقواؿ بعض اٞنؤٌلفٌن اٞننسوبٌن إىل )السلفٌية( جزءنا 
طئوف.من )السلفٌية الواجبة(؛ فإٌف  ، ييصيبوف ك٫ني  اٞنؤٌلفٌن بشره

إٌف )كجوب السلفٌية( يعتمد اعتمادنا اتًما، على صفة )القطعٌية(؛ فإذا 
ٓنٌققت )السلفٌية القطعٌية(، ٓنٌققت )السلفٌية الواجبة(، اليت ٩نب على كٌل 
صادؽ، ينتسب إىل )اإلسبلـ(، أف يٌتخذىا منهجنا لفهم )اٜنقائق اإلسبلمٌية(، 

 كتعليمها، كالدعوة إليها.كتطبيقها، 
أٌما سائر الطرائق اٞننسوبة إىل )السلفٌية(، فإٌّنا كٌلها ْنتمع يف أصوؿ 
)السلفٌية القطعٌية(؛ لكٌنها تفرتؽ يف آراء اختبلفٌية، كأدٌلة اختبلفٌية، كشخصٌيات 
اختبلفٌية؛ فتستمسك بتلك العناصر االختبلفٌية إىل درجة، ينسى فيها أصحاِبا 

 تلك األصوؿ القطعٌية، اليت ٩نتمعوف فيها. اٞنختلفوف
ا ما صٌح عن السلف أٌّنم اختلفوا فيو اختبلؼ كأمٌ »قاؿ ابن تيمٌية: 

م ٫نتلفوا فيو، كما أٌف تنازعهم يف بعض ػتناقض، فهذا قليل ابلنسبة إىل ما ل
حٌج كالفرائض ػكبعض مسائل الصبلة كالزكاة كالصياـ كال  -مسائل السٌنة 
؛  ال ٬ننع أف يكوف أصل ىذه السنن مأخوذنا عن النيبٌ  -ذلك كالطبلؽ ك٥نو 
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كٗنلها منقولة عنو ابلتواتر... فما ثبت عنو من السٌنة، فعلينا اتٌباعو، سواء قيل: 
كما أٌف ما اتٌفق عليو   ؛إنٌو يف القرآف، كمل نفهمو ٥نن، أك قيل: ليس يف القرآف

علينا أف نٌتبعهم فيو، سواء قيل: السابقوف األٌكلوف، كالذين اتٌبعوىم ِبحساف، ف
م يبلغنا ذلك، أك قيل: إنٌو ٣نٌا استنبطوه ػكل ،ةإنٌو كاف منصوصنا يف السنٌ 

 .(ُ)«من الكتاب كالسٌنة ،ابجتهادىم ،كاستخرجوه
كما أٌف ما اتٌفق عليو السابقوف األٌكلوف، كالذين اتٌبعوىم »فمن قولو: 

بط اٝنصائص الثبلث، اليت ٔنتٌص ِبا ، نستن«...ِبحساف، فعلينا أف نٌتبعهم فيو
 )السلفٌية الواجبة(، كىي: الكٌلٌية، كالقطعٌية، كاإللزامٌية.

فمن لفػظ الفعػل )اتٌفػق(، نسػتنبط خصيصة )الكلٌػٌية(، أم: كػوف االتٌفاؽ  
 حاصبلن من )السلف(، كٌلهم، ُنيث ال يوجد ٢نالفوف منهم. 

، أك ٥نوىا من «...ٌن األٌكلٌنالسابقما اتٌفق عليو بعض »فهو لػم يقل: 
 .«...ما اتٌفق عليو السابقوف األٌكلوف»العبارات، بل قاؿ: 

 : ، «قرأت كتب الز٢نشرمٌ »كالفرؽ بينهما كبًن، كالفرؽ بٌن قولك، مثبلن
 .«قرأت بعض كتب الز٢نشرمٌ »كقولك: 

رٌم،  فمن اٛنملة األكىل ييفهىم معىن )الكٌلٌية(، أم: أٌنك قرأت كتب الز٢نش
 كٌلها؛ ِنبلؼ اٛنملة الثانية، فبل تدٌؿ على )الكٌلٌية(.

 ككجود )اٞنخالف الضعيف( ال يقدح يف )الكلٌٌية(، من جهتٌن:
ا، أك آحادنا معدكدين، ال ٬نيكن  -أ الضعف العددٌم، ِبف يكوف اٞنخالف كاحدن

 أف يكوف ٞنخالىفتهم قٌوة، تؤثٌر يف ىدـ )االتٌفاؽ السلفٌي(.
 -إىل بعضهم  -بوٌِت، ِبف تكوف الركاية، اليت نسبت اٞنخالىفة الضعف الث -ب

                                                           
 .َُْ-َُّ/ٓ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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 غًن اثبتة، ثبواتن قطعًيا؛ فبل يكوف ٟنا قٌوة، تؤثٌر يف ىدـ )االتٌفاؽ السلفٌي(.
( أيضنا، نسػتنبط خصيصة )القطعٌية(، أم: كػػوف قػاتٌفكمػن لفػػظ الفعػل )

، أك «ريكم أٌّنم اتٌفقوا عليوما »االتٌفاؽ قد صٌح كقوعو منهم؛ فهو لػم يقل: 
 . «ما اتٌفق عليو»٥نوىا من العبارات، بل قاؿ: 

 : ، «سأشرتم الكتاب الذم أٌلفو الز٢نشرمٌ »كالفرؽ كبًن بٌن قولك، مثبلن
 .«سأشرتم الكتاب الذم ييركل أٌف الز٢نشرٌم أٌلفو»كقولك: 

ة؛ ففي اٛنملة األكىل تكوف نسبة َليف الكتاب إىل الز٢نشرٌم قطعيٌ 
 كلكٌنها يف اٛنملة الثانية تكوف غًن قطعٌية.

 .«فعلينا أف نٌتبعهم فيو»أٌما خصيصة )اإللزامٌية(، فتيفهىم من قولو: 
، ، كالذين اتٌبعوىم ِبحسافٌن األٌكلٌنالسابقفاٜناصل ٣نٌا تقٌدـ أٌف اتٌفاؽ 

الثابت كقوعو، منهم، من دكف خبلؼ قوٌم، من بعضهم: ىو اتٌفاؽ ميلزًـ، 
علينا اتٌباعو، سواء أكاف ىذا االتٌفاؽ راجعنا إىل اٌطبلعهم، على نٌص ٩نب 

نبوٌم، لػم يبلغنا، أـ كاف راجعنا، إىل اجتهادىم، فػي االستنباط، من الكتاب، أك 
 االستنباط من السٌنة. 

كمعظم الصحابة من العرب؛ كلذلك كانوا خًن كاسطة، لنقل الوحي 
 ةن، كدرايةن.اٞننزهؿ، إىل من جاء بعدىم، ركاي

كمل يبلغنا  ،ةسواء قيل: إنٌو كاف منصوصنا يف السنٌ »كىذا ما عناه بقولو: 
 .«من الكتاب كالسٌنة ،ابجتهادىم ،ذلك، أك قيل: إنٌو ٣نٌا استنبطوه كاستخرجوه

ككاضػػح أٌف خصيصة )الكلٌػٌية(، كخصيصة )القطعػٌية( شػػػػػرطػاف أكيػػداف، 
 -انتفى الشرطاف معنا، أك انتفى أحد٨نا، انتفت لػخصيصة )اإللزامٌية(؛ فإذا 

 خصيصة )اإللزامٌية(. -بذلك االنتفاء 
كاجبنا على  -فػي )الػمنسوابت السلفٌية(  -كمن ىنا، كاف النظر الدقيق 
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 العلماء؛ للتمييز بٌن مػا ىػو جزء من )السلفٌية الواجبة(، كمػا ليس بػجزء منها.
قطعٌية(: ىػما الػًمسبارين الدقيقيػن، لػهذا كيكػوف شػرطػػا )الكٌلٌية(، ك)ال

 النظر الدقيق الواجب األكيد.
التساىيل، يف ىذا اٞنقاـ؛ ألٌف  -ِبٌم حاؿ من األحواؿ  -كال ٩نوز 

القيمة الكربل اليت ٔنتٌص ِبا )السلفٌية الواجبة( تيوًجب علينا العناية األكيدة، 
 ء منها.ابلتمييز بٌن ما ىو جزء منها، كبٌن ما ليس َنز 

كمىثىػلي ىذه العناية، كمىثىػًل عنػاية الصائغ األلػمعٌي الػحريص، ابلتمييز بٌن 
)اٛنوىرة القٌيمة النادرة(، كبٌن )اٞنصوغات اٞنزيهفة(، أك )اٞنصوغات الرديئة(، أك 

 )اٞنصوغات الرخيصة(. 
فالقيمة الكربل للجوىرة النادرة تدعوه إىل اٜنرص الشديد األكيد، على 

 ب التساىل، يف فحص اٞنصوغات؛ لكيبل يلتبس النادر ابلتافو.ْننُّ 
كىكذا كاف التٌفاؽ السلف قيمة، ال تيضاىيها قيمةي أٌم اتٌفاؽ آخر 

 ٢نالف؛ كلذلك يكوف الػمتساىل يف ىذا األمر غالطنا، أك مغالطنا.
 كأبرز الػمجاالت اليت تنتمي إليها )الػمنسوابت السلفٌية(:
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رّ 
ُ

 اءمـجال قراءات الق

 
ٖنٌة قراءات تينسىب إىل بعض السلف، من الصحابة، كالتابعٌن، كمن جاء  

 بعدىم، كىي ٢نالفة للقرآف الكرمي، كتيسٌمى )القراءات الشاٌذة(، منها:
 قراءة منسوبة إىل أيبىػٌي بن كعب. -أ

 قراءة منسوبة إىل عبد هللا بن مسعود. -ب
 قراءة منسوبة إىل أِب الدرداء. -ج
 قراءة منسوبة إىل علٌي بن أِب طالب. -د
 قراءة منسوبة إىل سعد بن أِب كقٌاص. -ه
 قراءة منسوبة إىل عبد هللا بن عٌباس.  -و
 قراءة منسوبة إىل اٜنسن البصرٌم. -ز
 قراءة منسوبة إىل ابن ميػحىيًصن. -ح
 السختياٌّن. قراءة منسوبة إىل أيٌوب -ط
 قراءة منسوبة إىل األعمش. -ي
 قراءة منسوبة إىل اليزيدٌم. -ك

فإذا كانت نسبة ىذه القراءات الشاٌذة إىل من نيسبت إليهم قطعٌية  
 الثبوت؛ فإنٌػها مػخالفة للقرآف الكريػم، فػي بعض األلفاظ. 

شاٌذة مردكدة؛  -ِبذه اٞنخالفات اٛنزئٌية  -كلذلك تكوف ىذه القراءات 
 فبل تيعٌد جزءنا من )القرآف الكرمي(.

ما اتٌفق السلف، على القراءة بو، اتٌفاقنا كلٌػًيا قطعًيا؛ فبل ريب يف كونو  أٌما 
 من )القرآف الكرمي(.
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ككجود ىذه )الػميخالىفات الػجزئٌية( ال يقدح فػي كٌلٌية )االتٌفاؽ السلفٌي(،  
ؿ؛ من فػي ابب )القراءة القرآنٌية(، اٞنواًفقة كله اٞنوافىقة، للوحي اإلٟنٌي القرآٌّن اٞننزه 
 جهتٌن: الضعف العددٌم لتلك الػميخالىفات اٛنزئٌية، كالضعف الثبوتػٌي ٟنا.

ليست كٌل القراءات صحيحة، كال سٌيما القراءات الشاٌذة؛ كليست كٌل ف
 مباحث علم القراءات صحيحة قطعٌية، كال سٌيما اٞنباحث اٝنبلفٌية.

أنٌو ال ٩نوز يف  اٞنسألة الثانية عشرة: اتٌفقوا على»قاؿ الفخر الرازٌم: 
مثل قوٟنم: "اٜنمد "، بكسر الداؿ من  ،الصبلة قراءة القرآف ابلوجوه الشاٌذة

"اٜنمد"، أك بضٌم البلـ من ""؛ ألٌف الدليل ينفي جواز القراءة ِبا مطلقنا؛ 
م ػٌما لػلوجب بلوغها يف الشهرة إىل حٌد التواتر، كل ،ألٌّنا لو كانت من القرآف

ي ػف ،ا عدلنا عن ىذا الدليلػها ليست من القرآف، إاٌل أنٌ ػنا أنٌ يكن كذلك، علم
على  - ي الصبلةػف -ها ػخارج الصبلة، فوجب أف تبقى قراءت ،جواز القراءة

 . (ُ)«منعػأصل ال
اٞنسألة الثالثة عشرة: اتٌفق األكثركف على أٌف »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
ا نقوؿ: ىذه ػاٞنتواتر، كفيو إشكاؿ: كذلك ألنٌ القراءات اٞنشهورة منقولة ابلنقل 

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

ح بعضها على كاف ترجي  ،القراءات، كسٌول بينها يف اٛنواز، كإذا كاف كذلك
البعض كاقعنا على خبلؼ اٜنكم الثابت ابلتواتر، فوجب أف يكوف الذاىبوف إىل 

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

                                                           
 .َٕ/ُ( التفسًن الكبًن: ُ)
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كأٌما إف قلنا: إٌف  .أف يلـز يف حٌقهم ما ذكرَّنهعليها، ك٬ننعهم من غًنىا، فوجب 
فحينئذ ٫نرج القرآف عن   ،ىذه القراءات ما ثبتت ابلتواتر، بل بطريق اْلحاد

ا للجـز كالقطع كاليقٌن، كذلك ابطل ابإلٗناع يب كلقائل أف ٩ني  .كونو مفيدن
 فيقوؿ: بعضها متواتر، كال خبلؼ بٌن األٌمة فيو، كْنويز القراءة بكلٌ  ،عنو

كاحد منها، كبعضها من ابب اْلحاد، ككوف بعض القراءات من ابب اْلحاد، 
 . (ُ)«يقتضي خركج القرآف بكٌلٌيتو عن كونو قطعًيا ال

كاٛنواب الصحيح أٌف القراءة الشاٌذة مردكدة؛ »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
، قطعنا ألٌف كٌل ما كاف قرآَّنن كجب أف يثبت ابلتواتر، فحيث مل يثبت ابلتواتر

 .  (ِ)«أنٌو ليس بقرآف
بطل القراءة اٞنتواترة، فنحن القراءة الشاٌذة ال تي »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 

يف إثبات مذىبنا. كأيضنا القراءة الشاٌذة ليست ُنٌجة  ،نتمٌسك ابلقراءة اٞنتواترة
، لكانت متواترة..ػعندَّن؛ ألنٌ  ، إذ لو كانت قرآَّنن  . (ّ).«ا نقطع أٌّنا ليست قرآَّنن

فهذه ىي القراءات الشاٌذة اٞنذكورة يف ىذه »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
اْلية. كاعلم أٌف اٌققٌن قالوا: ىذه القراءات ال ٩نوز تصحيحها؛ ألٌّنا منقولة 
بطريق اْلحاد، كالقرآف ٩نب أف يكوف منقوالن ابلتواتر؛ إذ لو جٌوزَّن إثبات زايدة 

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

من  - وف ىذه القراءاتػػز كػجويػرىا ذلك؛ فثبت أٌف تػي غيػاز فػػابلتواتر، ج

                                                           
 .ُٕ-َٕ/ُ( التفسًن الكبًن: ُ)
 .ُٗ/ٔ( التفسًن الكبًن: ِ)
 .ِّّ/ُُ( التفسًن الكبًن: ّ)
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ج ًر ػخػرآف، كذلك يي ػى القػإل ،كالتغيًن ،كالنقصاف ،ؽ جواز الزايدةطرًٌ يي  - القرآف
، 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 قده 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 ػب هذه الصفة،ػكم عنهم يكوف بميع ما ري ػيقوؿ: إٌف ج
مذكور، ابختبلؿ بعض ػعن الضابط ال ،خركجوػكشاٌذ، ب ،عليو أنٌو ضعيف

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

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

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

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

ر ػكالشاٌذ، غي ،ع عليوجمى مي ػى الػإل ،منقسمة - كغًنىم ،من السبعة - كٌل قارئ

                                                           
 .ٕٓ/ِِ( التفسًن الكبًن: ُ)
 ( يف اٞنطبوع: )فإف قلنا(، كالصواب: )كإف قلنا(.ِ)
 لت(.( يف اٞنطبوع: )كإف ىكذا أنزلت(، كالصواب: )كأٌّنا ىكذا أينزً ّ)
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 - همػي قراءتػف ،ع عليومجتمى ػال ،ككثرة الصحيح ،همػرتلشه -أٌف ىؤالء السبعة 
 . (ُ)«...مػرىػػن غيػػػل عنقى ا يي ػػػقل عنهم، فوؽ ما ني ػػػى مػإل ،ن النفسػػترك

كقد شاع على ألسنة ٗناعة من اٞنقرئٌن اٞنتأٌخرين »كقاؿ أبو شامة أيضنا: 
كٌل فرد، فرد، ٣نٌا   :كغًنىم من اٞنقٌلدين أٌف القراءات السبع كٌلها متواترة، أم

 - من عند هللا ،لةِبٌّنا منزه  -ة السبعة، قالوا: كالقطع كم عن ىؤالء األئمٌ ري 
كاجب. ك٥نن ِبذا نقوؿ، كلكن فيما اجتمعت على نقلو عنهم الطرؽ، كاتٌفقت 
عليو الفرؽ، من غًن نكًن لو، مع أنٌو شاع كاشتهر كاستفاض، فبل أقٌل من 

التواتر يف بعضها. فإٌف القراءات السبع اٞنراد ِبا  اشرتاط ذلك، إذا مل يٌتفق
كم عن األئٌمة السبعة القرٌاء اٞنشهورين، كذلك اٞنركٌم عنهم منقسم إىل ري  ما
فيت لف فيو، ّنعىن أنٌو ني ٗنع عليو عنهم، مل ٫نتلف فيو الطرؽ، كإىل ما اختي أي  ما

 ،وف يف ذلكنسبتو إليهم يف بعض الطرؽ. فاٞنصٌنفوف لكتب القراءات ٫نتلف
اختبلفنا كثًننا، كمن تصٌفح كتبهم يف ذلك، ككقف على كبلمهم فيو، عرؼ 
: إٌف القراءات السبع متواترة،  صٌحة ما ذكرَّنه. كأٌما من يهٌوؿ يف عبارتو قائبلن

نزؿ على سبعة أحرؼ، فخطؤه ظاىر؛ ألٌف األحرؼ السبعة اٞنراد ألٌف القرآف أي 
ئل ىذا سبق تقريره يف األبواب اٞنتقٌدمة. كلو سي ِبا غًن القراءات السبع، على ما 

إىل حصرىا، كإ٧ٌنا  كمل يهتدً  ،القائل عن القراءات السبع اليت ذكرىا، مل يعرفها
إف كاف من أىل  -ىي شيء طرؽ ٚنعو، فقالو غًن مفٌكر يف صٌحتو، كغايتو 

 يب ّنا يف الكتاب الذم حفظو. كالكتب يف ذلك كما ذكرَّنأف ٩ني  -ىذا العلم 
سٌيما كتب اٞنغاربة كاٞنشارقة، فبٌن كتب الفريقٌن تباين يف مواضع   ٢نتلفة، كال

نكرت، ككم فات كتابو من قراءة صحيحة كثًنة، فكم يف كتابو من قراءة قد أي 

                                                           
 .ُّٓ-ُّْ( اٞنرشد الوجيز: ُ)
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م ٩نسر على إطبلؽ ىذه ػل ،طرت، على أنٌو لو عرؼ شركط التواترسي  فيو ما
ا لسنا ٣ٌنن يلتـز التواتر يف ػإنٌ  :يف كٌل حرؼ من حركؼ القراءة. فاٜناصل العبارة

ف فيها بٌن القرٌاء، بل القراءات كٌلها منقسمة إىل متواتر ٗنيع األلفاظ اٞنختلى 
 ٞنن أنصف كعرؼ كتصٌفح القراءات كطرقها. كغاية كغًن متواتر، كذلك بٌنًٌ 

كإدغاـ أِب عمرك، كنقل اٜنركة لورش،   - بديو مٌدعي تواتر اٞنشهور منهايي  ما
أنٌو متواتر عن ذلك اإلماـ، الذم  - كصلة ميم اٛنمع، كىاء الكناية البن كثًن

هد نفسو يف استواء الطرفٌن كالواسطة، سبت تلك القراءة إليو، بعد أف ٩ني ني 
يف كٌل فرد، فرد، من  ، أنٌو بقي عليو التواتر من ذلك اإلماـ إىل النيبٌ  إاٌل 
ل إاٌل آحادنا، إاٌل اليسًن نقى ب العربات، فإٌّنا من ٌُث مل تي سكى ك، كىنالك تي ذل

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

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

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

د اٛنمهور، كقيل: بل ىهنا أمور: أحدىا أٌف القراءات السبع متواترة عن ُثٌ 
"، كال ِبنكار " ك"مصرخيًٌ مشهورة، كال عربة ِبنكار اٞنربٌد قراءة ٘نزة: "كاألرحاـً 

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

األئٌمة السبعة ِبذه القراءات السبعة موجود يف كتب القراءات، كىي  فإٌف إسناد

                                                           
 .ُّٔ-ُّٓ( اٞنرشد الوجيز: ُ)
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يف استواء الطرفٌن كالواسطة،  ،م تكمل شركط التواترػل ،نقل الواحد عن الواحد
كىذا شيء موجود يف كتبهم، كقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتابو 

 .(ُ)«"اٞنرشد الوجيز" إىل شيء من ذلك
قلت: كما أفَّت بو الشيخاف نقلو النوكٌم يف شرح »أيضنا: كقاؿ الزركشٌي 

اٞنهٌذب عن أصحاب الشافعٌي، فقاؿ: قاؿ أصحابنا كغًنىم: ال ْنوز القراءة يف 
، ألٌف القرآف ال يثبت  الصبلة كال غًنىا ابلقراءة الشاٌذة؛ ألٌّنا ليست قرآَّنن

، له أك جاىً  طه ه، فغالً ابلتواتر، كالقراءة الشاٌذة ليست متواترة؛ كمن قاؿ غًن  إاٌل 
نكر عليو قراءهتا يف الصبلة كغًنىا، كقد اتٌفق فقهاء فلو خالف كقرأ ابلشاٌذ، أي 

بغداد على استتابة من قرأ ابلشواٌذ. كنقل ابن عبد الرٌب إٗناع اٞنسلمٌن على أنٌو 
 .(ِ)«صٌلى خلف من يقرأ ِباال ْنوز القراءة ابلشواٌذ، كال يي 
كليست اختياريٌة،  ،ةالثالث: أٌف القراءات توقيفيٌ »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 

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

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

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

دغمت البلـ يف فأٌما البلـ فيجوز إدغامو يف الراء، كلو أي  الناقص لئلخبلؿ بو؛

                                                           
 .ُّٗ-ُّٖ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .ّّّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ِ)
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 . (ُ)«. كىذا ٓناميله...لـز التكرير من الراء. كىذا إٗناع النحوٌيٌن. انتهى ،الراء
ما لً  ؛كعن اإلماـ أ٘ند بن حنبل أنٌو كره قراءة ٘نزة»كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 

 .(ِ)«ما كرىهالى  ،نت متواترةفيها من طوؿ اٞنٌد كغًنه، فقاؿ: ال تعجبين، كلو كا
ق عليها طلً أي  ،ركن من ىذه األركاف الثبلثة كمَّت اختلٌ »كقاؿ ابن اٛنزرٌم: 

 ؛ن ىو أكرب منهمأـ عمٌ  ،أك ابطلة، سواء كانت عن السبعة ،ةأك شاذٌ  ،ضعيفة
 .(ّ)«...من السلف كاٝنلف ،ة التحقيقىذا ىو الصحيح عند أئمٌ 

 

                                                           
 .ِِّ-ُِّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
 .َِّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ِ)
 .ٗ/ُ: لنشر يف القراءات العشر( اّ)
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 مـجال ثفسيرات الـمفّسرين

 
اشػتملت )كتػب التفسيػر( على )منسوابت تفسًنيٌة سػلفٌية(، كثيػرة ًجًدا،  

 تنتمي إلػى )السلفٌية الواجبة(، كأبرزىا: ال
الػمنسوابت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، بٌن السلف أنفسهم، يف  -أ

 التفسًن؛ فتنتفي بذلك خصيصة )الكٌلٌية(.
إىل بعض السلف، كليس ثػٌمة  اٞننسوابت اليت تنسب بعضى التفسًنات، -ب

دليل قطعٌي، على كوف ىذه التفسًنات جزءنا من االتٌفاقات التفسًنيٌة السلفٌية؛ 
 فتنتفي بذلك خصيصة )الكٌلٌية(.

اٞننسوابت التػي لػم تثبت، ثبواتن قطعًيا، كال سػٌيما مػا ريكم ِبسػانيػد ضعيفة؛  -ج
 فتنتفي بذلك خصيصة )القطعٌية(.

صحيحة، كال سٌيما تفسًنات الغبلة؛  اٞنفٌسرين سًناتليست كٌل تفف
 كليست كٌل مباحث علم التفسًن صحيحة قطعٌية، كال سٌيما اٞنباحث اٝنبلفٌية.

كاٞنقصود ىنا التنبيو على مثار االختبلؼ يف التفسًن، »قاؿ ابن تيمٌية: 
م عن اليت دعت أىلها إىل أف حرٌفوا الكل ،كأٌف من أعظم أسبابو البدع الباطلة

ريد بو، كٌَكلوه على غًن َكيلو، بغًن ما أي  ، مواضعو، كفٌسركا كبلـ هللا كرسولو
كأنٌو اٜنٌق، كأف  ،فمن أصوؿ العلم بذلك أف يعلم اإلنساف القوؿ الذم خالفوه

ث يعرؼ أٌف تفسًن السلف ٫نالف تفسًنىم، كأف يعرؼ أٌف تفسًنىم ١ندى 
ساد تفسًنىم، ّنا نصبو هللا من األدلٌة ع، ٌُث أف يعرؼ ابلطرؽ اٞنفٌصلة فمبتدى 

 .(ُ)«على بياف اٜنقٌ 

                                                           
 .ُْٗ/ُّالفتاكل: ( ٠نموعة ُ)
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ؼ عرى كال بٌد يف تفسًن القرآف كاٜنديث من أف يي »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
م كبلمو، فمعرفة العربٌية فهى ما يدٌؿ على مراد هللا كرسولو من األلفاظ، ككيف يي 

كرسولو بكبلمو، ككذلك معرفة عٌن على أف نفقو مراد هللا اليت خوطبنا ِبا ٣نٌا يي 
داللة األلفاظ على اٞنعاّن؛ فإٌف عاٌمة ضبلؿ أىل البدع كاف ِبذا السبب؛ فإٌّنم 
صاركا ٪نملوف كبلـ هللا كرسولو على ما يٌدعوف أنٌو داٌؿ عليو، كال يكوف األمر  

 . (ُ)«كذلك، ك٩نعلوف ىذه الداللة حقيقة، كىذه ٠نازنا
ا٨نا: قـو اعتقدكا معاّن، ٌُث أرادكا ٘نل إحد»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

ريده بكبلمو ألفاظ القرآف عليها. كالثانية: قـو فٌسركا القرآف ّنجٌرد ما يسوغ أف يي 
ؿ منزه ػمتكٌلم ابلقرآف، كالػإىل ال ،من كاف من الناطقٌن بلغة العرب، من غًن نظر

ى ػإل ،غًن نظر الذم رأكه، من ،معىنػب بو. فاألٌكلوف راعوا المخاطى ػعليو، كال
 ،جٌرد اللفظػمن الداللة كالبياف. كاْلخركف راعوا م ،تستحٌقو ألفاظ القرآف ما

 ،ريد بو العرٌِب، من غًن نظر إىل ما يصلح للمتكٌلم بو٩نوز عندىم أف يي  كما
كلسياؽ الكبلـ. ٌُث ىؤالء كثًننا ما يغلطوف يف احتماؿ اللفظ لذلك اٞنعىن يف 

الذين قبلهم، كما أٌف األٌكلٌن كثًننا ما يغلطوف يف  اللغة، كما يغلط يف ذلك
صٌحة اٞنعىن الذم فٌسركا بو القرآف، كما يغلط يف ذلك اْلخركف، كإف كاف نظر 
األٌكلٌن إىل اٞنعىن أسبق، كنظر اْلخرين إىل اللفظ أسبق. كاألٌكلوف صنفاف: اترة 

 ،على ما مل يدٌؿ عليوريد بو، كاترة ٪نملونو كأي  ،يسلبوف لفظ القرآف ما دٌؿ عليو
، رى كمل يػي  د بو، كيف كبل األمرين قد يكوف ما قصدكا نفيو أك إثباتو من اٞنعىن ابطبلن

فيكوف خطؤىم يف الدليل كاٞندلوؿ، كقد يكوف حًقا، فيكوف خطؤىم يف الدليل، 

                                                           
 .ٖٕ/ٕ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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 . (ُ)«ال يف اٞندلوؿ
كاٜنديث ككثًن منهم إ٧ٌنا ينظر من تفسًن القرآف »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

فيتأٌكؿ َكيبلهتم، فالنصوص اليت توافقهم  ،فيما يقولو موافقوه على اٞنذىب
٪نتٌجوف ِبا، كاليت ٔنالفهم يتأٌكلوّنا، ككثًن منهم مل يكن عمدهتم يف نفس األمر 

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

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

الذم أحاط بعلمو، كأٌما إذا  ،ابْلية، فيعلم أٌف ما سواه ابطل، فيكٌذب ابلباطل
٩نوز لو التكذيب بشيء  حط بشيء منها علمنا، فبلػم يعرؼ معناىا، كمل يي ػل

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

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

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

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

                                                           
 .ُُٗ-َُٗ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .َِْ/ُٕ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ُِٖ/ُٕ( ٠نموعة الفتاكل: ّ)
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تفسًنه ٢نتصر من الثعليٌب، لكٌنو صاف  كاتٌباع السلف، كالبغومٌ  ،عن السبلمة
ي كتب ػموضوعات فػعة. كالعن األحاديث اٞنوضوعة، كاْلراء اٞنبتدى  ،تفسًنه

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

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

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

كمن أحاط ّنعرفة مدلوؿ الكلمة كأحكامها قبل الرتكيب، كعلم كيفٌية  .التفسًن
تركيبها يف تلك اللغة، كارتقى إىل ٕنييز حسن تركيبها كقبحو، فلن ٪نتاج يف فهم 

إدراؾ ىذا  ما ترٌكب من تلك األلفاظ إىل مفٌهم كال معٌلم، كإ٧ٌنا تفاكت الناس يف
ينا الكبلـ كقد جرٌ  .الذم ذكرَّنه، فلذلك اختلفت أفهامهم، كتباينت أقواٟنم

يومنا مع بعض من عاصرَّن، فكاف يزعم أٌف علم التفسًن مضطٌر إىل النقل يف 
فهم معاّن تراكيبو، ابإلسناد إىل ٠ناىد كطاكس كعكرمة كأضراِبم، كأٌف فهم 

و يرل أقواؿ ىؤالء كثًنة االختبلؼ، اْلايت متوٌقف على ذلك، كالعجب لو أنٌ 
كنظًن ما ذكره ىذا اٞنعاصر  .متباينة األكصاؼ، متعارضة ينقض بعضها بعضنا

 صار يتكٌلم بتلك اللغة، إفرادنا كتركيبنا، حٌَّت  ،ؾأنٌو لو تعٌلم أحدَّن مثبلن لغة الرتُّ 
 كيتصٌرؼ فيها نثرنا كنظمنا، كيعرض ما تعٌلمو على كبلمهم، فيجده مطابقنا

م عن حجً ؾ، فيي للغتهم، قد شارؾ فيها فصحاءىم، ٌُث جاءه كتاب بلساف الرتُّ 
الرتكٌي،  اكعن فهم ما تضٌمنو من اٞنعاّن، حٌَّت يسأؿ عن ذلك سنقرن  ،رهتدبُّ 

                                                           
 .َُٗ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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كٌل آية   عٌد من العقبلء؟ ككاف ىذا اٞنعاصر يزعم أفٌ ، ترل مثل ىذا يي اسنجرن  أك
إىل  ،إىل أف كصل ذلك ،عن سلف، ابلسند ،خلفه  نقل فيها التفسًنى 

 .(ُ)«الصحابة...
األٌكؿ:  :أربعة أٌمهاهتا كثًنة، مآخذ التفسًن لطالب»كقاؿ الزركشٌي: 

 الضعيف من اٜنذر ٩نب لكن األٌكؿ؛ الطراز ىو ، كىذا هللا رسوؿ عن النقل
 :الػميموّنٌ  قاؿ القلب. يف سواد األكراؽ سواد كإفٌ  كثًن. فإنٌو كاٞنوضوع؛ فيو،

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

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

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

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

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

                                                           
 .َُْ/ُ( تفسًن البحر ايط: ُ)
 .ُٔٓ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ِ)
 .ِِٖٓ/ٔ( اإلتقاف يف علـو القرآف: ّ)
 .َُ/ُ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ْ)
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 اْلايت أخضع األثرمٌ  التفسًن إفٌ : أقوؿ كأكاد»كقاؿ ١نٌمد الغزاٌِل: 
  الرسوؿ ألفٌ  الصحيحة؛ يف األسانيد طبيعًيا، يكوف قد كىذا. لؤلحاديث

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

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

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

ه الفادم اليت ، كاألساطًن ،اٝنرافاتو ضمن ألنٌ  ؛كمردكد ،ابطله  :منو (ِ)كما أخذى
، من أخطاء ،مجالس"ػي "عرائس الػل القرآفي ما فٍت كتابىو! كال يتحمه مؤلى 

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

 اليت اٞنبهىمات بعض نبٌٌن  كال عنو، سكت عٌما كنسكت القٌصة، عن حديثو
ا القرآف أِبمها  إىل كذىبوا ذلك، يفعلوا لػم اٞنفٌسرين من كثًننا كلكنٌ  !عمدن

 ِبا كفٌسركا الكبلـ، تفٌصل اليت كاإلسرائيلٌيات تثبت، لػم كالركاايت اليت األخبار
 .(ْ)«القرآف أِبمها اليت اٞنبهىمات ِبا كبٌينوا هللا، كبلـ

                                                           
 .ُٖٗ( كيف نتعامل مع القرآف: ُ)
(. كقد رٌد صبلح اٝنالدٌم، على ( ىِ) و اسم مستعار ًلمن ألهف كتاب )ىل القرآف معصـو

 (.القرآف كنقض مطاعن الرىبافىذا الكتاب، بتأليفو كتابو: )
 .ٔٓ-ٓٓ/ُ( القرآف كنقض مطاعن الرىباف: ّ)
 .ُٖٓ/ُكنقض مطاعن الرىباف: ( القرآف ْ)
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 مـجال روايات أسباب النزول

 
الواجبة( كلُّ ركاايت )أسباب النزكؿ(، اليت فقدت ٔنرج من )السلفٌية  

 شرط )الكٌلٌية(، أك فقدت شرط )القطعٌية(، أك فقدت الشرطٌن معنا.
فالركاايت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، فػي تعيٌن )سبب النزكؿ(  

 ٬نيكن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.  ال
كال سٌيما الركاايت ذات األسانيد  -ًيا كالركاايت اليت لػم تثبت، ثبواتن قطع 

 ال ٬نيكن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. -الضعيفة 
كٔنرج من )السلفٌية الواجبة( أيضنا تلك الركاايت، اليت نسبت إىل بعض  

، ال يدٌؿ داللة قطعٌية، على أٌف اٞنراد بياف سبب النزكؿ؛ فقد يكوف  السلف قوالن
 بياف اٜنكم الشرعٌي. اٞنراد اٞننسوب: ىو

 قد اْلية، لنزكؿ متعٌددة أسباب من اٞنفٌسركف يذكره كما»قاؿ الزركشٌي:  
 أفٌ  كالتابعٌن الصحابة عادة من عيرؼ كقد سٌيما ال الباب، ىذا من يكوف

 اْلية ىذه أفٌ  بذلك ييريد فإنٌو كذا؛ اْلية فػي ىذه نزلت قاؿ: إذا أحدىم،
 .(ُ)«السبب فػي نزكٟنا كاف ىذا أفٌ  ال اٜنكم، ىذا تتضٌمن
، ثبواتن قطعًيا، كثبوت القرآف ،بثابتة كلُّ ركاايت )أسباب النزكؿ(ليست  ف

ركاايت مكذكبة موضوعة  - عند بعض اٞنؤلٌفٌن -كالكثًن من تلك الركاايت 
 قيمة ٟنا.  مفرتاة، ال

ليس أكثر من  :لبعض ركاايت أسباب النزكؿ كتصحيح بعض اٞنؤٌلفٌن
 فيد الظٌن عند من يركن إليو، كليس تصحيحنا اتٌفاقًيا قطعًيا.اجتهاد، قد يي 

                                                           
 .ِّ-ُّ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
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 ابلركاية كال ٪نٌل القوؿ يف أسباب نزكؿ الكتاب، إاٌل »قاؿ الواحدٌم: 
كالسماع، ٣ٌنن شاىد التنزيل، ككقف على األسباب، كُنث عن العلم كجٌد يف 

 . (ُ)«ل ذم العثار، يف ىذا العلم ابلنارالطبلب. كقد كرد الشرع ابلوعيد للجاى
، »ٌُث قاؿ:  كأٌما اليـو فكٌل أحد ٫نرتع لآلية سببنا، ك٫نتلق إفكنا ككذابن

 . (ِ)«ملقينا زمامو إىل اٛنهالة، غًن مفٌكر يف الوعيد للجاىل بسبب اْلية
كمن عجيب شأف ركاة أسباب النزكؿ أٌّنم »د رشيد رضا: كقاؿ ١نمٌ 
اٞنلتئمة من الكبلـ اإلٟنٌي، ك٩نعلوف القرآف عضٌن متفرٌقة، ّنا ٬نزٌقوف الطائفة 

قة يفٌككوف اْلايت، كيفصلوف بعضها من بعض، كّنا يفصلوف بٌن اٛنمل اٞنوثى 
يف اْلية الواحدة، فيجعلوف لكٌل ٗنلة سببنا مستقبًل، كما ٩نعلوف لكٌل آية من 

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

حكاية شبهة اٞنعرتضٌن، اليت ستقع منهم، كبتوىٌن ىذه الشبهة ِبسنادىا إىل 
السفهاء من الناس، كإيرادىا ٠نملة، كبوصلها ابلدليل على فسادىا، كبذكر 

ال التواء فيو، كال اعوجاج، كال تفريط عند ىداية الصراط اٞنستقيم، الذم 
سالكيو، كال إفراط، كبذكر مكانة ىذه األٌمة بدينها، كاعتداٟنا يف ٗنيع أمرىا، 

يف جعل القبلة األكىل قبلة، ٌُث التحويل عنها، كابلتلٌطف يف  ،كببياف اٜنكمة
تاَّنن من ارتداد بعض من يٌدعوف اإل٬ناف، عن دينهم؛ افت ،عٌما سيكوف ،اإلخبار

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

                                                           
 .ٔٗ( أسباب نزكؿ القرآف: ُ)
 .ٖٗ( أسباب نزكؿ القرآف: ِ)
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ّنعرفة دالئل اٞنسائل،  ،ابٟنداية اإلٟنٌية، اليت سبق ذكرىا، كىي اإل٬ناف الكامل
،  الثابتٌن على اتٌباع الرسوؿ ،شًن اٞنؤمنٌن اٞنهتدينكحكم األحكاـ، ٌُث بتب

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

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

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

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

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

نزلت على  - من القرآف -وىم الناس أٌف كٌل آية ى كاد بعضهم، أف يي ػحتٌ 
 - ي بعض آم القرآفػف -جد ػا نػما ذكركا. بيد أنٌ ػب ،ى رفعوا الثقةػسبب، كحتٌ 

 ،أسباابن  - لبعض اْلم -جد ػها، كنػى نزكلػاليت دعت إل ،ى األسبابػإشارة إل
ر أسباب نزكؿ ػػػثبتت ابلنقل، دكف احتماؿ أف يكوف ذلك رأم الناقل، فكاف أم

كإرساؿ حبلو  - كاإلسراؼ، ككاف يف غٌض النظر عنو ،القصد رنا بٌنػػالقرآف دائ
ى خوض ػإل ،يػػرآف. فذلك الذم دعانػػػم القػػي فهػر عظيم، فػػػخط - على غاربو

 ،محيصوػى تػإل ،اجةػحػٌدة الػػػػػور شػػػهر؛ لظػػػمقٌدمات التفسي يػف ،ىذا الغرض

                                                           
 .ُُ/ِ( تفسًن القرآف اٜنكيم: ُ)
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عند عركض تلك  ،كلبلستغناء عن إعادة الكبلـ عليو ر،ػػاء التفسيػػػػنػػي أثػف
ها. كأَّن عاذر ػجمع شتاتػي ،رأاين  - ي ذلكػف -مٌدخر ما أراه  رػمسائل، غيػال
ن ػػٌل مػػػك  ِبفٌ  - فاستكثركا منها - باب النزكؿػي أسػف ،واػػالذين أٌلف ،متقٌدمٌنػال

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

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

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

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

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

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

ها ػراـ ركات ،باابن كثًنةػػخصوص السبب"، كلكٌن أسػب ال ،ظػػػرة بعمـو اللفػػػ"العب
ـٌ، أك تقييد مطلق، أك إلػراد، من تػػن مػتعيي حمل، فتلك ػجاء إىل مػخصيص عا

ي التفسًن، قبل التنبيو على ضعفها، أك ػأماـ معان ،ىي اليت قد تقف عرضة
 . (ُ)«َكيلها

 اليت التار٫نٌية، األخطاء ىذه نظائر استعرضنا كلو» كقاؿ صبحٌي الصاحل:

                                                           
 .ْٔ/ُ( تفسًن التحرير كالتنوير: ُ)
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لت ، ٘ني  بنا لطاؿ ينطق، مل ّنا القرآفى  كأنطقت النزكؿ، أسباب على ٘نبلن
 السرٌ  على أيدينا لنضع فرصة؛ ننتهزىا كإ٧ٌنا التجواؿ، بنا كامتدٌ  االستعراض،

 بدٌ  ال أف العلماء أكثر ظىنُّ  -نظرَّن  يف - فهو األخطاء، ىذه كراء الكامن،
 أسباِبا معها ديفنت اليت اٞناضية، األمم كقائع يف حٌَّت  نزكؿ، سبب من آية لكلٌ 

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

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

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

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

                                                           
 .ُّٗ( مباحث يف علـو القرآف: ُ)
 .ُِْ-ُُْ( مباحث يف علـو القرآف: ِ)
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 مـجال أقوال الناسخ واملنسوخ

 
ككذلك ٔنرج من )السلفٌية الواجبة( كلُّ األقواؿ اٞننسوبة إىل السلف، اليت  

ٟنا عبلقة بػموضوع )الناسخ كاٞننسوخ(، إذا فقدت شرط الكٌلٌية، أك شرط 
 القطعٌية، أك الشرطٌن معنا.

نسوخ( فالركاايت اليت ييفهىم منها كجود اختبلؼ، يف تعيٌن )الناسخ كاٞن
 ٬نيكن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.  ال

كال سٌيما الركاايت ذات األسانيد  -كالركاايت اليت لػم تثبت، ثبواتن قطعًيا  
 ال ٬نيكن أف تكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. -الضعيفة 

كٔنرج من )السلفٌية الواجبة( أيضنا، تلك الركاايت اليت نسبت إىل بعض  
، ال يدٌؿ داللة قطعٌية، على أٌف اٞنراد بياف الناسخ كاٞننسوخ؛ فقد  السلف قوالن

 يكوف اٞنراد اٞننسوب: ىو التخصيص، أك ٥نو ذلك.
 كاٞننسوخ: ابلناسخ السلف عاٌمة كمراد قلت: كمراده،» قاؿ ابن القٌيم: 

 كاٞنطلىق العاـٌ  داللة كرفع -اٞنتأٌخرين  اصطبلح كىو - اترة َنملتو اٜنكم رفع
 ميقيهد، على ميطلىق ٘نل أك تقييد، أك بتخصيص، إٌما اترة، كالظاىر كغًنىا

 لتضمُّن نسخنا؛ كالصفة كالشرط االستثناء، ليسٌموف إٌّنم حٌَّت  كتبيينو، كتفسًنه
 بياف ىو لساّنم: كيف عندىم، فالنسخ اٞنراد؛ كبياف الظاىر، داللة رفع ذلك
 ذلك من رأل كبلمهم، ٌَمل كمن عنو، خارج ِبمر بل اللفظ، ذلك بغًن الػمراد

 على كبلمهم ٘نلي  أكجبها إشكاالت، بو عنو كزاؿ يػيحصى، ال ما فيو
 .(ُ)«الػمتأٌخر الػحادث االصطبلح

                                                           
 .ٔٔ/ِـ اٞنوٌقعٌن: ( إعبلُ)
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؛ بل تة ثبواتن قطعًيا، كثبوت القرآفبثاب )الناسخ كاٞننسوخ( ليست أقواؿف
 أك ضعيفة، فبل قيمة ٟنا. إٌف أكثر تلك األقواؿ عند بعض اٞنؤٌلفٌن: متعارضة،

قد يكوف من  - يف النسخ -كتصحيح بعض اٞنؤٌلفٌن لبعض األقواؿ 
قبيل االجتهاد، فهو ليس تصحيحنا اتٌفاقًيا قطعًيا، فإٌف اختبلؼ اٞنؤٌلفٌن 

 كاضح كٌل الوضوح. - يف مسألة النسخ، كمواضعو، كركاايتو -القدامى 
من ساءلكم عن بياف  :فالتقدير ،قيل: اٝنطاب لليهود»قاؿ ابن اٛنوزٌم: 

 :قاؿ لكم، فعلى ىذاكٌلموىم ّنا ٓنٌبوف أف يي   :فاصدقوه، كقيل: أم ، ١نٌمد
اْلية ١نكمة. كقيل: اٞنراد بذلك مساىلة اٞنشركٌن يف دعائهم إىل اإلسبلـ، 

ـٌ،  (الناس)؛ ألٌف لفظ عده فاْلية عند ىؤالء منسوخة ِبية السيف. كفيو بي  عا
 . (ُ)«فتخصيصو ابلكٌفار ٪نتاج إىل دليل
زعم قـو أٌّنا منسوخة ِبية السيف، كليس »كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 

و مل مأمر ابلعفو، مطلقنا، بل إىل غاية، كمثل ىذا ال يدخل يف بصحيح؛ ألنٌ 
 . (ِ)«اٞننسوخ

قاؿ بعضهم: ىذا يقتضي نوع مساىلة »كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 
ألٌف من شرطها التنايف، كال تنايف،  ؛سخ ِبية السيف. كىو بعيد، ٌُث ني ارالكفٌ 

 . (ّ)«كأيضنا فإنٌو خرب
وقعوا فتنة، قيل: اٞنراد ابْلية اتٌقاء اٞنشركٌن أف يي »كقاؿ ابن اٛنوزٌم أيضنا: 

سخ ذلك ِبية السيف. كليس ىذا بشيء، رقة، ٌُث ني وجب القتل، فالفي أك ما يي 

                                                           
 .ُٓ( اٞنصٌفى ِبكٌف أىل الرسوخ: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( اٞنصٌفى ِبكٌف أىل الرسوخ: ِ)
 .ُٔ( اٞنصٌفى ِبكٌف أىل الرسوخ: ّ)
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عتقد، إذا أكرىوا اٞنؤمنٌن على الكفر ابلقوؿ، الذم ال يي  ،قواىمكإ٧ٌنا اٞنراد جواز ت
 . (ُ)«غًن منسوخ كىذا اٜنكم ابؽو 

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

يد، كذلك ال ينايف حصوؿ اٞنقاتلة، فلم يكن كركد اْلية الداٌلة على ألجل التهد
 . (ّ)«كجوب اٞنقاتلة رافعنا لشيء من مدلوالت ىذه اْلية، فلم ٪نصل النسخ فيو

قاؿ مقاتل كالكليٌب: ىذه اْلية منسوخة ِبية »كقاؿ الفخر الرازٌم أيضنا: 
كم اٞننسوخ، كمدلوؿ السيف، كىذا بعيد؛ ألٌف شرط الناسخ أف يكوف رافعنا ٜن

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

 . (ْ)«اْلية، فكاف القوؿ ابلنسخ ابطبلن 
جٌرد ػل معى ز أف ٩ني ػجي ػم يػل ،كلو كاف من أخبار اْلحاد»كقاؿ ابن تيمٌية: 

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

كبعض اٞنفٌسرين يقوؿ: ىذه اْلية منسوخة ِبية »كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 
السيف، كىذا يتوٌجو إف كاف يف اْلية النهي عن القتاؿ، فيكوف ىذا النهي 

                                                           
 .ِِ( اٞنصٌفى ِبكٌف أىل الرسوخ: ُ)
 .ُٗ( األنعاـ: ِ)
 .ْٖ/ُّ( التفسًن الكبًن: ّ)
 .َُْ/ُٕ( التفسًن الكبًن: ْ)
 .ُِٖ/َِ( ٠نموعة الفتاكل: ٓ)



026 

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

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

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

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

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

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

 . (ّ)«يستحيل دخوؿ النسخ فيو - تٌفقت عليو دعوة الرسلاليت ا - التوحيد
 اٞنكلهف؛ على ثبتت إذا األحكاـ أفٌ  كىو آخر، ككجو»كقاؿ الشاطيٌب: 

 أٌكالن  اٞنكلهف على ثبوهتا ألفٌ  ١نقهق؛ ِبمر إاٌل  يكوف، ال فيها النسخ فاٌدعاء
 اقًٌقوف أٗنع كلذلك ١نقهق، ّنعلـو إاٌل  يكوف، ال بثبوهتا العلم بعد فرفعها ١نقهق؛
 بو للمقطوع رفعه  ألنٌو اٞنتواتر؛ اٝنرب كال القرآف، ينسخ ال الواحد خرب أفٌ  على

                                                           
 .ُٓٗ/ٖ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ِّٔ/ُِ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
 .ِْٖ-ِْٕ/ُ( بدائع الفوائد: ّ)
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 نسخو، (ُ)يدعي اٞنٌكٌية األحكاـ من كاف ما أفٌ  فاقتضى ىذا ابٞنظنوف؛
 اٛنمع ٬نيكن ال ُنيث ابلنسخ، قاطع مع إاٌل  فيو، الدعول تلك قبوؿ ينبغي ال

 األحكاـ سائر يف يقاؿ .. كىكذا.فيهما اإلحكاـ دعول كال الدليلٌن، بٌن
 .(ِ)«مدنٌية أك كانت، مٌكٌية

ن ػػػػم ،رػػػػو كثيػػػػج بػػػػػهػا لػػػػف مػػن ضعػٌ ق تبيػػهذا التحقيػكب»كقاؿ الزركشٌي: 
أٌّنا منسوخة ِبية السيف، كليست   - يف اْلايت اْلمرة ابلتخفيف -مفٌسرين ػال

 ، ّنعىن أٌف كٌل أمر كرد ٩نب امتثالو، يف كقت ما،ػػإسى نٍ مي ػكذلك، بل ىي من ال
إىل حكم آخر، كليس  ،وجب ذلك اٜنكم، ٌُث ينتقل ابنتقاؿ تلك العٌلةلعٌلة تي 

ا  . (ّ)«بنسخ، إ٧ٌنا النسخ اإلزالة، حٌَّت ال ٩نوز امتثالو أبدن
ألٌف القرآف َّنسخ مهيمن على كٌل الكتب، كليس »كقاؿ الزركشٌي أيضنا: 

، كىو قليل، بٌٌن مأِت   هللا بعده َّنسخ لو، كما فيو من َّنسخ كمنسوخ، فمعلـو
ي ػف ،َّنسخو 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، كالسػػمجمػالحكم ػا يرجع لبياف الػػػ، كمنو مإسى نٍ مي ػمن ال ،ذلك

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

ى لًلنهاًس﴾ لًتػيبػىٌنًٌ
فليس بنسخ؛  ،على ما ظٌنو كثًن من اٞنفٌسرين ،، كأٌما ابلقرآف(ْ)

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )ييدهعى(.ُ)
 .َّْ-ّّٗ/ّ( اٞنوافقات: ِ)
 .ِْ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ّ)
 .ْْ( النحل: ْ)
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لوقت اٜناجة، أك خطاب قد  ،ر بيانوخًٌ ل أي جمى ػمي  كَخًن، أك ،(ُ)كإ٧ٌنا ىو نسأ
، أك حكم عاـٌ  ،حاؿ بينو  كبٌن أٌكلو خطاب غًنه، أك ٢نصوص من عمـو

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

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

 رغػػػم كاٞننسوخ، ابلناسخ القوؿ من اإلكثار، فػي النسخ، أصحاب تساىيل فػي
 أقػػرب، اإلنسػػػػاء إلػى ىػػو كالتأكيل: ابلبحػػػث، يواجهونو، ما ِبفٌ  اليقينػٌي، علمهم

 سػػػببو، زاؿ ثػمٌ  لسبب، بو؛ أيمر ما الػمنسوخ فػي سلكوا ألصق. فقد كبػو
 ،(ّ)هللا لقاء للذين يرجػػػوف كابلػمغفػرة، ابلصبػر، كالقٌلة، الضعف، حٌن كاألمػػػػػر

 من ضرب ىو كإنٌػما شيء؛ فػي النسخ، من ىذا كليس السيف، ِبية نسخو ثػمٌ 
 .(ْ)«الػحاجة كقت إلػى البياف، كَخيػر النهٍسء،

 -الدعوة  آيػػػػات مػػػػن -( آيػػة َُِ) ِبفٌ  كالزعػػػم»كقاؿ ١نٌمد الغزاٌِل: 
 - الػمسلمة الػجماىًن أفٌ  على دٌلت غريبة، حػماقة ىو السيف: ِبية نيسخت،

 ِبذا كنسوا القرآف، جهلوا -حضارتنا  يف العلمٌي، أك العقلٌي، التخٌلف أاٌيـ فػي
 نػماذج يضعوف ككيف الدعوة، يػحرٌكوف ككيف هللا، إىل يدعوف كيف الػجهل

                                                           
 السطر، ببل ألف؛ لسكوف ما قبلها.ذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )نىٍسء(، ِبمزة على ( كُ)
 .ْْ-ّْ/ِ( الربىاف يف علـو القرآف: ِ)
( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )ال يرجوف(. قاؿ تعاىل: ﴿قيٍل لًلهًذينى آمىنيوا يػىٍغًفريكا لًلهًذينى الى ّ)

انيوا يىٍكًسبيوفى﴾. ]اٛناثية:  ـى اَّللًه لًيىٍجزًمى قػىٍومنا ّنىا كى  [.ُْيػىٍرجيوفى أىايه
 .ِٗٔ( مباحث يف علـو القرآف: ْ)
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 اإلسبلمٌية، الدعوة فشل أسباب من ىذا كلعلٌ .. الػحسن للعرض حسنة،
 ىو السيف أفٌ  ظينه  رسالتها، أداء عن -كثًنة  أاٌيـ يف -الدعوة  ىذه ككقوؼ

 أك -النسخ  فقٌصة. العقبلء ابتٌفاؽ ابطل، كىذا! التبليغ كاجب يؤٌدم الذم
 ابطل، ىذا -تعمل  ال كلكن موجودة، فهي اْلايت، بعض بتحنيط اٜنكم
ا القرآف يف كليس  كحيكم العمل، عن عيطًٌلت، إٌّنا ييقاؿ: أف يػيمكن آية، أبدن
الذم  ىو الػحكيم لكنٌ  تعمل، أف يػيمكن آية كلٌ .. ابطل ىذا.. ابلػموت عليها
 القرآف، آايت تيوزهع كبذلك اْلية، فيها تعمل أف يػيمكن التػي الظركؼ، يعرؼ
 .(ُ)«الػحسنة كالػموعظة ابلػحكمة، البشػػر، أحواؿ على

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

من آية قرآنٌية، أك سٌنة  -كاٜنديثة، بشأف النسخ يف القرآف: مل أجد دليبلن قطعًيا 
نبويٌة متواترة، أك إٗناع الصحابة، أك أقواؿ كيٌتاب الوحي، البالغ عددىم أكثر 

يدٌؿ على نسخ آية معٌينة ِبية أخرل، أك بسٌنة متواترة.  -من أربعٌن صحابًيا 
ليس إاٌل دليبلن ظنٌػًيا ٢نتلىفنا فيو، مستنتىجنا من أخبار  - كقيل -فكٌل ما كيتب 

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

كدعمها، ِبدٌلة نقلٌية، كىناؾ أسباب أخرل كثًنة، مأِت بيانػها، كتفصيلها، 
 .(ِ)«كعقلٌية، ِبذف العلٌي العظيم...

كعدد اْلايت الػمنسوخة، فػي الػحكم، »كقاؿ مصطفى الزٞنٌي أيضنا: 

                                                           
 .ْٖ( كيف نتعامل مع القرآف: ُ)
 .ُٔ-ُٓ( التبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف: ِ)
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( آية، عند ابن اٛنوزٌم، ِْٕدكف التبلكة، كىي تيقرىأ فػي الػمصاحف: )
( آية، عند أبػي جعفر النٌحاس، ُّْ( آية، عند ابن سبلمة، ك)ُِّك)
( آية، كرٌد َِالقاىر البغدادٌم. كحصرىا السيوطٌي، يف ) عبد ية، عند( آٔٔك)

عليو العالػم األصوٌِل، "الشيخ ١نٌمد اٝنضرٌم"، كأثبت عدـ نسخ آية كاحدة، 
منها، كحصرىا مصطفى زيد، فػي خػمس آايت، كأثبت األستاذ "موسى جواد 

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

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

                                                           
 .َّْ-ِْٗ( أصوؿ الفقو يف نسيجو اٛنديد: ُ)
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ّي والـمـجال روايات ال
ّ
 مدنّي ـمك

 
اٞننسوبة إىل السلف، اليت ككذلك ٔنرج من )السلفٌية الواجبة( كلُّ األقواؿ  

ٌي(، إذا فقدت شرط الكٌلٌية، أك شرط ػمدنػمٌكٌي كالػموضوع )الػٟنا عبلقة ب
 القطعٌية، أك الشرطٌن معنا.

ثبواتن قطعًيا، كثبوت القرآف الكرمي؛ كليست   ،ليست تلك الركاايت بثابتةف
قد  كٌل آراء اٞنؤلٌفٌن يف ىذه اٞنسألة صحيحة قطعٌية، بل ىي اجتهادات،

 طئوف، كإف كانت يف عمومها صحيحة.صيب أصحاِبا، كقد ٫ني يي 
 ىذه مع نعتقد ال ككٌنا كذلك، ذلك كاف كإذا»قاؿ أبو بكر الباقبلٌّن:  
، القرآف من عليو نزؿ ما على نصه لصحابتو قد الرسوؿ أفٌ  اٛنملة  نزؿ كما أٌكالن

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

 ما: قالوا فإف .توٌىػمتموه 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 لػم كأنٌو كمدنٌيو، مٌكٌيو كعلى آخره، كعلى القرآف،
 العلم ككلماهتا، كإلزامهم السور، آايت ترتيب على نٌصو، حسب معرفتو، إىل
 على الدليل: ٟنم تبلكهتا؟ قيل يف عليو كنصه  شرعو، الذم اٞننهج كلزـك ِبا،

 كفرضيو سواءن، كقع قد على األمرين نٌصو ككاف تٌدعوف، كما كاف لو أنٌو ذلك
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، حصوالن  حصل قد األٌمة على ٟنما  نقلي  العادة مستقرٌ  يف لوجب متماثبلن معتدالن
 عليو، اٞننصوص خالف من كَثيمي  كعلميهم بو، لو، األٌمة كًحفظي  كظهوريه، ذلك،

 ك٩نرم بو، العلمي  فيًرض ما معرفة الواجب، عن عن عدؿى  مىن كٔنطئةي  ذلك، يف
 للقرآف حفظو  من عليو، أمريىم جرل حسب ما على كٔنطئتو ذلك يف أمريىم
 حفظىهم أكجب ما كجو كعلى آايتو ككلماتو، كترتيب نظمو، كمعرفة نفسو،
رنا، منها يكوف متقدًٌمنا أف ٩نب كما صلواهتم، لرتتيب  يف منها ييفعىل كما كمتأخًٌ
 الواجبة دينهم فرائض من ذلك كغًن النهار، دكف الليل كيف الليل، دكف النهار

 ذلك يكن لػم كلىٌما .ذائعنا شائعنا كقوعنا ٟنم عليها النصُّ  كقع كاليت عليهم،
 ًذكر على نصه  قد كاف هللا  رسوؿ أفٌ  العلم أىل من أحده  يىدٌعً  كلػم كذلك،

 يكن كلػم ًعلمو، فػىٍرضي  ظاىرنا جلًيا، نًصا كآخره، القرآف من عليو أينزؿ ما أٌكؿ
 الدين، فرائض من ليس بذلك العلم أفٌ  يف اختبلؼ كخلفها األٌمة سلف بٌن
 قرأ إذا فيو، للنظر التارؾ مأُث كال عنو، كالسؤاؿ علمو، عن اإلبطاء يسعي  ٣نٌا كأنٌو

 ِبذه عيًلم: منو يينًقص كلػم فيو، يزد كلػم نظمو، يغًٌنه عن كلػم كجهو، على القرآف
 كآخره، ذلك، من عليو، أينزؿ ما أٌكؿ على قاطع الرسوؿ، من نصٌ  ال أنٌو اٛنملة
 يدؿُّ  ك٣نٌاحاكلتموه.  ما بطل ذلك، ثبت كإذا كمدنٌيو، ،مٌكٌيو تفصيل كعلى
 يركف ال -الصحابة  من -ذلك  يف اٞنختلفٌن أفٌ  قلناه ما صٌحة على أيضنا

ربكف إ٧ٌنا ، بل هللا رسوؿ عن فيو اختبلفهم  أٌداىم كما أنفسهم، عن بذلك ٫ني
 عن ذلك، يف بعضيهم ركل كإف األمػػر؛ بظاىر كاستدالليػهم، اجتهاديىم، إليو
كى كإ٧ٌنا قاطعنا، نًصا يركه لػم شيئنا،  النيبٌ  ، قوالن  عنو ٪ني  للتأكيل كقٌصةن  ١نتمبلن

 أف كال سبيلو، ىذه ما على اتٌفاقهم ٩نب كليس كطريقه، سبيله  عليها كالظنوف،
 إذا منتشرنا، ظاىرنا اتًمل الكبلـ من ىذا الباب يف منو، ٚنعوه ًلما نقليهم يكوف
 أراد ٣نٌا ىو كال اٜنٌجة، بو تقـو من ُنضرة كقوعنا معلىننا، الرسوؿ من يقع لػم كاف
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 ًقبىلو، من كينتشر عنو، ييذاع أف -كاالثنٌن  ذلك للواحد قولو كقتى  - كقصد
 ذلك كاف كإذا ِبظهاره، اٜنٌجة كإقامةى  إذاعتىو كيقصد كيرٌدده، يكٌرره حٌَّت 

ؿ يف أكٌ  ،كمىن بعدىىم ،كقد اختلف الصحابةقلتموه.  ٣نٌا شيء ٩نب لػم كذلك،
  .(ُ)«ها ١نتملة للتأكيلكلٌ   ،يف ذلك ركاايت كريكيىتٍ  كآخره. ،ما أينزؿ من القرآف

فإٌف ، خذ على إطبلقو، ففيو نظره إف أي  ،كىذا القوؿ»قاؿ الزركشٌي: ك 
أىيػُّهىا  ، كفيها: ﴿ايى (ِ)سورة البقرة مدنٌية، كفيها: ﴿ايى أىيػُّهىا النهاسي اٍعبيديكا رىبهكيمي﴾

الن طىيًٌبنا﴾ . كسورة النساء مدنٌية، كفيها: ﴿ايى (ّ)النهاسي كيليوا ٣نها يف اأٍلىٍرًض حىبلى
أىيػُّهىا النهاسي اتػهقيوا رىبهكيمي﴾

ٍأ (ْ) ييٍذًىٍبكيٍم أىيػُّهىا النهاسي﴾، كفيها: ﴿ًإٍف يىشى
. كسورة (ٓ)

. فإف أراد (ٔ)حٌج مٌكٌية، كفيها: ﴿ايى أىيػُّهىا الهًذينى آمىنيوا ارٍكىعيوا كىاٍسجيديكا﴾ػال
ي ػما ىو فػ: ىذا إنٌ (ٕ)كلذا قاؿ مٌكيٌّ  ؛مفٌسركف أٌف الغالب ذلك، فهو صحيحػال

ـٌ، كف أىيػُّهىا الهًذينى آمىنيوا﴾.  : ﴿ايى مٌكٌيةػر من السور الػكثي  ػياألكثر، كليس بعا
 . (ٖ)«انتهى

م ػٌما لػل ،كالتابعوف من بعدىم ،ككذلك الصحابة: »أيضنا قاؿ الزركشيٌ ك 
٣نٌا ال يسوغ اٛنهل بو،  ،يعتربكا أٌف من فرائض الدين تفصيل ٗنيع اٞنٌكٌي كاٞندّنٌ 

                                                           
 .ُِٗ-ُُٗ/ُالربىاف يف علـو القرآف: كانظر:  ،ِّٗ-ِّٕ/ُ( االنتصار للقرآف: ُ)
 .ُِ( البقرة: ِ)
 .ُٖٔ( البقرة: ّ)
 .ُ( النساء: ْ)
 .ُّّ( النساء: ٓ)
 .ٕٕ( اٜنٌج: ٔ)
 .ُِٖ/ُ( انظر: اٟنداية إىل بلوغ النهاية: ٕ)
 .ُُٗ-َُٗ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ٖ)
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كأخذىم ر الدكاعي على إخبارىم بو، كمواصلة ذكره على أٚناعهم، م تتوفٌ ػل
أك  ،ف يف بعض القرآف: ىل ىو مٌكيٌ تلى ساغ أف ٫ني  ،ّنعرفتو. كإذا كاف كذلك

كاالجتهاد، كحينئذ فلم يلـز  ،لوا يف القوؿ بذلك ضرابن من الرأمعمً مدٌّن، كأف يي 
م ٩نب على من دخل يف اإلسبلـ بعد اٟنجرة ػالنقل عنهم ذكر اٞنٌكٌي كاٞندٌّن، كل

مدنٌية. فيجوز أف يقف يف  أك ،إسبلمو: مٌكٌية نزلت قبلأي  ،أف يعرؼ كٌل آية
بطل ما تو٨ٌنوه من  ،ذلك، أك يغلب على ظٌنو أحد األمرين؛ كإذا كاف كذلك
ككجوب ارتفاع  ،همػكجوب نقل ىذا، أك شهرتو يف الناس؛ كلزـك العلم بو ل

 .(ُ)«اٝنبلؼ فيو

                                                           
 .ُِٗ/ُ( الربىاف يف علـو القرآف: ُ)
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 جال رواية ألاحاديثـم

 
 الركاايت اٜنديثٌية، كأبرزىا:ٔنرج من )السلفٌية الواجبة( الكثًن من  

 الركاايت ذات األسانيد الضعيفة، كال سٌيما ركاايت الضعفاء كاٞنتٌػهىمٌن. -أ
 الركاايت اليت اختلف العلماء، يف تصحيحها، كيف تضعيفها. -ب
، إىل النيٌب  -ج ، بصفتو البشريٌة، غًن الركاايت اليت تينسىب فيها أقواؿه

 التبليغٌية.
 أقواؿه غًن نبويٌة. -إىل بعض )السلف(  - تينسب فيها الركاايت اليت -د
ة. -ه  الركاايت اليت تدٌؿ متوّنا، داللة قطعٌية، على ٢نالفة األدلٌة القطعٌية اٞنعتربى
 الركاايت اْلحاديٌة، اليت يعارض بعضيها بعضنا، كال ٬نيكن اٛنمع بينها. -و

صحيحة،  - الػمنسوبة إلػى النبػٌي  -الػمركيٌة  ليست كٌل األحاديثف
لبعض  ،مؤٌلفٌنػ. كليس تصحيح بعض ال(موضوعةػاألحاديث ال)سٌيما  كال

  .من قبيل التصحيح االتٌفاقٌي القطعيٌ :  الػمنسوبة إلػى النبػيٌ األحاديث 
أحاديث كثًنة، اختلفوا يف تصحيحها، كٖنٌة أحاديث صٌححها فثٌمة 

 . بتبديل كصٌححها آخركف بركاية مغايرة، بزايدة أك بنقيصة، أك بعضهم بركاية،
 .يف نفس األمر ،بو مقطوعكليس تصحيح اٜنديث دليبلن على أنٌو 

أٌف اٜنديث عند أىلو  -عٌلمك هللا كإاٌيم  -اعلم »قاؿ ابن الصبلح: 
ينقسم إىل صحيح، كحسن، كضعيف. أٌما اٜنديث الصحيح: فهو اٜنديث 

يٌتصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إىل منتهاه، اٞنسند الذم 
. كيف ىذه األكصاؼ احرتاز عن اٞنرسى كال يكوف شاًذا، كال معله  ل، كاٞننقطع، بلن

ل، كالشاٌذ، كما فيو عٌلة قادحة، كما يف راكيو نوع جرح. كىذه أنواع مأِت كاٞنعضى 
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م لو ابلصٌحة، كى ديث الذم ٪ني . فهذا ىو اٜنتبارؾ كتعاىلإف شاء هللا  ،ذكرىا
خبلؼ بٌن أىل اٜنديث. كقد ٫نتلفوف يف صٌحة بعض األحاديث؛  ببل

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

ليس من شرطو أف يكوف مقطوعنا بو يف سنده مع سائر األكصاؼ اٞنذكورة، ك 
نفس األمر، إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد، كليس من األخبار اليت أٗنعت 

 .(ُ)«األٌمة على تلٌقيها ابلقبوؿ
كقد انتشرت األحاديث الضعيفة كاٞنوضوعة يف كٌل َّندو، كيف كٌل كادو، 

الغفلة، كذاؾ التغافل الكثًنكف، فكانت ىذه  -أك تغافل  -كغفل عن بطبلّنا 
 سببٌن من أسباب اال٥نراؼ عن اٜنٌق، كاإلعراض عن ىداية القرآف الكرمي.

كقد كاف ٗناىًن أئٌمة السلف يعرفوف صحيح اٞننقوؿ »قاؿ ابن اٛنوزٌم: 
كيستنبطوف علمو، ُثٌ  ،من سقيمو، كمعلولو من سليمو، ٌُث يستخرجوف حكمو

ىم فيما نقلوا، كأخذكا عنهم فقٌلدك  ،طالت طريق البحث على من بعدىم
ال يفرٌقوف بٌن  ،إىل أف آلت اٜناؿ إىل خلف ،ىٌذبوا، فكاف األمر متحامبلن  ما

صحيح كسقيم، كال يعرفوف نسرنا من ظليم، كال مأخذكف الشيء من معدنو، 
فالفقيو منهم يقٌلد التعليق يف خرب ما غرب خربه، كاٞنتعٌبد ينصب ألجل حديث 

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

، فكم قد أفسد القٌصاص (حٌدثنا)ك (،أخربَّنػ)قالوا: قد ٚنعنا ىذا ب ،عليهم عامل
ككم ىائم على من اٝنلق ابألحاديث اٞنوضوعة، كم من لوف قد اصفٌر ابٛنوع، 

                                                           
 .َٖ-ٕٗ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ُ)
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بيح، ككم اترؾ ركاية العلم زعمنا منو كجهو ابلسياحة، ككم مانع نفسو ما قد أي 
د، كىو حٌي، ككم م أكالده ابلتزىُّ ػوتً يف ذلك، ككم مي  ،٢نالفة النفس، يف ىواىا

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

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

من ذلك، إاٌل كْند  ،ّنجٌرد اعتبار األسانيد؛ ألنٌو ما من إسناد ،ِبدراؾ الصحيح
شرتط يف ي ركايتو، على ما يف كتابو، عراًي عٌما يي ػف ،ي رجالو من اعتمدػف

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

 . (ّ)«من التغيًن كالتحريف - لشهرهتا - ان فيهاٞنشهورة، 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 ػهػكبي ،كأثبت ذلك أبو الفرج ،د حديث موضوعسنى مي ػي الػالعبلء أف يكوف ف أبو
اٞنوضوع يف  فإفٌ  ؛ا ابطلة؛ كال منافاة بٌن القولٌنأّنٌ  مى لً قد عي  ،فيو أحاديثى  أفٌ 

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

 ،ٌما ذكرهػَّنزعو طائفة من العلماء يف كثًن ممن ىذا النوع، كقد  ،أحاديث كثًنة

                                                           
 .ٖ/ُ( اٞنوضوعات: ُ)
 . َُِ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ِ)
 .ّٖ( معرفة أنواع علـو اٜنديث: ّ)
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ٌما يقـو دليل على أنٌو ابطل، بل بٌينوا ثبوت بعض ذلك، لكٌن ػكقالوا: إنٌو ليس م
 .(ُ)«ابتٌفاؽ العلماء ،ي اٞنوضوعات أنٌو ابطلػالغالب على ما ذكره ف
ي أحاديث ػف ،على التشديد ،هذا أكثر األئٌمةػقلت: ل»كقاؿ الذىيٌب: 

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

ر منها، ػػػللتحذي ؛هاػل يرككنػػها، بػال يلتفتوف إلي - نػػث الشديدة الوىػكاألحادي
ة، خائن نه على السُّ  ها، فهو جافو ػسها، أك غٌطى تبيان، فمن دله هاػحالػهتك لػكال
سلوا أىل  ،جهل، كلكنػر ابلعذى جهل ذلك، فقد يي ػكرسولو. فإف كاف ي ،

 .(ِ)«تعلموف إف كنتم ال ،الذكر
هذا ػم بػعالً  ،م، بل ىو صدكؽيم ّنتٌػهى عى كما أبو نػي »الذىيٌب أيضنا:  كقاؿ

أعظم من ركايتو لؤلحاديث  -كهللا يعفو عنو  -، ما أعلم لو ذنبنا الفنٌ 
 .(ّ)«يسكت عن توىيتها مٌ ػيف تواليفو، ث ،موضوعةػال
 

                                                           
 .ُٖٕ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .َِٓ/ٖ( سًن أعبلـ النببلء: ِ)
 .ُْٔ/ُٕ( سًن أعبلـ النببلء: ّ)
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دّية
َ

 مـجال ألاحكام الَعق

 
ىم  -كال سٌيما جيل الصحابة  -ال ريب فػي أٌف )السلف الصالػح(  

، ِبصوؿ اإل٬ناف، كفركعو؛ فإٌف مصدر عقائدىم أعلػم الناس بعد األنبياء 
 اإل٬نانٌية ىو الوحي اٞننزهؿ: )الوحي القرآٌّن(، ك)الوحي النبوٌم(.

كقد سلموا من َثًن )الفلسفات القد٬نة السقيمة(. ككاف اإل٬ناف ابلغيب،  
كالتسليم للوحي، كاالقتصار على ما ٬نيكن العلم بو، كاالقتصار على ما ييػثمر 

ٌتصف ِبا معظمهم؛ كلذلك  عمبلن صاٜننا: أبرز الصفات اليت اٌتصفوا ِبا، أك ا
 نقٌية صافية.  -غالبنا  -كانت عقائدىم 

فما اتٌفق عليو )السلف الصالػح(، اتٌفاقنا كلٌػًيا قطعًيا: ىو اٞنصدر األصفى  
 لػمعرفة )األحكاـ العىقىديٌة اإلسبلمٌية(.

كىذا يعين كجوب اٌتصاؼ )الػمنسوب العىقىدٌم(، بصفة )الكٌلٌية(، كصفة  
؛ ليكوف جزءنا من )السلفٌية الواجبة(. فإذا فقدت )العقيدة اٞننسوبة( )القطعٌية(

 إحدل ىاتٌن الصفتٌن، أك فقدهتما معنا، فبل تيعٌد جزءنا من )السلفٌية الواجبة(.
 كلذلك ٔنرج من )السلفٌية الواجبة( منسوابت عىقىديٌة كثًنة، أبرزىا: 

عض التابعٌن؛ كليست أف تكوف العقيدة منسوبة، إىل بعض الصحابة، أك ب -أ
 اثبتة عن السلف، كٌلهم، ثبواتن قطعًيا.

أف ييفهىم من )الركاايت العىقىديٌة( كجود )اختبلؼ مؤثٌر(، بٌن )السلف(،  -ب
 يف بعض العقائد، اٞننسوبة إليهم، أك اٞننسوبة إىل بعضهم.

قائمة على  -أك اٞننسوبة إىل بعضهم  -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -ج
 أحاديث ضٌعفها العلماء، اتٌفاقنا.
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قائمة على  -أك اٞننسوبة إىل بعضهم  -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -د
 أحاديث، اختلف العلماء يف تصحيحها، أك يف تضعيفها.

قائمة على  -أك اٞننسوبة إىل بعضهم  -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -ه
 كٌنها غًن قطعٌية الثبوت.أحاديث صٌححها العلماء، اتٌفاقنا، ل

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

داٌلة داللة  -أك اٞننسوبة إىل بعضهم  -أف تكوف العقيدة اٞننسوبة إليهم  -ز
ة.  قطعٌية، على ٢نالفة األدٌلة القطعٌية اٞنعتربى

 ديٌة صحيحة، كال سٌيما آراء الغبلة.قى ليست كٌل اْلراء العى ف
بل كبعض  - فكثًن من أتباع اٞنتكٌلمة كاٞنتفلسفة»قاؿ ابن تيمٌية: 

يقبل قوؿ متبوعو فيما  - اٞنتفٌقهة كاٞنتصٌوفة، بل كبعض أتباع اٞنلوؾ كالقضاة
كإفساد بعضها،  ،من االعتقادات اٝنربيٌة، كمن تصحيح بعض اٞنقاالت ،رب بو٫ني 

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

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

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

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

                                                           
 .ٕٔ/ُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
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هللا بو  سٌمى بو فيو من فساد الدين مامي ػكال ،"أصوؿ الدين" كىذا اسم عظيم
ل: قد أنكركا أصوؿ الدين. بطً مي ػقاؿ ال ،عليم. فإذا أنكر أىل اٜنٌق كالسٌنة ذلك

سٌمى أصوؿ الدين، كإ٧ٌنا أنكركا ما ٚنٌاه ىذا: نكركا ما يستحٌق أف يي م يي ػكىم ل
ما أنزؿ هللا ِبا من  ،، كىي أٚناء ٌٚنوىا ىم كآابؤىم ِبٚناء"أصوؿ الدين"

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

ة ىذه امٌ ػ. كع"االستدالؿ"ك "،ارػاالعتب"ك "،رػػػالنظ"ظ ػفهكذا لف ؛موضعػال
 . (ُ)«ةم يعتصم ابلكتاب كالسنٌ ػن لا تطرؽ مى إ٧نٌ  ،الضبلالت

الذم اثر بٌن علماء  ،جدؿ الكبلميٌ ػكما كاف ال: »كقاؿ سٌيد قطب
 ،ةالفلسفة اإلغريقيٌ  آفة من آفات ة، إاٌل حوؿ ىذه التعبًنات القرآنيٌ  ،مسلمٌنػال

ة ة العربيٌ عند اليهود كالنصارل، عند ٢نالطتها للعقليٌ  ،ةمباحث البلىوتيٌ ػكال
يف  ،أف نقع -حن اليـو ػن -ة الناصعة.. كما كاف لنا ة اإلسبلميٌ الصافية، كللعقليٌ 

 . (ِ)«!!بقضااي علم الكبلـ ،كٗناؿ القرآف ،د ٗناؿ العقيدةفسً ىذه اْلفة، فني 
 

                                                           
 .ّٖ/ْ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٓ/ُ :( يف ظبلؿ القرآفِ)
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 ألاحكام العملّيةمـجال 

 
 ٔنرج من )السلفٌية الواجبة( الكثًن من )اٞننسوابت العملٌية(، كأبرزىا:

ا من الصحابة،  -أ أف يكوف الرأم منسوابن إىل بعض السلف، كأف يكوف كاحدن
ا من التابعٌن، أك آحادنا من الصحابة، أك آحادنا من التابعٌن؛ كليس  أك كاحدن

 ، ثبواتن قطعًيا.رأاين اثبتنا، عن السلف، كٌلهم
أف ييفهىم من )الركاايت( كجود )اختبلؼ مؤثٌر(، بٌن )السلف(، يف بعض  -ب

 اْلراء العملٌية، اٞننسوبة إليهم، أك اٞننسوبة إىل بعضهم.
قائمنا  -أك اٞننسوب إىل بعضهم  -أف يكوف الرأم العملٌي اٞننسوب إليهم  -ج

 على أحاديث ضٌعفها العلماء، اتٌفاقنا.
قائمنا  -أك اٞننسوب إىل بعضهم  -يكوف الرأم العملٌي اٞننسوب إليهم أف  -د

 على أحاديث، اختلف العلماء، يف تصحيحها، أك يف تضعيفها.
دااًل  -أك اٞننسوب إىل بعضهم  -أف يكوف الرأم العملٌي اٞننسوب إليهم  -ه

ة.  داللة قطعٌية، على ٢نالفة األدٌلة القطعٌية اٞنعتربى
 ، كال سٌيما آراء الغبلة.قطعٌية اْلراء الفقهٌية صحيحةليست كٌل ف

 - يف عرؼ أىل زمانو - فهذا ابن تيمٌية يفٌرؽ بٌن ثبلثة استعماالت
  ؿ.، كالشرع اٞنبده )اٞنتأكهؿ( ؿؿ، كالشرع اٞنؤكه ، ىي: الشرع اٞننزه (الشرع)للفظ 

لة، من لدف اٜنكيم ، فيعين بو الشريعة اإلسبلمٌية اٞننزه (ؿالشرع اٞننزه )فأٌما 
. كىي شريعة معصومة  الصادؽ األمٌن ،العليم اٝنبًن، على الرسوؿ الكرمي

 ف مستطيع. من األخطاء، كالعمل ّنقتضاىا كاجب على كٌل مكله 
صيبوف فيها، ؿ، فيعين بو اجتهادات العلماء، اليت قد يي كأٌما الشرع اٞنؤكه 
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هاد أحد العلماء، بل العمل بو لـز الناس ابجتطئوف. كليس ألحد أف يي كقد ٫ني 
؛ كاإلنكار على ، ٞنن اعتقد أٌف حٌجتو ىي القويٌة، أك ٞنن ساغ لو تقليدهجائز
 ف فيها غًن جائز. اٞنخالً 

كا بنصوص ءؿ، فيعين بو ٓنريفات اٞنبطلٌن، الذين جاكأٌما الشرع اٞنبده 
 كأقواؿ كتفسًنات كآراء، ٢نالفة للصورة التنزيلٌية.

ق على طلى يي  - يف ىذا الزماف -( الشرع)فلفظ  ،اكأيضن : »ةقاؿ ابن تيميٌ 
ؿ: الكتاب كالسٌنة، ؿ. فاٞننزه ؿ، كشرع مبده ؿ، كشرع متأكه : شرع منزه ثبلثة معافو 

على  ،على كٌل كاحد، كمن اعتقد أنٌو ال ٩نب اتٌباعو ،فهذا الذم ٩نب اتٌباعو
اليت تنازع فيها العلماء، فاتٌباع  ،ؿ موارد االجتهادفهو كافر. كاٞنتأكه  ،بعض الناس

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

من اٞنتفٌقهة إذا رأل بعض الناس من اٞنشائخ الصاٜنٌن، يرل أنٌو يكوف الصواب 
ع ذلك، كغًنه قد خالف الشرع، كإ٧ٌنا خالف ما يظٌنو ىو الشرع، كقد يكوف م

ا ظٌنو خطأ، فيي  ثاب على اجتهاده، كخطؤه مغفور لو، كقد يكوف اْلخر ٠نتهدن
 ،فمثل األحاديث اٞنوضوعة، كالتأكيبلت الفاسدة ،ؿ٢نطئنا. كأٌما الشرع اٞنبده 

ـ أيضنا. كىذا من مثار النزاع، فإٌف  ره ـ، فهذا ٪ني كالتقليد اره  ،كاألقيسة الباطلة
وجب على كثًن من اٞنتصٌوفة كاٞنتفٌقرة اتٌباع قد يي  ،كثًننا من اٞنتفٌقهة كاٞنتكٌلمة

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

على اإلطبلؽ كفر كنفاؽ. كما أٌف كثًننا من اٞنتصٌوفة كاٞنتفٌقرة يرل مثل ذلك يف 
عٌما  ،شيخو كمتبوعو، كىو يف ىذا نظًن ذلك. ككٌل من ىؤالء قد يسوٌغ اٝنركج

ا، جاء بو الكتاب كالسٌنة، ٞنا يظٌنو معارضنا ٟنما، إٌما ٞنا يسٌميو ىذا ذكقن  ا ككجدن
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كمكاشفات ك٢ناطبات، كإٌما ٞنا يسٌميو ىذا قياسنا كرأاين كعقلٌيات كقواطع، ككٌل 
يف ٗنيع  ، ذلك من شعب النفاؽ، بل ٩نب على كٌل أحد تصديق الرسوؿ

ما أخرب بو، كطاعتو يف ٗنيع ما أمر بو، كليس ألحد أف يعارضو بضرب 
 .(ُ)«خطأ كضبلؿ فهو ،ِبراء الرجاؿ، ككٌل ما عارضو األمثاؿ، كال

على  - يف عرؼ الناس -قاؿ يي  (الشرع)كلفظ »: أيضنا قاؿ ابن تيمٌيةك 
كىذا ٩نب اتٌباعو، كمن  ، ؿ: كىو ما جاء بو الرسوؿ: الشرع اٞننزه ثبلثة معافو 

 ،ؿ: كىو آراء العلماء اجملتهدين فيهاخالفو كجبت عقوبتو. كالثاّن: الشرع اٞنؤكه 
ـ، كليس ألحد حره ػجب، كال يي ػيسوغ اتٌباعو، كال يك٥نوه. فهذا  ،كمذىب مالك

ؿ: منع عمـو الناس منو. كالثالث: الشرع اٞنبده 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 البٌنًٌ 
 .(ِ)«...حو ذلكػكن ،يػبػىذا مذى :و قاؿػكل ،ميتة حبلؿػالدـ كال إفٌ 

ابن تيمٌية أٌف أقواؿ اجملتهدين ليست ّننزلة األحكاـ الشرعٌية؛  كبٌٌنى 
كأ٘ند بن حنبل ّنى عن » كلذلك كاف العلماء ينهوف عن تقليدىم، فقاؿ:

كتقليد غًنه من العلماء يف الفركع، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإٌّنم  ،تقليده
لن يسلموا أف يغلطوا. كقاؿ: ال تقٌلدّن، كال مالكنا، كال الثورٌم، كال الشافعٌي. 
كقد جرل يف ذلك على سنن غًنه من األئٌمة، فكٌلهم ّنوا عن تقليدىم، كما 

د أ٘ند كغًنه يف قله فكيف يي  ؛لعلماءكتقليد غًنه من ا ،ّنى الشافعٌي عن تقليده
مثل أِب داكد السجستاٌّن، كإبراىيم اٜنرٌِب،  - أصوؿ الدين؟ كأصحاب أ٘ند

                                                           
 .ِّٔ-ِّٓ/ُُ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُٖٔ/ّ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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كعثماف بن سعيد الدارمٌي، كأِب زرعة، كأِب حامت، كالبخارٌم، كمسلم، كبقٌي بن 
، كابنيو ٢نلد، كأِب كعبد هللا، كعبد هللا بن عبد الر٘نن  ،حػصال :بكر األثـر

الذين ىم من أكابر أىل العلم  ،مٌي، ك١نٌمد بن مسلم بن كارة، كغًن ىؤالءالدار 
يقبلوف كبلـ أ٘ند كال غًنه إاٌل ُنٌجة يبٌينها ٟنم، كقد ٚنعوا  ال - كالفقو كالدين

العلم كما ٚنعو ىو، كشاركوه يف كثًن من شيوخو، كمن مل يلحقوه أخذكا عن 
ها من يعرؼ أحواؿ اإلسبلـ أصحابو الذين ىم نظراؤه، كىذه األمور يعرف

 .(ُ)«كعلمائو
قد ّنوا الناس عن   كىؤالء األئٌمة األربعة»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

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

فسألو عن مسألة الصاع، كصدقة  ،ّنالك - أبو يوسف -أفضل أصحابو 
اٝنضراكات، كمسألة األجناس، فأخربه مالك ّنا تدٌؿ عليو السٌنة يف ذلك، 

لرجع  ،رأيت اي أاب عبد هللا، كلو رأل صاحيب ما ،: رجعت إىل قولك(ِ)فقاؿ
خطئ، صيب كأي ، أي إىل قولك كما رجعت. كمالك كاف يقوؿ: إ٧ٌنا أَّن بشره 

فاعرضوا قوِل على الكتاب كالسٌنة، أك كبلمنا ىذا معناه. كالشافعٌي كاف يقوؿ: 
فاضربوا بقوِل اٜنائط، كإذا رأيت اٜنٌجة موضوعة على  ،إذا صٌح اٜنديث

ٌما ذكر أنٌو اختصره من مذىب ػل -ٌي ػمزنػختصر الػفهي قوِل. كيف م ،الطريق
كتقليد  ،مو ّنيو عن تقليدهقاؿ: مع إعبل -من أراد معرفة مذىبو لً  ،الشافعيٌ 

 ،كال تقٌلدكا مالكنا ،غًنه من العلماء. كاإلماـ أ٘ند كاف يقوؿ: ال تقٌلدكّن

                                                           
 .َُّ-ُِٗ/ٔ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 ( إذا كاف قوؿ أِب يوسف ىو جواب )لػٌما(، فيجب حذؼ الفاء من عبارة: )فقاؿ(.ِ)
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كال الثورٌم، كتعٌلموا كما تعٌلمنا. ككاف يقوؿ: من قٌلة علم الرجل  ،الشافعيٌ  كال
أف يقٌلد دينو الرجاؿ، كقاؿ: ال تقٌلد دينك الرجاؿ، فإٌّنم لن يسلموا من أف 

يف ٗنيع  ،ا... لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدٌلة التفصيلٌيةيغلطو 
و، كيلزمو كٌل ما يعجز عنو من التفقٌ  أموره، فيسقط عنو ما يعجز عن معرفتو، ال

 . (ُ)«ما يقدر عليو...
 على كرسولو، هللا، كبلـ يػحمل أف ألحػػػػد كليس»: أيضناكقاؿ ابن تيمٌية 

 هللا، مراد على يدؿٌ  ما -كرسولو  هللا كبلـ من - يتبٌٌن  لػم إف مذىبو؛ كفق
 هللا قوؿ ليس ؛ كرسولو تعاىل، هللا لقوؿ اتبعة، العلماء فأقواؿ كإاٌل، كرسولو؛
 .(ِ)«...ألقوالػهم اتبعنا كرسولو
حكم ػالواجب االتٌباع، كال ،ؿمنزه ػحكم الػكالفرؽ بٌن ال»ابن القٌيم: كقاؿ  

ؿ: الذم أنزلو حكم اٞننزه ػأٌف ال - يكوف جائز االتٌباعالذم غايتو أف  -ؿ مؤكه ػال
كحكم بو بٌن عباده، كىو حكمو الذم ال حكم لو سواه. كأٌما  ،هللا على رسولو

 ،ركفه اليت ال ٩نب اتٌباعها، كال يي  ،ؿ، فهو أقواؿ اجملتهدين اٞنختلفةاٜنكم اٞنؤكه 
حكم هللا كرسولو، بل قالوا: ق من خالفها، فإٌف أصحاِبا مل يقولوا: ىذا فسه يي  كال

موا بو األٌمة. بل قاؿ لزً اجتهدَّن برأينا، فمن شاء قبلو، كمن شاء مل يقبلو؛ كمل يي 
 ،حنيفة: ىذا رأيي، فمن جاءَّن ِنًن منو قبلناه. كلو كاف ىو عٌن حكم هللا أبو

استشاره الرشيد  ،يوسف ك١نٌمد كغًن٨نا ٢نالفتو فيو. ككذلك مالك ٞنا ساغ ألِب
، فمنعو من ذلك، كقاؿ: قد تفٌرؽ أصحاب إعلى ما يف اٞنوطٌ  ،مل الناسأف ٪ن
غًن ما عند اْلخرين. كىذا  ،يف الببلد، كصار عند كٌل قـو علمه  ، هللا رسوؿ

                                                           
 .ُُٖ-ُُٕ/َِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ِٕ-ِٔ/ٕ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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إذا جاء اٜنديث  ،وصيهم برتؾ قولوينهى أصحابو عن تقليده، كيي  الشافعيٌ 
كدٌكّنا، كيقوؿ:  ،ر على من كتب فتاكيونكً يي  ،ِنبلفو. كىذا اإلماـ أ٘ند

، كخذ من حيث أخذكا. كلو علموا ،تقٌلد فبلَّنن  كال ،تقٌلدّن ال أٌف   كال فبلَّنن
ٜنٌرموا على أصحاِبم ٢نالفتهم، كٞنا ساغ ألصحاِبم  ،٩نب اتٌباعو ،أقواٟنم كحي

كل فيت ِنبلفو، فًني ٌُث يي  ،فتوا ِنبلفهم يف شيء، كٞنا كاف أحدىم يقوؿ القوؿأف يي 
كأكثر من ذلك. فالرأم كاالجتهاد أحسن  ،ألة القوالف كالثبلثةعنو يف اٞنس

خرج ػكال ي ،خالفوػمسلم أف يػحٌل لػؿ ال يمنزه ػحكم الػأحوالو أف يسوغ اتٌباعو. كال
٪نٌل تنفيذه،  فبل - كىو اٜنكم بغًن ما أنزؿ هللا - ؿمبده ػحكم الػعنو. كأٌما ال

 . (ُ)«بٌن الكفر كالفسوؽ كالظلميسوغ اتٌباعو، كصاحبو  العمل بو، كال كال
و ِبنٌ  ،كرسولو هللا،على  ،فيت أف يشهدال ٩نوز للمي »كقاؿ ابن القٌيم أيضنا: 

ما يعلم أٌف األمر فيو  ػ لً إاٌل  ؛أك كرىو ،وأك أحبه  ،أك أكجبو ،موأك حره  ،أحله كذا
أك   ،جابوػأك إي ،موػحريػأك ت ،على إابحتو ،كرسولو هللا، ا نصه مٌ ػم ،كذلك

فليس لو أف  ،ده دينوعٌمن قلٌ  ،اهالذم تلقٌ  ،ا ما كجده يف كتابوكراىتو، كأمٌ 
 هللاٌر الناس بذلك، كال علم لو ُنكم ػكرسولو بو، كيغ ،يىشهد على هللا

 .(ِ)«..كرسولو.
 
  
 
 

                                                           
 .ِْٕ-َْٕ( الركح: ُ)
 .ِٕ/ٔ( إعبلـ اٞنوٌقعٌن: ِ)
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دّية غير الواحبة
َ

 أمثلة للمنسوبات الَعق

 
 صورة فػي مرٌتيػن، بعينيو، ربهو، مػحٌمده  رأل»: قاؿ عٌباس، أنٌو نيسب إىل ابن -

 . (ُ)«أمرد شابٌ 
ـٌ  -  رأيت: يقوؿ ،هللا  رسوؿ سػمعت» أٌّنا قالت: الطفيل، نيسب إىل أ

 نعبلف رجليو يف ساقيو، أنصاؼ إىل الفردكس، من خضر يف الػمناـ، يف ربٌػي،
 .(ِ)«ذىب من فراش كجهو على ذىب، من
 ىل: يسألو عٌباس، بن هللا عبد بعث إىل» أنٌو عمر، نيسب إىل عبد هللا بن -

 رسولو، عليو فرده  رآه، قد نعم، أف: إليو فبعث كتعاىل؟ تبارؾ ربهو، مػحٌمده  رأل
 من أربعة ٓنملو ذىب، من كرسيٌ  على رآه: فقاؿ: قاؿ رآه؟ كيف: فقاؿ

 ثور، صور يف كملك أسد، صورة يف كملك رجل، صورة يف ملك اٞنبلئكة:
 .(ّ)«ذىب من فراش دكنو خضراء، ركضة يف نسر، صورة يف كملك

 جاءّن إذ يف اٞنسجد، جالس أَّن بينما»: قاؿ حينٌن، أنٌو بن نيسب إىل عيبيد -
 ٚنعت: قتادة فقاؿ الناس، إلينا كاثب كٓنٌدث، إِله  كجلس النعماف، بن قتادة
 كاستلقى، عرشو، على استول خلقو، من فرغ لىٌما هللا إفٌ : يقوؿ ،هللا  رسوؿ
 .(ْ)«لبشر تصلح ال إٌّنا: كقاؿ األخرل. على رجليو، إحدل ككضع

 فيهنٌ  ّنا السبع، السماكات  هللا يطوم»: قاؿ عٌباس، أنٌو نيسب إىل ابن -

                                                           
 .ُّٔإبطاؿ التأكيبلت:  (ُ)
 .ُّٕ( إبطاؿ التأكيبلت: ِ)
 .ُّٖ-ُّٕ( إبطاؿ التأكيبلت: ّ)
 .َُٗ-ُٖٗ( إبطاؿ التأكيبلت: ْ)
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 ييرل فبل بيمينو، ذلك كلٌ  يطوم اٝنبلئق، من فيهنٌ  ّنا كاألرضٌن، اٝنبلئق؛ من
 يف كٌلو ذلك فيكوف شيء، اٝننصر عند من ييرل كال شيء، اإلِباـ عند من

 .(ُ)«خردلة ّننزلة كٌفو
 الذراعٌن، نور من اٞنبلئكة هللا خلق»: أنٌو قاؿ عمرك، عبد هللا بن نيسب إىل -

 . (ِ)«كالصدر
 هللا، يضحك: " هللا، رسوؿ قاؿ»: قاؿ نيسب إىل جابر بن عبد هللا، أنٌو -

 . (ّ)«كأضراسو لػهواتو بدت حٌَّت  ربُّكم،
 يف البطحاء، يف جالسنا كاف» أنٌو اٞنطٌلب، عبد بن نيسب إىل العٌباس -

: فقاؿ إليها، فنظركا سحابة، علتهم إذ فيهم... جالس  هللا كرسوؿ عصابة،
:  هللا رسوؿ: فقاؿ السحاب، ىذا نعم،: قالوا ىذه؟ اسم ما تدركف ىل

 كم تدركف كىل: قاؿ ُثٌ  كالعناف؟:  هللا رسوؿ فقاؿ كاٞنزف،: فقالوا كاٞنزف؟
 ما بعد فإفٌ : قاؿ ندرم. ما كهللا، ال،: قالوا كاألرض؟ السماء بٌن ما بيعد

 اليت السماء إىل سنة، كسبعوف ثبلث كإٌما اثنتاف، كإٌما كاحدة، إٌما: بينهما
 السابعة السماء فوؽ: قاؿ ُثٌ  كذلك، ٚنوات سبع عٌدىنٌ  حٌَّت  كذلك، فوقها
 أكعاؿ، ٖنانية ذلك فوؽ ُثٌ  ٚناء، إىل ٚناء بٌن ما مثل كأسفلو، أعبله بٌن ُنر،

 بٌن العرش، ظهورىنٌ  فوؽ ُثٌ  ٚناء، إىل ٚناء بٌن كما كركبهٌن، أظبلفهنٌ  بٌن ما
 .(ْ)«ذلك فوؽ كهللا ٚناء، إىل ٚناء بٌن ما مثل كأسفلو أعبله

                                                           
 .ْْٔ-ْْٓ/ِ( العظمة: ُ)
 .ُِِ( إبطاؿ التأكيبلت: ِ)
 .ُِْ( إبطاؿ التأكيبلت: ّ)
 .ِّٓ-ِّْ/ُ( التوحيد: ْ)
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: فقالت ، النيبٌ  إىل امرأة أتت»: قاؿ خليفة، أنٌو بن هللا نيسب إىل عبد -
؛ فعظهم اٛنٌنة، ييدًخلين أف هللاى  ادعي   السماكات كسع كرسٌيو إفٌ  :فقاؿ الربه

 أصابعو كمدٌ  أصابع، أربع قدر إاٌل  منو يفضل فما عليو، ليقعد كإنٌو كاألرض،
 .(ُ)«ييثًقلو من ركبو إذا اٛنديد، الرحل كأطيط أطيطنا لو كإفٌ  األربع،

 مىقىامنا رىبُّكى  يػىبػٍعىثىكى  أىفٍ  عىسىى﴿ نيسب إىل ٠ناىد، يف تفسًن قولو تعاىل: -
 . (ّ)«العرش على ييقًعده»أنٌو قاؿ:  ،(ِ)﴾١نىٍميودنا

 عزٌتو، يف اٛنٌبار، كفوقو العرش، ٘نلوا حٌن أٌّنم بلغنا كقد»قاؿ الدارمٌي:  -
 حوؿ، "ال ليقًٌنوا: حٌَّت  ركبهم، على كجثوا كاستكانوا، ٘نلو، عن ضعفوا كِبائو،

 بو استقلٌ  ما ذلك لوال .كإرادتو هللا، بقدرة بو فاستقٌلوا اب"؛ إاٌل  قٌوة، كال
 الستقره  شاء قد كلو .فيهنٌ  من كال كاألرض، السماكات كال اٜنىمىلة، كال العرش،

 عرش على فكيف ربوبٌيتو، كلطف بقدرتو، بو فاستقٌلت بعوضة، ظهر على
 . (ْ)«السبع؟ كاألرضٌن السبع، السماكات من أكرب عظيم

 تعليق: 
الػمنسوابت العىقىديٌة عن )السلفٌية الواجبة(؛ ألٌّنا فاقدة لشرط ٔنرج ىذه  

  .القطعٌية، كشرط الكٌلٌية
 (،حنابلة(، الذين أقاموا عقيدة )اإلقعادػخالف يف ذلك إاٌل )غبلة الػكال ي

 جاىد(!!!مػ على أساس )أثػػر ،العرش()على 

                                                           
 .ُٖٓ( نقض اإلماـ أِب سعيد: ُ)
 .ٕٗ( اإلسراء: ِ)
 .ُِْ/ُ( السٌنة، اٝنبٌلؿ: ّ)
 .ُّٕ( نقض اإلماـ أِب سعيد: ْ)
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 رده  مىن: قاؿ كاصل، بن أ٘ند بن ١نٌمد فسمعتي »خبٌلؿ: ػقاؿ أبو بكر ال 
 .   (ُ)«جهميٌ  فهو ٠ناىد، حديث
فهو عندَّن  ،أاب داكد يقوؿ: من أنكر ىذا كٚنعتي »خبٌلؿ أيضنا: ػكقاؿ ال 

 ة، كذلك أفٌ ظة اٛنهميٌ غايى ريدكف مي ثوف ِبذا، يي ، كقاؿ: ما زاؿ الناس ٪ندًٌ مه هى تػٌ مي 
 . (ّ)«(ِ)ءعلى العرش شي ركف أفٌ نكً ة يي اٛنهميٌ 

د بن عبدكس، كاٜنسن بن صاحل، كأخربّن ١نمٌ »خبٌلؿ أيضنا: ػكقاؿ ال
، قاؿ: قاؿ أبو بكر بن مركذمٌ ػمن بعض، قاال: ثنا أبو بكر ال مُّ ػكبعضهما أتى 

على  مه هى تػٌ فهو مي  ،فسكت ،عنده ىذه األحاديث تٍ رى كً اد اٞنقرئ: من ذي ٘نٌ 
فهو عندَّن  ،ىا: من رده اإلسبلـ، فكيف من طعن فيها؟ كقاؿ أبو جعفر الدقيقيٌ 

 ىذا إاٌل  : ال يردُّ اس الدكرمٌ كقاؿ عبٌ  .(ْ)اىذا أف يتق كم من رده ، كحي جهميٌ 
كقاؿ  .كالتسليم لو ،، كقاؿ إسحاؽ بن راىويو: اإل٬ناف ِبذا اٜنديثمه هى تػٌ مي 

كقاؿ  .فهو جهميٌ  ،ىذا اٜنديث : من رده القوىستاّنٌ  عليٌ  إسحاؽ ألِب
 ،مه هى تػٌ فهو مي  ،ه على العرشدي قعً يي :  فضيلة النيبٌ  للذم رده  ،اؽاب الورٌ الوىٌ  عبد

منذ  ،ث بو العلماءي : ىذا اٜنديث حده كقاؿ إبراىيم األصبهاّنٌ  .على اإلسبلـ
عن  ،٘نداف بن عليٌ   أىل البدع، قاؿ: كسألتي ه إاٌل ٌن كمئة سنة، كال يردُّ ستٌ 

 أىل ه إاٌل ا يردُّ أحدن  و منذ ٙنسٌن سنة، كما رأيتي ىذا اٜنديث، فقاؿ: كتبتي 
 أىل ر ىذا إاٌل نكً كما يي  :ثنا ىاركف بن معركؼ: حدٌ يٌ ػحربػكقاؿ إبراىيم ال .البدع

                                                           
 .ُِْ/ُ( السٌنة، اٝنبٌلؿ: ُ)
 ذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )شيئنا(.ك( ِ)
 .ُِٓ-ُِْ/ُ( السٌنة، اٝنبٌلؿ: ّ)
 : )يػيتهقى(.لعٌل مرادهذا يف اٞنطبوع، ك ك( ْ)
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ى  ن هللاي سخً قاؿ ىاركف بن معركؼ: ىذا حديث يي  .البدع الزَّندقة، قاؿ:  بو أعٌني
ب م يستوجً ػل ا دن ١نمٌ  أفٌ  مى يقوؿ: من توىه  ماعيل السلميٌ ػد بن إس١نمٌ  كٚنعتي 
أاب عبد هللا  اب العظيم، قاؿ: كٚنعتي  فهو كافره  ،٠ناىد ما قاؿ  من هللا

ده قعً يقوؿ: نعم، يي  - يعين العابد - د بن مصعب١نمٌ  اؼ يقوؿ: ٚنعتي اٝنفٌ 
   .(ُ)«ومنزلتى  لًنل اٝنبلئقي  ؛على العرش

أاب بكر بن صدقة، يقوؿ: قاؿ إبراىيم  كٚنعتي »خبٌلؿ أيضنا: ػكقاؿ ال
ث بو عن ٠ناىد، فجعل يقوؿ: ىذا حده  ،ليثا، كذكر حديث يومن  حرِبٌ ػال

 ؟فكم ترل كاف يف اجمللس ؛كس الناسؤ على ر  ،مجلسػعثماف بن أِب شيبة يف ال
ث ِبذا اٜنديث،  قاـ إىل عثماف، فقاؿ: ال ٓندًٌ إنساَّنن  ا، فرتل لو أفٌ عشرين ألفن 

 :بن صدقةل، قاؿ أبو بكر تً  كقد قي إاٌل  مه ػن ثى ه، تراه كاف ٫نرج مً إنكارى  أك أظهرى 
 .(ِ)« القتلو عندم إاٌل ، ما حكمي ؽى دى كصى 

                                                           
 .ُِٕ/ُ( السٌنة، اٝنبٌلؿ: ُ)
 .َِِ-ُِٗ/ُ( السٌنة، اٝنبٌلؿ: ِ)
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 أمثلة للمنسوبات الفقهّية غير الواحبة

 
-  :  حبلالن  ككاف أجل، إىل النكاح كىو اٞنتعة، نكاح ٩نوز كال»قاؿ ابن حـز

 سخنا، ن ولورس لساف على تعاىل، هللا نسخها ، ُثٌ  هللا رسوؿ عهد على
 من ٗناعةه   هللا رسوؿ بعد ٓنليلها على ثبت كقد .القيامة يـو إىل اباًت،

 بن كجابر الصٌديق، بكر أِب بنت : أٚناء 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، اٝندرٌم، سعيد كأبو
 آخر قرب إىل كعمر، بكر، أِب ، كمٌدةهللا  رسوؿ مٌدة الصحابة، ٗنيع عن

 كعن .توقُّف فيها عليٌ  كعن الزبًن، ابن عن إابحتها يف كاختيلف .عمر خبلفة
 كأابحها فقط، عدالف عليها يشهد لػم إذا أنكرىا إ٧ٌنا أنٌو اٝنطٌاب بن عمر

 فقهاء كسائر جبًن، بن كسعيد كعطاء، طاكس،: التابعٌن كمن .عدلٌن بشهادة
. "اإليصاؿ"بػ اٞنوسـو كتابنا يف اٞنذكورة، اْلاثر تقٌصينا كقد .هللا أعٌزىا مٌكة،
 عن: فيها كاختيلف .األنصارمٌ  عمرة أِب ابن كعن عمر، ابن عن ٓنر٬نها كصحٌ 
 من عقدىا، كفسخ بتحر٬نها، قاؿ ك٣ٌنن .الزبًن كابن عٌباس، كابن كعمر، علٌي،

 يصحٌ : زيفىر سليماف. كقاؿ كأبو كالشافعٌي، كمالك، حنيفة، أبو: الػمتأٌخرين
 كاٞنوىوبة، الشغار، ٓنرمي صحٌ  لقد: مػحٌمد أبو قاؿ .الشرط كيبطل العقد،

 كنقتصر .ابلتناقض يبالوف ال كلكٌنهم اٞنتعة، من أبٌني  التحرمي يف كىي فأابحوىا،
 عن الرزٌاؽ، عبد طريق من ركيناه ما كىو اثبت، خرب على ٓنر٬نها يف اٜنيٌجة من

 عن اٛنهيٌن، سربة بن الربيع عن العزيز، عبد بن عمر بن العزيز عبد عن معمر،
 سػمعت فقاؿ: كفيو: الػحديث، فذكر ، هللا رسوؿ مع خرجنا: قاؿ أبيو،

 أجل، إىل امرأة تزٌكج كاف "من: كيقوؿ ٫نطب، الػمنرب ، على هللا رسوؿ
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 حرهمها قد هللا فإفٌ  كيفارقها، شيئنا، أعطاىا ٣نٌا يسرتجع كال ٟنا، ٌٚنى ما فلييعًطها
 أمٌنا فقد القيامة، يـو إىل حيٌرًـ ما: ١نٌمد أبو قاؿ .القيامة" يـو إىل عليكم،
 فمن .مسٌمى أجل على إاٌل  يقع لػم العقد ألفٌ  ففاسد؛ زيفىر، قوؿ كأٌما .نسخو
ا، ألزمهما فإنٌو العقد، كأجاز الشرط، ىذا أبطل  التزماه كال قٌط، يتعاقداه لػم عقدن
 أجل: إىل اٞنعقود العقد أفٌ  -شٌك  ببل - يدرم سليم حسٌ  ذم كلٌ  ألفٌ  قٌط،
 تعاقداه، عقد إبطاؿ الباطل .. فمن.أجل غًن إىل ىو الذم العقد، غًن ىو

ا كإلزامهما  أمرَّن الذم بو مأمرَّن أف إاٌل  البٌتة، ٪نلٌ  ال كىذا يتعاقداه، لػم عقدن
 .(ُ)«دكنو، كاب تعاىل التوفيق أحد ال كاٜنٌج، كالصـو كالزكاة ابلصبلة
 تعليق: 
سواء صٌحت نسبة القوؿ ِبابحة الػمتعة، إىل بعض السلف، صٌحة  

قطعٌية، أـ لػم تصٌح؛ فإٌف القوؿ ِبابحة اٞنتعة قوؿ خارج عن )السلفٌية الواجبة(؛ 
 فقد شرط )الكٌلٌية(، ببل خبلؼ.ألنٌو قد 

قد ذىبوا إىل القوؿ بتحرمي  -ببل خبلؼ  -)السلف الصاحل( فجمهور 
ّنعىن أٌّنم حٌرموىا من تلقاء أنفسهم، بل ّنعىن أٌّنم شهدكا  ىذه اٞنتعة اٞنؤقٌتة، ال

قد حرهمها؛ فيكونوف قد اطٌلعوا على األدلٌة الشرعٌية القطعٌية،   على أٌف هللا
 الشرعٌي، من تلك األدلٌة. الداٌلة على ٓنر٬نها، مع فهمهم السليم للمراد

أٌما الذين نيًسب إليهم القوؿ ِبابحة الػمتعة؛ فقد تكوف النسبة إليهم 
ابطلة، كليس ىذا ببعيد؛ فإٌّنا ركاايت آحاد، ال تيفيد أكثر من الظٌن، يف 

 أحسن أحواٟنا. 
غًنى مدركٌن للمراد  -الذين نسبوا إليهم ذلك القوؿ  -كقد يكوف الركاة 

                                                           
 .َُّ-ُِٕ/ٗ( اٌلى ابْلاثر: ُ)
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 قواٟنم، إف صٌحت عنهم. اٜنقيقٌي أل
كقد يصٌح قوؿ بعضهم ابإلابحة؛ لعدـ االٌطبلع على األدلٌة اٌرًمة؛ 

 كليس ىذا ببعيد؛ فليسوا ّنعصومٌن من اٝنطإ، إاٌل إذا أٗنعوا.
 -على غًن النكاح الصحيح  -كقد دلٌلنا على أٌف اٞنتعة »قاؿ الطربٌم:  

أغىن عن إعادتو، يف ىذا اٞنوضع. كأٌما حراـ، يف غًن ىذا اٞنوضع من كتبنا، ّنا 
ٌي بن كعب، كابن عٌباس، من قراءهتما: "فما استمتعتم بو منهٌن ػبى كم عن أي ري  ما

سٌمى"، فقراءة ِنبلؼ ما جاءت بو مصاحف اٞنسلمٌن، كغًن جائز إىل أجل مي 
بو اٝنرب القاطع العذر، عٌمن  م مأتً ػق يف كتاب هللا تعاىل شيئنا للحً ألحد أف يي 

 . (ُ)«٩نوز خبلفو ال
 

                                                           
 .ٖٗٓ/ٔ( جامع البياف: ُ)
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 أمثلة للمنسوبات التفسيرّية غير الواحبة

 
 العلم أىل فإفٌ  بو، ك٨ٌنها ابٞنرأة، يوسف ىمٌ  من كاف ما فأٌما»قاؿ الطربٌم:  -

 ككيع، بن كسفياف كيريب، أبو حٌدثنا ما ذاكريه، كذلك أَّن ما ذلك يف قالوا
 عن سليماف، أِب بن عثماف عن عييينة، ابن ثنا: قالوا الرازٌم، موسى بن كسهل

 حىله : قاؿ بلغ؟ ما يوسف ىمٌ  عن سيئل عٌباس، ابن عن ميليكة، أِب ابن
 كيريب. حٌدثنا ألبػي الػحديث لفظ الػخاًتن. مػجلس منها كجلس اًٟنٍميافى،

 يزيد أِب بن هللا عيبيدي  ٚنع: قاؿ عييينة، ابن ثنا: قاال ككيع، كابن كيريب، أبو
 ٠نلس منها جلس: قاؿ ،(ُ)﴾ًِبىا كىىىمه  بًوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ ﴿ يف قولو: عٌباس ابنى 

 علٌي، بن كعمرك اٜنٌساٌّن، هللا عبد بن زايد اًٟنٍمياف. حٌدثنا كحىله  اٝناًتن،
: قاؿ يزيد، أِب بن هللا عيبيد عن عييينة، بن سفياف ثنا: قالوا ١نٌمد، بن كاٜنسن
 منها كجلس اًٟنٍمياف، حىله : قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: سيئل عٌباس ابن ٚنعتي 
 عن عدٌم، أِب بن ١نٌمد ثنا: قاؿ هللا، عبد بن زايد اٝناًتن. حٌدثين ٠نلس

 يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: عٌباس ابن سألتي : قاؿ ميليكة، أِب ابن عن جيريج، ابن
 ٬ناف، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ ككيع، ابن رًجليها. حٌدثنا بٌن كجلس لو، استلقت: قاؿ
 استلقت: قاؿ ،﴾ًِبىا كىىىمه  ًبوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ ﴿ميليكة:  أِب ابن عن جيريج، ابن عن
 عن سفياف، ثنا: قاؿ عقبة، بن قبيصة ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، ثيابىو. حٌدثين كحىله  لو،
 ما ،﴾ًِبىا كىىىمه  بًوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿عٌباس ابن عن ميليكة، أِب ابن عن جيريج، ابن

ا. حٌدثين أك ثيابىو، كحله  رًجليها، بٌن كجلس لو، استلقت: قاؿ بلغ؟  اٞنثىٌن، ثياِبى
 ميليكة، أِب ابن عن جيريج، ابن عن سعيد، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ إسحاؽ، ثنا: قاؿ

                                                           
 .ِْيوسف:  (ُ)
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 قفاىا، على استلقت: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما عٌباس: ابن سألتي : قاؿ
 كحٌدثنا ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو ثيابىو. حٌدثنا لينزع رًجليها؛ بٌن كقعد
 سيئل: قاؿ ميليكة، أِب ابن عن عمر، بن َّنفع عن أِب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن
: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما ،﴾ًِبىا كىىىمه  ًبوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو عن عٌباس، ابن

ػػػله   ثنا: قػاال ككيع، كابن كيريب، أبو السراكيل. حٌدثنا يعين الػًهٍمياف، حى
 كىىىمه  ًبوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو يف ٠ناىد، عن األعمش، ٚنعتي : قاؿ إدريس، ابن
 هللا عبد بن زايد لو. حٌدثين كاستلقت ثػينهتو، حٌَّت  السراكيل، حىله : قاؿ ،﴾ًِبىا

: قولو يف ٠ناىد، عن األعمش، ثنا: قاؿ سيعًن، بن مالك ثنا: قاؿ اٜنٌساٌّن،
 الػًميتػىنىًٌن. حٌدثنا على كقع حٌَّت  سراكيلو، حىله : قاؿ ،﴾ًِبىا كىىىمه  بًوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ ﴿

 ٤نيح، أِب ابن عن معمر، عن ثور، بن ١نٌمد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن ١نٌمد
 من الرجل ٠نلس منها جلس: قاؿ ،﴾ًِبىا كىىىمه  ًبوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ ﴿ ٠ناىد: عن

 بن القاسم ثين: قاؿ شبل، ثنا: قاؿ حيذيفة، أبو ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، امرأتو. حٌدثين
 ٨نٌو كأٌما لو، فاستلقت بو، ٨ٌنها أٌما: قاؿ ،﴾ًِبىا كىىىمه  بًوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿بزٌة أِب
 ثنػي: قاؿ مػحٌمد، بن الػحسن ثيابو. حٌدثنا كنزع رًجليها، بٌن قعد فإنٌو ِبا،

: قاؿ ميليكة، أِب بن هللا عبد أخربّن: قاؿ جيريج، ابن عن ١نٌمد، بن حٌجاج
 بٌن كجلس لو، استلقت: قاؿ يوسف؟ ىمٌ  من بلغ ما: عٌباس البن قلت

 اليماف، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ اًٜنٌماٌّن، ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، ثيابىو. حٌدثين ينزع رًجليها،
 حىله : قاال كعكرمة، جيبًن، بن سعيد عن بذ٬نة، بن عليٌ  عن سفياف، عن

 ١نٌمد بن عمرك ثنا: قاؿ ككيع، ابن اٝناًتن. حٌدثنا ٠نلس منها كجلس السراكيل،
: ، قاؿ﴾ًِبىا كىىىمه  ًبوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿٠ناىد عن جابر، عن شريك، عن العنقزٌم،
 العزيز، عبد ثنا: قاؿ اٜنارث، الثػٌُّنات. حٌدثين بلغ حٌَّت  ثيابىو، كحله  استلقت،

 كىىىمه  ًبوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ ﴿جيبًن:  بن سعيد عن حصٌن، أِب عن قيس، ثنا: قاؿ



058 

 أخربَّن: قاؿ ٪نٍن، بن اٜنسن سراكيلو. حٌدثين ًتٌكةى  أطلقى : قاؿ ،﴾ًِبىا
 عػػػن سليماف، أبػي بن عثمػػاف عن عييينة، ابن أخبػرَّن: قػػاؿ الرزٌاؽ، عبػد
: قاؿ بلغ؟ ما يوسف ىمٌ  عن سيئل عٌباس ابن شهدتي  :قاؿ ميليكة، أِب ابن
 ييوصىف ٩نوز أف ككيف: قائل قاؿ فإف اٝناًتن. ٠نلس منها كجلس اًٟنٍمياف، حىله 

 فقاؿ ذلك؛ يف اختلفوا العلم أىل إفٌ : قيل نيبٌّ؟  كىو ىذا، ّنثل يوسف
 من ليكوف ِبا؛ هللا ابتبله فإ٧ٌنا ِنطيئة، األنبياء من ابتيلي ٣ٌنن كاف: بعضهم

، على ، هللا  على يٌتكل كال منها، إشفاقنا طاعتو؛ يف فيجدٌ  ذكرىا، إذا كىجىلو
 موضع ليعرًٌفهم بذلك؛ هللا ابتبلىم بل: آخركف كقاؿ. كر٘نتو هللا، عفو سعة

 بل: آخركف كقاؿ. اْلخرة يف عليو، عقوبتهم كتركو عنهم، بصفحو عليهم، نعمتو
 اإلايس كترؾ هللا، ر٘نة رجاء يف الذنوب، ألىل أئٌمة ليجعلهم بذلك؛ ابتبلىم

 القرآف كٌَكلوا السلف، أقواؿ خالف ٣ٌنن آخركف كأٌما. اتبوا إذا عنهم، عفوه من
 اٞنرأة ٨ٌنت كلقد: معناه: بعضهم فقاؿ ٢نتلفة، أقواالن  ذلك يف قالوا فإٌّنم ِبرائهم،
 من أرادتو ٣نٌا بو، ٟنٌمها ّنكركه؛ يناٟنا أك يضرِبا، أف يوسف ِبا كىمه  بيوسف،
 أذاىا، من بو ىمه  عٌما ذلك ككفهو ربٌو، برىاف يوسف رأل أفٌ  لوال الػمكركه،

: قولو ذلك صٌحة على كالشاىد: قالوا نفسها. ًقبل من ارتدعت أٌّنا ال
 بو ىمه  كاف ما ىو فالسوء: قالوا ،(ُ)﴾كىاٍلفىٍحشىاءى  السُّوءى  عىٍنوي  لًنىٍصًرؼى  كىذىًلكى ﴿
 بو، ٨نهت كلقد: الكبلـ معىن: منهم آخركف كقاؿ. الفحشاء غًن كىو أذاىا، من

 أف لوال يوسف، ِبا كىمه : فقيل يوسف، عن اٝنرب ابتيدئ ُثٌ  عنها، اٝنرب فتناىى
 هللا كأفٌ  ِبا، يػىهيمه  لػم يوسف أف إىل الكبلـ معىن كجههوا كأٌّنم ربٌو، برىاف رأل
 فلم ربػٌػًػو، برىاف رأل كلكٌنو ِبا، لىػهىمه  ربػٌػًػو برىافى  رؤيتو لوال يوسف أفٌ  أخرب إ٧ٌنا

                                                           
 .ِْ( يوسف: ُ)
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تػهبػىٍعتيمي  كىرىٍ٘نىتيوي  عىلىٍيكيمٍ  اَّللهً  فىٍضلي  كىلىٍوالى : ﴿قيل كما ِبا، يػىهيمه   ًإاله  الشهٍيطىافى  الى
 قبلها، "لوال" جػػػواب تقػدًٌـ ال العرب أفٌ  القوليػن ىذين كييفسػػد .(ُ)﴾قىًليبلن 

، لقد زيد، لوال: تريد كىي زيد، لوال قمتي  لقد: تقوؿ ال  مع ىذا قمتي
 آخركف كقاؿ َكيليو. ييؤخىذ عنهم الذين القرآف، بتأكيل العلم أىل ٗنيعى  خبلفهما

 ٕنثيبلن  كاف ٨ٌنهما أفٌ  غًن ابٞنرأة، يوسف كىمه  بيوسف، اٞنرأة ٨نهت قد بل: منهم
 النفس، حديث يف حرج كال: قالوا إرادة؛ كال عزمنا ال كالرتؾ، الفعل بٌن منهما

 رآه الذم الربىاف كأٌما. فعله  كال عزـه، معهما يكن لػم إذا القلب، ذكر يف كال
 فقاؿ فيو، ٢نتلفوف العلم أىل فإفٌ  اٝنطيئة، مواقعة أجلو من فرتؾ يوسف،
 حٌدثنا :ذلك قاؿ من ًذكري  اٝنطيئة. مواقعة عن ابلنهي نودم: بعضهم

 عػػن سليمػاف، أبػي بػن عثمػػاف عػن عييينة، ابن ثػنػا: قػػػاؿ كيريػػب، أبو
: نودم: قاؿ ،(ِ)﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿عٌباس ابن عن ميليكة، أِب ابن
: لو؟ قاؿ ريش فبل يطًن، فذىب ريشيو، كقع كالطًن فتكوف أتزّن، يوسف، اي
 عٌباس، ابن عن ميليكة، أِب ابن عن سليماف، أِب بن عثماف عن عييينة، ابن ثنا

 قاؿ. أبيو كجو صورة ٕنثاؿ: قاؿ ربٌو، برىاف رأل حٌَّت  النداء، على ييعطً  لػم: قاؿ
 ذىب كالطًن فتكوف تزّن، يوسف، اي: فقاؿ إصبعو، على عاًضا: سفياف
 عن عدٌم، أِب بن ١نٌمد ثين: قاؿ اٜنٌساٌّن، هللا عبد بن زايد حٌدثين ريشو؟

 يعقوب، ابن اي: نودم: عٌباس ابن قاؿ: قاؿ ميليكة، أِب ابن عن جيريج، ابن
 فلم: قاؿ لو، ريش ال قعد أك ريشو، ذىب زىن، فإذا ريش، لو كالطائر تكن ال

 أنٌو كاحد، غًن كحٌدثين: جيريج ابن قاؿ. ىذا على يزد فلم النداء، على ييعطً 

                                                           
 .ّٖالنساء:  (ُ)
 .ِْ( يوسف: ِ)
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كحٌدثنا  ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو حٌدثنا إصبعو. على عاًضا أابه رأل
 قاؿ: قاؿ ميليكة، أِب ابن عن عمر، بن َّنفع عن أِب، ثنا: ككيع، قاؿ ابن
: لو فقيل يسمع، فلم نودم،: ، قاؿ﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿عٌباس ابن
 حٌدثنا لو؟ ريش فبل نيًتف، كالطًن فتكوف تزّن، أف تيريد يعقوب، ابن اي

 ميليكة، أِب ابن عن اٜنضرمٌي، عمرك بن طلحة عن سلمة، ثنا: قاؿ ٘نيد، ابن
: نودم ٨ًنٍيانىو، يىػحيلٌ  فهو اٞنرأة، رًجلي بٌن جلس لىٌما يوسف، أفٌ  بلغين: قاؿ
 ُثٌ . فأعرضى  ريشيو، تناثر زىن، إذا الطًن فإفٌ  تزًف، ال يعقوب، بن يوسف اي

: قاؿ اٞنثىٌن، فقاـ. حٌدثين إصبعو، على عاًضا يعقوب لو فتمٌثل. فأعرض نودم،
 عن ميليكة، أِب ابن عن جيريج، ابن عن سفياف، ثنا: قاؿ عقبة، بن قبيصة ثنا
 ريشو، ذىب زىن، إذا كالطًن، تكن ال يعقوب، ابن اي: نودم: قاؿ عٌباس، ابن

 ثنا: قاؿ ١نٌمد، بن اٜنسن ففيزٌع. حٌدثنا النداء، على ييعطً  فلم لو، ريش ال كبقي
: قاؿ ميليكة، أِب بن هللا عبد أخربّن: قاؿ جيريج، ابن عن ١نٌمد، بن حٌجاج

 زىن، فإذا ريش، لو كالطائر تكوننٌ  ال يعقوب، ابن اي: نودم: عٌباس ابن قاؿ
 رأل حٌَّت  شيئنا، النداء على ييعطً  فلم لو. ريش ال قعد أك: قاؿ ريشو. ذىب
. حٌدثنا ففرًؽ، ربٌو، برىاف : قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربَّن: قاؿ ٪نٍن، بن اٜنسن ففىػره
 قاؿ: قاؿ ميليكة، أِب ابن عن سليماف، أِب بن عثماف عن عييينة، ابن أخربَّن

 فذىب ريشو، كقع كالطًن فتكوف أتزّن، يعقوب، ابن اي: نودم: عٌباس ابن
 بن َّنفع أخربّن: قاؿ كىب، ابن أخربَّن: قاؿ يونس، لو؟ حٌدثين ريش فبل يطًن،
 يف مكتوب أنت: فقيل يوسف، نودم: قاؿ قتادة، عن ٪نٍن، بن ٨نٌاـ عن يزيد،

 عن ٬ناف، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ ككيع، ابن السفهاء؟ حٌدثنا تعمل عمل األنبياء،
 فتكوف تزّن، يعقوب، بن يوسف: نودم: قاؿ ميليكة، أِب ابن عن جريج، ابن

 عن فكفه  يوسف رآه الذم الربىاف: آخركف كقاؿ لو؟ ريش فبل نيًتف، كالطًن
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 :ذلك قاؿ من ًذكري  يتوعهده. يعقوب صورة أجلو: من اٝنطيئة؛ مواقعة
 أخربَّن: قاؿ العنقزٌم، ١نٌمد بن عمرك ثنا: قاؿ مػحٌمد، بن الػحسن حٌدثنا

 لىٍوالى : ﴿قولو يف عٌباس، ابن عن جيبًن، بن سعيد عن حصٌن، أِب عن إسرائيل،
 على عاًضا يعقوب، كجو -ٕنثاؿ  أك - صورة رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

 بن عمرك ثنا: قاؿ ككيع، ابن أَّنملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت إصبعو،
: عٌباس ابن عن جيبًن، بن سعيد عن حصٌن، أِب عن إسرائيل، عن العنقزٌم،

، لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿  فخرجت صدره، يف فضرب يعقوبي
 عن ًمسعر، عن بشر، بن ١نٌمد ثنا: قاؿ ككيع، ابن أَّنملو. حٌدثنا من شهوتو

 ٕنثاؿ رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ جيبًن: بن سعيد عن حصٌن، أِب
 أَّنملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت كفهو، 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 : ﴿جيبًن بن سعيد عن حصٌن، أِب

 أَّنملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت صدره، فضرب أصابعو، على عاًضا يعقوب،
 جيريج، ابن أخربّن: 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 يتوعهده، فيو، على أ٧نلتو كاضعنا يعقوب، صورة رأل  بن اٜنسن ففػػره

، بن جرير ثنا: قاؿ عٌباد، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ ١نٌمد،  هللا عبد ٚنعت: قاؿ حاـز
: قاؿ ،﴾ًِبىا كىىىمه  ًبوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ : ﴿قولو يف عٌباس، ابن عن ٪نٌدث ميليكة أِب ابن

، رأل حٌن  ٩ندىا، كاف اليت شهوتيو فنيزًعت: قاؿ البيت، سقف يف يعقوبى
 ككيع، ثنا: قاؿ كيريب، أبو اٞنرأة. حٌدثنا فتبعتو البيت، ابب إىل يسعى فخرج

 الػحسن، عن السدكسٌي، خالد بن قيػػرٌة عن أِب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن كحٌدثنا
 على عاًضا يعقوبى  فرأل انفرج، البيت سقف أفٌ  - أعلم كهللا - زعموا: قاؿ
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: قولو يف اٜنسن، عن يونس، عن عيلٌية، ابن ثنا: قاؿ يعقوب، أصابعو. حٌدثين
 إصبعو، على عاًضا يعقوب، تػمثاؿ رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿

 عن يونس، عن عيلٌية، ابن ثنا: قاؿ ككيع، ابن يوسف. حٌدثنا يوسف،: يقوؿ
 أخربَّن: قاؿ العنقزٌم، عمرك ثنا: قاؿ ١نٌمد، بن اٜنسن ٥نوه. حٌدثنا اٜنسن،
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿جيبًن بن سعيد عن حصٌن، أِب عن الثورٌم، سفياف

 أَّنملو. حٌدثنا من شهوتو فخرجت يعقوب، كجو ٕنثاؿ رأل: ، قاؿ﴾رىبًٌوً 
 سعيد عن بذ٬نة، بن عليٌ  عن سفياف، عن ٬ناف، بن ٪نٍن ثنا: قاؿ ككيع، ابن
 يف فدفع أصابعو، على عاًضا يعقوب، كجو فيها صورة، رأل: قاؿ جيبًن، ابن

، عشر اثنا لو كيًلد يعقوب، كلد فكلٌ  أَّنملو، من شهوتو فخرجت صدره،  رجبلن
 عشر. حٌدثين أحد غًن لو يولد كلػم الشهوة، بتلك نقص فإنٌو يوسف، إاٌل 

 شهاب، ابن عن يزيد، بن يونس أخربّن: قاؿ كىب، ابن أخربَّن: قاؿ يونس،
يد أفٌ  : رأل الذم الربىاف أفٌ  أخربه الر٘نن، عبد بن ٘ني  حٌدثنا يعقوب. يوسفي

 ثنا: قاؿ سيويد، بن أيٌوب ثنا: قاؿ اٞننذر، بن عيسى ثنا: قاؿ ١نٌمد، بن اٜنسن
يد عن الزىرٌم، عن األيلٌي، يزيد بن يونس  مثلو. حٌدثنا الر٘نن، عبد بن ٘ني

﴾. رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ ٠ناىد: عن منصور، عن جرير، ثنا: قاؿ ككيع، ابن
 عن عمرك، عن حٌكاـ، ثنا: قاؿ ٘نيد، ابن حٌدثنا يعقوب. لو مىثىلى : قاؿ

: قاؿ عاصم، أبو ثنا: قاؿ عمرك، بن ١نٌمد مثلو. حٌدثين ٠ناىد، عن منصور،
: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿٠ناىد عن ٤نيح، أِب ابن عن عيسى، ثنا

 عن كرقػػاء، ثنا: قاؿ شبابة، ثنا: قاؿ مػحٌمد، بن الػحسن يعقوب. حٌدثنا
 ثنا: قاؿ حذيفة، أبو ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، حٌدثين مثلو. ٠ناىد، عن ٤نيح، أِب ابن

 حذيفة، أبو ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، حٌدثينمثلو.  ٠ناىد، عن ٤نيح، أِب ابن عن شبل،
 عن الثورٌم، أخربَّن: قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربَّن: قاؿ ٪نٍن، بن اٜنسن كحٌدثنا
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 األعلى، عبد بن ١نٌمد يعقوب. حٌدثنا لو مىثىلى : قاؿ ٠ناىد، عن ٤نيح، أِب ابن
قاؿ:  أنٌو ٠ناىد، عن ٤نيح، أِب ابن عن معمر، عن ثور، بن ١نٌمد ثنا: قاؿ

 اٛنيدير. حٌدثنا يف يعقوب صورة رأل حٌَّت  امرأتو، من الرجل ٠نلس منها جلس
 رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف ٠ناىد، عن منصور، عن جرير، ثنا: قاؿ ٘نيد، ابن

. حٌدثين لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى   ثنا: قاؿ حذيفة، أبو ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، يعقوبي
 لو كالطًن تكوننٌ  ال يعقوب، ابن اي: نودم: قاؿ بزٌة، أِب بن القاسم عن شبل،
 فرأل رأسو، فرفع كقعد، للنداء، يىعًرض فلم ريش. لو ليس قعد زىن، فإذا ريش،
؛ فقاـ إصبعو، على عاًضا يعقوب، كجو  ًذكريه؛ تعاىل 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 عاًضا
 عن قيس، ثنا: قاؿ العزيز، عبد ثنا: قاؿ اٜنارث، مثلو. حٌدثين عكرمة،

، لو مىثىلى : قاؿ جيبًن، بن سعيد عن حصٌن، أِب  صدره، يف فدفع يعقوبي
 بن عليٌ  عن سفياف، ثنا: قاؿ العزيز، عبد ثنا: أَّنملو. قاؿ من شهوتو فخرجت

 أحد لو كيًلد يوسف، إاٌل  ابننا، عشر اثنا منهم رجل لكلٌ  ييولىد كاف: قاؿ بذ٬نة،
 كىب، ابن: أخربَّن: قاؿ يونس، شهوتو. حٌدثين من خرج ما أجل من عشر؛

 شهوة من بلغ: يقوؿ جعفر، أِب بن هللا عبيد ٚنعتي : شيريح أبو قاؿ: قاؿ
 عن عيبيد، بن يعلى ثنا: قاؿ ككيع، ابن بنانو. حٌدثنا من خرجت أف يوسف
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو عن سًنين، بن ١نٌمد سألت: قاؿ اٝنراساٌّن، ١نٌمد

 بن يعقوب بن يوسف: يقوؿ أصابعو، على عاًضا يعقوبي  لو مىثىلى : قاؿ ،﴾رىبًٌوً 
السفهاء؟!  عمل كتعمل األنبياء، اسم اٚنك هللا، خليل إبراىيم، بن إسحاؽ
 اٜنسن، عن يونس، عن زيريع، بن يزيد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن ١نٌمد حٌدثين
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 إصبعو، على عاًضا، يعقوبى  رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف
 عن ثور، بن ١نٌمد ثنا: قاؿ األعلى، عبد بن مػحٌمد يوسف. حٌدثنا: يقوؿ

 عمل تعمل يوسف، اي: فقاؿ يعقوب، صورة رأل: قتادة قاؿ: قاؿ معمر،
 يزيد، ثنا: قاؿ بشر، منو. حٌدثنا فاستحيا األنبياء؟! يف مكتوب كأنت الفيٌجار،

 ربٌو، آايت من آية رأل ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ قتادة: عن سعيد، ثنا: قاؿ
 فعصمو كٌلمو، حٌَّت  يعقوب، لو مىثىلى  أنٌو لنا ذيًكر معصيتو؛ عن ِبا هللا حجزه

 عن قتادة، عن سعيد، ثنا: مفاصلو. قاؿ يف كانت شهوة، كله  كنزع هللا،
 أصابعو. حٌدثين من إصبع على عاضٌّ  كىو يعقوب، لو مىثىلى  أنٌو اٜنسن،
 صاحل، أِب عن أِب سامل، بن إٚناعيل أخربَّن: قاؿ ىيشيم، ثنا: قاؿ يعقوب،

: يقوؿ إصبعو، على عاًضا البيت، سقف فػي يعقوب، صورة رأل: قاؿ
 اٞنثىٌن، حٌدثين ﴾.رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يعين يوسف، اي يوسف، اي

 اٜنسن، عن كيونس، منصور، عن ىيشيم، أخربَّن: قاؿ عوف، بن عمرك ثنا: قاؿ
 سقف يف يعقوب، صورة رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف

 أخربَّن: قاؿ عوف، بن عمرك ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، حٌدثين إصبعو. على عاًضا البيت،
 إصبعو، على عاًضا: كقاؿ مثلو، صاحل، أِب عن سامل، بن إٚناعيل عن ىيشىيم،
 حفص عن القيٌمٌي، يعقوب ثنا: قاؿ ٘نيد، ابن يوسف. حٌدثنا يوسف،: يقوؿ
يد، ابن  على عاًضا يعقوب، صورة إىل يوسف نظر: قاؿ عطٌية، بن مشر عن ٘ني

، حيث فذاؾ يوسف. اي: يقوؿ إصبعو، : قاؿ اٞنثىٌن، فاندفع. حٌدثين كقاـ، كفه
 لىٍوالى : ﴿جبًن بن سعيد عن حصٌن، كأِب سامل عن شريك، ثنا: قاؿ اًٜنٌماٌّن، ثنا
 أصابعو، على عاًضا يعقوب، كجو فيها صورة، رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

 ثنا: قاؿ اٞنثىٌن، أَّنملو. حٌدثين بٌن من شهوتو فخرجت صدره، يف فدفع
 رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿جيبًن بن سعيد عن حصٌن، أِب عن ًمسعر، ثنا: قاؿ نيعيم، أبو
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 أَّنملو. حٌدثنا من الشهوة فخرجت أبيو، كجو ٕنثاؿ رأل: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى 
 عن عوانة، أبو ثنا: قاؿ -عٌباد  يعين ابن - ٪نٍن ثنا: قاؿ ١نٌمد، بن اٜنسن

 صورة ٕنثاؿ: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿صاحل أِب عن سامل، بن إٚناعيل
ثنا عبد الرزٌاؽ، قاؿ: : قاؿ ٪نٍن، بن اٜنسن حٌدثناالبيت.  سقف يف يعقوب،

 يعقوبى  رأل: قاؿ اٜنسن، عن عيبيد، بن يونس عن سليماف، بن جعفر أخربَّن
 حصٌن، أِب عن الثورٌم، أخربَّن: قاؿ الرزٌاؽ، عبد أخربَّن: يده. قاؿ على عاًضا

 ضرب يعقوب: قاؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف جيبًن، بن سعيد عن
 الفرج، بن اٜنسٌن عن أَّنملو. حيدًٌثت من شهوتو فخرجت صدره، على بيده
 الضٌحاؾ، ٚنعتي : قاؿ سليماف، بن عبيد أخربَّن: قاؿ ميعاذ، أاب ٚنعتي : قاؿ

 لو مىثىلى  أنٌو يزعموف ربٌو؛ من آية ؛﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى : ﴿قولو يف يقوؿ
 أكعد ما يوسفي  رأل الذم الربىاف بل: آخركف كقاؿ منو. فاستحيا يعقوب،

 ثنا: قاؿ كريب، أبو حٌدثنا :ذلك قاؿ من ًذكري  أىلىو. الزىن ، على هللا
 يوسف رفع: قاؿ القيرظٌي، كعب بن ١نٌمد ٚنعتي : قاؿ مودكد، أِب عن ككيع،
 كىافى  إًنهوي  الزًٌىنى  تػىٍقرىبيوا الى : ﴿البيت حائط يف كتابه  فإذا البيت، سقف إىل رأسو،

 عن مودكد، أِب عن أِب، ثنا: قاؿ ككيع، ابن . حٌدثنا(ُ)﴾سىًبيبلن  كىسىاءى  فىاًحشىةن 
 فرأل ىمه، حٌن البيت، سقف إىل رأسو، يوسف رفع: قاؿ كعب، بن ١نٌمد

، : . قاؿ﴾سىًبيبلن  كىسىاءى  فىاًحشىةن  كىافى  ًإنهوي  الزًٌىنى  تػىٍقرىبيوا الى : ﴿البيت حائط يف كتاابن
 بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ  لىٍوالى ﴿ كعب: بن ١نٌمد عن معشر، أِب عن اٜنيباب، بن زيد ثنا
 أخربَّن: قاؿ يونس، الزىن. حٌدثنا تعظيم من القرآف يف رأل ما لوال: قاؿ ،﴾رىبًٌوً 
 القيرظٌي، ٚنعت: قاؿ صخر، أِب عن يزيد، بن َّنفع أخربّن: قاؿ كىب، ابن

                                                           
 .ِّاإلسراء:  (ُ)
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 عىلىٍيكيمٍ  كىًإفه : ﴿هللا كتاب من آايت ثبلث: يوسف رأل الذم الربىاف يف يقوؿ
 أىفىمىنٍ : ﴿كقولو اْلية، ،(ِ)﴾شىٍأفو  يف  تىكيوفي  كىمىا: ﴿كقولو اْلية، ،(ُ)﴾ٜنىىاًفًظٌنى 

 مثل يقوؿ ىبلؿ أاب ٚنعت: َّنفع . قاؿ(ّ)﴾كىسىبىتٍ  ّنىا نػىٍفسو  كيلًٌ  عىلىى قىائًمه  ىيوى 
: قاؿ ١نٌمد، بن اٜنسن . حٌدثنا﴾الٌزىنى  تػىٍقرىبيوا كىالى : ﴿رابعة آية كزاد القيرظٌي، قوؿ
 لىٍوالى : ﴿القيرظيٌ  كعب بن ١نٌمد عن معشر، أبو أخربَّن: قاؿ ١نٌمد، بن عمرك ثنا
 رأل بل: آخركف كقاؿ الزىن. من عليو هللا حرـٌ ما: ، فقاؿ﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

: قاؿ أِب، ثين: قاؿ سعد، بن ١نٌمد حٌدثين :ذلك قاؿ من ًذكري  اٞنلك. ٕنثاؿ
 لىٍوالى  ًِبىا كىىىمه  بًوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ ﴿ عٌباس: ابن عن أبيو، عن أِب، ثين: قاؿ عٌمي، ثين
 ٘نيد، ابن اٞنلك. حٌدثنا ٕنثاؿ أيرم ربٌو، آايت: يقوؿ ،﴾رىبًٌوً  بػيٍرىىافى  رىأىل أىفٍ 

: يقوؿ بلغين فيما العلم أىل بعض كاف: قاؿ إسحاؽ، ابن عن سلمة، ثنا: قاؿ
، رأل الذم الربىاف  على عاًضا يعقوب: كالفحشاء السوء عنو فصرؼ يوسفي
 سٌيده، إطفًن خياؿ ىو إ٧ٌنا: بعضهم كيقوؿ. ىارابن  انكشف رآه فلٌما أصبعو،

الباب.  لدل ألفياه، كاتٌبعتو منها، ىرب لىٌما أنٌو كذلك الباب، من دَّن حٌن
 ىمٌ  عن أخرب ثناؤه جلٌ  هللا إفٌ : ييقاؿ أف ابلصواب ذلك يف األقواؿ كأىكىل

 برىاف يوسف رأل أف لوال بصاحبو، منهما كاحد كلٌ  العزيز، كامرأة يوسف،
. الفاحشة من يوسف بو ىمه  ما ركوب عن زجرتو هللا، آايت من آية ربٌو، كذلك

 كجائز اٞنلك، صورة تكوف أف كجائز يعقوب، صورة اْلية تلك تكوف أف كجائز
 حٌجة كال الزىن، على القرآف يف هللا ذكرىا اليت اْلايت يف الوعيد يكوف أف

                                                           
 .َُاالنفطار:  (ُ)
 .ُٔيونس:  (ِ)
 .ّّالرعد:  (ّ)
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 هللا، قالو ما ذلك يف ييقاؿ أف كالصواب. أمٌو  من ذلك، ِبمًٌ  قاطعة، للعذر
 .(ُ)«عاًلمو إىل ذلك عدا ما كترؾ بو، كاإل٬ناف كتعاىل، تبارؾ

 تعليق:
حٌَّت إذا صرفنا النظر عن كضوح سقامة ىذه اٞنركاٌيت اٞننسوبة إىل بعض  

السلف؛ فإٌّنا تبقى )غًن كاجبة(؛ ألٌّنا قد فقدت صفة الكٌلٌية، كصفة القطعٌية، 
معنا؛ كلذلك ال ييدًخل ىذه اٞنركاٌيت يف )السلفٌية الواجبة( إاٌل جاىله، ٩نهل 

به يٌتبع ىواه، كإف خا لف األدٌلة القطعٌية؛ أك مستضعىفه سقامتها؛ أك متعصًٌ
 ٫ناؼ أىلى الباطل، فيوافقهم على أابطيلهم؛ ليسلم ىو كأىلو من أذاىم!!!

 الػهمهًٌن، ىذين تفسًن فػي الػمفٌسركف، طٌوؿ»قاؿ أبو حٌياف األندلسٌي: 
 أختاره: الفيٌساؽ. كالذم ْلحاد نسبتو ٩نوز ال ما -ليوسف  - بعضهم كنسب

ػػمٌّ  منو عيق لػم  يوسف أفٌ   الربىاف، رؤية لوجود منفيٌّ؛ ىػو بػل البٌتة، بػها، ىى
، 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 إىل ذىب كقد عليها، أجوبتها تقدمي جواز يف ٢نتلىف العاملة الشرط

 بل الػمربٌد؛ العٌباس كأبو األنصارٌم، زيد أبو البصرٌيٌن أعبلـ كمن الكوفٌيوف،
 جػمهور (ّ)تقوؿ كما عليو، قبلو ما لداللة ١نذكؼ؛ )لوال( جواب إفٌ : نقوؿ

 فأنت فعلت، إف فيقٌدركنو: فعلت، إف ظالًػم، أنت: العرب قوؿ فػي البصرٌيٌن،
 تقدير على ميثبىت ىو بل الظلم، ثبوت على ظالًػم"، "أنت: قولو يدؿٌ  كال ظالًػم،

                                                           
 .ََُ-ِٖ/ُّ( جامع البياف: ُ)
 كالصواب: )نقوؿ(، ابلنوف.( كذا يف اٞنطبوع: )تقوؿ(، ابلتاء، ِ)
 ( كذا يف اٞنطبوع: )تقوؿ( ابلتاء، كالصواب: )يقوؿ(، ابلياء، كإف جاز ابلتاء.ّ)
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 فكاف بػها"، لػهمه  ربٌو، 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 ِبا"، "كىلىػهىمه  الكبلـ: كاف كلو الزٌجاج: قوؿ إىل التفات كال الػهىمُّ.  بعيدن

 )لوال(، جواب ىو﴾ ًِبىا كىىىمه : ﴿قولو أفٌ  ييوًىم ألنٌو البلـ؟ سقوط مع فكيف
 نفس يكوف أف تقدير كعلى. الػجواب دليل ىو كإنٌػما بذلك، نقل لػم ك٥نن

 كاف إذا - )لوال( جواب (ُ)مأِت ما أف لػجواز ببلزمة؛ ليست فالبلـ الػجواب،
 زيد كلوال ألكرمتك، زيد لوال: تقوؿ الـ، كبغًن ابلبلـ، -اٞناضي  بصيغة

 ييبًعد. لػم الػجواب نفس ىو﴾ ًِبىا كىىىمه : ﴿قولو أفٌ  إىل ذىب فمن. أكرمتك
: قولو يف تىػمه  قد الكبلـ إفٌ : قاؿ من قوؿ إفٌ  عطٌية: ابن لقوؿ التفات كال
 أف لوال اٞنعىن: كإفٌ  ،﴾ًِبىا كىىىمه ﴿ قولو: يف )لوال( جواب كإفٌ  ،﴾ًبوً  ٨نىهتٍ  كىلىقىدٍ ﴿

 لساف يرٌده قوؿه  كىذا ، قاؿ: يوسف يهيمه  فلم ِبا، لػهمه  الربىاف، رأل
 ذكر، كما فليس العرب"، لساف "يرٌده: قولو أٌما. انتهى السلف، كأقواؿ العرب،

تعاىل:  هللا قاؿ العرب، لساف يف بوجوده ذلك، جواز إلػى ذىب من استدؿٌ  كقد
 ،(ِ)﴾اٍلميٍؤًمًنٌنى  ًمنى  لًتىكيوفى  قػىٍلًبهىا عىلىى رىبىٍطنىا أىفٍ  لىٍوالى  ًبوً  لىتػيٍبًدم كىادىتٍ  ًإفٍ ﴿

 ما على الػجواب، أنٌو على يتخرٌج أف إٌما ،﴾ًبوً  لىػػتػيٍبًدم 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: الػجواب،
 أقواؿ ألنٌػها ذلك؛ من شػيء -منهم  أحد عن - يصحٌ  ال أنٌو فنعتقد السلف،
 الػمسلمٌن، فيٌساؽ بعض فػي قادحة، كونػها مع بعضنا، بعضها يناقض متكاذبة،

                                                           
 ( كذا يف اٞنطبوع، كالصواب: )أف مأِت(.ُ)
 .َُ( القصص: ِ)
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 عليو يساعد ال السلف عن ريكم كالذم. ابلعصمة ٟنم، الػمقطوع عن فضبلن 
 ألنٌػهم دليل، عليو يدؿٌ  كال مػحذكفنا، )لوال( جواب قٌدركا ألنٌػهم العرب، كبلـي 

 الػمحذكؼ، يكوف أف على إاٌل  العرب، كبلـ يدؿٌ  كال. ِبا" "لىػهىمه  يقٌدركا: لػم
 الشيء ييػحذىؼ كال عليو، دليل الشرط قبل ما ألفٌ  الشرط؛ قبل ما معىن من
 ال ٣نٌا التفسًن، كتب فػي ما نقل عن ىذا، كتابىنا طههرَّن كقد. عليو دليل لغًن
 فػي اليت اْلايت كمساؽ العرب، لساف عليو دؿه  ما على كاقتصرَّن ذكره، يليق
يشٌن.  ما كلٌ  من  يوسف كبراءة العصمة، على يدؿٌ  مػٌما السورة، ىذه

 ،فليطالع ذلك ،ي ىذه اْليةػف ،رينمفسًٌ ػل عن القً كمن أراد أف يقف على ما ني 
 .(ُ)«ماػرىػة، كغي، كابن عطيٌ ي تفسًن الز٢نشرمٌ ػف

 العلماء ىؤالء إىل نسبتها رأيت اليت األقواؿ ىذه»كقاؿ الشنقيطٌي:  
 كىذا صحيح، بسند عنو، نيقل عٌمن نقلو، يثبت لػم قسم :قسمٌن إىل منقسمة

 منهم عنو ثبت كمن ذيًكر، من بعض عن ثبت كقسم .سقوطو يف إشكاؿ ال
 عن تلٌقاه إنٌػما أنٌو :لليقٌن الػمزاًحم الظٌن، على الغالب فالظاىر ذلك، من شيء

 . إليو كثًن كال قليل، منو ييرفىع كلػم فيو، للرأم ٠ناؿ ال ألنٌو اإلسرائيلٌيات؛
 بٌن جلس ِبنٌو يوسف، هللا، نيبٌ  يف القوؿ على التجٌرؤ ينبغي ال أنٌو تعلم كِبذا
 أفٌ  مع الركاايت؛ ىذه مثل على اعتمادنا ِبا، يزّن أف ييريد أجنبٌية، كافرة رًجلىي

 لو خرجت اليت الكفٌ  كقٌصة الكذب، لوائح عليو تلوح ما الركاايت اٞنذكورة يف
 فيو -صٌحتو  فرض على - ذلك ألفٌ  ِبا؛ يباِل ال منهنٌ  ثبلث كيف مرٌات، أربع
ـٌ  زاجر أكرب  القرآف داللة قٌدمنا أَّنٌ  مع األنبياء! ِنيار ظٌنك فما الفيٌساؽ، لعوا
 :أمرين أحد تتعٌدل ال اٜنقيقة أفٌ  كأكضحنا متعٌددة، جهات من براءتو، على

                                                           
 .ِٓٗ-ِْٗ/ٓ( تفسًن البحر ايط: ُ)
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، بػها، ىمٌّ  منو يقع لػم يكوف أف إٌما  رؤية عدـ على ىػٌمو، تعليق على بناء أصبلن
ابلتقول،  اٞنزمـو الطبيعيٌ  الػميل ىػٌمو يكوف أف كإٌما الربىاف، رأل كقد الربىاف،

 .(ُ)«كالعلم عند هللا تعاىل
فهذه الركاايت الباطلة السقيمة العقيمة األثيمة ال ٬نيكن أف تػيعىٌد جزءنا من  

رين، فهو غاًلط، أك ميغاًلط؛  )السلفٌية الواجبة(، كمن قاؿ بصٌحتها من الػمفسًٌ
 )أعداء األنبياء(.  من أكاذيب اليهود، كأمثاٟنم من -ببل أدىن ريب  -ألٌّنا 

ل الرجي  كجلس ٠نلسى  ،وسراكيلى  له و حى ل من أنٌ نقى ا ما يي كأمٌ »قاؿ ابن تيمٌية:  
م ػا لو ٣نٌ فكلٌ  ،كأمثاؿ ذلك ،ا على يدهعاضً  ،و رأل صورة يعقوبكأنٌ  ،مرأةػمن ال

 ،ا ىو مأخوذ عن اليهودفإ٧نٌ  ،م يكن كذلكػكما ل ؛كال رسولو ، هللا بوخرب ػي ي
ن ن نقلو مً مى  ككلٌ  .ا فيهمكقدحن  ،على األنبياء ،الذين ىم من أعظم الناس كذابن 

 .(ِ)«اا كاحدن حرفن  نا عن نبيٌ  م ينقل من ذلك أحده ػفعنهم نقلو؛ ل ،اٞنسلمٌن
فالعجب كٌل العجب، من )ابن تيمٌية(: كيف أثىن على تفسًن الطربٌم، 

 كأمثاٟنا، من اإلسرائيلٌيات الباطلة!!!كقد امتؤل ِبذه الركاايت السقيمة األثيمة، 
 تفسًن فأصحُّها الناس، أيدم فػي التػي التفاسيػر، كأٌما»قاؿ ابن تيمٌية: 

 كليس الثابتة، ابألسانيد السلف، مقاالت يذكر فإنٌو الطربٌم؛ جرير بن مػحٌمد
 .(ٓ)«...(ْ)كالكليبٌ  ،(ّ)قاتل بن بكًنمي الػمتٌػهىمٌن، ك عن ينقل كال بدعة، فيو

                                                           
 .ُٖ-َٖ/ّ( أضواء البياف: ُ)
 .ُْٕ/َُ: الفتاكل ة٠نموع (ِ)
 الػمطبوع، كلعٌل مراده: )مقاتل بن سليماف بن بشًن(. كذا يف( ّ)
 لػم يػخلي )تفسًن الطربٌم(، من ركاايت )الكليٌب(، خيليًوا اتًما!!! ( ْ)
 .َِٖ/ُّ( ٠نموعة الفتاكل: ٓ)
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ـٌ، بركاايتو! -على العلماء  -فالواجب   تػحذير العاٌمة، من الوثوؽ التا
من الكتب  ،من ذلك موسوعات كيًجدىتٍ  مٌ ػث»قاؿ ١نٌمد حسٌن الذىيٌب:  

عن  ٌم،مرك ػمن التفسًن ال ،هاػما كقع ألصحاب كله   تٍ عى مى ػى التفسًن، ج ػيفة فمؤله ػال
 أفٌ  ظػػػبلحى . كيي مٌ ر ػػػرير الطبػػن جػر ابػػيػسػفػتػهم، كػػابعيػكت ،وػابػػكأصح، ػٌي النب
 توٌسعوا يف -كإف نقلوا تفاسًنىم ابإلسناد  -كمن على شاكلتو  ،جرير ابن

 .(ُ)«ا بومل ما ليس موثوقن ػكش ، استفاضكأكثركا منو، حٌَّت  ،النقل
، اإلماـ اٞنشهور د بن جرير بن يزيد الطربمٌ ىو ١نمٌ »كقاؿ ابن عثيمٌن: 

كمرجع  ،رػػكتفسًنه: ىو أصل التفسًن ابألث ق.َُّي سنة ػ، توفٌ ي التفسًنػف
ريد أف ٩نمع و يي ٫نلو من بعض اْلاثر الضعيفة، ككأنٌ  رين ابألثر، كالٛنميع اٞنفسٌ 

يف تفسًن القرآف، كيدع للقارئ اٜنكم عليها  ،كم عن السلف من اْلاثرما ري 
دة من كجو، جيٌ  ع رجاؿ السند، كىي طريقةُنسب تتبُّ  ،ة أك الضعفابلصحٌ 

 حٌَّت  ؛جمع اْلاثر الواردةػها تػدة من جهة أنٌ فجيٌ  دة من كجو آخر.كليست جيٌ 
دة من كليست جيٌ  كيشهد بعضها لبعض. ،ا تكوف طرقها ضعيفةال تضيع، كرّنٌ 

هذا كىذا، لكن ػكمأخذ ب ،ابلسمٌن خلط الغثه ػما يػالقاصر ابلعلم ربٌ  جهة أفٌ 
ككبلـ العلماء  ،همػى أحوالػؿ السند، كنظر إلمن عرؼ طريقة السند، كراجع رجا

 .(ِ)«فيهم؛ علم ذلك
ال يلبث أف ييػثنػي على )تفسًن الطربٌم(؛  -نفسو  -كلكٌن )ابن عثيمٌن( 

 رًدا على من فضهل عليو تفسًنى الزمػخشرٌم، كأمثالو.
 ركف الطلبةى حذًٌ ػي رين يمتأخًٌ ػبعض ال ي رأيتي ػٌ أن كالعجيبي »قاؿ ابن عثيمٌن: 

                                                           
 .ُُّ/ُ( التفسًن كاٞنفٌسركف: ُ)
 .ُِْ-َِْ/ٗ( ٠نموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاحل العثيمٌن: ِ)
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ات، كيقولوف: عليكم ابإلسرائيليٌ  - على زعمهم -ملوء ػو ممن تفسًنه؛ ألنٌ 
هم ػئوف؛ ألنٌ خطً ػو ذلك، كىؤالء مي ػبػا أشػكم ،خشرمٌ ػللزم ،اؼ(ر الكشٌ ػتفسي)ػػب
هم ػكإعجاب ،كاعتزازىم ِبنفسهم ،عن السلف ،جهلهم بفضل التفسًن ابْلاثرػل

 .(ُ)«صاركا يقولوف ىذا ،ِبرائهم
 
 
 

                                                           
 .ُِْ/٠ٗنموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاحل العثيمٌن: ( ُ)
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 الخاثمة

 
 ال بٌد من اإلشارة أخًننا، إىل أمرين مهٌمٌن، جًدا:

كٌل مػا ىو جػزء من )السػلفٌية الواجبة(: ىػػو حػػػٌق كاقػػع، ال ريب فيو،   -األّول
 .)الوحي الػمينزهؿ( موافق كٌل اٞنوافقة للصورة التنزيلٌية

 أٌما ما لػيس َنزء من )السلفٌية الواجبة(، فهو قسماف: 
موافق للصورة التنزيلٌية، لكن لػم يثبت اتٌفاؽ السلف عليو، ما ىو حٌق،  -0

ثبواتن قطعًيا. فمن اطٌلع على أدٌلة يراىا كافية للقطع، فالواجب عليو بياّنا 
 للناس؛ لينتفعوا ِبا.

ما ىو ابطل، ٢نالف للصورة التنزيلٌية، لكٌن بعض السلف ذىبوا إليو؛ ألٌّنم  -1
 ظٌنوا أنٌو من قبيل اٜنٌق.

ككثًن من ٠نتهدم السلف كاٝنلف قد قالوا كفعلوا ما »ابن تيمٌية:  قاؿ
ظٌنوىا صحيحة، كإٌما  ،م يعلموا أنٌو بدعة؛ إٌما ألحاديث ضعيفةػىو بدعة، كل

م ػد منها، كإٌما لرأم رأكه، كيف اٞنسألة نصوص لرى م يػي ػْلايت فهموا منها ما ل
 . (ُ)«تبلغهم

 مسػػائػل فإفٌ ا يسوغ فيو االجتهاد؛ لكن ىذا ٣نٌ »قاؿ ابن تيمٌية أيضنا: ك 
 تنازع لىما كذلك، كػاف لو إذ طائفة؛ عليها يٌتفػػق يكػػاد ال األصػػوؿ فػي الػدًٌٌؽ،

 .(ِ)«كالتابعٌن... الصحػابة، مػن السػػلف، بعضها فػي
 كثيػر فػي منهم، كثيػر أخطأ السلف فإفٌ  كأيضنا،»كقاؿ ابن تيمٌية أيضنا: 

                                                           
 .َُْ/ُٗ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ّٔ/ٔ( ٠نموعة الفتاكل: ِ)
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مثلما أنكر بعض الصحابة  بذلك. التكفًن عدـ على كاتٌفقوا اٞنسائل، ىذه من
 .(ُ)«كأنكر بعضهم أف يكوف اٞنعراج يقظة ،ت يسمع نداء اٜنيٌ أف يكوف اٞنيٌ 

عن السلف، كغالبها من  ،كم يف ىذا آاثر كثًنةكقد ري »كقاؿ ابن كثًن: 
قد  منها، كمنها مار فيها، كهللا أعلم ُناؿ كثًن نظى ليي  ؛لنقى اليت تي  ،اإلسرائيلٌيات

عن كٌل ما  ،ي القرآف غنيةػالذم ِبيدينا، كف ،حقٌ ػمخالفتو الػع بكذبو؛ لقطى يي 
ها ال تكاد ٔنلو من تبديل كزايدة كنقصاف، كقد ػمن األخبار اٞنتقٌدمة؛ ألنٌ  ،عداه

 . (ِ)«ضع فيها أشياء كثًنةكي 
ذىبٌية(، غالبنا، ٢نالفة )السلفٌيات غًن الواجبة( يؤٌدم إىل )٢نالفات م -الثاين

 ِنبلؼ ٢نالفة )السلفٌية الواجبة(؛ فإنٌو يؤٌدم إىل ٢نالفة )اٜنقائق اإلسبلمٌية(.
كلذلك، تػجب الدعوة إلػى االستمساؾ، بػحقائق )السلفٌية الواجبة(؛  

لػمواجىهة تعطيبلت اٞنعطًٌلٌن، كتػحريفات ارًٌفٌن، من العلمانٌيٌن، كالعصرانٌيٌن، 
 مثاٟنم، من الذين يينكركف )اٜنقائق اإلسبلمٌية( الكربل. كالقرآنٌيٌن، كأ

 كىي:أٌما فػي مقاـ )السلفٌيات غًن الواجبة(،  
 منسوبة إىل )السلف( كٌلهم، أك أكثرىم، نسبة غًن قطعٌية الثبوت.ػاألقواؿ ال -أ

، سواء أكانت قطعٌية الثبوت، أـ )السلف( منسوبة إىل بعضػاألقواؿ ال -ب
 .الثبوت غًن قطعٌية

قبل التوجُّو إىل ١ناكلة  -فالواجب على العلماء الػمٌتقٌن الػمجتهدين 
أف يعتمدكا على )مػخارج الػمٌتقٌن(؛ لتهيئة الوضع  -)االجتهاد( يف مسائلها 

 مناسب لبلجتهاد الصحيح:ػال

                                                           
 .ِّٔ/ُِ( ٠نموعة الفتاكل: ُ)
 .ُٓٓ/ٗ( تفسًن القرآف العظيم: ِ)



075 

 االعتصاـ بػحبل الػحقائق اإلسبلمٌية.  -0
ٌية، كتػجنيب العاٌمة الدخوؿ، االقتصار على الػمسائل، ذات الثمار العمل -1

 يف الػمسائل الدقيقة، كالػمسائل النظريٌة الػخالصة. 
 االحتياط؛ ابتغاء مرضاة هللا، كاتٌقاء غضبو؛ للخركج من اٝنبلؼ.  -2
 االعتبار بػما جرل لغًنىم، من الػمختلفٌن، قديػمنا كحديثنا.  -3
 يهم، حٌن ييصيبوف.االعرتاؼ ِبخطائهم، حٌن يػيخطئوف، كبصواب مػخالف -4

فإذا فعلوا ذلك، فعسى هللا أف يوٌفقهم إىل االجتهاد الصحيح السليم،  
 الربمء من ٢نالفة )اٜنقائق اإلسبلمٌية(.
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 مراحعـمصادر والـال

 

 ق، دارْٖٓالفراء، ت يعلى ابن الصفات، القاضي أبو التأكيبلت ألخبار إبطاؿ *
 الكويت. - الدكلٌية إيبلؼ

، الػمدينة ٠نمع اٞنلك فهدق، ُُٗ، تالسيوطيٌ ، ي علـو القرآفػتقاف فاإل *
 ق.ُِْٔ، الطبعة األكىلاٞننٌورة، 

، بًنكت، الطبعة َٓٓإحياء علـو الدين، أبو حامد الغزاٌِل، ت * ق، دار ابن حـز
 ـ. ََِٓق/ُِْٔاألكىل، 

ق، دار اٞنيماف، الرايض، الطبعة األكىل، ْٖٔت ،أسباب نزكؿ القرآف، الواحدمٌ  *
 ـ. ََِٓق/ُِْٔ

ـ، دار نشر َُِٔأصوؿ الفقو فػي نسيجو اٛنديد، مصطفى الزلػمٌي، ت *
 ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكىل، 

ـ، دار عامل الفوائد، مٌكة اٞنكٌرمة، الطبعة ُّٕٗأضواء البياف، الشنقيطٌي، ت *
 ق. ُِْٔاألكىل، 

ق، دار ابن اٛنوزٌم، الدٌماـ، الطبعة األكىل، ُٕٓٞنوقٌعٌن، ابن القٌيم، تإعبلـ ا *
 ـ. ََِِق/ُِّْ

عىٌماف، دار  -دار الفتح ، قَّْ، تأبو بكر الباقبلّنٌ ، االنتصار للقرآف *
 .ـََُِ/قُِِْ ،الطبعة األكىل، بًنكت -حـز  ابن

لمٌية، بًنكت، ق، دار الكتب العَْٖإيثار اٜنٌق على اٝنلق، ابن الوزير، ت *
 ـ. ُٕٖٗق/َُْٕالطبعة الثانية، 

ق، دار اقرأ، ّّٕإيضاح الدليل فػي قطع حجج أىل التعطيل، ابن ٗناعة، ت *
 ـ.ََِٓق/ُِْٓدمشق، الطبعة األكىل، 



077 

ق، كزارة األكقاؼ كالشؤكف ْٕٗت ،البحر ايط يف أصوؿ الفقو، الزركشيٌ  *
 ـ.ُِٗٗ/قُُّْاإلسبلمٌية، الكويت، الطبعة الثانية، 

 مكٌرمة.ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،بدائع الفوائد، ابن القٌيم *
مصر، الطبعة األكىل،  -ق، دار ىجر، اٛنيزة ْٕٕالبداية كالنهاية، ابن كثًن، ت *

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٕ
ق، مكتبة دار الرتاث، القاىرة، الطبعة ْٕٗالربىاف يف علـو القرآف، الزركشٌي، ت *

 ـ.ُْٖٗق/َُْْالثالثة، 
بعد  عذارٌم، ت البياف اٞنغرب يف اختصار أخبار ملوؾ األندلس كاٞنغرب، ابن *

 ـ. َُِّق/ُّْْق، دار الغرب اإلسبلمٌي، تونس، الطبعة األكىل، ُِٕ
ق، دار الفكػػػػػػػػػر، بيػػػػػركت، الطبعػػػػة الثانيػػػة، َٖٖريػػػػخ ابن خلػػػػػػػػدكف، تات *

 ـ. ََُِق/ُُِْ
ـ، دار نشر َُِٔالتبياف لرفع غموض النسخ يف القرآف، مصطفى الزلػمٌي، ت *

 ـ.َُِْق/ُّْٓإحساف، الطبعة األكىل، 
ق، دار الكتب العلمٌية، ْٕٓتفسًن البحر ايط، أبو حٌياف األندلسٌي، ت *

 ـ.ُّٗٗق/ُُّْبًنكت، الطبعة األكىل، 
ر التونسٌية، تونس، ـ، الدإُّٗت ،تفسًن التحرير كالتنوير، ابن عاشور *

 ـ.ُْٖٗ
ـ، دار اٞننار، القاىرة، الطبعة ُّٓٗتفسًن القرآف اٜنكيم، ١نٌمد رشيد رضا، ت *

 الثانية.
مصر،  -ق، مؤٌسسة قرطبة، اٛنيزة ْٕٕتفسًن القرآف العظيم، ابن كثًن، ت *

 ـ.َََِق/ُُِْالطبعة األكىل، 
ق، دار الفكر، بًنكت، الطبعة األكىل، َٔٔالتفسًن الكبًن، الفخر الرازٌم، ت *

 ـ. ُُٖٗق/َُُْ
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 ـ، مكتبة كىبة، القاىرة.ُٕٕٗت ،، ١نٌمد حسٌن الذىيبٌ ػمفٌسركفالتفسًن كال *
ـ، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، العراؽ، الطبعة ُّٖٖتكملة اٞنعاجم العربٌية، دكزم، ت *

 .ـَََِ - ُٕٗٗاألكىل، 
خامسة، ػالطبعة ال، الرايض، دػػػػػػة الرشػػمكتب، قُُّ، تمةػبن خزي، االتوحيد *

 .ـُْٗٗ/ىػُُْْ
مصر، الطبعة األكىل،  -ق، دار ىجر، اٛنيزة َُّجامع البياف، الطربٌم، ت *

 ـ.ََُِق/ُِِْ
 -كثًن، دمشق  ق، دار ابنٕٓٗحنبلٌي، تػحكم، ابن رجب الػجامع العلـو كال *

 ـ.ََِٖق/ُِْٗة األكىل، بًنكت، الطبع
هضة مصر، الطبعة ػـ، نُٔٗٗت ،يٌ ػد الغزالحمٌ ػم، دفاع عن العقيدة كالشريعة *
 ـ.ََِٓابعة، سال
ـ، دار الشركؽ، بًنكت، الطبعة األكىل، َُٓٗرسالة التوحيد، ١نٌمد عبده، ت *

 ـ.ُْٗٗق/ُُْْ
القاىرة، ق، دار الشعب، ْٓٔالرسالة القشًنيٌة، أبو القاسم القشًنٌم، ت *

 ـ.ُٖٗٗق/َُْٗ
، األكىلـ، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة َُِْت ،حٌمد قطبػمركائز اإل٬ناف،  *

 ـ.ََُِق/ُِِْ
مكٌرمة، الطبعة األكىل، ػم الفوائد، مٌكة الػق، دار عالُٕٓت ،الركح، ابن القٌيم *

 ق.ُِّْ
ؿػػخػأبو بكر ال، ةنٌ ػػػػالس * ، الثانية الطبعة، اضػػالري -ة ػػدار الراي، قُُّ، تبله

 .ـُْٗٗ/ىػُُْٓ
 ق، مؤٌسسة الرسالة، بًنكت، الطبعة األكىل.ْٖٕت ،يٌ ػر أعبلـ النببلء، الذىبػسي *
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، بًنكت، الطبعة األكىل، َُِٓالسيل اٛنرٌار، الشوكاٌّن، ت * ق، دار ابن حـز
 ـ.ََِْق/ُِْٓ

ق، دار ُٖٗشرح الدٌكاٌّن على العقائد العضديٌة، جبلؿ الدين الدٌكاٌّن، ت *
 ق.ُُّٕالطباعة العامرة، 

ق، مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة ْْٗت ،شرح صحيح البخارٌم، ابن بطٌاؿ *
 ـ.ََِّق/ُِّْالثانية، 

ق، اٞنطبعة اٞنصريٌة ابألزىر، الطبعة األكىل، ٕٔٔصحيح مسلم بشرح النوكٌم، ت *
 ـ. ُِٗٗق/ُّْٕ

ق، دار عامل الفوائد، مٌكة اٞنكٌرمة، الطبعة ُٕٓطريق اٟنجرتٌن، ابن القٌيم، ت *
 ق. ُِْٗاألكىل، 

بًنكت، الطبعة الثانية،  -ق، دار ابن كثًن، دمشق ّٖٖالعزلة، الػخطٌاٌِب، ت *
 ـ.َُٗٗق/َُُْ

 .الرايض - دار العاصمة، قّٗٔ، تالشيخ األصبهاّنٌ ، أبو العظمة *
ـ، دار الشركؽ، بًنكت، الطبعة الثانية ُٔٔٗيف ظبلؿ القرآف، سٌيد قطب، ت *

 ـ. ََِّق/ُِّْكالثبلثوف، 
الطبعة ، دمشق، دار القلم، خالدمٌ ػصبلح ال، القرآف كنقض مطاعن الرىباف *

 .ـََِٕ/قُِْٖ ،األكىل
ق، مكتبة دار ّٖٔقوت القلوب يف معاملة ابوب، أبو طالب اٞنٌكٌي، ت *

 ـ.ََُِق/ُِِْ، القاىرة، الطبعة األكىل، الرتاث
ق، دار الكتب العلمٌية، َّٔالكامل يف التاريخ، عٌز الدين ابن األثًن، ت *

 ـ. ُٕٖٗق/َُْٕبًنكت، الطبعة األكىل، 
، القاىرة، دار نػهضة مصرـ، ُٔٗٗت ،يٌ ػحٌمد الغزالػمكيف نتعامل مع القرآف،   *

 ـ.ََِٓ، السابعةالطبعة 
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، دار العلم للمبليٌنـ، ُٖٔٗ، تالصاحل صبحيٌ ، ـ القرآفمباحث يف علو  *
 ـ.ُٕٕٗ العاشرة،الطبعة بًنكت، 

 ـ، كآخركف.٠ُّٗٓنٌلة اٞننار، ١نٌمد رشيد رضا، ت *
ـ، دار ٠ََُِنموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ١نٌمد بن صاحل العثيمٌن، ت *

 ق.ُُّْالوطن، الرايض، الطبعة األخًنة، 
ـ، دار القاسم، الرايض، ُٗٗٗكمقاالت متنٌوعة، ابن ابز، ت٠نموع فتاكل  *

 الطبعة األكىل.
 الػمكتبة التوفيقٌية، القاىرة. ق،َٓٓت، يٌ ػجموعة رسائل اإلماـ الغزالػم *
ق، دار الوفػػػػاء، الػمنصورة، الطبعة الثالثة، ِٖٕمػجموعة الفتاكل، ابن تيمٌية، ت *

 ـ.ََِٓق/ُِْٔ
ق، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، ْٔٓحـز األندلسٌي، ت اٌلى ابْلاثر، ابن *

 ـ. ََِّق/ُِْْالطبعة الثالثة، 
مذىب أىل التفويض يف نصوص الصفات، أ٘ند بن عبد الر٘نن القاضي، دار  *

 ـ.ُٔٗٗق/ُُْٔالعاصمة، الرايض، الطبعة األكىل، 
الرسالة ق، دار ْٓٔمرآة الزماف يف تواريخ األعياف، سبط ابن اٛنوزٌم، ت *

 ـ.َُِّق/ُّْْالعاٞنٌية، دمشق، الطبعة األكىل، 
ق، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، ٓٔٔت ،مقدسيٌ ػمرشد الوجيز، أبو شامة الػال *

 ـ.ََِّق/ُِْْالطبعة األكىل، 
ق، مؤٌسسة الرسالة، ٕٗٓت ،جوزمٌ ػمصٌفى ِبكٌف أىل الرسوخ، ابن الػال *

 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔبًنكت، الطبعة الثانية، 
 القاىرة، - ـ، دار الشركؽ، بًنكتُٔٔٗت ،د قطبسيٌ ، م يف الطريقػمعال *

 ـ.ُٕٗٗق/ُّٗٗ، الشرعٌية السادسةالطبعة 
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ق، دار الكتب العلمٌية، ّْٔت ،معرفة أنواع علـو اٜنديث، ابن الصبلح *
 ـ.ََِِق/ُِّْبًنكت، الطبعة األكىل، 

القلم، دمشق، الطبعة الثانية، مفاتيح للتعامل مع القرآف، صبلح اٝنالدٌم، دار  *
 ـ.ُْٗٗق/ُُْٓ

ق، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، الطبعة األكىل، ٕٗٓاٞننتظم، ابن اٛنوزٌم، ت *
 ـ. ُِٗٗق/ُُِْ

ق، جامعة ١نٌمد بن سعود، الرايض، ِٖٕمنهاج السٌنة النبويٌة، ابن تيمٌية، ت *
 ـ.  ُٖٔٗق/َُْٔالطبعة األكىل، 

ق، دار ابن عٌفاف، اٝنرب، الطبعة األكىل، َٕٗاٞنوافقات، الشاطيٌب، ت *
 ـ. ُٕٗٗق/ُُْٕ

 اٞنوسوعة الفقهٌية، كزارة األكقاؼ، الكويت.  *
ق، مكتبة أضواء السلف، الرايض، الطبعة ٕٗٓت ،جوزمٌ ػموضوعات، ابن الػال *

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖاألكىل، 
ق، نسخة ْٕٖالنجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة، ابن تغرم بردم، ت *

 مصٌورة عن طبعة دار الكتب، مصر. 
، ةدار الكتب العلميٌ ، قّّٖت، جزرمٌ ػابن ال ،ي القراءات العشرػالنشر ف *

 بًنكت.
العنيد،  الػجهميٌ  الػمريسيٌ  على سعيد، بن عثماف سعيد أبػي اإلماـ نقض *

الطبعة األكىل، ، القاىرةاإلسبلمٌية،  ىػ، الػمكتبةَِٖالدارمٌي، تسعيد  أبو
 .ـَُِِ/ىػُّّْ

٠نموعة ُنوث الكتاب ، قّْٕت، بن أِب طالب يٌ مكٌ ، اٟنداية إىل بلوغ النهاية *
 .ـََِٖ/قُِْٗالطبعة األكىل، ، جامعة الشارقة ،ةكالسنٌ 

 



082 

 محتوياتـال
 

 

 

 ٓ مقّدمةـال
 ُِ شبهة الاختالف

 ُْ الاختالف العّيبةثـمار 
 ُٗ مختلفينـز الـمصي

 ِٕ مّتقينـمخارج ال
 ِٕ منسوبة إلى )إلاسالم(ـألامم السبع ال

 ُّ مّتقينـأّمة ال
 َْ الاعتصام -مخزج ألاّول ـال

 ّْ ظزائق التحقيق
 ْٗ الاقتصار -مخزج الثانيـال

 ٔٓ مسألة )سيادة الصفات(
 ٓٔ مسألة )ثفويض السلف(

 ٕٓ الاحتياط -الثالثمخزج ـال
 ُٖ الاعتبار -مخزج الزابعـال

 ِٖ مذهبّيةـأمثلة للفتن ال
 ْٗ مذهبيّ ـمن آثار الاقتتال ال
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 ََُ الاعتـزاف -مخزج الخامسـال
 َُُ السلفّية الواحبة

دّية غير الواحبة
َ

 ُٗٓ أمثلة للمنسوبات الَعق
 ُْٔ أمثلة للمنسوبات الفقهّية غير الواحبة

 ُٕٔ للمنسوبات التفسيرّية غير الواحبةأمثلة 
 ُْٖ الخاثمة

 ُٕٖ الـمصادر والـمزاحع
 
 
 
 



 


